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তান মনেক ডর নােগিন িক গা! মােক তা ডরায়েট!— টিলিভশেনর ছিব দেখ , যারা ওখােন বেস দখেছ, 

তােদর ভয় লাগেছ না? তার তা ভেয় কাঁপুিন আসেছ। স শফািল। িতন স ােনর মা, বয়স পঁিচশ, অবশ  

পঁয়ি শ-পঁয়তাি শও হেত পাের। বয়স সবদা বিহরে  পির ু ট নয়। বািড়, দশ, আ জ ও আ ীয়েদর ছেড় স 

িবভুঁইেয়, কলকাতায়। ঘের ভাত নই, গাঁেয় কাজ নই। বাবুেদর স িদন ছুিট, অতএব টিলিভশন চলিছল। ছুিট 

কী িজিনস স জােন না (“ছুিট তা চাকিরয়া নােকর, আমার তা খািট িখয়া”)। টিলিভশেন এমন অ সি ত 

দশনীও কখনও দেখিন (“আমার ঘের িক িটিভ আেছ? পেরর ঘের কভু দিখ, স সাঁঝেবলা, িদনােবলায় িক 

িটিভ দখার সময় আেছ?”) তার ভয় করিছল। কারণ, স পুিলশ দেখেছ, আৈশশব জেনেছ পুিলশেক ভয় পেত 



হয়। িটিভেত যােদর দখেছ তােদর সাজেপাশাক পুিলেশর মেতাই, ব ুক উঁিচেয় আেছ। দূরদশেনর উদার পদায় 

ভাসেছ সনাবািহনীর তাপাি ত কুচকাওয়াজ, লাক-হ ারক অ স ােরর িশহরন জাগােনা দশন, জা-দমেনর 

ার। 

উপল — সংিবধান িদবস। ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়াির। “আমরা, ভারেতর জনসাধারণ’’ ...আমােদর িনেজেদরেক 

এই সংিবধান িদেয়িছলাম। সংিবধােনর াবনা তার অ ব  িবষেয় যা বেল, তা হল মানিবকতার অিভ ান। 

জািত গঠন এবং জািতর ঐক  ও সংহিত র ার লে  ব  িতিট উে শ — ন ায তা, ািধকার, সাম , সৗ াতৃ  

একা  ভােব মানবেকি ক। এর মেধ  জািত, ধম, িল , ভাষা, িব , কানও িকছুরই ান নই। সহ-মযাদার 

ীকৃিত থেক গেড় ওঠা আমােদর সংিবধােনর ঘাষণা েলােত তাই যাি কতার ান নই। অথচ, জাতে র য 

মিহমা আমােদর সামেন তুেল ধরা হয় তা ি ধাহীন ভােব যাি ক, জাতে র নােম জােদর আনুগত  সুিনি ত 

করার মিক। দেশর গৗরব, দেশর সাবেভৗম  র া করার এবং তােক িবে   আসেন বসাবার িত ার 

আবরেণ জােদর সামেন তুেল ধরা হয় মানুেষর ব ি স া রাধকারী ও িবচারবুি  িবেলাপকারী এক কৃি ম 

অবয়ব। তার আড়ােল ঢাকা পেড় জােদর ত  অি । কুম আেস, মানুেষর িবপ তা েলােক ভুেল যেত 

হেব। যা মানুেষর ািধকার উ  যাপন হওয়ার কথা িছল, তা হেয় দাঁড়ায় মানুষেক বাইের রেখ এক ঘার অমানুষী 

শি র ত -আরাধনা। 

শফািলর মেতাই দেশর িবপুল সংখ ক মানুেষর পে  শি র এই আরাধনায় যাগ দওয়ার সুেযাগ নই। তাঁেদর 

সময় বেয় যায় অে র স ােন, জীবনধারেণর উপকরেণর খাঁেজ। ভারত সরকার মানুেষর খাদ হেণর একটা 

নূ নতম মা া ধায কেরেছ। অথচ, স িত সরকার কািশত এক নিথ (ফুড অ া  িনউি শনাল িসিকেয়ািরিট ইন 

ইি য়া ২০১৯) জানাে , যাঁরা মািসক মাথািপছু ব েয়র িদক িদেয় নীেচর ি শ শতাংশ, সই দির তমরা নূ নতম 

মা ারও ক ালির, ািটন ও হজাতীয় খাদ  জাটােত পােরন না। এই ি শ শতাংেশর মেধ  যাঁরা আবার িচরায়ত 

ভােব বি ত, আিদবাসী, দিলত, অন ান  প াৎপদ গা ীর লাক— নিথ বলেছ—তাঁেদর অব া আরও খারাপ। 

িবজাতীয় শাসন থেক মু  হওয়ার পর দেশর খাদ  উৎপাদেন অভাবনীয় উ িত ঘেটেছ। অথচ এখনও দেশর 

িবপুল সংখ ক মানুেষর জিবক অি  িবপ । তাঁেদর মেধ  িকছু অংশ অনাহাের মারা যান, িকছু অংশ জীব ৃত। 

সহ-মানব িহেসেব তা দূর ান, তাঁেদর পূণমানব িহেসেব বঁেচ থাকার অিধকারই জ  ই ক অপ ত। তাঁরা জ  

নন অপুি  িনেয়, খাদ াভােব, শারীিরক-সামািজক যে র অভােব। মা ািতির  েম তাঁেদর মেধ  অকালমৃতু র 

াচুয ( দেশর গড় আয়ু উনস র, িক  গেড়র এ িদক এবং ও িদেকর মেধ  ফারাকটা ভূিম ও আকােশর)। দিহক 

অপুি  ও বলহীনতার সে  তাল িমিলেয় চলেত থােক মানিসক অপুি — এঁেদর জন  থােক না িশ ার ব ব া, 

থােক না সমােজর বৃহ র ে  যাগদােনর সুেযাগ। সংিবধােন “আমরা ভারেতর জনসাধারণ” বেল য 

লাকসমূেহর কথা বলা হে , সই সমূেহর মেধ  এঁেদর ান হয় না।  



দেহর িদক িদেয় তাঁরা ঊনমানব তা বেটই। যমন শফািল, যার জে র সময় তার মােয়র বয়স িছল চাে া, 

আর িনেজর থম স ােনর জ  দওয়ার সময় যার বয়স পেনেরা। দেশর আইন, আঠােরা বছর বয়েসর আেগ 

মেয়েদর িবেয় হওয়া দ নীয় অপরাধ। িক  স আইন মেন চলেত গেল জীবেনর িকছু নূ নতম িনরাপ া 

েয়াজন: “আমার মেয়টার িকছু যিদ হেয় যায়, তখন সরকার দখেব?” মা-বােপর, সমােজর, এই  মনগড়া 

নয়। ‘িকছু’ তা অহরহই ঘটেছ, এবং সই অঘটন থেক সুর ার ব ব া য নই, তাও কারও অজানা নয়। 

ি তীয়ত, আইেনর মমাথ বুঝেত গেল ব ািনক তেথ র সে  নূ নতম পিরচয় থাকা দরকার। ‘‘মা-ঠাকুমােদর তা 

এই বয়েসই িবেয় হেয়েছ, তাঁেদরও তা বা া-কা া হেয়েছ, এখন িকেসর সমস া?” এর উ র দওয়ার ব ব া 

নই। তাঁেদর মা-ঠাকুমারা য জীবন যাপন কের এেসেছন, তাঁরা িনেজরাও য জীবন যাপন করেছন, স জীবন য 

অেনক বিশ পূণতর হেত পাের, এই বাধ গেড় তালায় কানও উেদ াগ এই দেশর শাসক নয়িন। শাসকীয় 

উেদ ােগ, বরং, বারংবার তাঁেদর মাথায় হাতুিড় মের এটাই বুিঝেয় আসা হেয়েছ য, “ তামরা জে ছ অেন র সবা 

করার জন , তামােদর জন  যা করা হে  সটােকই ভাগ  বেল মেন নাও।’’  

তার বিশ যিদ কউ িকছু চাইেত যায় তা হেল, “সাবধান, পুিলশ ধের িনেয় যােব!” শাসক ও শািসেতর এই 

স ক পর রায় ধান িভি  হেয় থেকেছ াস: “আিম যিদ অন  িকছু বিল, যিদ আলাদা িকছু কির, যিদ নতুন 

িকছু চাই, তা হেল আমােক পুিলেশ ধের িনেয় যােব।” ধের িনেয় যায়ও। অনেন াপায় মানুষ যখন চিলত িবধান 

ভাঙেত যায়, তখন তার সামেন যা এেস হািজর হয়, তার সে  ২৬ জানুয়ািরর আ রী কুচকাওয়ােজর িমলটা 

ব ই বিশ।    

অতএব, শফািলর স ানেদর মােক ছেড় থাকার মমতাবিজত জীবন িনেয় বেড় উঠেত হয়। আধুিনক িচিকৎসা 

িব ান শশেব মাতৃসং শ থেক বি ত থাকার অজ  কুফেলর কথা বেল; তার সব েলা িনেয়ই এই িশ রা 

‘বড়’ হয়। তােদর মা তােদর মানুষ করেত চেয়, স ান-িবে েদর হাহাকার বুেক চেপ, িদেন অিব াম খাটিন 

আর রােত খ  খ  দুঃ  িনেয় কাল কাটায়। এই শফািলরা, এবং তােদর মেতা শািসত-ভাগ  িনেয় জ ােনা 

কািট কািট মানুেষর কােছ মানিবক মযাদার ক নাটাও অধরা। অধমানেবর জীবন বাঁচার জন ই তাঁেদর কাউেক 

ঘর-পিরবার- দশ থেক দূের, মেনর কথা ােণর ব থা ভুেল উদয়া  কাজ কের যেত হয়।  

ঘের থাকেত পারার সৗভাগ  যাঁেদর থােক তাঁেদর সটা অজন করেত হয় ব  অিবচার, ব  চািপেয় দওয়া, মেন 

নওয়া দুভােগ র িবিনমেয়। সংিবধােন এঁেদর সবাইেকই ‘আমরা’ িহেসেব গণ  করা হেয়িছল, আর সই সংিবধান 

উ  যাপেন এঁরা একা  ভােবই ‘ওরা’। তথাকিথত ভারতমাতার এই উ  যাপন আসেল সংিবধােনর কৃত িত ািট 

ল েনর উ  যাপন, ব াপক মানুেষর জীবন থেক মযাদার চাদেরর সুেতাটুকুও কেড় নওয়ার উ  যাপন। সংিবধান 

ও তার উ  যাপেনর এই বপরীেত ই ভারত আজ ভারতমাতায় পিরণত, মানবতােক িবসজন িদেয় অমানবীয়-

অিতমানবীয় শি র এই ত সাধন।   



আেলাকেরখা এইটুকুই, আজ দশ জুেড় সংিবধানেক র া করার িবপুল, সাহসী, আশা-জাগািনয়া মুহূত েলা গেড় 

উঠেছ। বুি র ঔ েল , মানিবক দেয়র েশ সই আে ালন িল শাসকেদর  করেত না পা ক, 

হয়েতা খািনক িচি ত করেছ। িক  শষ পয  িক তা শফািলেদর জীবনেক ‘আমােদর’ জীবেন মলােনার িদেক 

উ ীণ হেত পারেব? মহা া সব মানুেষর চােখর জল মুিছেয় দওয়ার পরম কতব  িনেজর এবং অন েদর জন  

ি র কের িগেয়িছেলন। নহ  স-কথা রণ কের াধীনতার লে  দশবাসীর সামেন অিবিম  িত িত 

রেখিছেলন, মানুেষর অ  মাছা ও তােক দুেভাগ থেক মু  না করা পয  কাজ চািলেয় যাওয়ার। তাঁর 

উ ারেণ িছল ভারতীয় েক িব -মানবতার সে  যু  করার আ াস। মানেতই হেব, শাসক ও বৃহ র 

সমাজ সই কাজ থেক চু ত হেয়েছ। িক  তার মােন এই নয় য, সই কতব  ‘পিরবিতত পিরি িত’ ত তার 

মূল  হািরেয়েছ।  

বরং, আজ শাসকেদর হােত সংিবধােনর অ ব  য ভােব িত িদন পীিড়ত হে , সই পীড়ন থেক তােক মু  

করার জন  িতিট মানুেষর চােখর জল মাছার কাজটা আরও অেনক বিশ জ ির হেয় উেঠেছ। সামিরক ার 

নয়, দশ আজ নেত চায় ভালবাসার স ীত। সংিবধান ও শফািলেদর জীবনেক কাছাকািছ আনেত হেব। 

জাত  িদবেসর এই সমরস া য হতু সংিবধােনর িত ার থেক কবল ত  নয়, স ূণ িবপরীত— 

তােকও আর এক বার নতুন কের িবেবচনা করেত হেব। 

 


