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কিপরাইটঃ নীল আকাশ ২০১৯

মানুেষর জীবন এেককটা অধয্ােয়র মেধয্ িদেয় যায়। তার িভতের িকছু ভুল িঠক মান অিভমান ইতয্ািদ থােক। েসই রকম একটা সমেয় একজন বয্িক্তর েচাখ
িদেয় েদখা একটা ি র িচ । এই গ টা মূলত ২০১৮ সােলর। এখন ২০১৯ এ এেস সবিকছু বদেল েগেছ িকভােব জািন। িক  আবার িকছুই বদলায়িন। তেব
পিরবতর্ ন আসেব েসই আভাস িক পাওয়া যায়? 

ধনয্বাদ াপনঃ মা ও বাবােক

এই েলখার সম  চির  হয়তবা কা িনক
মানুেষর িচ াভাবনা অেনক িটপূণর্
আমােদর ইেগা অেনকভােব েবিরেয় আেস
েসটা েদেখ েহেস েদয়াই উত্তম
মানুষ অেনক িকছুই করেত চায়
সব সময় তা পােরনা



ম  ৈচতেনয্ িশস – ১

িবষয়টা িনেয় ে ইন মর্ করিছ িতিনয়ত। মাথা ঠা া রাখার েচ া করিছ। আমরা এমন একটা িক্রিটকাল সমেয়র মেধয্ িদেয় যাি  েয এ সমেয় েয বয্িক্ত
অলস বেস থােক েস মৃেতর সািমল। এর বাঁচার িক অথর্ আেছ , আমার অ ত জানা নাই। েযমন ধেরন, যখন মুিক্তযু  হি ল তখন যিদ েকউ ওয়া র্  কাপ
িনেয় বয্  হেয় থাকেতা , েস িক মানুষ? িক  েসই মুিক্তযু ও িক  আসল িছল না। েসটাও সাজােনা সায়অপ। এটা েন মাথা গরম করেবন না। আমার
েকান কথা েনই আসেল মাথা গরম করেবন না কারণ যা বিল সবিকছু অেনক েভেব িচে  বিল। কােজই েকান িকছুেত খটকা লাগেল বুঝেবন েয েসখােন
আপনার িকছু িরসাচর্  করা বািক। আর েসটা করার পরও যিদ ি মত েপাষণ কেরন, েসটা িভ  বয্াপার। 

বাইের একটা বৃি  হে  িক  এটা াভািবক বৃি  নয় । ছা লীেগর হােত েবদম মার েখেয় যারা হাসপাতােল, তােদর জনয্ এই বৃি । এটা ক  েধায়ার বৃি ।
একটু আেগ ািজল আর েমিক্সেকার েখলা েদখলাম। ভাল লাগেলা, িক  মেন েকান শাি  আসেলা না। েদেশর িভতের েকাথাও িকছু িঠক নাই। চারপােশ ধু
িমথয্ার কােছ সেতয্র পরাজয় েদখেত েদখেত েঘ া ধের েগেছ হােড় , ম ায়, কিলজার িভতের। অসহয্ লােগ সবিকছু। এক েফাঁটা শাি  পাইনা েকান িকছুেত।
শয়তান পিরচািলত েদেশ বেস আরাম আেয়শ আন  ফুিতর্  গানা বাজানা করেত িবেবেক আটেক যায়। সারা শরীের একটা ঠা া আ ন েল আেছ। িনভােত
পারিছনা। 

কারও কােছ িকছু বলা যায়না। েকউ নেত রাজী না। সবাই হািস খুিশ ভাল গান ভাল মুিভ েদখেত চায়। ঝনর্ায় েগাসল কের েসলিফ সবাইেক েদখােত চায়।
কারও আেছ দামী টাইলস ,  দামী শাওয়ার,  দামী হয্ােলােজন লাইট লাগােনা বািড়। কারও আেছ বািড়র সমান উঁচু পােজেরা গািড়। েকউ ােত যাে ,
ময্ািনিকওর, েপিডিকওর, ফুল বিড ময্াসাজ। েকউ কুপােসর্র িতরািমসু েকক খাে । হাজার টাকার খািসর মাংস আর ইিলশ মাছ। বাঁচেত হেল টাকা চাই। জিম
খািরজ। টয্াক্স। ঘুষ িদেয় যা খুিশ তাই করা যায়। কােজই ডাক্তার হও, েডি  হও। ঘুষ ময্ােনজ হেয় যােব। 

নথর্ সাউেথর েবাডর্  েম ারেদর াসােদ িগেয় েদেখিছ েয অিশিক্ষত েলাক অিতিরক্ত বড়েলাক হেয় েগেল িকভােব তােদর বািড় সাজায়। 

িক  সিতয্ বলেত রাজনীিত কের িকভােব মানুষ বড়েলাক হয় আমার িঠক জানা নাই । আিম ছিব েদিখ, িভিডও েদিখ। ছা লীগ মারেছ। পুিলশ ম করেছ।
একটা েমেয়র হাত দইুিদক েথেক েটেন ধের তােক লাি ত করেছ। হাজার েকািট , লক্ষ েকািট েলাপাট হেয় যাে । এইসব খবের েনট ভের আেছ। সবেথেক
আ েযর্র িবষয় হল েয ইতর কৃিতর েদখেত িকছু েলাক ইদািনং এই েদেশর এিলট হেয় েগেছ। এিলটেদর েচহারা েয এত কুৎিসত হয় , এ আমার জানা িছল
না। িক  হয়তবা আসেল এিলটেদর েচহারা যুেগ যুেগ কুৎিসতই িছল। আিম েখয়াল কিরিন। েক জােন?

গত এক দশেক আিম বুঝেত েপেরিছ েয আমার আেশপােশ েকউ সতয্ , আদশর্, সিঠক, েযৗিক্তক, পিরিমিত, িবেবক, এইসেবর ধার ধােরনা। এইসব শ  ঐ
িক ারগােটর্ েনর বইেয়র মেধয্ই সীিমত। সবাই একটা েঘার, একটা ধা া িনেয় চরিকর মত ঘুরেছ। ঐ ধা ার বাইের েকান শ  কারও কােন যায়না। আিম
িক বলিছ, েকন বলিছ, কারও েশানার সময় নাই, ই া নাই, েয়াজন নাই। আমার কথা নেল সবাই িছটেক পালায়। পুরান পাগেল ভাত পায়না, এ েদিখ
নতুন পাগল। 

যারা টাকার িপছেন ছুেট েটিবেল খাবার পিরেবশন করার বয্ব া করেছ ,  তােদরেক েদাষ েদয়া যায়না,  িক  তােদর সমেয়র ৫% আমােদর খুব দরকার।
আমােদরেক তােদর সমেয়র ৫%  েদয়া তােদরও খুব েয়াজন কারণ তােদর জীবন কতটা স ূণর্,  কতটা অথর্পূণর্,  কতটা ভরপুর ও সাথর্ক েস স েকর্
আমােদরও িকছুটা ধারণা আেছ। েকন তারা আমােদর কথা নেল অি েচর মত বালুেত লুকায় আমরা জািন। 

একটা েছাট েলখার মেধয্ সমাধান পাওয়ার আশা করা েবাকািম িক  একটা সুতা পাওয়া েযেত পাের েযখান েথেক  করা যায় েকান িকছু । েসই সুতাটা
হল যারা সমাধান করেব তার ি পােরশন। আমােদর ডুয়ািলিটেত িকছু মানুষ সমসয্া ৈতির করেছ, এবং আমােদর ই া েসই সমসয্া সমাধান করার। িক  যার
সমাধান করেব, তারা যিদ সিঠক বয্ােলে  না থােক , তাহেল সমাধান হেবনা, বলাই বা লয্, এবং িঠক এই কারেণই আমরা েকান িকছুর সমাধান করেত
পারিছ না। কারণ আেগ আমােদর িনেজেদর বয্ােল  আনেত হেব। আেগ বুঝেত হেব েয আিম িনেজ একটা সমসয্া িকনা। আপিন িনেজ যখন সমসয্া
সৃি কারীেদর খাতা েথেক িনেজর নামটা কাটােবন, তখন আপিন সমাধােনর িদেক েযেত পারেবন। এবং এটাই আপনার আমার থম েহামওয়াকর্ । 

আমার শরীের েয ঠা া আ ন লেছ , েসটা আিম িনভােত চাি  না । আিম িনভাি  মাথার আ ন েযন আেশপােশর েকান িকছুই আমার বয্ােল  ন  না
করেত পাের। েকান িকছু েযন আমার েফাকাস ন  করেত না পাের। আিম জািন েয অেনেক িমেল একটা জায়গায় েফাকাস করেল েসই উে শয্ সফল হেত
বাধয্। সবাই িমেল েসই েফাকাসটা িকভােব করা যায় , েসটাই আমােদর েবর করেত হেব। িকভােব সবাই এক  হওয়া যায়। িকভােব একজন আেরকজনেক
সােপাটর্  েদয়া যায়, এটা েবর করেত হেব। একজন আেরকজনেক িচনেত পারেত হেব। িব াস করেত পারেত হেব। আমােদর একতা অজর্ ন করেত হেব। এই
একতা িবেশষ েকান রাজৈনিতক দেলর একতা নয়। এই একতা মানিবকতার একতা। েযটা িঠক আমরা েসটােক শিক্ত িদব। েযটা অনয্ায় েসটােক উপেড়
েফলেবা আগাছার মত। এটােক বাগান করার সােথ তুলনা করেত পােরন। 

এখােন েকান নায়ক বা িহেরা খঁুজেত যােবন না । যিদ আপনার একজন েনতা েয়াজন হয়,  তাহেল আয়নার সামেন েবশ িকছুক্ষণ বেস থােকন । বুঝেত
পারেবন আপনার নায়ক বা নািয়কা েক। কােক আপিন ফেলা করেবন। েক আপনােক সমাধান এেন িদেব। ি র িচেত্ত এটা িনেয় ভােবন। আে  আে  অনুধাবন
কেরন েয সমাধান আপনার িভতেরই আেছ। এটােক ধু আপনার অনুশীলন করেত হেব। অনুশীলন করেত অভয্াস লােগ। েসই অভয্াস আনেত হেব। আর
নতুন অভয্াস আনেত হেল পুরােনা িকছু অভয্াস পিরতয্াগ করেত হেব। 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ২

আিরফা এেস আমার েছাটঘরটােত ধু ঘুমােত চায়। ওর আমার সােথ কথা না বলেলও চেল। খাবার দাবার থাকেল ভাল , খাবােরর বদেল ঘুম হেল আরও
ভাল। ঘেরর েমেট যাওয়া পুরােনা আমেলর জানালার বাইের কলাগাছ আর আকাশ। েদয়াল লা উপেরর িদেক সয্াঁতেসঁেত হেয় সাদারং ফুেল ফুেল উেঠ গােয়
পেড়। ডানপােশ ধুলাভরা েশলফ আর িবছানার েকানায় িগটার খাঁড়া করা। িক  এসেব আিরফার মাথাবয্থা নাই। ওর ধু একটু ঘুম চাই। িঠক ঘুমও না ,
একটুখািন শূনয্ জায়গা, শূনয্ ে স, েযখােন দদু  শাি  পাওয়া যায়। েযখােন েকউ ওেক ালােব না।

েতা আিম ওেক েকামেরর কােছ নাড়া িদলাম । ফয্ােনর বাতােস জামা সের িগেয় েগালািপ পাজামায় ঢাকা সুেডাল িনত টা খুব আকষর্ণীয় লাগেছ। বললাম ,
"ওেঠা, চল যাই, মজা হেব।" আিরফা বলল, "উফফ।"

আমার ব ু পারেভজ এক মাল। এও এক অহংকার, মাল না হেল আিম কাউেক পাত্তা েদইনা। ম  ৈচতেনয্র থম পবর্ িনেয় েফসবুেকর য্াটােস হঠাত েদিখ
েস লাইক িদেয়েছ ব িদন পের। ওর সােথ েযাগােযাগ নাই। ওর বউেয়র ধারণা আমার সুসে  ও ািগ হেয় েগেছ , যিদও আসেল উলটা। কেলেজর ফা র্
ইয়াের িব সািহতয্ েকে  স বত আমােদর পিরচয় বা কাছাকািছ আসা। ওর কােছ থম গাঁজা খাই। পরবতর্ীেত ওই িডিসশন েনয় েয আমােক অয্াডা
বানােব, যখন আিম আেমিরকা েফরত মৃত একজন বয্িক্ত। একটা জীবন েশষ কের বাংলােদেশ িফেরিছ। তখন ও আমােক ডাইল , বাবা, িহ , ইতয্ািদর সােথ
পিরচয় করায়। এখন ও এক েছেলর বাবা। েছেলর িচিকৎসার জনয্ স বত এখন আেমিরকায়। কথাবাতর্ া হয়িন অেনকিদন।

েতা ার সােথ ওর ে ম িছল অেনক অেনক আেগ েথেক। এই গ  এখন এভােব ফাঁস কের িদেল সমসয্া নাই , কারণ এটা ওেপন িসেক্রট। জীবন অনয্িদেক
চেল েগেছ দইুজেনরই িক  ওেদর ে মটা রেয় েগেছ আমার মেনর িভতের। ার কােছ গ  নেত নেত পুরা উপনয্াসটা একটা মুিভর মত িরয়াল হেয়
েগেছ আমার ৃিতেত। গে র উত্থান পতন, আবতর্ ন, কেমিড আর য্ােজিড সবিকছু আিম িফল কেরিছ । এখন দজুন দইু িভন গ্রেহর বািস া। ঐ দরুে র
মাঝখােন এক অদশৃয্ সুতা েযন আিম।

আসেল আিম েতা গ  িলখেত বিসিন। সহজ কাজ আমার েবািরং লােগ তাই কিঠন কােজর িদেক যাই। েসটা না েপের যখন উ া েখেয় িফের আিস , তখন
েদিখ েয সহজ কাজও আসেল পািরনা । েদিখ েয যােদর আিম মেন মেন েলা -লাইফ েভেবিছ সারাজীবন, তারাই এখন আমােক েলা-লাইফ বলেছ। তখন ডন
য়ানেক কুেদাস েদই। এই পারেভজ আর অ প িমেলই আমােক ডন য়ােনর সােথ পিরচয় করােয় িদেয়িছল। েসও আেরক গ ।

গত কয়িদন রা াকেক পযর্েবক্ষণ কের অেনক দরকাির তথয্ েপলাম। বয্াপার হল েয সুয্েডানাম েদয়া সে ও ও খুব অ ি েত থােক ওেক িনেয় আিম য্াটাস
েদই বেল। এটা ওর ইেগার ময্ািনেফে শন যিদও। কারণ ও জােন েয েকউ েকউ েজেন েগেছ রা াক আসেল েক। েতা এটা েথেক েবাঝা েগল েয এতিদন ও
েয এক্সিকউজ িদত েয ওর ফয্ািমিলর েলাকজন ওর এই িবেশষ িদকটা স েকর্  েজেন েফলুক এটা ও চায়না , েসটা আসেল সিতয্ না। আসেল ও িনেজই িনেত
পােরনা বয্াপারটা। এই িডনায়ােলর কারেণই িক  আমােদর উ িত ব  হেয় যায়। আমরা িক্রিটিসজম িনেত পািরনা , েসটা যতই ন  আর ব ু পূণর্ েহাক।
এটা আমােদর জািতগত েদাষ। এটা িঠক করা আমােদর ভািবর্য়াল সমাধােনর একটা িবরাট অংশ।

রা াক েযিদন িনেজর ভুল বুঝেত পারেব ,  েসিদন েথেক েদেশর উ িত  হেব । এই রা াক হল েদেশর ৫০ েকািট মানুেষর পক। রা ােকর িভতের
সংেশাধন আর পিরশীলন আসেল তেবই েদেশর উ িত স ব। তার আেগ নয়। িক  এটা বলা সহজ , করা কিঠন। কারণ রা ােকর, রা াকেদর িডনায়াল
ভা া পৃিথবীর সবেচেয় কিঠন কাজ। এটা আিম জািন কারণ গত ১ দশক আিম এটাই েচ া কের েগিছ িতিনয়ত, িদেন এবং রােত। পািরিন।

আবার উদাহরেণ যাই কারণ এটাই েব  িটচার। কালেক এমাির ি েথর 'কসিমক িডেস্ক্লাজােরর' আেরকটা ি  এিপেসাড েদখিছলাম। এই েলাকটা এত েজাস,
েস িত স ােহ একটা কের ি  এিপেসাড েশয়ার কের েফসবুেক । এমিনেত এটা েকবল িটিভেত েদখায়, কােজই মাগনা েদখার উপায় নাই। আমার জনয্ এটা
েসানায় েসাহাগা কারণ আিম আমার কাজ সব িবনা পয়সায় কির। টাকা েদইও না , েনইও না। এেত আমার মাথা অয্াট িল  এই েক্ষে  ঐসব দায় দািয়
েথেক ি  থােক েযটা খুব পাওয়ারফুল আর মূলয্বান।

েতা বয্াপারটা এরকম েয ছা লীেগর স াস চলেছ গত ১০ বছর ধের, এটা েতা নতুন িকছু না। গতকালেকই একটা খবর েদখলাম েয বাংলােদশ েথেক ইি য়া
গত বছর েরিমেট  আদায় কেরেছ ১০ িবিলয়ন ডলার , েযটা আমােদরেক ওেদর ৪ ন র উ তম েরিমেট  কামাইেয়র েদশ বানােয় িদেয়েছ । এই সংখয্াটা
আসেল ি িলয়েন িক  েসটা আপনােদর বুেঝ িনেত হেব। আপনােদর কারও িক মেন আেছ েয এক সময় বাংলােদেশর মানুষ ইিলশ নােম একটা মাছ েখত ায়
িতিদন, িক  এটা এখন ধু েকালকাতার রা ার চয্ােনেলই েদখা যায়? ি , এই এটার জনয্ই র, ছা লীগ, যুবলীগ, িবএনিপলীগ, জামাতলীগ, এত লীেগর

ছড়াছিড়। এত াইং িকক মারামাির। এত বাঁশ িদেয় িপিটেয় ভতর্ া কের রা ায় েফেল রাখা। এত পা ািব েটেন িছঁেড় েদয়া। এত েভাট ডাকািত। এত স ােসর
নােম িবএনিপ জামােতর েনতােদর ম খুন েজল। এত াই ওভার। এত েমে ােরল। এত ভয্াট। এত টয্াক্স। এত িবল েটাল রাজ  িফস চাজর্  ঘুষ চা া
িছনতাই চড় থা ড় র য্াব পুিলশ েজলখানা জাজ েকাটর্  সংিবধান কােদর মাল জয় হািছনা েমাদী িসয়াইএ েরািহ া ইলুিমনািত েরি িলয়ান ইউনাইেটড েনশনস
ভয্ািটকান কসিমক িডেস্ক্লাজার এমাির ি থ, েডিভড উইলকক, রবাটর্  েডিভড ি ল, েকিভন িশপ, অন অয্া  অন অয্া  অন।

আমােদর সরকার িমিডয়ােত যা িকছু অয্ালাউ কের , সরকার িনেজ যা কের, িমিলটাির যা কের, কেপর্ােরশন লা যা কের, পুিলশ ইে িলেজ  র য্াব সবার
একটাই এেজ া েয বাংলােদেশর মানুেষর রক্ত চুেষ িকভােব ি িলয়নস অভ ডলারস েরিমটয্া  িহসােব পাচার করা যায়। হাজার হাজার েকািট, লক্ষ লক্ষ েকািট
টাকা জািলয়ািত কের িডিজটাল উ য়েনর েদাহাই িদেয় িবেদেশ েলাপাট হেয়েছ হে  হেব এটা এখন সবাই জােন । িক  এটা িকভােব ব  করেত হেব েসটা
েকউ জােননা। েসটাই আিম বেল িদি ঃ রা ােকর িডনায়াল েথেক েবর হেয় আসেত হেব।

এই রা াক আর েকউ না। এই রা াক আপিন। আপনার িডনায়াল েথেক িনেজেক েবর কের আনেত হেব। তার কারণ হে  আপিন যা ভােবন , যা েবােঝন,
যা িচ া কেরন,  যা কেরন,  সম  ভুয়া,  ি িমিটভ,  আিদম,  েবাকািসধা,  কাপু ষসুলভ,  অ ,  মূখর্,  মাই ফাকড,  ে ইনওয়াশড,  েবওকুফ,  আনিরয়ািলি ক,
িমিনংেলস রািবশ। আপিন একটা অ  মূখর্ িসে েমর দাস েয িসে মেক আপিন িনেজই েতল িদেয় মুেছ সািভর্ িসং কের রাখেছন আপনারই েহাগা মারার জনয্।



অথচ রা ােকর মত িকছুেতই বুঝেত পারেছন না েয সমসয্াটা েকাথায়। িবিভ  রকম স া িবেনাদন আর ে ইনেডড সাবেজক্ট িনেয় অনবরত বেক যাে ন
অয্াজ ইফ েয ঐসম  েকান িবষয় আমােদর জীবেন এক আেয়াটা অথর্ বহন কের। রা াক একটা মাই ফাকড জি , েসটা েস িকছুেতই উপলি  করেত পারেছ
না। এবং েসটাই আিম পারােয় িদব। এটাই আমােদর একমা  সমাধান।

রা ােকর সােথ আিম েকান যুিক্ত তেকর্  যাই না , েকন জােনন? আপিন িক ক্লাস ি র একটা বা ার সােথ িসিরয়াস িডেবট করেবন? আপিন ওেক িহউমার
করেবন। ওর েলেভেল েনেম আপিন কথা বলেবন কারণ আপিন জােনন ওর েলেভল িক। যিদ ও আপনার এক্সেপেক্টশন অিতক্রম কের যায় কখনও , তখন
আপিন একটু অবাক হেবন। ওেক বাহবা িদেবন। রা ােকর সােথ আমার িঠক এটাই করেত হয় কারণ ওেক আিম অয্াডা  িচ ার জগেত েপেট েবামা েমেরও
ঢুকােত পািরিন এবং এখনও পািরনা। যত েচ াই কির ও ওর িশ েতাষ জগেত লকড হেয় থােক। ও আমােক কত িকছু িশখােত চায় , ইেগা, ওেশা, িবিভ
ি িরচুয়াল মা ারেদর িভিডও আমােক েদখেত বেল। আিম মেন মেন হািস। আসেল আিম মেন মেন কাি । এেদরেক বা া েথেক বড় করেত পারলাম না।

ছা লীেগর াইং িকক েযরকম বা ািম। একটা েমেয়র বুক িটেপ পাবিলকিল তােক ল া েদয়ার েয পাভর্ ােটর্ ড েনাংরািম , এ লা আসেল অয্াডা েদর কাজ নয়।
এেদর েম াল েগ্রাথ াে ড। এরা বাংলােদেশর িকছু ভাগয্হত যুবক যারা আি কেক েপেয় মেন করেছ আকােশর চাঁদ হােত েপেয়েছ। ক্রাইম করার এত অবাধ
সুেযাগ দিুনয়ার েকান সভয্ েদেশ েতা নাই। এই অিশিক্ষত অপিরণামদশর্ী েবাকািসধােদরেক বয্বহার কেরই িক  ঐ েরিমটয্া  েদেশর বাইের চেল যাে । এই
এক দলীও আওয়ামী দঃুশাসন আর রা াকেদর েবাকািসধা িমিডয়া িবেনাদন এই দইু েবকুেবর ঘােড় চেড়ই িক  ইলুিমনািতর িনউ ওয়া র্  অডর্ ার এেজ া -২১
আর এেজ া-২০৩০।

মেন রাখেবন েয আমার মুেখর কথায় ছা লীেগর েভাট ডাকািত আর বাংলােদশ হাইজয্াক করা ব  হেবনা । ব  হেব েসইিদন েযিদন রা ােকর মত েদেশর
সম  ভািসর্িট আর কেলেজ পড়া ওয়া র্  কাপ েদেখ িভেজ গদগদ হেয় যাওয়া েবাকািসধারা বুঝেত পারেব তারা সারাজীবন েবাকা িসধািম কের কাটাে  এবং
এটা ব  করেত হেব। মাদারস েড ফাদারস েড হাগ েড পাদ েড েহাগা েড পালন করা েবকুব আবাল বাঙািলর িনতে  েযিদন আমার কথার চাবুক েখেয়
িচড়িবড় কের ালা ধরেব েসিদন এই েদশ িঠক করার সমাধান পুটু িদেয় লাল সুতার মত েবর হেয় আসেব। আিম গয্ারাি  িদি ।
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পেথর পাঁচািলেত গ া যখন মারা েগল েসই আেবগটা সতয্িজৎ েদখােলা একটা পুকুেরর দেৃশয্। পুকুেরর পােশ আগাছায় কেয়কটা ফিড়ং উড়েছ আর বয্াকগ্রাউে
েসতার বা সেরাদ। সবেচেয় কিঠন ক লা মানুষ েসালার ে ক্সােস িফল কের। ওটােক মিণপুর চক্র বলা হয়। ঐ একই চক্র িদেয় আমােদর ই াশিক্ত িনয়ি ত
হয়। বলা হয় েয আমােদর িতনটা বিড খুব ই রটয্া , িফিজকাল ইেমাশনাল আর ি িরচুয়াল বা েম াল বিড। িহরক রাজার েদেশ ছিবটা যখন েদেখিছ,
খুব ভাল েলেগিছল িক  সিতয্কার অেথর্ পকটা ধরেত পািরিন। পের েমি ক্স ছিবটা েদেখও অসাধারণ েলেগিছল, িক  তখনও বুিঝিন েয এই ছিব লা িদেয়
আসেল িক বুঝােত চাে । একটা অগভীর েলেভেল মজা েপেয়িছ, এইটুকুই। আর এটােকই আিম 'রা াক েলেভল' বলেবা আমার কােজর সুিবধােথর্।

বলাই বা লয্ েয আেগর পবর্টা পেড় রা াক খুব মাই  কেরেছ । এটা একটা অকুয্েপশনাল হয্াজাডর্  বলা যায়। সবাইেক খুিশ েরেখ এই কাজ করা যায় না
কারণ যারা মাই  করেব, তােদর কারেণই আমােদর েদেশর এবং পৃিথবীর এই ক ণ দশা। ইন ফয্াক্ট, ক ণ দশা বলেত আিম িক বুঝাি  েসটাও অেনেক
বুঝেত পােরনা। রা াক আমােক বলেত চায় েয আেগ ও রাজৈনিতক েনাংরািম িনেয় খুব এেফেক্টড হত , এবং আমার মতই নানা েচঁচােমিচ করেতা, িক  পের
বুঝেত েপেরেছ েয এসব িনেয় মাথা ঘামােয় েকান লাভ নাই, কারণ েকউ পাত্তা েদয় না, েকান পিরবতর্ ন আসেল হয় না। িক  ও বুঝেত পারেছ না েয ওর
েচঁচােমিচ আর আমার েচঁচােমিচর মেধয্ আকাশ পাতাল তফাৎ। ও বকেতা িমিডয়া মাই ফােকর িভিত্তেত, ওেক নাচােনা হত, ও নাচেতা। আর আিম তার িঠক
উ া। আিম িতটা মাই ফাক এক্সেপাজ কের একটা েগাপন এেজ া কাশ কের িদি  েযটা স েকর্  রা াক এবং বাংলােদেশর ১০০ % বয্িক্তর কােরা েকান
ধারণা িছল না। এখােন আিম একজন পাইওিনয়ার। এই জাগরণটা সারা পৃিথবীবয্াপী হে  যার বাতাসটা আিমই এই সাবকি েনে  থম িনেয় এেসিছ। এর
েবিশ িকছু না।

আসেল রা ােকর উিচৎ ইে াে কশেন যাওয়া এবং বুঝেত পারা এখােন আিম ভুল িকছু বলিছ না । ভুলটা ওরই হেয়েছ এবং হে । এটা যখন ও বুঝেত
পারেব, একটু ল া পাওয়া উিচৎ। িক  েসটা হওয়ার আেগ ওর ইেগা আরও অেনক কমেত হেব। এখন ও রােগ এতটাই অ  হেয় আেছ েয ওর মেন হে
আিম পৃিথবীর সবেথেক খারাপ েলাক। িকভােব আমােক শাি  েদয়া েযেত পাের এটা িনেয় ওর মাথায় অেনক িচ া ভাবনা েখেল যাে । িক  ওটা আসেল
এেকবােরই িন েয়াজন কারণ ইফ এিনিথং, আিম ওর উপকারই করিছ। অপকার নয়। এখােন সমসয্া হে  একটাই কারেণ, েসটা হল ওর ইেগা। ওর ইেগার
কােছ মেন হে  েয ওেক অপমান করা হেয়েছ। আসেল আিম েযটা কেরিছ েসটােক ডন য়ান বেল 'ে স অভ েনা িপিট',  েয কনেস টা স েকর্  ওেক
অেনকবার বেলিছ এবং যথারীিত ও পাত্তা েদয়িন।

আমার ব ু রা জানেত চায় েয আওয়ামী ৈ রাচার ব  করার উপায় িক ?  এেদর সামেন েতা েকানভােবই েসাজা হেয় কাউেক দাঁড়ােত িদে না । েকাটা
আে ালেনর নােম েছেলেমেয়রা একটু স ব  হওয়ার েচ া কেরিছল, এটা আি েকর মাথােমাটারা বুঝেত েপেরেছ ঘটনা ঘেট যাওয়ার পের। িক  তােতও িবপদ
কােটিন। অয্াি ন পেরও ধের ধের ঐ আে ালেনর েহাতােদর পয্াদািন িদেয় েকামর েভে  িদে  দৃ া মূলকভােব যােত ভিবষয্েত এই কাজ েকউ করেত সাহস না
পায়। ৈ রাচােরর একটাই অ  সারাজীবন িছল, এবং েসটা হল মানুষেক ভয় পাওয়ােয় মুখ চুপ কের ঘের বসােয় রাখা । এটা করেত পারেলই েদেশর মানুেষর
রক্ত ই ামত চুেষ খাওয়া যায় েযটা আি ক গত ১০/১২ বছর ধের করেত করেত এখন এত েবিশ টাকার মািলক হেয় েগেছ েকউ েকউ েয এরা মেন করেছ
েয য়ং আ া ছাড়া আর েকউ এেদর চুলও িছঁড়েত পারেব না। িতটা ৈ রাচার এবং তােদর চামচারাই এই ভুলটা কের।

েতা রা াক এবং রা াক েলেভেলর বাঙািল যারা, অথর্াৎ আমার সব ব ু বা ব ক্লাসেমট আমার ফয্ািমিলর েলাকজন, এরা সবাই হল সুিবধাবাদী টাইপ। এরা
সবাই েমাটামুিট িশিক্ষত এবং জিমজমার মািলক, কােজই এেদর কখনও রাজনীিত িনেয় েবিশ মাথা ঘামােত হয় না , কারণ এরা সবাই অনয্ রা ােত েমাটামুিট
বড়েলাক হেত পাের। ওরা জােন েয রাজনীিত িনেয় েকান বক্তবয্ িদেত যাওয়া এক ধরেণর েবকুিব কারণ ঐ বক্তেবয্র েকান দাম েকউ েদয় না। কােজই
অবা র কথা বলার েচেয় না বলাই ে য় এইটুকু েবাঝার মত সিফি েকশন ওেদর আেছ। আর েদেশর সবেচেয় বুি মান , িশিক্ষত, এবং অথর্ৈনিতকভােব ে বল
ওয়াকর্  েফাসর্ কটা েযেহতু পিলিটকািল চয্ােল ড , অথর্াৎ রাজৈনিতকভােব িনেরট, এই সুেযাগটাই েনয় র-আি েকর মত ৈ রাচারী শিক্ত কারণ এরা জােন েয
যারা এেদরেক থামােনার শিক্ত আর বুি  রােখ তারা ঐ বাসায় বেস িভিডও েগম, পণর্, ওয়া র্ কাপ েদেখ। েফসবুেক কুত্তা িবলাই মণ ফা ফুড রা া ইতয্ািদর
ছিব আর েসলিফ মাের। আর রা ােকর মত যারা িনেজেক একটু ে শাল ভাবেত পছ  কের ওরা েনট েফট েঘঁেট েঘঁেট খুব েসে শনাল বা আিটর্ ি ক িকছু
িজিনষ খঁুেজ েবর কের েশয়ার িদেয় অেনক বাহবা পায়, িবেশষত েমেয়েদর কােছ। এইসব েলখার পের েক আপনােক পছ  করেব, বেলন?

রা ােকর ি িরচুয়াল হাইটেক আিম ক্লাস ি র বা ার সােথ তুলনা কেরিছলাম, েযটা অপমানজনক হেলও সিতয্। এর কারণ হল েয গত ৮/১০ বছের পৃিথবীর
কনশাসেনস ব ণ েবেড় েগেছ যার িছেটেফাঁটাও বাংলােদেশ কারও লােগিন। এর মেধয্ এেক্সপশন হল আমার িকছু েফসবুক ব ু বা ব যারা বুঝেত েপেরেছ েয
আই অয্াম দয্ িরয়াল িডল (কাই া?) । এেদর সংখয্া আে  আে  বাড়েছ িক  খুব ধীের। আমার সাবেজক্ট হল এেক্সাপিলিটক্স , েযটার মেধয্ই পিলিটক্স
কথাটা ঢুকােনা। অথচ আিমও এক সমেয় পিলিটেক্স রা াক এবং আমার ফয্ািমিলর আর সবাইেয়র মতই অেপাগ  িছলাম। িক  যখন আপনার সেচতনতা
বাড়েব, যখন মগজ েধালাই েথেক আপিন েবর হেয় আসেবন, তখন আর ঐ রকম েবাকা জি  হেয় থাকা আপনার পেক্ষ স ব হেব না। আপিন তখন বুঝেত
পারেবন েয আপনােক েজার কের একজন েবাকা মাই  কে ালড দাস বানােয় খাটােনা হে । তখন আপিন ঐ দাস  েথেক েবর হেয় আসার জনয্ যা যা
করা েয়াজন সব করেত থাকেবন। এই জাগরণটা যােদর ঘেটিন তারাই ঐ 'রা াক েলেভেল' আটেক আেছ। এবং এটাই আমােদর মুিক্তর পেথ আসল বাধা।

ইেগার কারেণ রা ােকর েয ভুলটা হয় েয ও বয্িক্ত েকি ক িচ ায় আটেক যায় । ওর কােছ বয্াপারটা হেয় যায় আিম ভােসর্স ও। িক  আসেল েতা আমার
েলখােলিখর মেধয্ ও বা আিম েকউই পূণর্ না। পূণর্ হল আমার েমেসজটা। আি েকর ৈ রাচার েথেক মুিক্তর পথ িক? এর উত্তর খুব িস লঃ েদেশর
সম  রা াকেদরেক জি  ে ট েথেক েবর হেয় এেস ইে িলেজ  ে েট অপােরট করেত হেব । আিম ইেভন েকালকাতা প লােত িগেয় বারবার বেলিছ েয
এখােন েকউ েকান ইে িলেজ  কথা েলেখনা। সবাই েকান না েকান একটা ইজেমর েলজ ধের অনয্ েকান ইজমেক পচাে , আর এই িখি  করাটাই একটা
িবরাট কালচার েযটা পুরা সাবকি েন েক মাই ফাকড ছাগল বািনেয় েরেখেছ। আিম ওেদর বেলিছ েয বামপ ীরা িনেজেদরেক রাজৈনিতক কুলীন মেন করেলও
আসেল এরাও ইলুিমনািতর পােপট। এরাও েগমটা ধরেত পােরিন। এেদর সশ  আে ালেনর টাও ভুয়া এবং েবাকািসধা। এরা রথচাইে র নামই েশােনিন আিম
বলার আেগ। বলেশিভক আে ালন কােদর সায়অপ িছল, েসটা এখনও জােন না, এবং জানেত চায়ও না। এখােন রা ােকর সােথ ওেদর ব  িমল।



আমার েলখার িভতের আিম সব সময় েছাট েছাট কু্ল েদই , মানুষ যােত একটু িরসাচর্  কের , একটু খিতেয় েদেখ। েকউ েসটা কেরনা। বয্িক্তগত আক্রমেনর
বাইের কারও িচ ােকই িনেত পােরনা। াে েটড হেয় যখন আিম বা ািলেক গালাগািল কির , তখন সােথ সােথ েসটা ধের বেস বেলঃ "এইেয এইেয, তুিম ধু
গালাগািল কর।" তখন আমােক নানান েলকচার েদয় েয আমার িক করা উিচৎ না উিচৎ। আিম তখন মেন মেন গজরাইঃ আের ছাগল , েতার িনেজর িক
করা উিচৎ েহইয়া বুজাইেব েকডা? তেব হয্াঁ, সব সময় এটা কিরনা। বয্িক্ত িবেশেষ মেনােযাগ িদেয় িন।

অিধকাংশ সমেয় বাঙািল আমার রাগ হািস েস  অভ িহউমার বুঝেত পােরনা । অেনেকই চুপচাপ আমার েলখা পেড় িক  জানেত েদয়না েয পেড়। ভােব েয
আিম িকছু েটর পাি  না। িক  আসেল েটর পাওয়া যায়। পৃিথবীেত েকান িকছু িচরিদন লুকােনা থােক না তার মাণই হে  আমােদর আজেকর জাগরণ।
গত ১ দশেক আিম একাই যত তথয্ েশয়ার কেরিছ েফসবুেক তার ৫% বুঝেলও মেন হয় রা াক আর এই রা াক থাকেতা না। এটাই আমার দঃুখ, েয মুেখ
ওরা বেল েয আমােক অেনক স ান কের , িক  আসেল এটা ঐ িসগােরট লুকােনা স ােনর মত হেয় েগেছ । িরয়াল স ান হল আমার কথােক দাম েদয়া।
েফসবুেক আিম ফাজেলিম করেত আিসনা, যিদও অেনক ফাজেলিম কির। িক  তার েচেয় অেনক েবিশ িসিরয়াস কথা বিল েয লা মূলয্বান। এ লা আেগ েকউ
বেলিন। এ লা নতুনভােব উতঘািটত সতয্। এ লােক যারা পাত্তা েদয়না, তারা আমােক েকান স ান আসেল েদয় না।

যােহাক, আজেকর এিপেসাড ল া হেয় েগল। আজেকর সারমমর্ হল েয ৈ রাচারেক থামােত হেল িশিক্ষত বা ািলর সুেযাগস ানী কাপু ষ াথর্পরতা েথেক েবর
হেয় আসেত হেব। রাজনীিতর অ নটাও েয একটা মাই ফাক েসটা িঠক মত বুেঝ েসই অনুযায়ী িনেজর সেচতনতােক বাড়ােত হেব। অি েচর মত মাথা
বালুেত ডুবােয় আই িস েনা ইিভল বেল পাশ কাটােয় েগেল হেব না। েফসবুেকর মত একটা শিক্তশালী িমিডয়ােক ি িরচুয়াল হা  মুতু করার সয্া বক্স বানােয়
রাখা চলেব না। একটা কােলিক্টভ কনশাসেনস েডেভলপ করেত হেব, েযখােন আমরা একজন আেরকজেনর কথা নব এবং পাত্তা িদব।



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৪

েসিলনা েহােসেনর একটা উপনয্ােসর নাম 'ম  ৈচতেনয্ িশস' েযটার নাম ফাকু্রেলর মুেখ খুব নতাম। েসিদন িপিডএফ ডাউনেলাড কের পড়েত  করলাম।
ভাল লাগিছল, খুব ময্াগেনিটক। ভাল েলখকেদর এই ক্ষমতা থােক। েতা আিম এই নামটা িনেত চাইিন িক  েকমেন জািন আটেক েগল। আিম ভাবলাম ,
থাকুক। ম  েচতনার সােথ মাই  কে ােলর একটা িমল আেছ। আমরা েতয্েক ভয়াবহভােব মাই  কে ালড েযটা বুঝেত অেনক সময় লােগ। মােন আপিন
েন ভাবেবন হয্াঁ এটা েতা বুঝেত েপেরিছ। িক  তারপর যিদ আিম বিল েয , আপনার েয ধমর্ িব াস, এটাও একটা মাই  কে াল। তখন আবার সবিকছু

বদেল যােব। তখন িক  আপিন আমােক বুঝােনা  করেবন েয েকন আমার ঐ জায়গায় না যাওয়াই ভাল। মানুষেক আিম েযন যার যার িব াস িনেয়
থাকেত েদই, ইতয্ািদ। েতা আমােদর বক্তবয্ হে  আপিন যা িকছু জােনন , েবােঝন, িব াস কেরন, এর ৯৫%ই মাই  কে াল। এ লা সিতয্ নয়। বা সিতয্
হেলও খুব ি িমিটভ,  এিলেম াির েলেভেল। এটা যিদ আপিন েকানভােব মাথায় েরিজ ার করেত পােরন ,  তখন আপনার জাগরণ  হেব,  কারণ তখন
আপিন সবিকছু যাচাই কের েদখা  করেবন। এবং েসটা করেত েগেলই বুঝেত পারেবন েয আপনার জানার িভতের অজ  ফাঁকেফাকর আেছ েয লা আেগ
কখনও েখয়াল কেরনিন।

গত ২/৩ স াহ যাবত ছা লীেগর িবিভ  স ােসর ছিব আর িভিডও েসাশয্াল িমিডয়ায় ভাইরাল হওয়া  হেয়েছ ওয়া র্  কােপর মাঝখােনই । েদখা যাে
েবশ কেয়কজন সাংবািদেকর কয্ােমরার সামেনই ওরা অেনেক িমেল এেককজনেক রা ায় েফেল অমানুিষকভােব িপটাে । এর মেধয্ সূক্ষ্ম ইি তটা হল েয এরা
চাে  এই ছিব লা িমিডয়ায় যাক। এই ধরেণর সায়অপ আমােদর জনয্ কয্াচ টুেয়ি টু কারণ এটা েদখেলও ক্ষিত , না েদখেলও ক্ষিত। ওেদর মূল উে শয্ এই
মুহূেতর্  একটাই েয একটা আতংক ৈতির কের সবাইেক ঘের বসােয় রাখা যােত েভােটর সময় নুয্নতম ঝােমলায় েভাট ডাকািত কের িচরতের গিদেত বেস যাওয়া
যায়। গত দশ বছের রেয়র সহায়তায় এবং িডিজটাল সারেভইলয্াে র মাধয্েম বাংলােদেশর মানুেষর রক্ত চুেষ েয মধুর াদ এরা েপেয়েছ , এখন আর জান
েগেলও এই মধুর কাপ েঠাঁট েথেক নামােনার কথা ভাবেলই ওেদর বুক িকেয় যাে । এেদরেক থামােত হেল আমােদর সবার িনয়ত এবং উইল পাওয়ার ওেদর
িব ে  পিরচািলত করেত হেব। ধু এটা করেত পারেলই ওরা যাদ ুমে র মত েস পড়েব িকছু েবাঝার আেগই েয িকভােব িক হল।

েতা এখন একটু এক্সে ইন করা যাক েয েকন আিম রা ােকর েচতনােক বারবার ক্লাস ি র সােথ তুলনা কির । িক এমন আিম জািন েযটা এতটাই
অয্াডভা ড েয ওেক আিম এভােব আ ারমাইন করিছ? এটা িকভােব বুঝােনা যায় েসটা িনেয় আিম অেনকিদন ধেরই ভাবিছ। পাঁচ সাত বছর পড়া না কের
েয উপলি েত আিম েপৗঁেছিছ ,  েসটা িকভােব সবার কােছ য্া ফার করা যায় ,  এটা িনেয় ব িদন ধেরই ে ইন রম করিছ। েতা বয্াপারটা এরকম েয
আমােদর িরয়ািলিটটা একটা সােয়  িফকশন মুিভর মত। তেব একটা তফাৎ আেছ। ধেরন আজ পযর্  যত লা সােয়  িফকশন মুিভ ৈতির হেয়েছ ,  তার
সব লা যিদ এক  কের একটা সুপার অয্াডভা ড িরয়ািলিট ৈতির করা যায় , েসটা যতটুকু আ যর্জনক হেব, আমােদর আসল িরয়ািলিটটা তার েচেয় অেনক
েবিশ ফয্া াি ক। আমার কথা বুঝেত পারেছন? অথর্াৎ আমােদর িরয়ািলিটেত েযসব িজিনষ আমােদর কােছ েথেক লুকােনা হে , েস লা যিদ আমরা সব
জানেত পাির, এবং বয্বহার করা  কির, েযটা কালেক েথেকই  হেত পাের, তাহেল েয ইউেটািপয়ান একটা গর্ীয় জীবনধারা চালু হেব, েসটা আমােদর
েদখা েয েকান সােয়  িফকশনেক ধুলায় িমশােয় িদেব । এবং এটা েয আসেল স ব, এবং আমােদর জীব শােতই স ব, আগামী দইু চার দশ বছেরর মেধয্,
েসটা বুঝেত পারােকই আিম আসল জাগরণ মেন কির । আর এখােনই আমার কনশাসেনস রা ােকর েথেক লাইট ইয়ারস এিগেয় আেছ েযটা েকানভােবই
রা ােকর ইেগা েভদ কের ওর কনশাসেনেস ঢুকােনা যাে  না। আিম যতই েচ া কির, ও উলেট আমােকই আবার আমার ১০ বছর আেগর িপছেন েফেল আসা
বািতল িচ াধারাটােক নতুন কের েল খাওয়ােত েচ া কের বারবার। এটা েকানিদনও হেব না।

খুব সংেক্ষেপ বলেল, মানুেষর আসল ইিতহাস িবিলয়  অফ ইয়ারেসর পুরােনা েযটা আমােদর কােছ েথেক লুকােনা হয়। আপিন যিদ িপরািমেডর িদেক তাকান ,
তাহেলই বুঝেত পারেবন েয েকান একটা পুরােনা সভয্তা িছল েযটা এতটাই অয্াডভা ড িছল েয আমরা এখনও েসই েলেভেল উঠেত পািরিন । ায় ১৩,০০০
বছর আেগ েয াবেনর কথা পৃিথবীর ায় সব কালচােরই বলা হয়, েসই সমেয় অয্াটলাি স এবং েলমুিরয়া নােম দইুটা সভয্তা িছল, িক  এটা িনেয়ও এমন
ভাব করা হয় েমইনি েম েয এটা িছল িক িছল না েকউ িশওর না । কৃতপেক্ষ আমরা ১০০% িশওর েয এ লা িছল এবং এখন ধংস হেয় েগেছ। েতা ঐ
সময় বা তারও আেগ েথেক পৃিথবীেত িবিভ  এিলেয়ন বা অনয্ জগেতর াণীরা এেসেছ এবং পৃিথবীেত বাস কেরেছ। এেদর মেধয্ েকউ েকউ াইেমট ি িসটার
সােথ ওেদর িনেজেদর িডএেন িমশােয় েহােমা সয্ািপেয়ে র িডজাইন কেরেছ। বলা হয় েয িব াে  িতটা েরসেকই অনয্ েকান অয্াডভা ড েরস িডজাইন
কের। এটাই িনয়ম। িক  থম, অিরিজনাল েরসটা তাহেল েকােত্থেক আসল, েক বানােলা, এটা নািক এখন আর েকউই জােন না। েতা এখােন একটা লুজ এ
রেয় েগেছ েযটা আমােদর মূল গ  বুঝেত েতমন েকান ঝােমলা করেব না।

াবেনর পের নতুন কের েয মানব সভয্তা ৈতির হেয়েছ, েযটার কথা আমােদর েমইনি ম িব ান আর ধমর্ বেল থােক েসটা  েথেকই ে েকা েরি িলয়ান
নােম একটা এিলেয়ন জািতর কে ােল িছল এবং এখনও আেছ। এখােন আরও িকছু ইিটর হাত আেছ িক  গ েক সহজ রাখার জনয্ আমরা ে েকার কথাই
েবিশ বলেবা। আমােদর আকােশ িবিভ  রকম এিলেয়ন ে স িশপ সারাক্ষণ ঘুের েবড়ায় িক  আমরা েযেহতু ওেদর মাই  কে ােলর মেধয্ থািক েসজনয্
আকােশর িদেক তাকােল িকছু েদখেত পাইনা। াস ওেদর খুব অয্াডভা ড েক্লািকং েটকেনােলািজ আেছ েয লা িদেয় ওরা কে াল করেত পাের েক িক েদখেত
পারেব। এই েটকেনােলািজ লা আমােদর েমইনি ম িচ াভাবনার েথেক এতটাই অয্াডভা ড েয েবিশর ভাগ মানুষই িব াস করেত পােরনা েয এ রকম িকছু
স ব। সবাই মেন কের েয আমরা েবাধহয় পাগল হেয় েগিছ। এটােক বলা হয় কগিনিটভ িডেসানয্া । এটা একবার যার হেয় যায় , তখন আর েস এই িবষেয়
েকান কথা, েপা , গ, বই, িভিডও, কনফাের , ছিব, মাণ, েটি মিন, েকানিকছু আর নেত বা েদখেত রাজী হয়না। এেদর কনশাসেনস তখন ওেদর
েমইনি ম কনশাসেনেসর বাইেরর সম  িকছুেক িফ ার আউট কের েদয় েযন এরকম িকছুর েকান অি ই নাই। আিম ঘ ার পর ঘ া রা ােকর সােথ
আ া িদেয়িছ, িক  অেনক েচ া কেরও ওর েদয়াল েভদ কের েঢাকা যায়না । ও আমােক েসিদন বলল, েয আপিন আমােক এত িনচু েচােখ েদেখন েসটা
সামনা সামিন বলেলন না েকন? আসেল অেনকবারই বেলিছ িক  েগট  করা যায় না। েকানভােবই ওর সােথ এটা িনেয় েকান কনভােসর্শন করা যায়না।
আিম ব বার েচ া কের েদেখিছ।

মজার িবষয় হে  েয ছা লীেগর এত িপটািপিট, আি েকর আকাশ বাতাস ছাপােনা দনুর্ীিত, ইতয্ািদ এই েয এত পিলিটক্স, সরকােরর এত রক্তেচাষা, জনগণেক
এভােব িপেষ মারা আর েষ খাওয়া , এ লা সম  ধুলায় িমেশ যােব যিদ রা াক এবং আপনারা সবাই আমার কথা লা বুঝেত পােরন েয আিম িক বলিছ ।
আপনারা যিদ ঐ ক্লাস ি  েলেভেলর িচ া ভাবনা েথেক েবর হেয় এেস , আপনােদর কি িটভ িডেসানয্া  েভে  েবর হেয় এেস আমােদর িরয়ািলিটর আসল
েচহারাটা বুঝেত পােরন, তাহেল এক িঢেল দইু পািখ মরেবঃ এক িদেক রাজনীিতর েনাংরািম আর লুটপােটর েকান েয়াজন থাকেব না , আেরক িদেক আমরা



সবাই সুপার অয্াডভা ড েটকেনােলািজ বয্বহার কের ায় রাতারািত একটা ইউেটািপয়ান েসাসাইিটেত পিরণত হব েযটা ১০০ % স ব। িক  শতর্  একটাই েয
আপনােদর সবার েচতনা বা কনশাসেনসেক 'রা াক েলেভল' েথেক উত্তরণ কের 'মািহন েলেভেল' আসেত হেব। এটা আপনােদর পেক্ষ স ব িকনা েসটাই েদখার
িবষয়। পৃিথবীর অনয্ানয্ েদেশ এটা হে  েবশ ভালমত। িক  আমরা একটু িপছােয় আিছ। আপনারা েচ া করেল এটা স ব তেব খুব স বত এক বা
একািধক কয্াটািল  লাগেব এটা ঘটেত হেল। েসই কয্াটািল  িক হেত পাের, েসটা িনেয় ব িদন ধেরই ভাবিছ।



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৫

আেশপােশর সবার কাজ কমর্ িচ াভাবনা েদিখ আর ভািব এরা এরকম েকন? েকন পৃিথবীটা এরকম অেযৗিক্তক, উ ট একটা জায়গা েযখােন কারও মাথা িঠক
নাই? এখােন সবাই িমথয্া কথা েন বা ােদর মত লাফ িদেয় িদেয় হাততািল েদয় , আর সিতয্ কথা বলেল হাই উঠায়? েয যত েবিশ অনয্ায় কের, েস তত
স ািনত হয়? েকন এই েদেশর মানুষ এত ম  ৈচতেনয্ ফুটবল বা িক্রেকট েখলা েদেখ েযন ওেদর জীবন মরণ এটার উপর িনভর্ রশীল ? অথচ ৫০ েকািট
মানুেষর েদেশ েকউই আসেল ফুটবল বা িক্রেকট েখলেত পােরনা? মানুষেক েবেঁচ থাকার জনয্ েয অমানুিষক পির ম করেত হয় , েকান গ , েঘাড়া বা অনয্
েকান াণীেক েতা এত পির ম করেত হয় না? এই িচ ািবহীন, অদশৃয্ মািলেকর দাস, মানুষ নামক িচিড়য়াটা সৃি  হেয়েছ ধু অথর্হীন দাস  কের মরার
জনয্। এই অ ুত রােজয্ আিম িক করিছ? আমার েতা এখােন আসার কথা না।

কালেক ার সােথ কথা হল অেনকিদন পর অেনকক্ষণ। আমােদর আলাপ িকছুটা িশ েতাষ। আমরা েমাটামুিট একজন আেরকজনেক বুিঝ। দইুজেনই যুিক্তবাদী,
আইিডয়ািল , গান ভালবািস। তেব গােনর েক্ষে  দইুজেনর ি েকােয়ি  অেনক আলাদা। ও ই ানর্ ক্লািসকােলর সুেরর সূক্ষ্ম বয্াপার লা েবােঝ , গাইেত পাের;
আিম বুিঝ ওেয় ানর্ সরল সুর । েখয়াল করলাম েয গান িনেয় কখনও িচ া করা হেয় ওেঠিন আমার। একবার িনউ ইয়েকর্ র িনউ ু েল িগটার েলসেনর
পাশাপািশ একটা সং রাইিটং ক্লাস িনেয়িছলাম। জয্ােজর িফ ারেবাডর্  হারমিনর িটচার িছল হাওয়াডর্  মেগর্ন যার ৩০ বছেরর িশক্ষকতা জীবেন পল সায়মন , বা
েজমস েটয়লেরর মত ছা েক িগটার েশখােনার অিভ তা আেছ। িশক্ষক িহসােব উিন অসাধারণ হেলও আমার কপােল িছল না কারণ েকােসর্র অেধর্ক েশষ
করার পর ৯/১১ বি ং হেয় উিন িনউ ইয়েকর্ র বাইের চেল েগেলন ভেয় । িফ ারেবাডর্  হারমিনর ি তীয় পেবর্ আমার আর যাওয়া হল না। েখাঁড়া হেয়
থাকলাম। িক  সিতয্ বলেত, এখন বুিঝ েয আিম আসেল থম পবর্টাও িঠকমত বুিঝিন। যেথ  মেনােযাগ েদইিন, েকন েক জােন?

মানুেষর মন েকান েকান সময় একজন বয্িক্তর সােথ আে পৃে  জড়ােয় যায়, তখন ঐ বয্িক্তেক না েপেল জীবনটা েকমন জািন েখই হারােয় েফেল। মানুষ েতা
প  পািখ বা বািড় গািড়রও মায়ায় পেড় যায়। িক  মেনর মানুষ হারােনার েয মায়া , েয হাটর্ ে ক, এটা যার হয়িন, েস অস ূণর্তায় অস ূণর্। তার এখনও
গভীরতা পুরাপুির আেসিন। েস এখনও বা ােদর মতই গলভ ,  অভ ,  আনে ােকন। েস এখনও চপল,  চটুল,  ভয়হীন,  দরু ,  অমিলন। েস এখনও বুঝেত
পােরিন পৃিথবীেত একজন াণীও নাই যার তােক েয়াজন। েস এখনও জােননা ভালবাসা কতটা ভ রু , কতটা অমানিবক, কতটা পাষ  হেত পাের। জােননা
জীবন কতটা অথর্হীন হেয় উঠেত পাের।

িলখেত বেস আ াণ েচ া করিছ মাথাটা িনেজর দখেল রাখেত। পােশর ঘের আ া বুয়ার সােথ েচঁচাে  ৩ িদন অয্াবেস  েদয়ার কারেণ। এই কয়িদন আেগই
ঈেদ েদেশ েযেয় ১০ িদন েথেক আসল। এরপর েবতন েপেয়ই হাওয়া। ভাড়ােটরা েকউ সময় মত টাকা িদেত চায় না। সারাক্ষণ মাথায় চাপ েফেল রােখ। এক
বিরশাই া কেয়ক লাখ টাকা েমের ফুেট েগল। পািন অিফস েথেক িবল বাড়ােনার ধানাই পানাই চলেছ। বারবার , দেল দেল এেস িমটার েদেখ যাে । অশিন
সংেকত েটর পাওয়া যাে । বাসার টয্াক্স েনয় েযন ইনকাম টয্াক্স িনে । আেগর িবদযু্ৎ িমটার বদেল এখন িদেয়েছ িডিজটাল িমটার েযটা হয্াক করা পািনর
মত সহজ ওেদর জনয্। যখন যা খুিশ িবল ধরেব, ধরা কিঠন। আর ধরেত পারেলই িক? কােক িগেয় বলেবন? রা ায় আপনার সরকাির দেলর ারা েয
েকান সমেয় আপনােক িপটােয় আপনার েকামর েভে  িদেত পাের। কােক বলেবন? কার কােছ িবচার পােবন?

একটা কারেণই আমােদর ৈদিহক মার েখেত হে না রা ায় , েসটা হল েয আমরা আমােদর অদশৃয্ মািলকেদর একটা আেদশও অমানয্ করেত সাহস পাইনা ।
আমােদর যা বলা হয়, আমরা কির। আমােদরেক েয িব ান, েয ইিতহাস, েয কসেমালিজ, এবং েয ধমর্ িব াস করেত বলা হয়, আমরা েচাখ ব  কের কের
েফিল। ধু তাইই না, েমক িশওর কির েয সবাই েযন িঠক ঐ ঐ িজিনষ িব াস কের, নাহেল তােক একঘের কের েদই। গত ১০ বছের েকান েমেয় আমােক
েফসবুেক ে  িরেকােয়  পাঠায়িন। দইু চারজেনর েবিশ েকান েমেয়র সােথ পিরচয় হয়িন। দইু একজেনর েবিশ কারও সােথ েকান কােনকশন হয়িন। এটা
কতটা াভািবক? এই েদেশ েছেলেমেয়রা সারাক্ষণ পণর্ েদেখ েকন? এর কারণ িক এই না েয ধমর্ীয় িনেষধা ার কারেণ েছেল েমেয়রা েসক্স করেত পােরনা
েকাথাও? েসক্স েয কেরনা তা নয়। িক  যতটা করা উিচৎ, তার ১০০ ভাগও করেত পাের িকনা সে হ। কারণ ধরা পড়েল েতা খবর হেয় যােব। িছিছ
পেড় যােব চািরিদেক। দাসেদর েসক্স করা িনেষধ।

ােক বললাম েয িসগােরট েছেড় েদয়ার জনয্ েদৗড়াও বা হাঁেটা । ও বলল কখন হাটঁেবা? সময়টা কই? সারািদন েদৗেড়র উপের থাকেত হয়। দম েফলার
সময় কই? িসগােরেটর কারেণ ওর গান গাওয়া হয় না আর। দম থােকনা একদমই। অথচ গলা ভাল, গলায় সু র কাজ আেছ। িক  িঠক করার েকান
উপায় নাই। এই দাসে র গ্রেহ সব িকছু ভাে , িক  েজাড়া লােগনা। আমােদর রাজনীিতেত িছল এরশােদর ৈ রাচার। এর আেগ িকছুিদন িজয়ার আদশর্বািদতা
েদখার েসৗভাগয্ েদেশর মানুেষর হেয়িছল, িক  দাসে র গ্রেহ েকান ভাল িকছুেক েবিশিদন িজইেয় রাখা হয় না । আেমিরকায় িছল আ াহাম িল ন আর জন
এফ েকেনিড। এেদরেক েমের েফেলেছ আমােদর অদশৃয্ মািলেকরা। তার বদেল িদেয়েছ ছা লীেগর হাতুিড় আর ািয়ং িকক। িদেয়েছ আবুল মাল আর আ ুল
কােদর। িদেয়েছ আবাল জনতা যারা িবি  আি েকর তফাৎই েবােঝ না। এরা ১০ বছর ধের ৈ রাচােরর েপা ািন েখেত েখেত উ া হেয় েগেলও কয়ঃ েসই
ভাল েসই ভাল, েতামাের না হয় না িচিন। আরও েপাংগা খাই। েসই ভাল েসই ভাল। হাওয়া ভবেন তােরক যা করেলা, ভুেল েগেলন সবাই?

কাউেক েতা বলেত িননা েয তােরেকর েসই তথাকিথত দনুর্ীিত আজেকর তুলনায় িছল হােতর ময়লা ? েসই সু  মাথাওয়ালা বয্িক্তটা েকাথায়? েকাথায়
আবার, আপিন বুঝেত পারেছন না ছা লীেগর াইং িকক আর হাতুিড়র বািড় কারা খাে ? এই বািড় আপিন আর আিম খাি না একটাই কারেণ। এর কারণ
হল আপিন আর আিম আবাল , ভীতু, অপদাথর্, কাপু ষ েবাকািসধা কৃতদাস, যােদর িপেঠর েম দ  আর মাথার ে ইন গেল েগেছ অেনক আেগই । অনয্ায়
আর িমথয্া েদখেল আমরা বা ােদর মত লাফােয় লাফােয় হাততািল েদই , আর বিলঃ বাহ, িক মজা! আসুন রা াক, আপিন, আর আিম িমেল ঘুের ঘুের হাত
ধের ধের নািচ আর ম  ৈচতেনয্ িশস েদই। খুব মজা হেব।



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৬

মানুষ েকন েলেখ, আর েকন েকউ েসই েলখা বেস বেস পেড়, এর েকান মাথামু ু নাই। হঠাত কের িকছু চালাক েলাক েকায়া াম িফিজক্স িনেয় বলা 
করেলা। িড ার'স কয্াট বা ডাবল ি ট এক্সেপিরেম  ইতয্ািদ, তখন আিমও ভাবলাম আ া। অবজারভাবল ইউিনভাসর্টা অবজারেভশেনর কারেণ বদেল যায়,
িক া এটা ধু অবজােভর্ শেনর কারেণই এিক্স  কের? অেনেক খুব িসিরয়াসিল িজে স কের তাইেল সােয়ি িফকািল এবং ময্াথেমিটকািল আমােদর িরয়ািলিটেত
কয়টা িডেমনশন আেছ বেল আপনার মেন হয়? আিম েচেয় থািক তখন ঐ েপালার িদেক। েকউ যখন বেল েয েকারােনর িভতের পৃিথবীর সম  ান এবং
িব ান লুক্কািয়ত আেছ, তখন েযরকম ঠাঠা হাসেত ই া কের। িটম িরফােতর েফরিনক সােয়ে র সাইিকক ওয়ারেফয়ােরর ে েজে শন নেত নেত বুঝেত
পারলাম েয বাংলার েবাকািসধা শে র কৃত ইংিলশ া েলশন হল ফাকটাডর্ । এনােজর্ িটকািল দইুটা শ  একই কাযর্ স াদন কের এবং আজেকর পেবর্র মূল
িথম হেব এই শ টাই।

মাথায় একসােথ েবিশ আইিডয়া চেল আসেল ছােয় িলখেত ঝােমলা হেয় যায় কারণ আমােদর েলখার েসসটা এতই ইেনিফিশেয়  েয একটা আইিডয়া া ফার
করেত েঝাল েবর হেয় যায়। েতা মজার বয্াপার হল েয আমরা যিদ চাই েয েদেশর সম  কােলাবাজাির দু ির  দনুর্ীিতবাজ আি ক ও নন -আি ক অিচেরই
নােক মুেখ রক্ত উেঠ মের যাক এবং েদশ পৃিথবী ও জািত েবেঁচ উঠুক , তাইেল িঠক েসটাই ঘটেব আমােদর কােলিক্টভ ইনেটে র কারেণ। িক  েসটা যােত
সবাই িমেল িচ া না কের ,  েসই জনয্ এরা িবিভ  শিক্তশালী পেক ঘুষ েদয় েযমন িমিলটাির ,  আমলা,  পুিলশ,  কেপর্ােরশন,  ইউিটিলিট,  বয্াংক,  ধমর্ীয়
ই িটিটউট, এবং িবেদিশ পরাশিক্ত অথর্াৎ ভয্া ায়ারেদর, ইতয্ািদ, েযসব জায়গায় কােলাটাকার অথর্াৎ েনেগিটভ সাইিকক এনািজর্ র পাহাড় হেয় আেছ। েফরিনক
সাইিকক সােয়ে র বয্াপারটা এরকম েয যার সাইিকক বা সায়িনক এনািজর্ র দাম যত বড়, েস তত েবিশ িরয়ািলিটেক ময্ািনপুেলট করেত পাের । এটােকই
ময্ািজক বেল। এই কারেণ রথচাই  পিরবােরর নাম বারবার উেঠ আেস কারণ এরাই হল  ফারাও বা েফেরা যারা েগাপেন মানবতােক েভড়া বানােয় চুেষ
খাে  আর আমােদর র-আি ক-িমিলটাির-পুিলশ-বয্াংক-কেপর্ােরশন মূলত ওেদর এেজ ােতই চেল িক  আমােদরেক িমিডয়া এবং এজেুকশন েসক্টেরর মাধয্েম
মগজেধালাই িদেত থােক েয যা করা হে  এ লা জনগেণর সুিবধােথর্ উ য়ন কমর্কা । েদশ উ য়েনর েজায়াের েভেস যায় িঠকই , িক  সাধারণ জনগেণর
পেকট িদন িদন খািল হয়। আেগর েচেয় েবিশ টাকা কামাই কেরও আেগর েচেয় অেধর্ক িবলািসতা অয্াফডর্  করা যায়। অথর্াৎ আেগর য্া াডর্  বজায় রাখার
জনয্ আেগর েচেয় ১০/২০ ণ েবিশ টাকা কামােত হয় এবং েযটা করেত িগেয় অেনক েবিশ েলাকেক আেগর েচেয় অেনক েবিশ েশাষণ করেত হয় । এেত
আি েমটিল সবিকছুর দাম এত েবেড় যায় েয েদেশর িক্রিমনােলর সংখয্া বাড়েত বাড়েত এরা আি েমটিল রাজনীিতেত ঢুেক একটা অপরােধর রাজ  কােয়ম
কের বেস, িঠক েযটা আজেক আমরা েদখেত পাি ।

আি ক কতটা খারাপ আিম আসেল েসই গ  করেত বিসিন , আিম বুঝােত বেসিছ েয রথচাই  টাইেপর ে েকা েরি িলয়ান বা এরা েয কৃিতরই দানব বা
মানুষ েহাক, এরা িকভােব র-আি ক টাইেপর িমিনয়নেদর মাধয্েম আমােদর সাইিকক এনািজর্  েষ েখেয় িনেজরা এিলট েসেজ থােক েসই িব ােনর িটম িরফাত
ভাশর্নটা, যােত আপনারা বা আমরা সবাই িমেল ফাইট বয্াক করেত পাির। আমরা যিদ িব ানটা বুঝেত পাির, তাহেল এটা অয্া াই করা অেনক সহজ। আর
িঠক এই কারেণই রথচাই রা আমােদরেক এজেুকশন নামক মাই ফােকর মাধয্েম েবাকািসধা বানােয় িনেজরা ফায়দা লুটেত থােক , িক  ওরা েকান সােয়ে র
মাধয্েম আমােদর রক্ত চুেষ খাে  েসটা আমােদরেক িকছুেতই জানেত েদয় না।

িটম িরফােতর কমে ক্স না ােরর মাধয্েম সাইিকক ওয়ারেফয়ােরর ে েজে শন েতা এই েলখার মাধয্েম বুঝােনা স ব না , ওটা আপনােদর আলাদাভােব েদেখ
িনেত হেব, িক  েযটা বুঝােনা স ব েসটা হল েয আমােদর িচ া অস ব রকেমর পাওয়ারফুল যিদ এটােক সবাই িমেল একই িদেক চয্ােনল করা যায় । িটেমর
িক্র াল েটকেনােলািজটা ওেয়ে  অয্া াই করা খুব সহজ কারণ ওখােন িক্র ােলর দাম কম, িক  আমােদর জনয্ ঐ িজিনষ েজাগাড় করাও েবশ কিঠন। িক
িব ানটা বুেঝ েফলেল তখন িক্র াল ছাড়াও ফাইট বয্াক করা স ব কারণ আি েমটিল েমইন পাওয়ারটা আসেছ আমােদর িচ া েথেক। রথচাই  বা আি ক
কে াল কের আমােদর িচ ােক। উদাহরণ েদই, আমার ু েলর ক্লাস ে  িটেটা সব সময় খুব ভাল মানুষ িছল। ওর মা িতিদন একটা ভক্সওয়ােগন িনেয়
সকােল ওেক িদেয় েযেতন, লাে  এেস ওেক লা  করােতন, এবং িবকােল এেস িনেয় েযেতন। ু েলর েয েকান ে াগ্রাম হেল উিন সারািদন েছেলেক ওয়াচ করার
জনয্ ু েল থাকেতন। েতা আিম এই িজিনষ েদেখ অেনক েহেসিছ। সবাই এটা িনেয় আড়ােল হাসাহািস করেতা যিদও পের আমরাও অভয্  হেয় িগেয়িছলাম।
িক  এই ঘটনার সাইিকক এেফক্ট ও আজও এে প করেত পােরিন।

ব িদন পের আবার ওর সােথ েযাগােযাগ হেয়েছ। েফসবুেক অয্াড হেয়েছ। েফসবুেক আিম আি েকর িব ে  নানান েপা  িদি  েদেখ ও আমােক খুব ন ভােব
বুঝােত চাইল েয আমার আসেল এটা করা উিচত না কারণ এরা েদেশর অেনক উ য়ন করেছ। আমার তখন ঐ চমেক উেঠ ঠাঠা েহেস ওঠার অব া।
আফটার অল, ও হে  গভঃ লয্ােবর েছেল। এরকম আইিভিলগ ু েল পড়েল মানুেষর আইিকউ েবিশ হেয় যায় অনয্ সবার ভাইেবর ভােব। এই জনয্ গভঃ
লয্ােব পড়া েকান ছা  যখন িকছু বেল , েসটা একদম উড়ােয় েদয়া যায় না। কারণ আমরা ভাবনা িচ া কের কথা বলেত িশিখ একদম িপি  েথেকই। েতা
এখােন েদখা েগল েয আমার পারেসপশন আর ওরটা পুরাই িবপরীত। কারটা িঠক? েসটা আপনারা িডসাইড কেরন,  িক  আমার পেয়  হে  সাইিকক
ওয়ারেফয়ার এক্সে ইন করা। আপিন যখন বুঝেত পারেবন েয একটা েদেশর সম  িডিসশন েনয় ঐ ি েমসিনক লজ লা , ইলুিমনািত, াইলয্াটারাল কিমশন,
ওয়া র্  বয্াংক, রথচাই , িসয়াই, মসাদ, র, আইএসাই, ইতয্ািদ, তখন আপিন এত নাঈভভােব পৃিথবীেক েদখেবন না। আমােদর গভঃ লয্ােবর েলােগােত েলখা
থাকেতা "আেলা আরও আেলা"। অথর্াৎ ানই শিক্ত। িটেটার আ া িটেটােক একটা েটেক্টড পৃিথবী িদেত িগেয় ওর একটা অপূরণীয় ক্ষিত কের েগেছ এটা
েকউ মুেখ বলুক আর না বলুক। এবং অবশয্ই আিম উনােক অস ান করার জনয্ এটা বলিছ না। আমােদর মেধয্ েক আেছ েয েকান ভুল কেরিন?

িবষয় হল েয ধরা ধু িটেটা একা খায়িন, েখেয়েছ আমােদর গভঃ লয্ােবর পুরা বয্াচ। আমােদর বয্ােচর েতয্কেক আিম েবাকািসধা বিল। এরা সবাই অেনক
বড়েলাক এবং িবগশট। েকউ ওয়া র্  কাপ েদখেত যায় , কারও আেছ যমুনা িরজটর্ , েকউ আেমিরকায় আইিট ফােমর্র মািলক, েকউ িবিবিস েভায়ার িসিনয়র
িরেপাটর্ ার ইতয্ািদ ইতয্ািদ িক  সব কয়টা েবাকািসধা ফাকটাডর্ । এেদর মত বড়েলাক ি িলয়া রাই েমসিনক লেজ যায় আরও বড়েলাক আর পাওয়ারফুল
হওয়ার জনয্। এরা পড়ােলখা িব ান িশেখ এেককজন রথচাই েদর ে ভ ৈতির হয়। তারপর ডঃ ইউনুেসর মত উ াবন কের েয িকভােব বাংলােদেশর ডাটর্
পুওর গরীবেদর বয্াংিকং েসক্টের ক কের, মাইেক্রােক্রিডেটর মাধয্েম এেদর রক্ত েচাষা যায়। গত দশ বছের িডিজটাল উ য়েনর নােম আি ক বাংলােদশেক েয
ক্লা ারফাক িদেয়েছ েসটা ইলুিমনািতর েটক্সটবুক ফমুর্লা েযটা িদেয় একটা েদশেক ইেকানিমেক চুেদ েদয়ার। এই বাঁশ েটর েপেতও েবাকািসধা বা ািলর আরও
২০ বছর লাগেব। তখন িপঠ েবকঁা কের এরা বলেব, ও েসই েয আি ক চুেদিছল, েসই বয্থা এখনও েটর পাি ।



সাইিকক ওয়ারেফয়ার হল মাই  েগম। বাংলােদেশর মানুষ ধীের ধীের আমােদর কথা বুেঝ ধাত  হয়া  করেব। বুঝেত পারেব যােকই আপিন পাত্তা
িদে ন, েসটা ধমর্ েহাক আর ওয়া র্  কাপ েহাক , তারা আপনার সাইিকক এনািজর্  েখেয় িনে । আপনার মাধয্েম তারা ক্ষমতা পাে । আর আপিন িনেজর
ক্ষমতা হারাে ন। এই ভয্া ায়ার িসে েম আমােদর সম  রাজনীিত বয্বসা িবেনাদন , েসাশয্াল িমিডয়া, সবিকছু চেল। আপিন ডাক্তার, েফসর, এি িনয়ার,
িরয়াল এে টর, আমলা, িমিলটাির, বয্বসায়ী, কেপর্ােরট চাকিরজীবী, যাইই হন না েকন, আি েমটিল আপিন একজন েবাকািসধা ফাকটাডর্  কারণ আপিন ঘুের
িফের রথচাই  েফেরােদর পূজা কের যাে ন িকছুই না বুেঝ। দইুচার টাকা কামােয় বড়েলাক বড়েলাক ভাব েনয়া ছাড়া আপনােক িদেয় আসেল িকছুই হেব না।
িডপ ডাউন ইউ আর ি ল এ লুজার, এ েবাকািসধা, এ ে ভ।



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৭

েলখেকর মুিক্ত বেল যিদ েকান বয্াপার েথেক থােক েসটা বুঝেত েপেরিছলাম চালর্স িবউকওি র কিবতা পেড় । অথচ তখন আিম েনশার মত আেলন িগ বাগর্
পড়তাম আর েবাঝার েচ া করতাম েয জয্াক েক য়াকেক ও এত পাত্তা িদত েকন ? েক য়ােকর ছড়া মাকর্ া কিবতা পেড় িকছুই বুঝতাম না। রজার
ওয়াটােসর্র েযমন িসড বয্ােরট িনেয় অবেসশন িছল। িসড ওয়াজ দয্ িরয়াল িপ  েয়ড। আিম ভাবতাম , েকন? িসেডর মাল ধরেত পারতাম না। েবািরং
েবািরং লাগেতা। বাঙািল িহসােব আমরা একটা িজিনষ ভাল পাির, েসটা হল আমােদর কালচারাল ট ফুট িনেয় পিলিটকাল বা ি িরচুয়াল আতলািম না কের
েসাজা সাপটা কচু েঘঁচু যা ভা ােগ েসটার মেধয্ই ঢুেক পেড় িনেজেক হারােয় েফলা। এটা আমােদরেক এক ধরেণর িশকড়িবহীন ভােসর্িটিলিট িদেলও িদেত পাের।
এই জায়গায় েকালকাতা েথেক আমরা অেনক েবিশ ি । েতা আিম যা বুঝলাম েয বাংলার ট কয্াচাল হে  েয আমরা স ান পাওয়ার কা াল কারণ এই
েদেশ েকউ কাউেক স ান িদেত জােননা। এই রা ােকর কথাই ধেরন। েস খুব ভালবােস আমােক এবং মুেখ বেল েয খুব স ান কের , িক  আমার সােথ
নািক স ান রাখা যায় না। আিম নািক িনেজর স ান িনেজই হারাই। িতটা বাঙািল এই কথা বেলই মানুষেক অস ান কের , িক  েখয়াল কেরন েয যারা
আসেল সিতয্কার অস ান পাওয়ার েযাগয্, তােদরেক সবাই জরু জরু কের। কার কথা বলিছ িন য়ই বুঝেত পারেছন। 

সিতয্ বলেত আিম ছা লীগ বা আি ক িনেয় িকছু বলেত চাই না কারণ এরা েদেশর সবেথেক ছয্াঁচড়া পাবিলক । আপিন রা ায় দাঁড়ােয় িকছুক্ষণ অবজাভর্
কেরন,  ছা লীগ েদখেলই েচনা যায়। একটু ল ােট রািফয়ান েগােছর ,  েচােখর মেধয্ একটা লুিসেফিরয়ান উ লতা ,  একটু হামবড়া ভাবসাব,  েতজ েবিশ।
দনুর্ীিতবাজ বা ঘুষেখার েযসব েনতা েফতা আমলা আেছ, এেদর েদখেলই এেদর ডাকর্  এনািজর্  েচনা যায়। পুিলশেক েদখেলই েযমন ভয় লােগ, এেদর েক্ষে ও
একই। কারণ এেদর আেশপােশ েকউ িনরাপদ নয়। এর কারণ হল আমরা বসবাস কির ে ভাির িসে েমর িভতের। এই িসে ম ধু টাকা েচেন। টাকা িদেলই
দাসেক েছেড় েদয়া হয়, েস যত বড় ক্রাইমই ক ক। এটা সবার আেগ বুঝেত পাের িক্রিমনাল এিলেম রাই। এইজনয্ই িক্রিমনাল মাই  যােদর , তারা সবার
আেগ রাজনীিত চেয়স কের। বুঝেত পাের েয এইখােন ক্রাইম করার সুেযাগ সবেচেয় েবিশ। আর তাছাড়া যারা মধয্িবত্ত ফয্ািমিলর িমিডওকার মানুষ , ওরা
রাজনীিত আর অপরােধর অ কার জগতটা অয্াভেয়ড করেত চায় । িক  যার বােপর টাকা বা পড়া নার মাথা েকানটাই নাই , েস িক করেব? েস িচ া
কের, খাঁড়া, আিমও েদহাইেতিছ।

এভােরজ ফাক্টাডর্  েবাকািসধা বয্িক্ত েযটা কের েয েস েমইনি ম িদেয় আগায় তার জীবেনর পেথ । কারণ এটা ছাড়া অনয্ িকছু েস েদখেত পায় না , এবং
আেছ বেল জােননা। িক  িডপ ে ট যারা চালায়, অথর্াৎ ি েমস , ইলুিমনািত, াড লাইন, হাই র য্া  িমিলটাির, এরা খুব ভালবভােবই জােন েয েমইনি মটা
একটা সাজােনা নাটক েবাকািসধা ে ভেদর চুেষ খাওয়ার জনয্। এরা তখন ওেদর িনেজেদর েছেলেমেয়েদরেক ওইভােব িমং এবং ে সেম  কের যােত এর আর
েকানিদন ে ভ ে েট নামেত না হয়। উদাহরণ েদইঃ আমােদর সজীব জয়। এই েছাকরা আেমিরকা না ইংলয্াে  পেড় বড় হইেছ। কি উটার সােয়ে  হয়ত
পেড়েছ। এরপর এেক েদেশ িনেয় এেস বসােয় েদয়া হইেছ েদেশর সবেচেয় শিক্তশালী আইিট পিজশেন। আিম গয্ারাি  িদেয় বলেত পাির েয এই েছেল দইু লাইন
িস েকাড বা এসিকউএল িলখেত িদেল ঘামােয় যােব। েস পাবিলকিল ম বয্ কেরেছ েয আেমিরকান এমবয্ািস নািক িবি র মুখপা  হেয় েগেছ কারণ তােদর
ওেয়ব সাইেট একটা ে টেম  িদেয়েছ েয তারা শাি পূণর্ িমিছলকারীেদর উপর অমানিবক হামলার িব ে  এবং েদেশর মানুেষর শাি পূণর্ আে ালন করার
অিধকার সােপাটর্  কের। ঐ ে টেম  আি ক ও জেয়র গােল চেড়র মত আঘাত কেরেছ েসটা বলাই বা লয্। আর েসই কারেণই এই আেবালতােবাল বকা। 

েতা এেগন, আমার িবরিক্ত আি েকর উপর নয়, আপনােদর উপর কারণ আপনারা েতয্েকই েবাকািসধা ফাকটাডর্  ক্লােবর েম ার। আমার চালাক কয্াসােনাভা
ভািতজার কথা কই, েস কথায় খুব পটু এবং েমই ি েমর েয েকান সাে ক্ট িনেয় আলাপ করেত েগেল আপনােক দইুএকটা চটক লাগােবই েয আের এই েছেল
েতা েবশ জােন টােন। িক  ঐ পযর্ ই। িসে মটােক বদলােনার কথা নেত ও নারাজ। ে েকা েরি িলয়ােনর কথা নেত ও নারাজ। মাই কে ােলর কথা
নেত ও নারাজ। এর কারণ িক? ওর বাবা মা আমােক অন িরেকােয়  েছাটেবলায় ওর সােথ কাটােত বলেতা যােত আমার ইন ু েয়ে  ওর পড়া নার িদেক

েঝাঁক আেস। তখন পড়া না আমরা িক করতাম মেন নাই িক  ওর সােথ অেনক মজার মজার গ  হত এটা মেন আেছ। বুি েত ও আমার েচেয় দইুকািঠ
সেরস িছল েসই আমল েথেকই। িক  তারপরও একটা অদশৃয্ দােগর বাইের পা েফলেত নারাজ। আিম বুিঝ েয একজন িমিডওকার বয্িক্ত কখনও এক্সি েম
েযেত চায় না। ঐ অদশৃয্ বৃেত্তর িভতের থাকেল সবার এেক্সে  পাওয়া যায় , এটা খুব েসফ একটা জায়গা। আর আমােদর অদশৃয্ মািলেকরাও চায় েয
ে ভরা ঐ বৃেত্তর মেধয্ই থাকুক। ে ভরা ঐ বৃেত্তর বাইের চেল আসেল ওেদর কাভার ে াওন হেয় যােব। জািরজিুর সব খেস যােব। 

আমার কােছ লােগ েয এই েসা ক  অদশৃয্ মািলেকরাও এক ধরেণর েবাকািসধা ফাকটাডর্ । েজলখানা বানােল েজলখানার দারওয়ানেদরও ঐ েজেলর মেধয্ই
থাকেত হয় েবিশর ভাগ সময়। এক ধরেণর িসক িক্রিমনাল পাভর্ ারশন ছাড়া েতমন েকান সয্ািটসফয্াকশন এরাও পায় বেল মেন হয়না। এরাও িনেজেদর
বানােনা ফাকটাডর্  িসে েমর মেধয্ াক হেয় আেছ। 

কালেক  আিম এমাির ি েথর হােত ধরা ছয় ইি  ল া একটা ইিটর ছিব িদেয় একটা িমম বানালাম । েজেনিট রা বেলেছ এটা নািক একটা আথর্ িহউময্ান
িবইং যার িকছু অয্ােনাময্ািল বা েরয়ার িডিজেজর কারেণ এরকম িপি  সাইজ হেয়েছ। কথাটা আসেল িমথয্া কারণ এই ইিটর সােথ আরও ইিট িছল এবং ওেদর
ক্রয্াশড  ক্রয্াফটটা স েকর্ ও িকছু তথয্ এমাির জােন। মজার বয্পার হে  েয ছিবটা েদখেলই েবাঝা যায় েকানভােবই ঐ িজিনষটা একটা মানুষ নয়। ওর
এেক্সাে েলটনটা স ূণর্ আলাদা কৃিতর। এটা েয ইিটর অি ে র একটা ল  মাণ েস িবষেয় েকান ভুল নাই। িক  ঐেয আপনােদর েবাকািসধা ফাকটাডর্
মাই ফােকর কারেণ িবষয় লা আপনােদর কােছ অদশৃয্, অ ৎু, কনি েরিস িথওির। গত ১০ বছর ধের এই বাল েদখেত েদখেত েঘ া ধের েগেছ েয আের
েতােদর স ােনর মােয়ের বাপ, েতারা সবিট েবাকািসধা। এখন েথেক কথা বলেবা আমার টামর্েস। এটা েয মানেত পারেব না তাের সুদার টাইম নাই। ইনাফ
ইজ ইনাফ। 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৮

সবাই েবাকািসধা হেল সমসয্া েযটা হয় েয েবাকািসধা আলাপ করেত করেতই িদন পার । েকান অগ্রগিত হয়না। েসই পুরােনা গ , পুরােনা ইিতহাস, পুরােনা
েজাক্স, পুরােনা কাসুি , ভয্াজর ভয্াজর, চলেছ চলেছ, এ কি ন ভা ােগ? ধেরন েমইনি েমর উইিটিসজেমর হাইট হল খুব মুখ বানােয় আপনােক  করেব
েযঃ তাইেল আপিন িক য্াট আেথর্ িব াস কেরন? বেল মুচিক মচুিক হাসেব েযন খুব বুি মত্তামাখা একটা কথা বেল আপনােক এেকবাের েড য় কের িদেয়েছ।
তখন ঐ এিড মারিফর িবকৃত হািস েদয়া িমমটা েশয়ার িদেত ই া কের েযঃ যখন আপিন েবাকািসধার সােথ আলাপ করেছন , িক  তাও েপালাইট হওয়ার
েচ া কের যাে ন।  অথবা খুব সাকর্ াসিটকভােব বলেব েয আপনার েটক্সাস িগেয় াে র েসবা করা উিচত অয্াজ ইফ েয েবাকািসধারাই া েক সােপাটর্
কের। িক  আসেল েতা া  িডপ ে েটর িবিচ সাইজ করেছ বেল কাবাল পিরচািলত িমিডয়া া েক েমইনি েম িতিদন তুলাধুনা করেছ কারণ েবাকািসধা
জনগণেক মগজ েধালাই েদয়াই এেদর কাজ। কােজই েয বয্িক্ত াে র িব ে  এই েলাক েতা আসেল েবাকািসধা কারণ েস এখনও েমইনি ম ফেলা কের
যাে । অথর্াৎ আিম যােদরেক েলা-লাইফ েভেব আসিছ সারা জীবন , তারাই যখন েকউ আমােক েলা-লাইফ ভােব, েসইরকম েবাকািসধারাই আপনােক উলেট
েবাকািসধা ভাবেছ। বয্াপারটা েবশ অয্ািমউিজং বেট!

পল িলভাইেয়র েলখা 'িডে িলং ওেয়িটেকা' নােম একটা বই েবশ নাম কেরিছল কেয়ক বছর আেগ। অেনক খঁুেজ একটা ি  কিপ ডাউনেলাড কের আমার েগ
েশয়ার িদেয়িছলাম িক  পের ওটা হারােয় যায়। গত দইুিদেন আবার ওটার িপছেন অেনক সময় িদলাম েকন জািন। কিপ ময্ােনজ করেত অেনক ক  হল
কারণ এখনকার ই ারেনট আেগর েচেয় অেনক েবিশ কে ালড আর েস রড। েতা এই ওেয়িটেকা হল ডলফ াইনােরর 'আি মািনক'  কে ে র একটা
িবে ষণ। িবষয়টা এরকম েয পুরা পৃিথবীর সব মানুষ িমেল একটা কােলিক্টভ  েদখেছ েযটােক আমরা আমােদর িরয়ািলিট বিল। এটা অেনক পুরােনা একটা
কনেস । এই কােলিক্টভ ি মটা একটা েনেগিটভ আিকর্ টাইপাল েফাসর্ িদেয় হাইজয্াকড হেয় েগেছ। েয কারেণ পৃিথবীর িতটা েদশ ধীের ধীের ৈ রাচারী হেয়
যাে । র-আি েকর মত িরেগ্রিসভ েনেগিটভ পাওয়ার জনগেণর ঘােড় িস বােদর ভুেতর মতন িচরতের েচেপ বেস গণত , মানবািধকার, িবেবক, মনুষয্ ,
চকু্ষল া, সব লািথ িদেয় উড়ােয় দিুনয়ার সব ৈ রাচারী িসে ম আমােদর ঘােড় েফলেছ । এই পয্াঁচ েথেক েবর হওয়ার েকান রা া েকউ েদখেত পাে  না।
এটা আমােদর দীঘর্ িদেনর কােলিক্টভ েবাকািসধািমর ফসল। 

আিম সবাইেক েবাকািসধা বলা  করার েমইন কারণ হল েয উপের এতখন যা বললাম এটা বুঝােতই ১০ বছর পার হেয় েগল িক  এখনও েবাকািসধারা
আি কেকই সােপাটর্  িদেয় যাে  েযন এেদর মাথা আর েহাগা জায়গা বদলাবদিল কের েফেলেছ । গতকালেকর একটা উদাহরণ িদেল মানুেষর েবাকািমর একটা
নমুনা পাওয়া যােব। এক আত্মীয় ভ েলােকর গািড়েত যাি লাম। েতা উিন রা ায় উেঠই আি েকর িবপেক্ষ কথা  করেলন কারণ গািড়েত আমরা সবাই
িছলাম ব ড়ার েলাক। েতা এক পযর্ােয় উিন একটা ঘটনা বলেলন েয ে সক্লােবর ঐিদেক িবি র েকান সভায় সবাইেক িপিটেয় তািড়েয় েদয়ার পের উিন ঐ
এিরয়া িদেয় অিফেসর পের েহঁেট যাি েলন। তখন এক পুিলশ খুব েহন া করা  করায় উিন পুিলশেক িমথয্া কের বলেলন েয উনার বািড় নওগাঁ।
ঘটনাক্রেম েদখা েগল েয ঐ পুিলেশর বাড়ীও নওগাঁ, তখন দজুেন েবশ গপসপ  কের িদেলন। এক পযর্ােয় উিন িজ াসা করেলন, েয আপনারা েদশী েলাক
হেয় িকভােব িবি  মারেধার কেরন? তখন পুিলশ যা বলার তাইই বলল, "আমরা সরকাির চাকির কির ভাই। আমােদর কুম েমেন চলেত হয়। িক  েযিদন
সুেযাগ আসেব, েসইিদন িকভােব েচাখ উলেট েফলব েসটা আমরাও জািন, ওরাও জােন।" তখন আিম উনােক িজে স করলাম েয এটা কেবকার ঘটনা? উিন
বলেলন ৪/৫ বছর আেগর। আিম মেন মেন ভাবলাম, ও। 

এর পেরর ৫ বছের বাংলােদশ ১০০% ৈ রাচারী হেয় েগেছ এবং িবি  বা জামােতর েয েকান ধরেণর আে ালন করার েচ া এবং ক্ষমতা পুরাপুির ক্রাশ কের
িদেয়েছ। এটা েদখার পেরও আমার গভঃ লয্াবেরটিরর ব ু  িকভােব িনিবর্কার বেল বেস েয এরাই থাকুক ; অেনক উ িত হে  েদেশর -- এ আমার ঘেট
কুলায় না। আিম তখন কি উটার িনেয় বেস যাই ম  ৈচতেনয্ িশস িলখেত েয এই েদেশর পা েথেক মাথা পযর্  সব েবাকািসধা েবাকািসধা েবাকািসধা ...

অেনক েবাকািসধাই আমােক বেলেছ েয আে ালন ঘের বেস েফসবুক য্াটাস েমের করা যায় না , আে ালন করেত হেল রা ায় েনেম পুিলেশর বািড় েখেত
হয়।  আের েবকুব, েসটা েতা গণতাি ক েদেশর আে ালন। ৈ রাচারী েদেশ রা ায় ছা লীেগর াইং িকক, বাঁেশর বািড়, পুিলেশর লািঠ আর ব েুকর বােটর
ঁতা খাওয়ার পর, র য্ােবর িরমাে র েপা ািনেত েহাগায় লাল লাল দাগ আর মাংস চাকা চাকা হেয় যােব , এরপর িদেব িমথয্া মামলা ও েজল। ভাল েকান

চাকির বা বয্বসা থােক েসটাও েখেয় িদেব। েতা চেলন যাই েবাকািসধা ভাই , আপিন আর আিম রা ায় েনেম পিড়, নািক? কারণ আপিনও এক েবাকািসধা,
আর আিমও আেরক েবাকািসধা। চেলন দইুভাই ঘােড় ঘােড় ধের ম  ৈচতেনয্ িশস েদই আর আে ালন কির। 

বা ািলর সবেচেয় বড় েদাষ িনেজেক অিত চালাক মেন করা। একমা  এই কারেণ আমরা সবার িপছেন পেড় থািক।

আমার মত সু  মি ে র, হাইিল সিফি েকেটড, কু্ষরধার বুি র একজন েলাক যিদ আপনােক কখনও বেল েয ে েকা েরি িলয়ান নােম িকছু াণী আমােদর
পৃিথবী এবং মানুেষর িরয়ািলিট কে াল কের, তখন একজন অয্াভােরজ েবাকািসধা িহসােব আপনার একটু থমকােনা উিচত। মানুষেক মাপেত েশখা উিচত।
বাঙািল মােনই েয েবাকািসধা তা নয়। িকছু এেক্সপশন আেছ, েসটা েবাঝার ক্ষমতা থাকা উিচত। এটা আিম িনেজর ইেগােক পা  করার জনয্ বলিছ না। ঐ
'রা াক িসে াম' ব  আেগ ওভারকাম কের েফেলিছ। আমরা ইেগা বা েহাগা িদেয় কথা বিলনা। আমরা কথা বিল হাটর্  আর মাথা িদেয়, অেনক েভেব িচে ,
সবিদক িবেবচনা কের। ধু একটা িদেক আিম ধরা েখেয়িছ েয ৫০ েকািট মানুেষর একটা েদেশ ৫০ েকািট েলাকই েয েবাকািসধা হেত পাের , এ আমার ঘেট
কুলায়িন। িক  এখন েসই ভুল েভে  েগেছ। এখন আিম স ূণর্ ওয়ািকবহাল েয আমার িকভােব কথা বলেত হেব। কােক িকভােব ি ট করেত হেব। অেযাগয্
েলাকেক কখনও েবিশ উ াসন িদেত হয় না। এ তখন আপনার মাথায় উেঠ আপনার উপেরই হাগেত থােক। েসই েদাষ তখন এর না , ঐ েদাষ আপনার।
কারণ আপিনই ওেক লাই িদেয় মাথায় উিঠেয়েছন। আর িঠক একই কারেণ আজেক আি ক আমােদর মাথার উপের বেস আমােদর টাকায় লািঠয়াল বািহিন
ভাড়া কের আমােদরই পাছায় বািড় িদে , েসই েদাষও ওেদর নয়, আমােদর। 
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ভয্ান গ'র েপইি ং েদখেত েকমন জািন বৃি র মত ঠা া ঠা া আরাম লােগ মেনর িভতের েকাথাও। েমাটা, ি  িডেমনশনাল উঁচু উঁচু হেয় থাকা েপই  েদখেত
মজা লােগ। ওর ভাই িথও'র কােছ েলখা িকছু িচিঠ িনেয় একটা বই আেছ আেমিরকায় খুব চেল। েসই িচিঠেত িভনেস  (িভেসাঁ) ভাইেক বারবার বেল েয
ওর একবার পয্ািরস যাওয়ার ই া। েসখােন এ াবিলশড েপই ারেদর সােথ ওর িকছু িবষেয় আলাপ করা দরকার , ইতয্ািদ। পড়েল েকমন েকমন লােগ। ওর
ভাই িছল আটর্  িডলার। যথারীিত িনেজর ভাইেয়র একিপস আটর্  েকানিদন িবিক্র কেরিন। ভয্ান গ হয়ত ধেরই িনেয়িছল েয ও আিটর্  িহসােব েফইিলওর। ও
সুইসাইড েকন কেরিছল েক জােন? এটা িনেয় অেনক বই নাটক মুিভ আেছ। আিম মেন হয় থম ভয্ান গ েদেখিছলাম হঠাত ি টেনর একটা হেল। েদেখই
বুেঝিছলাম েয এটা ভয্ান গ। পের কােছ েযেয় খঁুটােয় েদখলাম েয িঠকই। ছিব তুেলিছলাম, িক  েসই আেগর লাইেফর েকান ছিব আর খুঁেজ পাইনা। পৃিথবীটা
একটা িমে িরয়াস জায়গা। 

একটু আেগ া  আর েটিরসা েম 'র যু  কনফাের  েদখলাম। েটিরসােক অয্াি  এিলট মেন হল আমার। েস ে িক্সট কনফামর্ করেলা , ২০১৯ এর মােচর্ ।
ে াবািল রা ধা ায় িছল েয ে িক্সটটা ে ফ বাতােস িমশােয় িদেব ফেলা আপ না কের। বাংলােদেশ আি েকর ক্রাইম লােত েযটা হয় , ইনেভি েগশন এত ল া
হেয় ঝুেল যায় েয হাজােরা ইসুয্র িভেড় েবাকািসধা বা ািলর জীবেনও মেন থােক না েয একটা িবচার হওয়ার কথা িছল । লশান আিটর্ সান,  িবিডআর
ময্াসাকার, ইতয্ািদ অেনক ক্রাইেমরই েকান শাি  হািছনা এখনও পায়িন। এখনও আমরা আরও অ কােরর িদেকই আগাি । আেলার িদেক ঘুের দাঁড়ােনার েকান
রা া বাংলােদেশ েকউ েবর করেত পারেছ না এবং পারেবও না যতিদন এই জািত কােলিক্টভ "রা াক িসে াম" েথেক েবর হেয় আসেত না পাের। আি মান
বা ওেয়িটেকার কনেস টা িনেয় ািড করেলই ধীের ধীের বুঝেত পারেবন েয মূল সমসয্া হল আমােদর সি িলত মরেফােজেনিটক িফে  একটা মাই  ভাইরাস
--  েযটা সবাইেক জি  কের েরেখেছ । এই জি  আপিন িনেজ এবং আপনার আেশপােশর সবাই। এর এেক্সপশন হলাম আমরা যারা  "জাগ্রত",  যােদরেক
আপনারা িটন ফেয়ল হয্াট পরা কনি েরিস িথওির  বেল পচান । আসেল বয্াপারটা উলটা। আপনারাই েবাকািসধা। উই েনা েহায়াট উই আর টিকং
অয্াবাউট। 

ইউেক'র ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন েথেক েবর হেয় আসেত পারার বয্াপারটা খুবই পূণর্ কারণ হল েয এটা িদেয় ে াবািল রা ওেদর িনউ ওয়া র্  অডর্ ার
িত ার কাজ কের যাে  ক্রমাগত। আপনােদর বুঝেত হেব েয সরকার আর জনগেণর মেধয্ দরু  যত বােড়, তত েবিশ সরকাির দনুর্ীিত আর েশাষণ বাড়েত

থােক। েখয়াল কেরন েয খােলদার মত হািছনা আর জনগেণর সামেন আসেত সাহস পায় না। এর কারণ হল েয আপিন যােদর রক্ত চুেষ েখেয় েদশেক
ভারেতর কােছ িবিক্র কের িদে ন তােদর েকউ না েকউ েতা আপনােক েচেন , েসটাই আপিন ভাে ন। এবং তােদর সামেন েযেত আপনার বুক কাঁপেব।
হািছনা যখন েযখােন যায়,  েসখােন িদেনর পর িদন ধের ে শাল িসিকউিরিট েফাসর্ আেশপােশর এলাকার মানুষেক জােনায়ােরর মত উৎপাত কের বাসার
িভতের ঢুেক টুেক মানুেষর সম  অিধকােরর পাছায় লািত্থ িদেয় ৈ রাচার িত া কের েযটা আেগ আমরা কখনও েদিখিন । র-আি ক জােন েয েদেশর েলাক
কখনই এেদর ে াচািরতা েমেন িনেবনা, এইজনয্ ভেয় থােক েয কখন েমের েদয়। 

েতা েসিদন গািড়েত যাওয়ার পেথ আি েকর ৈ রাচােরর উপের আলাপ হেয়িছল। েফরার পেথ আমরা ক্রবার স ার জয্ােম পেড় উত্তরা েথেক রামপুরা আসেত
লাগেলা ৩ ঘ া। আমার ভািতজার রবািড়র েলাকেদর সােথ একটা েজাস বি ং হেয় েগল। রমশাই গ ী েলাক। এেক ব ড়া বািড় ,  তার উপের
েছাটেবলা েথেক বাজােরর পয়সা েমের িফিলম েদখা েলেভেলর পাকনা। বাংলােদেশর কালচাের এই কয্ােটগিরর েলাকরাই সবেথেক বুি মান হয় েকন জািন, অ
বেয়েস যারা বড়েদর মুিভ েদখা  কের। ব ড়ার আ িলক টােন এই েছাটেবলার সাধারণ জীবন যাপেনর গে র মেধয্ েয হাসয্রস , মায়া মমতা, েবকুিব,
িসিলেনস, এ লা নেত েসই রকম জেম। িকভােব মামা খালারা বাসায় এেস অসু  হওয়ার ভাণ কের বা ােদর আেগ য়ােয় িদত, িনেজরা িফ  েদখেত যােব
বেল। রমশাই ক্লাস ি েতই এই মাল িফগার আউট কের ওেদর যাওয়ার িঠক আগ মুহূেতর্  উেঠ কা াঃ "হািমও যামু! হামাক িলয়য্া চিলন।"

েসই পািটেত আর কােঠর েচয়াের বেস ছায়াছিব েদখার িদন আর নাই । গতবাের লংআইলয্াে  মুিভ েদখেত েগলাম এক িথেয়টাের , েসখােন েতয্কটা িসটই
একটা কের েলিজ বয়, পা ছড়ােয় েয় েয় মুিভ েদখা যায়। আেয়শ কােক বেল! িক  েসই তুলনায় ছিব লা অত ভাল না। েবার হেয় যাই। হিলউড আর
মােভর্ েলর মাই  কে াল বুেঝ েফলার পর েথেক আর েবাকািসধা মুিভ েদখেত পািরনা। ভয়ংকর িবরক্ত লােগ। যাইেহাক , েকন জািন মেন হে  আবার নতুন
কের কাফকা কয্ামু কঁুেদরা পড়া দরকার। ইদািনং ননিফকশন ছাড়া আর পড়া হয় না কারণ এত িকছু আমােদর জানা দরকার, কাবােলর যত দইু ন ির, গত
২০০ বছর ধের আমােদর ে ভািরেক েনক্সট েলেভেল িনেয় যাওয়ার েয এেজ া , এটা আমােদর থামােত হেব এবং আমরা অলেরিড অেনকটাই সােক্স ু ল, িক
পুরাপুির ির মুক্ত নই, েযটা বলাই বা লয্ কারণ বাংলােদেশর মত েদশ েতা এখনও অ কার েথেক আেলার িদেক যাওয়ার রা াই খুঁেজ পাে  না । আি েকর
েমে ােরেলর আইিডয়া একটা ভয়াবহ য্াপ কারণ আমােদর চুর িরেসাসর্ ন  করেব এরা। এই েটকেনালিজটাই অেনক মা াতার আমেলর এবং ইেনিফিশেয় ।
পুরা পৃিথবী েযখােন েরিড হে  কাবােলর ে স এজ িহেডন েটকেনালিজ লােক কােজ লাগােনার জনয্, েসখােন আমরা িবিলয়  অপচয় কের আ ারওয়ােরর িহপ
পেকট বানাি ।
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আমার অ  বুি েত যা বুিঝ েয বা ু বরাবরই িমিডওকার ে ইেনর েছেল িছল িক  খুব সৎ আর সাদািসধা। ক্লাস েসেভন এইেটর িদেক ওর নাম পালেট হেয়
েগিছল েমা া। েসই েমা া ও এখনও আেছ। আ ায় আর েকউ নামাজ না পড়েলও বা ু পড়েব। েতা আজেক হঠাত িক কারেণ েস আমােক ভাইবাের কল
কের আমার পােসর্ানাল  িফলসিফ িনেয় িজ াসাবাদ  করেলা। েতা থম ১৫/২০ িমিনট ধের আিম ওেক বুঝালাম েয ইসলাম ধেমর্র কনেস টা  িকভােব
এেসেছ। ওেক বললাম েয িজ াঈেলর সােথ মুহা ােদর ই ারিডেমনশনাল কমুিনেকশেনর মাধয্েম  উিন িকছু গাইডয্া  েপেয়িছেলন। েসটাই ফুেল েফঁেপ পরবতর্ীেত
ইসলাম নােম একটা ডগমািটক ইনডি েনশন িসে েম পিরণত হয়। িক  আমার বয্িক্তগত মত হে  েয মুহা ােদর অিরিজনাল িটিচংস লা েকােশর অথর্াৎ
হালাল িছল। িক  আজেকর েকারান হািদস ইতয্ািদর েয িবে ষণ এবং বয্বহার, এ লা ভুেল ভরা। আজেকর ইসলােমর  সােথ মুহা ােদর অিরিজনাল িটিচংএর
েতমন েকান িমল নাই। এইটুকু বলার পের মাগিরেবর আজান হল। তখন বা ু নামাজ পড়ার জনয্ একটা ে ক িনল। 

িকছুক্ষণ পের ভাইবাের েফরত এেস আবার আমােক িজ াসাবাদ করা  করেলা । েতা আিম ওেক বলা  করলাম েয মানুেষর থম উ ব হেয়িছল
স বত িলরা বা লাইরা নােম একটা ার িসে েম িবিলয়ন বছর আেগ। ও তখন িজে স করেলা েয এটা িকভােব আসেলা? আিম বললাম আিম জািননা। ও
তখন বলল, "তুিম েয বললা মানুেষর আত্মা আেছ, েস লা েকাথা েথেক আসেলা?" আিম বললাম েয আমার সিঠক জানা নাই। তখন বা ু খুব িবরক্ত হওয়া

 করেলা েয তাইেল েতা আিম িকছুই জািননা। েসেক্ষে  আমার েকান কথা েকউ নেব েকন ? আিম ওেক বুঝােত চাইলাম েয আিম েয লা িবষয়
জািননা, েস লা আসেল ওও জােন না , িক  ওর ই ি েনশেনর কারেণ ও মেন কের েয ও জােন । েতা এটা িনেয় েবশ বাক িবত া  হেয় েগল এবং
আিম ওর ে র ধারা েন ওেক বুঝােনার েচ া করলাম েয ওর লা খুবই ডগময্ািটক। িক   আবার ডগময্ািটক হয় িকভােব , তাই না? িক  এটাই
মজা। ও আমােক িজে স করেলা েয আিম েকান অেথািরিটর কথা ফেলা কের চলিছ। তখন ওেক আিম বুঝােনার েচ া করলাম েয েয টামর্ লা ও বয্বহার
করেছ, েযমন অেথািরিট, এর মেধয্ই এক ধরেণর ডগমা সু  হেয় আেছ। বয্াপারটা তখন ও চাপাবািজ কের আর আমােক িক্লয়ার করার সুেযাগ েদয়িন, িক
আমার পেয় টা িছল েয যােদরেক ও িনেজ অেথািরিট িহসােব েমেন িনেয়েছ ,  তােদর িভতেরই েতা েগালমাল। এবং েসখান েথেকই েতা আমােদর সতয্
অনুস ােনর  কারণ বা ু র তথাকিথত অেথািরিটরা েসই েছাটেবলা েথেকই আমােক সয্ািটসফাই করেত পােরিন। 

যাইেহাক, বা ু র সােথ এই এক্সেচ টা হওয়ােত, দইুটা িজিনষ বুঝেত পারলাম। এক হল, েয যত সু  াভািবক ও মাথা ঠা া েরেখই আিম কথা বিল না েকন,
আমার কথা েন ওরা খুব উেত্তিজত হেয় যায়। ওেদর কমেফাটর্  েজান েথেক িছটেক পেড় যায় খুব ত এবং তখন িনেজেক িডেফ  করার জনয্ অি র হেয়
যায়। এক পযর্ােয় বা ু বলা  করেলা েয ও আমােক ৪০ িমিনট টানা কথা বলার সুেযাগ েদয়ার পেরও আিম ওেক আমার সাবেজেক্ট িকছুই বলেত পারলাম
না। েবিশর ভাগ সমেয় আিম মুহা াদেক িনেয় কথা বেলিছ। এ েথেক মািণত হয় েয আিম আসেল িকছুই জািননা। েতা আিম ওেক বুঝােনার েচ া করলাম
েয ১০ বছর ধের িদনরাত ািড করা একটা সাবেজক্ট বুঝােয় বলেত েগেল ওর েয পিরমাণ ৈধযর্ লাগেব , েসটা আসেল ওর নাই। ও বারবার আমার কথার
ভুল অয্ানািলিসস কের বলা  করেলা েয আসেল আিম িকছুই জািননা। ওেক আিম বারবার বললাম েয েতামার ৫০ বছেরর মগজ েধালাই যিদ আিম
বুঝােত যাই, েসেক্ষে  এটা ৩ বােকয্ েশষ করা যােব না । তােত তুিম িকছুই বুঝেত পারবা না। আসেল ও েযটা চাি ল েসটা েমইনি েমর আি ক -নাি ক
সবাই কের। েসটা হল, েয আমার কথার িকছু ফাঁক েবর কের আমােক পুরা ে িমসটা ন  কের িদেয় িনেজর ই ি েনশনটা চাপােয় েদয়া । এটা ব বার
ব জন আমার সােথ কেরেছ। এই কারেণ এখন আিম আর ঐ য্ােপ পা েদয়ার েলাকই নই। আিম য্ােপ েফিল, পিড় না। এটা হজম করত ওেদর মাথার তার
িছঁেড় যায়। তখন খুব উেত্তিজত হেয় আমােক রাইট অফ করা  কের েদয়। 

তারপর আমার কথার মাঝখােন েকান িকছু িঠকমত এক্সে ইন করেত না িদেয় , হঠাত ডভােব িবদায় িনেয় েফান েছেড় িদল। এটা িদেয়ও েবাঝা যায় েয
ওর আেদৗ েকান িসনিসয়ািরিট িছল না আমার কথা েশানার। িকভােব থাকেব ?  আপিন যখন একটা ধমর্ িদেয় পুরাপুির মাই ফাকড ,  আপিন পুরাপুিরই
মাই ফাকড। এর েকান আধাআিধ নাই। আর যারা আধাআিধ, ওেদর কথাবাতর্ া নেলই েবাঝা যায়। বা ু র মূল উে শয্ িছল আমােক সামানয্ একটু বলার
সুেযাগ িদেয় তারপর ঐ উিছলায় উলেট আমােক েহদায়াত করার েচ া করা, কারণ অয্াজ এ মুসিলম, ওর েতা আমার কথা েশানার অপশন নাই। ও িকেসর
িভিত্তেত আমার কােছ িকছু জানেত আসেব? পৃিথবীর সম  ান েতা আেগ েথেকই েকারােনর িভতের ঢুেক বেস আেছ। কােজই েসটার বাইের েতা আমার িকছু
েশখােনার ই আেসনা। কােজই ওর আমার কােছ েথেক েকান িকছু নেত চাওয়ার ই াটা েজনুইন িছল না। ওটার িপছেন ওর একটা এেজ া িছল। বা ু রা
েতয্েক মেন কের েয ওরা অলেরিড সবিকছু েজেন বেস আেছ। িক  বলার সময় এমনভােব বেল েযন আমরাই েসটা করিছ। আয়রিনক। 

েতা আি েমটিল ওেদর েম াল েকেজর গরােদর ফাঁক িদেয় েবিশদরু হাত েনয়া যায়না। েছাঁয়া যায়না ওেদর। ওরা েসফ িড য্াে  খাঁচার িভতের খুব িনরাপদ
েবাধ কের। বা ু েপশায় পাইলট। এয়ার েফাসর্ েথেক িরটায়ার করার পর াইেভট এয়ারলাইে  ে ন চালায় আর পােশ অনলাইন মােকর্ িটং বড় বয্বসা। আিমর্র
েলাক হেল যা হয়। র ওেক একবার অফার িদেয়িছল ওেদর িবচ হওয়ার িক  ও রাজী হয়িন। আিমর্র েলাক একটু সৎ হেল আর এখন হািছনার পৃ েপাষেণ
েমাটামুিট েহাস পাইপ িদেয় পািন আসার মত টাকা কামাে । কােজই আি েকর েশাষণ দনুর্ীিত ৈ রাচাের ওর িক ু যায় আেসনা। ওর ধু মুখ ব  েরেখ
ইি য়ােক এই েদশ চুেষ েখেত িদেত হেব। তাইেল পৃিথবীেতই েবেহ । েদশ িবেদশ েঘারা আর িবলাসব ল জীবন। ওর িক েঠকা পেড়েছ আমার মত পাগল
কনি েরিস িথওিরে র পয্াচাল েশানার? 
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মানুষ যখন িভতর েথেক েভে  যায় তখন কােছর েলােকরা েসটা ধরেত পাের। ঐ বয্িক্ত তখন সবিকছুই নমর্ালভােবই করেত থােক। হািস ঠা া চাকির আ া
সবই হে  িক  েবাঝা েয এর েকান িকছুই িঠক নাই। মেন এক েফাঁটাও সুখ শাি  নাই। ে ফ গােয়র েজাের হার ীকার না কের েটেন যাে  িনেজেক। এটা
করেত হয় কখনও কখনও। সব সময় আমােদর েভে  পড়ার িবলািসতা থােকনা। আমার মেন আেছ আমার েমি ক্স েথেক আন াগ হেয়েছ কেয়কটা ে েপ।
এবং যা বুিঝ েয এটা র য্া মিল হয়িন। আমােদর জীবন আসেল র য্া মিল চেলনা। আমােদরেক ই ারিডেমনশনািল গাইড করা হয় িক  আমােদর থাডর্
িডেমনশেনর েয পােসর্ানািলিট, এবং তার েয উইলপাওয়ার বা ই া(শিক্ত) েসটােক াধানয্ েদয়া হয় েবিশর ভাগ সময়। কমর্ আর ভিবতেবয্র একটা িম ণ
স বত আমােদর জীবন। েয েকান একটােক পুরা বাদ িদেলই জীবনটা েবশ অথর্হীন আর দিুবর্ষহ হেয় ওেঠ বা উঠেত পাের। 

েতা আজেক আমার থম বক্তবয্ হল েয আিম আজ পযর্  যা বলেত চাি  গত ৭ /৮ বছর ধের, েসই বাকয্টা এখনও ফিমর্উেলট করেত পািরিন। অথর্াৎ
আিম িক বলেত চাি  সবাইেক এত এত গ ইতয্ািদর মাধয্েম , েসটা এখনও বলেত পািরিন। আমার েমেসজটা িক েসটা পির ারভােব ছােয় আনেত পািরিন।
আমার মাথার িভতের েমেসজটা িক্র াল িক্লয়ার হওয়া ে ও, যখন আিম িলখেত বা বলেত েচ া কির , তখন েকান না েকান একটা টয্ানেজে  চেল যাই।
িবষয় েথেক অিবষেয় চেল যাই। যা বলেত চাই , েসটা বলা হয় না। অনয্ িকছু বলা হয়। আর েয েশােন বা পেড় েস িঠক ধরেত পােরনা আিম িক বলেত
চাি । তার কােছ িবষয়টা আবছা েথেক যায়। েস আেরকজনেক আমার কথাটা ভােব বুঝােত পােরনা , কারণ েস িনেজও ভােব েবােঝিন। এই অ
জায়গা েথেক আমার েবর হেয় আসেত পারেত হেব। 

কালেক যখন বা ু র সােথ কথা বললাম। বলার পের ওর িরয়াকশন েদেখ বুঝেত পারলাম েয আিম ওেক েভদ কের িভতের ঢুকেত পািরিন। ও িকছুই েশেখিন
আমার কােছ। িশখেত চায়ওিন, িক  অয্াট িল  আমােক েতা িজ াসা কেরিছল েয আমার েমেসজটা িক। েসেক্ষে  আমার ভােব বলেত পারা উিচত িছল,
অ  কথায়, েয আিম ওেক িক বুঝােত চাই বা চাি । আিম েয িলিখ , এটা আিম একজন েলখক হেত চাই , েসটা েভেব িলিখ না। আমার িভতের একটা
েলখক আেছ, এটা সিতয্। িক  তার েচেয় েবিশ সিতয্ হল েয আমার িভতের একজন লাইট ওয়াকর্ ার আেছ , ফর িদ লয্াক অভ এ েবটার টামর্, েয মানুেষর
সােথ কিমউিনেকট করেত চায় একটা পিরবতর্ ন আনার জনয্ । এই পিরবতর্ ন একটা অিব াসয্, ইউেটািপয়ান পিরবতর্ ন েযটা েকউ মেন করেছ না েয স ব ,
িক  এটা আসেল খুব সহেজ, এবং খুব ত স ব। এই পিরবতর্ নটা আনেল আমােদর যত সমসয্া আেছ তার ৯০ েথেক ১০০ ভাগ সমাধান হেয় যােব , অথর্াৎ
িসিভলাইেজশন িহসােব আমরা অনয্ একটা উ তর িডেমশেন উেঠ যােবা । এটােক স ব করেত হেল িক করেত হেব েসটাই আিম সারাক্ষন সবাইেক বুঝাি ,
িক  আ েযর্র িবষয় েয েকউ আমার কথা বুঝেত পারেছ না েয আিম িক বলেত চাি । আিম যা বলিছ, সবিকছুেক একটা মজা িহসােব িনেয় িনে  যারা
আমােক পছ  কের , এবং অনয্ দশটা অথর্হীন িবষেয়র সােথ আমার লাও আরও িকছু অথর্হীন ফান িহসােব অথর্হীন ফান এবং বােকায়ােজর রােজয্ হারােয়
যাে । তােত কারও েকান লাভ হে না। েকউ আমার েমেসজটা বুঝেত পারেছ না। সবাই জি র মত আচরণ কের যাে  আর মেন করেছ েয আিমও ওেদর
মতই আেরক পাগল জি  েয িকছু আজ িব িবষয় িনেয় েমেত থাকেত ভালবািস িঠক ওেদর মতই। কােজই আমার সােথ ওেদর েকান িবেরাধ নাই। জি  জি
ভাই ভাই। 

িক  বয্াপারটা আসেল তা নয়। আিম জি েদরেক সারােত চাি । ওেদরেক িমিনংফুল িহউময্ান িবইংএর জগেত েফরত আনেত চাি , িক  বা ু র মত ওরা
েকউই বুঝেত পারেছ না েয আিম িক করেত চাি । উলেট বা ু রাই আমােক ওেদর মত াভািবক জি  আচরণ করেত বলেছ যােত ওেদর সােথ আিম িমেশ
েযেত পাির ওেদর একজন নমর্াল জি  ভাই াদার িহসােব। তাহেল ওেদর আর আমােক িনেয় দিু া করেত হয় না। 

েতা বা ু েযমন একজন ধািমর্ক পাইলট েয একটা সু র সংসার গেড়েছ। ওর জীবেনর ৫০টা বছর অেনক সু র েকেটেছ। এর মেধয্ ও দইুবার ে ন ক্রয্াশ
করার পেরও েবেঁচ েগেছ। কােজই ও িনেজেক একজন সফল বয্িক্ত  মেন করাটাই েতা াভািবক। িক  আমার কােছ এটা যেথ  নয় কারণ পৃিথবীেত অেনক
সােক্সস ে ািরই েতা আমরা িন েদিখ পিড়। তােত আসেল েতমন িকছু আেস যায় না কারণ ওভারঅল আমােদর িসচুেয়শন খুব নাজকু। বা ু েয েচাখ িদেয়
পৃিথবীটা েদেখ, েয মন িদেয় ওর জীবনটা চালায়, এটা ায় সবাইই কের, িবেশষত যারা েমইনি েম চেল, এবং এভােব চলেত থাকেল পৃিথবী ধংস হেয় েযেত
আর খুব েবিশিদন লাগেব না। েমাটামুিট ১০ বছেরর মেধয্ আমােদর জীবন চরম দিুবর্ষহ হেয় উঠেব যার একটা নমুনা আমােদর আি ক আমােদরেক অলেরিড
েদখােনা  কেরেছ িক  এটা খুব মাই  ি িভউ। আমরা যিদ এই মুহূেতর্  আমােদর ংসাত্মক পথ বাদ িদেয় বা ু েদর রা া েথেক ঘুের না দাঁড়াই , তাহেল
আমােদর ধংস অিনবাযর্। িতটা বা ু রা াক বাঙািল ও আপনােক এই বয্াপারটা বুঝেত হেব। 

িক  পৃিথবী আসেল েকন ধংস হেয় যােব , যিদও আপনার কােছ বয্াপারটা খুবই অিব াসয্ মেন হে , তাও আিম েসটার বণর্নায় যাবনা। কারণ এটা িনেয়
অেনক িমম আর িভিডও ই ারেনেট ছড়ােনা আেছ। আিম েযটা বলব েসটা একটু অনয্ িজিনষ। 

মািটর িনেচ এবং সমুে র িনেচ এক বা একািধক জগত লুকােনা আেছ। িবিভ  সুড় , হা, েপাটর্ াল, িবি ং ইতয্ািদর মাধয্েম এই মািটর িনেচর ইনার আেথর্
যাওয়া যায়, িক  সাধারণ মানুষেক েসটা অয্ালাউ করা হয় না। িতটা েদেশর িমিলটাির এই সব যাওয়ার রা া খুব কেঠারভােব গাডর্  িদেয় রােখ। েকউ যিদ
েকানভােব এ রকম েকান হা বা টােনল আিব ার কের েফেল ভুলক্রেম তখন হয় তােক েমের েফলা হয় , অথবা তােক িভতের িনেয় িগেয় েকানভােব কােজ
লাগােনা হয়। েমাট কথা,  খুব হাই িমিলটাির এবং িসিকউিরিট িক্লয়াের  ছাড়া েকউ এ লা স েকর্  জানেত পােরনা । এমনিক েয সব িমিলটাির এবং
িসিকউিরিট এইসব জায়গা গাডর্  িদেয় রােখ , তারা িনেজরাও জানেত পােরনা েয তারা িক গাডর্  িদে  এবং িক কারেণ । এসব েক্ষে  খুব ি ক্ট িসিকউিরিট
েমনেটন করা হয়। 

েতা আ ারগ্রাউে  িবরাট িবরাট িমিলটাির েবস , অনয্ানয্ ফয্ািসিলিট, শহর, ইতয্ািদ আেছ েয লা অনয্ অনয্ সভয্তার মত । এেদর মেধয্ এক েপর সােথ
আেরক েপর বনাবিন নাও থাকেত পাের। তেব এই আ ারগ্রাউ  সভয্তা লার মেধয্ টােনেলর মাধয্েম কােনকশন করা েয লােত খুব হাই ি ড শাটল , ে ন
ইতয্ািদ িফট করা আেছ। 

েতা এখন িবষয় হল েয আিম যিদ এটা বা ু েক বিল , আর ও যিদ েসটা িব াস না করেত পাের, তাহেল ওেক পেরর ে েজ িকভােব িনব? িকভােব বুঝাব
েয এইসব আ ারগ্রাউে  িক হে ? েসখােন িক েটকেনালিজ আেছ? এবং েসই েটকেনালিজ বানােনা কতটা সহজ এবং কম বয্য়সােপক্ষ? 



বা ু েক িকভােব বুঝাব েয এয়ারেফােসর্ ও েয বেসর কােছ েথেক অডর্ ার িনেয়েছ েসই বেসর বেসর বস এইসব আ ারগ্রাউ  িসিট স েকর্  জােন ? এবং ওরা
জােন েয অজ  েটকেনালিজ আেছ েয লা িদেয় পৃিথবীর সম  সমসয্া ৩ মােস বাতােস িমলােয় েদয়া স ব ? এইসব েটকেনালিজ আেমিরকার িমিলটাির এবং
বড় বড় িডেফ  ক াক্টর কেপর্ােরশন লা ব  বছর ধের িনেয় বেস আেছ এবং েগাপেন বয্বহার কের যাে ? 

বা ু র মত িনেরট মাথা িনেয় চলেল েতা আগািম ১০০ বছেরও পৃিথবীর েকান উ িত হেব না কারণ ওরই বেসর বেসর বেসর বস েসটা হেত িদে  না এবং
িদেবনা। 

আমার কথা একটু হেলও এখন েবাঝা যাে  েয আিম িক বলেত চাি ? েজেগ ওঠা বলেত আিম িক বুঝাই েসটা িক একটুও েবাঝা যাে ? েকন আিম সবাই
েবাকািসধা জি  বিল বারবার েসটা িক একটু হেলও েবাঝা যাে ? নািক িকছুই েবাঝা যাে  না? আিম আসেলও বুঝেত পািরনা েয এটা েবাঝা সবার জনয্
এত কিঠন েকন? অবি কলটা েকাথায়? আিম ধরেত পািরনা। অথচ এতক্ষণ যা বেলিছ েসটার হাজার হাজার মাণ িদেয় েগিছ গত ১ দশক ধের। েকউ
েবােঝিন। েকউ পাত্তা েদয়িন। কারও েবাধগময্ হয়িন, হােত গণা দইু এক ডজন ছাড়া। বাংলােদেশর বাইের িক  এই অব া নয়। এই েবহাল জি  অব া
বা ািলরই েবিশ। িক  েকন? আমরা িক েজেনিটকািল একটু েবিশ মাথােমাটা? 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ১২

িতিদন এত গ  জেম যায় েয ইি য়ার সুপার েলা েগ্রড অ  সফটওয়ার িদেয় িটরিটর িটরিটর কের টাইপ কের মেনর ভাব কাশ করেত িগেয় িচ ার ে া
ধের েরেখ েলখা েয িক পিরমাণ টয্ািক্সং অন দয্ মাই , আহ! েম াল িডিসি ন েবেড় আকােশ উেঠ যায় । গভঃ লয্ােবর িরইউিনয়েন আিম একাই েযেত
পারতাম িক  তা না কের চয়েনর সােথ ক আপ করলাম। যথারীিত চয়ন েঘাড়া থাকেত হাঁটা েকন াইেল েমািমন ভাইেয়র গািড়েত রাইড িনেয় ধানম ী
েযেত েযেত গ  জেম েগল এবং আি েমটিল েদখা েগল েয উিন আমােদর রামপুরার েসই পুরােনা আ ার মামুন ভাইেয়র কািজন এবং েশের বাংলার নািত
রাজেুক ভালভােব েচেনন। মােন ল ওয়া র্  যােক বেল। ইনিসেড ািল ,  খবের আসেলা েয জামর্ািনর েকান িটেমর সােথ বাংলােদশ ই -পাসেপাটর্  ইে ািডউস
করেত যাে  েয কাজটা েপেয়েছ আমােদর েছাটেবলার িতিদন মাথায় িডম িদেয় িবউিট ি প িদেয় উেঠ বাংলামটের েযেয় ফাও িবয়া খাওয়া পাবিলক রাজু ।
এখন েতা েস েহামরা েচামরা এনািজর্  েসক্টেরর হয্াডম। চয়নেক ছিব পািঠেয়েছ জামর্ান ম ীর পােশ দাঁড়ােয়। চয়নও দমার পা  না , সােথ সােথ ায় ২ েকািট
টাকার একটা এফিডআেরর ি নশট িনেয় ের  কের িদল। আিম এ লা েদিখ, িন আর চুপচাপ দাঁিড় চুলকাই। 

আমার মত ভাল ে ক্টওয়ালা অেনক "ভাল ছা " িসে েমর ক্রয্াক িদেয় িনেচ পেড় হারােয় যায় । এটা সবাই জােন। মেন মেন ক ণা কের। েচ া কের
একটা লাইন ঘাট ধের িদেত। আফটার অল, আমার ই ু েলর ব ু রা েবিশর ভাগই এখন িবগ িডল িবগ শট হেয় েগেছ। চয়ন আমােক বেল, "আের েদা ,
েতার পাসেপােটর্ র দাম েতা ১ েকািট টাকা। তুই েতার িরেসাসর্ কােজ না লাগাইেল আমরা িক করেত পাির?" কথা েসটাই। বা ু বেল, "েদা , তুই েতা একটা
িজিনয়াস। চল জু ার নামাজটা পইড়া েফল আজেক। মেন শাি  আসেব।" উত্তের আিম ভালবাসার ইেমািজ পাঠাই। 

এিদেক জাগ্রত েসক্টের েহলিসংিকেত ঘেট েগেছ এক িবরাট ঘটনা । া  আর পুিটন এক  হেয় ঘর েথেক সবাইেক েবর কের িদেয় ঘিন  িমিটং কেরেছ এবং
েদড়শ, দইুেশা েটরাবাইেটর েপন াইভ ধরােয় িদেয়েছ পুিটন াে র হােত। এনিক্রে ড তেথয্র হয্াক করা িকও সােথ িদেয় িদেয়েছ যােত াে র িটম িনেজই
িডিক্র  কের েদখেত পাের েয তেথয্র েকান টয্া ািরং হয়িন। আর এই তেথয্র মেধয্ আেছ আেমিরকার িডপ ে ট আর শয্ােডা গভনর্েমে র এেগ েট হাজার
হাজার ইি িমেনিটং এিভেড । এতিদন েযটা হি ল েয আি ক াইেল িডপ ে ট সবিকছুেক িবি -জামােতর কাজ অথর্াৎ াে র কুকমর্ বেল চালানর েচ া
কের যাি ল েমইনি ম েফক িনউেজর মাধয্েম েযটা বাংলােদেশর এক্সপয্ােটর ১০০% এখনও পুরাপুির ফেলা এবং িব াস কের। দঃুখজনক হেলও সিতয্। এখন
আর িহলাির ওবামা সেরাস েচইিন িকিস ার েপােড ােদর ক্রাইম ধামাচাপা েদয়া স ব হেবনা। এরা সবাই িমেল কলুয্ড কের া েক ইমিপচ করার েচ ায়
িছল। িক  েসটা আর স ব হেব না কারণ আমার মত জাগ্রত েলােকর সংখয্া এখন অেনক েবিশ। এতিদন যারা েবাকািসধার মত া েক গািল িদেয়
যাি ল, এরাও আশাকির এবার ঁেশ িফের আসেব। তেব মেন রাখেবন পৃিথবীেত মাই ফাকড েবাকািসধার সংখয্া অেনক েবিশ হওয়ায় ায়শই আি েকর মত
েনেগিটেভর জয় হয় এবং সতয্ এেদর কােছ পরািজত হয়। আবার বলিছ, এই কারেণই এত ক  কের এত কথা বলা। আপনােদর মগজ েধালাই িডটক্স করার
জনয্। জা  আপনােদর ইেগা লােক সামাল িদেয় রােখন। এটা পারেল, বািকটা সহজ। 

আেগর পেবর্ আ ারগ্রাউ  আর আ ারিস িসিট, েবইস, িসিভলাইেজশেনর কথা বেলিছলাম। এটা স েকর্  জানা এবং েবাঝা চরম পূণর্ কারণ পুরা তথয্ লা
জানা না থাকেল তখন আপনােদর মেন হেব েয এই দাস  েথেক েতা েকানিদন েবর হওয়া স ব নয় , কােজই ঐ রাজু চয়েনর মত হাজার েকািটর িপছেন
েদৗড়ােনাই েতা ভাল। েসটা হেতও পাের, িক  ধু টাকা ক্ষমতা আর ইেগা সুড়সুিড়র িপছেন যারা েদৗড়ায় , তােদর ি িরচুয়াল েগ্রাথ অহরহই েথেম যায়,
এমনিক উ ািদেক হাঁটাও  কের। আর আজেক আি েকর মেধয্ আমরা এক্সয্াক্টিল েসটাই েদখেত পাি । এরা যতই উ য়েনর কথা বলুক , গ  েমের জতুা
দান েপেল, মাথায় যিদ আপনার িকছু থােক, তাইেল আপিন েসই জতুা িদেয় েয আপনােক জতুা িদে  তােকই িপটােবন । অ ত আি েকর েক্ষে  জািতর এখন
েসটাই করেত ই া করেছ এটা িলেখ েদয়া যায়। েয সরকার জনগেণর মুেখ ব কু ধের রােখ , আর গলায় পাড়া িদেয় টয্াক্স ভয্াট িবল েটাল আদায় কের
েযটা নয্ােযয্র েচেয় শত েথেক হাজার ণ েবিশ , েসই সরকারেক ইেভন েবাকািসধা বাঙািলও সােপাটর্  েদয় না। এেভন েবাকািসধা বা ািলও এত েবাকািসধা
নয়। 

হয্াঁ, আি েকর িকছু সােপাটর্ ার আেছ যারা ধুমােয় মাল কামাে । এরা অলেরিড েসা  টু দয্ েডিভল। এরা জােন েয ঘুষ আর দইু ন ির ছাড়া েকান কাজ
করা স ব না। কােজই খামাখা কাউেক গািলগালাজ না কের, িনেজই েগাপেন ঐ আইন ভ কারীেদর দেল িভেড় টু পাইস কামাই। কমে ন কের েতা আর এই
িসে ম বদলােনা স ব না। কােজই যি ন েদেশ যদাচার াইেল দইু ন ির আর বয্াংক েলাণ জািলয়ািত কের যা কামােনা যায় , তাইই লাভ। এই টাইেপর
যারা তারা সব সময় িবি  আি কেক সমানভােব েদেখ। এরা বলেব এরকমঃ এই দইু মিহলা িমেল েদশটােক েশষ কের িদল। আসেল িক  েমােটই তা নয়।
ইেভন হািছনাও দইু ন ির কের বড়েলাক হেত চায়িন বা চায়না, েসটা কের আমােদর এই চয়ন, মিমন ভাই, বা ু , রাজ,ু রা াক, আপিন, আপনার মামা চাচা

র েদাকানদার পানওয়ালা িসএি ওয়ালা। েদশটােক ছারখার করেছন আপনারা যারা মেন কেরন েয উঁচু েপা  আর অেনক টাকা মােনই সােক্সস। আিম িকছু
কিরনা বেল েকউ আমােক িবেয় করেতও রাজী হয়না। এ এক আজব দিুনয়ায় আমরা বাস কির েযখােন বা ু েদর মত অ  ধািমর্ক পাইলটরা িনেজেদরেক
সেবর্সবর্া মেন কের। বুঝেত পােরনা েয ওরা অে র মত পৃিথবীেক ধংস আর দাসে র িদেক িনেয় যাে । কু্ষ  টােনল িভশেনর বাইের একটা কথা ও এরা
েবােঝনা, বেল এ লা কনি েরিস িথওির। বা ু বেল, েদা  েতার ভুল এিলেয়ন িথওির বাদ েদ। অেনক েতা হল। 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ১৩

সিতয্ বলেত কাফকার েমটামেফর্ ািসস বা কয্ামুর ে ার পেড় মাথায় িকছু নতুন িনউরাল পাথওেয় খুেলিছল িকনা িঠক জািননা , িক  তখন আিম প িথে
িব াসী িছলাম। েমইনি েমর উপর অেনক ভরসা করতাম কারণ তখন িছল িবিগনার েমাড। িকছুই জানতাম না। যা পড়তাম মু  হেয় েযতাম। তেব ঐ েয
আ ু াহ আবু সায়ীদ সয্ার আমােদর ে কস হাই কের িদেয়িছেলন, েয কারেণ খুব মা ারিপস মাল না হেল নাক িসটঁকাতাম মেন মেন । ে ােরর নায়কটা
মােয়র িফউেনরােল েযেয় মােয়র জনয্ িকছু িফল কেরিন। পের েস একজন অয্ারাবেক ৬টা িল কের। িক  েকােটর্  েদখা েগল েয অয্ারাবেক খুন করা িনেয়
কারও মাথা বয্থা নাই। ওর শাি  হল মােয়র জানাজায় েস কাঁেদিন বেল। েতা এই বই লা যখন পেড়িছ , তখন বুঝেত পািরিন েয মানুষ স েকর্  আমার
েকান ধারণাই নাই।

েগ্রগর সামসা যখন িবছানার মেধয্ হঠাত েপাকা হেয় েগল, তখন খুব িভেসরাল েলেভেল একটা অদশৃয্ নােভর্  ঝাঁিক েদয় েয আের , এই েপাকাটাই েতা আিম।
িক  তখন বুঝেত পািরিন েয েকন এটা মেন হে । িক  গত ২০ বছের ধীের ধীের এর অথর্ বুঝেত েপেরিছ িবিভ  অিভ তা েথেক। েযমন জীবেন েয
কখনও ছয্াঁক খায়িন, েসও িকভােব জািন ছয্াঁেকর গান বুঝেত পাের। ইেমাশনটা িফল করেত পাের। িক  িকভােব?

বলা হয় েয বাঙািল জািত িচরিদনই নািক িবেদশীেদর ভৃতয্ হেয়ই কািটেয়েছ । েসই পাল বংশ, েসন বংশ, েমৗযর্, অেশাক, েমাগল, ইখিতয়া ি ন বখিতয়ার
িখলিজ, ঈশা খাঁ, শােয় া খাঁ, িসরাজু উলা, ই  ইি য়া েকা ািন, পািক ান, এখন ইি য়া। আমােদর দাস  এখনও চলেছ। এর ধান  হল েয আমরা
সারভাইভালেক সবার উপের রািখ কারণ আমােদর অি ে র েকান মূলয্ নাই। সবার আেগ আমরা ভুর আেদশ েমেন চিল , এেত মান স ান থাকুক আর না
থাকুক, জীবন েতা বাঁেচ? এই জনয্ েয যখন আমােদর ভু েসেজ আমােদর উপর চড়াও হেয় বেস , সােথ সােথ আমরা িকেচেন লাইট ালােনা েতলােপাকার
মত ত অ কাের লুকােয় পিড়। মািলক যা করার ক ক, সমসয্া নাই। একটু পের মািলক লাইট অফ কের িদেয় েয় পড়েব। তখন আমােদর নৃতয্ েদেখ
েক?

চাকেররা েচার হয়, কারণ চাকেরর েতা হারােনার িকছু নাই। ওর আত্মস ান েতা আেগই েগেছ। আর মািলকও ওেক পেদ পেদ রণ করােয় েদয় েয েস
চাকর। এটােত চাকর অভয্  হেয় যায়। েস এটা ওটা চুির কের। মােঝ মেধয্ ধরা খায়। থমবার ধরা েখেল খুব ভয় পায়। িক  েসটাও ধীের ধীের কেম
আেস। ধীের ধীের েস আেখর ছােত েশেখ। ভােব েয একটা বড় দাঁও েমের পালােব। এবং একিদন েস সফলও হয়। পালাবার পেথ মািলক হঠাত তার সামেন
পেড় েগেল তার মাথায় এক বািড় িদেয় েস পালায়। এরপর েবশ খািনকটা দেূর েযেয়  হয় তার নতুন জীবন। টাকা পয়সা েস পঁুেত রােখ মািটর িনেচ।
একিদেন েস হঠাত বড়েলাক সােজনা। জীবন ধারেণর জনয্ ওর েবিশ কাজ করেত হয় না , তাই মাথায় অেনক অবসর পায় কুচক্র করার। ধীের ধীের েস
নতুন িভিক্টম খঁুেজ েবর কের এেদর ঠকায় বা মাথায় কাঁঠাল েভে  খায়। েয়াজেন েস সের পেড় , যােত েকউ সে হ না করেত পাের। এরপর ধীের ধীের েস
েঢােক রাজনীিতেত। এতিদেন েস বড়েলাক প ধের েফেলেছ। এখন আর তার আেগর েসই ভয় নাই। থেম েস হয় গ্রােমর েমাড়ল। তারপর েচয়ারময্ান।
তারপর েস সুিবধামত একটা দনুর্ীিতবাজ রাজৈনিতক দল খঁুেজ েবর কের আে  ঢুেক পেড়। তারপর েসই দেলর মাধয্েম িবিভ  ফায়দা লুটেত থােক আর
সুেযাগ েপেলই তার িত ীেদর কবজা কের উপের উঠেত থােক।

এটা আমােদর েবিসক সারভাইভাল পাথ। এই রকম মানুেষরা আমােদর েদশ এবং শাসন চালায় কারণ সাধারণ ভ েলাক েকান জে ও এেদর কনাইিভং বুি র
সােথ েপের ওেঠ না। িতটা েদেশর সাইেকাপয্াথরা একইভােব   েদেশর অয্াডিমেন ঢুেক পেড়। পরবতর্ীেত আ জর্ ািতক েলনেদেনর সময় এরা এেক অনয্েক
ত িচনেত পাের। শিক্তশালী েদেশর েডিলেগট তখন খুব সহেজ দির  েদেশর েডিলেকটেক চাকর িহসােব িচেন েফেল। এরপর িক হয় , তা বলাই বা লয্, তবু

বিল, সবল েদশ তখন দবুর্ল েদেশর মানুষেক িবিভ  বািণজয্ সহায়তা গিত ইতয্ািদর অিছলায় চুেষ েখেত থােক । সামানয্ িকছু ঘুেষর িবিনমেয় এরা িনেজর
েদেশর মানুষেক েবেচ িদেত থােক। এর বয্িতক্রম হেল ঐ দভুর্ াগা বয্িক্তর হয় চাকির চেল যায়, নাহেল মৃতুয্ হয়। মানুেষর জীবন খুব েবিশ জিটল নয়।

এই একটা কারেণই বাংলােদেশর মানুষ আেমিরকা কয্ানাডা ইউেরাপ অে িলয়া িবিভ  েদেশ পালােনার েচ া কের কারণ ঐ েদেশর েযসব িক্রিমনালরা ওেদর
সরকারেক চালায়, এরা অেনক েবিশ িরেসাসর্ফুল হওয়ােত, এেদরেক অনয্ েদশ লা এক্স েয়ট করেত পােরনা। এেত এইসব েদেশর ইকনিম তুলনামূলকভােব ভাল
হয় এবং জীবনযা া সামানয্ হেলও সহজতর হয়। িক  বা ািলরা েযটা জােন না েসটা হল েয যত উ ত েদশই েহাক না েকন , তােদর িনেজেদর য্াটাস
িক  কৃতদাস েথেক অনয্ িকছুেত পিরবিতর্ ত হয়িন। তারা েয কৃতদাস িছল েসই কৃতদাসই রেয় েগেছ। িক  এই বয্াপারটা িনেয় ওরা েকউ মাথা ঘামায় না
কারণ আেগর েসই সারভাইভাল ই িট ট, েসটা েতা এখনও আেছ। পি েমর েদেশ ে ভেদর েকউ িনচু েচােখ েদেখনা। এরপের েতা আর কমে ন করার িকছু
নাই।

এরপেরর কািহিন সবার জানা। বািড়, গািড়, য্াটাস, মন, সমাজেসবা, ও মতুৃয্। এর বাইের ে ভেদর জীবেন উে খেযাগয্ িকছু ঘেটনা। ঘেট িকছু েসক্স
েরামা  অয্াডেভ ার পািটর্  ডলিফেনর সােথ েগাসল। আর আেছ ওেপন হাটর্  সাজর্ াির , িরইউিনয়ন, আি কান সাফাির, দইু একটা বই পাি শ করা িনেজর টাকা
িদেয়। খুব টয্ােলে ড যারা, তারা িকছু িটিভ ে াগ্রাম কের। েছেলেমেয়র হািসমুখ েদেখ সব দঃুখ ভুেল যায়। ওেদরেক একটা উ ত িশক্ষা আর ভাল জীবন
েদয়ার জনয্  হয় এক্স া ইনকােমর বয্ব া। ইতয্ািদ, এ লা আমার েচেয় আপনারা অেনক ভাল জােনন।

েমাটামুিট এই হল িতটা কৃতদােসর জীবন কািহিন । এখােন েকান উ তর কনশাসেনেসর পাগলািম েনই। েনই েকান কনি েরিস িথওির। সবিকছু খুব
পির ারভােব িডফাইন করা এই জীবেন। েক বড় আর েক েছাট , এর মাপ েবাঝা সহজ। েকউ এটা লুকােনার েচ া কের ধরা েখেল হাসয্কর বয্াপার। এই
িরয়ািলিট বাবেল সবাই উপেরর িদেক তািকেয় থােক। আেরকটু বড় হেত হেব। আেরকটু উপের উঠেত হেব। আেরকটু েবিশ টাকা। আেরকটু দামী েসাফা।
বাসার বাসন েকাসন েযন বােরায়াির িডজাইেনর সবার মত না হয়। একটু ফয্াি , একটু ইউিনক, একটু উঁচু নজেরর। আর সবেথেক জ ির হল মা এবং
বাবার মৃতুয্েত েস েযন অবশয্ই কাঁেদ। মৃতুয্র কথা েযন েস রণ রােখ। তােদর েযন মেন থােক েয জীবন মৃতুয্ িববাহ এই িতন তােদর হােত নয়। তারা
েযন অবশয্ই ঈ রেক ভয় কের। ভুেলও তারা েযন েগ্রগর সামসার মত হঠাত কের েপাকায় পা িরত হেয় না যায়।
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আিরফা বাসায় এেসই, "ইসসসস, যান েতা একটা িকছু পের আেসন।" ইতয্ািদ নানা কথা বেল আমােক িদেয় েজার কের একটা সাটর্  পরােলা । আমার তখন
মেন পড়েলা েয িকছু েমেয় নািক সারাক্ষণ হিনর্ হেয় থােক। ও অবশয্ আমােক ওর মাই  িরড করেত েদয় না। িক জািন লুকায় আমার কােছ েথেক। আমার
েফানটা হােত িনেয় াউজ করেত থােক ঘ ার পর ঘ া। আিম তখন িমউিজক িফউিজক িনেয় বয্  হই। মাইেকল জয্াকসেনর িবিল িজন গানটা বারবার
নলাম। েবইসলাইেনর উপের করা গানটা স বত মাইেকেলর েব  কে ািজশন। ওর গান আমার খুব েবিশ ভা ােগ না। মাই  কে াল ফয্াক্টরটা খুব হাই।

আফটার অল, ইটস িবগ িবজেনস। িক  ওর েয বিড আটর্ । িনেজর বিডর মুভেম  িদেয় ও েয েরে ক্টটা আনর্ কের , েসটা এেকবাের িপওর িজিনয়াস।
িনেজর ইেগােক এভােব শােপর্ন করেত পারা একটা েদখার মত িজিনষই বেট।

আনুনািকরা আমােদর েজেনিটক্স টুইিকং করার আেগ আমরা নািক িক্র ালাইন িবইংস িছলাম। ওরা দইুটা বােদ আমােদর সব িডএেন ডরময্া  কের েফেল, এবং
েয দইুটা অয্ািক্টভ আেছ েস লােকও েলায়ার ি কেয়ি েত নামােয় আেন । আর িক্র ািলন েথেক আমােদরেক কাবর্ন েবস বিডেত পা িরত কের েফেল। এর
ফেল িহউময্ািনিটেক ওেদর কে াল করা খুব সুিবধা হয়। ঝােমলা হল েয গত পেবর্ েযমন আিম কাফকা কয্ামু িনেয় িলেখিছলাম। বাংলােদেশর িবেদশী শাসকেদর
পদতেল পেড় থাকার কথা িলেখিছলাম। িকভােব একটা পরািজত জািত সারভাইভােলর জনয্ দইু ন ির রা া ধের সাইেকাপয্ািথক ওেয়েত আমােদর সরকার বেন
যায় এবং আমােদরেক এক্স েয়ট কের বড়েলাক হওয়ােক জীবেনর সাথর্কতা মেন কের, এসব িলেখিছলাম। িক  েকন আমরা সারা জীবন পরাধীন জািত িছলাম,
এর েকান উত্তর েদয়া হয়িন।

উত্তর েপেত হেল আমােদর েমটািফিজক্স, ি িরচুয়ািলিট, েকায়া াম সােয় , অিরিজন অভ ি িসজ, অকা , ইতয্ািদ িবষেয় জানেত হেব , অথর্াৎ েমইনি েমর
বাবল েথেক েবর হেয় আসেত হেব। সমসয্া েযটা হয় েয মাই  কে াল আর ইনডি েনশেনর কারেণ িতটা িশিক্ষত মধয্িবত্ত মেন কের েয তারা সব িবষেয়
েমাটামুিট ভাল জােন, কােজই েমি েক্সর বাবেলর বাইের িকছু বুঝােত েগেলই "িটিচং অয্ান ও  ডগ এ িনউ ি ক" এর মেধয্ পেড় েযেত হয়। ওরা হাঁহাঁ কের
ওেঠ, "না না না, আিম কনি েরিস িথওির নেত চাই না। েলােক হাসেব।" আিম রা ােকর েরেকােমে শেন "ই ারনয্াশনাল সাকর্ াজম ে ায়াড" নােম একটা
েবাকািসধা েপ হািসর িমম েপা  কির। েতা এরকম েমই ি ম েপ আমার আর সাধারণত যাওয়া হয়না কারণ ঐ েলা ভাইব, ইে িলেজ িবহীন গারেবজ
েবিশ িনেত পািরনা। েতা রা াক বেল, "আের ভাই, সব জায়গায় ঝােমলা কেরন কয্ান। এই েপ অেনক েগা  িডগার মাইয়া আেছ। আপেন সহেজ গালর্
ে  পাইয়া যােবন।" আিমও ভািব ও আ া। িক  েগা  িডগার মাইয়া েয আমার িপছেন েদৗড়ােব না েসটা ভুেল যাই।

েতা ঐ েপ গত পবর্টা েশয়ার িদেত েচ া করলাম। েদখা েগল েয েকান অয্াডিমন ওটা অয্া ভ কেরিন। আপনারা আমােক েচেনন। আিম এত সহেজ েছেড়
েদয়ার বা া নই। কােজই আবার েশয়ার িদলাম এবং িলখলাম েয এই েলখাটা েস র করা হেল আমােক কাই িল জানােবন েয িক কারেণ েস র করা হল।
যথারীিত এর েকান উত্তর পাইিন। এেত আিম সার াইজড েকন হই আিম িনেজও জািননা। মানুষ েয িক পিরমাণ ভ  হেত পাের েসটা িক  মানুেষর সােথ
িডল করেত েগেলই েবাঝা যায়। আমার েলখার মেধয্ েকান রাজৈনিতক বক্তবয্ িছল না। ধু এক টান িদেয় সবার পয্া  খুেল িদেয়িছ বেল েলখাটা বাদ িদেয়
িদল? িছঃ! এরা আবার িনেজেদর নাম িদেয়েছ "ই ারনয্াশনাল সাকর্ াজম ে ায়াড"? ওেদর েতা নাম হওয়া উিচৎ "ই ারনয্াশনাল েবাকািসধা ে ায়াড"!
সাকর্ াজেমর েতারা েবাজস িক? সাকর্ াসিটক হেত হেল মাথায় িকছু থাকা লােগ। দইু চারটা েবাকািসধা ফািন িমম েশয়ার িদেলই হেয় েগল? েতা যাই েহাক,
এ লা বেল লাভ নাই আিমও জািন। েমইনি েমর ে ভরা একটু িবেনাদন চায় সবখােন। এর েবিশ িকছু িগলেত পােরনা। ে ভেক ে ভ বলেল তখন মাই
েখেয় যায়। সাকর্ াজমটা িনেত পােরনা তখন আর।

েতা আমার কােজর ডািটর্  িদকটা হল েয আমার ব ু েদরই আমার বয্াশ করেত হয় । এর কারণ খুব সহজ। এরা সবাইই েতা মাই  কে ালড। েসটা েথেক
এেদরেক েবর কের আনেত হেল অবশয্ই আমার বুঝােত পারেত হেব েয তােদর িলিমেটশন লা িক। েকাথায় তারা েসলফ সয্ােবাটাজ কের। সকাল িবকাল
আি ক আজেক েরপ করল, কালেক েদশ েবেচ িদল , এই পয্াচাল পাড়েল আসেল েতমন লাভ নাই , কারণ এেত মূল শ  েতা েবেঁচ যাে । আি ক যােদর
মাধয্েম আজেক ক্ষমতায় িটেক আেছ , েসই বয্িক্ত েতা আপিন িনেজ! েসই বয্িক্ত েতা রা াক! তাহেল আপনার এবং রা ােকর িক্রিটসাইজ না কের তাহেল
িকভােব আি েকর ৈ রাচার থামােনা স ব? অবশয্ই েসটা েকানিদন স ব নয়। একটা সমসয্ার সমাধান করেত হেল তার ট কেজ েযেত হয়। এবং এই ট
কজটাই হল আপনার এবং রা াকেদর মাই  কে ালড িবেহিভওর। আি কেক অয্াটাক করেত হেব েসখােন। আপনার অ তা এবং অ ই েতা এেদর বয্াটাির!
এটা আপিন েযিদন মাথায় েরিজ ার করেবন, েসিদন েথেক আপিন চেল যােবন সমাধােনর সাইেড । তার আগ পযর্  আপনারা সবাই বেলম িক্রেয়ট কের
যাে ন। েযমন আমার ধািমর্ক পাইলট ব ু  বা ু িনেজেক একজন ানী এবং অিভ  বয্িক্ত মেন কের। এর মেধয্ সতয্তা আেছ বেট , িক  তার েচেয় বড়
সতয্ হল েয ও একজন মাই  কে ালড ে ভ। এটা যতিদন ও িনেজ বুঝেত না পারেব, ততিদন ও একটা বেলম িক্রেয়টর। ওর মাধয্েম আি ক আরও শিক্ত
পােব। ৈ রাচার আরও বাড়েব। এরপরও েদশবাসী এবং েদেশর বা ু রা িকছুেতই বুঝেত পারেব না েয েদেশ ৈ রাচার েকন েবেড়ই যাে ।

আিম িশওর েয বােপর জে  েকউ আপনােদর এরকম কথা বেলিন । আসেল বেলেছ িক  আপনারা পাত্তা েদনিন এবং বুঝেত পােরনিন। িনেজর ভুল বুঝেত
পারা খুব কিঠন কাজ। আমার সব কথা বুঝেত পারেলও েদখা যােব েয আপনার জীবেন ১ িব ু পিরবতর্ ন আেসিন , কারণ আপিন যা িকছু কেরন, েযভােব
কেরন, েসটা িডকেটট কের আপনার মাই  কে াল। িক  এটা আপনােক িদেয় ীকার করােনা িক আেদৗ স ব? রা াকেক আিম আজ পযর্  ীকার করােত
পািরিন েয ও একজন মাই  কে ালড ে ভ। ও সব মানেব, িক  এটা মানেব না। িক  এটা না মানা পযর্  আসেল িকছুই বদলাে  না। ওর জীবেন এক
সুতাও পিরবতর্ ন হে  না। অথর্াৎ, যত কথাই েস বলুক, েস ঐ আি েকর বয্াটাির িহসােবই অপােরট কের যাে । আি কেক আরও ক্ষমতা িদে । ৈ রাচার
আর দনুর্ীিত আরও বাড়াে । িক  েযইমা  আিম বলিছ েয তুিম েদাষী , তখন েক্ষেপ যাে । তখন নানাভােব আমােক শাি  েদয়া , আমােক িনেচ নামােনার
েচ া কের যাে । িনেজর ভুলটা েদখা ছাড়া আর সব িকছু করেত েস রাজী।

একই কাজটা িক আপিনও করেছন না?

করেছন। এবং ধু আপিন না, আিমও করিছ। িক  অয্াট িল  আিম জািন েয আিম িকছু জািননা। আপিন েসটাও জােনন না। এই কথাটা আমার না ,
সেক্রিটেসর। অথর্াৎ তখনও িডপ ে ট িছল। তখনও শয্ােডা গভঃ িছল। িক  তখন ই ারেনট আর েফসবুক িছল না। াটর্ েফান িছল না। এখােনই সেক্রিটেসর
আমল েথেক আমােদর আমেলর তফাৎ। আজেকর েটকেনালিজর কারেণ আর মানুেষর মুখ ব  কের রাখা যাে  না। সতয্েক িমথয্া িদেয় ধামাচাপা েদয়া যাে



না। কারণ সতয্ আর িমথয্া েকানিদনই সমান পাওয়ারফুল নয়। সেতয্র ক্ষমতা িমথয্ার েচেয় অেনক েবিশ। আর েসই জনয্ই েতা এত মাই  কে াল।
আমােদর িডএেন ময্ািনপুেলট কের আমােদরেক ডা  ডাউন করেত হেয়েছ। আমােদর িক্র ালাইন বিডেক করেত হেয়েছ কাবর্ন েবজড। আপনােদর আনুনািক
স েকর্  জানেত হেব। মানুষেক েজেনিটকািল মিডফাই করা হেয়েছ , এটা বুঝেত হেব। বুঝেত হেব েয মানুষ এই অি ভােসর্র সেবর্া  ইে িলেজ  নয় , বরং
উ াঃ আমরা সবর্ িন । এবং আমােদর বুি  এতটাই কম েয আমােদর আেশপােশ েয আমােদর চাইেত বুি মান াণী আেছ , যারা আমােদরেক মাই  কে াল
কের মানুষেক গবািদ প  বানােয় রাখার মত বুি  রােখ েসটাও আমরা বুঝেত পারিছ না । এটা বুঝেত হেল আমােদর িক পিরমাণ মাথা খুলেত হেব এটা
একটু কনেটমে ট কেরন সবাই ি জ।



ম  ৈচতেনয্ িশস - ১৫

আমার ভািতজা আমার উপর েক্ষপেস; েফবুেত ওর বালছােলর িলে র িভতের রা াক এবং এিলেয়ন ঢুকােয় িদেয়েছ। এটা অবশয্ নতুন িকছু না। জা  ইদািনং
আর এটা হয় না। আেগ িবিভ  পচািন িদত মানুষজন। এখন বুেঝ েগেছ েয এই পাগলেক থামােনা স ব নয়। েতা আজেক এক ব ু র েশয়ার করা একটা
নতুন গােনর একটু িক্রিটসাইজ করা মা  ব ু বুেক িপেঠ চাকু্ক বসােনা  কের িদল , েয খািল কলিস বােজ েবিশ , েয িনেজ িকছু পােরনা েস একটু েবিশই
বেক, ইতয্ািদ। েকান টয্ােল  না থাকেলও েয একজন মানুষ খুব কুল হেত পাের এটা িশেখিছলাম নািবলেক েদেখ। পের অবশয্ িনেজর ভুল বুঝেত েপেরিছ।
েকান ে িসিফক আেটর্  ও হয্া  াই না করেলও মাথা খুব শাপর্। কথা বলার আটর্  খুব ভাল পাের। মানুষেক ইে স করেত পাের। আর মানুষেক ইে স
করেত পারার চাইেত বড় আটর্  আর িক হেত পাের? 

েতা আমার এই েলখা িকছুটা িমশন ে িসিফক ননিফকশন। িফকশন আমার একদম আেসনা। িফকশেনর মাগর্ই আলাদা। িফকশন িলেখ েয দশর্ক আটকােত
পাের, তার েলেভল অেনক উঁচুেত। এখােন আমার েটে িটভ কাজটা হল মানুেষর অয্ােস েলজ পেয়  িডসলজ করা। এর মােন বুঝেত হেল আপনার ডন য়ান
পড়েত হেব। সহজ ভাষায় বলেল, আপনার দিৃ র পাে র্িক্টভ বদলােনা। ধেরন  ৬ ফুট ল া একজন মানুষ েয অয্াে েল তার পািরপািশর্ক েদেখ , একজন ৫
ফুল ল া মানুষ তা েদেখনা।  েতা েসই রকম আপিন যখন একটা হাইয়ার ভাইব িরচ করেবন, তখন িকছু িকছু েজাক্স ধরেত পারেবন েযটা েলা ভাইেবর
মানুষ ধরেত পারেব না। েজাকটা তার মাথার উপর িদেয় যােব। েতা আমার কাজ হল এই হাইয়ার কনশাসেনেস আপনােক ঢুকােয় েদয়া। যােত আপিন বুঝেত
পােরন আমরা িক বলিছ, েকন বলিছ। সমসয্া েযটা হয় েয মাই  কে ােলর কারেণ বাই িডফ  আমােদর সবার ভাইব েলা থােক। তখন ঐ েলা ভাইেব
থাকা অব ায় হাইয়ার ভাইব েবশীক্ষণ েনয়া যায় না। আেবাল তােবাল আর েবািরং লােগ। এক ধরেণর অ ি  লাগেত থােক। পালােত ই া কের। মাই
কে াল আর িহে ািটক ে াগ্রািমংএর কারেণ এটা হয়। 

লাইফটা িকছুটা এক্সেপিরেমে র মত। সূেযর্র সােথ কথা হি ল এই িনেয় েয এক্সেপিরেম  আর এক্সেপিরেয়  আসেল একই িজিনষ। আমার কােছ তাই লােগ।
একটা সময় িছল যখন খুব জয়ী হেত চাইতাম ইেগার কারেণ। এটা হয়েতা বা মানুেষর াভািবক একটা বণতা। হয়েতা ক্লােস ফা র্  হওয়া েথেক এটা এেসেছ,
িঠক জািননা। জীবেন যারা জয়ী হয়, তারা এক ধরেণর েসেলি িট হেয় যায়, এটাই আমরা ভািব। আর পরািজতরা িভেড় যায় িমিডওিক্রিটর দেল। পরািজত
হওয়ার পর জীবন নতুন কের  হয়। আবার থম েথেক সবিকছু িশখেত হয়। এই ি তীয় রােন অেনক িকছুই েচােখ পেড় যা আেগর বার িমস কের
েগিছ। পরািজত হেয় যাওয়ার মজা হে  েয আর পরািজত হেয় যাওয়ার ভয় থােকনা। েয একবার েভে েছ েস জােন ভাংেত েকমন লােগ। ি তীয়বােরর ভা া
থম বােরর মত েবদনাদায়ক হয় না েকন জািন। আর েয ি তীয়বার েভে েছ, তার েসানায় েসাহাগা। েস এখন মুক্ত। তার আর িকছু হারাবার ভয় নাই। 

আপনােদর িক কখনও মেন হেয় েয আপনােক একজন যা বেল গািল িদে , েস িনেজই ঐ গািলর াপক? আিম যখন সবাইেক েবাকািসধা েবাকািসধা বলিছ,
তখন িক আপনার মেন হেয়েছ েয আিম িনেজই একটা আ  েবাকািসধা? হয্াঁ, আমার িনেজর েসটা িঠকই মেন হেয়েছ। তখন আিম িনেজর সােথই হািস। আিম
খুব ভাল কেরই জািন েয আিম হলাম চয্াি য়ন অফ েবাকািসধা। এই জনয্ই এত সহেজ এই গািলটা িদেত পাির। আপনারা েকউ েকউ আেগই বুেঝেছন
বয্াপারটা, িক  আিমও েয এটা জািন, েসটা বুঝেত পােরনিন। হাহাহা। 

এইজনয্ই বলিছ েয িকছু কসিমক েজাক্স আপিন বুঝেত পারেবন যখন আপনার ভাইে শন হাই হেব । আমার ভািতজা েযমন আমােক অেনক ভালেবেস আমােক
সােপাটর্  িদেয়েছ, আমার েপাি ং লা েদেখ, পেড়, িক  একটা বৃেত্তর পিরিধর িভতের দাঁড়ােয়। ঐ বৃেত্তর দােগর বাইের আিম চেল েগেল ও দাঁড়ােয় পেড়। তখন
আমােক থামেত বেল। তখন আর আমার উপর আ া রাখেত পাের না। তখন আর ভরসা পায়না। েক জােন ? হয়েতা ওই িঠক। হয়েতা আপনারাই সবাই
িঠক। আর আিমই ভুল। তেব আিম অবশয্ই তা মেন কিরনা। আমার ভুল হয়, িক  এত বড় ভুল হয়না। এটা বািজ ধেরই আিম চলিছ। এখনও পযর্  আিম
কনিভ ড েয আমার ভুল হয়িন, হেয়েছ এবং হে  আপনােদরই। 

েস যাই েহাক, যখন িলখেত বিস, একটা ই িপেরশন কাজ কের, িক  িক িলখেবা েসটা সব সময় জািননা । শ লা চেল আেস, আিমও িলেখ যাই। এ
ধরেণর কাজ েকান রকম চয্ােনিলং ছাড়া করা যায় না স বত। েলখােলিখ বয্াপারটা অনয্ িডেমনশন েথেকই আেস সাধারণত। েতা আিম েখয়াল করলাম েয
মানুষেক টানার একটা ে িসিফক এনািজর্  আেছ। েসখােন েকান ইনফরেমশন থাকেতও পাের, আবার নাও থাকেত পাের। িক  শ  িদেয় মানুষেক কােছ আনা
যায়। ঠা া করা যায়। বেস আনা যায়। ব ু  বানােনা যায়। আরও অেনক িকছু। কথা বলেল ঘিন তা বােড়। এটা বা ািলরা অেনক ভাল পাের পি েমর
েচেয়। আেমিরকায় েযমন সবাই খুব িরজাভর্  থােক, ধু কেমিডয়ানরা ছাড়া। ওখানকার কেমিডয়ানরা বা ািলেদর মত হয়। যা খুিশ বলেত পাের। আমােদর
েস  অভ িহউমার েযমন খুব হাই। কারণ আমরা অেনক বীণ জািত। এর ভাল িদকও আেছ, খারাপও। খারাপটা হল েয আমরা সবজা া িহসােব লকড হেয়
েগিছ। নতুন িকছু িশখেত চাইনা। অথচ আমরা েতমন িকছুই জািননা। সবিকছু আমােদর নতুন কের েশখা বািক। 

েতা আজেক অেনক ইনফরেমশনিবহীন বি ং হল। যারা েবাকািসধা, ওরা আমােক েবাকািসধা মেন কের । বয্াপারটা খুবই অয্ািমউিজং, িক  আসেল এটাই
হওয়ার কথা। কারণ হাই ভাইব আর েলা ভাইেবর মেধয্ েবশ িকছু তফাৎ আেছ। আমরা জািতগতভােব েলা ভাইেব আটেক আিছ। এই কারেণই আমােদর এই
সব আি ক জাতীয় দনুর্ীিত আর ৈ রাচােরর মেধয্ ডুেব থাকেত হে । হাই ভাইে শেন মানুষ িনেজেক িভিক্টম মেন কের চারপােশ ধু েদয়াল তুলেত থােকনা।
একটা গােন িক্রিটসাইজ করেল সােথ সােথ তােক চাকু মারা  কেরনা। বরং মেনােযাগ িদেয় েশােন , েদেখ েয পিজিটভ িফডবয্াকটা ভয্ািলড িকনা। ভািলড
হেল তােক ধনয্বাদ েদয়। এিলেয়ন আর রা াকেক বালছােলর িলে  েফেল েদয় না। েবাঝার েচ া কের েয এিলেয়নেদর বয্াপারটা িক ? েকন সারা পৃিথবীেত
হঠাত কের এটা িনেয় এত েতালপাড় হে ? িবষয়টা িক? যারা এটা িনেয় কথা বলেছ তােদরেক েদেখ েবাকািসধা মেন হয় , নািক িজিনয়াস মেন হয়? এরা
িক পাগল, েবাকা, নািক আপনার েচেয় হাজার ণ বুি মান? নািক অনয্ েকান ফয্াক্টর কাজ করেছ এখােন ? জা  আপনার হজম করেত ক  হে  বেল
আমরা সবাই সতয্েক এক্সেপাজ করা ব  কের িদব? িঠক েযমন আি েকর িব ে  কথা বলা িনেষধ। েকন এটা িনেষধ? এরা িক  েকান ভুল করেছ না?
আসেল েতা এরা যা িকছু করেছ সবই ভুল। িক  এটা েথেক কারও েরহাই নাই যতিদন পযর্  আমােদর কােলিক্টভ ভাইব না বাড়েছ। আর েসটা বাড়ােত হেল
আপনােক আমােদর এক্সেপাজ করা নতুন সাবেজক্ট লা জানেত হেব। েস লা িনেয় িরসাচর্  করেত হেব , েভিরফাই কের েদখেত হেব। যতিদন এটা আপনারা 
না করেছন, ততিদন আমরা সবাই এই েহিলশ ি জেন পেচ মরিছ। আপিন পিরবতর্ েনর অেপক্ষা করেছন না আসেল, পিরবতর্ নই আপনার জাগরেণর অেপক্ষায়!



ম  ৈচতেনয্ িশস - ১৬

আজেক খাওয়া দাওয়াসহ সারািদন েগল মিবন ভাইেয়র সােথ আ া িদেয় । েতা আ ার এক পযর্ােয় উনােক ি েমসন ,  ইলুিমনািত,  রথচাই ,  আর
েসটািন েদর কথা বুঝােত েযেয় েয উশটাটা েখলাম তােত এেকবাের ইে াে কশেন চেল েগলাম েয আমার িমশন বলেত আিম যা বুিঝ েসটা িরভাইজ করার
সময় হেয়েছ মেন হয়। িতটা মানুষ তার িচ া িদেয় তার পািরপাি র্ক িরয়ািলিটটােক একটা িনিদর্ ভােব িডফাইন কের রােখ। যত িদন যায় , এই াকচারটা
ধীের ধীের সিলড হেত থােক িসেমে র মত। এখন েকউ যিদ তার কথার সােথ িমলােয় কথা বেল, তখন েস ঐ কথা লা ঐ াকচােরর িভতের অয্াড কের
েনয়। আর েকউ যিদ এমন িকছু বেল েযটা তার এিক্সি ং াকচােরর সােথ ক ািডক্ট বা িবেরািধতা কের , তখন েস ঐ কথা লােক বািতল কের েদয়। এবং
েবিশ বলেল, ঐ বয্িক্তটােকই বািতল কের েদয়। এইভােব তার িচ ার জগতটা তার চারপােশ একটা েকাকুন ৈতির কের েফেল েযটা একসমেয় িনেরট , শক্ত,
এবং ওেপক অথর্াৎ অস  একটা আবরেণর মত তােক িঘের েফেল । এটা একবার ঘেট েগেল তখন আর ঐ বয্িক্ত তার চারপােশর িরয়াল িরয়ািলিট েদখেত
পায়না। েস তখন ধু ঐ েকাকুনটা েদখেত পায়। 

আিম যা বুঝেত পারিছ েয অয্ােস েলজ পেয়  খুব লুজ না হেল একজন ি -িড বয্িক্তেক ফাইভ-িড কথা বলেল খুব একটা লাভ হয়না। েযটা হয় েয ফাইভ-
িড ি িরচুয়াল কনেস লা েয েকান বয্িক্ত ই ু ইিটভিল এবং েম ািল িকছু আইিডয়া িহসােব েমেন িনেত েতমন েকান সমসয্া হয়না , িক  েয়াগ করেত খুবই
সমসয্া হয়। েযমন, সবাই জােন িমথয্া বলা উিচৎ নয়, বা ভাল নয়। িক  এটা জানা ে ও ায় সবাই সারাক্ষণ িমথয্া কথা বেল িবেশষত বাংলােদেশ।
বাংলােদেশর উ িত িগত হেয় যাওয়ার জনয্ এই একটা কারণই যেথ , তেব আমরা েসখােনই েথেম যাইিন। িমথয্া িদেয় আমােদর যা া  হয় মা । 

পৃিথবী একটা েকায়ারাি  য্ােনট। িচ ার জগতেক হাইয়ার ডাইেমনশেন েনয়ার জনয্ এই একটা বাকয্ই যেথ । কারণ এটা এক্সে ইন করেত যত কথা বুঝােত
হেব তােত আপনার িচ া এমিনেতই এক্সপয্া  করেব অেনক েবিশ। িক  মজা হে  েয একজন ি -িড বয্িক্ত ঐ এক্স য্ােনশনটা যিদ েশানার মত ৈধযর্
রাখেতও পাের,  তারপরও কথা বলা হেয় যাওয়ার পের েস ঐ তথয্ লা িরেটইন করেত পারেবনা । কারণ তার কােছ মেন হেব এ লা হাইেপােথিটকাল
কথাবাতর্ া। এটা েয আসেলই সতয্, েসটা েস েমেন িনেত পারেব না কারণ েমেন িনেল তার সারাজীবন ধরা ঐ শক্ত কাল েকাকুনটা একটা সয্া  কয্ােসেলর
মত ঝুরঝুর কের খেস পড়েব। এটা েস কক্ষেনা অয্ালাউ করেব না। েয েকান মূেলয্ েস তার সযতেন গড়া েকাকুনটােক অক্ষত রাখেব। 

পৃিথবী একটা েকায়ারাি  য্ােনট - এর অথর্ হল েয পৃিথবীর মানুষেক জানেত েদয়া হয়না েয সারা ইউিনভােসর্র সবখােন মানুষ এবং অনয্ানয্ িবইংস
িগজিগজ করেছ। এই েকায়ারাি েনর মাধয্েম আমােদর কােলিক্টভ কনশাসেক একরকম ে ােটক্ট কের রাখা হেয়েছ। িক  িকেসর েথেক? এখােন কেয়কটা ফয্াক্টর
আেছ। থমত, একটা অয্াডভা ড িসিভলাইেজশন যােত আমােদর দবুর্ল েপেয় কেলানাইজ কের আমােদরেক ওেদর ে ভ বানােত না পাের । ি তীয়ত, আমরা
যেথ  সভয্ হেয় ওঠার আেগই ে েসর েকান িসিভলাইেজশেনর সােথ অযথা যু  িবগ্রহ  কের না েদই । এবং এই ি তীয় কারণটাই আসেল এই
েকায়ারা াইেনর ধান কারণ িক  এখােন আরও িকছু ফয্াক্টর আেছ েযটা একটু পের বলিছ। 

পৃিথবীেত আমরা েদিখ েয িবিভ  েদশ একজন আেরকজেনর সােথ যু  িবগ্রেহ েমেত আেছ । িবিভ  েদেশ অকুয্েপশন েফাসর্ আেছ। অেনক েদশ অয্ােনক্সড হেয়
আেছ। অেনক রকম াইং এবং সায়অপ করা হে । একটা েদশ আেরকটা েদশেক েশাষণ করেছ, ডিমেনট করেছ, ক্ষিত করেছ ইতয্ািদ। েতা ইউিনভাসর্াল ল
হল েয েয সভয্তা শাি পূণর্ভােব িনেজেদর মেধয্ েকাএিক্স  করার মত ময্ািচওর হয়িন , েসই সভয্তােক ে েসর অনয্ানয্ িবইংেদর সােথ ই ার য্াক্ট করার েযাগয্
মেন করা হয়না। তাই ওেদরেক বুঝেতও েদয়া হয়না েয ে েস আরও সভয্তা আেছ। এর মােন হল েয যতিদন পযর্  পৃিথবীর মানুষ বুঝেত না পারেছ েয
িতটা েদেশর সরকার আসেল জনগেণর সািভর্ স েদয়ার জনয্ এিক্স  কেরনা , বরং তােদরেক এক্স েয়ট কের সারা পৃিথবীেক েকওস এবং যু  িবগ্রেহর মেধয্

রাখার জনয্ এিক্স  কের, ততিদন আমােদর ে েস যাওয়ার েকান অপশন নাই। এটা েগল একটা। 

মজার িবষয় হল েয েকায়ারাি েনর েয থম কারণটা আিম বেলিছলাম েয েকান অয্াডভা ড েরস েথেক আমােদরেক ে ােটেক্টড রাখার জনয্ এই
েকায়ারাি ন,  েসটা আমােদর েক্ষে  েযাজয্ নয় কারণ এটা মুট পেয়  হেয় েগেছ । অথর্াৎ আমরা অলেরিড ইনেভেডড য্ােনট। আমােদর পৃিথবী ে েকা
েরি িলয়ান, আনুনািক, িসিরয়ান, েজটা, ওরায়ন, সয্াটািনর্য়ান, িবিভ  প িদেয় বারবার ইনেভেডড হেয়েছ এবং আমরা এখনও ওেদর কে ােলর মেধয্ আটকা
পেড় আিছ ব  হাজার বছর যাবত। এই সতয্টা আপনােদর েকাকুন েভদ কের আপনােদর িভতের েপৗঁছােনা খুব কিঠন কারণ এেত আপনার েকাকুন েয খেস
পড়েব। আপিন েযসব িচ ার িভিত্তেত আপনার েকাকুনটা দীঘর্িদন ধের বািনেয়েছন, েসটা আিম একিদেন ধূিলসাৎ কের িদব , এটা অয্ালাউ করা আপনার জনয্
ায় অস ব। িক  তারপরও এটা বলেত হে  কারণ আমার িমশনই এটা। আমরা যারা অয্ােসনশেনর ওেয়-েশায়ার তােদর কাজই হল অ  অ  কের েটাকা

িদেয় িদেয় আপনােদর েকাকুন লা েভে  ধুলায় িমশােয় েদয়া। েযেহতু এটা আপনারা এক বািড়েত ভাংেত িদেবন না, েসটা স ব না, কােজই আমােদর য্ােটিজ
হল ধীের ধীের িচিপং কের কের এটােক ঁড়া কের েদয়া । কারণ এই েকাকুন আপনােক আপনার আসল িরয়ািলিট েদখেত েদয়না। আপিন েযিদেক তাকান ,
আপনার ঐ েকাকুনটােকই েদখেত পান। ওটা েভদ কের িকছু েদখা যায় না। িক  আপিন যিদ আমার েলখা িনয়িমত পেড়ন , তাহেল ধের িনেত পােরন েয
আপনার েকাকুন অলেরিড ক্রয্াকড হেয় েগেছ এবং েয েকান সময় এটা েভে  পড়েব। 

েতা মিবন ভাইেক ি েমসন, ইলুিমনািত, রথচাই , ইতয্ািদ িকছু কথা বলা  করেত না করেতই উিন খুব অি র হেয় উেঠ আমােক িরয়ািলিটেত িফরেত
বলা  কের িদেলন। আিম উনােক িজে স করলাম েয এই টামর্ লা আপিন আেগ কখনও েনেছন? উিন বলেলন েয না। িক  তা ে ও উিন িবষয়টা
নেত চাইেলন না, অথচ আমরা ঘ ার পর ঘ া েমইনি েমর নানা িবষয় িনেয় আলাপ কেরিছ। েতা িহে ািটক মাই  কে াল িকভােব মানুষেক েজেগ ওঠা

েথেক িবরত কের রােখ েসটা আজেক আবার খুব ভালভােব পযর্েবক্ষণ করলাম। মুহূেতর্ র মেধয্ উিন িডেফি ভ হেয় উেঠ আমােক "সু " িচ ার জগেত িফের
আসার জনয্ বলা  করেলন। আিম তখন বুঝেত পারলাম েয একজন মানুেষর সােথ বি ং হেলই েয েস পট কের ফাইভ -িড ভাইব ধরেত পারেব, তা
নয়। এই িজিনস আসেল ভাবর্াল কমুয্িনেকশন িদেয় খুব েবিশ এেফিক্টভ হয়না , বা এেকবােরই এেফিক্টভ হয়না। িলখেল হয়েতাবা িকছুটা এেফিক্টভ হেত পাের
কারণ পড়ার সময় েতা আর েয িলেখেছ তােক ই ারা  করার অপশন নাই। েবিশর ভাগ েলাকই এই ফাইভ -িড সাে ক্ট লা পড়েতই পােরনা। আর যারা
পেড়, তারা স বত অলেরিড পারিশয়ািল েরিড। 

আপনােদর িক মেন হয়?
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আমার কয্াসােনাভা ভািতজার ইেগা েকান কারেণ ইসড কের েদওয়ােত ও ইদািনং আমােক কথায় কথায় বাঁশ িদে  েযটা এতিদন ভ তার খািতের েদয়িন ।
আমরা অেনক েক্লাজ যিদও, অন সাম েলেভল, িক  অয্াওেয়ক ভাইবটা ওর মেধয্ এখনও পাইিন। জা  একটা হাই ইে িলেজ  ওর আেছ েযটা েজেনিটকাল।
ওর বাবা িছল আইিবএেমর ৩ েদেশর কাি  ময্ােনজার। উনার ে াট কয্া ার হওয়ােত ইি য়ানরা সুেযাগ েপেয় আইিবএম ধংস কের িদেয় ঠাকরাল িত া
কের বাংলােদেশ। ঢাকায় ওেদর বাসা িছল ধানিসিঁড়র খুব ফয্াি  অয্াপাটর্ েমে । এখন সবাই চেল েগেছ টরাে া , আই িথ , িবেয় কেরেছ িবি র ধন ম ী
সাইফুেলর েকান ভাি েক। পড়া না কেরেছ ফােমর্সীেত। অথর্াৎ সবিকছুেত একটা টাকার ছড়াছিড় বয্াপার আেছ। আমার কািজন অথর্াৎ ওর বাবা িছল খুব
ি িলয়া  আর উনার বইেয়র কােলকশন েসই রকম। েতা এই রকম িসচুেয়শেন মানুষ সহেজ েজেগ ওেঠনা। ওেদর কােছ এসব কনি েরিস িথওির বালছাল
লােগ।

রা াক েয রকম লািক আখে র সােথ েটিলিভশন ে াগ্রােম িগটার বাজােত েপের গবর্ অনুভব কেরিছল । ওর অেনক উঁচু েলেভেল িমউিজক করার েটকিনকাল
কয্াপািসিট আেছ বা িছল িক  ই িপেরশেনর অভােব ভাটা পেড় েগেছ। িক  এই দইুজেনর েম াল কয্াপািসিট েবশ কাছাকািছ। দইুজেনই একই েলেভেল
"িমডলক্লাস িথি ং" করেত পাের, অথর্াৎ েমইনি ম যুিক্ত তেকর্  যেথ  পটু। এই টাইপ লােক িনেয় সমসয্া হয় েয ওরা িনেজেদর ইেগােক সামাল িদেয় আমােদর
কথা নেত পােরনা। ওেদর েচেয় েকউ েবিশ বুঝেত বা জানেত পাের েকান একটা সাবেজেক্ট , এটা িথওেরিটকািল েমেন িনেলও , কাযর্ত েদখা যায় েয ওেদর
ওিপিনওেনর সােথ না িমলেলই তখন আর আপনােক পাত্তা িদেবনা । তখন েহাগা িদেয় েঠলা  কের িদেব। েতা আিম রা াক বা ভািতজার মত দইুচার
জনেক িহউমার কির, এই আশায় েয এরা েকান একিদন অয্ািক্টেভেটড হেব। ওেদরেক তাল েদই, েতল েদই, শংসা কির। িক  আি েমটিল এেত কাজ হয়
না। চাপ একটু বাড়ােলই পািন িলক করেত থােক। 

মাকর্ াির েরে ােগ্রড েফড আর াড মুন ফুেনর জনয্ ভাইবটা আজেক েলা হেয় আেছ । আিমও  কেরিছ িকছুটা েনেগিটভ মুেড। িক  এই েনেগিটভ লা
হয্া ল করা খুব জ ির কারণ এই েছেল লা আি েমটিল েমি ক্স েথেক ে ক ি  হয় না , িক  ওরা মেন কের েয সামহাউ ওরা আমার েথেক অেনক েবিশ
জাগ্রত আর বুি মান। বুি মান বয্াপারটা িঠক আেছ। আিম খুব একটা চালাক বয্িক্ত না ,  এটা অবিভয়াস। িক  আমার এই চালাক না হওয়াটা খুব
ই রটয্া  কারণ, আিম চালাক হেল এক্সয্াক্টিল ওেদর মতই হতাম এবং ইেগার য্ােপ আটেক থাকতাম িঠক ওেদর মতই ।  কােছর েলাক যখন আপনােক
েখাঁচােব, েসই েখাঁচাটা েবিশ লােগ। িক  মজার বয্াপার হল েয আপিন যখন যেথ  জাগ্রত এবং হাই ভাইেব আেছন, তখন আপিন িতটা বয্িক্তর কথার ধরণ
েথেক তার ভাইে টির েলেভলটা েমাটামুিট বুঝেত পারেবন। েস েকাথায় আপনােক েখাঁচা িদে , িকভােব িদে , েকন িদে , এটা িদেয় আপিন বুঝেত পারেবন
েয তার দবুর্লতা লা েকাথায়। িক িদেয় েস আপনার উপের মা ািন করার েচ া করেছ েসটা েদখেলই আপিন চাইেল তােক ধরেত পারেবন , িক  েসটা না
করাই ভাল। এর কারণ হল েয ইেগা বয্ােটেল আসেল আি েমটিল েকউ িকছু িশখেত পােরনা কারণ তার উে শয্ হল িনেজর ইেগােক রক্ষা করা। আপিন
কতটা িঠক ভুল, িক িশখােত চাে ন , কতটা েস  েমক করেছন, এটা েতা তার লক্ষয্ করার সময় নাই। েস আপনােক েরিলভয্া  ইেরিলভয্া  েয েকান
রা ায় লয্াং িদেয় েফেল আপনােক টপকােত পারেলই খুিশ। আপিন যত েবিশ যুিক্ত তকর্  ত  তথয্ িদেয় ওেক কাবু করেবন , ও ততই েক্ষপেব আপনার উপের
এবং এতিদন যাও আপনার কথা পাত্তা েদয়ার ভান কের যাি ল, এখন আর েসটা না কের েস ঘাউরািম করা  করেব এবং আপিন যাইই বেলন না েকন
েস জা  আপনােক তাতােনার জনয্ যা খুিশ তাই বেল আপিন ভুল বা দবুর্ল বা িপছেন পেড় আেছন , ভুল েলােকর প াৎ চুমাে ন, ইতয্ািদ বলেত থাকেব।
অথর্াৎ আেরকজন বয্িক্তেক আপিন আন াগ করেত বয্থর্ হেলন। আেরকটা েফইলড িমশন। 

আইজাক কয্ািপ নােম এক হিলউড িফগার স িত িপেডাফাইলেদর নাম বলা  কেরেছ একটা িভিডওেত । এই েলাক স বত থর মুিভর গ টা িলেখেছ।
েমইনি েমর অেনেকই তােক েচেন। এখন েমইনি মাররা েযেহতু হিলয়ুড আর েফইক িমিডয়া ছাড়া অনয্ কারও কথা িব াস কেরনা , এইজনয্ আমরা ভাবলাম
েয এইবার এইবার! এইবার বাবারা েতামরা যাবা কই? েতামােদর ঈ র হিলয়ুেডর েলাকই এখন িপেডািফিলয়া িনেয় বলা  কেরেছ। এখন িক হেব? এই
বেল বুক ফুলােয় আেশপােশ তাকােয় েদিখ িকেসর কয্ািপ িকেসর িক? এইসব খবর েকউ পাত্তাও িদে  না। তার কারণ হল েয েফইক িমিডয়ায় েতা এই মাল
কখনও আেসনা। কােজই জি েদর কােছ এই খবর েপৗঁছােনার েকান উপায় নাই। 

েতা েদখা যাে  েয রা ােতই যাই, জি রা জি ই রেয় যাে । েকানভােবই এেদরেক অয্ােক্সস করা যায়না। এটা িনেয় আমার একটা এক্সেপিরেয়  মেন পড়ল।
যখন আইইউবয্ােট ইংিলশ পড়াতাম তখন কুিম ার এক েছেলেক উ ারণ িশখােত িগেয় এক ঝােমলা হেয়িছল। েস "কয্াচ" শ টা িকছুেতই উ ারণ করেত
পারিছল না। আিম তখন অনয্ শ  িদেয় তােক বুঝােনার েচ া করলামঃ আ া বল েদিখ "ময্াচ"? ও বেল "ময্াস"। আিম বিল, "বল বয্াচ"? ও বেল,
"বয্াস"। আ া বলেতা, "টাচ"? ও বেল, "টাস"। ততক্ষেন পুরা ক্লােসর সবাই হাসা  কের িদেয়েছ। আিমও সালা েবকুব কম না। েয "ময্াচ" েক "ময্াস"
বেল, েস েতা বািক লােতও ঐ একই ভুল করেব? এটাই েতা াভািবক। িক  এটা বুঝেত আমার এত সময় লাগেলা েকন? এখন আপিন বেলন েয এখােন
ভুলটা িক আমার হে , নািক ঐ কয্াসােনাভােদর হে ? িক  যতভােবই ওেদর বুঝাই না েকন, ঐ কয্াস বয্াস ময্াস েখেত েখেতই আমার িদন যায়। আর
ওরাও খুব অহংকােরর সােথ এমন ভাব কের েয ওরা খুব িজেত েগল আমার সােথ।
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বয্াপারটা এরকম হওয়ার কথা িছল েয যখন আিম বা আমরা বললাম েয পৃিথবীটা ে েকা েরি িলয়ান ইতয্ািদ ই ারিডেমনশনাল িবইংরা কে াল কের ,
ইিমিডেয়টিল সবার এটা িনেয় িরসাচর্  করা  করা উিচৎ িছল । তার বদেল িক হল? সবাই আমােক বলা  করেলা েয আিম একটা পাগল । এবং ১০
বছর ধের এখনও বাঙািল এটাই বেল যাে । অথচ বইেয়র পর বই েলখা হে  এই সাবেজেক্ট। মানুষ কনফাের , েসিমনার, ওেয়িবনার, িভিডও, িরি ট, িটিভ
েশা, গ, এমন িকছু নাই েযটা করেছ না মানুষেক জাগােনার জনয্। িক  বা ািলর েকান খবরই নাই। রা ােকর সােথ আমার ঝগড়া হয় িক িনেয়? েকান
একটা েবাকািসধা সাবেজেক্ট  েযটা এখন আিম মেনই করেত পারিছ না েয িক িনেয় ও বারবার েক্ষেপ যায় । আমার ভািতজার সােথ আমার টক্কর হে  িক
িনেয়? া  ভাল না খারাপ েলাক। েকালকাতা েপর িনলুদা আমােক য্াট আথর্ার বািনেয়ই ছাড়েব। অেনেক আেছ আমােক িজে স কের েয ইিটেদর
আমােদর সামেন েবর হেয় আসেত আর কত েদির ? অেনকিদন েতা হেয় েগল। আিম মেন মেন কই হালার েবাকািসধা। অেনেক বেল েস ইিটেদর সােথ
েযাগােযাগ করেত চায়, িকভােব করেত হেব েসটা বেল িদেত । ায় ৫/৭ বছর আেগ ি েভন িগ্রয়ার এই রকম ইিট ক ােক্টর নাম িদেয়েছ িসই -৫ েয লা
আিম ব বার েশয়ার িদেয়িছ। অয্াি ন পের েবাকািসধা এেসেছ আমার সােথ ঠা া করার জনয্। 

ব িদন ধের আিম য্াক েজক্ট স েকর্  বেল যাি । িকছু িকছু িডপ য্াক েজক্টেক বলা হয় ইউসয্াপ েযটার এক্সপয্ানশন হল আনঅয্াকনেলজড ে শাল
অয্ােক্সস ে াগ্রামস যার মােন হল েয এই েজক্ট লা এতই িসেক্রট েয গভঃ কখনও ীকার করেব না এ লা এিক্স  কের। এ লার েকান অিফিশয়াল েপপার
ে ইল নাই। অথর্াৎ এ লার অি ে র মাণ েদয়া ায় অস ব। এর সােথ েযাগ কেরন ননিডেস্ক্লাজার অয্ািগ্রেম  েযটার মােন হল েয েকান িসেক্রট েজক্ট বা
িমশেন কাজ করেত হেল আপনার কাগজ পে  সাইন িদেত হেব েয আপিন এই িবষেয় কখনও কারও সােথ আলাপ করেত পারেবন না। করেল যাব ীবন
কারাদ  েথেক মৃতুয্দ  বা তার েচেয়ও খারাপ িকছু হেত পাের। যখন আপিন িরসােচর্ র মাধয্েম এইসব খঁুিটনািট িবষেয় জানেবন , তখন না ধীের ধীের বুঝেত

 করেবন িকভােব আেমিরকা এবং অনয্ানয্ িতটা েদেশর সরকার সাধারণ জনগণেক েবাকািসধা বানােয় েরেখ এত সব সুপার অয্াডভা ড েজক্ট কের
যাে । এই েয এখন আপিন এই দইু পয্ারাগ্রাফ পড়েলন। এেত িক আপনার মাই ফাক েকেট িগেয় আপিন বুঝেত পারেবন েয আসেলই আপিন এতিদন িকছু
বুঝেত পােরনিন এবং এখন েথেক এই িবষেয় ািড করা  করেবন? েমােটই তা নয়। আপিন েয েবাকািসধা িছেলন েসই েবাকািসধাই রেয় যােবন। আমার
গত ১০ বছেরর এক্সেপিরেয়  তাইই বেল। 

মানুষজন েমইনি মেক একধরেণর অথিরিট মেন কের । িঠক েযমন ধািমর্করা মেন কের েয তােদর ধমর্ ঈ র দত্ত। আসেল েতা এরা েতয্েক েবাকািসধা।
ঈ েরর সােথ ধেমর্র েকান স কর্  নাই। িতটা ধমর্ই মাই ফাক। িক  এটা আপিন েকান ধমর্িব াসীর মগেজ ঢুকােত পারেবন ? অবশয্ই না। িঠক একইভােব
আমরাও আমােদর সতয্ আপনােদর মাথায় ঢুকােত পািরনা। আপনারা েমইনি েমর িব ান আর িব ানীেদর ধমর্ বা নবীেদর মত অ ভােব মােনন। বুেয়েটর
েপালাপােনর মত িনেরট েবাকািসধা পৃিথবীেত খুব কমই আেছ। বাংলােদেশর েব  ে ইন লােক ন  করাই বুেয়েটর কাজ। গ্রয্াজেুয়ট করার পের এরা মু ু িবহীন
জি  ে েভর মত হেয় যায়। েতাতাপািখর মত সবাই একই মুখ  বুিল িরিপট করেত থােক আর টাকার িপছেন েদৗড়ায়।

এই েয েশেরবাংলার নািত রাজু বা হােজরা নজ েলর েছেল চয়ন , এরা খুবই টয্ােলে ড েপালা িছল িক  এখন হেয় েগেছ েবাকািসধা ে ইনেডড েকািটপিত
যারা কাবােলর ে  িমিনওন। এেদরেক িদেয় কাবাল ওেদর ে ভাির িসে মটা েমইনেটইন কের িক  এেদর বুি র েদৗড় নাই েসটা েবাঝার। আি েকর সােথ
চামচািম কের রাজু আজেক একটা পাওয়ার য্াে র আংিশক মািলক। দে  ওর মািটেত পা পেড়না। ছয়ফুট ল া েশেরবাংলার নািতর সােথ ে ম করার জনয্
েমেয়রা লাইন িদেয় পেড়। েস েহিলক ােরর সামেন দাঁড়ােয় েসলিফ েতােল আর জেয়র সােথ পািটর্  কের। এটাই েবাকািসধােদর কােছ সােক্সেসর হাইট।
েশেরবাংলা িক মাল িছল আর তার নািতর িক দরুব া। েস এখন একটা েবাকািসধা েলি কনর্। রািবশ কয়লা চািলত পাওয়ার য্াে র মািলক হেয় েদশটােক
েশষ কের িদে । এর েথেক খারাপ িকছু হওয়া স ব িছল িকনা েক জােন? চয়ন কেয়কেশা েমেয়েক চাকির িদেয়েছ ওর গােমর্ স েশা েম। এই িনেয় অেনক
বড়াই করেতা আেগ। ঐ েমেয়েদর অেধর্েকর সােথ হয়েতা েস ইেছই। েসটা বাদই িদলাম। এই ে ভািরর চাকির িদেয় গবর্ করার মত েতমন িকছু আেছ িক?
ঐ েমেয় লােক চুেষ এখন ওর েকািট েকািট টাকা বয্াংেক । এখন েস ি েকােয়  ায়ার পেয়  বাড়ােয় মােঝ মােঝ িবজেনস ক্লােসর িটেকট কম দােম পায় ,
েসটার বড়াই কের। আমরাও েজলাস হই। আহা ক্লােসর লা  বয় এত মাল হেয় েগল আর আমরা লুজার। আের েবাকািসধা এইসব ছয্াঁচড়া িজিনস িদেয় যিদ
আমােদর েকনা েযত তাইেল েতা মির আর বাঁিচ ঐ আইিবএম আর েজিপমগর্ােনই দাঁত কামেড় পেড় থাকতাম আর েপােশর্ চালাতাম। তখন সালারা আমাের
েদইখাই েজলাস খাইিত। আিম হইতাম তগ েসেলি িট। 

াে র উপের েবিশ ভরসা করা িঠক না কারণ কাবােলর অেনক অয্াডভা ড েটকেনালিজ আেছ েয লা িদেয় ওরা েয কাউেক মাই  কে াল করেত পাের ।
েখালেসর িভতেরর সউলটা েয েকান সমেয় বদেল েযেত পাের। তখন া  হেয় উঠেব িহলািরর েচেয়ও ভয়ংকর। পৃিথবীটা কে াল কের েসটািন রা অথচ
আমােদর অিত পি ত নাি ক গারেদর ধারণা েয েযেহতু ধমর্ লা ভুয়া , অতএব েসটািনজমও ভুয়া। এটােকই বেল লিজকাল ফয্ালািস। নাি করা ধািমর্কেদর
লিজকাল ফয্ালািস িনেয় সারাক্ষণ মজা কের, িক  িনেজেদর বয্াপাের অ । িসেক্রট েসাসাইিট আর েমসনির স েকর্  এক লাইনও না পেড় িনেজেক পি ত ভাবা
েবাকািম। ইন ফয্াক্ট অেনক পড়ার পেরও িনেজেক পি ত ভাবা েবাকািম , কারণ পড়েত েগেল তখন বুঝেত পারা যায় েয আসেল আমরা কত কম জািন ।
যারা আমােদরেক কনি েরিস িথওির  বেল পচায় তারা েকান েলেভেলর েবাকািসধা েসটা েযিদন এরা বুঝেত পারেব, েসিদন েদখার মত িসন হেব। 

েতল, গয্াস, কয়লা চািলত সম  েটকেনালিজেক গােবর্জ কের িদেত হেব । আনেত হেব ি  এনািজর্  আর েতসলা েটকেনালিজ। ইলন মাে র ঐ বয্াটাির চািলত
রািবশ নয় েযটার িভতের আেছ িস-৬০ েকাবা  েযটা ভয়াবহ এক্সে ািসভ। জাগনা বয্িক্তর িচ ার সােথ আমােদর রা াক, ভািতজা, মিবন ভাই, রাজ,ু চয়ন,
আপনােদর কারও িমল নাই। আপনারা সবাই ঘুম  জি র মত কাবােলর গৃহপািলত জােনায়ার। কাবাল আপনােক েযিদেক দিড় িদেয় টােন , আপিন েসিদেক
হাঁেটন, আর বলেত থােকন িক  ুকরার নাই, িক  ুকরার নাই। েয বেল িক  ুকরার নাই েস একটা েবাকািসধা। আি েকর মত বুি হীন , ছয্াঁচড়া একটা দল
িকভােব এতিদন ধের ক্ষমতায় িটেক থােক যিদ েদেশর িতটা মানুষ েবাকািসধা না হয়? ঐ রা াক, মিবন, রাজ,ু চয়ন, এবং আপনােদর েসৗজেনয্ই েতা এরা
েদশটােক এভােব লুেট পুেট খাে  আর আপনারা এেদর শংসায় প মুখ! আহা এরা কত রা া করেছ! কত কাজ হে  েদেশ! আসেল এই েদেশ কারও আর
ল া শরম বেল িকছু নাই। এই েদেশ সতয্ িমথয্া ভুল িঠক বেল িকছু নাই। বীরবেলর ঐ গে র মত এখােন দধু আর িঘেয়র দাম ধু সমানই নয় , িঘেয়র
েচেয় দেুধর দাম েবিশ কারণ আি েকর দলীয়করেণর মাধয্েম েয িসি েকট ৈতির হেয়েছ তােদর েজিনটােলর খুিশ অনুযায়ী িজিনসপে র দাম ধরা হয়। 



গতকালেক িসএি  িদেয় রামপুরা েথেক েমাহা দপুর ইকবাল েরােড েযেত সময় লাগেলা দইু ঘ া । সময়টােক কােজ লাগােনার জনয্ াইভারেক এজেুকট করা
 করলাম। থেম েস আি েকর ফের বায়াসভাব েদখােলও , পের আমার কথার হাওয়া বুেঝ অয্াি  আি ক বলা  করেলা। িবিডয়ার ময্াসাকােরর কথা

বলেলা। শাপলা চ েরর কথা বলেলা। বলেলা েয েকউ যিদ খুন নাই হেব তাইেল গরম পািন িদেয় রা া ধুইেলন েকন? েতা যাই েহাক, আি েকর েনেগিটিভিট
িনেয় আর বলেত চাইনা কারণ েবিশ বলেল এ লা বােড় । এটা িনেয় ই ািহম িহেক্সর একটা েছাট েলকচার নলাম ল অফ অয্া াকশেনর উপর। আমােদর
জীবেন যা িকছু হয় সব িকছু আমরা ভাইে শনাল ি েকােয়ি  িদেয় ইনভাইট কের আিন। এর েকান বয্িতক্রম নাই। অথর্াৎ আি েকর দনুর্ীিতও আমরাই
ইনভাইট কের এেনিছ কােলিক্টভ মাই ফােকর মাধয্েম। এখন িবষয় হল েয উপের যােদর নাম উে খ কেরিছ ,  তােদর েতয্েকর েটে ি  হল সব রকম
েনেগিটভেক ইে ার করা। আর ল অভ অয্া াকশনও তাই বেল েয েযখােন অয্ােটনশন েফাকাস করা হয়, েসটাই বােড়। কােজই আি েকর উপর েফাকাস করেল
এটা বাড়েব। িক  ঝােমলা হল বাঙািল েতা েকউই ভেয় আি ক িনেয় একটা টঁু শ  করেতও  সাহস পায় না। তাইেল এেদর দনুর্ীিত িতিনয়ত বাড়েছ
িকভােব? এর উত্তর স ত এই েয কােশয্ না বলেলও মেন মেন এরা সারাখনই আি েকর ে াপাগা া িদেয় মাই ফাকড হেয় থােক। 

যােহাক, আমােদর েফাকাস করা দরকার ি  এনািজর্ র িদেক কারণ কাউেক দবুর্ল করেত হেল তার এনািজর্  েসােসর্ টাইট িদেত হয় । েযমন আি ক ক্ষমতায় এেস
সব িকছুর দাম এত েবিশ বাড়ােয় েফেলেছ েয েদেশর মানুষ দম না েফেল টাকা কামােনার জনয্ েদৗড়াে । এটা পুরােনা মািকয়ােভিলয়ান েহেগিলয়ান েটকিনক
মানুষেক কে াল করার জনয্। ে ভেদরেক যথাস ব বয্  রাখেত হয় যােত এরা েকান ইনসােজর্  করার সময় না পায়। েতা আমােদর কাবােলর অলেরিড ি
এনািজর্ , ওভার ইউিনিট, অয্াি গ্রয্াভ, েটিলেপােটর্ শন, েক্লািনং, ফুড েরি েকটর, ারেগট, ওয়ামর্েহাল, টাইম ােভল, ে লার ওেয়ভ, অগর্নাইট, হলগ্রািফক, ইতয্ািদ
িবিভ  েটকেনালিজ অেনক অয্াডভা ড পযর্ােয় চেল েগেছ । মেন করা হয় েয আথর্ কাবাল এতটাই অয্াডভা ড েয এরা পুরা ইউিনভাসর্ কেলানাইজ করার
েচ ায় আেছ। আর আমরা এিদেক কয়লা চািলত পাওয়ার য্া  আর গােমর্ স ফয্াক্টিরেত ে ভ াইিভং কের িনেজেদর অিত উ ত জািত মেন করিছ। আমােদর
একটা ড অয্াওেয়েকিনং হওয়া খুব জ ির হেয় েগেছ। 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ১৯

সময় ভাল যাে  না । বাস এিক্সেডে  ৪টা বা া মারা েগেছ। ছা  ছা ীরা ভাংচুর কেরেছ। পুিলশ তােদর উপর লািঠ চাজর্  কেরেছ। আবার েকাটা
আে ালনকারীেদর যু  আ ায়কেদর একজন িন ে শ হেয় িগেয়িছল , আজেক তার লাশ পাওয়া েগেছ বুিড়গ ায়। অনয্ সব েসক্টেরর মতই, পিরবহন েসক্টের
আমােদর েয গলাকাটা খরচ বহন করেত হয়, েসটা পিরবহন কমর্ীরা পায় না, পায় িসি েকেটর চাঁদাবাজ, েম ার, আি েকর ম ী, পুিলশ, আিমর্, র য্াব, সব
উ  পযর্ােয়র িডপ ে ট িমিনওনরা। এটা সব সমেয়ই িছল িক  র-আি েকর বেদৗলেত এটা এখন েগাপালগি  টাইপ দলীয়করেণর মাধয্েম এেকবাের ৈ রাচারী
পিরবারতাি ক অিলগািকর্  হেয় েগেছ। এই দু চেক্রর েগাদা শয়তান েনৗম ী শাজাহান খােনর পদতয্াগ চাে  সবাই। এটা পুল অফ করেত পারেল খুব ভাল হেব
কারণ আি েকরও চূড়া  লুেটপুেট খাওয়ার একটা েফজ পার হেয় িগেয় এরা এখন আশায় আেছ েয বা ািলেক যিদ হাতুিড়র বািড় আর াইং িকেকর ছিব
েদখােয় আর িকছুিদন ঘেরর মেধয্ বসােয় রাখা যায় , তাহেলও জাল েভােট িচর ায়ী বে াব টা পাকােপাক্ত হেয় েগেল তখন িবি  জামােতর আর দইুচারটা
ইঁদরু যা বািক আেছ ধের ছয্াঁচা িদেয় েদয়া েকান বয্াপার হেবনা। এটা হল র-আি েকর য্ান। এর িব ে  জনগেণর য্ান িক েসটাই হল েদখার িবষয়। 

ইিতহাস বেল েয জনগণ েকানিদন েকান রাজৈনিতক য্ান কেরনা। জনগেণর েকান সিতয্কার রাজৈনিতক সেচতনতাও থােকনা। জনগণ তাকােয় থােক িমিডয়ার
িদেক। কে ালড িমিডয়া যখন েযিদেক ঢাক িপটায়, জনগণ তখন েসটাই েতাতাপািখর মত িরিপট কের। র ইতয্ািদ িকছু সাজােনা ইসুয্ বা সায়অপ অেকর্ ে ট
কের জনমতেক দইুভােগ ভাগ কের েফেল। তখন জনগণ একদল আেরকদেলর সােথ কাটাকািটেত বয্  থাকার ফাঁক িদেয় িডপ ে েটর েনক্সট এেজ া বা বািয়ত
হেয় যায়। েবাকািসধা জনগণ বুঝেতও পাের না েয েকান িদক িদেয় িক হল। আর যারা েবােঝ তােদর আ লু েচাষা আর মাথার চুল েছঁড়া ছাড়া েবিশ িকছু
করার থােকনা। এভােবই যুেগ যুেগ মাই  কে ােলর মাধয্েম সাধারণ মানুষেক ে ভ বানােয় রাখা হয় েযটা তারা বুঝেত পােরনা। 

িক  ই ারেনেটর কারেণ এখন সময় িভ  হেয় েগেছ । যিদও িডপ মাই  কে ােলর কারেণ গত ৩০ বছর েমজিরিট জনগণ ই ারেনটটােকও িটিভর মত
মাই  কে ালড ওেয়পন িহসােবই িনেজেদর উপর বয্বহার কেরেছ (না বুেঝ), তারপরও ইিটেদর সহায়তায় মানুেষর কনশাসেনেস একটা পয্ারাডাইম িশফট
ৈতির হেয়েছ েযটার এেফক্ট আমরা েদখেত পাি  আমােদর েসাশয্াল িমিডয়ায়। মেন রাখেবন েয ানিজশনাল িপিরওড লা সাধারণত টামালিচউয়াস হয়। অেনক
েকওস, উত্তান-পতন, অেনক ভাংচুর, উ া পা া, ইতয্ািদ। এই মুহূেতর্  আমরা একটা দীঘর্িদেনর মাই  কে াল ে ভাির েথেক েবর হেয় আসিছ একজন একজন
কের। এতিদন এই েসসটা খুব ে া িছল। এখন এটা ত েথেক ততর হেত থাকেব এরকম আশা করা যায়। 

এই মুহূেতর্  েবিশর ভাগ মানুেষর েযটা করা দরকার েসটা হল িনেজর অিত পাকনািমটা েক সামাল িদেয় রাখা । এখন পাকনািম করার সময় নয়। আজেকর
সময়টা েসই সময় না েয আপিন বলেবন, "ওহ, আিম সব বুেঝ বেস আিছ। আর অনয্রা েতা িকছুই না বুেঝ লাফাে ।" এটা কারও েক্ষে ই েযাজয্ নয়
কারণ আমরা একটা আনচােটর্ ড েটিরটিরর িভতের আিছ। পৃিথবীেত এরকম িডিজটাল েরভলুশন আেগ কখনও হয়িন। কখনও আেগ েকউ এভােব মাই  কে াল
েথেক েবর হেয় আসার মত এত তথয্ একসােথ পায়িন। আপিন হয়েতা পিলিটক্স খুব েক্লাজিল ফেলা কেরন , তােত িকছু যায় আেসনা। আপিন হয়ত ইিট
স েকর্  িকছুই জােনন না। আপিন েরি িলয়ান কে াল স েকর্  িকছুই জােনন না। আপিন হয়েতা এি ও বা ইউনােটড েনশনস এর দনুর্ীিত স েকর্  জােনন না।
আপিন হয়েতা অয্াডিমরাি  ময্ািরটাইম ল স েকর্  অ । হয়েতা আপিন এখনও জােনন না েয পৃিথবীর েস াল বয্াি ং এবং আেমিরকার েফডারাল িরজাভর্
পৃিথবীর সবেচেয় বড় য্াম। আপিন হয়েতা জােনন না েয মনসয্াে া নােম একটা েকা ািন পৃিথবীর সম  অগর্ািনক খাদয্েক েজেনিটকািল মিডফাই কের
মানুষেক িমউটয্া  কের েফলেছ েজেনিটকািল। হয়েতা আপিন জােনন না েয ভয্ািক্সেনশন ইলুিমনািতর একটা য্াপ। িবগ ফামর্া আসেল মানুষেক সু  করার
েচেয় অসু  েবিশ কের কারণ এটাই ওেদর বয্বসা। আপিন হয়েতা জােনন না েয হিলউড আর িমউিজক ই াি  েপেডাফাইল আর েপেডােভার েসটািন েদর
আ াখানা। েপেডােভার মােন যারা মানুেষর বা া খায়। 

এই েপেডােভাররা পৃিথবীর সম  েদেশর রাজনীিত আর িডপ ে টেক কে াল কের। এমন হেতই পাের েয হািছনা এবং তার সহচররা েবিশর ভাগই েসটািন
েপেডােভার। আপিন িক জােনন হািছনা েকন েপােপর সােথ েদখা করেত িগেয়িছল , বা েপাপ েকন বাংলােদেশ এেসিছল? আপিন িক জােনন েস েকন ইংলয্াে র
রাণীর সােথ েদখা করেত িগেয়িছল? এর কারণ হল পৃিথবীর সম  উ েরর রাজনীিতিবদ বা েদেশর েনতা েন ীরা একই েসটািনক ইলুিমনািত কাে র ারা
য্াকেমইলড হয়। এর েকান অনয্থা হয়না। যারা এই দেল না েভঁেড় তােদর খােলদা িজয়ার মত েজেল পেচ মরেত হয়। কারণ তােদরেক ইলুিমনািত সােপাটর্
েদয়না। যারা যত েবিশ এক্সি ম ক্রাইম করেত পাের এবং মানবতার িব ে  যত েবিশ ক্ষিতকর কাজ করেত পাের , তারা এই েসটািন েদর কােছ তত েবিশ
স ান পায়। এখন িক বুঝেত পারেছন েয েকন েশখ হািছনা এত জায়গা থাকেত সু রবেনর িভতের পাওয়ার য্া  কেরেছ? বাই দা ওেয়, ঐ পাওয়ার য্া টা
ঐখােন েহাক এটা এই েদেশর েকউই চায়িন। িক  ে ভেদর দাবীর েকান দাম হািছনা েদয়িন। কারণ েস েতা পাওয়ার ি েপ আেছ। খােলদা েজেল ভের রাখাও
ঐ পাওয়ার ি েপর আেরকটা অয্াে ক্ট। 

এমনও হেত পাের েয হািছনা েপেডােভার নয়। িক  বাংলােদেশর পিলিটেক্স েয চুর েসটািন  আেছ এটা িলেখ েদয়া যায় কারণ এই েরি িলয়ান েসটািন রা
কাউেক ছােড় না কারণ ওরা পুরা পৃিথবীটােক আয়রন হয্া  িদেয় কে াল কের রােখ। েকান িকছু ওরা র য্া মিল হেত েদয় না। 

বাংলােদেশর েলাক েছাট েছাট ঘটনায় খুব ইেমাশনাল হেয় যায় কারণ ঐ েয সারা জীবেনর মাই ফাক েখেয় অভয্ । সবাই জােন িকভােব িমিডয়ার িদেক
চাতেকর মত েচেয় থাকেব আর একটা ইসুয্ েপেল দইুভােগ ভাগ হেয় ঝগড়া করেব। েকউ আি ক , েকউ িবি , েকউ জামাত। িক  এরা েকউই বুঝেত
পােরনা েয আসল শ েক িকভােব ঘােয়ল করেব। েকউ বুঝেত পােরনা আসল শ  েক। এর কারণ হল েকউ আয়নার িদেক তািকেয় েদেখ না েয আসল শ
তার িদেকই তািকেয় েদখেছ তােক আয়নার িভতর েথেক। 

িক  মজার িবষয় হল েয বাঙািল মধয্িবত্ত আবার দিুনয়ার যত ওয়াইজ েকােটশন আেছ সব মুখ  কের েফেলেছ অলেরিড , িক  একটাও অয্া াই করেত
নারাজ। আি েকর মত ইলুিমনািত িমিনওন অথর্াৎ আমােদর েদেশর যত েহামরা েচামরারা আেছ যারা দনুর্ীিতর িশখের িনেয় েগেছ আমােদর েদশেক যােদরেক
আপনারা মহামানয্ এই মহামানয্ েসই বেল েতল েদন আর পূজা কেরন , এরা আমােদর পৃিথবীেক িপছন হাঁটােত হাঁটােত এেকবাের েশষ কের িদেয়েছ ায় যার
সব িকছু আবার িরভাসর্ করেত হেব। সবিকছু। িক  এই কাজ  করেত হেল স বত আমােদর া  এবং পুিটন টাইেপর িকছু শিক্তশালী মানুষ লাগেব
যারা সেচতন িক  কাবােলর চাকর নয়। কাবাল যােদরেক য্াকেমইল করেত পােরনা এরকম িকছু শক্ত িলডারিশপ লাগেব আমােদর। আর এটা ময্ািনেফ



করেত হেল আপনােদর সবাইেক হেত হেব আমার মত সেচতন। েবাকািসধা েভাদাই বাঙািল হেয় আি েকর পােয়র িনেচ িপেষ মরেত মরেত আর টয্াক্স িদেত
িদেত বলেত থাকেবন িক  ুকরার নাই িক  ুকরার নাই িক  ুকরার নাই ... তা  হেবনা। 
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িতটা মানুষ মাই  কে ােলর িভিত্তেত চেল এবং েসখান েথেক কাউেক নড়ােনা খুবই কিঠন। আপনারা েকউই এর বয্িতক্রম নন, িক  এটা আপনােক বুঝােনা
খুবই কিঠন। েজনােরিল ি িকং, সাধারণ মানুষ এত হাজার হাজার ভুল তথয্ আর মাই  গ্রািমংএর িভতের আটেক আেছ েয ওেদরেক (আপনােদরেক) েকান
সতয্ বলেল ওরা হাহা কের েহেস ওেঠ। আপনােক যিদ আিম বিল েয আমােদর চাঁদটা ে েকা েরি িলয়ানেদর একটা ে স িশপ , আপিন এটা িসিরয়াসিল িনেত
পারেবন না কারণ আপনার সারা জীবেনর মাই ফােকর সােথ এটা কনি ক্ট করেছ। আপিন ভাবেবন েয আিম পাগল বা েকান কারেণ আমার মাথায় সমসয্া
হেয়েছ। েতা আমরা যারা মাই  কে াল েথেক অেনকটা বাইের (পুরাপুির েবর হেত অেনক সময় লাগেব , কারণ আমরাও েতা সবটা বুঝেত পািরিন েয
েকানেকান িদক েথেক আমােদরেক মাই  কে াল করা হে ) তারা কম কের হেলও ১০০টা িবষেয় আপনার ধারণার সােথ ি মত েপাষণ করেত পারব েয
আপিন যা ভােবন, িরয়ািলিট আসেল তা নয়। 

ধমর্ িনেয় বলেল ৯০% বাঙািল আমার কথা আর পাত্তা িদেবনা কারণ ধমর্টা সবেচেয় গভীর মাই ফাক লার একটা । আেরকটা হল টাকা। ধমর্ িনেয় আমরা
কম বিল কারণ কি িটভ িডেসায়াে র কারেণ কমুিনেকশন শাটডাউন হেয় েগেল কােরাই েকান লাভ নাই। বরং েয রা ায় েগেল আপনােদর অয্াওেয়েকিনং
সবেচেয় কে ােটর্ বল হয় েসটােত যাওয়াই সবেচেয় এেফিক্টভ। িক  েদখা যায় েয রা ােতই যাই না েকন , মানুেষর সতয্েক এেক্স  করার অয্ািবিলিট খুব েলা
কারণ িতটা মানুেষর ওয়া র্ িভউ দাঁিড়েয় আেছ অজ  িমথয্ার উপর । এটা আপনার েখে ও েযাজয্ েযটা আপিন হয়ত অন ি ি পাল েমেনও িনেবন িক
তারপরও আপনার ওয়া র্ িভউ বদলােনার জনয্ েকান অয্ািক্টভ ে প িনেবন না কারণ সাবকনশাসিল আপনার কােছ মেন হেব েয এখােন েতা িঠক করার িকছু
নাই। আিম যা জািন সবই েতা িঠক িঠক জািন। যারা আমার সােথ অয্ািগ্র কেরনা তারা হয় পাগল, েবাকা, নাহেল ধা াবাজ।

বাংলােদেশ স িত িকছু ছা ছা ী অয্ািক্সেডে  মারা েগেছ েযটা আমােদর েদেশ িনতয্ৈনিমিত্তক ঘটনা । আমরা ধেরই িনেয়িছ েয আমােদর েদেশ কারও েকান
দািয় েবাধ নাই কােজই যার যার িনেজর জানমাল িনেজরই সামেল রাখেত হয়। েকান কারেণ এটা েগল েতা েগল। এখােন কারও িকছু করার নাই। অয্ািক্সেড
ইজ অয্ািক্সেড । িক  আমােদর অ  বেয়িস েছেলেমেয়রা এখনও ওভােব ে াগ্রামড হেয় ওেঠিন অ  বেয়েসর কারেণ। ওরা েচােখর সামেন এভােব মৃতুয্ েদেখ
অেনক ইেমাশনাল হেয় েগেছ। জে র পর েথেক ওরা বাবা মােয়র াগল েদখেত েদখেত বুঝেত েপেরেছ েয এই েদেশ েকান একটা িবশাল সমসয্া আেছ েয
কারেণ েকান িকছুই েযভােব চলার কথা েসভােব চেলনা। ওেদর কােছ  হেয় েগেছ িত পেদ পেদ দনুর্ীিতর কুৎিসত কােলা হাত আমােদর আঁকেড় ধের
মািটর িনেচ পুঁেত েফলেত চায়। ওরা েতমন িকছু বেলনা িক  েদেখ সবই। 

িশ েদর সরল িহসােব যা ধরা পেড়েছ তা হল েয েদশভিতর্  পুিলশ আেছ যােদর কাজ মানুেষর িনরাপত্তা িবধান করা । এরা রা ায় নামা িতটা গািড়র
িফটেনস সািটর্ িফেকট েচক করেব, াইভারেদর লাইেস  েচক করেব, যােত দঘুর্টনা যথাস ব কম হয়। িক  তার বদেল েদখা েগেছ পুিলশ কের ঘুষবািণজয্
আর ইয়াবার বয্বসা। পুিলেশর ধান কাজ ৈ রাচােরর ভুভক্ত কুকুর েসেজ েদেশর সম  শাি পূণর্ মানবািধকার আদােয়র রা া লা ব  কের েদয়া।
িবেরাধীদেলর েনতা েনি েদর ম খুন িরমা  আর নকল মামলা িদেয় অথর্ৈনিতকভােব প ু কের েদয়াই এেদর কাজ। েতা িশ রা এত িকছু জােননা। ওরা
জােন েয পুিলশ তার কাজ পােরনা। েদেশ েকান আইন শৃ লা িনরাপত্তা নাই। কােজই তারা িনেজরাই িঠক কেরেছ েয পুিলেশর কাজ তারা িনেজরাই কের
পুিলশেক েদখােব েয সমাজ েসবা িকভােব করেত হয়। এই ঘটনা েদেখ পুরা বাংলােদশ চমেক উেঠ থমেক েগেছ। এ িক হে ? এটা িকভােব স ব? এেদর িক
ভয়ডর বেল িকছু নাই? এরা িক ছা লীেগর বাঁেশর বািড়, চাপািতর েকাপ, হাতুিড় িদেয় িশরদাঁড়া ভা া, আর হিলউড াইল াইং িকেকর ভয় পায় না?
হলুদ কে াল িমিডয়ার কারেণ এখনও পুরা পৃিথবী এই খবর পায়িন িক  েপেল ি ত হেয় ভাবেব েয এেদরেক েতা শাি  পুর ার েদয়া উিচত (িক  েনােবল
াইজ নয়, ওটা একটা ভুয়া জােয়ািন  চালািক েযটা ধু েরি িলয়ান অয্ােজ ােক িফড করেল েদয়া হয়)। 

এখােন মাই  কে ােলর একটা বড় িবষয় হল েয আি ক েয পৃিথবীর সবর্ িনকৃ  রেয়র পােপট একটা েরিজম এটা েবাঝা েতমন কিঠন িকছু নয় িক  হাজার
হাজার মানুেষর ধারণা এরা এই েদেশর ে  রাজৈনিতক দল। িকভােব এটা ভাবা স ব? িকেসর িভিত্তেত? এটা িজে স করেল িকছু গৎবাঁধা আেবাল তােবাল
বেল যােব। থেম  করেব েকন িবি  িক ১৯৪৭ সােল অমুক ক্রাইম কেরিন ? অয্াজ ইফ েয িবি র নােম েকান েদাষ েবর করেত পারেলই আি েকর
পাহাড় মাণ দনুর্ীিত, স াস, আর ৈ রাচার সব জােয়জ হেয় যায়। িক  এ েকমন যুিক্ত? একজন সু  বয্িক্ত িকভােব এই যুিক্ত িদেত পাের? িক  িদেয় যাে
িতিনয়ত। জনগেণর িব মুা  সােপাটর্  ছাড়া েভাট জািলয়ািত কের, লািঠয়াল বািহিনর মাধয্েম দলীয়করণ কের েদেশর সম  অয্াডিমন পিজশেন বেস েগেছ বা

যাে  আি েকর দবৃুর্েত্তরা। অথচ ৫০ েকািট মানুেষর েদেশ কারও এটা েঠকােনার েকান উপায় নাই। যারা স ল এবং বুি মান এরা সবাই িশপ জা  কেরেছ
ব  আেগই। আর যারা েসটা পােরিন তারা বয্াে  লাখ লাখ েকািট েকািট জমােনার জনয্ মানুষ জবাই কের েফলেছ যােত একটু িনরাপত্তা পাওয়া যায়। মানুষ
খুন করেল ছা লীেগ ত েমাশন পাওয়া যায় িক? 

মাই ফাকড হেয় না থাকেল এতিদেন পৃিথবী েথেক রাজৈনিতক দল িনিষ  হেয় েযত কারণ এই দলীয়করেণর কারেণই েতা েকউ আি েকর সামেন দাঁড়ােত
পারেছ না। েদশ ধংস হেয় েদেশর সম  টাকা পয়সা েসানা দানা এমন িক কয়লা পযর্  েলাপাট হেয় েগেছ অথচ কারও েকান মাথাবয্থা নাই , েকান সমাধান
েখাঁজার েচ া নাই, সেতয্র পেক্ষ দাঁড়ােয় কথা বলার সৎ সাহস এমনিক দইু েচাখ িদেয় ভােব একটা ঘতনােক জাজ করার অয্ািবিলিটও মানুেষর নাই ।
সবাই একেচাখ ব  কের হাঁেট। সতয্ বলার আেগ িচ া কের েয এটা বলেল েকান িদক েথেক বাঁশ আসেব। এবং বাঁশ েতা আেসই কারণ আি েকর িব ে  টঁু
শ  করেল চাকির ধু চেলই যায় না, মানুষ য্াক িলে ড হেয় ঘের বেস ংস হেয় যাওয়ার অব া হয়। ৈ রাচােরর য ণায় এই েদশ পুরাপুির অচল হেয়
েগেছ। অথচ বাঙািল িনরব। এ িকভােব স ব? এই েদশ েথেক সব মানুষ উধাও হেয় েগেছ? সবাই িক চামচা আর জি  হেয় েগেছ? কারও িপেঠ িক আর
িশরদাঁড়া অবিশ  নাই? 

ভারেত েয িজিনেষর দাম ১ টাকা েসটা বাংলােদেশ হেয় েগেছ কমপেক্ষ ১০ টাকা । তাহেল ভারতীয়রা এেস আমােদর েদেশ অিত মুনাফার বয্বসা করেব না
েকন? ভারতীয় পেণয্ েদশ েছেয় যােবনা েকন? আমােদর ইকনিমর বােরাটা বাজেব না েকন? এই ক্ষিতর ক্ষিতপূরণ েক িদেব? আি ক? হািছনা? জয়?
আবুল মাল? েক?

বাংলােদেশর মানুষ জি র মত আচরণ কের আর পা উপর িদেক মাথা িনেচ িদেয় হাঁেট । গত ১০/১২ বছর ধের এইই েদেখ আসিছ আমরা সবাই এইজনয্ই
ছা ছা ীেদর এই তঃ ূ তর্  আে ালন েদেখ েচায়ালটা মািটেত পেড় েগল কারণ সু  াভািবক বুি র েকান মানুষ েয এখনও এই েদেশ আেছ েসটাই েতা আমরা



ভুেল েগছলাম। েনিড় কুকুেরর মত ভেয় কঁুকেড় একবার এিদেক েদেখ আবার ওিদেক েদেখ েদওয়ােলরও কান আেছ বেল িফসিফস করেত করেত িকছু
েজিলিফশেক েদিখ েয িতিদন অিফস যায় ২ /৩ ঘ ার জয্াম েঠেল। এেদর টয্ােক্সর টাকায় রা া ঘাট হয় িক  তার ৯০%  চুিরই হেয় যায়। তখন
েজিলিফেশরা িফসিফস কের বেল চুপচুপ। বল েয েদেশ েতা অেনক উ য়ন হে । েয ৫িজ েটকেনালিজেক আটকােনার জনয্ পুরা পৃিথবীেত আে ালন চলেছ
আমরা সয্ােটলাইট ল  কের েকািট েকািট টাকার েলােন পেড় েবাকািসধার মত সবার আেগ েসটােক আকােশ পাঠালাম ৈ রাচােরর বুেটর ভেয় েকউ একটা টঁু
শ  করেত পারল না। িকভােব এই েদেশর মানুেষর দাস  েথেক মুিক্ত ঘটেব যখন তােদর মাথায় এইটুকু েবাঝার বুি  নাই েয তারা ে ভ?

এই মহাৈনরােজয্র েদেশ আমােদর িমেলিনয়াল িকডসরা েয ে েজ  সার াইজটা িদল এটা ঐিতহািসক ঘটনা হেয় থাকেব । আমরা আসেল ইিতহাস েদখিছ
আমােদর েচােখর সামেন িকভােব পৃিথবীর মানুষ হাজার বছেরর ে েকা েরি িলয়ান মাই  কে াল েথেক িনেজেদর মুক্ত করল েসই নাটেকর অিভেনতা েন ী
আমরা। িক  এটা বুঝেত বা ািলর স বত আরও কেয়ক বছর লাগেব েয েকানিদক িদেয় িক হল। হাজার বছেরর মাই ফাক েকেট েযেয় আমার নতুন কের
িরয়ািলিটেক িরয়ািলিট িহসােব েদখা িশখেত আমােদর আরও িকছুিদন সময় লাগেব ৈবিক। আশাকির এই েলখা যারা পড়েছন তারা বুঝেত পারেছন েয আিম
আপনােক িক বলিছ। আিম যা বলিছ সবই িডেরক্টিল আপনােকই। বয্াপারটা এরকম নয় েয অনয্র সবাই েবাকািসধা আর আপিন িবেশষ চালাক। না আিম
েমােটই তা বলিছ না। আমার আক্রমণ আপনার উপেরই কারণ আমেদর মেধয্ একজন বয্িক্তও নাই েয এই েদেশর , এই পৃিথবীর এই নাইটেময়ািরশ দরুব া
ৈতির এবং সাসেটইন করার জনয্ দায়ী নয়। আমরা েতয্েকই মাই ফাকড এবং আপিন যত ত িনেজেক সংেশাধন করা  কেরন , তত ত আমরা
পয্ারাডাইস অন আথর্ বানােনার আশা করেত পাির। এবং েসটা েয হেবই েমক েনা িমে ক অয্াবাউট ইট। 
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িতটা পােটর্ র েয একটা ন র থােক,  লােগ েযন ঐ ন রটা একটা পাটর্  ে  কের । ২১এ এেস মেন হে  একটা নতুন অধয্ােয়র সূচনা হে । িক  ঐ
আপসুইংটা আসার আেগ সবার ই ারনাল িক্লিনং হেত হেব , কািমর্ক গারেবজ কােলেক্টড হেত হেব। এর মােন হল, িতটা মানুেষর, িতটা বা ািলর তার
িনেজর ডাকর্ েনস েসস করেত হেব। আর বটলেনকটা িঠক েসখােনই। আমরা জািতগতভােব অনয্েদর িদেক আ লু েদখােতই অভয্  আর েসই কারেণই আমরা
সবেচেয় িপিছেয় পড়া জািত। 

আমােদর িচ ার েকান গভীরতা নাই। আজেক িনঝর্ েরর সােথ আমােদর মগজ েধালাই িভিদওেত ছা  আে ালন িনেয় কথা বলেত িগেয় এক পযর্ােয় িনঝর্ রেক
হারােয় েফললাম। তার কারণ হল চুর  আর কেম  আসা  করেলা েয লার িকছু িকছু েদেখ িনঝর্ র ঘাবেড় েগল। একটা অি র ,  চ লতাভরা
পিরেবেশ একটা ে র উত্তর না িদেতই আেরকটা  এেস আমােদর েসশনটার ই ানর্াল সাইেল টা ন  কের িদল । এটা অনয্িদন হয়না, কারণ সবাই িরলাক্সড
থািক। িক  আজেক েকউই িরলয্াক্সড নয়। সবাই িকছু বলেত চায়। এটা একটা ভাল লক্ষণ। এই চ লতাটা না আসেল পয্ারাডাইম িশফটটা  হেত পারেছ
না। পুরানটােক না ভাঙেল নতুনটা আেসনা। 

আজেকর েসশেন একটা ভাল  িছল েয এই ৈ রাচারী সরকার নািমেয় কােক বসােবন ? দইু এক বােকয্ আসেল এই ে র উত্তর িদেল েসটা স বত সিঠক
হেব না। কারণ বয্াপারটা আমােদর িচরায়ত িবি  আি ক অ ারেনিটভ করার মত িস ল আর েনই। মজার বয্াপার এই েয যারা আি েকর সােপােটর্ , এরা
েরপ আর খুেনর িবষেয় কাউেক টঁু শ  করেত েদখেল েযন েমের েফলেব এরকম আচরণ করেছ । এর কারণ িক হেত পাের? মন াি করা এই আচরেণর
িপছেন িক িক বয্াখয্া িদেত পাের ? এর মেধয্ একটা েবাধহয় এই েয িকছু েমেয় েরপ হেয়েছ এবং স বত িকছু ছা  খুনও হেয়েছ িক  তার মাণািদ
আমােদর ৈ রাচারী দল সিরেয় েফেলেছ। আর িঠক েসই কারেণ তঠ  হেয় আেছ েয আরও েকউ েকাথাও েকান মাণ হািজর কের েফলল িকনা, তাহেল সােথ
সােথ েসখােন গারেবজ িক্লিনং করেত হেব । এটাই িক সবেচেয় উ  স াবনাময় ই ারি েটশন নয় ? িঠক এভােবই আমােদর ৈ রাচার অপােরট কের যাে
জনগণেক অতয্াচার কের তথয্ মাণ সরােয় সতয্েক লুকােয় েফলেছ। েখয়াল করেবন েয দালালেদর এই িবষেয় েকান বক্তবয্ নাই। 

আি েকর চূড়া  ৈ রাচািরতা আর গিদ আঁকেড় রাখার আ াণ েচ া না থাকেল েতা আসেল ছা  আে ালন এইভােব িনয় েণর বাইের চেল েযত না । দীঘর্ ১২
বছর ধের ৈ রাচািরতা করেত করেত আি ক বা ািলেক হামা িড় িদেয় চলেত অভয্  কের েফেলেছ। এখন ছা  ছা ীরা মাথা েসাজা কের হাঁটেত চাে  েদেখ
ৈ রাচােরর মাথা ঘুের েগেছ। কারণ এই েদেশ েতা েকউ গত ১ যুগ মাথা েসাজা কের সতয্ বলেত পােরিন। কােজই অভয্াসবসত তারা ছা েদরেক িপটােত
েগেছ কারণ এভােবই েতা তারা গিদেত আঁকেড় রাখেত েপেরেছ। জনগেণর সােপাটর্  েতা এেদর ব  আেগই চেল েগেছ। ধু ঐ সুিবধাবাদী দালাল বািহিন , যারা
আি েকর ল া র দলীয়করেণর মাধয্েম অনয্েদর নয্াযয্ হক েমের খাে , এরাই এই ৈ রাচারেক সােপাটর্  িদেয় যাে । এেদর সংখয্া কম িক  এেদর মুখ চেল
েবিশ কারণ এেদরেক েতা ৈ রাচার এেস কখনও হামলা করেব না। যােদরেক করেব , তারা ঘাি  েমের আেছ। এরা ইনবেক্স এেক ওেক তথয্ েশয়ার করেছ
ভেয় ভেয়। জােন সবই িক  িকছুই বলেত পারেছ না। তাই আপাতদেৃ  মেন হয় েযন সবাই ৈ রাচােরর সােপােটর্ ই বলেছ। আর এটাই একটা কা  মাই ফাক
েযটা জনগণেক আরও চুপ করােয় িদে । আরও ভয় পাওয়াে । 

আি েকর ক্রাইম িবি র েচেয় হাজার ণ েবিশ আর জামােতর েচেয় লক্ষ ণ কারণ জামাত েতা কখনও গিদেত এেস েদশ েলাটার সুেযাগ পায়িন । িক
আজব বয্াপার েয ব  িশিক্ষত েলাক আি ক-িবি র ক্রাইেমর এবং ৈ রাচািরতার তফাৎ িনেয় কখনও িকছু বেলনা। পামর্ােন  িমিডয়া য্াকআউেটর কারেণ
এরা জােনও না েয িক অ াভািবক বৃহৎ আকাের ক্রাইম হে  আর সবেচেয় মজার বয্াপার হল েয েকউ যখন এত বড় েলেভেল ক্রাইম কের একবার এর রস
েপেয় যায়, তখন েস ঐ শামীম ওসমান টাইেপর মত গডফাদার িসে ােম েভাগা  কের এবং আরও বড় বড় ক্রাইম করার েনশােত পেড় যায় । যত েবিশ
ক্রাইম কের, তত এেদর টাকা বােড়, আর যত টাকা বােড়, তত এরা েদেশর আরও উ পযর্ােয়র অয্াডিমিনে শনেক পেকেট ভের েফলার সাহস পায়। েশষেমশ
িগেয় এমন টাইর য্া  হেয় যায় েয ধরােক সরা ান করেত থােক আর সাধারণ মানুষেক মেন কের গৃহপািলত প । আর িঠক এখােন এেস দাঁিড়েয়েছ
আজেকর আি ক।

মজার বয্াপার হল েয িবি র েচেয় আি েকর ক্রাইম েয অেনক েবিশ এটা জানাওয়ালা েলাকও চুর আেছ িক  তারা ঐ আেগর একই কারেণ মুখ খুলেত
পারেছ না। শহীদলু আলেমর মত িসিনয়র েলাক িরমাে  েযেয় রক্তাক্ত মার খায় েয েদেশ , েসই েদেশ মানবািধকার েয নাই, েসটা বলার সাহসও েতা সবাই
হািরেয় েফেলেছ। সবার আচরণ এরকম েয মানবািধকার আবার িক? এটা িক খায় না গােয় মােখ? এ লা সব িবি  জামােতর জব!

আি েকর ৈ রাচার এই মুহূেতর্  দমন করেত না পারেল আমােদর জীবন চক্রবৃি হাের ক ণ েথেক ক ণতর হেত থাকেব । এর েকান মাফ নাই। েয েদেশ
মানবািধকােরর িছেট েফাঁটাও েতা নাইই এমনিক মানবািধকার েয আনেত হেব েসটা েবাঝার মত ক্ষমতা মানুষ হারােয় েফেলেছ , েসই েদেশর েতা আর িকছু
হওয়ার নাই। আমরা িক অলেরিড েসই পযর্ােয় েনেম েগিছ ? সিতয্ বলেত আপনােদর অেনকেক েদখেলই আমার তাইই মেন হয় । আপনারা টু ফার গন।
আপনােদরেক আর মানুষ বানােনা স ব না। আপনারা েদখেত মানুেষর মত। খান দান , কথা বেলন, হােসন, িক  আপনােদর িভতেরর আত্মাটা হাওয়া হেয়
েগেছ। আপনারা ৈ রাচােরর তাঁেবদাির করেত করেত কেব জািন এ িট েশল হেয় েগেছন। িক  আপনােদর কােছ মেন হে  েয আপনারা এখনও িদি  েবেঁচ
আেছন, ঘুরেছন িফরেছন, আয়নােত চুল িঠক করেছন। িক  িভতের আপনােদর েফাঁপরা হেয় েগেছ। চািব েদয়া পুতুেলর মত আপনারা বেল যাে ন এেদর
নািমেয় কােক বসােবন? ঐেয িবি -জামাত জব ছড়াে । ঐেয ওরা ছা  আে ালন ভাি েয় েখেত চাে । আর এিদেক েয আেরকদল ভাি েয় েখেয় আপনার
ঘােড় উেঠ বেস আেছ েসটােত আপনার েকান আপিত্ত নাই কারণ ওরা েয মােঝ মােঝ আপনােক উপর েথেক হাি  ি  ছঁুেড় ছঁুেড় েদয়। ঐ েখেয় আপনারা
অিত কৃত । যার হাি  খান, তার ঘুি ই েতা উড়ােবন, নািক? েসটাই েতা কৃত কৃত তা। 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ২২

রেয়র কারেণ আি েকর ৈ রাচারী েকৗশল লা খুব ভাল হয় সাধারণত। বাংলােদেশর িতটা য্ােটিজক পিজশেনর রে  রে  ঢুেক আেছ র , এটা আ াজ করা
যায়। ৫০ েকািট বা ািলর ভয্াট-টয্ােক্সর টাকা আর িবিভ  েসক্টর েথেক আকাশ পাতাল কাঁপােনা চুির আর েলাপােটর টাকা হজম  করেত করেত এই
েরিজমটা ক্ষমতার েনশায় টালমাটাল হেয় আেছ। ওরা ধের িনেয়েছ েয আর েকানিদনই েকউ ওেদর ক্ষমতা েথেক নামােত পারেব না। ওরা আমােদর েদেশর
ছা  আে ালেনর ক্ষমতা ভুেল েগেছ। ছা লীেগর ািমর মাধয্েম এতিদন ছা  রাজনীিত েকাণঠাসা কের রাখেত রাখেত ছা  ছা ীেদরেক েটেকন ফর গ্রয্াে ড
েভেব িনেয়েছ। আমরা আশা করিছ এটাই ওেদর জনয্ কাল হেয় দাঁড়ােব। আি েকর ৈ রাচােরর খবর বিহিবর্ে  চািরত হেয় থেলর িবড়াল েবর হেয় েগেছ।
আল জািজরায় তথয্ ম ী আনুর ল াজনক ই ািভর্ উ এেকবাের খেয়ির রঙ মািখেয় িদেয়েছ আি েকর মুেখ। 

ক্ষমতার িঘেয়র সাধ িবি  জামাত এরশাদ বাম েক না েপেত চায়? িক  আিম মেন কির এরা েকউই বুঝেত পােরনা েয আসেল ওরা কত বড় শ র সােথ
পা া েদয়। ছা লীেগর হােত মার েখেয় ওরা ভােব েয এরাই ওেদর শ । আসেল েতা আি েকর িপছেন েয ধু র আেছ তাইই নয় , আেছ মসাদ িসয়াইএ
েজজইুটস জােয়ািন  আরও কত িক। এরা েবিসকয্ািল সবাই একদেল কারণ এেদর ধু েয়াজন একটা পােপট েরিজম েযটা জনগণেক পােয়র িনেচ রাখার মত
শিক্তশালী বেট,  িক  ওেদর কে াল েভে  ওেদরেক অমানয্ করার মত অত েবিশ বুি মান নয় । এই িদক িদেয় আি ক হল পারেফক্ট কয্াি েডট। এরা
ক্ষমতায় থাকেল বাংলােদেশর মানুষ ছাড়া অনয্ সবার সুিবধা। এই জনয্ই েতা এত ৈ রাচািরতা করার পরও িবেদিশরা এেদর িকছুই বেলনা কারণ ওেদর
িনেজেদর ধা ােত েতা এরা েকান বাধা িদে  না বরং ঘুষ েখেয় আরও সুিবধা কের িদে । 

বাংলােদেশর মানুেষর দবুর্লতা হল েয এরা েকান িকছু িনিবর্কার , আনবায়াসড েচাখ িদেয় েদখেত পােরনা। েয আি ক কের, েস পারেল মুিজেবর পােয় চুমা
িদেয় িদেব এরকম ভাব কের। েয িবি  কের তার েযন িজয়ার পূজা করেতই হেব। এই পুরা িমডলক্লাস টাইেপর ইেমাশনাল েসি েম টাই ভুয়া। ে ফ মগজ
েধালাই। একটু ডুয্ িডিলেজ  করেলই বুঝেত পারা যায় কার েকাথায় দবুর্লতা কােজই এত পুজাির হওয়ার িক আেছ? িক  তারপরও েচতনার বয্বসা করেত
হয় কারণ রাজনীিতর পুরা েগমটাই েতা আসেল ধা া। আি েকর এই "শালা িবি -জামাত" বেল শূয়েরর মত গাঁক গাঁক করার কারণই হে  েয একটু
সুেযাগ িদেলই েতা ওরা আি কেক লয্াং িদেয় েফেল গিদেত উেঠ বসেব । কােজই এখােন যু টা হে  দেলর সােথ দেলর। েদশ বা জনগেণর জনয্ েকানটা ভাল
হেব এটা েকউ বলেত েগেল েতা এরা েহােহা কের েহেস উেঠ বলেব, "এই বয্াটা েবাক্স চুপ থাক!"

বাংলােদেশর মানুেষর মাথায় যিদ িকছু িঘলু থােক তাহেল আমরা েযটা করেবা েয েকান দেলর পক্ষই িনব না , আবার সবারই সাহাযয্ িনব। এটা আবার িক
রকম? িক রকম আিম জািননা। এটা নতুন িকছু হেব যা আেগ কখনও হয়িন। আি ক েয পাগলা কুত্তার মত পুিলশ র য্াব িদেয় এখন ছা  আে ালেনর গলা
িটপেত চাে , এর কারণ এরা গত ১২ বছর েতা গলািটপা রাজনীিত কেরই ক্ষমতা ধের েরেখেছ। ৈ রাচারী করেত করেত ওেদর কনিফেড  অেনক েবেড়
েগেছ েয মাইেরর উপের ওষুধ নাই। িতটা ৈ রাচারই এটা এক পযর্ােয় বুেঝ েফেল েড ােরটিল কােজ লাগােত থােক কারণ িকছুিদন পযর্  এটা খুব এেফিক্টভ
হয়। িক  তারপর িহটলােরর মতই িতটা ৈ রাচােরর পতন হয় এবং আি েকর পতেনর সময়ও এখন উপি ত হেয় েগেছ। এটা ওরা যত েবিশ উপলি
করেছ, ততই েড ােরট হেয় পুিলশ, র য্াব, িডিজএফাই,  ছা লীগ, ালীগ, েযভােব যােক পাের িকেন িনেয় , আিমর্র েবতন েবিনিফট বাড়ােয়, আমলােদর
েবতন বারবার ডাবল কের, অয্াডিমেনর সবাইেক খুিশ েরেখ জনগণেক চুেষ খাওয়ার েয রাজনীিত করল এক যুগ ধের , েসটার এখন পিরসমাি  ঘটােব ওরা
িনেজরাই। িমথয্ার আ েয় িকছুিদন চলা যায়, িক  িচরিদন নয়। 

বাংলােদেশর মানুষ যিদ সিতয্কার মানুষ হয়, তাহেল েভােটর আেগ আি েকর পতন ঘটােয় একটা সু ু  িসে েম যাওয়ার রা া খুলেব সামেন েযটার মাধয্েম
আমরা নতুন একটা িলডারিশপ পাব িক  েসই িলডারিশপ আজেকর মত হেব না । এই িলডারিশেপর েনচার িক হেব েসটা নতুন কের িডফাইন করেব
আমােদর নতুন জ  যারা এখনও রাজনীিত আর বা বতা িদেয় করা  হেয় যায়িন। পুরা পৃিথবীেত একটা নতুন পয্ারাডাইম আসেব এটােত েকান ভুল নাই ,
িক  েসটা ত আনার জনয্ আমােদর িকছু কাজ এবং তয্াগ ীকার করেত হেব। এখােন রাজৈনিতক দল লার েচেয় েদেশর সাধারণ মানুষ আর ছা ছা ীেদর
ভূিমকা অেনক েবিশ কারণ আমােদর পিরিচত রাজনীিত এখন পুরােনা ও বািতল হেয় যােব। স ূণর্ নতুন প িতেত , মানিবকভােব আমােদর সম  িসে মটা
পিরচািলত হেব। আমােদর নতুন জ  একসােথ ে ইন মর্ কের উ াবন করেব একটা নতুন পয্রাডাইম েযটা পৃিথবীেত পয্ারাডাইস অন আথর্ িতি ত করেব।
আিম মেন কির এটাই এখন আমােদর সবার মূল লক্ষয্ হওয়া উিচৎ। এই িবষেয় আমােদর একমত হেত হেব এবং ঐকয্ব  হেত হেব। আি েকর ৈ রাচােরর
পাগলা েঘাড়ােক েক থামােব এটা িনেয় এ ওর িদেক অ িুল দশর্ন না কের , এরশাদ িনমূর্েলর মতই সবার একসােথ ৈ রাচােরর িব ে  েখ দাঁড়ােত হেব ।
এটা বলা সহজ করা কিঠন হেলও, এটা ছাড়া সিতয্ বলেত আিম মেন কিরনা এই েদেশর আর েকান মুিক্তর উপায় আেছ। 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ২৩

পরাজেয়র িভতের একটা দীঘর্ ায়ী জয় লুিকেয় থােক। িজেম েগেল একটা মজার বয্াপার হয় েয েছেলরা সবাই আয়না েদখেত থােক। ওখােন সবার কৃিতে র
পিরমাণ খুব পির ার, েক কতটা এিগেয় আেছ মাসকুেলচাের। েক কতটা সুদশর্ন বা িফট। িতটা মানুেষর বিড টাইপ আলাদা। অয্ািচভেম  েলেভল আলাদা।
ওখােন আপিন িনেজেক কনেটক্সেট েফেল বুেঝ িনেত পারেবন েয আপনার পিজশনটা েমাটামুিট েকান জায়গায়। েতা আিম েখয়াল করলাম েয আিম এক ধরেণর
অিশিক্ষত বয্ায়াম করেতই পছ  কির। অথর্াৎ িগেয় িকছুক্ষণ বাংলা েদৗড় ঝাঁপ। উ া পা া যা খুিশ তাই পা  কের , েঘেম, ক্লা  হেয় িফের আসা। এজনয্
আমার কাটস ফাটস েতমন িকছু হে  না। আমার যাওয়াটাও অিনয়িমত। আিম ভািব েয শটর্  টামর্ িনয়িমত যাওয়ার েচেয় লং টামর্ অিনয়িমত যাওয়াই েবিশ
ভাল হেব। মােন এই েয আধা খাচড়া, অিনয়মতাি ক আিম, এটাই আমার আসল প। আিম যা িকছু কির, এভােবই কির।

েয েকান কারেণই েহাক আমার একটা ব মূল টাইেপর ধারণা হেয় েগেছ েয েকান মানুষই র য্া মিল জ ায় না । আমার ভুেলর কারেণ আ া েসিদন বুয়ােক
আবার েখদােলা। না মােন আিম ভুল ক্রেম বেল েফেলিছলাম বুয়ার সােথ খারাপ বয্বহার কম করেত। আ া কথায় কথায় ব ড়ার িকছু মানুষেক হাজার
হাজার টাকা দান কের। িক  বুয়া িক া েযসব েলাকজন সাধারণত আমােদর কােজ আেস , তােদরেক েকান ঈদ েবানাস বা এক্স া টাকা িদেত আ ার কিলজা
েফেট যায়। যাকাত েফতরার টাকা আ া ভুেলও েকানিদন েকান বুয়ােক িদেয়েছ বেল মেন হয়না। িক  আিম িনেজ জািন েয বুয়ােদর অ  িকছু েবানাস িদেল
ওেদর কােজর েকায়ািলিট অেনক েবেড় যায়। আ া এটা খুব ভাল বুঝত এবং েসই কারেণ আ ার সােথ েলেগ েযত। েতা এখন জািন েয িতটা মানুেষর
িভতেরই িকছু অ ুত অসুখ থােক েযটা েকানিদন সাের না। ওটােক অয্াভেয়ড কের জীবন যাপন করেত হয় যতটা স ব। আর েসটা না পারেল বুয়া চেল
যায়। বাসার অব া স ীন হেয় যায়। তেব আ ার বুয়ােদর কােছ েথেক কােজর এক্সেপেক্টশনটাও স ূণর্ অবা ব। েকান মানুেষর পেক্ষ আ ােক খুিশ করা
স ব নয়। অথচ এই েয আিম পৃিথবীর সবেচেয় বড় েয়  ব , আমােক িক  আ া িকছুই বেলনা। ধু একিদন জীবেন বেলিছল েয ভাত েখেয় অ ত
িনেজর থালাটা েতা ধুেয় রাখেত পার। তারপর েথেক আিম সব সময় থালা ধুেয় রাখা অভয্াস হেয় েগেছ িক  আিম এই েসিদন বুঝেত পারলাম েয আিম
আ ার কথার পেয় টাই িমস কেরিছ। আ া আসেল আমােক ধু আমার থালাটা ধুেয় রাখা িশখােত চায়িন। আ া েচেয়িছল েয আিম বুিঝ েয বাসার
থালাবাসন েধায়া মাজা একটা বড় কাজ েযটােত আমার সাহাযয্ করা উিচত। িক  আিম আ ার কথাটা িলটারািল িনেয় ধু ঐটুক কেরিছ। হায় আিম।

একটা সময় িছল িনেজেক খুব ে শাল ভাবতাম। মেন হত েয সবিকছু আিম খুব ভাল এবং অনয্েদর েচেয় েবিশ বুিঝ। এই অসুখটা এখনও েয এেকবাের নাই
তাও নয়। িক  মুেখ যাই বিল, অ ত িথওেরিটকয্ািল জািন েয এটা সিতয্ নয়। জানার বয্াপারটা এরকম েয বা েব অয্া াই করেত না পারেল, েসই জানার
েতমন েকান অথর্ বা ভয্ািলিডিট নাই , এরকম মেন হয়। িক  িজেমর আয়নােত যিদ আপিন েদখেত পান েয ঐ কনেটক্সেট আপিন খুব িমিডওকার , নািথং
ে শাল,  বা েলস দয্ান অয্াভােরজ বিডর অিধকারী,  েসটার একটা ভাব আপনার িচ ায় চেল আসেত পাের ,  কারণ আমরা েতা কন য্া িল িনেজেক
িরিডসকাভার করেত থািক। বয়েসর সােথ সােথ যখন েলাকজন আে ল আে ল ডাকেত থােক , আপনার চুল দাঁিড় কাঁচাপাকা হেত থােক, তখন আপিন একটা
েমেয় েদখেল হয়ত আেগর েসই েচােখ তাকােত পারেবন না । েসই কনিফেড  হয়ত আপনার মেধয্ েনই। বা থাকেলও েসটা হয়ত এখন ইনয্াে াি েয়ট হেয়
েগেছ। আপনােক আপনার বয়স অনুযায়ী অিভনয় করেত হেব। হয়ত এখন আর েকউ আপনার িদেক আেগর মত তাকাে  না। আপনার েসই টপ অফ িদস
ওয়া র্  িসচুেয়শনটা এখন বদেল িগেয় বটম অভ দয্া অয্ািবস হেয় েযেত পাের। এরকম হয়। ভ  হয়। িনেজেক খুব অসহায় আর অবাি ত মেন হয়। খুবই
একা লাগেত থােক।

েভে  টুকরা টুকরা হেয় যাওয়া এই জনয্ খুব দামী একটা অিভ তা । এটা হেল েকমন লােগ েসটা অনুমান করা হয়ত কিঠন হেব। মানুষ িনেজেক একটু
ে শাল ভাবেত চায়। একটু দাম েপেত চায়। অবাি ত , অবেহিলত হেয় পেড় থাকেত চায় না। েকউ েদখেত কুৎিসত হেল তার কনিফেডে র েলেভল কমেত
কমেত হয়ত েস বাসাবািড়র বুয়া িহসােব কাজ করা  কের। হয়ত বুয়া হওয়ার সােথ েচহারার েতমন ভাব নাই, বরং অথর্নীিতর আেছ। িক  অথর্নীিতর
সােথ ায়শই েতা লুকেসর ডাইেরক্ট কােনকশন , েয ভাল খায়, ভাল পের, ভাল েমকাপ আর চুেলর াইল কের। িক  যখন আপিন খুব সাধারণ েদখেত ,
বুি েত, কাজ কেমর্, আচরেণ, খুবই িমিডওকার বা তারও কম, তখন আপনার করনীয় িক? আপিন িক তখন একজন লুজার িহসােব বািক জীবন কাটাবার

িত িনেবন? আপনার জীবেনর অথর্ আসেল িক? েকন আপিন পৃিথবীেত এেসেছন একজন বুয়া হেয় কাটােনার জনয্? আপনার জীবেনর পারপাসটা িক?

কখনও িক এই এক্সে শনটা েনেছন েয মানুেষর একটা ইি য় যিদ েকান কারেণ ন  হেয় যায় , তাহেল অনয্ ইি য় লা শাপর্ হেয় যায়? েযমন অ  েলােকর
কান খুব শাপর্ হেয় যায় , ইতয্ািদ। েতা আিম েযটা আিব ার কেরিছ েসটা হল এই েয আমােদর মানব জীবন , এটা আমােদর অসীম সংখয্ক "জীবন" বা
এক্সেপিরেয়ে র মেধয্ মা  একটা। িক  এই মানব জীবেন আমরা েমেয়িব অয্ািডেক্টড , েয কারেণ বারবার নতুন একটা কয্ােরক্টার চুজ কের আবার আমরা
এই েগমটা েখলেত আিস। আপিন কখনও িক েকান েগম েখেলেছন েযটা েখলেত েখলেত আপিন এতই দক্ষ হেয় েগেছন েয এখন সব েথেক কিঠন েমােড
েখলেলও আপনার কােছ পািন লােগ? এই পযর্ােয় আপিন আর ঐ েগম েখেল মজা পােবন না । আর িঠক এই কারেণই আমােদর বুয়া েমােড েখলেত আসা।
কারণ এই কয্ােরক্টার বা আভাটার (অবতার) িনেয় েখলা তুলনামূলকভােব কিঠন। এর েথেক েবাঝা যায় েয আপিন এই েগমটা ব িদন ধের েখলেত েখলেত
এখন অয্াডভা ড েমােড এেস পেড়েছন।

মানুষ যখন বেল, "ভাই জীবন েতা একটাই...", আমার তখন েপট েফেট হািস আেস। আসেল েতা আমরা সবাই জািন েয জীবন অসংখয্ এবং অসীম। জীবন
একটাই হেত যােব েকান দঃুেখ? িক  েয ঐ কথাটা বলেছ, েস েতা আবার নতুন কের েগম েখলা  কেরেছ। তার এই নতুন আভাটার বিডটা এখনও ওর
লুকােনা েমমির লা অয্ােক্সস করেত পােরিন। ও ভুেল েগেছ েয ও ঈ র। েগেমর অয্ািডকশেন পেড় আবার নতুন কের  কেরেছ েখলা। হয়ত েস এখন
ইসলাম ধমর্ওয়ালা একটা ফয্ািমিল এবং কয্ােরক্টার চুজ কের েখলেছ। একদম িনেরট িবিগনারেদর জনয্ এই ধমর্। আরেবর ধূধূ ম ভূিমর অসভয্ ববর্রেদর জনয্
েয ধমর্, েসখান েথেক েস  কেরেছ । তার মােন েস এই েগম ব বার েখেলেছ এর আেগ। এখন কিঠন েলেভেল েখলেত েস েবিশ ভালবােস। এই েগমটা
তার কােছ অিত সহজ হেয় েগেছ।

আপিন যিদ খুব সু র েচহারার অিধকারী হন, তাহেল আপিন ঐ ি েকােয়ি েত েখলেবন েগমটা। হয়ত আপিন চেল যােবন এ ারেটইনেম  ই াি েত। হিলউড
বা বিলউড ার হেয় েসেলি িট হেয় যােবন। িক  ঐ অয্ািচভেম টা আসেল খুব শয্ােলা আর ময্ােটিরয়ািলি ক অিধকাংশ েক্ষে ই। িক  আপিন েসটােক
অগ্রাহয্ করেত পােরন। বারবার আপিন একজন রক ার িহসােব জ ােত পােরন। িতটা জে  আপনার ি ল আরও বাড়েব। িক  এক পযর্ােয় েযেয় আপিন
েবারড হেয় েযেত পােরন। তখন আপিন হয়ত েবেঁট , েবাকা, কুি ত একজন েলাক িহসােব েখলেত পােরন। িক  তােত লাভ িক? লাভ হল ঐেয একটা



ইি য় কেম েগেল আপনার অনয্ ইি য় লা শাপর্ হয় । অ েলাক যা নেত পায়, আপিন আিম হয়ত েসটা নেত পাি  না । এই কুি ত েলাকটােক এখন
জীবেনর অথর্ খঁুেজ িনেত অেনক াগল করেত হেত পাের। আর েসটাই হল অয্াডভা ড েলেভেল েখলা। আপিন রা ায় েযসব ফিকর ফাকরা েদখেছন , এরা
হয়ত আসেল সুপার অয্াডভা ড। ওরা ে েভর মত কাজকাম কের েখেত আগ্রহী না। ওরা জােন এটা জা  একটা েগম। এই েগম ওরা েকািট েকািটবার
েখেলেছ। ওরা জােন এখােন আসেল জয় পরাজয় িকছু নাই। যা খুিশ তাই কর। যা ভা ােগ কর। ইটস জা  এ ফািকং েগম।



ম  ৈচতেনয্ িশস - ২৪

বাংলােদশ এবং বাংলার মানুেষর িচ ার সীমাব তার িবষয়টা েবশ মজার। েয কারেণ এই েদেশর মানুষ ে েকা েরি িলয়ানেদর অি  েমেন িনেত পােরনা ,
আমােদর েদেশর িতটা সমসয্ার িপছেনও আেছ এক্সয্াক্টিল েসই একই কারণঃ েনমিল , মাই ফাক আর অথর্ৈনিতক সুিবধা। আি েকর মাধয্েম এই মুহূেতর্  েয
রেয়র দঃুশাসন চলেছ বাংলােদেশ, এর এক ন র কারণ হল েয বাঙািল বুঝেতই পােরনা েয র এই েদশ চালায়। িঠক ে েকা েরি িলয়ানেদর অি ে র মতই,
এই বয্াপারটাও এতটাই েগাপন রাখা হয় েয এটা িনেয় েকউ িকছু বেলনা বা েলেখনা , অয্াজ ইফ েয র বেল েকান িকছুর অি ই নাই। আমার এই কথাটা
এতটাই পূণর্ েয এটা েকউ েরিজ ারই করেব না। কারও মাথায় এই কথাটা িরেটইন করেবনা। েকউ র-েক িনেয় গেবষণায় বসেব না। েকান সরকাির
বা ইে িলেজ  িত ান এটা িনেয় েকান েজক্ট , িমশন, বা িরসাচর্  করেব না কারণ এই বয্াপার লাই েতা র িনেজই কে াল এবং হয্া ল কের । ে েকা
কে াল আর রেয়র কে াল েযেহতু একই কে াল িসে েমরই দইুটা অয্াে ক্ট, কােজই র বা ে েকা, েকউই তােদর িনেজেদর অি েক কখনও এক্সেপাজ করেব
না। এটা বুঝেত হেল আপনার বুি  হেত হেব কু্ষরধার। তার কারণ হল েয এরা পুরা পৃিথবীেক কে াল কের ওেদর িনেজর অি েক লুকােয়। কােজই আপিন
যিদ েকান অেথর্াডক্স পেথ িসে ময্ািটক ওেয়েত ওেদর স েকর্  জানেত েচ া কেরন , আপিন িকছুই পােবন না। েকাথাও েকান মাণ আপিন খঁুেজ পােবন না
েযটা িদেয় একদম পাকােপাক্তভােব সবাইেক মাণ িদেয় েদখােনা যায় েয র বাংলােদশ কে াল কের , বা ে েকা পৃিথবী কে াল কের। এটা আপিন েকানিদনই
পারেবন না। অ ত আজেকর িদেনর কােলিক্টভ কনশাস িদেয় নয়। 

িক  েকানভােব যিদ আপিন আমােদর কথা সিতয্ ধের িনেয় অগ্রসর হন , এবং আপনার পািরপাি র্ক একটা নতুন েচাখ িদেয় সে হজনক দিৃ  িদেয় পযর্েবক্ষণ
করা  কেরন,  তাহেল খুব িশগিগির বুঝেত পারেবন েয এতিদন আপিন যা েভেবিছেলন ,  আসেল আপনার পািরপাি র্ক েসভােব পিরচািলত হয়না । এটা
পিরচািলত হয় িকছু ৈ রাচারী শিক্তর মাধয্েম। এবং এই ৈ রাচারী শিক্ত কম েবিশ সব জায়গায় িবচরণ করেছ। এমন েকান দল বা অগর্ানাইেজশন নাই যার
মেধয্ এই ৈ রাচারী এবং অপরাধী পক্ষ েগাপেন ঘাি  েমের নাই। এেদর িবচরণ সবর্  এবং আি েকর মত িকছু িবেশষ িবেশষ জায়গায় সেবর্া । তেব এমন
েকান রাজৈনিতক দল নাই েযখােন এেদর ইনিফে শন নাই। এমন েকান ধমর্ নাই েযটােক এরা ইনটিক্সেকট কের ন  কেরিন। এমন েকান িব ান , ইিতহাস,
রাজনীিত, বা কসেমালিজ নাই েযটােক এরা কলুিষত এবং পথ  কেরিন । আপিন যা িকছু জােনন, সবই এেদর মাধয্েম জােনন। এরা যা আপনােক জানেত
েদয়, েযটুকু জানেত েদয়, েযভােব জানেত েদয়, আপিন ধু েসটুকু জানেত পােরন। আর িঠক এই কারেণই বাংলােদেশর ৯৯.৯৯% মানুষ বুঝেত পােরনা েয
েকান অদশৃয্ শিক্ত আসেল বাংলােদশ এবং পৃিথবীেক কে াল কের । আর এই কারেণ বাংলােদেশর েকান সমসয্া েকউ সমাধান করেত পাের না। রাজনীিতর
েবশয্ারা যতই উ য়েনর মরাকা া কাঁদকু, আমরা ডাউনওয়াডর্  াইরােলই েযেত থািক। 

েতা আিম যত কথাই বিল, একটা সমসয্া েথেকই যায়, বাংলােদেশর একজন মানুষও েরিজ ার করেত পাের না েয আিম আসেল িক বলিছ । আমার কথাই
বুঝেত পাের না। আর যারা বুঝেতও পাের , তারা এটােক ই ানর্ালাইজ করেত পােরনা তােদর এিক্সি ং িবিলফ িসে ম (অথর্াৎ মাই ফাক) এর কারেণ।
আেরকটা বয্াপার হল েয আিম যা বিল েসটা আিম গত অেনক লা বছর ধের ফুল েডিডেকশন িনেয় িরসাচর্  কের , বইেয়র পর বই েঘঁেট কনফামর্, অয্াফামর্,
িরঅয্াফামর্ কের তেব েয িশওর হেয়িছ , িক  েসই ডুয্ িডিলেজ  করার মত েম াল লফিটেনসটা বা ািলর মেধয্ নাই । বাঙািল হল শটর্ কাটবাজ। এরা ৩
েসে ে র েবিশ িকছু বলেল হাই উঠােত থােক। সব িমলােয় পৃিথবীর সবেচেয় েগাপন সতয্ লােক েমাটামাথা বা ািলর মগেজ ঢুকােনা একটা অসাধয্ বয্াপার হেয়
েগেছ। 

এই সা িতক ছা  আে ালনটা এনােজর্ িটকয্ািল একটা ইেনিভটয্াবল ঘটনা হেলও , এটা স বত কাকতালীয়ভােব ঘেটিন। খুব স বত এটােক ঘটােনা হেয়েছ এবং
কারা এটা ঘটােত পাের েস বয্াপাের ে িকউেলট করাও একটা ই ােরি ং কাজ হেত পাের। িবি র আিমর খস র াই করা কেথাপকথন েথেক েবাঝা যায়
েয িবি  এেকবাের ঠুেঁটা জগ াথ হেয় বেস নাই। আি েকর ৈ রাচােরর হাতুিড়র িনেচই ওরা িকছু করার েচ ায় আেছ , েযটা আমার মেত ভাল লক্ষণ। আর
আি ক েয সম  রাজৈনিতক দল লার উপর সােভর্ ইলয্া  কের ওেদরেক এেকবাের প  ুকের েরেখেছ , এটা খুব খারাপ লক্ষণ। আিম স িত জানেত পারলাম েয
ইি য়ার ায় ৮ লাখ হাইিল ি লড মানুষ বাংলােদেশ খুব উ  পযর্ােয়র েপা লােত কাজ করেছ। এবং বাংলােদেশ ভারেতর ইনেভ েম  কম কের হেলও ২০
িবিলয়ন ডলার। অথর্াৎ বাংলােদশ হল ইি য়ার কয্াশ কাউ। আমােদর পিরবহন েথেক  কের সমরা  পযর্  সব জায়গায় ভারতীয়রা এক েচিটয়া বয্বসা
চালাে । কােজই আি ক সরকারেক েয েকান মূেলয্ গিদেত িটকােয় রাখা রেয়র জনয্ ফরজ কাজ। কােজই েভােটর আেগ যিদ একটা সায়অপ সাজােয়
বাংলােদেশর মানুষেক িপটােয় তক্তা কের, ম, খুন, েরপ কের েলেজ েগাবের কের েফলা যায় , তাহেল খুব িনি ে  র েভাট ডাকািতটা কের েফলেত পাের ।
গত দইুবােরর েভাট েযভােব সয্ােবাটাজ কের আি কেক গিদেত উঠােনা বা রাখা হেয়েছ, এবারও েসটা না করার েতা েকান কারণ থাকেত পােরনা। 

আপনােদর বুঝেত হেব েয রািশয়ার েচেয় ায় েপৗেন ২০০ ভাগ েছাট একটা েদশ হেলও আমােদর জনসংখয্া ওেদর কাছাকািছ , অথর্াৎ েয টাকা িদেয় রািশয়া
চেল, আি ক েসই টাকা িদেয় ২০০ ভাগ েছাট একটা েদশ চালাে । অথর্াৎ েমাটামুিট বলা চেল েয কােলা এবং সাদা টাকার িহসাব করেল েদখা যােব েয
আি ক এই মুহূেতর্  স বত পৃিথবীর সবেচেয় ধনীতম সরকার। এই পুরা টাকাটাই র কে াল করেছ আি েকর মাধয্েম। আর এই কারেণ এরা বাংলােদেশর
মানুেষর মানবািধকার িনেয় েমােটই িচি ত না কারণ আিম আপনােদর আেগই বেলিছ ে েকােদর িনউ ওয়া র্  অডর্ ােরর এেজ া -২১ ইতয্ািদ হে  পুরা পৃিথবীর
মানুষেক এতটাই দাসে র িশকেল আটেক েফলা েয আমরা আর েকানিদনই গণতে র আশা করেবা না । বাংলােদেশ েফসবুক, েরিজ াডর্  িসম, াটর্  আইিড
কাডর্ , াটর্  িমটার,  াটর্  পাসেপাটর্ , াটর্  েভাটার আইিড,  ইতয্ািদর মাধয্েম বা ািলেক িডিজটাল েখাঁয়ােড় েপারা েমাটামুিট কমি ট । ধু িবটকেয়ন জাতীয়
িক্রে া কােরি  এেন কয্াশেলস েসাসাইিট করেত পারেল আর এই েদেশর েকউ েকানিদন ৈ রাচােরর িব ে  "িনরাপদ সড়ক চাই" টাইেপর শাি পূণর্ আে ালন
করার মত দঃুসাহস েদখােব না। েখয়াল কেরন েয যারা আে ালন কেরেছ এরা হয় আহত ,  িনহত,  েরপড,  ম,  অথবা েজেল। অথর্াৎ বাংলােদেশ আর
িব মুা  েকান মানবািধকার বেল িকছু অবিশ  নাই। ৫৭ ধারার মত ে েকািনয়ান কাল আইেনর েচেয়ও আরও ভয়ংকর ৩২ ধারা নািক আসেছ নলাম।
অথর্াৎ হয়ত বা আমার এই ম  ৈচতেনয্ িশেসর মত হা া রিসকতাভরা েলখাও আর েলখা স ব হেব না েজেলর ভাত না েখেয়। আমরা অবশয্ই েসিদেক
ধািবত হি । 

িক  মূল সমসয্া েসটা নয়। মূল সমসয্া হল আমার িরডার যারা িহপ ার। এই িহপ াররা এতটাই েবাকািসধা েয এরা েতা িকছুই েবােঝ না আমরা িক কই,
েকন কই, এই িজিনষ বুেঝ িক করা লাগেব, িকভােব েদশেক এই ভয়ংকর অপশিক্তর হাত েথেক বাঁচােত হেব এরা িকছুই েবােঝ না । িকছু বলেত েগেলই বেল
তাইেল এেদর নামােয় কােক বসােবন ? িবি  জামাত? আিম আেগও বেলিছ েয িবি  জামাত আসেল এেদর েচেয় হাজার ণ েলসার ইিভল । িক  এটা
বলেলই আমােদর িহ ু, নাি ক, এবং িহপ াররা মুখ কােলা কের েফেল। এ আেরক মাই ফাক। িবষয় হল েয মাই ফাকড না, এরকম েতা েকউ নাই যােক



িদেয় েদশেক রক্ষা করা স ব , কােজই আমােদর এই আপনােদর িদেয়ই কাজ সারেত হেভ অথর্াৎ িবড়াল িদেয়ই জিম চাষ । অথর্ৈনিতক সুিবধার কারেণ যারা
আি কেক সােপাটর্  েদয় এরা িকছুেতই মানেত রাজী না েয আি ক মােনই র। এেদর মাথায় এমন এক অ ুত অয্াি  িবি  ে াগ্রাম ঢুেক আেছ েযন এটা
েকারােনর েকান সুরা। এরা বছেরর পর বছর উ া হেয় আি েকর চ ন খােব িক  তাও িবি  জামাতেক ক্ষমতায় আসেত িদেব না। েদেশর অিধকাংশ
িহপ ার এই ধেমর্ িব াসী। 

আিম িনেজ এই েদেশর েকান রাজৈনিতক দলেকই আদশর্ মেন কির না। ধুমা  বতর্ মান বা বতার কথা িচ া কের আিম িবি  বা জাসদ জাতীয় েকান দেলর
কথা িচ া কির যারা েমৗলবাদী বা বামপ ী নয়, অয্াট িল  অিফিশয়ািল। কারণ "বাবা তুই এবার গিদ েথেক নাম" বেল আি কেক নামােনা স ব নয়।
এেদরেক নামােনা এরশােদর েচেয় ১০০০ ণ েবিশ কিঠন হেব কারণ এরা জাঁিকেয় বেসেছ এবং িডিজটাল সারেভইলয্াে র পুরা সুিবধাটা অয্ািবউজ করেছ।
এরপরও বলা যায় েয েযেহতু এরা অত েবিশ সিফি েকেটড েকান েরিজম নয় , ছা  আে ালনটা িকভােব অলেমা  এেদর কে ােলর বাইের চেল িগেয়িছল
েসটা েতা আমরা েদখলাম। কােজই আমােদর িহপ ার ক্রাউড যারা এখন সাবকনশাসিল আি েকর ৈ রাচারেক তােদর এনািজর্  িগফট কের যাে , এরা যিদ
েকানভােব ওেদর িনেজেদর ভুল বুঝেত েপের ৈ রাচােরর িব ে  মুখ েখােল ,  তাহেলই এই র-আি ক েরিজেমর তােসর ঘর েস পড়েব। িক   হল ,
আমােদর এই িডপিল মাই ফাকড িহপ ার ক্লাসটা িক আেদৗ পারেব েভােটর আেগ এত অ  সমেয় িনেজেদর িশট টুেগদার কের েদশেক একটা নতুন পয্ারাডাইম
উপহার িদেত? এই  েদখা আসেল আমার মত েহাপেলসিল অি িমি েকর জনয্ও েবশ কিঠনই। 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ২৫

সবাইেক িদন িদন আরও অ ুত গাধা মেন হয়। সবাইেক েদিখ যার যার েবাকা ি েকােয়ি েত আব  হেয় আেবাল তােবাল বেক যাে । মােন হয্াঁ , যিদ ঐ
িবভূিতভূষেণর অপুর সংসার মুিভটা হয় েয মুিদর েদাকানী খািলগােয় বেস েদাকানদারী করেত করেত ছা  পড়াে । অপু খািল গােয় বেস ে েটর উপের
কাটােগা া েখলেছ আর গ া ১ পয়সার মুিড় িকনেত এেসেছ। ঐ মায়ামাখা মধয্যুগীও বে র িচ  হেল িঠক আেছ। সবার আইিকউ তখন ঐ ে ন েদখেত িগেয়
আ া েদখার মত বয্াপারই িছল। িক  আজেকর কনশাসেনস েতা আর ঐ জায়গায় আটেক নাই। আজেক আমরা ে স এবং টাইম ােভল করেত পাির।
আমােদর েটিলেপােটর্ শন েটকেনালিজ আেছ,  অয্াি গ্রয্াভ আেছ,  অগর্ান িরেজনােরশন বা েক্লািনং েটকেনালিজ আেছ,  সউল য্া ফার েটকেনালিজ আেছ,  িজেরা
পেয় ,  ওভারইউিনিট,  ি  এনািজর্ ,  হাইপার াইভ,  ারেগট এবং ওয়ামর্েহাল েটকেনালিজ আেছ। তাইেল েকন আমােদর বেস েহলেমট আর পুিলশ লীেগর
পয্াঁদািনর ভেয় মানবািধকার সম  হারােয় কতক লা ছাগেলর আ াের টয্াক্স ভয্াট িবল েটাল চা া িফস ঘুষ িদেয় ধঁুেক ধঁুেক মরেত হেব?  

তার কারণ আমােদর রা াক আর িহপ ারেদরেক েপেট েবামা েমেরও িকছু বুঝােনা যায়না। এরা এখনও ঐ অপুর সংসার ি েকােয়ি েত আটেক আেছ। আর
জিুনওররা িহমু ি েকােয়ি েত। তেব হয্াঁ, আমােদর িমেলিনয়ালরা একটা চমক িদেয় রা ায় েনেম পেড়িছল েয িসে মটােক এবার ওরা িনেজরাই িঠক কের
ছাড়েব,  িক  িবি -আি েকর অজহুাত িদেয় আমােদর ৈ রাচারী আি ক এেকবাের টয্াংক নামােয় িকেশার ত ণেদর কচুকাটা কের আমােদর এই কাপু ষ
জািতর েলজটা আবার দইু পােয়র ফাঁেক ঢুকােয় িদেয় েয েগাবর িছল েসই েগাবেরই েফরত িনেয় আসল । েদখেবন েয আমােদর িহপ াররা িসফাত আিল,
মাইফুজ ভাই, জাফর ইকবাল, এই জাতীয় িকছু ভাঁড় িনেয় আবার বয্  হেয় েগেছ । দিুনয়ার যত ে ইনেডড ইসুয্ আেছ এ লা িনেয় এেকবাের অগর্য্াজিমক
এ ারেটইনেমে  েমেত আেছ। িহপ ার বাঙািল এই ে ইনেডড িবেনাদন আর চালাক চালাক ডায়ালগ েমের "ওহ িক িদলুম ের" েডাপািমন িহেটর অয্ািডকশেন
এেকবাের ম  ৈচতনয্ হেয় আেছ যুেগর পর যুগ। 

এমাির ি থ বারবার বেল েয ইিটরা পৃিথবীেত এেস কাবােলর ি জনার হওয়া সে ও আমােদরেক জনয্ ক ণা িফল কের । ওরা বুঝেত পােরনা আমরা পৃিথবীর
মানুষরা এত েবাকািসধা িকভােব হলাম। ওরা আমােদরেক সাহাযয্ করেত চায়। অেনক ধরেণর সুপার পাওয়ার থাকা সে ও িক  ওরা আমােদরেক কখনও
আক্রমণ কেরনা কারণ ওটা একটা েবাকািসধা ি েকােয়ি র মাল েযটা আমরা েবাকািসধা পৃিথবীর মানুষরা এখনও াে  করেত পািরিন। আমােদর িকভােব
ি িরচুয়ািল এবং েটকেনালিজকয্ািল সামেনর িদেক অগ্রসর হেত হেব , এ বয্াপাের আমােদর েকান কু্লই নাই কারণ মেন কেরন েয জেয়র মত একটা গেবট যিদ
বাংলােদেশর আইিটর কণর্ধার হয় তাইেল কতটা েবরােছরা অব া হেত পাের একটা েদেশর ? িতটা েসক্টের েচার বাটবার েবকুব অেযাগয্ এবং বদমাইশ
েলাকজন ঢুেক বেস মানবতার অগ্রগিতেক এেকবাের ক্লা ারফাক কের িদে  িক  আমােদর রা াক আর িহপ ারেদর মাথায় েসটা েবাঝার মত আইিকউ নাই ।
অয্াট েব  এরা ইলন মা  িনেয় েখজেুর আলাপ করেত পারেল িনেজেক অতয্াধুিনক অিতমানব ভাবা  কের। এেদর বুি মত্তার হাইট হল েফসবুেক
আইন াইেনর েকান েকােটশেনর িমম মারা। 

পৃিথবীর মানুষ েয একটা এক্সি ম েবাকািসধা ি েকােয়ি েত লকড হেয় আেছ এটা েবাঝার মত মানুষ বাংলােদেশ নাই বলেলই চেল । বা ািলর েকান কনেস ই
নাই েয আমােদর েদেশ গত ৫০ বছের েকান উ িত হয়িন। কতক লা হাইরাইজ িবি ং আর এক্সেপি ভ টাইলস িদেয় কাঁচ িঘের এিস লাগােয় েদাকানপাটেক
েফইস িলফট েদয়া িক উ িত? েসিদন বসু রায় এেপেক্সর জতুার েদাকােন ঢুেক েখয়াল করলাম েয আেগকার িদেনর ১০০টার মত েদাকান ঢুকােনা যােব এই
একটা েদাকােনর মেধয্। হয্াঁ, েদাকানটা েদখেত পুরাই ই ারনয্াশনাল য্া াডর্  হেয়েছ। পুরাটা এিস করা। ইউিনফমর্ পরা গরীব িকছু েলাকজন হাজার হাজার
টাকা দােমর জতুা িবিক্র করেছ যােদর েবতন ঐ একেজাড়া জতুার েচেয় কম হেব। িক  জতুার দাম েতা আসেল জতুার দাম নয়। ঐ েদাকােনর িরয়াল
এে ট আর এনািজর্  খরচ টানেত িগেয় ২০ টাকার জতুা হেয় েগেছ ৮ ,০০০। এটােক উ িত বেল? এটা িনেয় কারও মাথা বয্থা আেছ? নথর্ সাউেথর টপ
ডলাের পড়া েকান ছা ী বা ছা  কখনও একটা রচনা িলখেত পারেব েয এইভােব চ ন েদয়া িবজেনস মেডল িদেয় একটা েদশ চলেত পােরনা? এেদর মাথায়
িরয়ািলি ক িচ া বেল েকান িকছু আেদৗ আেছ িক? 

েতয্কটা বাঙািল যা কের, এটা একটা েঘাড়ার িডম। একজন ডাক্তার, েডি , ডায়াগনি ক েস ার, ফামর্া, এরা েতয্েক য্ামার। িতটা হি টাল, িজম,
েহােটল, িরজটর্ , অয্ািমউজেম  পাকর্ , এিনিথং ইউ কয্ান িথ  অভ ইজ এ য্াম। আমােদর লাইফটা একটা েঘাড়ার িডম। ঢাকা শহর হল পৃিথবীর িনকৃ তম
বসবােসর অেযাগয্ শহর। এটা িনেয় কারও ল া হয় না েকন? কারও মাথায়  আেসনা েকন েয এরকম েহিলশ একটা িরয়ািলিটেত এরকম িথকিথেক মানুষ
িকেসর জনয্ িকলিবল করেছ আর টাকার িপছেন েদৗড়াে ? আর েদেশর বাইের েগেলই বা িক? েকাথাও একটা িমিনয়াল ইেয়সময্ান িহসােব কাজ কের েবতন
েপেয় বািড় গািড় কের েভেকশেন েযেয় েসলিফ েতালা । আমার গরীব ব ু েদর েদিখ িতিদন িন  মােনর ফা ফুেডর ছিব েদয় েফসবুেক কারণ জীবেন েয
আর িকছুই নাই যা িদেয় একটুখািন ভাল েবাধ করা যায়। িক  ুনাই। আমরা সবাই এ িট েশলস। েকউ হয়ত একটু ভাল গান গায়। তােত িক হইেছ? 
িগভস এ িশট? ে াতার েচেয় গায়েকর সংখয্া েবিশ। িটিভেত েযসব নাটক হয়, েযসব মুিভ ৈতির হয়, ঐ িজিনষ েগলা যায়? যারা অিভনয় কের, তারা
িনেজরাই েদেখনা ঐসব অখাদয্ গারেবজ। 

আমরা িবে র ে  েবাকািসধা জািত, পৃিথবীর সবেচেয় েবািরং, সবেচেয় িমজােরবল, সবেচেয় অথর্হীন সমেয়র বািস া। আমােদর সরকার পৃিথবীর িনকৃ তম
সরকার। আমােদর জনগণ েবাকািসধা অখাদয্ জনগণ যারা িনেজেদর িক অিধকার আেছ না আেছ েসটাই েবােঝ না। এেদরেক যু  কের বুঝােত হয় েয আি ক
একটা পৃিথবীর িনকৃ তম ৈ রাচারী গারেবজ সরকার। এটা বলেল এরা েফাঁস কের উেঠ বেল , ও তাইেল এেদর সরােয় কােক বসােবন , িবি -জামাত? মােন
এেদর বুি  েয েকান েলেভেলর অখাদয্ েসটা আিম িঠক ভাষায় আনেত পারিছনা । কােক িক বলেবা েসটাও বুিঝ না, েক আমার কথা বুঝেব? েসই বয্িক্তটা
েকাথায়? ৩/৪ জন েলাক িদেয় জীবন চালােনা যায়? এ রকম অসহয্ েবাকািসধা িরয়ািলিটেত িকভােব থাকেত পাের মানুষ? এেদর সমসয্া িক? এেদর মাথার
মগজ েকাথায় েগেছ? এেদর সব িকছু এরকম েঘালা পািন হেয় েগেছ েকন? 

রা ায় ছা লীগ েদেখন,  ালীগ,  পুিলশলীগ,  র য্াবলীগ,  আর ওিদেক কােদইর য্ালীগ ,  আবুইলয্ালীগ,  তফােয়ললীগ,  ইনুলীগ,  জয়লীগ,  ক্ষয়লীগ,  মরালীগ,
েবাকািসধালীগ, এেদর িদেক তাকােয় েদখেল বুঝেত পারেবন েয এরা জি র মত একটা েঘােরর মেধয্ ঢুেক আেছ । এরা িক  িঠক মানুষ নয়। এেদর ভয়ংকর
মি িবকৃিত আেছ। এেদর সােথ আপিন েকান সু  কথা বলেত পারেবন না। এরা আেবাল তােবাল বেল আপনােক েবকুব বানােয় চুপ কের িদেব। আপিন
বুঝেত পারেবন েয মানিসক িবকারগ্র েদর সােথ েবিশ কথায় না যাওয়াই উত্তম। এরা অসু । এেদর েকান িকছু িঠক নাই। এই েদেশর েকান িকছু িঠক নাই।
আর েয রা াক এবং িহপ াররা সারাক্ষণ বেল েয এই েদেশর েকান িকছু িঠক নাই , এর আরও েবিশ রকম িঠক নাই। এই েদেশর সবাই অসু । একদম



সবাই। ঐ জয্াক িনকলসেনর িদ ওয়ান  ু ওভার িদ কুকুস েন  মুিভেত েয পাগলা গারদটা েদখায় , বাংলােদশটা তার েচেয় অেনক েবিশ ভয়ংকর। এখােন
পাগল িদেয় পাগলা গারদ চালােনা হয়। পাগল িদেয় পাগল চরােনা হয়। এই েদেশর েতয্কটা মানুষ পাগল িক  তারা েকউই জােন না েয তারা পাগল। এরা
সবাই একটা েঘােরর মেধয্ ঘুেমর মেধয্ েহঁেট েবড়াে  আর যার যার মত আেবাল তােবাল বেক যাে । এেদর েকান িচ া , কথাবাতর্ া, কেমর্র েকান মাথামু ু
নাই। সবাই একটা আজব টাইেপর অসুখ িনেয় টাকার িপছেন েদৗড়াে , সরকােরর পূজা িদে , আর বলেছ িক  ুকরার নাই, িক  ুকরার নাই, িক  ুকরার
নাই। 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ২৬

হাজার বছেরর পরাধীনতা েথেক মানুেষর িচ ােক েবর কের আনা সহজ কাজ না। আমার রাজৈনিতক ান বরাবরই কম িছল কারণ আিম ঐ মধয্িবত্ত ভীতু
পিরবােরর েলাক। তার উপের আবার অ  বয়েস চেল েগিছ আেমিরকায়। এইজনয্ আমার মেধয্ গতানুগিতক বাঙািল মাই ফাকটা িঠক মত ঢুকেত পােরিন।
রা াক আমােক বারবার বুঝােত চায় েয আিম বাঙািল কালচােরর ৯০এর দশকটা আেমিরকায় থাকার কারেণ িমস কেরিছ , এবং েস কারেণ আিম বাঙািল
েম ািলিট িঠক মত বুঝেত পািরনা। ও যতই বলেত চায় েয এটা আমার দবুর্লতা , আিম ততই কই েয এটা আমার অয্াডভাে জ। এখন ওর বক্তবয্ হেয়
েগেছ েয ও আমার েচেয় অেনক েবিশ "মানুষ" বা মানিবক বা েসি িটভ। এটা আসেল বলার েয়াজন নাই। আিম েতা নবী নই েয সবাই আমােক তােদর
েরাল মেডল বানােব, কােজই আমার হেত হেব একজন আদশর্ মানব । আিম হি  ুথ ওয়ািরওর। আিম মুেখাস িছঁেড় েদই। এই িজিনষ কারও ভা ােগ না।
মুেখাস িছঁেড় েফলেল েকউ হােস , েকউ কাে , েকউ েতেড় এেস মারেত চায় , আর েকউ বলেত চায় েয এটা করা িঠক হয়িন। ায় সব বাঙািলই আমােক
বেলেছ েকান না েকানভােব েয আিম যা করিছ েসটা বাদ িদেয় আমার অনয্ িকছু করা উিচত। এটা আমােদর জািতগত দবুর্লতা ;  আমরা েকানিকছু
অয্াি িশেয়ট করেত পািরনা। আমরা নতুন বা িভ তা আম ন করেত পািরনা। আমােদর সবারই েযন েকান না েকান একটা ফমুর্লার িভতের ঢুকেত হেব।
একটা পার আচরণ করেত হেব। ৫০ বছর বয়েস আিম হাফপয্া  পির আর বাইসাইেকল চালাই , এটা েকমন েদখায়? েযমনই েদখাক, এটা আমার কনশাস
চেয়স। এটা আমার একটা ে টেম  েয েতামােদর েকান িনয়ম আিম পাত্তা েদইনা। কারণ েতামােদর এইসব িনয়মাবলী খুবই েবাগাস। 

রা াক আমােক বারবার বলেত চায় েয আিম আমার স ান িনেজই হারাইিছ ওর কােছ েথেক । এটা বা ািলর একটা েফভািরট ডায়ালগ। আিম জািন বাঙািল
মানুষেক স ান িদেত জােননা। বা ািলর স ান েপেত হেল আপনার হেত হেব এক ধরেণর মহাপু ষ এবং লাইেনর বাইের আপিন একটা কথা বলেবন েতা
েশষ। আপনার স ান মুহূেতর্  কপূর্েরর মত উেব যােব বাঙািলর েচাখ েথেক। েতা আমার কাজ হল ঐসব মা াতার আমেলর িটিপকাল সবিকছু েভে চুের েদয়া।
কারণ কসিমকািল,  এনােজর্ িটকািল এখন আমােদর উত্তরেণর সময় হেয় েগেছ পুরা পৃিথবীবয্াপী । এই বয্াপারটা আমরা যত জানব,  বুঝব,  তত আমােদর
আলেকিমকাল পিরবতর্ ন আসেব। এই আলেকিমরই একটা নমুনা িছল শাহাবােগর গণজাগরণ বা ছা েদর  "িনরাপত্তা"  আে ালন। িক  বা ািলর কােলিক্টভ
ভাইে শন যেথ  হাই না হওয়ােত আমরা বারবার ে েকােদর জােয়ািন  এেজ ার কােছ েহের যাি । নওশাবার েকামর েভে  িদেয়েছ পুিলশলীগ। শিহদলু আলম
মার েখেয় এখন েজেল। মাহমুদরু রহমােনর কথা েতা সবাই ভুেলই েগেছ। শিফক েরহমান েসবার েকানমেত জান িনেয় পািলেয় বাঁচেলন।

েতা রা াক আর িহপ ারেদর িত এইজনয্ আমার েফাকাস েয এরা িনেজেদর এত কুল মেন কের । এরা িবি  জামাতেক ক্ষয্াত মেন কের। নাি করা কত
সাকর্ াসিটক বুি দী  েলখা িলেখ মুসিলমেদর পচায় , অথচ ওরা িনেজেদর মাই ফাক িনেয় েতা একটা েসেক ও িচ া কেরনা? ওেদরেক েতা কক্ষনও েদিখনা
আত্মসমােলাচনা করেত? েকন েদিখনা? স িল যখন বেলঃ িব লাইক ওয়াটার মাই ে , েসটা িক এত্ত েসাজা? িনেজর উপের েকান কাজ না কের িনেজেক
পািনর মত ু ইড করা যায়? তাইেল েতা বাংলােদেশ আমরা সবাই গরীেবর স িল। রা াকেক আিম বেলিছ বারবার , েয গত ৫ বছের তুিম নতুন িকছু
জানিন বা েশখিন। আর আমােদর কনশাসেনস মাশ েমর মত ফুেল েফঁেপ উেঠেছ ,  এত্ত িকছু আমােদর জানেত হেয়েছ । নতুন নতুন সব তথয্ িদেন রােত
েশয়ার িদেয় েগিছ িদেনর পর িদন , বছেরর পর বছর। ওরা েগাপেন েস লা িকছু পেড়েছ। একটুখািন েদেখেছ , িক  আসেল িকছুই িঠকমত বুঝেত পােরিন ।
হা ার উপর ঝাপসা ওেদর মাই ফাক অনুযায়ী সবিকছুেক "আের এ লা জািন সব" "সব েবাগাস তথয্" ইতয্ািদ বেল রাইট অফ কের িদেয়েছ। কারণ ওেদর
েকান িকছু অয্াি িশেয়ট করার িসে মটােতা আমার জানা। ওরা আমার মুেখর সামেন েথেক ফ ােত পােরনা। কালেক রা াক রােগর েচােট বেলই েফলল েয
আপনােক স ান না করেল রা ার উপর িপটায়া আপেনর দাঁত ফালায়া িদতাম। কথা েতা সিতয্। 

আিম বললাম েয ওটা হল েতামােদর িসগােরট লুকােনা াইেলর স ান। আসল স ান অনয্ িজিনষ। েয আমােক ে েকা েরি িলয়ােনর িবষেয় েবিনিফট অভ
ডাউট িদেত পাের, েস আমােক কৃত স ান েদয়। আমার ি য় ভািতজা আমার উপের ক্ষয্াপা কারণ আিম ওর ফয্ািমিলেক নািক "অপমান" কেরিছ। হেতও
পাের। আিম েতা আসেল সবাইেকই অপমান কির। েদশ া কােক আিম েবাকািসধা বিলিন? সবাইেক বেলিছ এবং সবাইই এটা েডজাভর্  কের। িক  আমােদর
িচ া ঐ গািলেতই সীমাব  হেয় েগেল চলেব না , কারণ তাহেল েতা েয বাঙািল িছলাম েসই বাঙািলই রইলাম কারণ বাঙািল িচরিদনই গালাগািলেত ও াদ ।
আমরা েথেক যাই ঐখান েথেক েনক্সট ে েপ উত্তরণ করেত েগেল। আমার ভািতজা এেস বেলঃ আমার ফয্ািমিল িনেয় যা যা িলখেসা সব মুেছ িদবা। রা াক
বেল আপিন আমার িপছেন আমার নােম িমথয্া কথা বেলন। ওেদর েপইন আিম বুিঝ। না েবাঝার িকছু নাই। িক  আমার িমশন এত ছয্াঁচড়া েলেভেল আিম
রান কিরনা। আমার বক্তবয্ খুব ঃ রা াক এবং িহপ ারেদর িচ া বদলােত হেব। আিম ওেদর কথায় বদলােবা না , ওরা আমার কথায় বদলােব। এটােক
আিম বলেবা পিজিটভ ইেগা। েকউ এেস আপনার পিরবােরর কাউেক েরপ করেত চাইেল তখন আপনার েসই শিক্ত থাকেত হেব তােক েঠকাবার। আমােদর েদশ
আর েদেশর মানুষ িতিদন েরপড হে । পৃিথবীর মানুষ িতিদন েরপড হে । এটা িনেয় রা াকেদর েকান িবকার নাই। ওরা আেছ ওেদর সুইট "ি েটন গট
টয্ােল "  িনেয়। আমার ভািতজা স িত েভগাস ঘুের এেসেছ। এটােক জাজ করার িকছু নাই ,  আবার আেছও। ওরা সারাজীবন েয িহপ ার িছল েসই
িহপ ারই েথেক যােব আর পৃিথবী ময্ািজেকর মত বদেল যােব, রাইট? েনভার! বাংলােদেশর হাতুিড়লীগ আর পুিলশলীেগর িপছেনর এনািজর্  েসাসর্ হে  আমােদর
িহপ ারেদর েসলফ েডলুশন এবং েসলফ ইে ার য্া । ওরা জােনই না ওরা েক। আমার েফসবুেকর িহপ ার ব ু এেস আমােক িডে াময্ািস িশখােত চায়। আিম
মানেত পািরনা। একটা শাি পূণর্ ছা  আে ালনেক যারা এরকম দানিবকভােব িপেষ মারেত পাের তােদর সােথ িকেসর িডে াময্ািস ? আপনােদর মাথা িঠক
আেছ?  েকাথায় আপনােদর সৎ সাহস?  েদেশর দইু েকািট েফসবুক বয্বহারকারী একসােথ বেল উঠেব েয েশখ হািছনার পদতয্াগ চাই । এর মেধয্ এত
িমনিমনািন িফনিফনািন িকেসর? সারাক্ষণ আপনারা েলজ দইুপােয়র ফাঁেক িটেয় রাখেত রাখেত এেকবাের েনিড় কুত্তা হেয় েগেছন । আমার মত কাউেক েসাজা
হেয় দাঁড়ােয় সরল সতয্ বলেত েদখেল আপনােদর িহসু েচেপ যায়। 

রা াক কালেক েরেগ আমােক বলল েয আপনার েকান কথায় িকছু হয়না । েকান পিরবতর্ ন আসেব না। আিম তখন মেন মেন হাসলাম। এটা আত্মগিরমার
িবষয় না আসেল। আিম হাসলাম রা ােকর মেনর দাির য্ েদেখ। আিম জািন কখন একজন মানুষ সেবর্া  েচ া কের আমােক হাটর্  করেত। ওর সেবর্া
বুি মত্তা িদেয় ও আমােক কাবু করেত চায় িক  কখনও পােরনা। এটা স ব না কারণ অ কার ঘের একটা েমাম ালােল ঘরটা আেলা হেয় যায়। এর েকান
বয্িতক্রম নাই। এটা যা তাইই। বাংলােদশ েথেক ৈ রাচার তখনই হাওয়ায় িমেশ যােব যখন আমােদর এই েডলুশনাল িমডলক্লাস িহপ াররা ওেদর সাবকনশাস
চামচািম ব  করেব। হাতুিড়লীেগর েতা আর েকান এনািজর্  েসাসর্ নাই। েকন বাংলােদেশর মানুষ এখনও ে েকা েরি িলয়ান স েকর্  অয্াওয়ার নয় ? তার
কারণ হল এই িহপ াররা। আেমিরকায় েপেডাফাইল িরং এক্সেপাজড হেয় যাওয়া িনেয় এখন লু লু হেয় যাে । আেমিরকার হিলউড এবং ওয়ািশংটন কে াল
কের একদল েসটািনক েপেডাফাইল য্াকেমইল িরং। এরাই ে েকােদর িমিনয়ন। এরা লুিসফার এবং িকছু াচীন ফারাও গডেমন উইেমনেদর পূজা কের। এর
িবিনমেয় এরা চ  ক্ষমতার অিধকারী হেয় পুরা পৃিথবী কে াল কের।  এরাই হল আমােদর র আর ালীেগর আ া আ া। পৃিথবীর সবিকছু একটা



আেরকটার সােথ কােনেক্টড। এ লা বুঝেত হেল সারাক্ষন পড়া নার উপর থাকেত হয়। আমরা ২৪ ঘ া পিড় , জািন, েশয়ার েদই। এটা েতা আজেকর কথা
নয়। অথচ এই রা াক িহপ াররা এতিদন পেরও আমােক বুঝােত আেস েয আিম িক ভুল করিছ , আমার ওেদর কথা নেল এখন গােয় আ ন ধের যায়
সিতয্ বলেত। ভ ািমর একটা সীমা থাকা উিচত। 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ২৭

যখন েকান িকছুেত কাজ হয়না তখন েসােসর্র কােছ েযেত হয় পুরাপুির সাের ার কের। েসাসর্ হল আমােদর আ া। ওয়ানেনস। শাি । সয্া চুয়াির। নাি করা
যখন েলা পেয়  রীচ কের তখন ওরা িক কের েক জােন ? "ভগবান তুিম রক্ষা কর" বলার মেধয্ েয েরিজগেনশনটা পাওয়া যায় , এটা াইসেলস। যিদও
িদনকাল ভাল যাে না এবং ভালমানুষ কােরাই মনেমজাজ ভাল থাকার কথা না। ালীগ এবং তােদর উইিটং এবং আনউইিটং দালালেদর কথা আলাদা। ওরা
পয্াট আর চয্াট খুিশ কের েফলেত পারেলই খুিশ। িক  যােদর আত্মা এখনও িকছুটা অবিশ  আেছ , তারা েবশ ক্রয্াপী ফীল করেছ, নানা কারেণ, যার মেধয্
সদয্ ঘেট যাওয়া ছা ছা ী আে ালন এবং তােদর পেক্ষ কথা বলা মানবতাবাদী িরয়াল িপপল যারা এখন আি েকর বাঁশ খাে । চুপচাপ বেস সবাইেক িনরেব
এই িজিনষ ভুেল েযেত েদখাও একটা িব  বয্াপার েযন আিম ছাড়া আর কারও এটা িনেয় েকান মাথাবয্থা নাই। কালেক আমার কািজন এেস কথায় কথায়
আমােক বলল, "তুিম এখন িক করেতছ? একটা িকছু কর।" আিম তখন আড়  হেয় পিড়। অ ি  ফীল কির। ে ইনেডড েমি েক্স আমার পাগলািমর েকান
মূলয্ নাই। কািজন বলল, "তুিম রাগ েকােরা না, িক  আমার ফয্ািমিলেত আর েকউ নাই েয তার মােক রাণীর মত রাখেস , েযটা আিম রাখিস।" িক  ঐ
মােয়র সােথই কািজেনর ঝােমলা হেয়েছ েযটােত আিম যােবা না কারণ েবিশ বয্িক্তগত , ফয্ািমিলগত বয্াপার। িক  এখােন আমার উে খ করার কারণ হে
আমার কািজন েছাটেবলা েথেকই আলফা েমল বা সুপার আলফা েমল িছল, স বত ৭১এ আমার মামা মারা যাওয়ার কারেণ একটা িবশাল এক্স া দািয়  ওর
উপের পেড় েগেছ বেল । আিম সবসময় জািন েয আিম ওর েথেক অেনক েবিশ ইে িলেজ , িক  ও আমার েথেক কেয়ক ন েবিশ ি ট াটর্ । ওর ফােমর্
আিম কাজ কেরিছ। ওর বাসাটা েদখার মত সু র। েছেলেমেয়রা আরও সু র এবং আিম বাড়ােয় বলিছনা। সংসার ধেমর্ েকউ যিদ আপাদম ক ডুেব থােক
িনেজর ফয্ািমিলর েসবায় েসটা আমার এই ভাইই।

িক  সব কথা েলখা যায় না। আমার এক িতেবিশেক ২ বছর আেগ একবার বেলিছলাম েয তার এিসর পািন আমার বাসার কািনর্েশ পেড় আমার ু িডওটা
একদম ন  হেয় যাে । েস ঐ বয্াপাের িকছুই কেরিন। এই গত কেয়ক স া আেগ আবার তােক েফান িদেয় বুঝালাম। েস এমন ভাব করা  করল েয
এরকম িকছু ঘটা আেদৗ স ব নয়। যাইেহাক ফেলাআপ করার জনয্ যখন তােক েফান করা  করলাম, েস আর আমার েফান ধেরনা। অথচ সামনা সামিন
েদখা হেল আমরা খুব িমি  িমি  কথা বিল। িক  আমােদর জিম িনেয় েকা ল আেছ। আমরা আেমিরকায় চেল যাওয়ার কারেণ আমােদর বাউ াির েটক্ট
করেত পািরিন। পের েদখা েগল েয আমােদর জিম েথেক ৩ ফুট হজম হেয় ওেদর িবি ং উেঠ েগেছ। আর েসই কারেণই ওেদর এিস এেস পেড়েছ আমােদর
কািনর্েশর উপর। এই েসিদনও েছেলটা আমােদর বাসায় এেস আ ার মুেখর উপর বেল েগল েয ওরা আমােদর জিম দখল কেরিন , বরং আমরাই ওর জিম
দখল কেরিছ। অথচ ওেদর বািড় হওয়ার েমেয়িব ১০/২০ বছর আেগ আমােদর বািড় হেয়েছ এবং রাজেুকর য্ােন  েদখা যাে  আমােদর িবি ে র িপছেন
৬ফুট জায়গা ছাড়া আেছ েযটা তখনকার িদেন বাধয্তামূলক িছল। েছেলটা কথায় কথায় িনেজই ঐ েসিদনই বেল েফলল েয, "আমার আ া েতা ঐ জিমর
মািলকেক মদ খাওয়ােতা।" অথর্াৎ িকভােব ঐ জিম উিন িকেনিছেলন েসটা হয়ত িকছুটা আ াজ করেত পােরন । ঝােমলা হে  আমার এই েনইবার আমার
েলখা পেড়। আিম তােক আসেল মেন ক  িদেত চাইনা। িক  আমার ক  িক  েস েবােঝ না। তার অনয্ায় অতয্াচার িক  আ া আর আিম আজও সহয্
কের যাি ।

এ লা আিম েকন বলিছ? আিম জািননা। আিম জািননা আিম েকন িলিখ। ধু জািন েয এই েলখা আমােক েকান এক ধরেণর সয্ািনিট েদয়। বাংলােদেশ েতা
আসেল সু  েলাক নাই বলেলই চেল। পেদ পেদ আমােদর অয্াসেহালেদর সােথ িডল করেত হয়। এইজনয্ আিম জান াণ িদেয় আ ার অয্াসেহালেনস কমােত চাই
কারণ কামর্া ইজ এ িবচ। আিম িনেজর অয্াসেহালেনসও কমােত চাই। িক  এটা বলা সহজ করা কিঠন।

িক  আসেলই িক তাই? আমার িতেবিশর এিসর পািন পড়ার পাইপটা অয্াডজা  করেত কত টাকা লাগেতা?

িতটা মানুেষর িভতেরই একটা কের অয্াসেহাল আেছ। এটার কারেণই িক  আমােদর েসৗরজগেত আমরা একটা কেলানাইিজং েফাসর্ টু েরকন উইথ। এটা
আপনারা এখনও মগজেধালাই েভদ কের আপনােদর মাথায় ঢুকােত পােরনিন , িক  িসেক্রট ে কঅয্াওেয় ে স িসিভলাইেজশেনর কেয়কটা ফয্াকশন িবিভ  গ্রহ
এবং ার িসে ম কেলানাইজ করা িনেয় বয্  ে েকােদর সােথ অয্ালায়া  কের। আপনােদরেক বেলিছ েয পৃিথবীও একটা ে েকা কেলািন েয কারেণ আমােদর
আি েকর হাতুিড়লীগ যা করেছ েস লা কের পার েপেয় যাে । এই ে ভাির েথেক আমােদর মুিক্ত েপেত হেল আমােদর যার যার বয্িক্তগত অয্াসেহাল
ময্ােনজেম  িশখেত হেব। আপনার িতেবিশ যিদ আপনােক বেল েয আপনার এিসর পািন পেড় তার ঘর ন  হেয় যাে , তখন কাই িল এমন ভাব করেবন
না েয এটা েতা একটা অস ব বয্াপার। আপনার িতেবিশ পাগল বা েবাকা েকানটাই নয়। েস জা  ভ । েস জােন মানুষ েকন েছাটেলািক কের , িকভােব
কের, কখন কের। তােক আপিন যতিদন শ  বানােয় েরেখ অপমান অতয্াচার করেবন , যতিদন আপিন আপনার ভুেলর জনয্ ক্ষমা না চাইেবন , বা ভুেলর
মা ল না িদেবন, ততিদন িকভােব আশা কেরন েয কমর্ফল আপনােক েছেড় িদেব ? আর আপিন যিদ কমর্ফেলর ধার নাই ধারেবন , তাইেল ালীগ বা
হাতুিড়লীগ েকন তােদর কমর্ফেলর ধার ধারেব? তােদর িক েঠকা? আপিন যা করেছন, একটু বড় ে েল তারা েতা েসই একই কাজ করেছ। তফাৎটা কই?

েতা আমার ভাই, যােক আিম এবং আ া অেনক ভালবািস , তার েকান আইিডয়া নাই েয বাংলােদেশ বেস আিম িক কির । ওেদর ধারণা স বত েয আিম
একজন াগ অয্ািডক্ট যার মাথার তার িছঁেড় েগেছ। একটা িবগ িডসাপেয় েম । েমেয়িব েদ আর রাইট িক  আিম অবশয্ই তা মেন কিরনা। ওরা িক জােন
আিম জািন, িক  আিম িক জািন তা ওরা জােন না । ওেদরেক এই সীমাব তা েথেক েবর কের আনাটাই েতা আমার কাজ। আমার ওেদরেক বুঝােত পারেত
হেব, আসেল আমার েচােখ ওরাই লুজার! মজার না বয্াপারটা? িক  এই অয্ােরাগয্া টা না েদখােত পারেল িক  ওরাই একসমেয় আমােক আবার ওেদর
ে ইনেডড েমি েক্সর িভতের িগেল িনেব। আমার কােছ মেন হেব েয আিম েতা একটা অপদাথর্ লুজার। আিম েতা জীবেন িকছুই করেত পারলাম না। িক  ঐ
েমইনি ম মাই েসটটা েথেকই িক  আি ক ৈ রাচােরর জ । আমার বক্তবয্ খুব ঃ আি েকর ৈ রাচার আর ে েকােদর েহেজমিন েথেক মুিক্ত েপেত হেল
আপনােদর সবার যার যার মাই ফাকড ে ট েথেক েবর হেয় আসেত হেব। এটা আমার কািজন েহাক , আমার িতেবিশ েহাক, রা াক েহাক,  আমােদর
িমডলক্লাস িহপ ার েহাক, আর আমােদর আেমিরকান বা কয্ােনিডয়ান এক্সপয্াট েহাক, সবার েক্ষে ই একই কথা েযাজয্।

বাকশােলর উপের একটা েলখা পড়লাম েযটা েদেখ বুঝেত পারলাম েয আমােদর দদুর্শার েকান েশষ নাই েকন । েলখাটা পেড় মেন হল েয আহা েসই সমেয়র
কনেটক্সেট েতা এর েথেক েবিশ সু র েকান আইিডয়া হেতই পােরনা। মুিজব সােহব েতা তাইেল খুবই যুিক্তস ত রা ায় আগাি েলন রক্ষীবািহনী ইতয্ািদ গঠন
কের িক্রিমনাল দমন করিছেলন কারণ তখন জাসদ, বাম, এরা িবিভ  রকম হরতাল আর েকওস কের েদশটার বােরাটা বাজাি ল। েডিভড আইেকর বেলম-
িরয়য্াকশন-সলুয্শন এর কথা েনেছন কখনও? হয্াঁ, এটা কাবােলর একটা িসে ম। এরা একটা নকল সমসয্া ৈতির কের। তারপর েসটা িদেয় জনগেণর মেধয্



একটা িরয়য্াকশন িনেয় আেস। তারপর ঐ িরয়য্াকশেনর িভিত্তেত একটা সু র সমাধান েদয় েযটার কারেণ জনজীবেন ািহ ািহ উেঠ যায় আর সরকার বলেত
থােক, এই েয েদখুন, েদশ এখন িক সু র চলেছ। আমােদর রা াক-িহপ াররাও তখন েগাপেন এবং কােশয্ উ িসত হেয় ৈ রাচারেক তােদর অ েরর সােপাটর্
িদেত থােক েয িবি -জামাত-িশিবর-বােমর চাইেত েতা এটা অেনক ভাল। এই মাই ফাকটাই গত ায় ১ দশক ধের বাঙািলেক বুঝােত চাি ।

মুিজেবর ভাষণ নেল মেন হয় েয আজেক ভাষণ িদে , কারণ েসই একই কােলাবাজাির, একই অিতিরক্ত ধনী িকছু কেপর্ােরশন, িকছু া পািটর্  েদশটা চুেষ
খাে , এর েকান পিরবতর্ ন হয়িন। মুিজব মারা েগেছ িক এেদর িব ে  যু  করেত িগেয় , নািক তার ৈ রাচারী বাকশােলর কারেণ? এর উত্তর বাংলােদেশর
দইু পক্ষ দইুভােব িদেব । এরা দইু পক্ষই মাই ফাকড। এরা েকউই িঠক না। কারণ এরা েকউই এখনও বুঝেত পারেছ না েয েদশ েসই ৭৪ সােলও র
চালাি ল,  এখনও চালাে । আমােদর মািলক বদল হয়িন। ধু মািলেকর িমিনয়ন বদল হেয়েছ। তখন িছল রক্ষীবািহনী,  আর আজেক হেয়েছ র য্াবলীগ ,
পুিলশলীগ, আর ালীগ। ইফ এিনিথং, আজেকর িসচুেয়শন মুিজেবর আমল েথেক অেনক েবিশ ভয়ংকর কারণ অয্াটিল  তখন হািছনার িডিজটাল বাংলােদশ
সােভর্ ইলয্া  ে ভ ে ট িছল না। তখন ৫িজ আিটর্ িফিশয়াল ইে িলেজ  িদেয় মাই  কে াল হত না ,  েযটা আজেক হে । তখন য্া িহউময্ািন  এেজ া
িছলনা েযটা আজেক আেছ। তখন িজএেমা ক্রপ িছল না, পািনেত হয়ত ে ারাইড িদত না কারণ আমােদর েসই েটকেনালিজ িছলনা। তখন াটর্  েফান আর
াটর্  আইিড িছল না। তখন লাইভ িভিডও েদেখ েদেখ েফস েরকগিনশন কের আে ালনকারী ধের ধের েকামর েভে  েদয়ার মত েটকেনালিজ িছল না। িক

বেলিছ বুঝেত েপেরেছন? েকউ েকান আে ালন করেল এখন আি ক িবিভ  িভিডও েথেক ঐ বয্িক্তেদর আইেডনফাই কের খঁুেজ েবর ছয্াঁচা িদেয় ভতর্ া কের
িদে  যােত ভিবষয্েত আর েকউ আে ালন করেত না পাের । এই কারেণ মেন হে  েয েদশ েথেক িবি  জামাত িশিবর নাই হেয় েগেছ ,  কারণ েকউ
েকানভােব েকান িকছু অগর্ানাইজ করেত পারেছ না। েসখােন আেগ েথেকই পুিলশ িগেয় বেস থােক। এটা খুব সু র একটা লক্ষণ , তাই না? েদশ খুব স র
চলেছ, তাইনা? েদেশর অেনক উ িত হে , তাই না?

আপনারা রা াক-িহপ াররা তাইই মেন কেরন। আপনােদর আবলািমর কারেণই েদেশর এই অব া কারণ আপনারা পয্াট চয্াট জিম খািরজ , গািড়র মেডল
বদল, েফােনর মেডল বদল, ি েটন গট টয্ােল , ইলন মা , আর িসফাত উ াহ িনেয় েমেত থাকেতই পছ  কেরন। আপনােদর ঐ মা াতা আমেলর ৪/৫টা
ইসুয্ আেছ েযমন ধমর্, নাি কতা, সা দািয়কতা, ইতয্ািদ িকছু গৎবাঁধা সাবেজক্ট আেছ েয লা িনেয় আপনারা েম াল ময্াসচারেবশেনর জাবর কাটেত থােকন
সারা জীবন। আর আমার মত েলাক েদখেল িজে স কেরন, তুিম এখন িক করছ?
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েতা আিম আমার িহপ ার ভাই ভািতজােদর অবজাভর্  কের েযটা অনুধাবন করলাম েয ওেদর িভতের একটা অয্ালাটর্ েনেসর আভাস এেসেছ । ওরা িনেজেদর
িচ াভাবনা ইত্তািদেক আেগর েচেয় এেলােকােয় িল অয্াসাটর্  করা  কেরেছ েয এই বয্াপারটা এরকম। ধেমর্র এই বয্াপারটা এরকম ,  আর ওটা ওরকম,
ইতয্ািদ। এবং আেগর মতই ওেদর কথার িভতের একটা সুয্েডা লিজক আেছ এবং দবুর্ল িচেত্তর বা কম পড়া না করা েলাক হেল েস ওেদর কথা েমেন িনেয়
বয্াক অফ কের যােব। িক  ঝােমলা হল এটা িক আসেল ভাল লক্ষণ ? রা াক বা িহপ াররা সব সমেয়ই কথায় পটু িছল। নাি কেদর সােথ েমৗলবাদীরা
কখনই কথায় পােরনা। এই জনয্ েমৗলবাদীরা কথা বলেত িদেতই নারাজ। মুখ খুলেলই ওরা রগ কাটার ভয় েদখায় কারণ তাছাড়া েতা ওেদরেক িনর  করার
েকান রা া জানা নাই। িক  েসিম েসকুলার (এেকএ েসিম েরিলিজয়াস) িহপ ারেদর সমসয্াই হল ওরা মাই ফােকর িভিত্তেত কথা বেল। েযমন ইসলািময়াত
বইেত েযসব বদেরর যু , িকেসর িকেসর যুে র গ  িছল, ও লা একদম অক্ষের অক্ষের িব াস কের বেস থােক । আসেল েয ইসলাম িত ার িপছেন িডপ
ে ট ভয্ািটকয্ােনর হাত িছল এবং এখনও আেছ,  এই বয্াপার লা ওরা আলেসিমর কারেণ ািড কেরনা । যার ফেল ঐ েছাটেবলার ইসলািময়াত বইেয়র
ভরসােতই িথওির বানােত হয়। 

ঝােমলা হে  িনটিপিকং কের কাউেক িকছু িশখােনা যায় না কারণ তােত মানুষ আরও েগাঁ ধের বেস ঘাউরািম কের । কােজই এখােন রা ােকর ভুলটা আমার
েকান না েকানভােব ওর মাথা িভতের ইনেজক্ট কের িদেত হেব। েযমন আিম জািন েয জাজেম াল আর ননজাজেম ােলর তফাৎ েবিশর ভাগ িহপ ার
জােননা। যারা িনেরট তারা েতা ননজাজেম াল েকন হেত হেব েসটাই জােননা। তােদর িনেয় আমার মাথা বয্থা না। আই ক দয্ কারস। কােজই আমার
িবিচেত ধরেত হেব তােদর যারা েফশনািল অনয্েদর িবিচেত ধের েবড়ায়। কারণ ওেদর ভুেলর কারেণই আমােদর এই ে ভাির। িহপ াররা েযেহতু িনেজেদরেক
অস ব কুল মেন কের, এবং েসই ভাবসটা িনেয় কথা বেল সারাক্ষণ, এই কারেণ এেদরেক নতুন িকছুই েশখােনা যায়না। এই জনয্ই আিম বিল েয গত ৫/৭
বছের রা াক আমার কােছ েথেক িকছুই েশেখিন অথচ েশখা উিচত িছল । এটা না পারার িপছেনর কারণ হে  মাই ফাক। এখন েযটা হেয়েছ েয আমার
কােছ েথেক মাই ফাক কথাটা নেত নেত ওরা িডেসি টাইজড হেয় েগেছ। এবং স বত চা  েপেল অনয্েদর উপের এই ওয়াডর্ টা অয্া াইও কের িদে  চুেপ
চােপ, িক  িনেজর মাই ফাকটা এখনও ধরেত পারেছ না। 

একজন িহপ ারেক েদখলাম খুব সু র কের েস ধেমর্র েগাঁড়ািম লােক অয্াে স করেছ েয যারা েমৗলবাদী তােদর সােথ সু  আেলাচনা করেত পারেল ধীের
ধীের ধমর্ীয় েগাঁড়ািম কেম যােব । িক  আসেল িক তাই ? আমরা েতা  েদখেত পাই েয িসয়াইএর ওয়াহািব -সালািফ-ডনেম-তািলবান এইসব সাইঅেপর
কারেণ বাংলােদেশর মানুষ আেগর েচেয় অেনক েবিশ েগাঁড়া হে । ধমর্ীয় েগাঁড়ািম মানুেষর আরও বাড়েছ। তাহেল লাভ িক হল? এখােন ঐ িহপ ার বুঝেত
পারেছ না েয তার খুব সু র সু  কথাবাতর্ া আসেল তারাই পছ  করেছ যারা অলেরিড ওর মতই িহপ ার । আর যারা েমৗলবাদী, তারা ওেক িঠকই ে ট
িদে , ইসলােমর সমােলাচনা ব  করার ার িদে । এখােন েক কার েচেয় েবটার তাহেল। েকউই না কারণ ঐেয েসিম েসকুলার একটা অ তার িভতের
পেড় থাকেছ আমােদর িহপ ার ভাই েবােনরা। আর যারা েমৗলবাদী ওরা েতা িনেরট আেগ েথেকই। ওেদর কথা বাদ। 

অেনক কথা বেল আিম একটা পেয়ে  আসেত চাি  েযটা আমার কােছ খুব পির ার িক  িহপ ারেদর েবাঝােনা খুব কিঠন। কারণ ওরা িকছুেতই নতুন িকছু
েশখার জনয্ িনেজর মাই টা ওেপন করেত নারাজ। ওেদর মাই  পািশর্য়ািল ওেপন আেছ িঠকই , িক  েসটা গৎবাঁধা িকছু পুরােনা টিপেক্স। ঐ বাবেলর বাইের
ওরা এখনও পা িদেত নারাজ। আর এই কারেণই যত কথাই বিল ওরা ঐ ইসলািময়াত বই আর েসিম েরিলিজয়াস মাই ফােকর িভতর েথেকই অপােরট কের
যাে । ওেদর কথা নেলই েবাঝা যায় েয ওেদর এখনও অয্াওেয়ক ভাইবটা আেসিন। এখনও ও  পয্ারাডাইেমই আটেক আেছ এবং িনেজেক খুব কুল মািণত
করার আ ান েচ া কের যাে । িক  ওরা বুঝেত পারেছ না েয একজন েমৗলবাদীর সােয়ি িফক আলাপ করার েচ া বয্াপারটা িক  িঠক আেসনা। ওটা
একটু হাসয্কর হেয় যায়। িঠক একইভােব একজন িহপ ােরর অয্াওেয়ক হওয়ার ভাব েনয়াটা আেসনা। এটা ওরা িঠক ধরেত পােরনা। এটােক অনয্ িকছু িদেয়
কাভার করার েচ া কের িক  ঐ বাবেলর বাইের েকান পড়া না না থাকায় ঐ েমা ােদর মত ইে ার য্া  আর অয্াি েকেটড েশানায় , অ ত আমােদর কােছ।
কারণ েয অয্াওেয়ক তার কথা েশানামা  েবাঝা যায়। এটা স ূণর্ অনয্ একটা ভাইব। 

এখন আিম বুঝােবা েয আমােদর এই তথাকিথত অয্াওেয়ক ভাইবটা এত জ ির েকন। উদাহরণ িদেয় বিল। েযমন বাংলােদেশর মুিক্ত যু । এটা িছল একটা
সায়অপ। বাংলােদেশর মানুেষর ধারণা েয পািক ান আমােদরেক েসেক  ক্লাস িসিটেজন িহসােব ি ট করিছল এবং পূবর্ ও পি ম পািক ােন অসাম সয্পূণর্
উ য়ন হি ল। এই কথাটা আসেল কতটা সিতয্? এই িবষেয় কয়জন িরসাচর্  কেরেছ? আিম ি িট িশওর েয আমার পিরিচত েকউ কেরিন। এটা একটা জেুগর
মত বয্াপার িছল। েতা যখন ৩টা েদশই ভারত নামক ১টা মা  রা  িছল তখন তাহেল েকা ল হয়িন েকন ? েতা যাই েহাক, আমার বক্তবয্ হে  েয
সাধারণ মানুষ েকানেদেশই তঃ ূ তর্ ভােব আে ালন কের েবড়ায় না। মানুষ আে ালন কের রাজৈনিতক দেলর মাধয্েম এবং এইসব দল সব সমেয়ই িডপ ে ট
বা ি েমসনরা ৈতির কের। আিম িশওর েয আমার পিরিচত েকান িহপ ােররই েকান ধারণা নাই িকভােব একটা রাজৈনিতক দল গঠন করেত হয়। েকনই বা
থাকেব? কার েখেয় েদেয় কাজ নাই? 

েতা ইি রা যখন য্ান করেলা েয পূবর্পািক ানেক পািক ােনর দখল েথেক িছিনেয় িনেত হেব , তখন র নােম একটা প ৈতির করেলা যার ধান এবং
একমা  এেজ া িছল পূবর্পািক ানেক আলাদা একটা রা  বানােনা। এেত লাভ েবশ কেয়কটা। ইি য়ার বডর্ ােরর দইুপােশ পািক ােনর অব ান এটা সামিরকভােব
েদখেল একটা নাজকু িসচুেয়শন। দইু পািক ান এক থাকেল এরা অেনক েবিশ শিক্তশালী। এেদরেক েভে  িদেল দইুটা দবুর্ল েদশেক আলাদা আলাদাভােব েশাষণ
এবং ডিমেনট করা অেনক েবিশ সহজ। এইসব িবষয় িনেয় িচ া করার মত অবসর একমা  েমসিনক িডপ ে েটর আেছ। বাংলােদেশর চািষ মািঝ বয্াপারী
এই টাইেপর মানুেষর মাথায় আসেল এত বুি  নাই। 

িবিভ  আে ালন, আনের , সায়অপ ইতয্ািদর মাধয্েম র বাঙািলেক মগজ েধালাই েদয়া  করেলা েয পািক ান নািক পূবর্ পািক ানেক এক্স েয়ট করেছ ।
এটার মাণ প পি ম পািক ানীেদর িদেয় ওরা িকছু সায়অপ কিরেয়েছ এটাই াভািবক। েতা এটা আমার িনজ  েকান ইউিনক িভউপেয়  নয় , যারা
পড়া না কের এবং মাই ফােকর বাইের িচ া করেত পাের তারা অেনেকই ইি রার সায়অেপর িবষয়টা েবােঝ । আিম বুঝােত চাি  েয িকভােব রেয়র মাধয্েম
মাই ফাক িদেয়, মুিক্তেযা ােদর ে িনং িদেয়, েছাট বা ােদর মাধয্েম েগ্রেনড হামলা কের, ধীের ধীের র বা ািলর মেন একটা মুিক্তযুে র েচতনা এেন েফলল ,
এই েসসটা িতটা বা ািলর বুঝেত হেব। কারণ এটা েয েবােঝিন, েস এখনও মাই ফাক িক িজিনষ তাই িঠক মত বুঝেত পােরিন, েযটা িতটা িহপ ােরর
েক্ষে  েযাজয্। 



এখন চেল আেসন বতর্ মান সমেয়। আমােদর ছা  আে ালনটা  হল আচমকা েবশ কেয়কজন ছা  ছা ী বাস চাপা পেড় মারা যাওয়ােত। একই সমেয়
একজন বয্িক্ত বােস উঠেত িগেয় আহত হয়ার পের , তােক মৃত েভেব বােসর াফ তার লাশটা ি জ েথেক িনেচ েফেল েদয় । এই দইুটা ঘটনা িনেয়ই একটু
িচ া কেরন গভীরভােব। এই ঘটনা দইুটা ে ফ কাকতালীয় হওয়ার স াবনা আসেল কতটুকু? আ া যিদ ধেরও েনই েয এ লা সাজােনা ঘটনা বা সায়অপ
িছল না। যিদ ধেরও েনই েয ছা  ছা ীরা তঃ ূ তর্ ভােব আে ালন  করেলা। েসই আে ালন িক  খুব সু র একটা িনয়মতাি কভােব এিগেয় যাি ল
েযটা খুব েগ্রিসভ এবং নতুন একটা আইিডয়া িছল েযটা আমরা নতুন জে র কােছ আশা করেতই পাির। িক  তারপরই ঘেট েগল িবপিত্ত। 

িবি -জামােতর অজহুাত িদেয় ছা  ছা ীেদর উপের চড়াও হেয় েগল ছা লীগ, পুিলশ, র য্াব, ভাড়ােট া, িডিজএফাই, িডিব, সবাই। জেবর আওয়াজ তুেল
িকছু নকল ছিব েসাশয্াল িমিডয়ায় িদেয়, জব ছড়ােনার অজহুােত অয্াের  করা হল েসি বল মানুষেদর যারা মানিবক কারেণ মানুেষর দিৃ  আকষর্ণ করার
েচ া করিছল েসাশয্াল িমিডয়ােত। এখন েসটা হেয় েগল একটা ক্রাইম। ডঃ শিহদলু আলম মার েখেয় কারাব ী হেয় েগেলন আল জািজরােত ৈ রাচারী
সরকােরর মুেখাশ উে াচন কের েদয়ার কারেণ। গিদ হারােনার ভেয় িদশাহারা হেয় রা ায় েনেম পড়ল িমিলটাির -লীগ। বসু রা ইতয্ািদ এলাকা েথেক ছা
ছা ীেদর অয্াের  করা  করেলা। এেদরেক িরমাে  িনেয় েজল িদেয় িদল। জব ছড়ােলা েয যারা েফসবুেক লাইভ িভিডও ইতয্ািদ েশয়ার িদে  তােদর
নােমর িল  ৈতির করা হে । আমােদর এক েমেয় ব ু র নােম একটা িলয়া আমরা েদখলাম পযর্ , ছিবসহ ছাপা হেয়েছ। একটা অিডও েরকিডর্ ংএ েশানা েগল
একটা ছাে র পুিলশ বা েকান অেথািরিটর কােছ ক ণ আকুিত করেত েয চারটা েমেয় েরপ হেয়েছ েকউ েযন একটু সাহাযয্ কের। িক  ঐ বয্িক্ত উত্তর
িদে ঃ আমরা িক করেবা? িক করেবা?

ঐ অিডও নেল আসেল মাথা িঠক রাখা খুব কিঠন হেয় যায়। এই েদেশর িসে ম কতটা পেচ েগেছ এটা ভাবা কিঠন হেয় েগেছ। েতা আমার বক্তবয্ হে
এখন েদেশর েয দরুব া, আমােদরেক েযভােব পােয়র িনেচ িপেষ মারা হে , েযভােব আমােদর উপের ভয্াট টয্াক্স ধরা হে , েযভােব আমােদর হাজারভােব
েশাষণ করা হে  এটার কােছ ঐ পািক ানীেদর েশাষণ আসেল দধুভাতও িছল না । িক  আমরা েসটা বুঝেত পারিছ না কারণ আমরা েবাকার  রা াক -
িহপ ার েগর্ বসবাস কির।  আমরা বুঝেত পািরনা িক িনেয় আমােদর কাজ করা উিচত। আমরা েফসবুেক িদবস পালন কির। িদবসটা পার হেল আেরকটা
িদবস পালন কির। এই িদবস পালন, িক া গ  েকনা, িক া বােসর িটেকট কাটা, িসফাত উ ার সমােলাচনা করা, ৈব ািনক ইসলােমর আলাপ করা, এই
কয়টাই আমােদর িচ ার আি েমট গভীর । েদশটার েয িক পিরমাণ দরুব া এটা িক  রা াক -িহপ ারেদর েকান কথায় আপনারা বুঝেত পারেবন না।
বাংলােদেশ েয দইু স া আেগ মুিক্তযুে র েচেয় বড় একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘেট েগল েসটা েকান েপ ইুন জামা পরা হা সাম েনতা মােঠ িগেয় বকৃ্ততা িদেয় না
বুঝােল আমােদর িহপ ারেদর এটা মাথায় েঢােকনা। 

এরা সারাক্ষণ পািটর্  করার জনয্ েরিড। যা ঘটার ঘেট েগেছ এখন িকছু করার নাই। এখন আবার েড পালন  হেব। েকারবািন েতা চলেছই। এটা েশষ
হেত হেত ততিদেন বা ািলর মজা করার েনক্সট টিপক েবর হেয় আসেব িকিক চয্ােলে র মত। সবাই ভুেল যােব েয বাংলােদেশর মানুেষর বাক াধীনতােক
আেরকবার গলা িটেপ মারল ৈ রাচারী র-আি ক। আমােদর িভতেরর আ নটােক িজইেয় েরেখ আে ালন চািলেয় যাওয়ার মত "অয্াওেয়ক" েকউ িক আেছ
েদেশ? েকান সমসয্ার িক সমাধান আমরা করেত পারব? েদেশর অেথািরিট েয এত লা ক্রাইম করেলা েসটা িনেয় িক িকছু করেত হেব আমােদর নািক সব
িকছু কােপর্েটর তেল চেল যােব িচরতের ঝাড়ু িদেয়? আিম িক বলিছ েসটা েবাঝার েস  কারও িক আেছ? নািক এ লা সব কনি েরিস িথওির? 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ২৯

যারা েকান সাধারণ আেমিরকান বয্িক্তর সােথ কথা বেলেছ, তারা জােন েয েজনােরিল ি িকং , আেমিরকানরা ডািমশ টাইেপর হয়। একটু েমাটা মাথা, একটু
সরল। েতমন িকছু জােন না,  অে  হােস। অেনকটা আমার মতই। িক  আবার েসই আেমিরকােনর কােছই যখন আপিন একটা েটকিনকয্াল েলসন িনেত
যােবন, েদখেবন েয ঐ বয্িক্ত পৃিথবীর সবর্ে  িটচার। এত সু র কের বুঝােব, আর আপনার ফুল কি েহনশেনর জনয্ যা যা েয়াজন সবিকছু সহ একটা
বই বা িডিভিড আপনােক িদেয় িদেব । এখান েথেক আেরকবার আমােদর ঐ পুরােনা িথওিরটা ভ হয় েয ভাল ছা  ভাল িশক্ষক হয়না। যারা ভাল গান
গায় বা িগটার বাজায়, এরা রািবশ ই াক্টর হয়। আিম েয েকান িকছু িশখােত েগেল এত সু র কের বুঝােত পাির েয সবাই অবাক হেয় যায়। েতা বয্াক
টু টিপক,  আেমিরকানরা েয েটকেনালিজ ইতয্ািদর িদক িদেয় পৃিথবীেক ডিমেনট কের যাে  এর িপছেন আসল রহসয্টা িক ?  উত্তর হলঃ িডপ ে ট।
আেমিরকার আ ারগ্রাউে , সমুে র িনেচ, চাঁেদ, ম ল গ্রেহ, ে স ে শেন, কাইপার েবে , অনয্ানয্ গ্রেহ েটােহ, এত অয্াডভা ড সব কাজ কারবার চলেত
থােক েয আমরা এ লা েদখেল মেন হেব ১০,০০০ বছর িফউচাের চেল েগিছ। আেমিরকার িডপ ে ট আর শয্ােডা গভঃ েযটা কের, তা হল ঐ সব য্াক বা
িসেক্রট েজক্ট েথেক অ  িকছু পুরােনা েটকেনালিজ িনেয় েসটােক িবিভ  েমইনি ম কেপর্ােরশেনর মাধয্েম পৃিথবীেত ময্াস িডউস কের । আমােদর াটর্  েফান,
টয্াব, ইতয্ািদ এভােবই আমােদর হােত এেসেছ । েখয়াল কেরন েয মাইেক্রািচেপর ি ড বাড়া ব  হেয় েগেছ। িকছুিদন আেগ েয এক্সেপােননিশয়ািল ইে েলর
মাইেক্রািচেপর ি ড বাড়িছল েসটা লড হেয় েগেছ। এর কারণ স বত এই েয এর পরবতর্ী ে েজ েকায়া াম কি উটার এেস পেড়েছ য্াক েজক্ট লােত
এবং অ  িকছুিদন পের এটা যেথ  পুরােনা হেয় েগেল এটােকও ময্াস িডউস কের আমােদর হােত েদয়া হেব। এখােন শতর্ একটাই েয সাধারণ মানুষ েযন সব
সময় কাবােলর েচেয় কেয়ক হাজার বছর িপছেন পেড় থােক , কারণ একমা  এটা েমনেটন করেত পারেলই ে েকা েরি িলয়ান েহেজমিন েমনেটন করা স ব।
তা না হেল আমরা খাঁচা েভে  েবর হেয় যােবা। ওেদর পােয়র িনেচ পেচ মরব না। 

েতা আমার রা াক-িহপ ারেদর উপের রাগটা এখােনই েয এই িস ল কথাটা ওেদর েমাটা াল েভদ কের মগজ পযর্  েপৗঁছায় না । মােন একজন মানুেষর
েতা ৈধেযর্র একটা সীমা আেছ, নািক? এমন েতা না েয আিম ২/৩ স াহ ধের একটা িজিনষ বুঝাি । বছেরর পর বছর তথয্ আর মাণ িদেত িদেত বয়স
েবেড় েগেছ, অথচ েবাকািসধা বা ািলর েমাটা মাথা িদেয় িকছুেতই এই সহজ বয্াপারটা েঢােক না, এটা িকভােব স ব? কােজই আমার ৈধেযর্র বাঁধ ভা াটাই
েতা াভািবক। তারপরও আমরা ৈধযর্হারা না হেয়, অসীম িডিসি েনর মাধয্েম আমােদর কাজ কের আথর্ ভাইে শন আপ কের যাি । এটা একটা েদখার মত
িবষয় বেট, যিদও এটা আমার িনেজর বলার কথা িছল না। তেব একটু আধটু িহউমার থাকেল সমসয্া নাই। 

আবার একটা উদাহরণ িদেয় বুঝাই। ধেরন একটা েছেল মা াসা গ্রাজেুয়ট কেরেছ। এই েছেলেক িক আপিন েদেশর াইম িমিন ার বািনেয় ভরসা পােবন ?
অথবা ধেরন একটা েমেয় বুেয়ট েথেক পাশ কেরেছ ইেলি কাল এি িনয়ািরংএ। এর উপের িক আপিন ভরসা করেত পারেবন? হয়ত করা েযেতই পাের কারণ
আসেল যারা াইম িমিন ার হয়, তােদর ায়শই েকান অয্াে াি েয়ট িক্রেডনিশয়াল থােকনা বলেলই চেল। এরা একধরেণর পিলিটকাল মাই ফােকর মাধয্েম
পিলিটকাল ামার েত েকান পিলিটকাল পিরবার েথেক িসেলেক্টড হেয় যায়। েযমন আমরা েদখেত পাি  তােরক বা জেয়র েক্ষে । এরা রাজবংেশর মত
বংশানুক্রেম েদেশর রাজা রানী ইতয্ািদ হে  যিদও অিফিশয়ািল েসটা ীকার করেছ না ,  িক  এেফিক্টভিল তাইই ঘটেছ । েতা েদখা যায় েয হািছনা বা
তােরেকর মত এরা তােদর জনয্ েডিজগেনেটড েরােল েবশ ভালই িফট কের যায়। িক  সমসয্া েকাথায় হয় বেলন েদিখ ? সমসয্া আসেল অেনকভােবই হয়
িক  আমার মাথায় েযটা ঘুরেছ েসটার নাম হলঃ েথাড় বিড় খাঁড়া। 

অথর্াৎ েযেহতু পিলিটকাল েসসটা আমােদর ি য় েরি িলয়ান কাবাল কে াল কের,  কােজই ওরা েযভােব আমােদরেক চালােত চায় ,  এই রাজপিরবােরর
কাটআউটরাও ব  েসইভােবই কাজ কের। আপিন আজেক আি েকর িবেহিভওর েদখেলই বুঝেত পারেবন েয এরা ওেদর মািলেকর িনেদর্শ অক্ষের অক্ষের পালন
কের যাে  এবং েদেশর মানুষেক এরা আেদৗ মানুষ মেন কের না , যার ল  উদাহরণ হল ডঃ শিহদলু আলম, নওশাবা, ২২ জন অয্ােরে ড ছা , আর
হাজার হাজার আে ালনকারী, যারা িবিভ ভােব সরকাির অয্াপার য্াটােসর বাঁশ েখেয় এখন বাসায় বা েজেল বেস আেছ। 

এখন এই িসচুেয়শনটা আপিন িনেজর উপের সুপারইমেপাজ কেরন। আপিন িক একজন াধীন েদেশর নাগিরক িহসােব েযভােব চলা উিচত েসভােব চলেছন ?
আপিন বলেবন, হয্াঁ, আ ার িদ িগেভন িলিমেটড সাকর্ াম য্া , অবশয্ই আপিন যথাসাধয্ িঠক িচ া ও কমর্ কের যাে ন। আর এই কারেণই আিম আপনােদর
েতয্কেক েবাকািসধা িহপ ার বিল। িবকজ নািথং কুড িব ফাদর্ ার ম দয্ ুথ। আপনারা কু্লেলস। 

একটা গভীর িনঃ াস েনন। এই েলখাটা পড়া কেয়ক েসেকে র জনয্ িগত রােখন এবং আিম িক বললাম একটু গভীরভােব অনুধাবন করার েচ া কেরন।
কারণ আমার সব কথাই আপিন েবােঝন ধু এই কথাটা ছাড়া েয আপনার িকছু দািয়  আেছ েযটা আপিন এখন পালন করেছন না। ধু তাই না, এটা েয
আপনার দািয় , েসটাই বুঝেত পারেছন না। কােজই িকভােব িক করেত হেব, এই বয্াপাের আপনার েকান আইিডয়াই নাই। এবং আপনার মত একজন বুি মান
বয্িক্তর যিদ এই দরুব া হয়, তাহেল অনয্েদর িক অব া? তাইেল সবাই যিদ আপনারা এরকম েবাকািসধা হেয় থােকন , তাহেল েদশ কুলা ারেদর হােত না
পড়ার েকান কারণ আেছ িক? আপিন িক বুঝেত পারেছন েয আপনার অ তাই েদেশর এই দরুব ার জনয্ দায়ী ? যিদ বুঝেতই পােরন, তাহেল েস বয্াপার
িকছু করেছন না েকন? আর যিদ বেলন েয করেছন , েসটা িক? েদেশর এই চরম দনুর্ীিতগ্র  দদুর্শার হাত েথেক বাঁচােনার জনয্ আপিন িনেজ িক করেছন
বুিঝেয় বেলন। আর যিদ িকছুই না কের থােকন, তাহেল িক আপনার েস জনয্ একটু ল া হওয়া উিচত েয আপিন েদশ ও জািতর চরম ক্রাইিসস েমােমে
লাখ টাকা দােমর গ  েকারবািন িদেয় চবর্য্ েচাষয্ েখেয় েঢঁকুর তুেলই সয্ািটসফােয়ড আেছন ? একবারও িক আপনার মেন হয়না েয এই িবষেয় আপনারও
একটা দািয়  আেছ? িকছু করণীয় আেছ? 

সিতয্ বলেত আপনােদর এটা মেন হয় না। আপনারা মেন কেরন সব িকছু অনয্ কারও েদাষ। আপনার িনেজর েকান েদাষ নাই। এই জনয্ই আপনােক আিম
রা াক বিল। েবাকািসধা িহপ ার বিল। কারণ আপিন অসু । আপিন অিশিক্ষত। আপিন কৃত িশক্ষা পানিন। আপিন িনচু বংেশর কারণ আপনার পিরবার
আপনােক দািয় েবাধ িশখায়িন। িশিখেয়েছ ধু অনয্েদরেক েদাষ েদয়া , ধু গা বাঁচােয় চলা, ধু বয্াংক বয্ােল  বাড়ােনা, ধু িনেজর িনউিক্লয়াস ফয্ািমিলর
েটক েকয়ার করা, েতলা মাথায় েতল েদয়া, ধা া করা, টাকার িপছেন েদৗড়ােনা, আর ইনেসি িটভ িবলািসতায় গা ভাসােনা, আজেক ে ক েখলাম েতা
কালেক েগলাম অয্ািমউজেম  পােকর্ , আজেক বাি  জাি ং , েতা কালেক টয্াটু করলাম, পর িদন সয়ানােত ফুল বিড ময্াসাজ আর েকায়া াম েমিডেটশন।
সারাক্ষণ েতিলিভশেনর িদেক থােক আপনােদর েচাখ েয নতুন িক আইিডয়া হিলউেড আসেলা , এখন আপনার তাড়াতািড় েসটা অয্াডা  করেত হেব েনইবারেদর
আেগই যােত আপিন য্াটােসর কি িটশেন সবার উপের থােকন। 



েতা তাহেল আপনার িক করা উিচত? আিম চাই এটা িনেয় আপিন গভীরভােব ভােবন । ি জ েবাঝার েচ া কেরন েয আিম যখন আপনােক েবকুব বলিছ ,
আিম ঠা া কের বলিছ না। আই িমন ইট। আপনার একটু আড়  ফীল করা উিচত। একটু েরেগ যাওয়া খুব দরকার। কারণ রাগ না উঠেল ধের িনেত হেব
আপিন বুঝেত পােরনিন আিম আপনােক িক বলিছ। রাগ ওঠা মােন হল আমার কথা আপনার েমাটা মাথা েভদ কের িভতের েগেছ। আপিন আমার কথা
বুঝেত পারেছন। এটা একটা ড িনউজ। কারণ এর আেগ কখনও আপনার মাই  েতা আিম িপয়াসর্ করেত পািরিন। পারেল েতা আপিন বদলােনা 
করেতন। েসই নমুনা এখনও েদখিছ না। 

িক  সিতয্ বলেত, আপনারা েয ধীের ধীের বদেল যাে ন েসটা আিম েটর পাি । এটা হেতই হেব। আিম িকছু বলেলও এটা হেব, না বলেলও হেব। িক
আিম বেলই মজা পাই ,  তাই বিল। পৃিথবীর সম  ইিভল খুব ত এক্সেপাজ হেয় যাে । আেগই বেলিছ এটােকই অয্ােপাকয্ািল  বেল। যার অথর্ হল
আনকাভািরং। েকান িকছু আর েগাপন থাকেব না। িডপ ে ট আর শয্ােডা গভঃ এক্সেপাজড হেয় যাে  িতিনয়ত। বাংলােদেশর আি েকর মুেখাশ িকভােব খুেল
েগল গত কয়টা স ােহর মেধয্। সবাই বুেঝ েগল এেদর এেজ া। এই িজিনষ আরও হেব। িক  তার আেগ আপনার িনেজেক বদলােত হেব। সারা জীবন যা
কের আসেলন, েসটা এখন আর পার নাই। এটা এখন আর যেথ  না। এক সময় পেথর পাঁচািল একটা দদুর্ া  মুিভ িছল িক  আজেক নয়। ঐ পুরােনা
আইিডয়া কিপ েপ  কিপ েপ  করেত করেত ধয্ারধয্ারা হেয় েগেছ সব। িটিভ খুলেলই ঐ পুরােনা কাসুি । হিলউড আর মােভর্ েল একই মুিভ িরিপট িরিপট
িরিপট। আর কত? এই আজেকই আিম নাসােত কাজ করা িজিনয়াস িব ানী েডিভড অয্ােডয়ােরর নতুন ২০১৮ সেনর একটা েলকচার েশয়ার িদেয়িছ। এ লা
েদখা  কেরন। আর কত ঐ অ কার যুেগ পেড় থাকেবন ? পৃিথবীর েচহারা খুব িশগিগির বদেল যােব এবং এটা বদলােবন আপনারাই । কােজই েসটার
ি পােরশন েনয়া  কেরন আ ার ওয়াে । 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৩০

আমােদর আেয়র ৯০ - ৯৫% টাকা চুির হেয় যায় েকান না েকানভােব কারণ আমােদর েযসব িনরাপত্তা রক্ষার িসে ম আেছ, বা সরকার, এরা সবাই rogue
অথর্াৎ িবপথগামী। বাংলােদেশর িতটা মানুষ মাই  কে ােলর িভতের থাকার কারেণ বা বতােক েদখেত পায়না। আপনােদর বা বতা স েকর্  ধারণা আনার
জনয্ আপনারা েযসব প িত বয্বহার কেরন, এর েতয্কটােতই িফ ার বসােনা। কােজই আপিন যিদ েকান একটা অগর্ানাইেজশেনর বস হন, তাহেল আপনার
পিরিধ হেব ঐটুকুই। এর বাইের পৃিথবী িকভােব চেল, এটা স েকর্  আপনার ধারণা হেব খুব দবুর্ল। আপিন যােদর সােথ কাজ কেরন, যােদর সােথ েমলােমশা
কেরন, তারাও আপনার মতই খুব েছাট পিরসের জানার কারেণ আপনারা এেক অনয্েক ভুল তথয্ িদেত থাকেবন । ধেরন আপিন আল জািজরা েশােনন এবং
আেমিরকায় থােকন। ধেরন আপিন নেলন েয বাংলােদেশর একজন স ািনত বয্িক্ত যার নাম ডঃ শিহদলু আলম ,  উিন একটা ই ািভর্ উেয় বলেলন েয
বাংলােদেশ ব  বছর যাবত আি েকর ৈ রশাসন চলেছ এবং মানবািধকার বেল েকান িকছু আর অবিশ  নাই । তখন ধেরন আপিন খুব িচি ত হেয় পড়েলন।
িক  ঐ ই ািভর্ উেয়র দইু ঘ ার মেধয্ েয ডঃ আলমেক অয্াের  কের , িপিটেয়, েজেল ভের েদয়া হেয়েছ, েসটা আর আপিন জানেত পারেলন না। এবং এর
পের আর েকানিদনই আল জািজরােত েকউ সাহস কের বলেত পারল না েয এখন বাংলােদেশর িক অব া। আপিনও ভুেল েগেলন েয িক েনিছেলন।

এখন িবষয় হল েয বাংলােদেশ ৈ রাচার চলেছ ১০ বছর যাবত। দইুবার েভাট হাইজয্াক কের আি ক ক্ষমতা দখল কেরেছ। িক  এই েয আিম বলিছ "ক্ষমতা
দখল কেরেছ", আপিনও িনিবর্কার েসটা পেড় যাে ন, এর মেধয্ েকান সমসয্া েদখেত পাে ন না, এটা অ ুত না? েভােটর মাধয্েম েকউ ক্ষমতা দখল করেত
যােব িকেসর জনয্? আমরা েভাট িদেয় িনবর্ািচত করেবা েয েক বা কারা আমােদর েসবায় িনেয়ািজত হেব। এটােক আমরা ক্ষমতা দখল বলিছ েকন? সমসয্াটা
িক? আ া যাক, িবষেয় িফির। এই েয এত বছর ধের ৈ রাচােরর পােয়র িনেচ আমরা িপেষ মরিছ , এটা িনেয় যারা ভুক্তেভাগী তারা অেনক িকছুই বলেছ,
িক  এর েকান িকছুই িমিডয়ােত আসেছ না । কারণ আি ক ক্ষমতায় এেসই থেম সম  িমিডয়ার গলা িটেপ ধেরেছ। িতটা িমিডয়া এখন ি ে ড এবং
কারও াধীনভােব েকান িকছু ছাপােনার েকান উপায় নাই। েতা েযেহতু এই সরকােরর েকান সমােলাচনা কাউেক করেত েদয়া হে  না ,  ধুমা  হলুদ
সাংবািদকতা আর চাটুকারেদর েলখা কলাম িদেয়ই সম  কাজ চলেছ। এর ফেল যারা খবেরর কাগজ পেড়, বা ঐ একই পি কা অনলাইেন পেড়, ওরা সারাক্ষণ
িমথয্া পাগা া পড়েছ। িহটলার স বত বেলিছল েয একটা িমথয্া বারবার বলেত থাকেল েসটা সিতয্ হেয় যায়। এটােকই ে াপাগা া বেল এবং এই কারেণই
ৈ রাচার ক্ষমতায় আসামা  ে াপাগা া িদেয় েদশ ভরােয় েফেল। এেত যা হওয়ার তাইই হয় , পুরা েদশ মগজেধালাইত হেয় উ াপা া বুঝেত এবং বকেত
থােক। 

সামানয্ িকছু েলাক েদখােনা উ য়েনর মূলা েদখােয় এরপর চলেত থােক লটুপােটর মেহাৎসব , কারণ এই পযর্ােয় েকউ সরকােরর িব ে  িকছু বলেত সক্ষম না
হওয়ায়, সরকাির দেলর েলােকরা ৈ রাচােরর বুেটর সুেযাগ িনেয় িবেরাধী দেলর বয্বসািয়ক এবং অথর্ৈনিতক ংেহা লা হাতােয় িনেত থােক । িবিভ  েসক্টের
য্ােটিজকভােব দলীয়করণ কের এরা পুরা েদশটােক সরকার পক্ষীয় একটা েসানার হিরণ বানােয় েফেল এবং ফায়দা লুটেত থােক। এেকর পর এক খবর

আসেত থােক আজেক বয্াংক ড, কালেক ক মােকর্ ট ড, আজেক এই িসি েকট, কালেক উ মূেলয্ ভারত েথেক িবদযু্ৎ ভাড়া করা , আজেক ভারত েথেক
িবিলয়ন ডলােরর অ  েকনা, কালেক চায়না েথেক সাবেমিরন েকনা, আজেক সয্ােটলাইট উৎেক্ষপণ, কালেক েমে ােরল, আজেক েসানা উধাও, কালেক কয়লা,
আজেক ভারেতর ঋণ, কালেক যমুনা েসতু বা সু রবেন পাওয়ার য্া । এ েযন উ য়েনর েহািল েখলা! িক  আসেল িবষয়টা িক? িবষয়টা িকছুই না, জেয়র
সুইসবয্াংেক আমােদর ভয্াট টয্াক্স িবল েটাল বয্মূলয্ চা া ঘুষ িফেসর টাকার পাহাড় জেম যায় । শত শত আি েকর মালেয়িশয়ােত েসেক  েহাম হয়। েয
েলােকর িসএি র চাকা েমাছার মুেরাদ নাই, েস এখন পােজেরা চালায়, ইতয্ািদ, ইউ েগট দয্ িপকচার।

িক  এ লা আমােদর সবার জানা সাবেজক্ট। আপিন েযটা জােনন না েসটা ঐ পুরােনা কথাটাইঃ েয আপিনই এর জনয্ দায়ী। আপনার েডলুশয্ন , অ তা,
িডনায়াল, মূখর্তা, দািয় হীনতা, াথর্পরতা, পলায়নপর মেনাবৃিত্ত, এবং সেবর্াপির িবশাল ও অিবে দয্ মগজেধালাই এর জনয্ দায়ী।

েদশেক িঠক করেত হেল সবার আেগ আপনার িনেজেক বদলােত হেব । িক  েসটা িকভােব? িকভােব জােনন? বলব? মাই  করেবন না েতা? আ া বিল।
যখন আমরা েবিশ বড়েলাক িছলাম না (এখনও নই যিদও)। যখন আমরা ঢাকায় বাসা ভাড়া কের থাকতাম। তখন আমােদর বাসাটা িছল একটা গ্রয্া
েস াল ে শন বা মেন কেরন কমলাপুর ে শন। আমার বাবার সাইেডর েয রাবেণর ি , উনােদর যার যখন ঢাকায় েয কাজ পড়ত, বা েযখােন যাওয়ার
েয়াজন হত, তােদর থম গ বয্ হত আমােদর বাসা। আমার আ া েয কত হাজারবার এই রাবেণর ি েক খাইেয়েছ, আর কতবার আমােদর বাসায় েমেঝেত

িবছানা েপেত েত হেয়েছ আমার েবানেদর , তার িহসাব নাই। িক  এখন এমনিক েফসবুেকও তােদর হিদস পাই না। তারা আেমিরকায় থােক। মােঝ মােঝ
ঢাকায় আেস। েঘাের েফের। আ ার কােছ েথেক নুয্নতম দােম িকেন েনয়া বািড় লােত দামী িফিটংস লাগায় , ভাড়া েতােল। আবার চেল যায়। আমার মােয়র
সােথ একিদন এেস েদখা কের যাওয়ার কােটর্ িসটাও তারা আর িদেত চায় না। আর আিম? ওহ! আিম েতা পুরাই তার েছঁড়া াগ অয্ািডক্ট য্াকিশপ, মােন
আমার জনয্ ওরা খুব দঃুিখত আসেল। েকানভােবই আমােক কন  করেত চায় না কারণ আিম এভােব ক্রয্াক িদেয় সমােজর িনেচর তলায় পেড় যােবা , এটা
ওরা েকউ চায়িন। এইজনয্ আমার স ান রক্ষােথর্ই আমােক অয্াভেয়ড কের। আই িথ । 

েতা হয্াঁ, পৃিথবী একটা ে েকা েরি িলয়ান কে ালড ি জন য্ােনট -- এই কথা হজম করার মত ওেপন মাই  কারও না থাকার জনয্ আপনােদরেক হয়ত
েদাষ েদয়া যায় না। আমােক সারা জীবনই সবাই খুব ি িলয়া  বেল আসেছ। এই েতা কালেকই রা ােকর গালর্ে ে র সােথ চয্াট করার সময় েস কথাটা
বলল। আিমও খুব খুিশ হেয় বেল উিঠ েয হয্াঁ , পৃিথবী একটা ি জন য্ােনট! িক  তখন ওরা িকভােব জািন আমার িদেক তাকায় । তখন আর আমার
ি িলয়াে র উপর ভরসা করেত পাের না। তখন ঐ স ান েদয়াটা হেয় যায় মধয্িবেত্তর িসগােরট লুকােনা স ান। মােন আিম আসেল বলেত চাি  আপনােদর
পা েথেক মাথা পযর্  সব িকছু ভুল ! আপনারা ধমর্ মােনন,  েসটা একটা ভুল। আপনারা িটিভ েদেখন। টয্াক্স েদন। াইভারস লাইেস  কেরন। ডাক্তার
েদখান। ওষুধ খান। ই ু েল যান। েখলা েদেখন। পাসেপাটর্  বানান। মাংস খান। এ লা সবই ভুল। আপনােদর েকান ধারনাই নাই েয আপনারা সবাই মাই
ে ভ। আপনারা যা িকছু কেরন, তােত সবার খুব দীঘর্েময়াদী ক্ষিত হয়। িক  আপনােদর েসটা েবাঝার েকান ক্ষমতা নাই। আপনারা অে র মত একটা
েঘােরর মেধয্ িবচরণ কের সারা জীবন যা কেরেছন , তাইই করেত থােকন। আপনােদর েকান েবাধ বুি  নাই। আপনােদর েঘােরর বাইের েকান তথয্ িদেল
আপনারা ফয্াল ফয্াল কের তািকেয় থােকন েযন পাগল েদখেছন। আপনােদর ধু ঐ পয্াট আর চয্াট  --  আর টাকার পাহাড় বানােনা। আপনােদর
েছেলেমেয়রাও ঐ একই িজিনেষর পুনরাবৃিত্ত করেব। গািড় আর েফােনর মেডল বদলােব , ফা  ফুড েথেক জা  অডর্ ার করেব , পয্ােকজ িডেল িবেদশ ঘুরেব,
মােঝ মােঝ ন ালিজক হেয় মুিক্তযুে র েচতনা বা ঐ জাতীয় েকান অসু  মাই ফােকর বিড় েল েখেয় িবরাট িবরাট রচনা িলেখ সবার কােছ েথেক বাহবা
আর াইজ পােব।
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গত পেবর্ েতা রাবেণর ি  ফুি  িলেখ গা া কের েফললাম। এই পবর্টা একটু ভাল হেব আশাকির। েবশ ভাল িকছু ইনপুট েপেয়িছ। বয্াপার হল েয আমার
টােগর্ট অিডেয়  আসেল রা াক এবং িহপ াররাই যারা বুি বৃিত্তেত টপ অভ দয্ র য্া ,  যােদরেক আিম েবিসক েবাকািসধা বিল । অনয্রা অবশয্ই আরও
িন মােনর কয্ােটগিরেত আেছ। এটা আিম েজাক িহসােব বলেলও কথাটা আসেলও সিতয্ কারণ আিম েখয়াল কির েয যােদরেক আিম েসি িটভ এবং ইে িলেজ
িহসােব ধির, ওরা েকাথায় েফাকাস করেছ এবং আমার েকান েকান িটিচং বাইপাস করেছ, এই দইুটা েখয়াল করেলই খুব সহেজ একজন মানুেষর ইেভালুয্শেনর
েলেভলটা েবাঝা যায়। আর যারা এই েবিসক মাই ফােকর বাইের তােদর েচনা েমাটামুিট সহজ েযমন র রু রায়, আবদু াহ আবু সায়ীদ সয্ার, বা ডঃ শিহদলু
আলম। আিম বলিছ না েয এঁরা েমি ক্স েথেক পুরাপুির আন াগড , িক  ওেদর েয ি েকােয়ি  হাই , এ বয্াপাের েকান সে হ নাই। েতা আমার অিডয়য্া
যারা, তারা িনেজেদরেক েবশ বস মেন কের , এবং েদেশর জনয্ িকছু করেত চায় এরকম এক ধরেণর িফলানে ািপও ফীল কের েকউ েকউ । িক  এেদর
েবিশর ভাগই এখনও িঠক িহপ ার কয্ােটগির েথেক উত্তরণ করেত পােরিন। এটা আিম বুিঝ যখন েদিখ খুব হাই ি েকােয়ি  েকান সলুয্শন িনেয় ওরা কখনও
আলাপ কেরনা। আমার েশয়ার করা েকান িকছুেত আগ্রহ েদখায় না স বত ইেগার কারেণ েয আিম ওেদর েচেয় লাইট ইয়ারস এিগেয় আিছ এটা েমেন েনয়া
বা কাশ হেয় যাক এরকম েকান িকছু েশা করেত নারাজ (এটা বাঙািল াইল)। েমাট কথা আই েডা  ফীল অয্াি িশেয়েটড,  যার কারণ েবিসকয্ািল
একটাই, মানুষজেনর ইেগা আর আনইভল্ভড ে ট অভ মাই । এটা নেত খুব ফািন হেলও সতয্। কােজই আমার িনেজর ই ু ইশেনর উপের িনভর্ র কের িলেখ
েযেত হয় েয েগাপেন অেনেকই আমার েলখা পড়েছ এবং েদয়ারেফার ইভল্ভড হে । এখােন একটা উই  ইেমািজ হেব। 

আমার পিরিচত এক েমেয় ব ু  আজেক আমার একটা কেম  িডিলট কের েদয়ােত চরম িবরক্ত হেয় ভাবেত বসলাম েয এত িবরক্ত েকন হলাম ? আিম খুব
কমই অপমািনত ফীল কির, িক  এই েমেয়টা িকভােব জািন আমার বাটন িটপেত থােক এবং আিম চরম অপমািনত ফীল কির । েতা এটা িনেয় ভাবেত
বসলাম। আপিন যখন ইেমাশনািল ি গারড হেবন ,  তখনই বুঝেবন েয ঐ জায়গায় আপনার িকছু েলসন পাওয়ার আেছ। েতা আিম েখয়াল করলাম েয
েমেয়টাই আসেল আমার কেমে  ি গারড হেয় ই াকৃতভােব আমােক ডাইেরক্ট ইনসা  করেছ যােত আিম আর ভিবষয্েত ওর েকান েপাে  েকান কেম  না
েদই। অথর্াৎ ওর এেজ া হল আমােক চুপ করােনা কারণ আমার কেম লা ওর িহেপািক্রিসেত িগেয় একদম বুলস আই িহট করেত থােক তীেরর মত। েমেয়টা
েবশ বুি মতী এবং চ  ইেগািটি কাল হওয়ােত ওেক েকউ সহেজ কাবু করেত পােরনা ,  িক  আিম েতা ওর লীেগর বাইের । আিম ওেক কেয়ক র য্াে
আউটক্লাস কের েফিল, কােজই ওর বুি েত ও ওর ে  অয্াে াচটাই িনেয়েছ। মজার বয্াপার হে  এই টাইপ লা সাধারণত আমার মত কয্ােরক্টারেক এেকবােরই
িনেত পােরনা, এবং ত ক কের েদয়। েয েকান কারেণই েহাক ও এখনও েসটা কেরিন, তেব আর কয়িদন আমার আয়ু আেছ েসটা িচ া কের আিম েবশ
িবিমউজড!

এরপর েনক্সট আইেটম হল এক বয্বসায়ী ভ েলাক আজেক আলােপর মাঝখােন বলল েয আিম ছা  জীবেন আওয়ামী লীগ কেরিছ । িক  এখন ... েদেশর
অথর্নীিতর অব া ভাল না। েকন জািন এরা ক্ষমতায় আসেল সবার বয্বসায় ম া লােগ। হয্াঁ, অ  িকছু েলাক খুব েবিশরকম ভাল আেছ। িক  আমরা যারা
সৎ, িমিডয়াম সাইেজর বয্বসায়ী, তােদর জনয্ জীিবকা চালােনা খুব কিঠন হেয় েগেছ। চারিদেক ম া। ইি য়া েথেক ইিলগাল বয্বসা করেল খুব লাভ , িক
আমরা যারা সৎ থাকেত চাই, তােদর অব া ভাল না। এই ধরেণর ভুক্তেভাগী েটি মিনেক আিম খুব দাম েদই কারণ এই ভ েলাক েতা আমােক েচেননা , বা
আমার বায়াস স েকর্  জােননা। েস জা  কথায় কথায় তার িনেজর অিভ তাটা আমােক বেলেছ। েতা পিলিটকাল বায়ােসর কথা যখন এেসই পড়েলা তখন
বিল,  আিম েখয়াল কেরিছ েয েকালকাতার েফসবুক প লায় ওরা াভািবকভােবই একটু অয্াি  পািক ািন হয় ে িসিফকািল আমােদর মুিক্তযু  ইসুয্র
কারেণ। এবং এই বায়াসটার কারেণ েদখা যায় েয ওরা অেনেকই িনরেপক্ষতা েমে ন করেত পােরনা। েযমন জিহর রায়হান হতয্ার িবষয়টা। এটা আমােদর
নমর্াল আল বদর হতয্ার মেধয্ িফট কেরনা, আবার পাকেসনােদর ঘােড়ও েফলা যায় না। এটা আমার কথা না, 'েডড েরকিনং' বইটােত শিমর্লা েবাস এই
কথাটা বেলেছন। েতা এটা িনেয় আমার েবশ েকৗতূহল জাগেলা েয আসেলই িক ইি য়ানরা আমােদর বুি জীবীেদর েমেরেছ? আসেলও িক ওরা পািক ািন েসনা
েসেজ বাঙািল েমেয়েদর েরপ কেরেছ? এর েকান ভাল ডকুেমে শন পাইিন, িক  েকন জািন মেন হয় এর মেধয্ সতয্তা আেছ। ' াড েটিলগ্রাম' বইটা পড়েলও
িকছুটা েবাঝা যায় েয বাংলােদেশর াধীনতা াি র ঘটনাটা েবশ ভালভােবই ভারেতর সাজােনা নাটক। মজার বয্াপার হল েয এেকক পক্ষ এেকক কারেণ এটা
েমেন িনেত পােরনা কারণ ওেদর যার যার িবিলফ িসে েম আঘাত লােগ। 

আমার েলখা যিদ কাউেক টাচ কের থােক , তাহেল আপনার িক  েবশ িকছু েহামওয়াকর্  করেত হেব । এর কারণ আমার কনশাসেনেস যা যা ঢুেকেছ গত ১০
বছের তার ৫% ও আিম িলখেত পািরনা আমার েলখায় । এটা েকন আিম জািননা ,  িক  বয্াপারটা এইরকমই। কােজই আপিন যিদ আপনার কনশাসেনস
আপেগ্রড করেত চান ,  তাহেল আমার েদয়া কু্ল লা আপনার ািড করেত হেব । েযমন এই পেবর্ আপিন িরসাচর্  করেত পােরন মাইক এমাির এবং সয্া া
েডরেয়র 'অরেগান বাবল' নােম একটা েটকেনালিজ। এটা একটা এেথিরক েটকেনালিজ েযটােত অরেমস , াইট, েকায়াটর্ জ িক্র াল, গ্রাফাইট, িসেম , এবং
আরও িকছু ইনেগ্রিডেয়  বয্বহার কের আমােদর ৫িজ, ওয়াইফাই, ইেলকি কাল িগ্রড, এবং অনয্ানয্ ইেলে াময্াে িটক এবং মাইেক্রাওেয়ভ েরিডেয়শনেক নািলফাই
করা যায় এবং আরও অেনক িকছু েয লা আিম ই া কেরই বলিছনা কারণ নেল আপনােদর মাথা ঘুের যােব। আপনারা িনেত পারেবন না। েতা ই ািভর্ উেত
সয্া া এক পযর্ােয় বেলই েফলল েয গত ৮/১০ বছর ধের অ  িমিডয়ােত ধু বকবক হে , িক  েকউ ভাল েকান সলুয্শন িদেত পারেছ না। েসেক্ষে , এই
েটকেনালিজটা খুব িমিসং এবং এটা আসেলও কাজ কের। থেম সয্া া খুবই ে ি ক িছল এটা িনেয়, ও বারবার বলিছল েসটা। পের িজিনষটা বানােনা েশষ
হেল যখন রান করা হল, তখন সয্া ার িভতের একটা আমুল পিরবতর্ ন ইেভন ওর েচহারা েদেখও েবাঝা যাি ল। েতা আমার দঃুখ হল এ লা িনেয় আেলাচনা
করার মত ইভল্ভড িহপ ার নাই আমােদর েদেশ। েয়াজনীয় ময্ােটিরয়াল লা বাংলােদেশ বেস েজাগাড় করা কিঠন হেলও অস ব না যিদ িকছুটা বােজট
থােক। এইজনয্ আিম বারবার বিল চচর্ া চচর্ া চচর্ া। আমার এই েলখার িপছেনও উে শয্ এটাই েয েদেশ েকউ না েকউ আেছ যার যেথ  বুি  আেছ আমার
কথা কয্াচ করার। তারা িমেলই একটা হাই ি েকােয়ি  কালচার ৈতির হেব েযখান েথেক েবর হেয় আসেব আমােদর সম  সমসয্ার সমাধান। িক  আমার ঐ
েমেয় ব ু র মত যােকই দইুটা কথা বুঝােনার েচ া কির েসই েতেড় আেস , এখান েথেক িবদায় হন। আপনার পি িত আমার দরকার নাই। আিম িনেজই
অেনক বড় পি ত। থয্াংক ইউ। 

েতা হয্াঁ, রাবেণর ি র িবষয়টা যা তা িছল, িক  আিম ায়ই িনেজর েপেটর এক্সিক্রেম  েবর কের েদই এই জনয্ েয এটা েসস হেয় যাক । আিম েতা
েদবতা নই। আপনােদর মতই েছাটেলািকেত ভরা একজন মানুষ। আমার চুর ভুল হয়। এখােন ই রটয্া  ইসুয্টা হল েয অেনেক মেন কের েয ভাল িকছু
করেত হেল আেগ িনেজেক নবীর মত পিব  বানােত হেব , আসেল তা নয়। ই ােফর্ কশন সহই আমােদর কাজ করেত হেব এবং কােজর মেধয্ িদেয় েরিক্টফাই
হেয় যােব সব িকছু। ও হয্াঁ, েনক্সট আইেটম মেন পেড় েগেছ, কালেক অেনকিদন পের বােস আর েল নােত চড়লাম। েল না হল আেগকার েটে ার একটু বড়



সাইজ, আপনারা অবশয্ জােনন। এর িপছন সাইেড দইুপােশ ল া কের ৫ জেনর িসেট ৬ জন বসায়। েতা আমার অেপািজট সাইেড েবশ পাছােমাটা এক বয্িক্ত
েজার কের েঠেস যখন বসার েচ া করেছ, ওটা েদেখ আমার হািস েপেয় মুখ িদেয় জািন িক ডায়ালগ েবর হেয় েগল । তখন পাছােমাটা বলল, েয েপালাপান
িক সব ফালতু আে ালন কের িকছুই েতা আদায় করেত পারেলা না। এইসব গািড় ইিলগািল রা ায় নামােনা , এেদর েকান পারিমট নাই, ইতয্ািদ। এই েন
আিমও েগলাম ি গারড হেয়। িক জািন একটা বাত মারলাম আর েদিখ ঐ পাশ েথেক এক ফিড়ং আমােক িজে স করেতেছঃ আপিন িবি  আর আি েকর
তফাৎ জােনন? আিম েতা হাঁ! আিম কই এই বয্াটা কইেত্থ িক িজগায়? েতা েল না েতেত উঠেত িগেয়ও উঠল না, সবাই আমরা েচেপ েগলাম। পাছােমাটা
েদিখ খুব স  েচােখ আমার হাফপয্া  আর পােশ বসা েমেয় ব ু েক পযর্েবক্ষণ কের যাে । এর পের িডেজল িনেত থামা এবং েশষেমশ চাক্কা ফু ু স হেয়
যাওয়ােত আমরা পের েহঁেট আমােদর গ েবয্ েপৗঁছালাম। আিম িচ া করলাম , হায়, ছুিটর িদেনও িক ভয়ংকর এই জািনর্! িক অসভয্ আর অিভশ  এই শহর!
এখােন কাউেক িকছু বুঝােনা যায় না কারণ সবাই আেগ েথেকই সব বুেঝ বেস আেছ । আিমও তােদর মেধয্ তােদর মতই আেরক বুঝেনওয়ালা অনয্েদর কত
িক বুঝাি । ওরাও যা, আিমও তা। 

এবাের আজেকর েশষ আইেটম ইেয়াগা আর কু িলিন রাইিজং। েবথ একাটর্  নােম একজন ইলুিমনািত েসটািনক িরচুয়াল সাভর্ াইভােরর কথা েন জানলাম েয
কু িলিন রাইজ করার েয বয্াপারটা ওটা আসেল একটা িডমিনক য্াকিটস এবং যত রকম গড গেডস আেছ সবাই আসেল িডমিনক , অথর্াৎ এিদক িদেয়
ইসলােমর ে িমসটাই কােরক্ট। এই কথাটা আিম আেগ ব বার নেলও এবাের েয িরয়ালাইেজশনটা হল েসটা অনয্ েলেভেল। এখােন িবষয়টা হে  েয এই েবথ
েমেয়টা সয্াটািনজমেক এক্সেপিরেয়  কের েসখান েথেক েবর হেয় এেস "ক্রাইে " িব াসী হেয়েছ েযটা মুসিলমেদর আ া িব াস করার মতই। েবিসকয্ািল এেদর
গড বা আমােদর েসাসর্ একই। িক  আিম িনেজ েকান ধমর্ মািন না কারণ আিম মাই ফােকর িপছেনর গ টা েজেন েফেলিছ। এটা যার যার মত কের বুেঝ
িনেত হয়, এই জনয্ এটা িনেয় আিম সময় ন  কিরনা। িক  েবেথর েয কথাটা আমার কােছ িজবল মেন হেয়েছ েসটা হল েয শিক্তপাত বা কু িলিন রাইজ
করেত হেল আসেল 'শিক্ত' নােম একটা এি িটেক আমােদর শরীেরর েপাটর্ ােল ঢুকেত েদয়ার পািমর্শন িদেত হয় এবং এেত লােভর েচেয় ক্ষিত েবিশ হয় কারণ
তখন িবিভ  েনেগিটভ এি িট আমােদরেক পেজস করার পািমর্শন েপেয় যায় । েতা যাইেহাক, বাংলােদেশর মুসিলমরা ইেয়াগা বা কু িলিন স েকর্  েতমন িকছু
জােনও না, কােজই এটা িনেয় েবিশ কনসা র্  হওয়ার দরকার নাই।
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অেনক আেজবােজ কথাই েলখা হয়, িক  মানুেষর জীবেন িকছু  য্ড অয্াওেয়েকিনং থােক েস লা েলখা যায়না । একা একা চুপচাপ হজম করেত হয়। এরকম
কখনও িক হেয়েছ েয কােরা সােথ আপনার ে কআপ হেয় যাওয়ার অেনকিদন পের তার েকান ছিব বা িকছু েদেখ আপনার মেন হেয়েছঃ এর সােথ িকভােব
িছলাম আিম? এই িজিনষ অনয্েক্ষে ও হেত পাের। ধেরন আিম যখন আেমিরকায় চাকির করতাম, তখন েকউ েকউ আমার সােথ আ া িদত। েকউ েকউ
কােজর পের আমার সােথ হয্াং আউট করেতা। েতা আিম এক পযর্ােয় েখয়াল করতাম েয যারা আমােক পাত্তা িদত , এরা সবাই আমার মত থম বা ি তীয়
েজনােরশন ইিমগ্রয্া । কা ুরা আমার সােথ ে িল িছল, আর সাদারা একটা অদশৃয্ দরূ  েমে ন করেতা েযটা বুঝেত আমার অেনক েদির হেয়েছ। আিম িকছু
কিবতার "েবােডর্ " (অনলাইন েফারাম আর িক) কিবতা েপা  করেত করেত িকছু ব ু  বািনেয়িছলাম । এরা পের আমার অেনক ঘিন  হেয় যায়। তখন
বুঝেত পারলাম আমার অফলাইন িবেহিবওরটা সাদারা া  করেত পােরিন। কিবতার মাধয্েম একজন মানুষেক আরও ভাল েচনা যায় িকছু িকছু িদক িদেয়।
এইজনয্ পিরচেয়র গভীরতাটা অনয্ েলেভেল হয়। 

েতা আজেকর িবষয় হল এই েলেভল। এই িজিনষটা বাংলােদেশর মধয্িবত্ত িহপ াররা খুব ভাল েবােঝ েযটা চ  রকম ফািনও। আমার মেন আেছ রা ােকর
সােথ যখন নতুন পিরচয় হেয়িছল েস েবশ অেনক বছর আেগ, কথায় কথায় ও তখন "ক্ষয্াত' শ টা বয্বহার করেল, আিম চমেক উেঠিছলাম। আের? ও হয্াঁ,
বাংলােদেশর েলাকজন তাইেল এখনও এই িবষয়টা েবােঝ! েতা আেমিরকায় েগেল ক্ষয্ােতর েডিফিনশন আসেল বদেল যায় কারণ িনউ ইয়েকর্  এত িকিসেমর
মানুষ এত রকম আজব েপাশাক আসাক পের েয এটা এক ধরেণর েমি ং পট হেয় েগেছ , িক  আসেল সবাই যার যার িনজ  কালচার অনুযায়ী ওেদর
িনজ  েডিফিনশেনর "ক্ষয্াত" বয্াপারটা ধেরই রােখ। আর সাদােদর আমােক পাত্তা না েদয়ার বয্াপারটা ঐ িজিনেষরই অংশ। িক  যখন আপিন িনেজই বুঝেত
পারেবন েয আপিন িনেজই ক্ষয্াত, তখন িক করেবন? তখন আপিন অনয্ কাউেক কিপ কের ওেদর মত েপাশাক পরেবন? হয্াঁ, আমরা অেনেকই তাই কির,
এবং এটা ক্ষয্ােতর িবষয়ও না সব সময়। আমরা িফট ইন করেত পছ  কির। য্া  আউট করেত চাইনা। আমােদর ভাষার অয্ােক্স  বদেল যায়। এর সবই
ঐ সাবকনশাস ক্ষয্ােতর কনেস  েথেকই আেস। 

সবাই জােন েয আমােদর িমডলক্লাস িহপ াররা এই ক্ষয্ােতর কনেস  সবেচেয় ভাল েবােঝ , রাইট? য্া  কাপড় েচাপড় পড়েত হেল অেনক টাকা পয়সা
লােগ। েযমন ের-বান সান াস পরা একটা ক্ষয্ােতর লক্ষণ। েকন? কারণ সবাই জােন এটা একটা দামী য্া  যারা একদম েচােখর মেধয্ ঁতা িদেয় েখাদাই
কের েদয়, েয এই দয্াখ আিম দামী য্াে র সান াস পির । ঢাকা এবং িনউ ইয়েকর্ র ফুটপােথ এইসব দামী য্াে র নকল ভরা থােক। িচ বা মাইেকল
েকােরর ছড়াছিড় থােক িবিভ  স া মােকর্ েট। এখােন আপনার বুঝেত হেব েয ডলাের একটা িজিনষ যিদ দামী হয় , তখন েসটা এক ধরেণর েমক েস  কের
েয, ওেক, আপিন ভাল ইনকাম কেরন। িক  েসই দামী িজিনষটা যখন একজন ঢাকা শহেরর িহপ ার পের, তখন েসটার অথর্ আবার একটু বদেল যায় ,
নািক?  আিম ১০ ডলােরর সান াস পের েফসবুেকর ে াফাইল িপকচার েদয়ােত আমার অি য়ান ব ু  আমােক পচািন িদেয়িছল । সান ােসর ক্ষয্াতেনেসর
অয্াওয়ারেনসটা এর আেগ আমার িছল না। িকছুেতই ৫ ডলােরর েবিশ দােমর সান াস িকনেত চাইতাম না। ৩,০০০ ডলােরর েরবান েন েতা আেক্কল ড়ুম!

এখন বেলন েয কসিমক িডসেক্লাজােরর সােথ এর স কর্  িক ? স কর্  হল "েলেভেল"। আমার েক্লাজ িকন যারা, যােদর আিম েবিসক েবাকািসধা িহপ ার
বিল, যারা নাদান বা ার মত আমার কথার মাথামু ু িকছুই বুঝেত পাের না, ওেদর একটা সােটর্ ন েলেভল অভ েসি িটিভিট িমিসং আেছ। েযমন মেন কেরন,
যারা েরবান পের, তারা মেন কের েয এটা েবশ কুল একটা বয্াপার , নািক? িক  েকন এটা মেন কের? এক হল, েয িজিনষটা েদখেত খুবই াইিলশ।
িক  সিতয্ বলেত েসটা েমইন বয্াপার নয়। েমইন হল ঐ েলােগাটা। েযটা একদম েচােখর পােশই িমউরােলর মত উঁচু উঁচু হেয় ি  করা থােক েয এই দয্াখ
আিম েকান য্াে র মাল। এটা মালটা িচনেতও িকছু জানেত হয়, নািক? েসেলি িটরা, মুিভ াররা এটা পের। কােজই সব িদক িমলােয় এটা েবশ কুল একটা
বয্াপার। থয্া  গড ফর চায়না মাল। িক  িক েছাটেলািক আমার এই অয্ানািলিসস ! নািক? আমার এই েলখা পেড় েরবানওয়ালারা িক একটু হেলও ল া
পােব? েপেতই পাের। এরকম ল া েতা আমরা পাই মােঝ মােঝ। আর আিমও এক্সয্াক্টিল েসটাই চাই। েরবান পের াইল করাও একটা েলেভল। েসটারও
একটা িলিমেটশন আেছ। এটা একটা াটর্ েনসও বেট, আবার অনয্ভােব েদখেল, এটা একটা ক্ষয্াতেনস। পির ার? 

আর এই ব  একই ি ি পালটা আিম অয্া াই কির ধািমর্ক , নাি ক, বুেয়িটয়ান, এক্সপয্াট, বাঙািল, েকালকাতা, বামপ ী, কেপর্াক্রয্াট, পােজেরাওয়ালা, াটর্
েচসার, রক বয্া , মুিভ িডেরক্টর, প অফ ই াি জ, ইতয্ািদ সকল কার িহপ ােরর উপের। িহপ ার শ টার মােনই হল েয বয্িক্ত খুব িহপ , কুল, এবং
ার, অথর্াৎ িনেজর স েকর্  যার ধারণা সুপার ডুপার। েযমন রা াক, ফর এক্সয্া ল। আজেক ওেক িনেয় িলখেত চাইিন কারণ কেয়ক ঘ া েস আমােক

গালাগািল কেরেছ ইনবেক্স। এই বয্াপারটা অেনকটা বা াকা া থাকার মত। বা াকা া মানুেষর দরকার , িক  ব  ঝােমলা কের মােঝ মােঝ , তাই না?
আমার িবরিক্তটাই এই জায়গায় কারণ আিম েতা আসেল বা া চাইনা ,  আিম চাই অয্াডা । িক  ওেদরেক অয্াডা  ি েকােয়ি েত িনেত পািরনা যতই
গালাগািল কির আর িহপ ার বিল। রা াক ঐ ঘুের িফের আমােক বারবার বুঝায় েয আসেল েরবান পরাই সিতয্কােরর কুলেনস। এর উপের যাওয়া পাকনািম
ছাড়া আর িকছু না। পৃিথবীর সবাই েরবান িনেয়ই খুিশ, কােজই আমারও তাই হওয়া উিচত। এটাই ওর েলেভল। এটা িনেয় ওেক িকছু বলেত েগেলই েতেড়
এেস ঘ ার পর ঘ া আমােক গালাগািল কের। িক  এই গালাগািলটা ওেক অয্ালাউ করা কতটা িঠক , েসটা িনেয় আমার ভাবেত হেব। বাংলােদেশ থাকা
মােনই েযেহতু অয্াসেহাল ময্ােনজেম , তাই অয্াসেহাল বাছেত েগেল শহর উজাড় হেয় যায়। এটাই ঝােমলা। কােজই এেদর িনেয়ই চলেত হয়। 

েয েকান িবষয় েবাঝার অেনক েলেভল থােক। েযমন বাংলােদেশর মানুষ আেমিরকা স েকর্  অেনক িকছুই জােন িমিডয়া , মুিভ, বা এক্সপয্াটেদর মাধয্েম।
সবারই পিরিচত েকউ না েকউ আেমিরকায় থােক, কােজই ওেদর কথাবাতর্ া ঢং ঢাং েদেখ একটা ধারণা দাঁড়ায়। েকউ েকউ আেমিরকায় েবড়ােত েগেছ। ওেদর
আেমিরকা স েকর্  জানার েলেভলটা একটু েবিশ হওয়াই াভািবক। তারেচেয় উপের আেছ যারা আেমিরকায় থােক। চাকির বাকির কের , গািড় বািড় কের
েসট  হেয় েগেছ। তারেচেয় উপের আেছ যারা আেমিরকার ডমর্ অথর্াৎ ু েলর েহাে ল লাইফটা িলড কেরেছ অ  বেয়েস , ওরা তখন ায় েনিটভ অয্ােক্সে
কথা বলেত পাের, েযটার অয্াডভাে জ িবশাল। তারেচেয় উপের আিছ আিম , েয আেমিরকার েহায়াইট বা য্াকেদর ইনার কালচারটা ধু বুিঝ , তাই না,
ওেদরেক েটক্কা মারার মত মাথা রািখ। এটা িনেয় আপনােদর েজলাস খাওয়ার িকছু নাই কারণ আমরা বাঙািলরা আসেল েতা অেনক পুরােনা আর বেনিদ
সভয্তা। আমােদর কােছ েথেক ওরা অেনক িকছুই িশেখেছ এবং েশেখ। আপনারা েসটা ভুেল েগেছন, তাই আিম আপনােদর মেন করােয় েদই। 

ঢাকার েপালাপান েযমন পািটর্  করা েবােঝ না। েকউ গালর্ে  আনেল পািটর্ েত ঘুঘুর মত মািনকেজাড় হেয় বেস থােক। কাউেক গান গাইেত িদেল েস িগটার
হগ কের অনয্ কাউেক চা  িদেত ভুেল যায়। েকউ সবার চাইেত েবিশ মদ খাওয়া িনেয় এত কনসানর্ড হেয় পেড় েয অনয্েদর ভােগ কম পেড় যায়। েকউ



ি েলাড করাটা মেন কের েয একটা িবশাল দাঁও মারলাম। জয্াম করেত েগেল হােত ফীল আসার আেগই েপালাপােনর হাত বয্থা হেয় যায়। েকউ েযখােন
েসখােন ময়লা েফলেত থােক। েকউ লাগােনার জনয্ পাগল হেয় যায়। েকউ নতুন পিরিচতেদর সােথ মুড মারার সাইেল  কি িটশেন পেড় যায় ,  ইতয্ািদ
ইতয্ািদ। 

েতা বাঙািলেক আিম ল অভ অয্া াকশেনর একটা েবিসক ি ি পাল িশখােত চাই েয বড়েলাক হেত হেল , অথর্াৎ জীবেন অয্াবা য্া  িক্রেয়ট করেত চাইেল
(এটা বড়েলাক হওয়া েথেক আসেল একটু িভ ,  কারণ কােলাটাকা কামােনাই স বত আিথর্কভােব বড়েলাক হওয়ার সহজ উপায় ,  িক  েসটা আমােদর
পয্ারাডাইেম এেক্সে বল না) আপিন যা পােবন, তারেচেয় েবিশ িদেত পারেত জানেত হয় । েকউ আপনােক ১০ টাকার িগফট িদেল আপিন তােক িদেবন ২০
টাকার িগফট। এটা খুব িসমি ফাইড একটা উদাহরণ, িক  িক্লয়ার। টাকা বাড়ােত হেল টাকা খরচ করেত হয়। িকপটা েলােকর টাকা বােড়না। বা টাকা
থাকেলও অয্াবা য্া  ৈতির হয়না। েদখেবন েয বাংলােদেশ আমরা সব সময় েচ া কির িনেজর ভােগ একটু েবিশ েফলেত। আর এই কারেণই আমরা আজেক
ফিকি  জািত। এই েলসন েয বুঝেত পারেব, তার জীবন েথেক অভাব চেল যােব। িক  আজেক একজনেক একটা িগফট িদেয় কালেকই , কই অয্াবা া  েতা
আসেলা না, বলেল হেব না। এটা একটা লাইফ াইেলর বয্াপার। চচর্ ার বয্াপার। 

আজেক যখন রা াক আমােক ায় ঘ াখােনক বা তার েবিশ সময় ধের পচাি ল , তখন আিম গায়া িটিভর একটা ি  এিপেসাড েদখিছলাম েযটােত এমাির
ি থ আর জজর্  নুির িমেল কাবােলর টাইম ােভল েটকেনালিজ িনেয় আলাপ করিছল । কথা সে  এমাির ওর িজেরা পেয়  ওভারইউিনিট িডভাইেসর কথা
বলিছল েয িডভাইসটা একটা েপর সােথ েডেমা কের েফরার পেথ ওর ের  েরাভারটা চুরমার হেয় যায় , িক  ও ােন েবেঁচ যায় । কাবােলর 'েমন ইন
য্াক' ওেক খুব পির ার কের বেল িদেয়েছ েয তুিম িডভাইস বািনেয়ছ , সমসয্া নাই, িক  ৩টা কাজ করেত েযও নাঃ ১) কাউেক এটা বানােনা িশখাবা না,
২) এটা ময্াস িডউস বা িবিক্র করবা না, আর ৩) এটা িগ্রেড অয্াটাচ করবানা, অথর্াৎ বয্বহার করেত পারবা না। এই িতনটা করা ব  কের েদয়ার পর
েথেক এমািরর উপর েথেক লাইফ অয্ােট ট েনয়া কেম বা েথেম েগেছ। েতা এটার মােন িক বুঝেলন ? মােন খুব পির ার। আমােদরেক ে ভাির েথেক েবর
হেত িদেব না এরা। আমােদর েয িতিনয়ত অভাব অভাব িসচুেয়শন , েযমন ধেরন রা াক আর আিম ভাগাভািগ কের ৭৫০ িমিলর একটা েক  ইি
িকনলাম ১৮০০ টাকায়। পেরর মােসই েসটা হেয় েগল ১৯০০ টাকা। িজিনষটার দাম হওয়া উিচত বড়েজার ২০০ েথেক ৩০০ টাকা। আিম কয়িদন আেগ িনউ
ইয়েকর্  িগেয় ৩ টাকায় িতনটা টল হাইেনেকন েখেয়িছ। অথর্াৎ িবয়ার খাওয়া আেমিরকায় ১ /২ টাকার মামলা। আর ঢাকায় েসটা ৫০০। এই ে ভািরর
েলেভলটাই রা াকরা বুঝেত পাের না। আেমিরকানরা িক  ে ভই। িক  আমােদর েথেক ওেদর অব া হাজার ণ ভাল। এইজনয্ বাঙািলেক আসেল আমােদর
ফিকি ে র েলেভল বুঝােত পাির না। েকউ এটা বুঝেত চায় না , কারণ আঁেত ঘা লােগ। িক  মজা হল েয, ঐটুকু আঁেত ঘা সহয্ করেত না পারেল এই
ে ভাির েথেক েবর হওয়া যােব না েকানিদন। 

আিম যখন রা াকেক েভে  টুকরা টুকরা কির , তখন তার িপছেন আমার একটা এেজ া আেছ। একটা পাওয়ার আেছ। একটা উে শয্ আেছ। িক  রা াক
আমার েদখােদিখ েসই একই কাজ আমার সােথ করেত চায়। আমােক বেল, িঢলিট মারেল পাটেকলিট েখেত হয়। আিম মেন মেন কই েবাকািসধাের! আিম িক
কই আর আমার সাের ী িক কয়? আিম িকেসর িভিডও েদিখ, আর রা াক আমােক িক িশখায়? এই দইুেয়র গয্াপ কমােত পাির না। েতা আজেক আমার
েলখার েমইন েমেসজ িছল 'েলেভল'। েলেভল আপ করেত হেল িনেজর ইেগা কে াল করেত হয়। েয েরবান পরেছ , েস যেথ  িচ াভাবনা কেরই পরেছ, িক
েসটাই েশষ কথা নয়। এর পেরর েলেভেল েযেত হেল েরবান পরার জনয্ একটু ল া পাওয়ার দরকার আেছ ৈবিক। েসটা যিদ ইেগা িদেয় িডেফ  কের
েফলেলন, েতা েফলেলন। ওখােনই আপিন আটেক েগেলন। আমােদর কসিমক িডসেক্লাজােরর েফাকাস হেত হেব ঐ এমািরর ৩টা টয্াবু -- ি  এনািজর্  িডভাইস
িরিলজ করেত হেব। এটা আমােদর সবাই িমেল করেত হেব। আমােদর ফাইটটা ঐখােন। রা াক বড় না আিম বড়, এই ছয্াঁচড়া ভাইেব রা াকই আটেক আেছ,
আিম নই। 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৩৩

েছাটেবলায় িকছু আেমিরকান ধাঁধা বা ছিবআঁকার বই িদত চাচারা িক া আ া েয লােত কতক লা েফাঁটা বা ডট েদয়া থাকেতা, আর ঐ ডট লােত ন র
বসােনা থাকেতা। একটা ন র েথেক পেরর ন র পযর্  েছাট েছাট লাইন  করেত হত এবং সব লা ডট কােনক্ট হেয় েগেল একটা ছিব ফুেট উঠত েযটা ডট
কােনেক্টর আেগ েবাঝা েযত না। এই একই কাজটা করেত হয় কনশাসেনস রাইজ করার জনয্ও। েছাট েছাট , িবিক্ষ , এবং আপাতদিৃ েত আনিরেলেটড িকছু
িবষয় স েকর্  জানা  করার পর , ধীের ধীের িকছু ডট কােনক্ট হেত থােক এবং একটা নতুন িরয়ািলিটর িপকচার ফমর্ হয় । এেত আমােদর কনশাসেনস
এক্সপয্াে ড হয়, এবং েযটােক আমরা "বা ব" বেল ভািব, েসটার সং া বদলােত থােক িতিনয়ত। আমােদর েবিসক আি ক নাি ক িহপ ার সমাজ েযটােক
বা বতা বেল মেন কের , মােন আপনােদর কথা বলিছ, েসটােক বেল ডুয়ািলিট। বাম ডান, ধািমর্ক নাি ক, কমুিন  কয্ািপটািল , রবী  নজ ল, আি ক
িবি ,  এরকম েয ডায়ােলিক্টক ময্ােটিরয়ািলজম ,  বা টু পািটর্  িসে ম,  এটা হল েবিসক মাই ফাক যার িভতের বাই িডফ  সবাই আটেক আেছ । যখন
আমােদর িমশন সফল হেব, তখন এই ডুয়ািলিট েথেক আমরা িনেজেদরেক উত্তিরত কের েফলব, মােন অয্ােসনশন।

আমরা যারা িনেজেদরেক "জাগিরত" বা েসিম জাগিরত মেন কির , তারা েটে িটভিল িকছু েবিসক জায়গায় একমত হেলও েদখা যায় িতটা িনিটিগ্রিটেতই
আমার ব ু েজমস আিম যা বলিছ, তার উ াটা বলেছ। িকছুিদন অবজাভর্  করার পর বুঝলাম আমার কথার িবেরািধতা করা ওর একটা হয্ািবট হেয় েগেছ,
এবং এটা হয়। িক  তােত আসেল িবগার িপকচারটা খুব একটা বদলায় না। আমােদর েবিসক ে িমসটা েমাটামুিট একই থােক। েতা আমােদর বা আমার
িবিলফ িসে মটা আপাতত এরকম েয ডা ইেনর িথওিরর েয িমিসং িলংক ,  েসটা আসেল আনুনািকেদর েজেনিটক এি িনয়ািরংেক িসি ফাই কের । অথর্াৎ,
াইেমেটর ৪৮ েক্রােমােজােমর সােথ আনুনািক েরি িলয়ানেদর ৪৬ েক্রােমােজামেক িফউজ কের ওরা েহােমা সয্ািপেয়  নােম একটা ে ভ ি িস বািনেয়েছ । এই

ঘটনা যিদ না ঘটেতা, তাহেল হয়ত আমরা হতাম েহােমা ইেরকটাস। আর িবিভ  ইিট এবং য্াক েজেক্টর ইেসলে ায়াররা েযটা বলেত চায় , েসটা হল, েয
আমােদর ভিবষয্ৎ টােগর্ট হে  েহােমা ইলুিমনাস। অথর্াৎ আমরা এক ধরেণর লাইট বিড বা লাইট িবইং হেত যাি , এবং েসটা যােত না হেত পাের েসই জনয্
িবিভ  ষড়যে র মাধয্েম আমােদর ি েকােয়ি  দািবেয় রাখা হে । এই িবষয়টা খুব ভালভােব বুঝেত পারাই হল এক ধরেণর জাগরণ, েযটা আপনােদর সবার
মেধয্ আমরা ইিনিশেয়ট করেত চাি , কারণ এটাই আমােদর দাস  েথেক মুিক্তর উপায়।

আমার েলখা যারা পেড়ন তারা জােনন েয আমােদর েয রাজৈনিতক ে ক্ষাপট ,  অথর্াৎ িবি  আি ক জামাত িহফাজত জাসদ বাম ইতয্ািদ ,  ওেদর িনেয়
নাটক লা সাজােনা হয় আপনােদরেক এক ধরেণর েঘার বা ধাঁধাঁর মেধয্ রাখার জনয্ যােত আপনারা সিতয্কার বা বতা িক েসটা বুঝেত না পােরন ।
রাজৈনিতক দল লােক েয অদশৃয্ হাত ময্ািনপুেলট কের েসটা হল খুব ধনী িকছু কেপর্ােরশন , িমিলটািরর উপেরর েলেভল আর ইে িলেজ । িতটা েদেশর
ইে িলেজ  এবং িমিলটাির আসেল একই অদশৃয্ মািলেকর দাস , যােদর মেধয্ দইুটা মূল ফয্াকশন আেছঃ জােয়ািন  এবং নাৎিস। এখােন আপনারা বুেঝ িনেয়ন
েয আমােদর অেনক কমে ক্স একটা িরয়ািলিটেক আমরা িসমি ফাই কের িবগ িপকচারটা বুঝাি , ইিজ কি েহনশেনর জনয্। েতা জােয়ািন রা েয েবিসক
িফলসিফ ফেলা কের েসটােক বলা যায় 'েসকুলার িহউময্ািনজম' েযটা মেন কেরন আমােদর িবি  অয্াডা  করেত চায়, িক  ায়শই র-আি েকর ছলচাতুিরর
সােথ না পারার কারেণ ওেদর েমৗলবাদীেদর সাহাযয্ িনেত হয়, িক  পরবতর্ীেত েদখা যায় েয কাজ হািছল েশেষ ওরা ঐ েটে ারাির ব ু েদর কথা সহেজ ভুেল
যায়। অনয্িদেক নাৎিসরা হল কমুিন  ফয্ািশ  িফলসিফর। েযটা এখন আমরা আি েকর মেধয্ েদখেত পাি  েয খুব ং িডেক্টটিরয়াল ফয্ািশজম চলেছ
বাংলােদেশ।

জােয়ািন েদর আেছ ১৩টা েসটািনক বা লুিসেফিরয়ান াড লাইন েযই বংেশর বা ারা এক েদড় বছর বয়স েথেকই এমেক আ া মাই  কে াল ে াগ্রােমর
ীকার হেয় িবিভ  রকম সুপার পাওয়ার েডেভলপ কের েযটা স েকর্  সাধারণ েলাক িকছুই জােন না। আমার ধারণা েয এই এমেক আ া বা মনাকর্  গ্রািমং

ইতয্ািদ (এর ব  শাখা শাখা আেছ) এটা আসেল ে েকা েরি িলয়ানেদর মানুেষর সােথ মাজর্  করার একটা েসস েযটা েবশ কমি েকেটড এবং ওয়ান সাইজ
িফটস অল না। অথর্াৎ এেকক জেনর েক্ষে  তার িসচুেয়শন বা অয্ািবিলিট অনুযায়ী এেকক ে াগ্রােম ঢুকােনা হয় , িক  সব িকছুর মূল এেজ া একটাই, েসটা
হল আথর্ িহউময্ািনিটেক কে াল আর ডিমেনট কের ে ভ বািনেয় রাখা।

েসটািনক াড লাইেনর ধান হল রথচাই  যারা খুব স বত আনুনািক আমুন রা এর বংশধর। এরা স বত মানুষই না, বা মানুষ হেলও এেদর েরি িলয়ান
িডএেন কে  খুবই হাই। এর সােথ এমেক আ া গ্রািমং িমক্স করেল েযটা হয় েসটা হল েয এই বয্িক্ত লােক খুব সহেজ েরি িলয়ানরা কে াল করেত পাের
 িহে ািসস, ওয়াক ইন, সউল া ফার, পেজশন, বা িস ল মাই  হয্াক করা। অথর্াৎ একজন মানুেষর বিড একটা েরি িলয়ান সহেজ েটক ওভার কের

েফলেত পাের েযটা ঐ েলােকর আেশপােশর েকউ বুঝেত পারেব না েয ঐ বয্িক্তর মাই  বা সউল বদেল েগেছ। এখন েস স ূণর্ অনয্ একটা াণীর ারা
পিরচািলত হে , িক  েদখেত েতা একই আেছ। কােজই িকভােব েকউ বুঝেব েয িভতেরর বয্িক্তটা বদেল েগেছ? এটা েশখ হািছনা, আ ুল কােদর েথেক 
কের েয কােরা হেত পাের। এখােন আমােদর মূল বাধা হে  সাধারণ পাবিলেকর মগজেধালাই বা মাই ফাক , েযটার কারেণ আপনারা িকছুেতই িব াস করেত
পােরন না এত ফয্া াসিটক িকছু আসেল সিতয্ হেত পাের। আপনােদর কােছ এসব পকথার গ  বা জাফর ইকবাল সয্ােরর নকল সােয়  িফকশন মেন হয়।

িক  ঝােমলা হে  েয আসেল এ লা পকথা নয় , সিতয্। আর আিম েয পেয় টা আজেক েফাকাস করেত চাি  েসটা হল েয আমােদর কাবােলর িভতের
নাৎিস আর জােয়ািন  েয ফয্াকশন দইুটা আেছ, এরা েকউই আমােদর ভাল চায় না। কােজই এেদর মেধয্ হাত বদল হেল েসটা হেব েচি ং অভ দয্ গাডর্ স।
েযটােত আমােদর েকান লাভ নাই। এখােন ঝােমলা হল েয আপিন হয়ত কাউেক েসিভয়র বা আপনার দেলর েলাক ভাবেছন ,  িক  েস আসেল ঐ দইু
ফয্াকশেনর একদেলর সােপাটর্ ার, অথর্াৎ িঠক েযমন িবি -আি ক অ ারেনট কের েতমন েকান লাভ হয় না কারণ এেদর েগাপন এেজ া একইঃ আপনার
ে ভাির, িঠক েসই রকম, নাৎিস বা জােয়ািন  েয ফয্াকশনেকই আপিন সােপাটর্  েদন , এরা দইু ফয্াকশনই েরি িলয়ান হাইি ড। এেদর মেধয্ েয েরষােরিষ
েসটা হল েয েক আপনার মািলক হেব ,  েসই মািলকানা ে র লড়াই। এেদর কাউেক সােপাটর্  িদেয়ই আপনার েকান লাভ নাই। কারণ আপনার এই দইু
ফয্াকশেনর হাত েথেকই বাঁচেত হেব।

এইজনয্ মানবতার মুিক্তর িবষয়টা অমিনভােসর্র সবেচেয় জিটল নাটক েযটা এখন ক্লাইময্াক্স হে । এই নাটক আপিন বুঝেত না পারেল আপনার অি ই বৃথা
কারণ আপিন েয এই মুহূেতর্  পৃিথবীেত একজন মানুষ িহসােব উপি ত আেছন, েসটার কারণ হল মানবতার মুিক্তর এই সবেথেক অিভনব নাটকটা এক্সেপিরেয়
করা। আিম এটা বুিঝ বেলই িতিদন িলখেত পাির, কারণ আিম জািন িক পিরমাণ ঐিতহািসক েফেনােমনার মেধয্ িদেয় আমরা যাি । আমােদর জীবন আমূল
পালেট যােব খুব কম সমেয়র মেধয্।



এখােন আেরকটা ডট আপনােদর কােনক্ট করােয় েদই েয কাবােলর েয িসেক্রট ে স ি ট বা ে কঅয্াওেয় িসিভলাইেজশন লা আেছ , তার মেধয্ একটার নাম
হল েসালার ওয়ােডর্ ন েযটা রথচাই  কে াল কের। কােজই এটা হেব জােয়ািন  ফয্াকশন। িক  আবার ি তীয় িব যুে র পের েজক্ট েপপারিক্লেপর মাধয্েম
জামর্ািনর িব ানীরা সবাই আেমিরকায় চেল িগেয় নাসা াপন কের ওখােন েয িসেক্রট ে স ি ট বািনেয়েছ , েসটা কে াল কের নাৎিসরা। মেন রাখেবন, নাসা
একটা িমিলটাির এেজি  েযটােক িসিভিলয়ান এেজি  বেল পাবিলকেক খাওয়ােনা হয়। নাসার েয অংশটা আমােদর সােথ ই ারেফস কের, এেদর কাজ হল ে স
স েকর্  আমােদরেক এেকবাের েবাকািসধা বানােয় রাখা । িক  নাসার ইনার বা িমিলটাির পাটর্ টা সুপার অয্াডভা ড এবং এরা ইিটেদর সােথ একসােথ কাজ
কের।

কসিমক িডেস্ক্লাজার বেল েয একটা মুভেম  চলেছ অ  িমিডয়ােত , েসটােকও অবশয্ই কাবাল ইনিফে ট এবং কে াল করার েচ া করেছ। ওরা চাে  িবিভ
েসিমনার, কনেভনশন, ওেয়িবনার, ইেভ  ইতয্ািদর মাধয্েম েমইনি েমর মত অ  িমিডয়ােকও ঘুম পাড়ােয় রাখেত । এভােব ১০০ বছর েকেট েযেত পাের।
তারপরও আমােদর গভঃ লয্ােবর েবাকািসধারা আমােক বলেব, মািহন েদা , েতার এিলেয়েনর খবর িক? ওরা িক মরেস? কই িকছুই েতা বাইর হইল না
এতিদন পরও। তুই তাইেল বুঝিল েতা এ লা সবই েবাগাস? খামাখা এতিদন পাগলািম করিল। িক  মজা হে  েসটা স ব হেব না কারণ িদ কয্াট ইজ
আউট অভ িদ বয্াগ। আমরা সবই জািন কার িক এেজ া; েক িক করেত চাে । আনুনািক ে েকা েরি িলয়ানেদর সাজােনা তােসর ঘর েভে  পড়েত আসেল
আর খুব েবিশ েদির নাই। খুব িশগিগির আপনারা বুঝেত পারেবন েয দয্ ফ ইজ ইন দয্ পুিডং।
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েফােন টাকা ভরেত িগেয় রা ােকর বউ বিবতার সােথ েদখা হেয় েগল িক  ও আমােক েদেখিন । ওর সােথ েমেস াের দু ািম করেত েযেয় েদেখিছলাম েয
েমেসজ যাে  না। আ াজ কেরিছলাম েয রা ােকর আেদেশ েস আমােক ক কের েরেখেছ। েমেয়টা রা ােকর ে েম অ  িক  তার িপছেন রা ােকর
েকরামিত ৭০%। ও মানুষেক ে ভ বানােয় রাখেত পছ  কের। এটা করার জনয্ ওর অ  হল ইেমাশনাল য্াকেমইল। ও েযেহতু ওর ে েদর জনয্ একধরেণর
মায়া ফীল কের, েসটােক পঁূিজ কেরই ওর ে ভািরর বয্বসাটা চালায়। বিবতােক ও েযেহতু মাই  কে াল কের রােখ একারেণ সারাক্ষণ েছাটেছাট টক্কর লাগেত
থােক। এই টক্কর িরজল্ভ করেত িগেয় রা ােকর অেনক নাটক করেত হয়। আর েমেয়রা এই নাটকটা খুব পছ  কের কারণ এটার মােন হল েয েছেলটা
েমেয়টােক এক ধরেণর সময় িদে । কােজই এক ধরেণর মাই েলস সংসার নাটেকর পয্াঁেচর মেধয্ পেড় ওেদর জীবন েকেট যায় এবং এটােকই ওরা েব
পিসবল অপশন মেন কের হয্ািপিল (িক  আসেল এ িট এবং আনহয্ািপ ) জীবন পার করেত থােক। েতা আিম দইুবার ভাবার পর িক মেন কের আগ
বাড়ােয় িগেয় ওেক হয্ােলা বললাম। বিবতাও েহেস আমােক বলা  করেলা েয আমরা দইুজন নািক একজন আেরকজেনর িক্রিটিসজেমর মা ার। অথচ আিম
েতা েকানিদন রা ােকর িক্রিটিসজম করার সুেযাগ পাইিন ওর সােথ। মােঝ মােঝ েচ া কেরিছ ওেক বুঝােনার েয রা াক ওেক ি জনার কের েরেখেছ , িক
েমেয়টার ই ু ইশন ভাল হওয়ােত ও আমােক বলার আেগই থামােয় েদয়। পের রা াক ওেক আমােদর পুরা কনভােসর্শনটা েদখােত বাধয্ কের কারণ ও বিবতােক
া  কেরনা। আিম যতবার বিবতার সােথ কথা বেলিছ , েতয্কটা কনভােসর্শনই রা াক েদেখেছ। এটা েথেক আবার মািণত হয় েয আমার কথাটা িঠকঃ

বিবতা রা ােকর ি জনার। ইন ফয্াক্ট, ব  এই িজিনষটাই ও ওর সব ব ু েদর সােথ অয্া াই কের, এবং আমার েক্ষে  েকন ওর সােথ আমার ঝগড়া হয়
েসটা েনক্সট পয্ারায় বলিছ। এটা েবাঝা খুব পূণর্। 

আিম েয সবাইেক েবিসক েবাকািসধা িহপ ার বিল যার মেধয্ রা াক েথেক  কের আমার পিরিচত ৯৯ .৯৯% পেড়েছ, এটার কারণ হল েয আিম েযটা
বুঝােত চাি  েসটার জনয্ েকান পার শ  নাই । েযমন জাপািন ভাষায় একটা শ  আেছ 'িহিকেকামির' যার অথর্ হল এমন একজন বয্িক্ত যার েসাশয্াল
উইথ য়াল হেয়েছ, এই বয্িক্ত বাসায় লুকােয় থােক, তার িকছু করেত বা কােরা সােথ েদখা করেত ই া কেরনা। শ  িডফাইনড হেয় েগেল তখন বুঝােত খুব
সুিবধা হয়। েতা আিম েবাকািসধা শ টা বয্বহার করার কারেণ আমার েলখাটা েমইনি েমর জনয্ টয্াবু হেয় যায় ,  িক  আিম েসটাই চাই । কারণ
েমইনি মেক চ ন েদয়াই েতা আমার উে শয্। কােজই েকন আিম এমন ভাষায় িলখেবা েয সাবকনশাসিল আিম তয্াশায় আিছ েয েকান একিদন আমার
েলখা েমইনি ম খােব? যিদও এত েভেব িচে  িকছু িলিখনা ,  িক  তারপরও একটা সাবকনশাস লিজক সব িকছুর মেধয্ই থােক। ওটােক েকউ লুকােত
পােরনা। এটা আমরাই সবেচেয় ভাল জািন। আর এই কারেণই েতা আমরা  'িরিডং িবটুইন দয্ লাইনস '  বয্াপারটা সবেচেয় ভাল পাির। আর এইখােনই
েমইনি েমর যুিক্তবাদীেদর আমরা হারাই কারণ ওরা হাইয়ার ফয্াকাি লা বয্বহার করা েশেখিন এখনও। েয কারেণ েহাগা িদেয় েঠেল আমােদর সােথ েজতার
েচ া কের বয্থর্ হয়। আর তখনই েক্ষেপ যায়। 

েতা রা ােকর িবষয়টা হল েয ওর একটা েছা  অ কার পৃিথবী আেছ েযটা েবিসকয্ািল ওর ঘেরর সমান । ঐ িমিন পৃিথবীেত আেছ ওর িবগত বাবা , মা,
েবান, অ  িকছু আত্মীয়, িকছু ব ু , আর বিবতা। বিবতােক িনেয় ও েসকু্সয়ািল েবারড েযটা ও আমার সােথ েশয়ার কের িক  বিবতার সােথ কেরনা। এটা
কমন েস । আিম এখােন এটা িলেখ েফলা এমন িকছু িসেক্রট আউট করা িহসােব গণয্ হেবনা আসেল। যিদও িলিখত ওয়ােডর্ র ক্ষমতা অেনক েবিশ। বাইেরর
িবে র সােথ ওর েযাগােযাগ হয় ই ারেনেটর েমইনি ম িমিডয়ার মাধয্েম আর হল ওর ব ু রা যারা সবাই ওর মতই েবাকািসধা িহপ ার। কােজই েসলফ
ফুলিফিলং েফিসর মত িনেরট একটা িফডবয্াক লুেপর িভতের ওর কারাবাস চলেত থােক। এই িবষয়টা আপনােদর েতয্েকর েক্ষে  েযাজয্। িক  রা ােকর
সােথ অনয্েদর তফাৎ হল েয আিম েযই মুহূেতর্  ওেক চয্ােল  কির, তখন ও আপনােদর মত চুপচাপ আমার কথা েন আপেস আমােক ওর লাইফ েথেক েকেট
বাদ না িদেয়, ও তখন একটা িহে িরকাল িফট িদেয় ইেমাশনাল য্াকেমইল েথেক  কের যত রকম মাই  কে াল েটকিনক ওর েবে  আেছ , সব লা
অয্া াই করেত থােক যতক্ষণ পযর্  আিম হার ীকার না কির। এই সাইেল  হার ীকার আিম ব  বছর কেরিছ েদেখই আিম এতিদন ধের ওর ে  আিছ।
িক  িরেস িল আিম আর ওেক েকান দয়া েদখাি  না। েয কারেণ ওর টয্া াম লা খুব ঘনঘন হে  ইদািনং। িক  মজার বয্াপার হল েয রা ােকর েকসটা
এক্সি ম হওয়ােত আমার বুঝেত সুিবধা হেয়েছ েয অয্াভােরজ িহপ ার েবাকািসধারা আসেল েকন ওেদর অ কার মাই কে ালড পৃিথবী েথেক এত বছর পেরও
েবর হেত পারেছ না। 

আপনারা জােনন েয আিম বাংলােদেশর েমাটামুিট েব  ু ল কেলেজ পেড়িছ এবং ঐসব িতটা সােকর্ ল েথেকই আিম বিহ ৃ ত হেয়িছ কারণ ঐ েয আিম ওেদর
সবাইেক েবিসক েবাকািসধা মেন কির। েতা েদখা যায় েয ১০/২০ বছর েকেট েগেল সবার রাগ িকছুটা পািন হেয় যায় , তখন আবার নতুন কের ে িশপ
হয়। আমার গভঃ লয্ােবর বয্াচেমটেদর সােথ একই কািহিন হেয়েছ। িরইউিনওেন েগিছ , েপ অয্াড হেয়িছ, এবং তারপেরই আবার েসই পুরােনা সমসয্া িরিপট
হওয়া  কেরেছ। িকভােব? ঐেয আপনােদরেক আমােদর পাইলট েমা া ব ু র কথা বেলিছ আেগর িকছু পেবর্। ও আমােক সারাক্ষণ নামাজ পড়েত বেল আর
ইসলািমক েহদায়ােতর েচ া কের। েতা িঠক রা ােকর মতই, এবার আিম বা ু র সােথও 'ে স অভ েনা িপিট'েত িগেয় ওর বলেজ ধের বললাম েযঃ েদা , তুই
েতা নবীজীর িশক্ষা িকছুই েবাজস না। নবীজী েকানিদন কাউেক এভােব িবরিক্তকরভােব ঁতােয়, েজার কের নামাজ পড়ােনার েচ া কেরিন। ইন ফয্াক্ট, আিম
েয একজন কসিমক ি  ি িরট কনেসে  িব াসী, এটােক েতার েরে ক্ট করা িশখেত হেব। িতটা ধমর্ েয আসেল ময্ান েমইড, এবং ভুয়া, এটা আিম েযেহতু
খুব ভাল কের জািন, কােজই আমার কােছ ঐসব ননেস  িজিনষপ  বুঝােত আসাটাও েতা একধরেনর েবয়াদবী , বা অেশাভন, কারণ আমার বয্িক্তগত িবিলফ
িসে মেক েতা তুিম েকান েরে ক্ট িদ  না। তাইেল আিম েকন েতামার ননেসি কাল ধমর্েক েরে ক্ট িদব? স ান েপেত হেল স ান িদেত জানেত হয়। তাই
নয় িক? আমার পেয় টা িক েবাঝা েগেছ?

িক  িঠক ঐ রা ােকর মতই যুিক্ত না পারেল মানুষ তখন িহে িরকাল টয্া াম  কের । েতা আিমও েযটা করলাম েয আমার এই ম  ৈচতেনয্ িশেসর
েশষ পবর্টা ঐ েমেস ার েপ েশয়ার কের িদলাম। আর যায় েকাথা বাবাের বাবা। েজাঁেকর মুেখ নুন পড়ার মত  হেয় েগল 'ফাক ইউ' ইতয্ািদ বলা!
তড়পাতড়িপর েলেভল েদেখ আিমও বুঝলাম এরা আমার এনািজর্  খরচ করার মত ওয়াদর্ ইট না। এ ার দয্া াগন িসেনমার মত এেকর পর এক চয্ােল  িনেয়
সবার িবিচ সাইজ অেনক কেরিছ জীবেন। এইেতা কেয়ক বছর আেগই বুেয়েটর আিড়পাতা নােম একটা েপই এই কাজ করেত হেয়েছ , িক  ঝােমলা হল েয
ওেদর মাথা েখােল না আি েমটিল। যু টাই সার হয়। ঐ রকম বয্াটল আমােদর নাি করা েমৗলবাদীেদর সােথ কের যাে  বছেরর পর বছর িক  এেত লােভর
েচেয় মেন হয় ক্ষিতই েবিশ হয়। কােজই এই রা া আমার জনয্ নয়। আিম প েছেড় চেল আসলাম। 



মজা হে  েয েলসনটা আিম েপলাম , েসটা খুব ভয্ালুয়য্াবল। বাংলােদেশর িতটা িহপ ার আসেল েমৗলবাদী। মােন আমােদর অকাট মূখর্ মা াসা েফল যারা
গ্রাম গে  িবিভ  িমলাদ মাহিফেল উ াপা া বেক দইুচার টাকা কামাই কের , তােদর েচেয় আপনারা খুব েবিশ উপের নন। এটা েন রা ােকর মত মাই
কের েফলেলই সমসয্া। কারণ মাই  করা মােনই হল েয মাই  লকড হেয় েগল। এখন আপিন রা ােকর মত ধু টয্া াম করেত থাকেবন, আমার কথা িকছু
নেবনও না, বুঝেবনও না। িতটা জায়গায় এই একই সমসয্া। েয কারেণ আমার এই বেস বেস অসীম ৈধযর্ িনেয় টাইপ কের কের িদেনর পর িদন ধের

বুঝােত হে  েয আিম িক বলেত চাি । একটা মজার িজিনষ বিল। গভঃ লয্াব েপ যারা যারা আমােক অয্াটাক এবং গালাগািল করেলা এরা েতয্েকই
ভয়ংকর রকেমর বড়েলাক! আমােদর বয্ােচ আিম ছাড়া গরীব েলাক কমই আেছ িক  আিমও আসেল শেখর গরীব। েজিপমগর্ােন আমার েবতন কত িছল এটা
েন আমােদর ক াক্টর সােহব বুঝেতই পােরনা েয আিম বাসায় বেস কিরটা িক? েতা এই অেঢল ধনস েদর মািলক কারা হয় বেলন েতা? যারা য্াটাস

কুও িসে মটােক সবেথেক এিফিশেয় িল এক্স েয়ট করেত পাের । অথর্াৎ আমােদর ে েকােদর িনেচ আেছ েজজইুট বা রথচাই রা , তারপর র, আি ক, এবং
তার পেরর েলেভেলই এেস েগেছ আমােদর িহপ ার কেপর্াক্রয্াট েবাকািসধারা যারা আমােদর মেধয্ সবেচেয় আিথর্কভােব সফল । ইজ ইট এিন সা র্াইজ েয আমার
কথা েন সবার আেগ এরা আমােক গালাগািল করা  করেব ? মজার বয্াপার হে  েয আমার েলখা পেড় ওরা ঘ াটাও বুঝেত পােরিন ,  ইন ফয্াক্ট
পড়েতও পােরিন দইু এক পয্ারার েবিশ। তার আেগই ওেদর মাই ভাইরাস অয্ািক্টেভেটড হেয় েগেছ, কারণ ঐ আকর্ ি ক পয্ারাসাইট লা েতা হােড় হােড় জােন
আিম েক। কােজই ওরা একসােথ িচকু্কর পাড়া  কেরেছ েয অয় তরা সবিট িমলা আেগ এিটের িবদায় কর , নাইেল এই হালা সব ঝাঁঝরা কইরা ফালাইব।
কথা অতীব সতয্ বেট!

এেদর কারেণই আি েকর ৈ রাচার আর দনুর্ীিত এভােব েজঁেক বেসেছ এবং যতিদন এই রা াক িহপ াররা ওেদর মাই ফাক েথেক েবর হেয় না আসেব ,
আমােদর েকান মুিক্ত নাই। আমার েলখা পড়েল ওরা িক কের জােনন? আমােক িক্রিটসাইজ করেত বেস যায় েয আমার িক িক দবুর্লতা আেছ। তারপর ঐসব
জায়গায় ছুির চাকু রামদা চালােত থােক আমােক েফেল েদয়ার জনয্। আিম েসিদন রা াকেক এক পযর্ােয় বেলই েফললাম েয ভাইয়া , চাকু্ক িদেয়  িক টয্াংেকর
সােথ ফাইট করা যায়? আসেল েতা ওেদর িনেজেক িক্রিটসাইজ করেত বসেত হেব । দয্াটস দয্ পেয় । িক  িহপ ারেদর িদেয় েসলফ িক্রিটসাইজ করােনার
েচেয় অস ব িকছু েবাধহয় এই দিুনয়ােত এখনও ৈতির হয়িন। ওরা কনিসভই করেত পােরনা েয আমােদর য্াটাস কুও িসে মটাই একটা ে ভাির িসে ম।
এটােক বদলােত হেল আেগ িসে েমর িভতর বািহর বুঝেত হেব। েক বা কারা িসে মটা আসেল চালাে , েসটা বুঝেত হেব। িকভােব তারা আমােদরেক ে ভ
বািনেয় েরেখেছ েসটা বুঝেত হেব। একটা উদাহরণ িদেল আপিন রা াকেদর াইট অথর্াৎ িবপথগমেনর েলেভলটা বুঝেত পারেবন। 

মেন কেরন আমােদর  েদেশ েয েফসবুক ,  গল,  উইিকিপিডয়া,  উইে াজ,  পাঠাও  বা উবার সািভর্ স,  অথবা ডঃ  ইউনুেসর  মাইেক্রােক্রিডট,  এি ও,
আইিসিডিডআরিব, ইউনাইেটড েনশ ,  বা ওয়া র্  েহলথ অরগানাইেজশন, সরকার, ফামর্া, ইউএসএইড, ইউেনে া, এইসব িজিনষেক িহপ াররা মেন কের েয
িবশাল একটা ভাল বয্াপার। অথর্াৎ উবােরর মত একটা চরম আইিডয়া েবর কের িমিলওেনয়ার হেত পারা হল এেদর কােছ আি েমট সােক্সস। এই জনয্ আমার
ঐ গভঃ লয্ােবর েবাকািসধােদর মেধয্ যার বয্বসা বা ক্লাউট যত েবিশ , েস তত েবিশ হয্াডম। এইজনয্ েয আমােক বাঁশ িদল তার েপাে  সােথ সােথ ৪টা
লাইক পেড় েগল। মজার িবষয় হল েয গভঃ লয্ােবর েবিশর ভাগ ছা ই বড়েলােকর েপালাপান। আমার মত মধয্িবত্ত েয ধুমা  মগেজর েজাের ঢুকেত
েপেরেছ, আমােদর সংখয্া হােত গণা। েতা বড়েলাক ফয্ািমিলর মানুেষর বড়েলাক হওয়া েতমন কিঠন বয্াপার না, জা  রামেভাদাই না হেল বাপদাদার বয্বসা
বা এে ট ধের রাখা কতটা কিঠন হেত পাের? যােহাক এখােন মূল পেয়  হে  েয উবােরর েয কারেণ এত নামডাক হেয়েছ েসটা হল েয ে ভ খাটােয় অ
খরেচ িবিলয়েনয়ার হওয়ার বুি । মাইেক্রােক্রিডট একই বয্াপার। ইন ফয্াক্ট, আপিন যখন ে ভািরর কনেস টা িঠক মত বুেঝ যােবন, তখন েদখেবন েয আিম
উপের যত লা নাম েমনশন কেরিছ তার িতটাই ে ভাির সংক্রা , অথর্াৎ এ লার মাধয্েমই ে েকা কাবাল আমােদরেক ে ভ বানােয় েরেখেছ। 

রা াক বা িহপ ার গভঃ লয্াব েবাকািসধারা েযটা বুঝেত পােরনা েসটা এই িসে িমক মাই ফাক েযটা এত বড় আর গভীর েয এেদর মাথার উপর িদেয়
শশ কের উেড় যায়, এরা বুঝেতই পােরনা আমরা িক কই। এইজনয্ ওেদর ইেগােত েলেগ যায়। কারণ ওেদর েচেয় েকউ েবিশ েবােঝ এটা েতা এরা েকান
জে  ীকার করেত েশেখিন। এরা জােন েয ওেদর েচেয়ও বড়েলাক যিদ েকউ ওেদর সামেন পেড় যায় , তখন ওরা দইুহাত দইুপােয়র ফাঁেক কঁুচিকেত ঢুকােয়
নমনম কের তার কথা নেব। এছাড়া আর সবাই ওেদর েচােখ েবাকািসধা। আর িঠক এই কারেণই এরাই হল আসল েবাকািসধা েযটা আমার আেগ েকউ
বলার বলজ রােখিন। এটাই আমার মা াির েয আিম একদম জায়গা মত এেদর িবিচেত ধরেত েপেরিছ। এরপরও যিদ ওরা আমার উপের না েক্ষেপ , তাইেল
কার উপের েক্ষপেব? 

িক  আপনারা সবাই আমার পেয় টা িক িঠকমত বুঝেত েপেরেছন েয েকন আিম ওেদর েবাকািসধা বলিছ ? কারণ েমি েক্সর এেজ  ি েথর মত জান াণ
িদেয় এরা ে ভাির িসে মটােক রান কের যাে । এরাই িক  আি েকর ৈ রাচারেক সবেচেয় েবিশ ঘুষ , চা া, েতল পািন খাওয়ায় কারণ ওেদর ধা া। আপ
বাঁচেল বােপর নাম িফলসিফেত এরা িব াসী। িক  েসটারও একটা এক্সিপেরশন েডট আেছ, েসটা এরা মানেত নারাজ। এরা চায় পৃিথবীেত িকছুই েকানিদন না
বদলাক। তাইেলই এরা সারা জীবন েহডম েসেজ আমােদর মত মুিক্তকামীেদর েঠকােয় েরেখ ে ভাির িসে মটােক িচরতের চালােয় েযেত পারেব এবং এেদর ধন
স দ আরও বাড়েত থাকেব। যিদও এেত আমােদর বাদবািকেদর অব া িদনিদন আরও স ীন হেত থাকেব, িক  েসটা েতা এেদর সমসয্া নয়। পৃিথবীেত কার
িক সমসয্া হে  েসটা েদখা েতা এেদর কাজ নয়। 

েয কারেণ রা াকরা কখনও আমােদর সােথ যুিক্তেত পােরনা , েসটা হল েয আমােদর কথা নেল ধু বড়েলাক আরও বড়েলাক হেব না , বরং আমােদর
েতয্েকর জীবেন অিব াসয্ মারাত্মক রকেমর উ িত এেস যােব রাতারািত , েযটার পেথ ধান বাধাই হে  এরা। এেদর টাকা পয়সা েবিশ হওয়ার কারেণ এরা

বুঝেতই পােরনা েয এই িসে েমর সমসয্াটা িক। এরা এক ধরেণর আজ িব েডলুশন আর েডনায়ােলর িভতের পেড় েথেক আেবাল তােবাল বকেত থােক ,
সারাক্ষণ িবিভ  িবেনাদন িনেয় বয্  থােক কারণ বািকটা সময় এরা বয্  থােক টাকা কামাই করেত। এরা জােন েয পেকেট যতক্ষণ টাকা আেছ, ততখন সুখ।
েযটা আসেল একটা েডলুশন। কৃতপেক্ষ, আমােদর ে ভাির িসে ম েথেক েবর হেত হেল এেদর েতয্েকর িনেজেক আমূল বদলােত হেব । এরা এখনও ধেমর্
িব াস কের। এই একটা কারেণই ওেদর মাই  ৪০% কে ালড হেয় থােক। আর বািক ৬০% কে ালড হেয় থােক টাকা িদেয় । টাকা আর ধমর্িব াস এই
দইুেয়র সাঁড়াশী এেদর মাথাটােক এমনভােব আটেক েরেখেছ েয এেদরেক েরি উ করা অস ব এবং ঐ কাজটা ওেদর িনেজেদরই পারেত হেব। বাইের েথেক েকউ
এেস এেদর মাথা আনলক কের িদেত পারেব না। পারেল েসটা আমরা আরও ১০ বছর আেগ কের েফলতাম। 
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দপুুর িতনটা বােজ। বাইের ঝকঝকা েরাদ আর হালকা বাতাস। িক  েরােদ গা পুেড় যায়। িবকােল ভাইেয়র বাসায় দাওয়াত। তার আেগই আজেকর েলখার
কাজটা কের েফলেত চাই। মজা হে  েয এই েলখাটা এমন এক িজিনষ েযটা েকউই িঠকমত অয্াি িশেয়ট করেত পােরনা , আর এক্সয্াক্টিল েসই কারেণই এই
েলখার  েবিশ, কারণ েযটা আপিন আেগ েথেকই জােনন েবােঝন, েসটা আবার আপনােক বেল লাভ িক? কােজই নতুন িকছু িদেত পারাটা দরকার। িক
যােদরেক িদে ন তারা েনয়ার জনয্ ত না থাকেল মােঝ মােঝ াে শন চেল আেস। িক  তারপরও কনশাসেনেস সবার েথেক এিগেয় থাকার বয্াপারটার
মেধয্ একটা আন  আেছ েযটা চািলেয় িনেয় যায় আমােদর। আজেক েবশ কেয়কমাস পের সূেযর্র সােথ আলাপ হওয়ার সময় সূযর্ও বলল েয তুিম েসই একই
কাজই কের যা । অথর্াৎ আমার কােছ ওর এক্সেপেক্টশনটা েবিশ। উ ল েদিখ কেম  িদেয়েছ আমার েলখায় েয েলখা ভাল হে , িক  রা াক বিবতা বাদ
িদেয় অনয্ আরও ভাল সাবেজেক্ট িলখেল ভাল হয়। অথর্াৎ িডসাপেয়ে ড। মিবন ভাই থেম েমেস াের, পের েফান কের বলল েয আি ক িনেয় েযসব কথা
িলখেসন েস লা িডিলট কের েদন। আিম কইতািছ, আপেন িডিলট কেরন। কের িদলাম। ৫ই নেভ ের শতশত  েলাক িল েখেয় মারা েগিছল এবং আহত
হেয়িছল েসটার উপের একটা েছা  িনউজ স বত আলজািজরােত কািশত হেয়িছল। বাঁেশর েক া েথেক েসটা েশয়ার িদেয়েছ। ওটাও িডিলট কের িদলাম।
ি েয়িডয়ান একজন ক ািক্ট অয্াডামু নােম একজন ি েয়িডয়ানেক চয্ােনল কের , তার একটা েমেসজ হল েয লুিসফারেক পৃিথবী েথেক সিরেয় েফলা হেয়েছ। েতা
আমার ি িটশ ব ু  েজমস েসটা িনেয় একটা েফাড়ন েকেটেছ েয এটা ভুয়া খবর। এই ব ু টাই আবার বা ারা েদখেলও বুঝেত পারেব েয েফইক িসিজআই
এরকম ইউএেফা িভিডও েশয়ার েদয়ার ও াদ। কােজই বুঝেতই পারেছন েয ওর িডসানর্েম  ি েলর উপের আমার আ া কতটুকু। সব িমলােয় আমার কাজটা
একটা থয্া েলস জব। 

মূলত সবাই মেন কের েয সবিকছু েস েবােঝ , িক  আসেল তার উ া। এই িজিনষ পাঠক আপনার েক্ষে ও েযাজয্, িক  আপিন যিদ িনেজ েসটা বুঝেত
েপের থােকন, তাহেলই আমার েলখা আপনার জনয্ ইউজফুল। উ ল েযটা বেলেছ েয বিবতা রা াক বাদ িদেয় অনয্ িকছু িনেয় েলেখন , েসটা িদেয় এটাই িক
মািণত হয় না েয আিম িক িলখিছ, েকন িলখিছ, ও িকছুই বুঝেত পােরিন? মিবন ভাই আমার ভালর জনয্ই েতা বলেছন েয আপিন ঐসব সরকার িনেয়

েলখা ব  কেরন। িক  সবাই যার যার েলজ দইু পােয়র ফাঁেকর মেধয্ টােয় বেস বেস আ লু চুষেল ৈ রাচােরর য ণায় েয েদশ প  ুহেয় যাে  েসই দািয়
েক িনেব? বাংলােদশটা পৃিথবীর সবেথেক িনকৃ  েদশ, এটা িনেয় কারও েকান মাথাবয্থা নাই আিম ছাড়া? আর মাথাবয্থা নাই েতা নাই, যার আেছ, তােক
থামােনার জনয্ সবাই এত হ দ  অি র েকন? আপনােদর কখনও মেন হয় না েয সবিকছু িঠক করা খুব দরকার? বাংলােদশ বা ঢাকা শহরটা একটা
বসবােসর অেযাগয্, েহিলশ িসিট, এটা িনেয় আপনােদর কারও েকান িকছু করেত ই া হয়না? েকান দািয় েবাধ িফল কেরন না আপনারা? েযই েদেখন েয
েকউ েসাশয্াল ের নিসিবিলিট িনেয় িকছু বলেছ , সােথ সােথ তােক থামােনার জনয্ উতলা হেয় যান আপনারা সবাই , অথচ ৈ রাচারেক থামােনার জনয্ েতা
আপনারা টঁু শ  কেরন না? এতটা ভ ািম িনেয় েবেঁচ থাকেত আপনােদর ল া লােগনা? আপনােদর খারাপ লােগ না? আয়নার মেধয্ িনেজেক েদেখ একটুও
খারাপ লােগ না েয আপিন পৃিথবীর িনকৃ তম েদেশর গা বাঁচােয় চলা , ধা াবাজ, িবেবকহীন একটা ভ , েয মাই কে াল কের চুেষ খাওয়া একটা বুলিশট
িসে েমর মেধয্ িক আনে  আপনােদর মাই েলস িবেনাদন িনেয় সুেখ িদনািতপাত করেছন? একটুও আপনােদর ল া লােগ না? 

িতটা মানুষেক েদেখ আিম ক্লা  হই । কাউেক েদিখনা িঠক পেথ চলেত। কাউেক েদিখনা িঠক কথা বলেত , িঠক কাজ করেত। েতয্কটা মানুষ ে ভাির
িসে েমর মেধয্ নাক ডুবােয় েবেঁচ আেছ একটা অথর্হীন জীবন িনেয়। আমার গভঃ লয্ােবর েপর বয্াচেমটেদর েয অয্ািটচুড আমার িত , েসটা েদখেল মেন
হেব েয এরা েদেশর িবরাট িবরাট কণর্ধার। আসেল েতা এরা িনেজেদরেক তাইই মেন কের। আিম ওেদর সােথ কে েসি ং েটােন কথা বলিছ , এটা েতা ওরা
কনিসভই করেত পােরনা। আমােক িকভােব েদেখ িনেব েসই িচ ায় বয্  হেয় েগেছ। অথবা , আিম এক পাগল, আমােক িনেয় আলাপ আেলাচনার িকছু নাই।
পাগেলর েব  েমিডিসন হল ওেক পাত্তা না েদয়া। এইসেব এরা িস হ । িটিপকাল মাই ফাকড েমি েক্সর িশপল এ লাই বেল এবং কের। েনা সার াইজ
েদয়ার। িক  আিম েতা এইসেব দেম যাওয়ার পা  নই। উই হয্াভ এ িমশন। এেদর িবিচ সাইজ করাই েতা আমার কাজ। যত েবিশ চয্ােল ড হই , তত েবিশ
মজা পাই আজকাল। কারণ এই েলখােলিখর মাধয্েম আমােদর েফনেমনাল এক্সপয্ানশন হে  কনশাসেনেসর। আর যারা আমার েলখা পড়েছন ,  আপনােদর
ধনয্বাদ। 

আপনারা যারা িহপ ার,  আমার িরডার,  যােদরেক আিম েবাকািসধা বিল ,  আিম চাই েয আপনারা বুঝেত পােরন আমার এই গািলটা েলিজিটেমট । আিম
মানুষেক সামনা সামিন গািল েদইনা। এই েতা িতন িদন আেগ এক েচার আমােকই েচার বেল বাসার মেধয্ িবশ ব া ময়লা েরেখ বাসার িফিটইংস েভে  িদেয়
চেল েগল। তােকও আিম গালাগািল করেত পারলাম না। ধু বললাম েয যান আমার ৩ ,০০০ টাকা েমের েখেয় বড়েলাক হেত পারেল হন , আপনােক জাকাত
সদকা িদেয় িদলাম। দরূ হেয় যান। তাহেল েলখার েক্ষে  গালাগািল েকন? হয়ত এই জনয্ েয আিম একজন কাওয়াডর্ । িক া হয়ত এটা একটা ক েযটা িদেয়
আপনােদর অয্ােটনশন েটেন আনা পািনর মত সহজ। কারণ আপনারা েলা ভাইে শেন িবচরণ কেরন। ভাল কথা আসেল বা ািলর ভাল লােগ না। গািল িদেল
তখন সােথ সােথ আগােয় আেস , বয্াপারটা িক? েক কােক গািল িদে ? অয্াঁ? আমােকই গািল িদে ? বেল িক? এ েকান চয্ােটর বাল? এত বড় আ ধর্া
এের েক িদল? বয্স, কড হেয় েগেলন। নািক?

িক  েঘাড়ােক পািনর কােছ েনয়া যতটা সহজ, পািন খাওয়ােনা ততটাই কিঠন। পািন েঘাড়ার িনেজরই েখেত হয়। ওটা খাওয়ােয় েদয়া যায়না। আর ঐখােনই
িবপিত্ত। তখন সবাই হেয় যায় বুেয়ট িক া গভঃ লয্ােবর মত পাছােমাটা হয্াডম। কথা েবাঝার আেগই েপখম ফুেল এেকবাের েবরােছরা অব া হেয় যায়। েতা
যাই েহাক, আপনােদর হয়ত মেন আেছ েয আমরা বেলিছলাম াে র ে িসেড  হওয়াটা আথর্ অয্ালায়াে র একটা িবশাল িবজয় িছল । কারণ লুিসেফিরয়ান
কাবাল চাি ল িহলাির িক্লনটনেক ে িসেড  বানােত। এর মেধয্ বাগড়া িদেয়েছ ইউএস িমিলটাির এবং ইে িলেজে র েহায়াইট হয্াট ফয্াকশন , এবং স বত িকছু
ইিট ই ারেভনশন। আপনােদর েজেন রাখা ভাল েয েবেনেভােল  ইিটেদর িবিনমেয় গত কেয়ক দশেক ইউএস িমিলটািরর েটকেনালিজ এবং ওেয়পনির েমাটামুিট
েলা েলেভল িকছু ইিটেদর সমকক্ষ য্াটােস চেল েগেছ। সা িতককােলর েপেডািফিলয়া এবং িপজােগট ইতয্ািদ িনেয় েয েতালপাড় চলেছ , েসটা হল িডপ ে েটর
ে ইিনং দয্ েসায়া । িকছুিদন আেগ েসৗিদেত একটা কাবাল পাজর্  হেয়েছ ,  ওটাও িডপ ে ট হাউজ িক্লিনংএর একটা অংশ িছল। এবং অিত স িত জন
ময্ােকইেনর মৃতুয্ও আসেল অয্ালােয়ে র এেক্সিকউশন। িহ ওয়াজ েটেকন আউট। 

এইসেবর মাঝখােন ে য়ািডয়ান অয্াডামুর ঐ ময্ােসজটা েয েরড ভয্া ায়ার ইজ েডড ,  েযটােক আিম বলিছ লুিসফার ,  িক  ওরা আসেল িমন কেরেছ
রথচাই েদর বস েয একটা ই ারিডেমনশনাল িবইং -- এই েমেসেজর তাৎপযর্ অেনক। ি েয়িডয়ানরা েরি িলয়ানেদর সােথ যু  কেরেছ বা করেছ িমিলয়নস
অভ ইয়ারস ধের। ঐ যুে র মেধয্ আমরা িহউময্ানরা জড়ােয় েগিছ ঘটনাক্রেম েযটার ইিতহাস অেনক ল া আর জিটল। ি েয়িডয়ানরা েদখেত নিডর্ ক লুিকং ,



িক  নিডর্ কেদর মেধয্ কমপেক্ষ িতন রকেমর িবনয্াস আেছঃ ১) এরা অনয্ গ্রহ বা িডেমনশন েথেক আসা, ২) এরা অনয্ টাইমলাইন েথেক আসা, অথর্াৎ ওরা
িফউচার েথেক এেসেছ আমােদর সাহাযয্ করেত , আর ৩) ওরা ইনার আথর্ েথেক আসা। স বত এই িতনটাই সিতয্, এবং এছাড়াও আরও রকমেফর আেছ
েযমন জামর্ািনর থুেল েসাসাইিটর সােথ েযাগােযাগ কেরিছল আলেডবারান েথেক। আবার িবিল মায়ার েকেস েয ি েয়িডয়ানরা এেসিছল তারা স ূণর্ অনয্ পক্ষ ,
অনয্ এেজ া। এরপের আেছ েরি িলয়ানেদর নিডর্ ক েসেজ ইউএস িমিলটািরেক েধাঁকা েদয়ার কািহিন। কােজই কািহিন অেনক জিটল। এত সবিকছু বুঝেত চুর
পড়া না আর চচর্ া করেত হয় েযটা আজ পযর্  েকান বাঙািলেক িদেয় করােত পািরিন। বাঙািল এখনও "িকের েদা , েতার এিলেয়েনর খবর িক?" ে েজই
আটেক আেছ। 

কসিমক িডেস্ক্লাজােরর সােথ আমােদর কনশাসেনেসর একটা ডাইেরক্ট কােনকশন । আর কনশাসেনস যত হাই হেব,  আমােদর পিলিটক্স তত েবিশ িক্লন হেত
থাকেব, কারণ পিলিটক্স একটা িডপ মাই ফাক েযটা আমােদর েদেশর মানুষ মা  েবাঝা  কেরেছ িক  এটা এখনও আমােদর বুেয়ট িক া গভঃ লয্ােবর
হাডমেদর ােল েঢােকিন কারণ এরা এখনও টাকাপয়সা , ভাবস, আর েহডমিগির িনেয় পুরাই হাই হেয় আেছ । টাকার েনশার পাশাপািশ চেল এেদর ধেমর্র
েনশা। েদখেবন েয এমন েকান মাই ফাকড িহপ ার নাই েয দফায় দফায় হজ আর উমরাহ কের না। ঐ টাকা িদেয় এই েদেশর ইকনিম পা ােয় েফলা
েযত িক  এই েবাকািসধােদর েসটা বুঝােব েক? এরা েতা িনেজেদর মহাপি ত মেন কের িঠক েয কারেণ বাংলােদশ পৃিথবীর িনকৃ তম েদশ , আর এই েদেশর
সরকার পৃিথবীর িনকৃ তম সরকার। আমােদর েদেশর উ িশিক্ষতরা সবেচেয় েবিশ েবাকািসধা এটা েযিদন আপনারা বুঝেত পারেবন , েসিদন েথেক আমােদর
েদেশর উ িত  হেব। 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৩৬

একটা ওয়ািনর্ং িদেয়  কির েয আমার মত মেনর গভীরতম কথা লােক েখালাখুিল েসাশয্াল িমিডয়ােত পাবিলক কের েদয়ার মেধয্ অেনক ধরেণর ির
থােক েযটা ধু ৈ রাচারী সরকােরর হামলার ভেয়র মেধয্ সীমাব  নয়। আপিন েয কথাই বলেবন, েসটােকই আপনার িব ে  কােজ লাগােনা স ব। যার মুখ
সব সময় ব  থােক, তার দবুর্লতা লা সহেজ েটর পাওয়া যায়না। এমিনেতও আপনারা জােনন েয িডপ ে ট কাবাল মানুেষর বয্িক্তগত তথয্ সংগ্রেহর মহাপীঠ
িহসােবই েফসবুক এবং অনয্ানয্ েসাশয্াল িমিডয়া ৈতির কেরেছ। এই তথয্ই হল ৈ রাচােরর মূল রসদ যার িভিত্তেত আজেকর িডিজটাল স ােসর মাধয্েম
িডিজটাল ৈ রাচােরর হােত আমরা মারা খাি । গত ১০ বছের বাংলােদশ গন াি ক রা  েথেক ৈ রাচারী রা  হেয় েগেছ , িক  হঠাত এক "কাকতালীয়"
ছা ছা ী আে ালন েসই ৈ রাচারেক আচমকা গিদ েথেক অেধর্ক েফেল েদয়া িসচুেয়শেন এেন েফেলেছ েযটা েদেখ পুরা েদশ এবং িব  হতবাক । ঐ আে ালন
েশষ হয়িন। আে ালন চলেছ এবং েদেশর মানুষ গণত  িফরােয় আনা পযর্  িবিভ  েলেভেল , িবিভ ভােব এই আে ালন চলেব কারণ িমথয্া কখনও িচর ায়ী
হেত পাের না। 

আমার আজেকর েলখার মূল টিপক ইসলােমর মূল সমসয্া ঘেরায়া ডগমািটজম, চর ী ইসলািম স াস নয়। আি েকর ৈ রাচার েথেক পির ােণর উপায় িনেয়
েমিডেটট করেত িগেয় থেমই আিব ার কেরিছলাম েয ৈ রাচােরর েনেগিটভ শিক্তটা দইুটা েসাসর্ েথেক আেসঃ ১ ) ে েকা রথচাই  জােয়ািন  কাবাল যারা
উপেরর েলেভল েথেক আমােদর রাজনীিতিবদ, িমিলটাির, এবং ইে িলেজ েক কে াল কের, আর ২) নারিসি ক সুিবধাবাদী বড়েলাক বাঙািল যারা িনেজর
ােথর্ িনরেব িনভৃেত ৈ রাচারেক তয্ক্ষ এবং পেরাক্ষভােব সােপাটর্  িদেয় যায়। এই ি তীয় পক্ষেক আিম বিল িহপ ার, যার মেধয্ আপনারা ায় সবাই আেছন।

অথর্াৎ,  আি েকর ৈ রাচার আসেল আমােদর িভতেরর িমিন ৈ রাচােরর িতফলন । এটােক হােমর্িটক ি ি পােল বলা হেয়েছ অয্াজ উইিদন ,  েসা উইদাউট।
আপনার িভতের যা থাকেব, বাইেরর পৃিথবীেতও তার িতফলন থাকেব। কােজই বাইেরর পৃিথবীেক বদলােত হেল , আপিন েয সমসয্াটা বাইের েফস করেছন ,
েসই একই সমসয্া আপনার িভতের েকাথায় আেছ, েসটা খঁুেজ েবর কের, েসটােক পিরশীিলত করেলই তখন বাইেরর িরে শনটাও অদশৃয্ হেয় যােব। এই জনয্ই
বলা হয় েয সবিকছুর সমাধান আপনার িভতেরই আেছ। আর এই একই বয্াপারটা আমরা ইসলািম স ােসর েক্ষে ও েদখেত পাই। 

েমৗলবাদীরা েযটােক ই িদ-নাসারােদর ষড়য  বেল, েযটা নাি ক এবং েকালকাতা মহেল "কনি েরিস িথওিরর" মত একটা েজাক িহসােব হালকা করা হয়,
েসটােক আিম তথয্ মাণ িদেয় পাহাড় ৈতির কের , শতশত বইেয়র েরফাের  িপিডএফ সহ আপেলাড কের এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার সবার মুখ ব
কের িদেত সক্ষম হেয়িছ। কারণ আসেলও েতা ***সবিকছু*** ই িদ-নাসারােদরই ষড়য ! িক  েসটা আমােদর ইসলামীরা সাধারণত িঠকমত তথয্ মাণ
িদেয় এ য্াি শ করেত না েপের , নাি ক এবং িহ েুদর হােত না ানাবুদ হয়। যার েশাধ ওরা েতােল রাজনীিতেত িফিজকাল ভােয়ােলে র মাধয্েম। িক  এই
আি ক নাি ক  িসয়াইএ িক া রেয়র জনয্ েযন েসানার িডম পাড়া হাঁস। কারণ এটা িদেয় আি ক নাি ক দইু পক্ষেক িচরতের েবকুব , অিশিক্ষত, এবং
অসভয্ বানােয় রাখা যায়। এই িকছুিদন আেগও েদেখিছ েয েকালকাতার প লার ৯০% ময্ােটিরয়াল িছল জা  ইসলামেক বয্াশ করার জনয্ েপা  করা ।
এটা ওেদর একটা হিব। যারা এই বয্বসায় বয্  থােক , তােদর মাথা িনেরট হয়। ওেদরেক নতুন িকছু বলেল িবরক্ত হয়। মেন কের েয এই নতুন পাগল
আবার কইেত্থ আইল? এ আবার েকান নতুন মেডেলর ছা  উপি ত হল?

র িসয়াইেয় সবসময় তৎপর থােক েযন এই সা দািয়ক েসাশয্াল িমিডয়ার দা া েকানভােবই ি িমত না হয়, কারণ এটা একটা ে  মাই ফাক েযটা মধয্িবত্ত
বুি মানেদরেক বুি হীন কােজ বয্  রাখার েমাক্ষম অ । মুসিলম এবং অমুসিলম এই দইু পক্ষই এটােক অস ব খায় কারণ হল েয ওেদর সাবকনশাস িফয়ার।
অমুসিলমেদর িফয়ার হল েয ইসলামেক েবিশ বাড়েত িদেল শিরয়া আইেনর পা ায় পেড় েযেত হেব। আর মুসিলমেদর িফয়ার হল েয আসেলই যিদ এটা
আ াহর সৃ  ধমর্ না হয়, যিদ এটা মানবসৃ  তাহেল িক হেব? আপনারা মেন করেবন েয মুসিলমরা এই ভয় পায় না, িক  আসেল এটাই ওেদর মূল ভয়
িবধায় ওরা সবসময় অমুসিলমেদর ারা ে েট  িফল কের। এই ভয়টা ওেদর সাবকনশােস আমূল িবরাজমান। েমক েনা িমসেটক অয্াবাউট ইট। েসটা না হেল
ইসলামী স াস বেল িকছু থাকেতা না কারণ ইসলাম েতা আসেল শাি র ধমর্ হওয়ার কথা িছল। 

এখন আিস আমার মূল টিপেক েয ফয্ািমিলর িভতের বা েয েকান েগদািরংএ ইসলােমর একটা ঠা া সাইেকালিজকাল ভােয়ােল  কাজ কের েযটা সবেথেক ভাল
িফল করেত পাের িহ  ুবা ননমুসিলমরা। মুসলমানরা এটােক সারাক্ষণ িতি ত কের রােখ এত েবিশ, এত ইউিবিকটাসভােব েয মুসিলমরা এই অে শনটা আেদৗ
িফল করেত পােরনা। এটা অেনকটা আেমিরকানেদর মত যখন ওরা বেল েয আমার ইংিলেশ অয্ােক্স  থাকেব েকন? আিম েতা পারেফক্ট ইংিলশ বলিছ। িক
আসেল েতয্েকরই েতা একটা অয্ােক্স  থাকেবই। আেমিরকায় েযমন আেমিরকানরা মেন কের েয ওেদর েকান অয্ােক্স  নাই ,  িঠক েসরকম মুসিলম েদেশ
মুসিলমরা মেন কের েয তােদর মেধয্ েকান ঔ তয্ বা বুিল করার েকান েটে ি  নাই । িঠক এই কারেণই গভঃ লয্াব েপ আমার ব ু  বা ু  যখন তখন
আমােক ইসলািমক সবক েদয়ােক খুব াভািবক একটা বয্াপার মেন কের অয্াজ ইফ েয আিম িবপথগামী , এবং আমােক সুপেথ িফরােনা ওর ৈনিতক এবং
ধািমর্ক দািয় । অথর্াৎ, আিম েয ওর চাইেত অেনক েবিশ েসি বল , ইে িলেজ , ওর েচেয় অেনক েবিশ পড়া না করা , অেনক মানুেষর সােথ িডল করা
একজন কনিফেড  অয্াডা  েয িনেজর সুবুি র েন ধমর্ীয় মাই ফাক েথেক েবর হেয় আসেত েপেরিছ , েসটা ওর কােছ ে ফ একটা খামেখয়ালীপনা, একটা
ভুল,  একটা িবপথগািমতা। আর এক্সয্াক্টিল এটাই হল ইসলােমর ঔ তয্ েযটা আি েমটিল জােয়ািন  িসয়াইএর আইিসস ,  তািলবান,  সালািফ,  ডনেম
সায়অপ লােক িফড কের। অথর্াৎ হারেমিটক ি ি পালটা আবােরা খাটেছ এখােন। বা ু র মত তথাকিথত মডােরট মুসিলেমর আনউইিটং ঔ তয্টাই হল েসই
েসাসর্ েযখান েথেক ইসলামী স াস িতফিলত হয়। কােজই ইসলামী স াস থামােত হেল বা ু েক মানুষ হেত হেব। একটু েখয়াল করেলই বুঝেত পারেবন েয
নবীজী েমাহা দ যত িবনয়ী এবং সুচিরে র অিধকারী িছেলন, আমােদর ডগময্ািটক েমৗলবাদীরা তার িঠক অয্াি িথিসস অথর্াৎ অহংকারী এবং েগাঁয়ার হয়। 

কালেক ভাইেয়র বাসার খাওয়ার েটিবেল এক খালা আমােক িজে স করেলন েয মািহন তুিম এখন িকছু করেছা ? েতা আিম যথারীিত বললাম েয পড়া না
করিছ এেক্সাপিলিটেক্স। তারপর এেক্সাপিলিটক্স িজিনষটা িক েসটা িনেয় একটা ল া বােকায়াজ  করার ধা া করেত যােবা মা , তখন আমার েথেক এককািঠ
সেরস খালা আমার মুখ েথেক কয্াি  েনয়ার মত কথা েকেড় িনেয় বলেলন েয আসেল েতা নতুন িকছু জানার েয়াজন নাই কারণ সব িকছুর উত্তর েতা
েদয়াই আেছ, তাই না? েজাঁেকর মুেখ নুন পড়ার মত কঁুচেক িগেয় আমার মেন পড়েলা েয ওহ , এই খালা েতা েসই ফুলহাতা াউজ পরা মহাধািমর্ক খালা!
উিন আমােক আেদৗ িকছু বলার সুেযাগ না িদেয় রীিতমত েশখ হািসনা াইেল কনভােসর্শনটােক খাবােরর মেধয্ িনেয় চেল েগেলন । আিম েদখলাম েয আমার
গা িদেয় েকমন একটা িহট েবর হে । েবশ িকছুক্ষন উেঠ যােবা না বেস থাকেবা, আিম েক িক করিছ এখােন এইসব িচ া করেত করেত েধা া েলেগ েগলাম
আরিক। 



েতা িতটা জায়গায় একজন ইসলামী "অথিরিট" পয়দা হেয় যায়, েকান আউট অভ দয্ বক্স টিপক িনেয় আলাপ করেত েগেল। এরা এমনভােব একটা গ্রােমর
েমাড়ল টাইেপর অয্ািটচুেড চেল যায় েয তখন চুপ হেয় যাওয়াটাই একমা  অপশন থােক কারণ অনয্ িকছু করেত হেল েয েজাের েশাের ফাইটটা িদেত হেব ,
েসটা ওখানকার েকউ অয্াি িশেয়ট করেব না। ওয়াইজ বয্িক্ত হেল আপিন িসচুেয়শন বুেঝ চুপ কের যােবন , আর েসটা যিদ না পােরন, তাহেল েব  েকস
েসনািরওেত আপিন একজন "নাি েকর" মত আি ক-নাি ক ু টেলস বয্ােটেল পেড় যােবন েযটা েথেক আজ পযর্  েকান নাি ক জয়ী হেয় িফরেত পােরিন কারণ
েকান আি ক-নাি ক যুে র পের কখনও েদখা যায়িন েয েকান মুসিলম দাবী করেলা েয হয্াঁ, আজেক এই নাি ক আমােক তেকর্  হারােত েপেরেছ িবধায় আজ
েথেক আিম ইসলাম তয্াগ করলাম। এটা কখনও ঘেটিন। অথর্াৎ িতটা আি ক-নাি ক যু   হওয়ার আেগই িনধর্ািরত হেয় থােক েয এই যুে  নাি ক
পরািজত হেব বা হেয়ই আেছ। এই যু  েথেক েকান িফ েকান নাি ক েকানিদন ঘের তুলেত পােরিন। 

আমােদর গত ৮/১০ বছেরর কসিমক িডেস্ক্লাজার পাবিলেকর সাইিকেত েকান দাগ কাটেত পােরিন এর িপছেন ধান কারণ হল ধমর্ িব াস । এ এক জিটল
মাই ফাক েযটা একমা  ধমর্হীন বয্িক্তই েদখেত পায়। েয ধমর্িব ােসর িভতের িবচরণ কের , তার পেক্ষ েবাঝাই স ব না েয এখােন ভুলটা েকাথায় হে ।
েযমন গ্রােমর েমাড়ল বুঝেতই চায় না েয েস একটা ৈ রাচার। মাছ েযমন বুঝেত পােরনা েয পািনেত সাঁতার কাটেছ। কখনও পািনর বাইের চেল েগেল তখন
েস বুঝেত পাের পািনর অি ে র িবষয়টা। তার আগ পযর্  নয়। 

আমার আজেক এই িবষয়টা কাভার করার িপছেন কারণ হল েয ই ু ইিটভিল আমার মেন হে  েয আি েকর পতেনর সময় হেয় েগেছ । আর েসই কারেণই
আবার ইসলামী েমৗলবাদীেদর জনগেণর েসবা করার একটা সুেযাগ আসা টয্াি বল হেলও হেত পাের। আর েসখােনই আমার আপিত্ত কারণ র-আি ক আর যাই
ক ক ইসলামেক ওেদর মূল অ  িহসােব বয্বহার কের না েযটা একিদক িদেয় ভাল । ওরা সের েগেল ইসলামীরা আবার েসাজা হেয় দাঁড়ােনার সুেযাগ পােব
এবং এই সুেযােগ ইসলামী চরমপ ীরা আবার িসয়াইএর সুবােদ পােল হাওয়া পাওয়ার স াবনা ৈতির হওয়া েথেক যিদ আমরা বাঁচেত চাই , তাইেল আমােদর ঐ
হােমর্িটক ি ি পালটা আবার অয্া াই করেত হেব। অথর্াৎ বাইেরর েকান সমসয্ার অবশয্ই একটা িভতেরর েসাসর্ থাকেব েযখান েথেক বাইেরর িরে কশনটা ৈতির
হে । কােজই ইসলামী স াস থামােত চাইেল আমােদর বা ু েদর ঐ ইসলাম িনেয় গ্রােমর েমাড়ল টাইপ অয্ািটচুড করা ব  করেত হেব।



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৩৭

"আপিন েকমন জািন", িনঝুম বারবার বেল আমােক। নেত নেত আিমও িব াস কের েফিল আিম েকমন জািন। কারও সােথ আমার যায় না। বয্াপারটা
এরকম েযন আমার চায়না েযেত হেব মাশর্াল আটর্  িশখেত। অথবা কা নজ ার কাছাকািছ , নীলনেদর বজরা েথেক চাঁেদর আেলায় িপরািমড দশর্ন, িক া
গে ালায় বেস ে য়সীেক চুেমা খাওয়া । এসবই আমার করার কথা িছল। িক  হেয় উঠেলা না। িনঝুমেক আিম বললাম ,  েতামরা েতয্েক আমার অদশৃয্
কারাগােরর এেককটা গরাদ। আিম যতই মুক্ত হওয়ার জনয্ উথাল পাথাল কির ততই ঘন হেয় েতামরা আমােক চারপাশ েথেক আে পৃে  িঘের ধর। আমার দম
ব  হেয় আেস। তীক্ষ্ণ েছারার মত েচােখ েতামরা খঁুেজ েবড়াও আমার দবুর্লতা ,  একটা নরম জায়গা,  একটা াই  ট,  আমার িডেফে র মেধয্ একটা
ওেপিনং। আর পাওয়ামা  ঘচাত! আমােক িভিক্টমেমােড েফলেত পারেলই েতামােদর িবজয়। আর তাই আিম বাসায় বেস থািক সারািদন। েয বয্িক্ত এত মুিক্তর
কথা বেল। এটাই েসই পয্ারাডক্স। বলা হয় েয আমরা যা হেত চাই তার িঠক উ াটাই হই। এই জনয্ সবার েচ া করা উিচত ে ভ টু ি ডম হেত। একমা
েসখােনই আেছ কৃত মুিক্ত।

আপনারা যারা আমার েলখা পেড়ন, তারা েকউই এখনও আমার েমেসজটা বুেঝ উঠেত পােরনিন। ধু আপনােদর সাবকনশাস, আপনােদর হাইয়ার েসলফ জােন
আিম েক, েকন আপিন িনরেব িনভৃেত এই েলখা পেড়ন। আপনার অবেচতন মন েসই ে র উত্তর জােন িঠকই, িক  আপিন না। হয়ত েসটাই ভাল কারণ
এেত আিমও েলখার সুেযাগ পাই। িক  মােঝ মােঝ ব  ক্লা  আর একেঘেয় লােগ। মেন হয় , আিমও েযন িঠক আপনােদর মতই চািব েদয়া পুতুল হেয়
যাি । িতিদন েসই একই িজিনেষর স ান করা। েসই একই কথা বারবার বলা। েকউ িকছু েবােঝ না, েকউ িকছু বেল না, ধু সময় চেল যায়। 

দিক্ষণ পূবর্ এিশয়ােত এক েদেশ িতন ধরেণর েলাক িছল, ঘয্াঁ, েঘাঁ, আর ঘয্াঁত। পের এেদর মেধয্ ঝগড়া েলেগ ঘয্াঁ আর েঘাঁ ঘয্াঁেতর েথেক আলাদা হেয় যায়।
তখন ঘয্াঁতওয়ালারা ফ ী কের েয ঘয্াঁ আর েঘাঁর মেধয্ েকা ল লাগােব। পের ঘয্াঁ আর েঘাঁর মেধয্ যু  লািগেয় িদেয় ঘয্াঁতরা খুব মজা িনেত থােক। পের
ওরা িতনটা আলাদা েদশ হেয় যায়। ঘয্াঁেদর জাতীয় স ীত হয় ঘয্াঁ, েঘাঁেদরটা েঘাঁ, আর ঘয্াঁেতর জাতীয় স ীত হয় ঘয্াঁত। ওেদর ধমর্ও ধীের ধীের আলাদা
হেয় ঘয্াঁ, েঘাঁ, আর ঘয্াঁত হেয় যায়। ওেদর ভাষা হেয় যায় ঘয্াঁ, েঘাঁ, আর ঘয্াঁত। এভােব িতন েদেশর মেধয্ ঘয্াঁ েঘাঁ ঘয্াঁত, ঘয্াঁ েঘয্াঁ ঘয্াঁত মারামাির ঝগড়া
এসব চলেত থােক। এই ঘয্াঁ েঘাঁ ঘয্াঁেতর বাইের িকছু বলেল এরা থেম হাঁ কের িকছুক্ষণ েচেয় থােক। তারপর "দরূও পাগল" বেল আবার ঘয্াঁ েঘাঁ ঘয্াঁত
ঘয্াঁত িনেয় েমেত ওেঠ। 

েসই মু, অয্াটলাি স, লুেমিরয়া, চয্াি য়ান, সুেমিরয়ান, বয্ািবলিনয়ান, ইিজপিশয়ান, েরামান, গ্রীক, ঐসব সমেয়র েচেয় িক  আমরাও খুব কম এিগেয় নাই ।
ওেদর হয়ত ই ারেনট িছল না িক  ইনারেনট িছল বা েটিলপয্ািথ িদেয় সবাই কথা বলত। নয্াচারাল ওয়ামর্েহাল িদেয় েটিলেপাটর্  করেত পারত এখােন ওখােন।
আজেকর িদেনর মতই েজেনিটক্স আর েক্লািনং হত, িমউটয্া  িছল, েমমির ইেরস করার েটকেনালিজ িছল। এ লা িচরায়ত িব ান কারণ সভয্তা েতা িবিলয়ন
বা ি িলয়ন বছেরর পুরােনা। যা িকছু ঘটার আেছ সব ঘেট েগেছ ব  ি িলয়ন বার ,  আমােদর এেলসিড এক্সেপিরেয়  তাই বেল । িতটা ই বা ব।
আমােদর সবার িভতের আেছ গড পািটর্ েকল। আমরা ঈ েরর িভতের বতর্ মান আর ঈ র আমােদর িভতের। এই হলগ্রািফক অমিনভােসর্ িফিজকাল ব  বেল
িকছু নাই, সবিকছু মন ু ত, মন িদেয় ৈতির, আমােদর েচতন িদেয় ৈতির, না হেল মাশর্াল আটর্  করেত েগেল িচ িদেয় িকভােব িতপক্ষেক ঘােয়ল করা স ব?

সুিফরা এবং িহ  ুসাধেকরা অয্া াল ােভল করেত পাের পুরা অমিনভােসর্। এটােক িসয়াইএ একটা িমিলটাির ওেয়পন বািনেয় তার নাম িদেয়েছ িরেমাট িভউইং।
েটকেনালিজ িদেয় এটােক আরও উ ত কেরেছ। েয িরেমাট িভউ করেছ , েস যা যা েদখেত পাে  েসটা কয্ােমরা িদেয় িসয়াইএর েহড েকায়াটর্ ােরর কি উটার
ি েন চেল আেস। এরপের আরও েটকেনালিজ উ ত কের ওরা ইনেভ  কেরেছ িরেমাট ইন ু েয়ি ং। এর মাধয্েম েকান ঘটনা বা সময়েক ধু েদখাই যায় না ,
ওটােক পিরবতর্ ন করা যায়। ভিবষয্েতর মাধয্েম অতীতেক বদলােনা যায়। এেক বলা হয় ময্াে লা এেফক্ট। 

িক  ঘয্াঁ েঘাঁ আর ঘয্াঁেতর েদেশ েকউ এ লা েন েকান মজা পায় না। বেল, "ঐেয পাগল আইসা পড়েছ, সবাই পালা!"

কি উটাের েযমন ভাইরাস ঢুকােনা যায়, তখন আর ে াগ্রাম লা িঠক মত কাজ কেরনা, েসই একই রকম মাই  ভাইরাসও বানােনা যায়। েযমন টাকা বা
ধমর্। এই ভাইরাস যার মেধয্ ঢুেক যােব েস তখন আর ঐ ঘয্াঁ , েঘাঁ, আর ঘয্াঁেতর বাইের িক  ু নেত রাজী হেব না। এ তখন ঐ দইু ভাইরােসর িচপায়
পেড় ঘয্াঁ েঘাঁ ঘয্াঁত ঘয্াঁত করেত করেত একধরেনর মাই েলস ে েভ পিরনত হেয় ধু ভয্াট টয্াক্স িদেয় যােব েকান রকম িচ াভাবনা ছাড়া েয েস আসেল
এ লা েকন িদে । াগ অয্ািডকশেনর মত েস তখন একটা িরিপেটশেনর লুেপ পেড় ঘুরেত থাকেব সারা জীবন। 

অমিনভাসর্টা  িদেয় ৈতির। িক  মাই  ভাইরােসর কাজ হল েক িলিমট কের েদয়া, যােত ধমর্ আর টাকা ছাড়া আর েকান  েকউ েদখার সাহস না
পায়, কারণ েদখেল তােক চ  শাি  েদয়া হেব । শাি র ভেয়, জজুরু ভেয় সবাই ধু ধমর্ আর টাকার  েদেখ যােব । এর বাইের েকান  েকউ েদেখ
েফলেল তােক পাগল বা কনি েরিস িথওির  িহসােব একলা কের েদয়া হেব। তােক বার বার অনুেরাধ উপেরাধ শাসন তজর্ ন গজর্ ন করা হেব েস েযন ভুেলও
ঘয্াঁ েঘাঁ আর ঘয্াঁেতর বাইের েকান  না েদেখ। েদখেল তখন িনঝুম এেস তার কােন কােন বলেব, "আপিন েকমন জািন।"
ম  ৈচতেনয্ িশস - ৩৮

আজেক সারািদন একজেনর অেপক্ষায় িছলাম। েপলাম না। েপেল ভাল হত। শাি  েপতাম। ইদািনং শাি  কেম েগেছ। জািন েয েকউ বদলােব না। েকান উ িত
আসেব না েকাথাও। র-আি ক েদশটােক আরও চুেষ খােব। েচার ছয্াঁেচার বদমাইশরা িদেন িদেন আরও বড়েলাক হেত থাকেব। ভ  যারা , তারা ইঁদরু বা
েতলােপাকার মত লাইট অফ হওয়ার পর েবর হেব ভেয় ভেয়। িহপ াররা আজাইরা ইসুয্ িনেয় েমেয়েছেল ধরার ধা ায় আেলাচনার ফুলঝুির ছুটােব। বয্াংক
েলাণ জািলয়ািত করা বয্বসায়ীরা সু রী েমেয়েদর েসেক্সর িবিনমেয় চাকির িদেব। হাতুিড়লীগ , েহলেমটলীগ, কা ািললীগ, বড়েলাক হেত থাকেব। েভাট ডাকািত
কের আি ক গিদ আঁকেড় রাখেব। িমডলক্লাস বাঙািল আ জর্ ািতক েহাগা িদবস পালন করেব। জনগেণর েহাগা ফাটােনা ভয্াট টয্াক্স আর আউয়ািম িসি েকেটর
লুেটরা বয্বসায়ীেদর টাকায় চলেব েমে ােরেলর কাজ। েসটা েশষ হেল ওটা িদেয় জনগেণর পেকট কাটার আেরকটা রা া হেব। ডলােরর েরট েবেড় ১৫০ /২০০
টাকা হেব। েফসবুেক আউয়ািম বা ঐ জাতীয় েকান শ  িলখেল ২ ঘ ার মেধয্ বাসায় পুিলশ এেস যােব। িমিলটাির আর পুিলেশর বািড়ঘর েদখেত িবেদশ
েথেক টুির  আসেব। বাংলােদেশর জনগেণর আইিকউ ২.৫ েথেক ১.৫ বা ০.৫ এ েনেম আসেব। 



সিতয্ বলেত েবাকািসধা শ টা িদেয় বা ািলর অব া িঠক মত বণর্না করা যায়না। ওটা একটা ময্ািসভ আ ারে টেম  হেয় যায়। বাংলােদেশর িতটা মানুষ
আসেল এক্সয্াক্টিল েশখ হািসনার মত। উনার ভেয়সটা নেলই আমার মেন হয় আের , এ েতা একদম আমােদর ফয্ািমিলর মানুেষর মত কের কথা বেল, হাত
নােড়, সবিকছু ব  এক। কথার সােথ কােজর এক েফাঁটা িমল নাই, িক  েস বয্াপাের স ূণর্ িনিবর্কারই ধু না, েস জােনও না েয তার কথা কােজ েকান
িমল নাই। এ এক েদখার মত িজিনষ। 

দইুিদন বাদ িদেয় আমােদর েমইড আজেক েদিখ আবার দশর্ন িদেয়েছ। েতা আিম েডেক িজে স করলাম িক বয্াপার। েস অেনক নাটক কের অেনকখন ধের
বুঝােলা েয তার শরীর খারাপ, েচােখ েদেখনা, মাথা ঘুরায়, ডাক্তার তােক িবিভ  ওষুধ িদেয়েছ ইতয্ািদ। পের জানা েগল েয তােক আমােদর কােছ পািঠেয়েছ
আমােদর ক াক্টর সােহব। একটা পান খাওয়ােয় তােক বুঝাইেছ েয দইুজন মানুেষর কয়টা কাম িদেন একঘ া করার মেধয্ এত কিঠন িক থাকেত পাের েয
মানুষেক খুিশ করা যায় না? আসেল েস আ ার মুেখর কারেণ কাজ েছেড় িদেছ। তােক পান খাওয়ােনার কারেণ েস অবিলেগেটড িফল কের আবার আমােদর
বাসায় আসেছ। এইজনয্ তার অত লা িমথয্া বলেত হল। আসেল েতা েস কাজই েছেড় িদেয়িছল। তার কােজর নমুনা েদখেল অবশয্ পৃিথবীর সবেচেয় ৈধযর্শীল
েয বয্িক্ত, অথর্াৎ আিম, েসই আমারও তার িছঁেড় যাওয়ার অব া হয়। একটা ঘর ঝাড়ু িদেয় েবর হেত তার ৩০ েসেক  লােগ। মােন আিম এত থা ার
হেয় যাই েয িক বলব বুঝেত পািরনা। খুব ভাল কাজ করেলও আ া এমন সব কথা বলেত থােক েয ১৫ িদেনর েবিশ েকান বুয়া থাকা িমরােকেলর মত
লােগ। আর েসখােন এ েতা এেকবাের অখাদয্। পািন েখেত েগেল েদিখ ােস সাবান েলেগ আেছ। যা বানােত েগেল কাপ আবার ধুেত হয়। 

আজেক আমােদর নতুন েটনয্া  এক েমেয় এেস আমার সােথ কথা বলেছ এই সময় আ া েগাসল কের েবর হেয়েছ । েমেয়টা িজে স করল েয খালা া েকমন
আেছন। আ া বলল, "েকমন থাকা যায় বাসার অব া েদেখ বুঝেত পারছ না?" আিম েতা হাঁ। িবষয় িক? আ া বলল, "েতামার েসই েবাধ আেছ, েয
আমরা েকমন আিছ?" তখন আিম ই ারেজক্ট করলাম , "তুিম িক িচনেত পারেসা ওেক?" আ া েদিখ তাকােয় আেছ , "েক, শাবানা না?" আিম বললাম,
"না, ও শায়লা, আমােদর নতুন েটনা "। তখন আ া নমর্াল হেয় েগল। িক  ততক্ষেন আমার মাথায় আ ন ধের েগেছ। কারণ এই একই িক্রয়ায় আমার
লাইফ েথেক ব  মানুষেক আ া িবদায় কেরেছ গত ২০ বছের। এই কারেণ আমার লাইফটা এখন হেয় েগেছ সাইেকা মুিভ িসকুেয়ল টু। 

গত িবশ বছর ধের আমার আ ােক আিম একটা িবষেয়ই আপিত্ত জািনেয়িছ েয মানুেষর সােথ এভােব খারাপ বয্বহার না করেত। িবেশষত আমার কােছ যারা
আেস তােদরেক আিম আমার মত কের হয্াে ল করেবা। িক  এই ৫০ বছেরর জীবেন আিম েকানিদন আ ােক িদেয় বলােত পািরিন েয হয্াঁ , এটা আমার ভুল
হেয়েছ, এখন েথেক এটা ধরােনার েচ া করেবা। 

ইন ফয্াক্ট, েকান বাঙািলেক আিম আজ পযর্  িনেজর ভুল িনেজ ীকার করেত েদিখিন। 

হয়ত এটা একটু ওভারে টেম  হেয় েগেছ , তারপরও এটা ৯৯% এর েক্ষে  েযাজয্। িক  বাংলােদশ পৃিথবীর িনকৃ তম েদশ হওয়ার কারণ হল েয এই
েদেশর মানুষ পৃিথবীর িনকৃ তম ধু নয়, এরা চ  েবাকািসধাও বেট। িক  েবাকািসধািম এেদর একমা  ভাইস নয়। এরা িনকৃ তার পরাকা া। এরা ধু
েবকুবই নয়,  এেদর েকান েস  অফ এিথক্স নাই ,  এেদর লু ািম েবিশ ,  এরা জােনায়ােরর মত,  আপনারা আি েকর েচয়ার েছাঁড়াছঁুিড়র িভিডওটা েদখেলই
বুঝেবন েয এরা িডমিনকািল পেজসড। এরা বানর েথেক সামানয্ই উ ত িক  বানর ঘুণাক্ষেরও এত অসভয্ নয়। আপনারা েকান েমেয়র ছিব বা িভিডওেত
যিদ পাবিলক কেম  করার অপশন থােক তাহেলই েদখেবন েয িক বলেছ এরা। কারও মাই ফাকেক চয্ােল  কের যিদ িকছু বেলন , েসখােন যিদ এেদর িকছু
বলার সুেযাগ থােক, তাহেল ঐসব কেম  পড়েল আপনার েগাসল করা লাগেব। এরা এতটাই অসভয্। 

এই েলাক লা যখন বয্াংক জািলয়ািত কের বয্বসা খুেল বেস আর েসখােন যিদ আপনার েবান বউ েমেয় ভাি  মািম চািচ গালর্ে  েকউ চাকির করেত যায় ,
তােদর িক অব া হেব বেল আপনার মেন হয় ? আজেক শায়লা বলল েয আপিন শক্তভােব না কের িদেল তখন ওেদর ইেগােত েলেগ যায় । তখন ওেদর
ধয্ান ান হেয় যায় েয এই েমেয়েক েখেতই হেব। আর যিদ আপিন েহেস উড়ােনার েচ া কেরন েতা আপনার খবর আেছ। কারণ তখন এরা বুেঝ েগেছ
আপিন দবুর্ল। এখন  হেব আপনার সােথ ছেল বেল েকৗশেল েযভােব েহাক িফিজকয্াল িকছু একটা করা। আত্মস ান েবাধ থাকেল বাসায় বেস থােকন।
চাকির করেত এেসেছন েকন? বােসর মেধয্ গােয় হাত েদয়া পািটর্  এটা অহরহ ডায়ালগ মােরঃ এত বেলম হেল েপরাইেভট কাের অিফস যান না কয্ান?

বাংলােদেশর েবাকািসধা িহপ াররা ায়ই েদখা যায় বাংলােদেশর েরপ িনেয় িবিভ  িডেবট বকৃ্ততা েদয় ।  হল, এরা িক জােননা েয কমর্েক্ষে  েমেয়েদর
েকান েসক্সুয়াল িসিকউিরিট নাই এই েদেশ? এরা েকউ িক তােদর কিলগেদর লাগায় না? তাইেল এই ভ ািম েকন? কারণ আমরা জা  আনইভল্ভড
জােনায়ার টাইেপর একটা েলা ভাইে টির ববর্র জািত। িনেজর ভুল ছাড়া আর সব িকছু িনেয় আলাপ করেত আমরা রাজী। 

মজার িবষয় হে  েয েসক্সুয়াল ি েডশন বয্াপারটা িজন আর েরি িলয়ােনর মেধয্ খুব েবিশ । েদখেবন েয ডলুিকং েছেল বা েমেয়েদর ায়শই িজন ধের।
িজন বা এি িট অয্াটাচেম  আমােদর সবার সােথই থােক। েমইনি ম েবাকািসধা সােয়  এটা মানেত চায় না িঠকই , িক  েসই কারেণ এক্সে ইন করেত বা
সারােতও পােরনা। তখন িঠকই েকান ি  বা েমা ার কােছ েযেত হয় ভুত তাড়ােত। েতা যারা েসকু্সয়াল ে েডটর , ওরা ায়শই হাইিল েরি িলয়ান েনচােরর
হয়। আমােক িকছু েমেয় িরেপাটর্  িদেয়েছ েয েসেক্স খুব এক্সপাটর্  এবং ঘ ার পর ঘ া চালােত পাের এরকম িকছু েছেলেক েশপ িশফট করেত েদখা যায় ,
েখয়াল করেল। েচহারাটা বদেল যায় ইজািকউেলশেনর সময়। অেনক সময় একটা িলজাডর্  টাইেপর িবইংেক সুপারইে াজড হেত েদখা যায়। আর সবেথেক
ভয়ংকর হল েয েরি িলয়ানরা তােদর িভিক্টমেক মাকর্  কের েদয় েযটা িদেয় অনয্ ে েডটররা অয্া ােক্টড হয়। এইজনয্ েদখা যায় েয িকছু েমেয় এেকর পর
একই ধরেণর েসক্সুয়াল ে েডটেরর পা ায় পড়েত থােক। আবার অেনেক আেছ িভিক্টমেক একজন েথেক আেরকজেনর কােছ পাস কের েদয়। এ লা খুব
কমনে স। 

েতা েযটা বলিছলাম েয আমােদর েদেশর েকান উ িত হওয়ার েকান স াবনা নাই কারণ েকউ িনেজর ভুল লা িঠক করার েকান েচ া করেছ না । িঠক
েযমন এক দশক ধের রা াক আমার ে  অথচ ভুেলও েকানিদন আমােদর এেক্সাপিলিটক্স িনেয় েকানিদন েকান আলাপ হয়িন। অয্াজ ইফ েয এটা আমার
একটা অসুখ অর সামিথং, যতক্ষণ আমােক ঐ সাবেজেক্ট কথা বলা েথেক িবরত রাখা যায় , ততক্ষণই ম ল। িক  রা ােকর এই অসুেখর নাম িক? েকন
এেদর মাই ফাক কােট না? েকন এরা বুঝেত পাের না েয এরা আি েমট েবাকািসধা যােদর েচােখর সামেন এত বড় কসিমক িডেস্ক্লাজার হে  েযটা িনেয়
ভিবষয্েতর মানুষ আমােদর উপর েজলাস হেব। েযমন আমরা অেনেক উড ক িনেয় েজলাস হই েয এখন যিদ ঐরকম িসক্সিটেজর মত এেলসিড েরেভালুশন



হত তাইেল িক েজাস হত! িক  ঐ সমেয় কত েবাকািসধা বুঝেতই পােরিন তারা িক িমস করল । রা ােকর মত তখন ওরা ঝগড়া করত েয একটা মােঠর
মেধয্ িভেড়র মেধয্ িগেয় কেয়কটা েপালাপােনর গান েশানার মেধয্ িক আেছ? এটা একটা ফালতু িজিনষ। াগ যারা কের তারা েতা সব েয়লড, য্াকিশপ,
ন  েপালাপান। 

আমােদর কথা বুঝেত হয়ত বা ািলর আরও ১০০ বছর বািক। আমরা িকভােব এত এেক্সপশনাল হলাম েক জােন? মজা হে  আমরা যারা অয্াওেয়ক তারা
িনেজেক েকান ে শাল িকছুই মেন কির না । আমরা ধু বুঝত পািরনা েয রা াক বা িহপ ারেদর মত আপাতদেৃ  বুি মান েপালাপান িকভােব এতটা
মাই ফাকড হয় েয আমােদর বুি মত্তার েলেভলটাই বুঝেত পােরনা? সািকব ভাল িক্রেকট েখেল,  এটা বুঝেত কতটা বুি  লােগ? এটা েসলফ এিভেড ।
পারফমর্য্া  িদেয়ই েতা েবাঝা যায়। েসইম উইথ আস। আমােদর িতটা কথা কু্ষরধার। আমরা বুি  িদেয় মানুষেক ইি িমেডট কির। তাইেল আমােদর উপর
আ া আনেত এত সমসয্া েকন? এর উত্তর আমার জানা নাই কারণ ধু ইেগা আর ইে ার য্া  িদেয় এটা এক্সে ইন করা যায়না । এটােক িঠকমত বুঝেত বা
বুঝােত হেল আমােদর নতুন িকছু শ  উ াবন করেত হেব। 

বাংলােদেশর মানুেষর েজেগ উঠেত না পারার ধান কারেণর মেধয্ আেছ িফনানিশয়াল ইি িকউিরিট, ি িরচুয়াল ইনিসিকউিরিট েযটা ফলস ধেমর্র কারেণ ৈতির
হয়। বাংলােদেশর নাি করাও মেন হেয় মানেত পােরনা েয ধমর্ লা ময্ানেমড , কারণ তা যিদ হত, তাইেল েতা ওেদর অয্াি েন িডপ ে ট িনেয় অেনক িকছু
জানার কথা িছল। েসটা েতা হয়িন। ওেদর যু  ঐ ইসলাম বয্ািশংেয়ই সীমাব  আেছ। অথর্াৎ ওেদরও মাই ফাক কােটিন। সব িমলােয় এমন েকান ইজম বা
ফয্াকশন নাই েয ফয্াকশেনর েলােকরা জাগরণ বয্াপারটা কয্াচ করেত পারেছ। জাগেছ িকছু র য্া ম িপপল যারা একজন আেরকজন েথেক স ূণর্ আলাদা বা
িডটয্াচড। এখনও আমােদর েকান িক্লক ৈতির হয়িন যারা একসােথ বেস আ া িদেয় এেক্সাপিলিটক্স বা নতুন পয্ারাডাইেমর একটা চচর্ া  করেত পাির।
িহপ ারেদর মেধয্ যারা সবেচেয় ইে িলেজ , এেদরেক েদিখ েয একটু ইউিনক িভউপেয়ে র িকছু কীয় েপা  িদেত এবং েস লােত টানর্ ওভার খুব েশাচনীয়।
ঐসব েপা  েকউ পাত্তা েদয়না। েকান ইে িলেজ  েপা  বা ািলর কােছ েকান ভাত পায়না। 

তেব আমার ক্রমাগত িসে ময্ািটক অপমােনর কারেণ েহাক , বা অনয্ েকান কারেণই েহাক, আমােদর মিফর্ ক িফে  একটা সাটল পিরবতর্ ন িফল করা যায়।
আমার একার এটার জনয্ েক্রিডট েনয়াটা মানুষ হজম করেত পারেব না। আপনােদর মেন আেছ ঢাকা শহেরর হনর্ ৯০ % কেম যাওয়ার িপছেন িছল আমার
অধয্বসায়। েসই ২০০২ এর িদেক বাঙািলেক েশখােনা  কেরিছলাম েয হনর্ েদয় েবাকািসধারা। এখন রা ায় হনর্ কেম িগেয় আবার কা াললীেগর নবয্
াইভাররা এখন আবার নতুন কের হনর্ েদয়া  কেরেছ। েকউ িকছু না করেল এরা েদশটােক েশষ কের িদেব। মানুেষর অপিরবতর্ নীয় ভাব েদেখ যা

েবাঝা যাে  েয েদশটােক আরও অেনক েবিশ ক্লা ারফাক না করা পযর্  বা ািলর টনক নড়েব না। ইন ফয্াক্ট , টনক নড়ার ে জই বাঙািল পার কের
এেসেছ। এখােন অবনিত আর িকছু হওয়ার নাই। কারণ উ িত হেত হেল মানুেষর েযসব ণ েয়াজন েস লা আর কারও মেধয্ই িবরাজমান নাই। এখন
একমা  ভরসা উপরওয়ালা!



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৩৯

আপনারা েকউ েকউ জােনন েয পৃিথবীটা মাি িডেমনশনাল। এর অথর্ িক? অথর্ হল েয এখােন অেনক লা ি েকােয়ি  বা েডনিসিট আেছ । েযমন জীনরা
পৃিথবীর বািস া িক  বলা হয় েয ওরা ৩য় এবং ৪থর্ মা ার মাঝখােন বসবাস কের। ওরা আমােদর সামেন দশৃয্মান বা অদশৃয্ হেত পাের। এটােক েকান
িথওির মেন করেবন না কারণ অেনক মানুষই জীেনর সােথ েযাগােযাগ করেত পাের। এ লা ফয্াক্ট। েযমন আমােদর েবিনফয্াক্টর যার কথা আেগ বেলিছ ,
তােক একজন জীন একবার েটিলেপাটর্  কেরিছল কেয়ক মাইল দেূর মা  কেয়ক েসেকে । এটা একটা ফয্াক্ট। এটা েকান আ াজ বা িথওির নয়। ইন ফয্াক্ট,
আমরা যা িকছু পসিচউেলট কির সব িকছুই ফয্াক্ট েবজড, িক  এই ফয্াক্ট লা ময্াস িপপল েথেক লুকােনা। এই লুকােনার িপছেন কারণ হে  েয কাউেক যত
েবিশ অ  রাখা যায়, তােক তত েবিশ সহেজ ময্ািনপুেলট আর এক্স েয়ট করা যায়। আমরা সবাই ময্ািনপুেলেটড হি  এবং িনেজরাও েসটা করিছ কম েবিশ,
িক  এই ময্ািনপুেলশেন আমােদর কারও েকান লাভ হে  না । আমরা ে ভাির করিছ, আর আমােদর পির েমর ফসল ঘের তুলেছ অদশৃয্ পয্ারাসাইটরা । এই
িবষয়টাই আমােদর েফাকাস। পুরা িসে মটা আমােদর মাই  কে ােলর উপর িনভর্ রশীল। কােজই সবাই যিদ বুঝেত পাের েয তারা িকভােব কে ালড হে ,
তাহেল এই ফাঁদ বা েমি ক্স েথেক েবর হেয় আসা স ব। িক  ঝােমলা হে  েয েতয্কটা বয্িক্ত কমেবিশ মাই ফাকড হওয়ার কারেণ আমােদর কথা িঠকমত
বুঝেত পােরনা। কগিনিটভ িডেসানয্াে  পেড় ইেগার কারেণ হয় েরেগ যায় , বা হােস, বা ফয্া ািস েভেব িরেজক্ট কের েদয় । িক  েকানভােবই মাই কে াল
েভে  েবর হেয় আসেত পাের না। আবার যারা েমি ক্স েথেক আন াগড হেয় যায়, তারা িঠক েকন বা িকভােব েবর হেয় আেস, েসটাও সিঠক েবাঝা কিঠন।
তেব আশার িবষয় হে  েয আমােদর কােলিক্টভ কনশাস ধীের ধীের সািরত হে  এবং মাই  কে াল িদেন িদেন কেম যাে । 

িক  দঃুেখর িবষয় হে  েয েজেগ ওঠা বয্াপারটা েযন টাকা পয়সার সােথ ইনভাসর্িল ে ােপারশেনট। অথর্াৎ যার টাকা পয়সা যত েবিশ, েস তত েবিশ িডপিল
মাই ফাকড। তেব একটা বয্াপার এখােন কনিসডার করা খুব জ ির , েসটা হল েয যারা েবশ বড় েপাে  কাজ কের, বা বড় িবজেনস রান কের, ওেদর
উপের িবশাল দািয়  থােক এবং ওরা জােন ওরা চাইেলও খামেখয়ািল করেত পারেব না । কারণ অেনক মানুেষর খাওয়া পরা ওেদর উপের িনভর্ রশীল। এই
কারেণ নতুন েকান আইিডয়ােক এই টাইপরা এ ারেটইন করেত পােরনা। েসই ির টা ওরা িনেত পােরনা। নতুন একটা জগেত েঢাকার মত এনািজর্  আর ওেদর
মাথায় নাই, কারণ ওরা পুরা এনািজর্ টা টাকা কামােনােত অলেরিড বয্য় কের েফেলেছ বা রাখেছ । েমি েক্সর িভতের ওরা এত েবিশ এনে ড েয ওেদর ডান
বাম তাকােনার অবসর এনািজর্  ই া েকানটাই নাই। এরা তখনই জাগেব যখন েদখেব েয আেশপােশ সবাই েজেগ েগেছ। যখন আর এর মেধয্ েকান ির
ফয্াক্টর নাই, তখন ওরা এখােন ইনেভ  করেব। তার আেগ নয়। 

েতা জীেনর সহায়তায় েটিলেপাটর্  করা যায়, এটা একটা ফয্াক্ট। আর িক করা যায়? েমেয়িব একটা েদেশর ধানম ী হওয়া যায়? এটা আিম আসেল ঠা া
কের বলিছ না। আপিন যখন েজেগ ওঠা  করেবন, তখন হয়ত আপিন ি েমসন আর ইলুিমনািত স েকর্  জানেবন। তারপর র য্ািবটেহাল িদেয় আরও েযেত
থাকেল জানেত পারেবন েরািজকু্রিশয়ান, েট লারস অভ মা া, েজসন েসাসাইিট, াল অয্া  েবানস, াইলয্াটারাল কিমশন, িব ারবাগর্স, কিমিট অভ ৩০০,
এেদর স েকর্  জানা  করেবন। ধীের ধীের বুঝেত পারেবন েয আেমিরকার িতটা ে িসেড  িসেলেক্টড , ইেলেক্টড নয়। আজেক আমার এক ব ু  আমােক
অবিহত করল একটা কনি েরিস িথওির েয হিলউড এবং ওয়ািশংটেন চুর য্া েজ ারেক েকাভাটর্ িল ে ামট করা হয়। িমেশল অবামা েথেক েমলািনয়া া ,
সবাইেক ওরা য্ািন বলেছ। িবিভ  বয্িক্তর বিড অয্ানালাইজ কের বলেছ েয েছেল িহসােব যােদর চালােনা হে , এরা েমেয়, আর েমেয়রা েছেল। এই িবষয়টা
আিম আেগ অত পাত্তা েদইিন। িক  আজেক মেন হল েয লুিসেফিরয়ানেদর এটা করা আসেল খুবই াভািবক কারণ এরা আমােদর এত েবিশ িডেসপশেনর মেধয্
রােখ েয আমরা িদনেক রাত েদিখ। েহােমােসক্সুয়ািলিট, েপেডািফিলয়া, ইতয্ািদ িবিভ  এেজ া িদেয় এরা আমােদর িডস য্ােক্টড আর কনিফউজড রােখ। 

আেগ অেনকবার বেলিছ েয আমােদর িসে েমর েয কে াল হায়াররািকর্  েসটার একদম উপেরর চূড়ায় যারা তারা মানুষই নয় । এটা হজম করা কিঠন, িক
এটা সিতয্ হওয়ার স াবনা খুবই েবিশ। এখােন একটা েবাঝার িবষয় হল েয মানুষ যিদ জীেনর মাধয্েম েটিলেপাটর্  করেত পাের , তাহেল আরও অেনক িকছুই
মানুষ করেত পাের েযটা আমােদর কােছ অিব াসয্ মেন হেব, িঠক িকনা? আর এই বয্াপারটাই ইলুিমনািতর একদম উ  পযর্ােয় েযাজয্ েয ওখােন মানুষ এবং
অনয্ানয্ িক্রচারেদর িম ণ আেছ। এটা জানা এবং েবাঝা সবার জনয্ অপিরহাযর্ কারণ পুরা কে াল াকচারটা না বুঝেল এই ে ভাির েমি ক্স েথেক েবর
হওয়া স ব নয়। 

ঢাকা শহের এখন সাইবার কয্ােফর মত কনেভনশন েস ােরর বয্বসা খুব পপুলার কােলাটাকাওয়ালােদর মেধয্। আিম এ লা েদিখ আর হািস েয এতিদন
বাংলােদশ েকমেন চলল এত্ত এত্ত কনেভনশন েস ার ছাড়া? িক এত ে েজে শন করেত হয় এেদর এত টাকা িদেয় হল ভাড়া কের? েমলা এিক্সিবট েফয়ার
হয়। কত বয্বসা কত ঢং। আসেল েতা আমার গভঃ লয্াব আর বুেয়েটর েপালাপানেদর উিচত িছল চা া িদেয় আমােক হায়ার করা ওেদরেক েলকচার েদয়ার
জনয্, নািক? আমােদরেক এেক্সাপিলিটক্স স েকর্  বল। আমরা জািন বয্াপারটা, বুিঝ। একজন ছােপাষা বয্িক্ত আর একজন অয্ািক্টিভ  িক  একই রকম হেল
হেবনা। অয্ািক্টিভে র কাজ হল মানুেষর সেচতনতা বাড়ােনা। িক  আমােদর অয্ািক্টিভজম এতটাই আলাদা েয এটােক লাইটওয়ািকর্ ং বলা হয়। কারণ আমােদর
কাজ হল কনশাসেনেসর ি েকােয়ি  বাড়ােনা। েসটা িকভােব স ব? অেনকভােব। যােক েযটা সুয্ট কের। েযমন আিম পড়েত ভালবািস, িলখেত ভালবািস, কথা
বলেত পাির। েসটাই আিম কির। আমার কাজ করেত ভাল লােগনা, তাই কিরনা। তার বদেল আিম অনয্ভােব িনেজেক ইউজফুল বানােনার েচ া কির। আিম
মেন কির জীবন হওয়া উিচত সহজ এবং কম পির েমর। েযটা আিম িব াস কির েসটাই আিম করার েচ া কির কারণ এটাই হল ৫ম িডেমনশেনর িরয়ািলিট
েযখােন ডুয়ািলিট কাজ কেরনা। আমােদর কাজ হল যতটা স ব ৫িড েক িমিমক করা। এেত ধীের ধীের আমােদর ি েকােয়ি  বাড়েত থাকেব। আর যত
বাড়েব, মাই ফাক ততই েকেট যােব। 

এইেতা কেয়ক বছর আেগও আি ক নাি ক ঝগড়া আর স াস িনেয় কত মাই ফাকড িছল সবাই। আইিসস িনেয় কত ভয়! এখন সবাই বুেঝ েগেছ েয এ লা
সব মাই ফাক। ঐ আলাপ আর েকউ করেছ না। এখন আলাপ হে  আি ক িনেয়। আজেক িবদযু্ৎ িবেলর কােডর্  টাকা ভরেত েগিছ। েদাকানদার বলল েয
িবদযু্ৎ বয্বহার না করেলও টাকা কােট। িবল িদেত িদেত সবাই পাগল হওয়ার েজাগাড়। আিম যথারীিত বললাম েয আর কতিদন এভােব চালােবন , এবার
এেদরেক েদশ েথেক তাড়ান। তখন কি উটার কে াজ করা েছেলটা বলল েয হয্াঁ ভাই এবার আমােদর পাথর্ আ ািলব, মাহী েচৗধুরী, েসােহল তাজ, এইসব
েলাকেদর আনেত হেব েদশেক বাঁচােত হেল। েন সার াইজড হেলও ভাল লাগেলা। মানুেষর িচ া বদলাে  ত। 

এিদেক িবি র কথা বিল। আমােদর বাসার িপছেন িতনফুট জিম েখেয় েফলা েছেলটা আমার বেয়সী যার এিসর পািন পেড় আমােদর িবি ং েশষ। েতা ওর
সাইবার কয্ােফেত েগলাম আলাপ করেত। আমরা ব ু  শ । অথর্াৎ আমরা একজন আেরকজনেক স ান িদেয় কথা কই িক  তালগাছ ভাইজােনর। মােন েস



িকছুেতই মানেত নারাজ েয ক্রাইমটা তারা কেরেছ , আমরা না। আমােদর বাসা িনেয় তার দিুনয়ার কমে ন িক  আমার কথা একটাই , আমরা যা করিছ
িনেজর জিমেত করিছ। আপিন ইিলগাল। িক  মজা হে , যারা ইিলগাল কাম কের, তােদর েচাপার েজার অনয্ েলেভেল হয়। এই েছেলটার িবি  কােনকশন
ং। ও বলল েয আপনার কথা অনুযায়ী যিদ িবি  আবার ক্ষমতায় আেস তাহেল আিম এবার রামপুরা দখল িনব। বড় একটা আইিট েজক্ট হােত িনব

আর আপনােকও রাখব। আিম কই আলহামদিুল া। 

িক  মেন মেন আসেল েতা আমার অনয্ িচ া । আি েকর কিপকয্াট িবি েক আনার জনয্ েতা আিম অয্াি ন ধের এত অয্ািক্টিভজম কিরনাই। আমােদর
আনেত হেব নতুন িসে ম েযটােত করাপশন থাকেব না। এটা অস ব িকছুই না। এটার জনয্ আমার েবাকািসধা গভঃ লয্াব আর বুেয়েটর িপয়াসর্েদর আরও
থাবড়ােত হেব আগপাশতলা। এেদর আবলািম ছুটােয় েফলেবা। আমার িতন ি য় েদাে র কথা বিল। এক ন র চয্া া , আেমিরকায় িগেয় েভাদাই হেয় েগল।
েস এখন িপ  েয়েডর গােনর কিল েপা ায় েফবুেত। আিম কই এ িক সমসয্া ? এই েপালা এত েভাদাই েকমেন হল? ও িছল আমার আর ফাক েলর
িলটারাির িহেরা। গাওিসয়া মােকর্ েট েমেয়েদর পাছায় হাত িদেয় নািক মার েখত েদাকানদারেদর। আসেল েখত নািক গ  েফঁেদ মজা েপত , েক জােন? আর
ফাক ল িছল িবিশ  িডেবটকার। ও িছল আমােদর েফমাস েকািরওগ্রয্াফার তুপার েম র। পের তসিলমা নাসিরেনর আেগর জামাইেয়র পি কায় কাজ কের ও
র েঘঁষা হেয় যায়। আমার অয্াি  র কথা বাতর্ ায় িবরক্ত হত। ও বারবার আমার েফান েকেট েদয়ায় কালেক েফান িদলাম আমার িতন ন র েদা
েলিলনেক। েদিখ েয ওর গলায় খুব ক ােসি ং েটান। েতামার কয়টা গান আেছ? বললাম, দশ পেনেরাটা হেব। অয্ালবাম েবর করেসা। বললাম, না। ও
বলল, আমােদর েজনােরশনটা খুব অলস। বললাম, না েজনােরশন না, আিম অলস। 

এর মােন হল েয ওর েকান কু্লই নাই েয েহায়াট উই আর অল অয্াবাউট । ও ময্ািজে ট িছল। এখন হয়েতা েডপুিট েসেক্রটাির বা েসেক্রটাির হেয় েগেছ।
হয়ত একিদন জেয়  েসেক্রটাির হেব। তােত লাভ িক? মাথায় বুি  অেনক িক  মাই ফাক েভদ কের ঢুকেত পািরনা। এত ি িলয়া  একটা েছেলেক আমােদর
এত ই রটয্া  িবষয়টা বুঝােত পািরনা, এটা েমেন িনেত েবশ ক  হয়। যােহাক অন এ পেজিটভ েনাট, আমেদর ি েকােয়ি  ক্রমাগত েবেড়ই যাে । সামেন
িকছু ে জয্া  সা র্াইজ আসেব বেল মেন কির। 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৪০

িনঝুমই আমার সবেচেয় অেন  ব ু , ও আমােক সরাসির বললঃ "েমেয়টার ঐ িব  নােচর মেধয্ আপনােক েদেখ চরম িবরক্ত হলাম । িকভােব আপিন এরকম
একটা কাজ করেত পারেলন?" আিম থেম আ যর্ হেলও পের মজা েপলাম। আমােদর চারজেনর হঠাত মাি  করার েসশনটা লাইভ িদেয়িছলাম েফসবুেক। আর
যায় েকাথা? বলা হয় েয আপিন িক েদখেছন েসটার েচেয় বড় হল আপিন িক েচাখ িদেয় েদখেছন। েতা িনঝুেমর সােথ কথা বেল বুঝেত পারলাম েয ও ঐ
েমেয়টার নাচানািচেক স া েবেলে পনা িহসােব েদেখেছ এবং েসইজনয্ বুঝেত পারেছনা েয এরকম একটা েনাংরািমর মেধয্ আিম িকভােব অংশ িনলাম। সিতয্
বলেত ওর কথা েন আমার হািস েপেয়েছ। েযমন রা াক থাকেল ঐ নােচর পািটর্ টা হেতই পারত না , বা হেলও রা াক আেরক ঘের েযেয় বেস থাকেতা ।
কারণ ওর েস  অফ পারেনস খুব হাই, েহায়ােটভার দয্াট িমনস। মজার বয্াপার হে  ও েয পুরাপুির ভুল , তাও নয়। েযমন উ েলর উপের ও অেনক
েক্ষেপ থােক কারণ উ ল অেনক িকছু েবােঝ না বা পাত্তা েদয় না। আিম েখয়াল কেরিছ েয ঐ বয্াপার লা আমারও গােয় লােগ িঠকই , িক  আিম িকছু
বিলনা। কারণ এ লা বলেত েগেল আমার আর উ েলর স কর্ টাও িঠক রা াক-উ েলর মত ে ইনড হেয় যােব। েসটা চাইনা বেল আমার িকছু সয্ািক্রফাইস
করেত হয় েযটা রা াক করেত রাজী নয়। এখােন েক িঠক? েক জােন? 

েতা বা ু আমার েমা া পাইলট ব ু জানােলা েয েলিলন জেয়  েসেক্রটাির হেয় েগেছ িফনা  িমিনি েত। এই জেয়  েসেক্রটাির টামর্টাই এমনভােব বানােনা েয
একটা স ম চেল আেস। ধু েসেক্রটাির বলেল েযটা একদমই আেস না , বেসর অয্ািস য্া  মেন হয় । ি েগিডয়ার বা অয্াডিমরাল টাইেপর টামর্ লা যারা
বানায় তারা িন য়ই িনউেরা িল ইুি ক ে াগ্রািমং এবং েফােনিটক্স স েকর্  অেনক িকছু জােন। মানুেষর সাইেকালিজেত ে িসিফক িকছু এেফক্ট েফলার জনয্ এই
টামর্ লা ক াক্ট কের। েতা এর মেধয্ ভাল খবর হে  েয েলিলেনর বাবা খুব ভাল মানুষ িছেলন িবধায় উনার েছেলর এই অয্ািচভেম  উিন েডজাভর্
কেরন, িক  খারাপ খবর হল েয জেয়  েসেক্রটাির হওয়া সে ও েলিলনও িঠক বা ু র মতই েবাকািসধাই রেয় েগল এবং যতিদন বাঁচেব েসটাই থাকেব। আিম
আজেকও বা ু েক বললাম েয েতার নবীজী েবেঁচ থাকেল উিন েতােক েদেখ খুব হতাশ হেতন। উিন যা িছেলন , তুই তার উলটা হইিছস। অহ ােরর কারেণ
েতার সম  লািনর্ং ব  হেয় েগেছ। তুই কারও িকছু বুিঝস না। ধু কুম কিরস েয সবার ধমর্ কমর্ করা উিচত , আর নামাজ পড়া উিচত। আিম গয্ারাি
িদেয় বলেতিছ, নামাজ িজিনষটা আসেল িক তুই জােনাসই না। এই বয়েস এত কম ি িরচুয়ািল েডেভলপড হওয়া িক িঠক? 

ি িকং অফ ি িরচুয়ািলিট একটু আেগ সুজেনর েরকেমে শেন দইু পােটর্ র একটা ই ারিভউ েদখলাম এক ইি য়ান ভ েলােকর যার নাম  এম। এম হল মধুর
সংেক্ষপ। এই ভ েলােকর িকছু পয্ারানমর্াল এক্সেপিরেয়  হেয়েছ। উিন নাগােলাক বা সপর্েলাক বেল একটা জায়গায় িগেয়িছেলন েযখােন ঐ নাগারা েয েকান প
ধরেত পাের অথর্াৎ েশইপ িশফট করেত পাের। েতা সিতয্কার িরয়ালাইজড িবইংেদর েযটা হয় েয উনারা পয্ারানমর্াল অয্াে ক্টটােত েফাকাস না কের ,
ি িরচুয়াল অয্াে েক্ট েফাকাস কেরন। এঁেদরেক এটা করেত হয় কারণ তা না হেল ঐ েলিলন-বা ু েদর মত মানুেষরা এত েবিশ ঝােমলা কের েয েকান কথাই
বলেত েদয়না। িঠক েয কারেণ আিম বুেয়ট ,  গভঃ লয্াব,  এবং অনয্ানয্ বাঙািল প েথেক বারবার িককড আউট হই কারণ সবখােনই েমজিরিট হয়
েবাকািসধা। িক  ঐ কে ামাইজটা করার পরও িক  ি িরচুয়ািল রা েবিশদরূ আগােত পােরননা কারণ ঐ েবাকািসধা প লার েমাটা াল েভদ কের
িভতের েঢাকার রা া কােরারই জানা নাই।  এমও িঠক আমার মতই বলেলন েয আমােদর এই িরয়ািলিটটা মায়া মােন এই নয় েয এটা এিক্স ই কেরনা।
এর মােন হল েয রা াক-েলিলন-বা ু-িহপ াররা েযভােব এটােক েদেখ েসটা মায়া । অথর্াৎ আপনােদর মাই ফাকটা হল মায়া। িরয়ািলিটটা যা আেছ িঠকই
আেছ। িক  মাই ফােকর কারেণ আপনারা এটােক চুেদ িদে ন, আর বলেছন এটা এর েদাষ, ওর েদাষ, িক  ুকরার নাই, নামাজ পড়, া া া। 

েয ি িরচুয়াল য্ািক্টসটা আমােদর জনয্ এখন সবেচেয় হাই ােয়ািরিট েসটার নাম এসিটও বা সািভর্ স টু আদাসর্ ।  এমও এটার কথাই বলেলন কেয়কবার।
সবাইেক আি েকর উ া ভােবর হেত হেব। িক  এখােন ঝােমলা হে  েয বা ু -েলিলেনর মত এখন যারা অেনক অেথােরেটিরয়ান বা পাওয়ারফুল পিজশেন
চেল যাে , িঠক আেগর েজনােরশেনর মতই এরাও িফয়ার েবইজড এবং সািভর্ স টু েসলফ (এসিটএস)। েয কারেণ আি ক েযেয় িবি  জামাত বাম েযই
আসুক এরা েকউই েতা মাই ফােকর বাইের নয়। এরা েকউই পািথর্ব মায়া েথেক িনেজেক উত্তিরত করেত পােরিন ধু তা না , পারেত েয েচ া করেত হেব,
েসই কনেস টাই নাই। ি িরচুয়াল েকান িলংক বা কথা এরা পাত্তা েদয়না। এরা আেছ ওেদর িফয়ার েবইজড, টাকাসবর্ , েসক্সুয়াল িরয়ািলিট িনেয় েযটা চরম
রকেমর েলা ভাইে টির। ি িরচুয়াল অয্ােড রা িনজ েন এটােক েবাকািসধা িরয়ািলিট বেলনা , িক  আসেল েতা এটা ঐটাই। আর িঠক এই কারেণই পৃিথবীর
সউল যােক আমরা গায়া বিল, এই গায়া অমিনভােসর্ একটা এসওএস পািঠেয়েছ েয তার সাহাযয্ দরকার। এখানকার মানুেষরা মাই ফাকড হেয় গায়ােক ংস
কের েফলেছ। এটা েন েসাসর্ পুরা অমিনভাসর্ েথেক অজ  অয্াডভা ড সউলেক পৃিথবীেত ইনকােনর্ট কিরেয়েছ মানুষ িহসােব , ধােপ ধােপ। এই বয্িক্ত লােক
ইি েগা, ারিসড, েরইনেবা, িক্র াল, ইতয্ািদ িবিভ  নােম কয্ােটগরাইজ করা হয়। আমােদর কাজ হল সবাই িমেল মানবতােক মাই ফাক েথেক েবর কের
এেন ৫িডেত অয্ােসনশন করােয় েদয়া। আমরা যারা ননেলাকাল সউল তােদর জনয্ পৃিথবীর এই করাপশন আর েবাকািসধািম খুব অ ুত লােগ। ারিসডরা
জ ােনার পর িবিভ  বেয়েস অয্ািক্টেভেটড হয়। অেনেক এেকবাের জ ই েনয় অয্ািক্টেভেটড হেয়। আপনােদর কারও ফয্ািমিলেত েকান ারিসড থাকেল
আপনারা খুব সহেজই বুঝেত পারেবন েয ঐ বা াটা অনয্ সবার মত নয়। ওেদর বুি  ি  অেনক েবিশ। ওেদর িচ াভাবনা অনয্ রকম। আবার অেনেক
বেল েয অিটি ক বা ারাও এক ধরেণর ারিসড। ওরা সাধারণ িহউময্ান কমুিনেকশন করেত না পারেলও েটিলপয্ািথ এবং অনয্ানয্ িদক িদেয় অেনক
অয্াডভা ড হেত পাের। 

এবার অিভিজেতর কথা বিল। আমার েলখায় আিম যতবার েবাকািসধা শ টা িলিখ ও পােসর্ানািল েনয় এবং েক্ষেপ যায়। পরবতর্ীেত ও আমার িবিভ  েপাে
অেফি ভ কেম  িদেয় আমােক অপদ  করার েচ া কের। েতা আিম ওেদর ক টা বুিঝ , িক  ওরা আমার ক টা েবােঝ না আর েসটােতই আমার আপিত্ত।
আমার কথা হে  যতিদন েতামােদর িবেহিভওর েবাকািসধার মত থাকেব, ততিদন আমার এটা বলা জােয়জ আেছ। েতামােদর বুঝেত হেব আিম েকন েতামােদর
েবাকািসধা বলিছ, এবং েসটা িঠক করেত হেব। আমােক থামােল েতা আর েবাকািসধা িরয়ািলিট আপনা আপিন সু  হেয় উঠেব না। অথর্াৎ আিম যতবার
েবাকািসধা কথাটা উ ারণ করেবা, ততবার আমার পাঠেকর এটা পােসর্ানািল িনেয় েমিডেটট করেত হেব েয েকন তারা েবাকািসধা ? েকন আপনারা বুঝেত
পারেছন না েকন আপনােদর েবাকািসধা বলিছ? ভুলটা আপনােদর েকাথায় হে ? আপনােদর থম ভুল হে  েয আপনারা িনেজর ভুল না খঁুেজ আমার ভুল
খঁুেজ েবড়াে ন। এই ভুেলর মেধয্ আেছ একটা চরম আত্ম িরতা। আপনারা ধেরই িনে ন েয আমারই েকাথাও ভুল হে  আপনােদর নয়। আর িঠক এখােনই
আমরা আবার বয্াক করেত পাির িনঝুেমর েকেস। একটা েমেয় অ ীল ভ ী কের নাচেছ , আর আিম েসটােক এনকােরজ করিছ -- আমার িন য়ই মাথায়
েকান েগালমাল হেয়েছ,  রাইট? েমােটই তা নয়। ভুলটা এখােন আমার বা মুনমুেনর হয়িন,  হেয়েছ িনঝুেমর। যারা আমােদর নাচানািচেক েবেল াপনা মেন
করেছ, ক্ষয্াত মেন কের নাক িসটকাে , বা জাজেম াল হে , ভুলটা হে  তােদর। কারণ তারা িনেজেদরেক আমােদর েচেয় সুিপিরওর মেন করেছ। িঠক েযটা
রা াক-েলিলন-বা ু-িহপ াররা কের থােক। সবিকছুেত ওেদর একটা নাক উঁচু অেথােরেটিরয়ান অহম থােক। ওরা মেন কের ওরা অনয্েদর েচেয় েবিশ েবােঝ ,



িক  আসেল কম েবােঝ। আমার মত েকউ যখন কােন ধের মুেখর উপর েসটা বেল েদয় , তখনও এরা ল া না েপেয় েরেগ যায়। কারণ এেদর েমাটামাথা
েভদ কের আজ পযর্  েকউ েকানিদন েতা বুঝােত পােরিন েয এরা মাই ফাকড েবাকািসধাস। আমার সুদরু আকর্ টুরাস েথেক এই গাধা সুদা য্ােনেট আসেত
হেয়েছ এই মাই ফাকড েবাকািসধােদর িবিচ সাইজ করেত। এেত আমার হাসা উিচত না কাঁদা উিচত তা জািননা , িক  আমার েলখা পড়েল অ ত বুঝেত
পারেবন েয আই অয্াম হয্ািভং দয্ টাইম অভ মাই লাইফ!



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৪১

শ  আমার একািকে র স ী হেয়েছ অেনক আেগই। েছাট থাকেত অয্াজমার ঘােয় বাসায় েয় বই পড়তাম , এখনও তাই কির। শে র ইমািজনাির পৃিথবীটা
ি িরট ওয়াে র্ র মতই রঙ গ  মায়াভরা। এর মজা হল েয গতকালেকর সব ভুল েঝেড় েফেল আবার আজেক নতুন কের বসা যায় েযন িকছুই হয়িন
এতিদন। িনেজর গলা েরকডর্  কের েশানার মত মােঝ মােঝ িনেজেক বাইের েথেক েদখা খুব দরকার। আিম যা বলিছ , আর অনয্রা যা নেছ তার মেধয্
িব র ফারাক। েতা েকমন েকমন কের জািন আিম জড়ােয় েগলাম এেক্সাপিলিটক্স আর অকা  পড়া নার জগেত। িক  আমার এে ভারটা পুরাই কাউচ
অয্াকােডিমক। এর দবুর্লতা অেনক। তারপরও এখােনই আমার অয্াডেভ ার। এখান েথেকই ি িরট আমােক অেনক িকছু িগফট েদয়। িগফট অয্াি িশেয়ট করেত
েশখা একটা আটর্ । আিম বাংলােদেশ িরটায়াডর্  লাইফ কাটাি  আজেক অেনকিদন। এই আিলর্ িরটায়ারেমে র অবসেরই একটা একটা কের িডিলট হেয় যাে
আমার িদন লা। 

েয শ টা আজকাল মাথায় ঘুরেছ েসটার নাম সংেবদনশীলতা। েসি িটিভিট। এর েথেক জ ির িজিনষ খুব কম আেছ কারণ যার সংেবদনশীলতা যত েবিশ ,
েস তত েবিশ বুঝেত পাের অনয্েদরেক। এেদরেক এমপয্াথ বলা হয়। এমপয্াথরা আেরকজনেক িফল করেত পাের েটিলপয্ািথকািল। েযমন আজেক িক্রেকেট ভারত
বাংলােদেশর ফাইনাল েখলা। এটা িনেয় ইয়াং বা ািলর সংেবদনশীলতা একই রকম। বাঙািল েদশে িমক িক  েদশে ম বলেত িক েবাঝায় েসটা জােননা। দইু
টাকা িদেল েদশ েবেচ িদেত ২ েসেক  েদির কেরনা। বা ািলর েদশে ম উথেল ওেঠ ধু িক্রেকট েখলার সমেয়। ভারত একটা ভুল রায় িদেয়েছ বাংলােদেশর
িব ে । বয্স, িতটা বা ািলর বুেকর িঠকই একই জায়গায় েযেয় িহট করেছ েসই আঘাত। এটাই আমােদর একাত্মতা -- এক আত্মা। িক  সংেবদনশীলতা
ধু ঐ েটিলিভশেনই। সবাই মুিক্তযুে র েচতনার কথা বেল। মুিক্তযু েক ইি রার সায়অপ বলেল দইুকান লাল কের েফেল। ব ব ু  বড় না িজয়া বড় এই

িনেয় কত জেুভনাইল তকর্ ই না চেল। অথচ এর সবই ঐ পড়ােনা িবদয্া। এেকবাের গয্াঁদাকাল েথেক একই পািখপড়া িগলেত িগলেত মরার িদন পযর্  ঐ মাই
কে ালই উগের যােব সবাই। েকানিদন জানেব না িক অথর্হীন িছল ঐ অেবাধ মাই  কে ালড জীবন। 

িক  আেরকভােব েদখেল ঐ মাই কে ালড জি  লাইফটাও কম িকেস? েসিদন বেস বেস এক ব ু র জ িদন উদযাপন করা েদখলাম। ের ু েরে  সার াইজ
পািটর্ । েকক কাটা। রি ন কাগেজর উপর েফসবুক েথেক ডাউনেলাড করা ছিবর ি  িদেয় সাজােনা হােত বানােনা অয্ালবাম। কত আ া, কত গান। মােগর
উপের ছিব ি । পড়া না েশষ হেল ওরা সবাই একটা কয্ািরয়ার েবেছ িনেব। সংসার বাঁধেব। িবেয়র অনু ান, অয্ািনভাসর্াির উৎযাপন করেব। 

আমার খুব েভিনেস িফরেত ই া কের। পয্ািরস িক া ইিজে  েযেত। এ লা এক ধরেণর ে াগ্রামড ফয্া ািস। েবলুেন চেড় ে ম করেত খুব ই া হয়। মদ
েখেয় েসই েয সারা ইতািল ঘুেরিছলাম। েসই টা এখন অেনক বাক্স েপ ার িনেচ চাপা পেড় েগেছ। েমিক্সেকার কয্ানকুেন েতিকলা সানরাইজ েখেয় কিবতা
িলখেত বসা। আর স ায় েতিকলা সানেসট। কিনর্ একটু ,  িক  েসই আেমজটা। গাঁজা েটেন পাথুের পাহােড় খািলপােয় হাঁটা। তারপর েসই কয্ািরিবয়ােন
পালেতালা েনৗকা চালােত েশখা আর দইু বা বীর সােথ সাঁতার কাটা। েসই িদন লা আবার িফরােয় আনেত ই া কের। বেয়েসর কােছ েহের েযেত খুব িবরক্ত
লােগ। মেন হয়, এ েকমনতর িবধান? এতিদন ধের গাদাগাদা ভুেলর ে েন সাঁতার েকেট না মা  একটু ময্ািচওর হলাম । এখন েস না ে ম করেল বুঝেত
পারব িক হে । আেগ েতা েসই েট ে রেনর ধাক্কােতই যা হওয়ার হত। এবার একটু িরয়াল লাভ েহাক। িক  হায় , েস ঁেড় বািল। চুেল পাক আর েপেট
ঢাক। যা িকছু ছঁুেত যাই, িনঃশে  একটুখািন সের যায়। ধু নাগােলর বাইের িগেয় দাঁড়ায়। েকানিদক িদেয় িক হল? সব ভুল সব ভুল। 

িক  তারপরও পৃিথবী ভেয়র জায়গা নয়, ভালবাসার জায়গা। এখােন আেছ যাদু এবং ঈ র। এখােন  েভে ও আবার গেড়। হাল ছাড়েত হয়না এবং
আিমও ছািড়িন। পৃিথবী হল েদয়ার জায়গা, সের দাঁড়াবার জায়গা, েযখােন দাঁিড়েয় কত িকছু েদখার আেছ, সাকর্ াস িক া িক্রেকট েখলার দশর্ক। এখােন আেছ
অ ুত কুৎিসত মািলকপক্ষ আর তােদর সু রী বউেয়রা। েনাংরা কােলা েকাট গােয় িদেয় এরা খয্াঁক খয্াঁক কের হােস আর গরীেবর হক চুেষ খায়। লক্ষ লক্ষ
টাকা বয্েয় এরা হে  যায় িক  িচনেত পােরনা তােদর ভ  ধমর্। মাথা মুেড় শয়তানেক পাথর ছঁুেড় েজমেজেমর পািন িনেয় েদেশ িফের আেস সব সাক্ষাৎ
শয়তান। এরা ভ  এরা অ । এেদরেক েদেখ আমার ব  মায়া হয়। িক ক ণ এেদর এই অসূক্ষ্ম অি । িক বুি হীন আমােদর েবেঁচ থাকা। েচার ডাকাত
বয্াংক জািলয়াত ঘুষেখার েহলেমটধারী ইউিনফমর্ধারী, কােলােকাটী, সাংসদ, জেয়  েসেক্রটাির, পাইলট, েমা া, িহপ ার, পােশর বািড়র জিমর দইুফুট েমের
খাওয়ার েলাভ স রণ করেত না পারা িতেবশীেদর বাহাের আমােদর এই ৈজিবক েরাম ন। এরা সবাই অ  একটু ভাল হেয় উঠুক। এরা একটুখািন মানুষ হেয়
উঠুক। মরার আেগ েসটা েদেখ মির। 
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ৈ রাচারেক নামােনার উপায় বা ািলর জানা কারণ আেগও আমরা এটা কেরিছ। জনগণ হঠাত কের একেজাট হেয় সবাই একসােথ অয্াকশন িনেয় েফলেল
ৈ রাচার পেড় যায়, িক  এবার তা হয়িন। খুব ঠা া মাথায় িনেজরাই জব ছিড়েয় েসই জেবর দায় েঠিকেয় ছা ছা ী আে ালনেক িপেষ েমেরেছ কারণ এই
সরকার এর আেগ ব বার েজেনাসাইড কেরেছ েযটা জনগণ জােন। িহটলার যখন জেুদর েডেক আইিড জমা িদেয় ােক কের কনেসে শন কয্াে  িনেয় েগল ,
তখনও িক  েকউ বুঝেত পােরিন েয হে টা িক । জামর্ািনর েলাকজন িক  তখনও আটর্  কালচার েরিডও িটিভ িবেনাদন ইতয্ািদ িনেয়ই বয্ । েরিডওেত বা
িটিভেত েঘাষণা না িদেল িক  বুঝেত পারার েকান উপায় নাই েয যু  হে । কারণ আসেল েতা যু  বেল িকছু নাই। এ লা এেককটা সাইেকালিজকাল
অপােরশন বা মাই ফাক। েযমন রািশয়া আেমিরকার মেধয্ েয েকা  ওয়ােরর বয্াপারটা , ওটা পুরাই ভুয়া িছল। ঐ জজুরু ভয় েদিখেয় কাবাল ফা  আর
টয্াক্স েরইজ করত আর েসই টাকা িদেয় েগাপন ে স েটকেনালিজ আর ওেয়পনির বানােতা।  আজেক গায়া িটিভর কসিমক িডেস্ক্লাজােরর আেরকটা ি
এিপেসাড েশয়ার িদেয়িছ েযটােত একজন নতুন ইেসলে ায়ার েজসন রাইস কথা বেলেছ। েস িরঅয্াফামর্ করেলা েয ি তীয় িব যুে র পরবতর্ী েকা  ওয়ােরর
সমেয় আেমিরকা ি েটন রািশয়া একসােথ িডপ য্াক েজেক্ট িসেক্রট ে স িসিভলাইেজশন বািনেয়েছ জামর্ান নাৎিসেদর সােথ পা া েদয়ার জনয্। এর কারণ হল
েয জামর্ানরা আেগ েথেক েটকেনালিজেত অনয্ সবার েচেয় এিগেয় িছল এবং এরপর এেদর সােথ ে েকা েরি িলয়ানেদর আঁতাত হওয়ার পের ওরা দশ বছেরর
মেধয্ চাঁেদ ওেদর িমিলটাির েবস বানােত সক্ষম হয়। চাঁেদর অনয্ানয্ ইিট েপর সােথ যু  কের আনুমািনক ১৭ ,০০০ ােণর িবিনমেয় এটা করেত তারা সক্ষম
হয়, েজসন রাইেসর মেত। 

আমার হাইেপািথিসস মেত েদশ েগ্রিসভভােব অবনিতর িদেক যাওয়ার িপছেন কারণ হল কালর্ ইয়ুে র কােলিক্টভ আনকনশাস। আমােদর উ িশিক্ষত উ মধয্িবত্ত
িহপ াররা িটিভ আর বয্াংক বয্ালা  ছাড়া িকছু েবােঝ না। েতা েসিদন আমার েমা া পাইলট ব ু  কা ু আমােক েটিলেফােন অয্াের  করার মিক েদয়ার
দইুিদন পর আবার েমেসজ করেলা েয আিম আমার েলখা েথেক ওর নাম মুেছ িদেয়িছ িকনা। আিম বললাম েয হয্াঁ , আমার েলখার মেধয্ েকান জায়গায়
তাহার নাম আর নাই। এেত েস সয্ািটসফােয়ড হেয় আমােক েবশ িকছু উপেদশ অনুেদশ িদেয় চেল েগল। িক  আিম েয তােক িনেয় িহউমার করিছ এ
বয্াপাের তার েকান ধারণা নাই বেলই আমার ধারণা। েছেলটা িচরিদনই একটু সরল কৃিতর িছল। ইন ফয্াক্ট, আিম িনেজও সরল কৃিতরই বেট,  িক
কাবাল িনেয় ব  বছর পড়া না করার কারেণ বুঝেত েপেরিছ েয পৃিথবী একটা চ  েধাঁকাবাজ জায়গা । এখােন ায় সবাই সবার সােথ িমথয্া কথা বেল
এতটাই েবিশ েয েকউই বুঝেত পােরনা েয একজন অয্াভােরজ মানুষ কতটা িমথয্া কথা বেল। সাধারণ আেমিরকান বয্িক্তরা খুব কম িমথয্া কথা বেল। তেব
এরা কথা লুকায়। বা ািলরা অ েয়াজেন িমথয্া বেল কারণ মেন কের েয চালািকেত এটা তােদরেক এক ধরেণর আপারহয্া  িদেব। আেরকটা বয্াপার হল েয
িমথয্া বলেত চচর্ া লােগ। আিম িমথয্া বিলনা িবধায় অেনক সময় েপেট েবামা মারেলও বা ই া করেলও িমথয্া বলেত পািরনা। আমার নােমর এক অংেশ
আল-আমীন বয্াপারটা থাকায় আমার কােছ মেন হয় েয নবীজী মুহা ােদর একটা ি েকােয়ি  আমার মেধয্ আেছ । েযটার কারেণ আিম ইসলােমর বুলিশট
বয্াপার লা ধের েফলেত পাির। বুঝেত পাির েয এ লা েমােটই নবীজীর িশক্ষা নয়। এবং আমার এই ইে কািবিলিটর কারেণ হয়ত আিম িকছু গােয়বী সাহাযয্ও
েপেয় থািক। 

আিম েখয়াল কের েদখলাম েয রা াক বা কা ু েদর আেদৗ েকান িকছু জানার ই াটাই নাই। অথর্াৎ েযভােবই আপিন অয্াে াচ কেরন না েকন, েকান দরকাির
সতয্ এেদরেক িকছুেতই েগলােনা যায়না । এরা ছেল বেল েকৗশেল ,  েয়াজেন িহে িরক িফট িদেয় আপনােক থামােবই । মােন সিতয্ বলিছ এই িজিনষ না
এক্সেপিরেয়  করেল েকউ িব াস করেত পারেব না েয এত ইে িলেজ  েপালাপান এরকম হাসয্করভােব মাই ফাকড হেয় ুথেক এভােব ক করেত পাের তাও
এত বছর ধের এবং এত গাদা গাদা তথয্ েবর হেয় আসা সে ও। এরা েয ঐ মা াতার আমেলর িবিলফ িসে েমর িভতের এভােব লকড হেয় থাকেত পাের ,
এটা একটা দশর্নীয় সাকর্ াস বেট! িক  এই মাই  ে াগ্রামটা পৃিথবীর ৯০% মানুেষর েক্ষে  েযাজয্। কােজই এটােক অয্ানালাইজ এবং ডায়াগেনাজ করা খুব
জ ির কারণ মানবতার ভাগয্ এটার উপর িনভর্ রশীল। এই েয আমােদর েবয়াইিন সরকার েবয়াইিন, সংিবধান িবেরাধী আইন ফাইন কের েদেশর মানুেষর রক্ত
চুেষ খাে  এত সহেজ, এর িপছেনও েতা ব  ঐ একই মাই ফাক। কারণ এেদরেক পাছায় লািত্থ েমেরও েকান রাজৈনিতক সেচতনতার আলাপ করােনা যায়
না। এেদর একটা অ ুত অ  ইেগা থােক েয এরা সবিকছু সবার েচেয় েবিশ েবােঝ। েদখেবন েয েয েকান িবষেয় এেদরেক িকছু বলেত েগেল আপনােক
মাঝরা ায় থামােয় ওরা ওেদর গ   কের িদেব। মােন আপিন যা বলেত চাে ন তারেচেয় েবিশ এরা আেগ েথেকই বুেঝ বেস আেছ। আসেল েমােটই তা
নয়, িক  এেদর একটা ধারণা েয এরা সব সমেয় সব িকছুই অনয্েদর েচেয় েবিশ জােন। 

এবার ঐ িবউিট কনেটে র েমেয়টার কথা না বলেলই নয় েয H2O মােন পািন েসটা জােন না, বা েদেশর জনয্ একটা ভ কামনা বলেত িক বুঝায় েসটাই
বুঝেত পারিছল না। আমার ধারণা েমেয়টা আসেল চ  নাভর্ াস িছল িক  ও নাভর্ াস না েদখােনার য্ািক্টস কেরিছল। েয কারেণ উত্তরটা িদেত িগেয় ওর
মাথা লােয় েগেছ। যাইেহাক, আমার বক্তবয্ আপনারা জােনন েয আিম এই েদেশর সবাইেক ঐ িমস সু রীর সমপিরমাণ বুি মান মেন কির । আিম বুেয়ট
েথেক  কের ঢাকা ইউিন বা আইিবেয় , বা য্াক বা িভখা ি সা ইেডন ই  ওেয় , েকাথাও কাউেক পাইিন েয মাই ফাকড নয়। কা ু র কােছ েযমন
ইসলাম ধমর্টা আি েমট। ও ওটার িভতের লকড হেয় েগেছ িচরতের। আর নতুন িকছু জানার ওর েকান আগ্রহ বা েয়াজনীয়তা নাই বেল মেন কের। এর
েথেক বড় েবাকািসধািম আর িক হেত পাের ? একজন িরয়াটাডর্  এয়ারেফাসর্ পাইলট যিদ ৫০ বছর বয়েস এেসও বুঝেত না পাের েয ইউিনভাসর্টা ইনিফিনট
এবং জানার েকান েশষ নাই, তাহেল এরেচেয় দঃুখজনক আর িক হেত পাের? রা ােকর মত একজন উঠিত বয়েসর গরম রক্তওয়ালা েপালােক আমার েকন
কনিভ  করেত হেব েয িসেক্রট ে স ে াগ্রামটা িরয়াল? েকন েস ি েমসনির আর ইলুিমনািত স েকর্  িকছু জানেব না? েকন তার জানেত েকান আগ্রহ হেব
না? েকন েস ি েটন গট টয্ােল  েদেখ জীবন ংস করেব ? েদেশর িতটা মানুেষর এত েবাকািসধা হওয়ার কারণ িক? আিম মায়ূন আহেমদেক স া
িবেনাদন েলখক বলেল এরা মাই  কের। আমােক বেল আের আপেন না পেড় কথা বেলন। উনার 'েদয়াল' বইটা পেড় েদেখন। হয্াঁ, পেড়িছ েতা। িবগ ফােকন
িডল। আি েকর িব ে  িকছু েটােকন সতয্ বচন কেরেছন েয জনয্ উনােক মরেত হেয়েছ। িক হাসয্কর এই সামানয্ সতয্ বচন আবার েসই জনয্
িতেশাধমূলক মৃতুয্! িক েবাকািসধা আমােদর এই সমাজ! 

েবয়াইিন সরকার সংিবধান িবেরাধী কােলা আইন িদেয়ও আর গিদেত থাকেত পারেবনা । তােসর ঘেরর মত ধেস পড়েব এেদর রাজ  করার ভ ািম , আিম
এটাই িব াস কির। এর কারণ আমরা একটা অয্ােপাকয্ািলে র মেধয্ িদেয় যাি । আমােদর ছা ছা ীরা বুঝেত েপেরেছ হােড় হােড় েয িক ভয়ংকর রকেমর
ভ  আমােদর এই সমাজ। িক ভয়াবহ িক্রিমনাল আমােদর এই সরকার। মেফর্ ােজেনিটক িফ  আমূল বদেল েগেছ। খেস েগেছ সব মুেখাশ। কােলা আইন আর
ৈ রাচােরর ভেয় েকউ মুখ খুলেছনা িঠকই িক  িভতরটা বদেল েগেছ সবার। সতয্ উে ািচত হেয় েগেছ। এখন ধু সমেয়র অেপক্ষা , এরা ঝুরঝুর কের েভে
পড়েব িভতর েথেকই কারণ এরা েফাঁপরা। এেদর িভতের েকান সতয্ নাই। এেদর িভতের েকান সিদ া েকানিদন িছল না। েসটা এখন িদেনর আেলার মতই



পির ার। আেমিরকায় িডপ ে েটর িব ে  েহায়াইট হয্াট িমিলটািরর জয় অবয্াহত আেছ কারণ েটিবল টানর্ হেয় েগেছ। এখন আপারহয্া  চেল েগেছ
েরিজ য্াে র হােত। আর তার মাণ হল েজসন রাইস, ঐ নতুন ইেসলে ায়ার ভ েলাক। আমােদর েচােখর সামেন ইিতহাস ঘেট যাে । আিম খুিশ েয েসটা
েবাঝার মত সামানয্ বুি টুকু আমার আেছ। ইিতহাস আমরা ধু পড়িছ না , ৈতির করিছ। অ কার যুগ েথেক আেলার িদেক যাওয়ার এই যু  করেত েপের
আমরা গিবর্ত। আিম চাই আপনােদর মাথা লা খুলুক। আপনারা েযন বুঝেত পােরন েয আমরা পাগল ছাগল নই। বরং িঠক উ াটা। আিম যখন কা ু
রা াকেদর েবাকািসধা বিল, েসটা েকান িবেনাদন নয়। যা সিতয্, তাইই বিল। এবং বলার িপছেন খুব পূণর্ কারণ আেছ বেলই বিল। এেদরেক বদলােত
হেব। দরকার হেল িবিচেত ধের এেদরেক বদেল িদব। েকান মাফ নাই। তেব যা মেন হে , েসটা করার েয়াজন হেবনা। িডভাইন ই ারেভনশন এেস সব
বদেল িদেব। এইজনয্ খুব িরলয্াক্সড মুেড আিছ। েড ােরট িফল করার েকান কারণও নাই, করিছও না। 
ম  ৈচতেনয্ িশস - ৪৩

অবিভয়াসিল এই েলখার মেধয্ কা িনক িকছুই নাই িক  আমােদর আেশপােশর েবাকািসধা বািহনীর কারেণ অেনক হসনই আমােদর করেত হয় । স িত
িফনাে  জেয় -েসেক্রটাির হওয়া এক্স-ক্লাসেমট ািলন তার বেনিদ বািড়েত অনয্ানয্ ক্লাসেমটেদর েডেক পািটর্  িদেয়েছ েসই ছিব েফসবুেক েদখলাম । আিম
ওেদরেক পাবিলকিল েবাকািসধা বলার কারেণ আমার ডাক পেড়িন এটা িন য়ই বেল িদেত হেবনা। ওিদেক অিভিজৎ েদিখ আমােক েফবুেত আনে  কেরেছ।
ও িছল বুেয়ট েথেক ই ি েনেটড হওয়া েশষ বয্িক্ত েয আমার ব ু  রাখার সেবর্া  েচ া কেরিছল। এ ধরেণর েছাটখােটা পরাজয় ঘেটই। যু  মােনই িকছু
িসে ম লস থাকেব। কারও সােথ আপনার যখন কনি ক্ট নাই তখন হয় আপিন িনবর্াণ লাভ কেরেছন , অথবা আপিন একটা পাচাটা অপদাথর্ েয িক্রিমনালেদর
েতল েমের চেলন িনেজর ােথর্। েদেশ এেদর সংখয্া কত এটা আমার েচেয় আপিন ভাল জােনন। আমার িনবর্াণ লাভ হেয়িছল িনউ জািসর্ থাকেত , এেলসিড
েখেয়, েসই গ  অেনকবার বেলিছ। েসই সময় েথেক সবাইেক সমান েচােখ েদিখ। আর সবাইেক সমান েচােখ েদখেত পারেল েয লাভটা হয় েসটা হল যার
যার েবাকািসধািম মুেখর উপর বেল েদয়া যায়। যােক বিল , েস িনেজেক িডেফ  করেত পােরনা। কারণ সতয্ হল অেমাঘ। িনেজেক বাঁচােনার একমা  উপায়
হল েবাকািসধািম থামােনা। েতা অবশয্ই আমার এক্স-ক্লাসেমটরা এখনও অতটা ইভল্ভড হেয় উঠেত পােরিন েয িনেজর ইেগােক সামাল িদেয় আমার কথা েন
ল া েপেয় িনেজর ভুল বুেঝ আমার কােছ ক্ষমা চাইেব । তার বদেল আমার িবিচ িকভােব সাইজ করা যায় , েসটাই খঁুজেত থােক। মজার িবষয় হে  েয
আমার িবিচ অহরহই সাইজ হেয় থােক। িক  েসটােক আিম েতমন পাত্তা েদইনা। িভিক্টম েমােড চেল যাই না। এর কারণ হল আমার দািয় েবাধ। মানুষেক
মাই ফাকড ে ভাির েথেক েবর কের আনার েচ া েতা ক্লাকর্  েক ও করেব না। বলেব আের তুিম েবাকািসধা নািক ? হাজার বছর ধের পৃিথবীর মানুষ
েবাকািসধা ে ভ হেয় জীবনপাত কের যাে , আর েতামার ধারণা েয েতামার েফসবুক গ পেড় এরা সবাই েজেগ উঠেব? এত্ত সহজ? আিম কইঃ হয্াঁ, এত্ত
সহজই। জা  ওয়াচ িম ডু ইট। 

বাংলােদশ েথেক ফয্ািশজম িনমূর্ল করাটা এখন আমােদর সেবর্া  ােয়ািরিট এই িবষেয় িপনািক ভটচাজ একটা েপা  িদেয়েছ । েপা টা খুব ভাল লাগার কারেণ
আিমও েশয়ার িদেয়িছ কারণ আিম ওর সােথ ১০০% একমত। েতা েদখা যায় েয িকছু িকছু েলােকর েপা  িদেল েলাকজন এেস ওয়ািনর্ং িদেয় যায় েয কার
েপা  িদে ন বুেঝ িদেয়ন। কারণ এর উপের আমার েরপুেটশন িনভর্ র কের। যিদও আিম খুবই কু্ষ  বয্িক্ত। আমার েলখায় বড় েজার ৪ /৫টা লাইক পেড়।
িক  িনেজর কােছ েতা আিম লালন বা রবী নােথর সমান। মােন ঐ েলেভেল আমার টয্ােল  না থাকুক , মানুষ েতা সবাই সমান। েতা যারা এেস আমােক
আমার ভুল েবাঝােনার েচ া কের, এেদরেক আিম পছ  কির। সাধারণত েদখা যায়, েকান না েকান েলেভেল এেদর কথা িঠক হয়। িক  অেনক সময় আিম
ঐ েলেভলটােক েগৗণ ধির। এখােনই েমইনি ম িহপ ােরর সােথ আমার সামানয্ তফাৎ। িপনািকর েপেজ িগেয় ওেক একটা ে  িরেকােয়  পাঠালাম। েদখলাম
েয উিন ব ড়ার েলাক। েচহারােত অরাটা পির ার মেন হল। দইু িতনটা েপা  পেড় েদখলাম েয উিন ইসলামীেদর িবষেয় েবশ জােনন এবং আি ক িবেরাধী
টাইেপর একটা এনািজর্  েজক্ট করেছন। বয়েস স বত আমার কাছাকািছই। উইিকিলক্স েথেক উ ৃ িত েদয়া িকছু েপা  েদেখ মেন হল েয ভ েলাক আউট অভ
িদ বক্স িচ া করার ক্ষমতা রােখন। েসা ফার েসা ড। 

সিতয্ বলেত এরকম মানুষ েদখেল আিম মেন মেন অয্ািসউম কের েনই েয এরা হাফ েবকড , অথর্াৎ কসিমক িডেস্ক্লাজার হয্া ল করার জনয্ ত নয়।
রাজনীিতর িপছেন ইলুিমনািত বা েমসিনক েয অকা  রাজনীিত থােক , েসটার বয্াপাের এরা সাধারণত িকছু জােন না এবং জানেত চায়ও না । এই েনেগিটভ
অয্াসা শন করাটাও আসেল খারাপ, িক  সব সময় িনেজেক কে াল করেত পািরনা। 

েতা এবার সাবেজেক্ট আিস । েখয়াল করেবন েয আিম সাব য্ানিশয়াল িমট অয্া  পেটেটা েশয়ার করার েচেয় বাঙািল িহপ ারেদর েবাকািসধািমর
অয্ানািলিসসটাই েবিশ কির। এর কারণ েতা খুব িস ল। বাঙািলর মাই ফাক এত েবিশ গভীর েয েকউ আমােদর িডেস্ক্লাজারটা িগলেতই পােরনা। তার
আেগই কগিনিটভ িডেসানয্া  িহট কের যায়। েসটােক ডাইলুট করার জনয্ আমার দিুনয়ার পয্াচাল পাড়েত হয়। রা াক , কা ু , ািলন, অিভিজৎ, উ ল,
বিবতা, শাবানা, এেদর উদাহরণ িদেয় িদেয় বুঝােত হয় েয ঝােমলাটা েকানখােন। একটু আেগ টয়েলট িসেট বেস একটা িচ া মাথায় আসেলা েয আমরা যারা
ে াবাল কনি েরিস অয্ানািল  তারা অেনকটা সুইপােরর মত মানুেষর ি িরচুয়াল হা  সাফ কির। আমােদর গােয়র দগুর্ে  সবাই উে  পালায় কারণ আমার
এই েলখাটাই েদেখন, েবাকািসধা বলেত বলেত িনেজই েবাকািসধা হেয় যাই। িক  তারপরও আিম িনেজর সােথ সৎ থাকার েচ া কির। আিম যা িফল কির ,
তাইই েলখার েচ া কির। কারণ আিমও েতা একটা সাধারণ েজাকার। একটা িবরাট কসিমক িমশেন অজ  সউেলর সােথ আিমও সাইন আপ কেরিছ পৃিথবীর
মানুষেক মাই ফাক ে ভাির েথেক মুক্ত করার জনয্। এই িমশেন সবাই যার যার পাটর্  কের যাে । আিমও আমারটা করার েচ া করিছ। 

ািলেনর ণ হল েয ও খুব শাপর্ মাথার ছা  িছল থম েথেকই । আমােদর দজুেনর সারা জীবেনর দঃুখ একটাই েয েবেঁট খােটা হওয়ােত আমরা পুিস েচস
করেত পারলাম না। েতা এখন টাকা পয়সা য্াটাস আর ক্ষমতার শান শওকাত হেয় যাওয়ােত হয়ত ওর েসই দঃুখ আর নাই কারণ আজেকর েমেয়রা
েগা িডগার এটা বুঝেত িন য়ই ওর েকান অসুিবধা হয়িন। মাঝখান িদেয় েফঁেস েগিছ আিম েয বুড়া বেয়েস ময্াি মিন ওেয়বসাইেট েগেল হাইেটর আেগ
জানেত চায় কয্ািরয়ার িক। েসখােন কসিমক ওেয়েশায়ার িলখেত েকমন জািন লােগ। েতা ািলেনর এখন আিলশান বািড়ঘর হেলও আমার ধারণা েয ও যা
কেরেছ িলগালভােবই কেরেছ। কারণ ওর আ ােক আিম েদেখিছ। উনার িশক্ষা অনয্ েলেভেলর। কা ু র কথাও বলা যায় েয ফা ু  েম ািলিটর সরল েপালাটার
ভাগয্ িফের েগেছ েযিদন এয়ারেফােসর্র অয্াডিমট পরীক্ষায় ও িটেক যায়। েসটাও হেয়িছল আমােদর এক ক্লাসেমট ওেক তু  তাি লয্ কের বেলিছল েয ও
জীবেনও চা  পােবনা বা এমন িকছু। কা ু  তখন েজদ কের পরীক্ষা িদেয় িটেক যায়। এরপর েথেক আ া ওর সহায় হেয়েছ , আর িপছন িদেক তাকােত
হয়িন। এইজনয্ ওর ধারণা েয ও সুেখর েসানার হিরেণর স ান েপেয় েগেছ এবং েসটা আর িকছুই না, নামাজ েরাজা হজ যাকাত অথর্াৎ ইসলাম।  



কা ু র কথা বলেত েযেয় তালুকদােরর কথা মেন আসেলা । পর িদন ওর সােথ আ া িদলাম, সােথ আেরকজন িছল। েতা ঐ েছেল িবিভ  ই ারনয্াশনাল
ে াটর্ স ইেভ  কের। েকািট টাকার েজক্ট এসব। ইউ গাইজ েনা দয্ িডল। ভুং ভাং কের িবেদশ মণ হল , সােথ টাকা কামাই। রথ েদখা আর কলা েবচা।
এটা হল আমােদর মাই ে ভ েমি েক্স হাইট অভ ইে েলক্ট। তালুকদার েবােঝ েয আিম যা কই সবই সিলড , িক  ও েযটা আমার েচেয় ভাল েবােঝ েসটা হল
েয যত সিলডই েহাক না েকন, এই মাল বাঙািলেক খাওয়ােনা একটা হা াহাি  লড়াই েযটার মেধয্ েলাকসান ছাড়া লাভ নাই । কােজই ও শয্ামও রােখ,
কূলও রােখ। ও আমার সােথ িকছু িভিডও কের, আবার টাকা পয়সা কামােনার জনয্ ধা া করা, েসটাও কের। কােজই ওর ভুল ধরার িকছু নাই। েতা ওর
ঐ ওয়ািকর্ ং পাটর্ নােরর গ  বিল। ঐ েছেল ২০১২ েত "েনটওয়াকর্  মােকর্ িটং" ইিলগাল হেয় যাওয়ােত এবং একই সােথ ওর িবরাট বয্াংক বয্ােল  ি জ হেয়
যাওয়ােত বাসা েথেক েবর হেয় পেড় সুইসাইড করার িচ া করেত করেত । েমাবাইল েবেচ িদেয়, বউ বা া েফেল, এিদক েসিদক েঘারােফরা করেত থােক েয
িকভােব ভাগয্ আবার িফরােনা যায়। েসই গ  খুব ই ােরি ং িক  আিম আপাতত ি প কের যাি । আি েমটিল িবিভ  বয্িক্তর মাধয্েম  হয় তার
"িনেজেক জানা" এবং েসটা করেত িগেয় েস খুব পাওয়ারফুল একজন সুিফ মা ােরর (স বত, কারণ ও েকান ক্লািসফাই কেরিন) আ ানায় িগেয় পেড়। েসই
জায়গােত িগেয় ঐ পীেরর কােছ িনেজেক সাবিমট কের েদয়ার পর তার জীবেন এেকর পর এক িমরােকল ঘটেত থােক এবং অেনক ত তার ভাগয্ িফের
যায়। এখন েস "দয়ােলর" সােথ কােনেক্টড। দয়ােলর উপের েস সবিকছু েছেড় িদেয় খুব ভাল আেছ। 

এখন আপিন আমােক বেলন, এটা িক মাই ফাক, ধমর্, িব াস, নািক সতয্? আপিন তােক েকান দেল েফলেবন তােত ওর িকছুই যায় আেসনা। ও িনেজর মত
চলেব। এখন বিল েয ওর গ টা নেত নেত আমার মেনর িভতের িক হি ল। েখয়াল করলাম েয ওর কথা নেত নেত আমার মাথার িভতের িবিভ
রকম পেজিটভ আর েনেগিটভ জাজেম  এেস যাে । এক পযর্ােয় আমার িনেজেক এই বেল চুপ করােত হল েয আই অয্াম নট দয্ জাজ অভ এিনবিড। চুপচাপ
গ টা নলাম। ভাল লাগেলা। বুঝেত পারলাম েয কসিমক িডেস্ক্লাজার িনেয় আলাপ করার জনয্ েস ত নয়। বাংলােদেশর েবিশর ভাগ মানুেষর ি িরচুয়াল
জািনর্টা েমাটামুিট এরকমই হয়, আিম েবশ অেনকবার েদেখিছ। এর মেধয্ েকান েরি িলয়ান বা িসেক্রট ে স িসিভলাইেজশন, বা িসেক্রট েসাসাইিট থােকনা।
ওেদর এইসব িবষেয় েকান িকছু জানার েকান েয়াজনীয়তা থােকনা কারণ এখন েতা তারা দয়ােলর ছ ছায়ায় চেল েগেছ। এখন সবিকছু ওেদর জনয্ খুব
মামুিল, খুব অ েয়াজনীয়, বাড়িত। 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৪৪

তালুকদােরর ব ুিটর কথা েয িলখলাম আেগর পেবর্,  েখয়াল কেরন েয অথর্ৈনিতক মুিক্ত এবং অয্াবা য্া  েপেয় েস দয়ােলর কােছ িনেজেক সমপর্ণ কের
িদেয়েছ, অথবা সমপর্েণর কারেণই েস অয্াবা য্া  েপেয়েছ । কা ু র কথা িচ া কেরন, েস বড়েলাক, সােক্সসফুল, এবং সুখী, এই কারেণ তার কমে ন করার
িকছু নাই। আ ার িত তার েডিডেকশেনর কারেণ েস এসব েপেয়েছ বেল মেন কের। িক  ঝােমলা হল েয সব ফা ােম ািল েদর েয সমসয্া , ওরা ওয়ান
সাইজ িফটস অল মেন কের, সবাইেক একটা িমিলটাির শাসন টাইেপর িডিসি েনর মেধয্ েজার কের ঢুকােত চায়। িতটা মানুেষর জীবেনই চড়াই উৎরাই থােক
আর ওরা সুেযােগর অেপক্ষায় থােক েয কখন পিরিচত কারও জীবেন ডাউন আসেব , সােথ সােথ ঐ দবুর্ল মহূুেতর্  ভাইরােসর মত এরা েছঁেক ধের েয এইেতা
এইেতা, আ ােক খুিশ না রাখেল েতা িবপেদ পড়েত হেবই । িক  আসেল এই কথার মেধয্ েকান লিজক নাই। এটা পৃিথবীর সবেচেয় েবাকািসধা লিজক এটা
ওরা বুঝেত পােরনা। েতা আমার পেয়  হে  িকছু েলাক িফনানিশয়ািল লফিট য্াটাস েপেয় িনেজেদর খুব িরয়ালাইজড এবং পাওয়ারফুল মেন কের। এরা
তখন সাধারণ মানুষেক মেন মেন খুব তু  তাি লয্ কের আর এেদরেক েকউ একটু কম পাত্তা িদেল তখন ইেগােত েলেগ িগেয় এরা এক ধরেণর অিভশাপ বা
বয্াড উইশ িদেত থােক এবং েযেহতু েতয্েকর উইল পাওয়ার িকছুটা না িকছুটা থােকই , এবং এেদর উইল পাওয়ার একটু েবিশ হয়, এইজনয্ েদখা যায় েয
আি েমটিল ঐ বয্িক্তর িকছু না িকছু ক্ষিত হয়। তাইেল িক দাঁড়ােলা বয্াপারটা? এই েসিম েডভাউট টাইেপর মানুষেদর িনেজেদর েবশ লাভ হেলও, এরা অেনক
সময়ই অনয্েদর ক্ষিত করেত থােক েযটা এরা িনেজরা বুঝেত পােরনা । আিম গয্ারাি  িদি  আমার এই েলখা পেড় ওেদর েকান উ িত হেব না , বরং উে
আমােক ওরা বদেদায়া িদেব কারণ আিম ওেদর িক্রিটসাইজ করলাম। 

ধমর্ীয় ই ি েনশেনর একটা বয্াপার হয় েয িহ ু মুসিলম টাইেপর িতটা ধমর্ িত ােন চ  রকম বাড়িত টাকা জমা পেড় েযটার িসংহভাগ বয্য় হয় মসিজদ
মি েরর িপছেন এক্স াভয্াগা  অলংকার কের। এটা আসেল কৃত ি িরচুয়ািলিটর উ া এবং িঠক একই রকমভােব একটু েখয়াল করেলই েদখেবন ধেমর্র সম
কৃি  ি ি  আসেল অয্াি -ি িরচুয়াল অথর্াৎ লােভর েচেয় ক্ষিত েবিশ । এর েচেয় বরং সুফী বা মা ফতী টাইপরা েবটার কারণ এরা ঐসব অ েয়াজনীয়
ধমর্ীয় বয্ােগজ েটেন েবড়ায় না। এেদর মাথা তুলনামূলকভােব অেনক েবিশ নয্াচারাল আর পির ার থােক, েয কারেণ এেদর উইলপাওয়ার খুব শক্ত হয় েযটােক
এরা "দয়ােলর ই ার" উপর অয্াি িবউট কের েদয়। মজা হে , এটা করেল তখন িনেজেক খুব ইেগািবহীন মেন হয় েযটা আসেল একটা ইলুশন । কারণ এই
েডভাউট টাইেপর মানুষেদর সােথ িকছু কথা বলেলই েখয়াল করেবন েয ওরা অেনক িকছুই আপনােক বলেছ েযটা আপনার মেন হেব েয এটা েতা েবশ
ইেগািটি কাল। একটা উদাহরণ েদই, েযমন তালুকদােরর সে  েখালা ের ু েরে  আ ার সময় এক বয়  মিহলা এেস িভক্ষা চাইল। বািক দইুজন মাফ চাওয়ার
পের আিম ওেক িকছু িদলাম। পের কথায় কথায় ঐ ভ েলাক বুঝােলা েয এই িভক্ষা েদয়াটা আসেল ভুল কারণ এত সহেজ কাউেক িকছু িদেল েস েয়লড
হেয় যায়। এই কথার মেধয্ যুিক্ত আেছ এবং আমরা েসটা েতা জািনই তাই নয় িক? তারপরও েদই কারণ েসটার মেধয্ আরও যুিক্ত আেছ। 

যােহাক, আিম েযখােন েবিসক ি িরচুয়াল পাসর্ন েথেক ডাইভাজর্  কের যাই েসটা হল েয আিম দয়ােলর সােথ ধু িনেজ কােনক্ট কের এক্সাে ড হেয় থাকলাম ,
এেত খুিশ না। এটা আমার কােছ তুলনামূলকভােব সহজ কাজ। আমার য্া টা হল িনেজেক ধীের ধীের উ ততর করার জনয্ েতা আমরা অেনেকই কাজ
কির, িক  উ ত হওয়ার পের িক? আরও উ ত হওয়া? মােন এটা একটু েকমন হেয় যাে  না েয উ ত হওয়ার জনয্ উ ত হওয়া , এটার আর েকান
ফাংশন নাই? পড়ার জনয্ পড়া বা জানার জনয্ জানা? বা আেটর্ র জনয্ আটর্ ? এটা েয এেকবাের করেত হয়না তা নয় ,  িক  আমার কােছ এটা ফুল
িরয়ালাইেজশন মেন হয় না। েসক্স করা আর অগর্াজম হওয়া েযমন একটু আলাদা। আবার আেছ তাি ক কসিমক েসক্স। েসটা েকমন ওটা েয জােন েস জােন।
েতা আিম অত উ মাগর্ িনেয় কথা বলার মত েকায়ািলফােয়ড না এখনও। এই জনয্ আিম েযটুকু বুিঝ েসটার িভতের িনেজেক িলিমেটড রািখ , কারণ আিম
েযটুকু বুঝেত েপেরিছ বেল মেন কির, েসটাও িনতা  েফলনা নয়। এটা বলেত পারার মূল কারণ হল েয এটা আমার একার কথা নয়। আমরা যারা িনেজেদর
জাগ্রত মেন কির, আমরা পৃিথবীবয্াপী একদল মানুষ যারা অনয্ভােব পৃিথবীেক েদিখ। আমােদর ৩য় ৪থর্ ৫ম নয়ন অয্ািক্টেভেটড, কম আর েবিশ। এটা েবাঝা
সহজ কারণ আপিন যখন ক্লাস েটেন পড়েছন , আপিন জােনন েয আপিন ক্লাস ফাইেভর েচেয় েবিশ ময্ািচওর । এটা ফ করার েতমন েয়াজন নাই। িক
তারমােন এই নয় েয সম  ক্লাস ফাইেভর েছেলেমেয়র েচেয় আপিন েবটার বা েবিশ জােনন বা সামহাউ সুিপিরয়র। একটা ক্লাস ি র বা াও আপনােক 
কের িদেত পাের। আমার সােথ ঐ কা ু ািলনেদর িঠক এটাই হয়। ওরা ওেদর িফনানিশয়াল সুিপিরওিরিট আর য্াটােসর কারেণ িনেজেদর ক্লাস েটেনর আর
আমােদরেক ক্লাস ি েত মেন কের। েসখােন যখন যুিক্ত তকর্  তথয্ িহউমার ি িরচুয়ািলিট নেলজ উইজডম ি ট াটর্ েনস েকানিদক িদেয়ই আমােদর সােথ পা া
িদেয় েপের ওেঠনা তখন ওেদর ই ি েনশেন যা কুলায় েসটাই কেরঃ েমজিরিট আমােক সমাজ েথেক তয্াজয্ কের েদয় , আর কা ু র মত ডগমািটকরা ক্রমাগত
"ধেমর্র দাওয়াত" িদেত থােক অয্াজ ইফ েয আিম েকান ধরেণর পথ  বয্িক্ত । িক  আসেল েতা আিম েয ওেদরেক িদনরাত েবাকািসধা বলিছ এর কারণ
িক? কারণ ওরাই েতা পথ  এবং এতটাই ইেগািটি কাল েয আমার মত ইনফািলবল লিজকাল অয্াস  েযটার এেগ েট ওরা এেকবাের িডেফ েলস , েসই
আমার সােথ পা ায় না েপেরও হার ীকার করার বদেল আমােকই েহদােয়ত করার েচ া কের। 

আিম ওেদর ক্রমাগত বিল েয ক্লাস েসেভন এইেটর ইসলািময়ােতর খােয়র সয্ার যা বেলিছেলন , তারপর আর ওেদর নতুন িকছু েশখার সুেযাগ হয়িন। এটা
িব ান ইিতহাস কসেমালিজ পিলিটক্স কালচার সব েক্ষে  েযাজয্। েমইনি ম মানবতা আসেল ঐ ক্লাস েসেভেনই আটেক আেছ গত ২০০ বছর যাবত। এর
িপছেন কারণ হল েরি িলয়ানেদর ি েকােয়ি  েফ  েযটা সয্াটানর্ েথেক চাঁেদর মাধয্েম রাউিটং কের পৃিথবীেত ডকয্া  করা হয়। েসল েফান টাওয়ার লােক
বলা হয় েয়ন টাওয়ার। এর সােথ েযাগ েদন হাপর্ আর এলএইচিস বা লাজর্  েহ ন েকালাইডার। এ লার মাধয্েম ে েকারা গাধাসুদা ই ি েনশন ি েকােয়ি
েল লাইেনর মাধয্েম ডকয্া  করেত থােক। এ লা িকছু িকছু িজিনষ আিম বারবার বিল যােত আপনােদর মাথায় ধীের ধীের েরিজ ার করা  কের।
কারণ েযসব কথা আপনােদর েকউ সারাজীবেন বেলিন, েসটা একবার েন মাথায় িরেটইন বা েরিজ ার করা যায় না। এইজনয্ বারবার বিল। েসটয্ািনক
িরচুয়াল অয্ািবউেজর েক্ষে ও একই কািহিন। ইন ফয্াক্ট পীেরর মুিরদ হওয়া বয্াপারটার মেধয্ও সয্াকিরফাইেসর িবষয়টা থােক। েয কারেণ অেনক ভ  পীর
রাজৈনিতক কােলাবাজািরেদর কােছ েথেক অেনক টাকা হািতেয় েনয়। রাজনীিতেত দইুন ির কের যারা কােলাটাকার পাহাড় জমায় এেদর েদখেবন হােত গাদাগাদা
আংিট। এর কারণ এরা েমটািফিজকয্াল পাওয়াের িব াস কের। আর যারা ধরা খায় তারা অেনেক াে েটড হেয় নাি ক হেয় যায়। তখন ওরা বেল েয
এ লা সব ভুয়া, কুসং ার ইতয্ািদ ইতয্ািদ। 

কালেক ইি য়ার িভসা করার জনয্ একটা েদাকােন েগলাম েসখােন এক ষ ামাকর্ া েলাক তার আেগর একটা অয্াি েকশন কিপ েপ  কের আেরকটা বানাে ।
িবষয় হল বৃক্ষেরাপেণ সরকার েথেক সািবর্ক সহায়তার জনয্ ফাে র আ ান। এর আেগর অয্াি েকশনটা িছল গারেম  েসক্টের সািবর্ক সহায়তার জনয্ আেবদন।
এটা েথেক িক বুঝেত পারেলন? েদেশর যত া পা া কুলা ার অিশিক্ষত অপদাথর্ অলস অপিরণামদশর্ী অবাধয্ অসভয্ অয্ােনিথকাল এমরাল মানুষজন আেছ
যােদর আসেল সমােজর তলািন হওয়ার কথা িছল এরা এখন আি েকর বেদৗলেত মাশা া আপনার আমার পুটু ফাটােনা ভয্াট টয্াক্স িবল েটােলর িসংহভাগ হজম



কের িদেয় েদেশর সবেচেয় বড়েলাক ে ণীেত উত্তিরত হেয় যাে । এই একটা কােজর জনয্ হেলও েতা আি েকর নাম ইিতহােসর পাতায় উেঠ আসা উিচত। তেব
আমার ধারণা তা হেবনা। ইিতহােসর আ াকঁুড়ই এেদর পার ান হেব বেল আিম মেন কির কারণ এরা িনেজর পােয় িনেজই কুড়াল মাের। বুি মান এবং
বুি হীন বয্িক্তর মেধয্ িকছু তফাৎ থােক, এটা তার মেধয্ একটা। শয়তান আর আ ার মেধয্ টক্কের শয়তান ধরা খায় িক  আ ার রা ায় েনয়ার কথা বেল
কখন েয ওেদরেক েক বা কাহারা শয়তােনর রা ায় িনেয় েগেছ েসটা আমােদর কা ু রা কখনই ধরেত পােরনা। একটা ফলস ি িরচুয়াল েডলুশন িনেয় এরা
বাঁেচ এবং মের। এই ভুল ওেদর েচােখ নােক আ লু িদেয় বুঝােলও কােটনা। এ এক আজব েঘার। ওরা মেন কের এই েনশা আ ার েনশা , িক  আসেল এটা
শয়তােনর চালািক। 

তা যিদ না হত, েদেশর এই েশাচনীয় অব া হত না। একিদেক আি েকর মত েসলফ সািভর্ ং েনেগিটভ এি িট েদশটােক িবেদশী আর েদশী িক্রিমনালেদর কােছ
িবকােয় িদেয়েছ, আেরকিদেক এই কা ু ািলনেদর মত েডলুশনাল ফলস লাইট ওয়ারিশপারেদর কারেণ ঐ েনেগিটভেদরেক দমন করার মত েকউ নাই। ািলন
জেয়  েসেক্রটাির েহাক আর যাইই েহাক , ওর েকানিদন িক িশরদাঁড়া শক্ত হেব এই কসিমক দনুর্ীিতর িব ে  েখ দাঁড়ােনার ? অবশয্ই না। িনেজর জান
বাঁচােত ও আপেস অনয্িদেক তাকােব যখন েদখেত পােব েচােখর সামেন লটুপাট হে । ও িনেজ হয়ত ইিলগাল িকছু কেরনা , িক  যারা কের তােদরেকও
েঠকায় না। আর েসই জনয্ই ইবিলেশর ক্ষমতা বাড়েত বাড়েত এখন েস েদেশর িচফ িবচারপিতেক লািত্থ িদেয় েদশছাড়া করার মত ক্ষমতা েপেয় েগেছ। েদেশর
৫০ েকািট জনতা পুতুেলর মত দাঁড়ােয় েদেখ আর বুড়া আ লু েচােষ। আে ালন করার জনয্ নািক এই েদেশ সরকােরর পািমর্শন িনেত হয়। আমােদর েবকুিবর
মা া বুঝােত েযেয় আিম িহমিশম েখেয় যাই। হয্ােলা? গণত  বেল একটা বয্াপার িছল, েসটা েয আর নাই, এটা েয একটা িবপেদর কথা েসটা িনেয় কথা
বলেব েক? া পয্ােরি  ই ারনয্াশনাল? ওরা েতা অব া দশর্েন এই েদশ েথেক চাি  েগাল কের েফেলেছ েসই কেবই । েকান সু  িচ ার মানুেষর পেক্ষ এই
েদেশ থাকা স ব? দনুর্ীিতর েলেভল বাড়েত বাড়েত েকাথায় িগেয় েঠেকেছ েসই িহসাব আেছ কারও?

কা ু জােন র িকভােব বাংলােদেশর িমিলটাির আর ইে িলেজ েক চালায়। ওর িকছু বলার সাধয্ আেছ? জান বাঁচােনা ফরজ কাম বেল ও নামাজ পড়েত বেস
যায়ঃ আই িস েনা ইিভল বলেত বলেত মুেখ ফয্ানা উেঠ যায় । আর আিম ওেক বুঝােত চাই েয রেক কে াল কের হাইি ড াডলাইন েরি িলয়ান ফয্ািমিল
যােদরেক ইলুিমনািত বলা হয়। যারা েমসনিরেক কে াল কের। এইসব কথা বলেল ওরা এমন আচরণ কের েযন আিম িক বললাম নেতই পায়িন। মােঝ
মােঝ আমার কােছ মেন হয় েয েমেয়িব এরা এতটাই িহে াটাইজড েয আসেলই নেত পায় না। আপনারা একটা গ  জােনন েয এক ভ েলাকেক একবার
ে েজ িহে াটাইজ করা হেয়িছল। তােক বলা হেয়িছল েয তার েমেয় তার কােছ অদশৃয্ হেয় যােব এবং এক্সাক্টিল েসটাই হেয়িছল কারণ েস তার েমেয়র
শরীেরর িভতর িদেয় অনয্ ব  েদখেত পাি ল। এটা একটা সিতয্ গ , িক  এটা িকভােব স ব? এর উত্তর খুব েসাজা। আমােদর িফিজকাল িরয়ািলিট আসেল
আেদৗ িফিজকাল নয়। এটা জা  আমােদর কােছ মেন হয় িফিজকাল। আসেল এটা আমােদর ে ইেনর ই ারি েটশন। আপিন ে ইেনর ে াগ্রামটা বদেল িদেল
িরয়ািলিটটাও বদেল যায়। আর এটাই আমােদর ধান েমেসজ কারণ আপনারা েতয্েক িহপেনাটাইজড হেয় আেছন িক  েসটা বুঝেত পারেছন না। আমরা
যাইই বিল,  আপনােদর কােছ অিব াসয্ লােগ কারণ আপনােদর মাই  ে াগ্রােমর বাইের েযেত আপনারা অপারগ । েয েকানভােবই েহাক,  আমরা অেনেকই
আমােদর ে াগ্রাম েথেক িকছুটা হেলও েবর হেয় আসেত েপেরিছ এবং আমােদর সমসয্াটা েকানখােন েসটা অেনকটা বুঝেত েপেরিছ । েসটা এখন আপনােদর
বাদবািকেদরও বুঝােত পারেত হেব কারণ আপনারা সবাই জি র মত িহে াটাইজড ে ভ হেয় আেছন েযটা িকছুেতই বুঝেত পারেছন না। আমােদর জীবেনর
িতটা সমসয্ার সমাধান আপনােদর িনেজেদর ভুল বুেঝ েজেগ ওঠার উপর কনিটনেজ  হেয় আেছ। এটা বুঝেত পারা আমােদর সবার জনয্ খুব জ ির।
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দইু রকেমর েলখা আেছ; ক  িনেয় েলখা আর ক  ছাড়া। ক  বয্াপারটাও েবশ আজব, িবেশষ কের ে েমর ক । এ েযন এক ক  িবলাস িক  এর েথেক
সিতয্ আর িক আেছ? অিভমােনর সং া িক? আমরা যিদ সবাই েটিলপয্ািথক হেয় থািক তাহেল আমার ে িমকা জােন আিম িক ভাবিছ , িক অনুভব করিছ।
অেনক বছর আেগ ছয্াঁক েখেয় যখন টুকরা টুকরা হেয় িগেয়িছলাম , তখন বুঝেত েপেরিছ আসেল েকউ কাউেক িফল কেরনা । ওটা একটা েমক িবিলভ।
িনেজেক শা  করেত পাের ধু িনেজ। অেনক বছর েলেগ েযেত পাের অিভ তা আর লািত্থর ঠয্াঁটার উপের িনভর্ রশীল এটা। র য্াি  ক্রেফােডর্ র 'েহােয়ন আই
েগট ওভার ইউ' গানটা নেল রক্ত ঠা া হেয় আেস। এরকম গান করেত িকেসর মেধয্ িদেয় েযেত হয় েসটা সবাই জােন না। িক ভাগয্বান তারা। 

কালেক বাবা এক্সেপাজড নােম এক েফসবুক েপ একটা িভিডও েশা লাইভ করলাম িসি র সােথ । েপ আিম িসি  ছাড়া কাউেক িচিননা। অেনক অেনক
উপেদশ িদি ল েপর অয্াডিমন, িক বলেত হেব, িক করেত হেব, িক বলা যােব, িক বলা যােবনা। এসব নেত অয্ােরাগয্া  লােগ আজকাল। মেন মেন
কই, বাবািজ, বুঝেত পারিন এখনও িকেসর পা ায় পেড়ছ। এই অহংকারটাই আমােদর মহৎ হেত েদয়না। আমরা েছাট সাইজ েথেক যাই। িমিডওিক্রিট কাটােত
পািরনা। িক  ধমর্ আর রাজনীিত িনেয় কথা বলেত পারব না এটা নেল সারা গােয় আ ন ধের যায়। েহেস বিল , হয্াঁ বুঝেত েপেরিছ। আর মেন মেন বিল
ে েভর বা ারা েতারা আর কেব মানুষ হিব? এই চামচািম করেত করেতই মরিব েতারা। েমি েক্সর বাল েফলােনা িসে িমক কথাবাতর্ ার সােথ অেনকিদন িডল
করেত হয়িন তাই মেন মেন ওর ভাবস েনয়া েলকচার টলােরট করিছলাম আর কি লামঃ হারামজাদা চুপ  কর!

ঐ েছেল আমার এই েলখা পড়েব েসটা জািন। আিম আর ও েতা এখন ব ু । ও িসি র ব ু । আর িসি  েয এত নয্াচারাল টয্ােলে র েহা  েক জানত?
ইট ওয়াজ এ ে জয্া  সার াইজ। আমােদর েশা এর টিপক িছল এমেক-আ া আর েজক্ট  বীম। েতা আিম ঐ ডন য়ােনর াইেল আপনারা জােনন েয
কা ােনডা তােক বলল েয েস েমিডিসনাল য্া  স েকর্  জানেত চায়। ডন য়ানও বলল , "হয্াঁ, হয্াঁ, আিম েতা ওটারই এক্সপাটর্ ", বেল েনক্সট ৩৫ বছর
ওেক েটাে ক শমিনজেমর অয্াে ি স বানােয় িদল। ি িরট ি কাির বয্বহার কের, কারণ মানুষেক েসাজা ভাষায় সতয্ কথা বলেল এরা িনেত পােরনা। এেদর
নামাজ পড়েত হয়, পূজা অচর্ না, ভ ািম, চায়না মন, েমিডেটশন, অেনক কাঠ খড় না পুড়ােল এেদর মাথায় িকছু েঢােকনা। এেদর কােছ সবিকছু মেন হয়
কনি েরিস িথওির। 

েতা িসি েদর ব ু আেরক েছাকরা আমার পের েগ  িছল, েস েদিখ বলেছ েয মািহন ভাই যা বলল এ লা আসেল মািণত সতয্ নয় । েন েতা েমজাজটা
েগল চেড়। মােন আিম জািন চড়া উিচত না , িক  চেড় যায় , কারণ এইসব বাল পাকনািম আর সহয্ করেত পািরনা। আের েব া তুই িক জানস েকানটা
মািণত আর েকানটা অ মািনত? দইুটার তফাৎ কইেত পারস? আিম  য্ড হেত চাইনা িক  ঐ েয ৈধযর্ কম । সারা জীবন ঐ কা ু  মা ু  রা াক

িহপ ারেদর িশট িনেত িনেত িনেত এখন এেকবাের েশষ পযর্ােয় আিছ। েয সাবেজেক্ট কথা হে  েসটা স েকর্  একটা িকছু না েজেন একজন ম বয্ কের িদল
েয এটা েকান মািণত সতয্ নয়। মােন আবলািমর েলেভল েদখেলই েতা িবরক্ত লােগ। এই িজিনষ কাঁহাতক সহয্ করা যায় ? মজা হে  েয রা ােকর মত
িতটা িহপ ার িঠক এই জায়গােতই আটেক থােক সারাজীবন। রা ােকর কথাই ধেরন। ব  বছর ধের ওর সােথ আমার ব ু । েকানিদন একটা সাবেজেক্ট

একটা লাইন পেড় এেস আমােক বলেত পােরিন েয হয্াঁ , আিম পেড় েদখলাম এই িবষয়টা, এই েয, এই কারেণ আপনার কথা ভুল। এটা েস েকানিদন কেরিন।
েকান িহপ ার কখনও এটা কেরনা। ওরা ধু বলেব েয আিম জািন আপনার এসব েকানিকছু মািণত নয়। েকমেন জানস ? আিম আ া তাই জািন।
আমােদর িকছু পড়া লােগনা। আমরা এমিনেতই জািন। হ, আর এই জনয্ই েতামােদর আিম িবিস কই। সমান সমান হেয় েগল। 

একটা িজিনষ যখন আপিন জানেবন, তখন আর আিদেখয্তা সহয্ হেবনা আপনার। এর কারণ হল েয আপিন জােনন এ বয্াটা িকছু না েজেন েব দা আপনার
সােথ তকর্  করেছ। আিম সব সময় উদাহরণ িদেয় বুঝাই। ধেরন কেমিডয়ান জজর্  কািলর্ন। ও যখন িনউ ওয়া র্  অডর্ ােরর কথা বেল পচায় , তখন িক  সবাই
চুপচাপ েগেল। জজর্  তখন একটা অেথািরিট িনেয় েজাক্স করেত থােক েযটােক িরিফউট করা যায়না। ঐ সুিপিরওিরিটটা েস েমনেটন করেত পারত। এই
িজিনষটা খুব জ ির কারণ েকান েবকুব িক বলেছ আর আমরা িক বলিছ দইুেয়র মেধয্ আকাশ পাতাল তফাৎ। কািলর্েনর েশােয়র মাঝখােন েকউ যিদ উেঠ
দাঁড়ােয় বলত েয, ওেয়ট ওেয়ট, এ লা েকান মািণত সতয্ নয়, এ লা িনেয় েজাকস করেবন না, তাইেল েকমন লাগত? িঠক েসরকমই লােগ আমার। অথর্াৎ
আিম জািন েয আিম একটা সােটর্ ন অেথািরিট িনেয় কথা বিল ,  এটা েয েকান বলদ েদখেলই বুঝেত পাের । িক  না ,  তারপরও পাকনািম করেত হেব
আমােদর। ভাব িনেত হেব েযন তারা আমার েচেয় বড় বস। ওরা আমার েচেয় েবিশ েবা া। আমারই এখন বুঝেত হেব ওেদর কােছ েথেক েয এ লা েকান
মািণত সতয্ নয়। েকন? কারণ ওরা িকছুই না পেড় না েজেন, এমিন বুঝেত পাের েয েকানটা ফয্াক্ট আর েকানটা িফকশন। এই ালা রািখ কই? 

েতা ওইটাই েয সব সময় ঠা া মাথায় েলখা যায় না এবং তার দরকারই বা িক? েয ইেমাশনটা আসেছ এখন, েসটা কাশ করেল েকান মহাভারত অ
হেয় যােব? কার িসে েম আিম িলিখ? আমার িনেজর ই া, নািক িক করেল েলােক খােব? আমার েরপুেটশন ভাল থাকেব? ে েমর ক  িকভােব বুক েথেক
েবর কের িদেত হয় েসই ে িনং আমার ভালই আেছ িক  ে েমর ালা িফল করার মেধয্ও িকছু আেছ । সবিকছুই ওভারনাইট িডে াজ করার দরকার নাই
েমেয়িব। সবাই েফলনা নয়। আমােক েয ক  িদে , তার িকছু কারণ আেছ। েস স া নয়। আিম তােক স া েলেভেল নামােত পারিছ না। আিম চাি  েস
আমার বুেকর মেধয্ লুক। ালািবহীন ঘাস খাওয়া রাি  অেনক হাজার পার কেরিছ। মােঝ মােঝ ালাই ভাল লােগ। মেন হয় েয আমার শাি  পাওয়া হয়ত
েয়াজন হেয়েছ েকান কারেণ। হয়ত েকাথাও ভুল হেয়েছ। 

েতা আজকাল পড়ােলখা কেম েগেছ অেনক কারণ পরবতর্ী েলেভেলর অেপক্ষায় আিছ সবাই । বড় িকছু একটা ঘটেত হেব, েযটার িভিত্তেত আমরা পয্ারাডাইম
িশফেটর েনক্সৎ েফেজ যােবা। কাম িবেফার দয্ মর্ টাইপ িকছু িফল করেছ অেনেক। ও  পয্ারাডাইমটা েস পড়া  করেব িশগিগরই এই িফলটা আবার
হে । কাবালও েয উ া িরটািলেয়শন করেছ না তা নয়। এইেতা কয়িদন আেগই একটা েফসবুক পাজর্  করল িবিভ  অ  িমিডয়া ুথার েপজ ব  কের
িদেয়েছ। এর আেগ ইউিটউব, েপিরে াপ, ইতয্ািদেত একই কািহিন ঘেটেছ। বাংলােদেশর মানুষ েতা ছা -আে ালেনর পের এেকবাের ি কিট নট হেয় আেছ আর
তার উপের ঘােড় পেড়েছ িডিজটাল অয্াক্ট। েকউ মুখ খুলেলই খয্াঁক কের এেস ধরেব। সাংবািদকরা আেগ েথেক মুেখ ঠুিল পরা িছল আর এখন রা া িদেয়
মাথা েসাজা কের হাঁটেত েগেলও পুিলেশর বািড় েখেত হেত পাের। আর িবি -জামাত িক েখেয় েবেঁচ আেছ আ াই জােন। 

আি েকর এখন গিদ ছাড়েত হেব । এর েকান মাফ নাই। যিদ জলুুম কের েজতার েচ া কের তাহেল ওেদর আরও েবিশ ক্ষিত হেব। এইজনয্ ওেদর হােত
মাইেরর উপের ওষুধ নাই বেল জান াণ িদেয় গিদ রক্ষার েশষ েচ া করা ছাড়া আসেল আর েকান া  কাডর্  নাই। েদেশর মানুষ এেদর ৈ রাচার থামােনার



জনয্ যা করেত হয় করেব। যারা েগাপেন আি েকর অ  সােপাটর্ ার তারা েভেবই িনেয়েছ েয আি ক কমপেক্ষ আরও পাঁচ বছর লুটপাট চালােত পারেব , িক
আমার ই ু ইশন বেল েসটা হেবনা। েদখা যাক। সবাই িরলয্াক্স থােকন এবং িব াস রােখন সেতয্র উপর। িমথয্ার জয়জয়কার চলেছ বেলই সুড়ুত কের িমথয্ার
পুটুেত েতল িদেয় ওেদর দেল িভেড় যাওয়ার বােজ বাঙািল ভাব পিরতয্াগ ক ন। সেতয্র পেথ থাকুন, েদশটােক বাঁচান। 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৪৬

আমােদর ে েমর িভতের অেনক ভয় থােক কারণ বাঁশ েখেত েখেত সবাই িবিস হেয় েগেছ । ে েমর িভতেরও আমােদর চুির ঢুকােত হয়। একটা সােটর্ ন ইেগা
ছাড়া িক  গায়ক, কেমিডয়ান, বা েলখক হওয়া যায়না। হেল েকউ পাত্তা েদয়না। িবনেয়র ভাের আপিন হািরেয় যােবন িভেড়র মেধয্। েয েকান িকছু হেত
হেল আপনার "দশর্ক" েক ওউন করার ক্ষমতা রাখেত হয়। এটা েপলাম িজ-বাংলােত েমানািল ঠাকুেরর কথায়। ে েজ যখন গান কের, দশর্কেক মু  কের
হােতর মুঠায় এেন েফেল। িনউ ইয়েকর্  আমরা মােঝ মােঝ কেমিড েশা েদখেত েযতাম। েতা েদখা েযত একজেনর পের আেরকজন য্া আপ আসেছ যারা
একটার েথেক আেরকটা েবিশ সেরস। হাসেত হাসেত কা া ঝরেত থােক েশেষর িদেক। মেন হয় েয েবাধহয় িহে াটাইজ কের েফেলেছ। িনউ ইয়েকর্ র মানুেষর
অসাধারন টয্ােল । িক  ওেদর ইেগাটা একটু অনয্রকম। খুব বয্ালা ড। এই বয্ালা টা ধরাই ি িক। ব ু ে র িভতের ঢুেক যায় লুটপাট। েক কারটা খােব এই
িনেয় েটাপুিট েলেগ যায়। এ বেল ও খারাপ , ও বেল এ। িক  ে ম ছাড়া জীবন খুব কে র ভাই। আপিন ে েম পড়েল ঐ বয্িক্তর উপের আপিন িনভর্ রশীল
যিদ হেয় পেড়ন েতা পুরাই ধরা। এটা একটা ইলিজকাল ক । এই ক  পাওয়াটাও খুব দরকার। আর খুব লািক যারা তারা েপেয় যায় িনরবি
কি িনউয়াস সাইেল  লাভ। লােভ যারা লাভবান , এেদর গর্বাস হয় েযটা আিম ব িদন কেরিছ। এই সমেয় আপিন পৃিথবী েথেক আলাদা থাকেবন। েকউ
আপনার েতমন েকান েখাঁজ পােবনা। সবাই জানেব েয আপিন আেছন আেশপােশই। িক  িক করেছন , েকমন আেছন, এটা েকউ েটর পােবনা কারণ আপিন
থাকেবন একটা অদশৃয্ ভাইে শেন। এই িজিনষ েয েপেয় হারায়, তারেচেয় অভাগা েকউ নাই।

আশার কথা হে  েয আি েকর ৈ রাচার চূড়া  পযর্ােয় আেছ। এটা এইজনয্ আশার কথা েয এরপেরই আসেব এেদর পতন। এটা খুব জ ির। যখন আপনার
খুব িবপদ আসেব, েদখেবন েয বয্াপারটা ে র মত লােগ। মেন হয়না েয এটা সিতয্। মুহূেতর্  সবিকছু তছনছ হেয় যায় িকছু বুেঝ উঠেত পারার আেগই।
বাংলােদেশ এখন েসই ভয়াবহ সময় যাে । ৈ রাচােরর কালহাত এত ল া হেয় েগেছ েয আপিন যত উ  পযর্ােয়র ক্ষমতাধরই হন না েকন , আপিন িনরাপদ
নন। েতা আিম েখয়াল কের েদখলাম েয আপনার আমার মত সাধারণ মানুষ যারা, তােদরেক েকন জািন িকছু বেল িকছু েবাঝােনা যায়না। গত দশ বছর
ধের েদেখ আসলাম িকভােব একটা ৈ রাচার িদেনর পর িদন তােদর েদৗরা  বাড়াল আর েদেশর মানুষ মাথা িনচু কের েসটা হেত িদল। যত িদন যায় তত
বুিঝ েয মানুষ খুব আজব িচজ। আমােদর েয সাধারণ আত্মীয় ব ু  কিলগ িকথ অয্া  িকন , এরা সবাই েবিসক িবিস ছাড়া আর িকছুই না। আর এেদর
মেধয্ েগাদা িবিস হল যারা িনেজেদর েবশ েহামরা েচামরা মেন কের কারণ তারা ব  কাঠখড় পুড়ােয়, ব  মানুষেক ংস কের, ব  শ েক হারােয় িনেজেদর
অব ানটা অজর্ ন কেরেছ। এইজনয্ এরা িনেজেক সবজা া মেন কের। িঠক েযমন েকউ গান ভাল গাইেত পারেল িনেজেক সবজা া মেন কের। েতা যারা ভাল
অথর্ৈনিতক অব ােন থােক তারা ে ভাির িসে েমর িবচ হয়। কারণ কারও িবচ না হেল আপিন এই ে ভাির েমি েক্স একা একা শাইন করেত পারেবন না।
ধেরন যারা আি ক কের তােদর মরািলিট আর একজন সু  মানুেষর মরািলিটর মেধয্ আকাশ পাতাল তফাৎ। একজন েনায়াখাই া বা বিরশাই ার মরািলিট
অনয্েদর মত নয়। িঠক একইভােব যােদর রেক্ত েরি িলয়ান িডএেন েবিশ এরা অনয্ভােব েদেখ িরয়ািলিটেক। একটা িবষয় ধীের ধীের েবর হেয় আসেছ েয
যারা আর-এইচ েনেগিটভ াডলাইেনর, এেদরেক েকান একটা কারেণ কাবাল খুব ইি েমট ওয়ােচ রােখ। ওেদর উপের অেনক এক্সেপিরেম  আর টচর্ ার কের।
এটােক বলা হয় টােগর্েটড ইি িভজয়ুাল বা িটআই। এটা িনেয় অেনক িরসাচর্  চলেছ। 

আপনারা যারা ধমর্ টাকা িবেয় স িত্ত েটিলিভশন হিলউড এইসব িনেয় থােকন , অথর্াৎ েমইনি েমর িবিস যারা, তারা মেন কেরন েয আমােদর িরয়ািলিটটা
িফিজকাল এবং এটা এক ধরেণর ঈ েরর ই ায় চেল। এই েম ািলিটটা খুবই গেবট েম ািলিট েযটা েমজিরিট বাঙািল বুঝেত পাের না। বয্াপারটা েয ভুল তাও
নয়, িক  খুবই িবিস আর িলিমেটড পারেসপশন এটা। এর েথেক েবটার পারেসপশন হল েয আমােদর মাি ভাসর্টা হেলাগ্রািফক এবং ইেলি কাল। যখন আপিন
এই বয্াপারটা বুঝেত পারেবন, তখন আপিন জানেবন েয টাইম এবং ে স আসেল একটা পারেসপচুয়াল ইলুশন। আমরা চাইেল ইেলি কাল েফাসর্ বয্বহার কের
ে স ােভল বা টাইম ােভল করেত পাির। এই েটকেনালিজ অেনক িমিলয়ন বছেরর পুরােনা িক  আমরা েসটা জািননা। আমােদর েরি িলয়ান কাবাল এইসব
তথয্ আমােদর কােছ েথেক লুিকেয় রােখ। আপনারা য্ানিল কুি েকর মুন লয্াি ংএর েফইক িভিডও েদেখ িনেজেক অেনক িব  মেন কেরন। আবার যারা
আেরকটু িব ান তারা মেন কের েয ও আ া ঐ মুন লয্াি ং িভিডওটা েফইক , অথর্াৎ চাঁেদ েকউ যায়িন। এটা নাসা আমােদর িমথয্া বেলেছ। তখন িবিস
প এ আর িবিস প িব এর মেধয্ যু  চেল েয েক েবিশ িবিস। এই িবিস প এ আর িবিস প িব এর মেধয্ যু  আমােদর েমইনি েমর সবর্

ছড়ােনা। িবি -আি ক, জামাত-নাি ক, বাম-ডান, িহ -ুমুসিলম, িহ ু ান-পািক ান, পু ষ-নারী, েগ-ে ইট, সাদা-কােলা, া _সােপাটর্ ার-িবেরাধী, এরকম
সবর্  সবাই িবিস প এ িব িস েত িবভক্ত । আর এই কারেণ আমােদর ৈ রাচােরর পুটু মারা েখেত হে  কারণ েকউ েতা েকান িকছু িঠক করার েচ া
করিছ না আমরা। 

আপিন েযখােন খুিশ যান, েসটা িটিভ, ই ারেনট, পি কা, েফসবুক, টুইটার, ই টাগ্রাম, ু ল, কেলজ, ইউিনভািসর্িট েযটাই েহাক না েকন, েসখােন আপিন িক
পােবন? িকছু তথাকিথত আলাপচািরতা যার মেধয্ েকান সার নাই। যার মেধয্ েকান িকছুর সমাধান নাই। আমােদর সুশীলরা মুলত ৈ রাচােরর েতাষােমাদ
কের বাঁেচ। আমােদর িশক্ষা এক ধরেণর ে িনং যার মাধয্েম আমরা ে ভ হেত িশিখ। একটা সরকার ৈ রচারী হেয় েগেল তােক িকভােব নামােত হেব , এটা
আমােদর িশখােনা হয়না। েকন িশখােনা হয়না? পৃিথবীেত িক ৈ রাচার নতুন আমদািন হেয়েছ? আেগ কখনও েকউ এই িজিনষ েদেখিন? তাহেল এর সমাধান
নাই েকন? এেদর ক্ষমতা বাড়েত বাড়েত চূড়া  পযর্ােয় চেল েগেছ । এরপের েতা এরা রা ার উপর সাধারণ মানুষেক লাইন ধের দাঁড়া কিরেয় াশ ফায়ার
কের মারেব। িহটলােরর নাৎিস এেসেসর মত েযখােন েসখােন মানুেষর বািড় ঘের ঢুেক মানুষ েমের চেল যােব , কারও কােছ িবচার চাওয়ার উপায় থাকেব না।
আপনারা েভেব েদেখেছন বয্াপারটা নািক হািসর িমম েশয়ার িদে ন বা বীেদর? িডক িপক িদে ন েসেক্সর ধা ায়? েসটা েকান ভুল না যিদও। েকান িকছুই
ভুল নয়। ৈ রাচািরতাও নয়। ভুল বেল িকছু নাই। যিদ থাকেতা তাহেল আি ক বেল েকান িকছুর অি  থাকেতা না। যিদ আ া বেল িকছু থাকেতা , তাহেল
এরা েদাযেখর আ েন পুেড় মরত এতিদেন । িক  ধমর্ লা ভুয়া বেল এেদর িকছু হয়না। েকয়ামত হওয়ার সম  লক্ষণ ব  যুগ আেগ েথেক েদখা যাে ,
েঘাড়ার িডমটাও হয় না। এর কারণ হল এ লা সব ভুয়া। 

তাহেল সিতয্ িক? সিতয্ হল আমােদর েচতনা। আমরা যা িব াস কির, েসটাই সিতয্ হেয় যায়। আি ক িব াস কের েয ওরা খুব ভাল কাজ করেছ। ওেদর
কােছ ওটাই সিতয্। আমার কােছ নয়। আমার কােছ উলটা। আমার কােছ এরা েমগা িবিস। এরা জােয়ািন  েরি েদর হােতর পুতুল। এেদর িনউ ওয়া র্
অডর্ ার িতিদন একটু একটু আগাে  আর আমােদর সম  অিধকার একটা একটা কের নাই হেয় যাে । বাংলােদেশর মানুষেক েদিখ উঠেত বসেত এখনও
িবি েক গািল েদয় েয এরা একটা িবিস দল। আিম আজব হেয় েদিখ। ৈ রাচােরর অতয্াচাের এত শিক্তশালী একটা দল িনি  হেয় েগল , অথচ েদাষী দলেক
েকউ িকছু বলেত সাহস পায়না। েরপ িভিক্টেমর মত ওেদরেক পােয়র িনেচ েফেল বলেত থােক সব েতােদর েদাষ। হাওয়া ভবেন িক করিসিল? আসেল আমরা
সবাই িবিস। এই ে ট অফ মাই  েথেক আমােদর েবর হেয় আসেত হেব। পৃিথবীটা আসেল ময্ািজকাল। এখােন সবিকছু ময্ািজেকর মত কাজ কের। আমরা



েযই মা  চাইব েয আি ক িনি  হেয় যাক , ওরা সােথ সােথ িনি  হেয় যােব । িক  েকউ েতা েসটা চাে  না। েকন চাে  না? কারণ ঐ েয সবাই
িবিস! এেদর েতা ঈমান িঠক নাই। এরা েরপ িভিক্টমেক িগেয় মািটেত েফেল লাইত্থায়। কয় েগিছিল কয্ান? তাকাইিছিল কয্ান? িনেজর ই ামতন জামাকাপড়
পরিছিল কয্ান? বজস নাই েয সদেব?

আশা হারােনার িকছুই নাই। আি ক িকছু িবিস িনেয় বানােনা একটা দল যারা রেয়র পৃ েপাষেণ ক্ষমতায় আেস এবং িটেক থােক। এেদর েতমন েকান বুি
ক্ষমতা িকছুই নাই। র চাইেল কালেক এেদর েদশ েথেক ি  া হাওয়া কের েফলেত পারেব। আমরা পািরনা েকন? কারণ আমরা িবিস। এখােনই ভারেতর
সােথ আমােদর তফাৎ। ভারতেক আেমিরকা ভয় পায় একটা শিক্তশালী অথর্ৈনিতক পাওয়ার িহসােব। িক  আসেল েমােটই তা নয়। ওটা মুেখ বেল। ওটা
মাই ফাক। ভারেতর েলােকর সােথ িকছু কথা বলেলই বুঝেত পারেবন েয ওরাও িঠক আমােদর মতই িবিস। অেনেক আরও েবিশ। ওেদরেক চালায় েরি
জােয়ািন রা। িঠক েযমন এখন আপনারা আমােদর কােছ েথেক জানেত েপেরেছন েয েসৗিদ আরেবর সউদ ফয্ািমিল আসেল জােয়ািন । এভােব পৃিথবীর ায়
সবর্  ওরা জােয়ািন  েরি  িদেয় ইনিফে ট কের েফেলেছ। এইজনয্ আপনােদর মাথা েখালার জনয্ মােঝ মােঝ আপনােদর বিল েয মুিজব পিরবার স বত
েরি । আপনারা ভােবন আিম পাগল। আসেল উলটা। আপনারা িবিস। পারেল িডএেন ে স কের েদেখন িক পান। সারা পৃিথবীেত এখন যারা িবিস ে ট
েথেক েবর হেয় েগেছ তারা এইসব িরসাচর্  করেছ। আর আপনারা বেস থােকন েয েদেশর েকান েসেলি িট কেব মরেব তখন তােক িনেয় ফালাফািল করার
একটা সুেযাগ পােবন। এটাই িবেনাদন। এটাই আপনােদর িবিস লাইফ। 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৪৭

ি িরচুয়ািলিট বলেত মানুেষর উ তর িচ াভাবনােক বুঝায় েযটা িঠক িব ান িদেয় ভালমত বয্াখয্া করা যায়না । বাংলােদেশর মানুেষর ি িরচুয়ািলিট কেয়কটা
াইমাির ভােগ িবভক্ত, েযমন, ইসলাম, িহ ,ু েবৗ , িখ্র ান, সুিফ, বাউল, মারফিত, ফিকির, নাি ক, বা েসকুলার িহউময্ািন  যারা মেন কের েয ইসলাম

ধমর্টা িঠক, িক  েতমন িকছু মােন না। িনেজর মত চেল। ফিকির, বাউল, মারফিত, বা ইেভন ইসলাম বা িহ ু ধেমর্ও  িকছু িমি িসজম আেছ েযটা বলেত
আিম বুঝাি  িকছু আধয্ািত্মক বয্াপার যার মাধয্েম মানুষ েকান ধরেণর সুপার -িহউময্ান ক্ষমতা েপেত পাের। এই সুপার িহউময্ান অয্ািবিলিট বয্াপারটা
কা ােনডার ডন য়ােনর িটিচংএও আেছ, েযটােক ওরা বেল নাউয়াল। িসেক্রট েসাসাইিট, এনেশ  িমি  ু ল, য্াক ময্ািজক, ভুডু, উইচক্রয্াফট, েসটািনজম,
বা লুিসেফিরয়ািনজম, কািল পূজা,  ইতয্ািদর মেধয্ পয্ারানমর্াল এক্স াডাইেমনশনাল এি িটেদর সােথ কমুিনেকট করা িশখােনা হয় । িক  এই িবষয় লা েকউ
েখালাখুিল আলাপ কেরনা বেল অেনেকই মেন কের েয এরকম েকান িকছু দিুনয়ােত এিক্স  কেরনা। আবার েদখা যাে  পৃিথবীেত যারা সবেচেয় েবিশ স দ
আর ক্ষমতা অজর্ ন কের বেস আেছ, তারা এই য্াক আটর্  স েকর্  খুবই ভালভােব ধু ওয়ািকবহালই নয় , িস হ ও বেট। তাইেল িক দাঁড়ােলা বয্াপারটা েয
পৃিথবীর সব ক্ষমতার রহসয্ েমেয়িব এই অকা  বা এেসােটিরক িবদয্ার েয়াগ? 

এটা যিদ সিতয্ হেয় থােক ,  তাহেল পৃিথবী আমরা েযভােব চেল বেল েমইনি েমর সবাই বেল ,  আসেল েসভােব চেলনা । এটা চেল েগাপন য্াক ময্ািজেকর
মাধয্েম। িক  তাই যিদ হত তাইেল আমােদর েতা রাজনীিত , অথর্নীিত, এসব িনেয় মাথা ঘামােত হত না। েভাট বা গণত  িনেয় ভাবেত হত না। িক
েকান একটা কারেণ উলটাটাই ঘেট েয মানুষ এ লা িনেয়ই েমি েক্স আটেক থােক , আর অ সংখয্ক মানুষ পদর্ ার আড়াল েথেক িরয়ািলিটেক ময্ািনপুেলট করেত
থােক। েশখ হািছনা েয েশাষণ আর ােসর রাজনীিত করেছ এটা এতিদন ধের চািলেয় যাওয়ার জনয্ েয পিরমাণ ক্ষমতা দরকার েসটা েকান ডাকর্  অকা
পাওয়ার অয্া  অর িডপ ে েটর ে িসং ছাড়া স ব না। এখােন েয িবষয়টা েবাঝা খুব পূণর্ , তা হল ি িরচুয়ািল রা িক  বেল েয ভাল ম  বেল
িকছু নাই। ওটা ডুয়ািলি ক পারেসপশন েযটা েথেক আমােদর উত্তরণ ঘটােত হেব। েতা তাহেল আমরা ৈ রাচােরর িব ে  িকছু করার দরকার িক? ভাল ম
বেল েতা িকছু নাই, তাহেল হািছনার ােসর রাজ  স ূণর্ ওেক একটা বয্াপার । এক েসে  েসটা িঠক কারণ পৃিথবী এমন একটা েরয়  বা জগত েযখােন
সবার যার যা খুিশ করার ি  উইল আেছ। এটা ছাড়া আমরা হেয় যােবা এক ধরেণর অেটােমটন যােদর িনজ  েকান িচ া করার অপশন নাই। কােজই ি
উইল বয্াপারটা মারাত্মক জ ির এবং এটা যতক্ষণ আেছ ততক্ষণ আমােদর ৈ রাচােরর মত িবিভ  সমসয্া হয্া ল করেত িশখেত হেব। িক  িকভােব েসটাই
হল । 

এখােন আিম যিদ তালুকদার আর রা াকেক একজেনর পােশ আেরকজনেক জাক্সটােপাজ কির তাহেল েদখেবন েয রা াক হল খুব সুশীল াথর্পর মধয্িবত্ত যারা
উ  িশিক্ষত এবং পি মেঘঁষা, রাজৈনিতকভােব মূখর্ এবং ইনয্ািক্টভ ভাল মধয্িবত্ত যারা অেনকটা সুেযােগর অভােব ভ েলাক। আবার তালুকদার পিলিটকািল খুব
অয্াওয়ার িক  আনসিফি েকেটড ,  ধুর র,  হাইয়ার ফয্াকাি জ ইনয্ািক্টভ টাইেপর একটা ি ট াটর্  ক্রাউডেক িরে েজ  কের যারা খুব অয্ািক্টভভােব
বতর্ মােনর েলা ভাইে শনাল ি েকােয়ি টােক েমে ন কের যায় । ওরা খুব অয্ািক্টভ হেলও অতয্  চালাক আর াথর্পর হওয়ার কারেণ ওেদর মরাল এিথকাল
য্াি ং েবাঝা যায়না, এরা খুব একুইেভাকািল, ক্রাউড ি িজং কথাবাতর্ া বেল িনেজর অব ানটােক েঘালা কের েঘালা জেল মাছ ধরার িসচুেয়শন বানােয় রােখ

েযটা আি েমটিল েলা ভাইে টির করা  িরয়ািলিটেক সাে ইনই কের, উত্তরণ কের না। 

েবিসকয্ািল সবাই চায় েয েদশটা িঠক হেয় যাক, িক  তালুকদার বা রা াক বা আপনারা েকউই বুঝেত পােরন না েয আপনার ভুলটা েকাথায় হে । রা াক
বা তালুকদােরর মতই আপনারা সবাই খুব কনিফেড  েয আর েয যাই ভুল ক ক , আপিন িনেজ েকান ভুল করেছন না। তালুকদার েযমন িনেজেক সবার
সমান বা একটু উপের মেন কের। এই ঔ তয্টা আমার মােঝ মােঝ িবরক্ত লােগ। বা া একটা েপালা এত বড়বড় ভাব করার দরকার িক? কত িকছুই েতা
ও এখনও বুঝেত পােরনা। িক  ওর েলখা পড়েল মেন হেব েয ও কতবড় একজন েবা া। এই ইঁচেড় পাকা বয্াপারটা ওেক ি িরচুয়ািল বাড়েত েদয় না। ও
ময্াে িটকািল একটা েবাকা ক্রাউডেক ইে স কের যায় যারা মায়ুন আহেমদও িঠকমত পেড়িন। কানার েদেশ একেচাখা পাগলই রাজা িহসােব তালুকদার েবশ
কের খায়। 

অনয্িদেক রা াক বা উ ল আজাইরা নারিসিসজেম েভােগ ,  িনেজেদর খুব চালাক ও াটর্  মেন কের িক  রাজৈনিতকভােব এরা অপগ  হয় কারণ এই
েনাংরািম ওেদর িচেত বােধ। ওরা ওেদর বড়েলািক একটা ভাব েমে ন করেত পারেল তখন িবিভ  িবেনাদন িনেয় বয্  হেয় পেড়। েকউ পুিস , েকউ গান
বাজনা, েকউ আটর্ , েকউ েবড়ােনা, েকউ রা া বা শিপং, এরকম সবাই একটা না একটা ে ইনেডড কােজ বয্  হেয় যায় েযটা পারেফক্টিল িঠক িছল যিদ
আমােদর রাজৈনিতক অবকাঠােমাটা িঠক থাকেতা, যিদ আমরা দাস না হতাম। িক  এরা এেদর সুয্েডা বড়েলািক চােলর কারেণ বুঝেতই পােরনা েয এরা
ে ভ। িনেজেদরেক িনেয় খুব গ্রয্াি ওস ধারণা থাকার কারেণ এরা কি ভই করেত পােরনা েয ওেদর েচেয় হাজার ণ চালাক মানুষ আেছ যারা ওেদরেক ে ভ
বািনেয় েরেখেছ। 

েসা আি েমটিল, েদেশর েয ভাল ক্রাউডটা, এরা িবিভ  মাই ফােকর কারেণ িনেজেদর েগ্রােথর জায়গাটা বুঝেত পােরনা । এরা এক ধরেণর েকরািন ে েট
আটেক থােক যােদর বেল িদেত হয় েয িক করেত হেব। েযমন ধেরন , ইেভন েশখ হািছনারও িনেজর ক্ষমতা িটেক রাখার সারভাইভাল েমকািনজম, আর
িতেশােধর রাজনীিতর বাইের একটা েফাঁটাও ি িরচুয়াল ময্ািচওিরিট নাই। এরা যা েদেখ বড় হেয়েছ, তাইই িরিপট করেত থােক। েলা ভাইে টির িরয়ািলিটেক

পারেপচুেয়ট কের। 

ই ারেনেটর কারেণ পৃিথবীবয্াপী একটা েকায়া াম এক্সপয্ানশন অফ কনশাসেনস হেয়েছ েযটার বাতাস বাঙািল এখনও পায়িন বা আমার মাধয্েম একটু পাে ,
যিদও বুঝেত পারেছ না। আসেল এটা আমার রােগর কথা। বাতাস বাংলােদেশও েলেগেছ িক  অনয্ সবিকছুর মতই খুব েবাকা েলেভেল। আমােদর হ  াইেটর
যা ীরা েযমন পৃিথবীেত েদখার মত একটা িজিনষ, িঠক েসরকম আমরা বাঙািল জািতও একটা চীজ বেট। পৃিথবীর সম  েদেশর মেধয্ আমরা িনকৃ তম একটা
েদশ,  এমনিক ল ার মত একটা ীপও আমােদর েচেয় হাজার ণ ভাল িক্রেকট েখেল ,  এর কারণ িক? েখয়াল কেরন েয ঐ তািমম মাশরািফর েয
নাটকটা। েসেলি িট িদেয় মাই ফাক কের েয েদেশ েভােটর বয্বসা করা যায় , েসই েদেশর িকভােব উ িত স ব? িক  ঐ হ  াইেটর জতুা িনেয় কেমােডর
উপর উ া ঘুের চেড় বসাই আমােদর িরয়ািলিট। এখােন আমােদর একটু িনেজেক িনেয় লি ত হওয়াটা মেন হয় খুব দরকার। 



একটা সময় িছল েয অয্াব াক্ট আটর্  বেল িকছু িছল না । সবাই খুব িরয়ািলি কভােব েনচারেক কিপ করা টাইপ ছিব আঁকত। বাংলােদেশর মানুষ এখনও
অেনেকই মেন কের েয অয্াব াক্ট আিটর্ রা আসেল আঁকেত পােরনা , েযটা েকান েকান েক্ষে  হয়ত িঠক। িক  এখােন মূল িবষয়টা হল েচতেনর িবকাশ।।
আজেকর যুেগর িয়ং েম িক  অয্াব াক্ট আটর্ ই েবিশ েদখা যায় এবং এটা ভালও লােগ েদখেত। িঠক একইভােব মানুেষর এখন ধমর্িভিত্তক বা আি ক -
নাি ক ডাইেকাটিম েথেক েবর হেয় পরবতর্ী ে েজ যাওয়ার সময় হেয়েছ হয়তবা । আমােদরেক েজেনিটকািল িডজাইন কেরেছ ইিটরা ,  বা ওরা আমােদর
িরয়ািলিটেক ময্ােনজ কের ই ারডাইেমনশনািল, এইসব িবষয় আে  আে  বুঝেত হেব আমােদর কারণ েসটা না পারেল আমরা এই েলা ভাইে টির িবি -আি ক
টাইেপর রাজৈনিতক েশাষেণর েটিনস বল েখলা েদখেত একবার ডাইেন মাথা ঘুরােবা, আবার বাঁেয়। 

আপনােদর েবাঝার সময় হেয়েছ েয আেমিরকা, ইজরােয়ল, ইি য়া, এইসব েদশ জােয়ািন  কাবাল কে ালড হওয়ার কারেণ এরা যা িকছু কের সবই আমােদর
জনয্ ক্ষিতকর। আি ক সরকার েযমন ইি য়ােক সুিবধা েদয়ার জনয্ উ মূেলয্ িবদযু্ৎ ের  করেছ। আেগ আমরা িবদযু্ৎ িমটার িকেন েফলতাম , িক  এখন
হািছনা সরকার িমটােরর উপের ের  বিসেয়েছ । অথর্াৎ যতভােব স ব মানুেষর রক্ত চুেষ টাকা েবর কের িনে । আপনােদর িক মেন আেছ েয হািছনা
সরকােরর আেগ ের ু েরে  পািন িকেন েখেত হত না? তখন িজিনষপে র দােমর িপছেন একটা নয্ কম িছল? এখন যিদ অনয্ েকান সরকার আেসও তারা
িক ঐ নয্টােক আবার আেগর জায়গায় েনয়ার জনয্ কাজ করেব মেন কেরন ? েকান পাগেলও েতা এটা আশা কেরনা, কারণ আমােদর েসই সেচতনতাটাই
নাই েয এটা করা স ব। আমােদর ইনকােমর ৯০%+ টাকা সরকার এবং েবসরকার চুির কের েফেল। এটা আমরা বুিঝও না েয িকভােব। ে িসেড  িজয়ার
সংসার চেলেছ পেনেরা হাজার টাকা ভাতায় বা এরকম িকছু। এখন জেয়র সইুসবয্াংেক িতমােস কয় লাখ যায় , নািক েকািট? মানুষজন কথায় কথায় িজয়া
আর মুিজেবর তুলনা কের। মুিজব িছল ইি রার অয্ােসট, আর িজয়া িনেজর সততায় উেঠ এেসিছল, এেদর েকান কমপয্ািরজন চেলনা। আর সবেথেক মজা হল
েয এরা েযন আ া বা নবীজী িছল যােদর নাম ভা ােয় আজেকর কুলা ােররা আমােদর মু ু িচবােয় খাে , আর েকালকাতার প লায় (ঢাকার প লা
এতটাই েবাকািসধা আর আি ক কে ালড েয এ লা বািতল েকস) েশখ মুিজব আর হািছনার েতাষামুিদ েদখেল হািস না বিম পায় । ওেদর সা দািয়ক
কামড়াকামিড় একটা ক্রিনক েরােগর পযর্ােয় িনেয় েগেছ কারণ ওেদর েযেহতু আমােদর মত িবেদশী শিক্ত িনেয় িডল করেত হয়না , এই কারেণ ওরা েকান
িরয়াল ইসুয্ খঁুেজ পায়না। আমােদর েদেশর রাজনীিত িনেয় এক ধরেণর ফয্া ািসর িবেনাদন করেত থােক। চালাকরা খুব ভালভােবই জােন ইি য়ান সরকার
েকান েলেভেল বাংলােদশেক চ ন েদয়। এরা িবিভ  আজাইরা ইসুয্ িনেয় েখাঁচায় আর মজা েদেখ।

আজেকর িবি  আি েকর সােথ মুিজব বা িজয়ার স কর্  নাই িক  মাই ফাকটা পুরাই আেছ। ঐ কুিমেরর একই বা া বারবার েদখােনার মত িবি -আি ক
বলেত চায় েয এই েয এই েয , এই দয্ােখা িক সু র বা া! বেল রক্তেচাষা কি িনউ কের। আসেল আমােদর দরকার িহেরা আলেমর মত েলাকই যারা দইু
েবলা েখেত না পাওয়ার ক টা জােন এবং ভুেল যােবনা সহেজ। িক  ঝােমলা হল েয বাঙািলর অিশিক্ষত েস ু  খাওয়া েম ািলিটেত েস েবশ ভাল সুড়সুিড়
িদেত পারেলও, িডপ ে েটর সামেন ও এক েসেক ও িটকেত পারেবনা, ঐ েলেভেলর নেলজ েতা ওর নাই। িডপ ে ট ওেক মুিড়র মত িগেল ওেক িদেয় যা
খুিশ তাই করােয় িনেত পারেব। এই িদক িদেয় খােলদা অেনক েবিশ শক্ত। েস সাবেমিরন েকবেলর দাম েদেখ ওটােক না বলার মত সাহস েদখােত েপেরিছল
েযটা অবশয্ দরূ পা ায় তার দেলর ক্ষিতই কেরেছ কারণ বা ািলর আয় বুেঝ বয্য় করার মত ধী নাই, েযটা েকালকাতার বাঙািলর খুব ভাল আেছ। আমােদর
অপবয্য় করার েলেভল েদখেল ওেদর মাথা ঘুের যায়। আমরা িদি  িজিনষপে র দােমর িপছেন একটা নয্ এক্স া জেুড় েদয়ার পরও এমন ভাব কির েয
িকছুই হয়িন। 

েতা কােজর কথা িক বলা যায়? এ বয্াপাের আমার বক্তবয্ একটাই -- গয্ালাকিটক কনশাসেনস। তালুকদার রা াকসহ বা ািলর কনশাসেনস এখনও মা াতার
আমেলই পেড় আেছ। আপনারা এখনও িসেক্রট ে স েজক্ট , অয্া ারিক্টকা ইিট েবস, ইনার আথর্, পৃিথবীেত এিলেয়ন সভয্তা েয লা লক্ষ বছর ধের আেছ
এবং আমােদর িচ ােক ইন ু েয়  করেছ , এ স েকর্  িকছুই জােনন না। আপনারা ি  এনািজর্  স েকর্  জােনন না , এিলেয়ন িরে াডাকশন িভেহকল, বা িরভাসর্
এি িনয়াডর্  ইিট েটকেনালিজ স েকর্  এখনও পুরাপুির অ । এই েলেভেলর কনশাসেনস িদেয় আপনারা ঐ বিদ ওসমান সাজাহান মুিহত টাইেপর গারেবজ
িলডারিশপই পােবন আজীবন। েকানিদন বুঝেত পারেবন না েয েকন আমােদর েকান উ িত হয়না, বা ভুলটা আপনার েকান জায়গায় হে । 



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৪৮

সাইিকক ভয্া ায়ার িনেয় আেগ হা া িলেখিছ , আজেক আেরকটু িডেপ েযেত চাই । এটার আেরকটা নাম হল এনািজর্  ভয্া ায়ার। তেব সাইিকক ভয্া ায়ার
নামটা ভাল কারণ এই বয্িক্ত লার সাইিকক পাওয়ার েবিশ হয় , েয কারেণ সহেজ মানুষেক িভিক্টম বানাত পাের । এর একটা েব  উদাহরণ হল ে য়ার
বেয়জ, যারা ে ম করার ভাব িনেয় েসক্স কের েবড়ায়। এখােন বেল রাখা ভাল েয েমেয়েদরও িঠক েছেলেদর মতই কয্াজয়ুাল েসক্স করার আজর্  কতটা ং
এটা িনেয় আমার সংশয় আেছ। েসা ক  িলবােরেটড েমেয়রা বলেত চাইেব সমান সমান , িক  এটা িনেয় আমার একটু সে হ আেছ। এর কারণ েমল অয্া
িফেমল এনািজর্  এক রকম নয়। দইুটা এনািজর্ র িবেহিভয়র ফা ােম ািল আলাদা। যিদও সবার িভতের েমল এবং িফেমল এনািজর্  িমশােনা , তারপরও একটার
আিধপতয্ থাকেতই পাের। েসেক্ষে  েসকু্সয়াল িবেহিভয়র আলাদা হেতই পাের।

আথর্ েরয়া টা ে েকা ে ভাির িসে েমর িভিত্তেত চেল িবধায় , এবং আমরা পুরা পৃিথবীর েপিকং অডর্ ােরর সবেচেয় িনেচ পেড় থাকার কারেণ বাংলােদেশর ায়
িতটা মানুষই েকান না েকান েলেভেলর সাইিকক ভয্া ায়ার। এর িপছেন কারণ হল এনািজর্  শেটর্ জ। েযেহতু বাংলােদশ একটা েছা  েদশ েযটার সাইজ েমেয়িব

আেমিরকার ১০০ ভােগর একভাগ, িক  জনসংখয্া আেমিরকার অেধর্েকর েবিশ, কােজই আনুমািনকভােব বলা যায় েয বাংলােদশ আেমিরকার েচেয় ৫০ ণ
েবিশ বড়েলাক একটা েদশ। ি িটশ লুটপােটর আেগ আসেলই আমরা অেনক বড়েলাক িছলাম, যিদও জনসংখয্া তখন েবশ কম িছল। তেব মেন রাখেবন েয
েরি িলয়ান েহনির িকিস ার আিটর্ িফিশয়াল দিুভর্ ক্ষ ৈতির কের বাংলােদেশর লক্ষ লক্ষ মানুষ েমের েফলেস েসই ৭৫ এ এবং তার আেগও। 

আমােদর বড়েলাক  ংস করার জনয্ ডলােরর এক্সেচ  েরট বাড়ােত বাড়ােত এখন ৮৫ হেয়েছ । েখয়াল কেরন েয আিম বেলিছ বাংলােদশ আেমিরকার েচেয়
৫০ ণ বড়েলাক, েসটােক ৮৫ িদেয় কাউ ার েদয়া হে  আমােদর রক্ত েষ খাওয়ার জনয্। এই েশাষণ েথেক আমােদর বাঁচােনার মত েমধা এই েদেশ েবঁেচ
থাকেত েদয়া হয়না। আজেক একজেনর একটা েফসবুক সয্াটায়ার েপাে  িলেখেছ েয আইন াইন যিদ বাংলােদেশ জ াত তাইেল েস একটা ঘুষেখার আি েকর
বদমাইশ িথ  টয্া  জাতীয় েহডম হত। কথা খুবই সিতয্ কারণ আমােদর গরীব  খুব িসে ময্ািটকভােব এনেফাসর্ করা হয় আমােদর িমিলটাির , সরকার, িশক্ষা,
আর ধেমর্র মাধয্েম। আপনারা যারা আমার েলখা পড়েছন, তারা উইদাউট এেক্সপশন েতয্েক চ ভােব মাই ফাকড , িক  এটা বারবার পড়ার পেরও েসই
মাই ফাক েথেক েবর আসার েকান েচ া েকউ কেরন না। এতিদন যা করিছেলন, তাইই করেত থােকন। িঠক িকনা?

েরি িলয়ান কাবােলর েবশ িকছু বড় পাইপলাইন আেছ আমােদর লুেট খাওয়ার। এটা ভালভােব বুঝেত হেল জন পািকর্ ে র েলখা "িদ ইকনিমক িহটময্ান" নােম
বইটা পড়েত বেলিছ অেনকবার, িক  েকউই পেড় েদেখনিন, িঠক িকনা? আমার েগ বইটার ি  কিপ অেনক খুঁেজ খঁুেজ আপেলাড িদেয়িছ । কাবাল বারবার
িলংক েভে  েদয়, বারবার িঠক কির। এত বছেরর এত পির েমর িব মুা  মূলয্ায়ন েকউ কেরনা। অথচ জ িদেনর পািটর্ েত এেস ক্ষয্ােতর মত আচরণ করা
িনেয় দইু চারটা মজা করেল তখন আঁেত ঘা েলেগ যায়। তখন সবাই হঠাত কের আমার বস হেয় আমােক বুঝােনা  কের েয পািটর্ েত এসব হেবই। এ লা
েমেন িনেত হেব। একটা কথা িজে স কির, আপনারা কয়টা পািটর্  িদেয়েছন েয আমার েচেয় েবিশ েবােঝন এইসব? 

আমার সােথ বুি েত একটু একটু পাের হল তালুকদার িক  েসটাও খুব িচপ েলেভেল। এটা বুঝােনার জনয্ ডন য়ােনর েহ  লাগেব। এক গ্রােম সবাই েভাদাই
িছল। েসখােন এক ভ  িছল খুব বস। েলখা পড়া িকছু জানত না িক  ভাব িনত েয েস খুব পি ত। েতা একবার এক িশিক্ষত েলাক ঐ গ্রােম উপি ত
হেয় একটা সভায় েগল। েদেখ েয ঐ ভ টা একটা বই উ া কের ধের খুব পেড় যাে । ঐ েলাক েহােহা কের েহেস বেল উঠলঃ আের এই েলাক েতা
পড়েতই জােননা, বই উ া কের ধেরেছ। তখন ভ টা বেল উঠলঃ তােত িক হেয়েছ? েয পড়েত জােন, তার আবার িসধা উ া িক? তখন সবাই বলল,
িঠক িঠক। তখন সবাই িমেল িশিক্ষত েলাকটােক পচািন িদেয় িবিচ সাইজ কের িদল। েতা মােঝ মােঝ এই প িতেত তালুকদারও সােক্সসফুল হেয় যায় বেট।
কারণ ও ওর জনগণেক খুব ভাল েবােঝ। আিম লার মানুষ, এই জায়গায় ধরা খাই।

েতা এ লা মজা করার জনয্ বিল, আর িশখােনার জনয্। আসেল আিমই বা িক জািন? েবিসকয্ািল বা ািলর মাই ফােকর বয্াপারটা আমােক ফয্ািসেনট কের েয
িক অ ুতভােব এই েদেশর মানুষেক নতুন েকান িকছু িশখােনা যায়না। বয্াপারটা এমন না েয আপনারা সব েজেন বেস আেছন আেগ েথেকই। আসেল িকছুই
জােন না েকউ। িক  তারপরও কাউেক বলেত িদেব না , এবং বলেলও নেব না। েয েঘাড়ার ঘাস সারা জীবন েকেট েগেছ, েসটাই কাটেত থাকেব। েতা
তােত লাভ েযটা হয় েয মানুষ আমােক এেস বেল েয েতামার এই গােমর্ স কমর্ী েলেভেলর ব ু বা ব ছাড়। এরা েতামার কােছ ি  মাল প  খাওয়ার জনয্ই
আেস। এেদর িদেয় েতামার উপকার িকছু হেবনা েকানিদন। ওের বাবাের, িক ভয়ংকর কথা! এেতা আমার বাঁিশ হারােনার গে র েচেয় অেনক েবিশ কুৎিসত!

টাকার েখাঁটার িনেচ খুব কম েখাঁটাই আেছ েযটা এতটা ক  লােগ। আর গােমর্ স কমর্ী। হায় হায়। এর চাইেত েতা েবশয্া বলেলও এত গােয় লােগনা। থাক
তুিম বড়েলাক মানুষ তুিম েতামার য্াটাসওয়ালা মানুষেদর সােথ েমেশা। আমােদর ছাড়াও েতামার িদন যােব।

যারা বি েত েযেয় িহ  খাইেছ , তারা খুব িরয়াল হয়। আিম এটা খাইিন। আিম বড়েলােকর িহ  েখেয় সবর্  হারােত েদখিস। একটা খুব সুপার টয্ােলে ড
িমউিজিশয়ান িগটাির েক েদখিস েঠাঁেট পাইপ আর হােত ি প িনেয় ঘুমােয় েযেত। েহেরাইন আর িটিডেজিসেকর হাইটা েসই েলেভেলর। অবশয্ পয্ােথি ন
েনইিন। েহরিয়েনর হাইটা মৃতুয্র মত শাি ময়। এত শাি  মেন হয় আর িকছুেত নাই। 

আমার েলখা পেড় যারা েক্ষেপ, তারা জীবেন সিতয্কার আঘাত পায়িন এখনও। এরা এই খঁুিটনািট খুনসুিটেতই মাই  েখেয় একাকার হেয় যায়। পািটর্  িনেয়
দইুটা েপা  িদেত না িদেতই তালুকদার বেল ভাইের ভাই একটা পািটর্  িনেয় এত সমােলাচনা , তাইেল পািটর্  েদনই কয্া, আবার সমােলাচনাই কেরন কয্া? এইেতা
কৃত আি েকর মত কথা বলেসা। আি ক এই কারেণই িক  িমিডয়ার মুেখ ঠুিল লাগাইেছ েয েকান সমােলাচনা করা যােব না। এেদর নািক েকান ভুল হয়

না। তালুকদারও আমার মুখ ব  করার জনয্ কত িকছুই কের। ওেক িনেয় একটা িকছু না বলার পরও ওরই েবিশ গােয় লাগেলা। এটা বিরশাই া াইল।
েদশীের আেগ সােপাটর্  িদেব। তাইেল আিম সারা জীবেনর জনয্ ওর েসেক  ক্লাস ে । যখন আর েকউ আেশপােশ নাই, তখন আিম ওর ে , নািক?

আই হয্াভ এ েমথড টু মাই ময্াডেনস। সমােলাচনা কােরাই ভা ােগ না, িক  এটা নেত হয়। নাইেল বয্াপারটা আমার গােনর মত হেয় যায়। নেত আরাম
লােগ না। আমােদর জীবন হল িমউিজক। কােন আরাম লাগেত হেব। আত্মায় আরাম লাগেত হেব। আর েসটা না পারেল তখন েতামরা গােমর্ স কমর্ীর
েলেভেল পেড় আছ িবধায় উ তর সমােজ উঠেত পারবা না। েতয্েকর চুর িজিনষ েশখা বািক। িকছুই না েজেন বুেঝ িনেজেক িবশাল বস েভেব িক লাভ ?



তাইেল বড়েজার েব  েকস েসনািরও েতামরা আি েকর েহডম হবা? সাজাহান বা শািমম ওসমান হবা অয্াট েব ? মাল মুিহত বা কাউয়া কােদর হবা? এই
মাল িদেয় কার িক লাভ? 

আিম েতামােদর েচেয় ১০০ ণ েবিশ এক্সেপিরেয়  রািখ িক  েসটা কাশ কিরনা । কয্ান করেবা? আিম িক িবিস? িক  েতামােদর েতা েসইটুকু স ান
েদয়ার েবাধ থাকা উিচত েয এই েলাক েক এবং তার সােথ িকভােব চলা উিচত? েতামরা মেন কর েয বা া েমেয়রা আমােক রান েদখােয় খায়?  কর।
িক  েতামরা েযটা জাননা েয বাংলােদেশ েকান িস ল েমেয়র েকান যাওয়ার জায়গা নাই। একটা েলাক পাওয়া যায়না েয েকান ধা া ছাড়া ওেদর িকছু
খাওয়ােব বা িকেন িদেব। শা া ধু দইুটা িসগােরট খাওয়ার জনয্ আমার বাসায় আেস কারণ আর েকাথাও খাওয়ার জায়গা নাই। এইটার কারেণ আ া ওর
উপের েক্ষেপ থােক। পািটর্ র িদন রািকব আ ার সামেনই ঘেরর িভতের িসগােরট ধরােনােত আ া চ  েক্ষপেস। আিম িক েতামােদর িয়ং েম িসগােরট
খাওয়ার অনুমিত িদিছলাম? আমার বাসায় েগ  আনার আেগ িক আমার পািমর্শন িনিছল েকউ? আসেল েতামরা অেনক িকছুই কর েযটা করা উিচত না।
এত বলেল েতা পাগল হেয় যাবা। আবার িকছু না বলেল ভাব েয এই েলাক েতা েভাদাই। এর সােথ যা খুিশ তাই করা যায়। েতামরা দইু িদেকই কাট। 

এই েলখা পড়ার পর বা ােদর িক হেব? হাহাহা। আমার নতুন ব ু খঁুজেত েবর হেত হেব। েতা িডপ ে েটর েশাষণ চেল বয্াি ং, আইিট, সয্ােটলাইট, এনািজর্
েসক্টর, েকিমকয্াল, িসগােরট, জতুা, খাদয্, ইউ েনইম ইট। ইি য়ার িভসা সহজ হওয়ােত এখন িচিকৎসা আবার ইি য়ায় চেল েগেছ। নথর্ সাউথেক ংস
করার অেনক েচ া চলল। ওটা এখন েমৗলবাদী ফয্ািশ  িত ান। রািকব েকান িবষেয় িকছু িলখেত পােরনা। পান েথেক চুন খসেল েবর কের িদেব। এর
েচেয় িনেচ েকান িশক্ষা িত ােনর যাওয়া স ব? তালুকদারেদর উিচত িতটা জায়গায় হাজার অিনয়ম িতিদন তুেল ধরা। েসটা ও পাের? চাকির আর
বয্বসা বাঁচােত সকাল িবকাল হািনফ সংেকত আর মায়ূন আহেমদ াইেলর স া েজাকস করেত থােক। েদখেত েদখেত িবরক্ত হেয় যাই মােঝ মােঝ। েমধার
িক বােজ অপবয্য়। 

েতামােদর সবার বুি র েলেভল খুব িনচু। আমার সােথ যখন েতামরা তকর্  লাগাও তখন খুব িবরক্ত হেয় ভািব েয এত িনচু েলেভেল িনেজেক েকন নামাই ?
িক? খুব গােয় লাগেছ না? লা ক। মানুষেক স ান িদেত েশখ। স ান িনেত না , স ান িদেত জানেত হয়। আিম েতামােদর েয স ানটা েদই েসটা িনেত
েশখ, ি জ। তার আেগই আমার বস হওয়ার েচ া কেরানা। এটা েকান বস হওয়ার কি িটশন না। তালুকদােরর বয়স আমার হাঁটুর সমান। হয্াঁ, দইু ন ির
বুি  আর ি ট াটর্ েনেস ও অেনক অয্াডভা ড, তােত িক? আিম েতা ওর সােথ কি িটশেন যাি  না। ও এক মাল, আিম আেরক। দইুজন স ূণর্ আলাদা।
আই অয্াম এ ওয়ািরয়ার, িহ ইজ এ িপ !

েজাক েনয়া েশেখা িকডস। আি েকর ৈ রাচার পয়দা করেসা েতামরা, েসই দািয় টা েবাঝ। েতামােদর ভুেলর ফসল এই িহং  ৈ রাচার। আমরা ারিসডরা
এই রািবশ িরয়ািলিটেত ইনকােনর্ট করিছই হে  কারণ েতামরা ফাক আপ কের েফলছ। আমরা আইিছ তমােগা েরি উ করেত মাগার েতামােদর মাই ফাক
এতই িডপ েয সাহােযয্র জনয্ যারা হাত বাড়ায় েসই হােতই েতামরা কামড় দাও। মগজ েধালাই েথেক ক  কের একটু বাইর হও। েবাঝার েচ া কর আসেল
আমরা িক করেত চাি । পৃিথবী বদলােত হেল আেগ িনেজেক বদলােত হয়। আর েসইটাই আমরা বেল িদি  েয েতামােদর বেলমটা েকান জায়গায়। আর এই
কােজর িবিনমেয় আমরা েয ধনয্বাদ আশা করেতিছ, েসটাও িক  না! বাই ফর নাউ। ;)



ম  ৈচতেনয্ িশস - ৪৯

িট েখেয় পািটর্  করেত েগেল েযটা হয় েয সবাই যার যার িনেজর েকায়ােক্সর্ ঢুেক পেড় পাফর্ মর্য্াে র মাঝখােন । অবশয্ এটা হয়ত িটর েদাষ নয়। আমার
েলখক বেন যাওয়ার িপছেনর রহসয্ হল িমউিজেক েফইিলওর। সারাজীবন আিম আমার মতই েবাকােট িমউিজিশয়ানেদর অয্া াক্ট কের েগিছ। এর মেধয্
এেক্সপশন েয িছল েস এখন েদেশর সবেচেয় কমািশর্য়াল গায়ক েজমেসর েবিস । তেব হয্াঁ , আমার এক্স-েদা  িসমু একবার আমােক মাকসুদ ভাইেয়র সােথ
পিরচয় করােয় িদেয়িছল। িক  িবিস আমার েকান কনেস ই েকানিদন িছল না েয একজন ক াক্টেক িকভােব ইউিটলাইজ করেত হয়। আিম অিত ে িল
হেয় উনার সােথ নয়ন রাজার গান িনেয় দরাদির করেত িগেয় লািত্থ েখলাম। েসেলি িট হেত হেল খুব ং অয্াসেহাল েকায়ািলিট থাকেত হয় ,  এটা পের
বুেঝিছ। মানুষেক বয্বহার করার পর টয়েলট েপপােরর মত াশ কের িদেত হয়, নাহেল উপের ওঠা যায়না। েজমসও নািক এটাই কের। 

েতা িমউিজক করেত েগেল বা ািলর বয্ােলে র অভাব ভয্ারভয্ারাইয়া েবর হেয় আেস। েকউ আেছ খুব ভাল গায় িক  গাইেত েগেলই িগটার বয্ািকং ইতয্ািদ
িনেয় েব দা মাথা ঘামােয় মুড অফ কের েদয়। েকউ আেছ খুব ভাল গায় বাজায় িক  একজেনর সামেন। পািটর্ র মেধয্ েস ঘাি  েমের থাকেব। েপেট েবামা
মারেলও গােবনা। আেরকজন গায় ভাল। তােক সুেযাগ িদেল তখন েস অনয্ সবার কথা ভুেল যায়। সবাইেক িচরতের িবচ বানােয় িনেজই ে ার িনেয় সবাইেক
েবার কের েফেল। েকউ আেছ বুঝেতই পােরনা েয সবাই তার গােন েবার হেয় যাে । েমাট কথা ৩ /৪ জন দশর্কেক েমাটামুিট ৩/৪টা গান েশানােত পারল
এরকম সয্ািটসফয্াকশন গত ২০ বছের হয়ত বা ৪/৫ িদন ঘেটেছ। েমাটকথা েকউ কারও সােথ কােনক্ট করেত পােরনা। সবাই িনেজর ইেগা িনেয় এেকবাের
কািহল হেয় পেড়। আর আমরা যারা পািটর্  বাফ তােদর ঐ পাগল ছাগল সামাল িদেত িগেয় বয্াড বাজ হেয় যায়। 

েতা যাই েহাক, আমার গ  েশষ কের িদব আজেক। েসিলনা েহােসেনর খুব ভাল একটা নেভল েথেক ধার করা টাইেটল 'ম  ৈচতেনয্ িশস' এর এটাই েশষ পবর্
কারণ েয সময় িনেয় এই গ  েসটা েসটা পার হেয় েগেছ । বাংলােদশ েথেক গণত  িনি  হেয় েগেছ অিফিশয়ািল। কালেক িটম িরফােতর একটা েলকচাের
বলিছল েয েবেনেভােল  িডেক্টটরিশপই নািক ঐিতহািসকভােব সবেচেয় এেফিক্টভ িহসােব মািণত। তেব বাংলােদেশ েসটা নয় ,  বাংলােদশ ফেরন অিলগািকর্
কে ালড েদশ। ঢাকার েছেলরা েযিদন পািটর্  করার মত কুলেনস িডে  করেত পারেব , েসিদন এই েদেশর রাজনীিতেত িকছু একটা হওয়া স ব, তার আেগ
নয়। 


