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বিতর্ক যবি অবিবিকর্ ক্রীড়া িকি স্থান পেত, তাহকি িাঙাবির বিল্প-সাবহতয িা পিখােড়ার জগকত 
পযমন খযাবত, পখিাধুকিার জগকতও হত। অকে বিন না আসুর্, র্ির্াতা িন্ডন না পহার্, িাঙাবি 
আর পনাকিি না োর্, বর্ছু পসানারূকোর পমকেি পতা আসত চার িছর অন্তর । বিষয় যাই পহার্ 
- তৃণমূি-বিকজবে, বসবেএম-নর্িাি, ইস্টকিঙ্গি-পমাহনিাগান, সমাজতন্ত্র-ধনতন্ত্র, সতযবজৎ-ঋবির্, 
িাঙাি-ঘবি, পহাবমওেযাবি-আকিােযাবি, িা মারাকিানা-পমবস – আর অন্তত জনা র্কয়র্ পিার্ যবি 
োওয়া যায় (যদদও এর্জকনর র্িা শুকনবছ বযবন এর্া এর্াই তর্ক র্করন র্াউকর্ না পেকি), 
পর্ািায় িাকগ আইবেএি িা দিদৈয়ার লীগ।   
 
এই দদখুননা, দদর্শ দীঘে ও ক্লাদিকর দ াটযুদ্ধ দশষ হল কর্য়ক ৈাস হল, দকন্তু এখর্না রাজনীদত 
দনর্য় বাগ যুদ্ধ থাৈার দকানও লক্ষণ দদখা যার্ে না। দহায়াটসঅ্যাপ গ্রুপ,  চার্য়র দদাকান দথর্ক 
শুরু কর্র বাদির ড্রইংরুৈ হর্য় দটদ  তথা সাৈাদজক (বা, অ্সাৈাদজকও বলা যায়) ৈাধ্যর্ৈ তার 
দরশ এখনও টাটকা।  অ্র্নকসৈর্য়ই তকর্কর োরা এতিা চকড় যায় পয সারাকিকি এরর্ম িাকখা 
িাকখা বিতকর্কর পের্ পিকর্ তার িাবগকয় পসই উত্তাে বের্মত সংগ্রহ র্রকত োরকি তা দদর্য় 
দগাটা দদর্শর দবদুযৎ ঘাটদত দৈদটর্য় দদওয়া দযত অনায়াকস। তকি দতৈন িযুদির অ্দিত্ব অিিয 
“সবই প্রাচীন ভারকত বছি”-মার্কা  িবৃর্ের উবের ৈদিষ্ক ছািা আর দকাথাও আর্ছ বর্ল এখনও 
জানা যায়দন।  
 
তাই িশ্ন ওর্ে, এই গরৈাগরৈ তকোতদকের্ত দকান উর্েশযটা সাদধ্ত হর্ে? পিাকর্ তর্ক র্কর 
পর্ন? তর্ক, ঝগড়া আর আকিাচনার মকধয তফাৎ বর্? আর বতক্ততা িা িূরি সৃবি হকত োকর 
পজকনও িনু্ধ ও বপ্রয়জকনর সাকি আমরা বিতকর্ক জবড়কয় েবড় পর্ন?    
 

২ 



 
অনিকর্ তকর্কর বিশুদ্ধতম উিাহরণ সুরু্মার রাকয়র “নারি! নারি!” :     
 
“হযাাঁর্র হযাাঁর্র তুই নাদক কাল সাদার্ক বর্লদছদল লাল? 
(আর) দসদদন নাদক রাদত্র জুর্ি নাক দের্কদছস দবশ্রী সুর্র? 
(আর) দতার্দর দপাষা দবিালগুর্লা শুন দছ নাদক দবজায় হুর্লা? 
(আর) এই দয শুদন দতার্দর বাদি দকউ নাদক রার্খনা দাদি?” 
 
এখার্ন তর্কের দ দি দুদট ৈানুর্ষর রুদচর পাথেকয (দাদি রাখা না রাখা, হুর্লা এবং দৈনী  দবিার্লর 
ৈর্ধ্য আর্পদক্ষক পছে-অ্পছে) অ্থবা একজর্নর দবশ্বাসর্যাগযতা (সাদার্ক লাল বলা) বা তার 
শারীদরক দবর্শষত্ব দনর্য় কটাক্ষপাত (নাক োকার অ্র্ যস বা দসই োর্কর সুর্রর উৎকষে)। হুৈদক 
দদর্য় বা দজার খাদটর্য় নয়র্তা সাধ্াসাদধ্ কর্র না থাৈার্ল এই দবতর্কের দনষ্পদি হওয়া ৈুশদকল। 
এই ছিাদটর দক্ষর্ত্র দশষ পযেি হয়ও তাই।  
 
ছিাদটর হালকা উদাহরণগুর্লা বাদ দদর্লও, দুই দিয় দখর্লায়াি বা দল বা গায়ক বা অ্দ র্নতা বা 
সাদহদতযক বা দচত্রপদরচালক দনর্য় এরকৈ তকে আৈরা হার্ৈশাই দদর্খ থাদক, এৈনদক দনর্জরাও 
কর্র থাদক কখর্না কখর্না । এইরকৈ ৈতপাথেকয দযখার্ন, দসখার্ন দক করা উদচৎ? অ্নযানয 
অ্র্নক দবষর্য় ৈত ও রুদচর দৈল থাকর্ল দসগুর্লা দনর্য় আর্লাচনা করা (এই ছিাদটর দশষ অ্ংশ 
দথর্ক দবাঝা যায়, দুজর্নই ৈশলা দখর্ত  ার্লাবার্স), দবতদকেত িসঙ্গগুর্লা (র্বিাল, দাদি, 
নাকোকা ইতযাদদ) এদির্য় যাওয়া, আর দনহাতই এসব দকছু সম্ভবপর না হর্ল,  দবষযর্ত 
পরস্পরর্ক এদির্য় চলা।   
 
এইরকৈ তর্কের আর্রকটা উদাহরণ আর্ৈদরকার গাশেউইন  াইর্দর (আইরা ও জজে) দলখা 
দবখযাত এক গান যা এলা বফট্সদজরার্ের গলায় অ্র্নর্কই শুর্নর্ছন :        
 
“You্like্potato্and্I্like্potahto 
You like tomato and I like tomahto 
Potato, potahto, Tomato, tomahto. 
Let’s্call্the্whole্thing্off.” 



 
এখাকন এর্ প্রণয়ী যুগকির মকধয তকর্কর বিষয় হি ইংকরবজকত আিুর সবের্ উচ্চারণ “েিাকিা”্
না “েকিকিা”্আর পসরর্ম র্িািা “িমাকিা”্না “িকমকিা”। এরর্ম অকনর্ িকের উচ্চারণ 
বনকয় মতোিকর্য যখন মাত্রাছাড়া হিার মুকখ, প্রায় সির্ককেি হওয়া আসন্ন, তখন শুভিুবদ্ধর 
উিয় হকে, এই র্িাগুকিা িকি :   
 
“But্oh্if্we্call্the্whole্thing্off্then্we্must্part 
And্oh,্if্we্ever্part,্then্that্might্break্my্heart.” 
 
বপ্রয়জকনর্সাকি্বিকেি্িড়ই্পিিনািায়র্।্আর,্রুবচ্বনকয়্পযমন্তর্ক্র্রার্মাকন্হয়না,্
পসরর্ম্পনহাতই্ভুি্না্িিকি্এর্ই্র্িার্িুরর্ম্প্রচবিত্উচ্চারণ্বনকয়ও্তর্ক্র্রার্মাকন্
হয়না।্ 
 
িুদ্ধকিি্িসু্১৯৪০্সাকি্পিখা্তাাঁর্“মতান্তর্ও্মনান্তর”্প্রিকন্ধ (উত্তরবতবরি্,্বনউ্এজ্
োিবিিাসক্বিবমকিে,্বিতীয়্সংস্করণ,্১৯৪৫) এর্ই্র্িা্বিকখকছন,্পয্খাওয়া-েরা,্আকমাি-
প্রকমাকির্রুবচবিষকময্খুি্এর্িা্বর্ছু্একস্যায়না।্তাাঁর্উিাহরণ্হি্শুাঁিবর্্মাছ্িা্
তাসকখিায়্আসবক্ত্–্িুইই্তাাঁর্েছকের্নয়্বর্ন্তু্তাাঁর্িনু্ধকির্পর্উ্পর্উ্খুিই্েছে্
র্করন।্এই্সি্পেকত্র্মতান্তর্পিকর্্বিতকর্কর্িা্মনান্তকরর্সম্ভািনা্র্ম।্বর্ন্তু্বর্ছু্বর্ছু্
পেকত্র্রুবচ্িা্মতািিকগত্বিষময্এত্পমৌবির্্পয্পসখাকন্বিকরাধ্এিং্মনান্তর্অিধাবরত্
আর্তাই্এই্পেকত্র্েরস্পরকর্্এবড়কয়্যাওয়াই্পেয়।্তাাঁর্এর্বি্উিাহরণ্হি্সাবহকতযর্
জগত্পিকর্।্ তাাঁর্র্াকছ্্রিীন্দ্রসাবহকতযর্প্রবত্েদ্ধািীি্পর্উ্না্হকি,্তাাঁর্সাকি্
আকিাচনার্অিক্পনই, “পর্ননা্রিীন্দ্রনািকর্্বযবন্অিজ্ঞা্র্করন,্বতবন্আমার্অবিিসুদু্ধ্
অস্বীর্ার্র্করন,্পযকহতু্রিীন্দ্রনাকির্বভবত্তর্উেকরই্আবম্িাাঁবড়কয়্আবছ।’’্এই্প্রিকন্ধর্অনয্
উিাহরণবি্রাজবনবতর্্মতািকিকর্জগৎ্্্্পিকর্।্বিকিষ্পর্ান্িযবক্তকর্্পর্উ্যবি্অবতমানুষ্
িকি্মাকনন্আর্পর্উ্ভাকিন্পস্বোচারী্এর্নায়র্,্পর্ান্বিকিষ্সমাজিযিস্থাকর্্পর্উ্যবি্
আিিক্িকি্ভাকিন,্আর্পর্উ্মকন্র্করন্প্রিি্েবতর্ারর্,্পসখাকন্খুি্পিবি্আকিাচনার্
জায়গা্পনই।্আকিাচনা্হকি্শুধু্বতক্ততাই্হয়।্ 
 



এর্িা্বের্ই্পয্রুবচ্আর্মতািিক্বনকয়্পমৌবির্্োিকর্য্িার্কি, পসখাকন্তর্ক্র্রার্খুি্
এর্িা্অিক্হয়না।্তর্ব সব তকে রুদচ বা ৈতাদশে দনর্য় নয়। দকছু উর্ে আর্স বািব ঘটনা 
সম্পর্কে আলাদা বযাখযা দথর্ক। তথয বা িৈাণ দযর্হতু সচরাচর সীদৈতই হয়, দবদ ন্ন দবষর্য় 
কাযেকারণ দনর্য় ৈতর্ দ হর্তই পার্র। পরশুরার্ৈর “ৈর্হর্শর ৈহাযাত্রা” গর্ে ৈর্হশ এবং 
হদরনার্থর  ূত আর্ছ দকনা এই দনর্য় বাদানুবাদ এইরকৈ তথয-দ দিক দবতর্কের উৎকৃষ্ট উদাহরণ, 
এবং দশষ পযেি তার ফয়সালা একইসার্থ মবজ্ঞাদনক এবং অ্র্লৌদকক, কারণ আজীবন  ূর্ত 
অ্দবশ্বাসী ৈর্হশ ৈর্র দগর্য় এবং দনর্জ  ূত হর্য় িৈাণ দপর্লন দয  ূত আর্ছ!  এখাকন্বর্ন্তু্
তর্কবি্আরও্জবিি্–্শুধু্রুবচর্োিকর্য্নয়,্িািি্(িা,্এইকেকত্র্েরািািি)্জগৎ্বনকয়্গভীর্
মতোিকর্য,্যার্সমাধান্উেযুক্ত্প্রমাকণর্সাহাকযয্সম্ভি,্বর্ন্তু্পসরর্ম্প্রমাণ্অকনর্সমকয়ই্
পজাগাড়্র্রা্অসম্ভি।    
 
বিিযাচচকা্িা্গকিষণার্জগকত্এরর্ম্বিতর্ক্সিসমকয়ই্চকি্।্পর্ান্ঐবতহাবসর্্ঘিনার্আিািা্
িযাখযা্বনকয়্ইবতহাসবিিকির্মকধয, িা্িাবরদ্র্িূরীর্রণ্িা্অিকবনবতর্্িৃবদ্ধর্জকনয্পর্ান্নীবতর্
বর্্ফি্হকি্তা্বনকয়্অিকনীবতবিিকির্মকধয্বিতর্ক্পতা্সিকিাই্চিকছ।্বিজ্ঞানীকির্মকধযও 
আিািা্তত্ত্ব্বনকয়্িা্এর্জকনর্গকিষণািব্ধ্প্রমাণ্বনভকরকযাগয্বর্্না্এইসি্বনকয়্হাকমিাই্
বিতর্ক্চিকছ।্এখাকন্মতািিকগত্ফারার্্িার্কিও্পসিা্পগৌণ,্মতান্তকরর্সূত্র্হি্এর্ই্
ঘিনািিীর্র্াযকর্ারণ্বনকয়্আিািা্িযাখযা্।্্্্্ 
 
পসরর্ম্মতািিকগত্বমি্িার্কিও,্রাজবনবতর্্আকিাচনার্পেকত্রও্অকনর্্সময়্তর্ক্হয়্বিবভন্ন্
ঘিনার্র্াযকর্ারণ্িযাখযা, তার্মূিযায়ন্এিং্ভবিষযৎ্র্মকেন্থা্বনকয়্মতান্তকরর্র্ারকণ।্্আদৈ 
দনর্জ তকে কদর, করর্ত  ার্লাও বাদস যদদ তকেটা জর্ৈ এবং তার দথর্ক দুপর্ক্ষই দকছু দশখা 
যায়। বনু্ধৈহর্ল তাদকেক হবার দুনোৈ থাকার জর্নযই হয়র্তা আৈার বনু্ধ দবদশষ্ট দচত্রপদরচালক 
অ্নীক দর্ির “ দবষযর্তর  ূত” ছদবর দচত্রনাটয দলখার সৈয় তাাঁর কাছ দথর্ক অ্নুর্রাধ্ আর্স দুই 
বাৈপন্থী  ূর্তর তর্কের দকছু সংলাপ  াবর্ত। কট্টর আর ৈুিৈনা দুই বাৈপন্থী  ূর্তর তর্কের 
একটা দছাট খসিা দলর্খদছলাৈ, ছদবদটর্ত তার দথর্ক কর্য়কদট সংলাপ বযবহারও হর্য়দছল। দসই 
ির্চষ্টার দকদিৎ পদরৈাদজেত সংস্করণ নীর্চ দপশ করদছ, তর্কের আর্রক উদাহরণ দহর্সর্ব দযখার্ন 
রুদচর বা ৈতাদর্শের তফাৎ আর্পদক্ষক ার্ব দগৌণ (সংলার্প “ক” হর্লন কট্টরপন্থী আর “ৈু” 
হর্লন ৈুিৈনা) :     
 



ক : পর্িছ খবর্রর কাগজ?্এখন্খবর ৈার্নই দতা দসই দচটফান্ডকার্ের দসদবআই 
তদর্ির নতুন দৈাি আর দলবদর্লর রঙ্গ! আর ওদদর্ক দদর্শর অ্থেনীদতর দতা অ্নথে 
বাদধ্র্য় দদর্য়র্ছ দসন্টার! পদরবতেন, অ্র্ে দদন কর্র আরও নাচুক পাবদলক! আৈার্দর 
সৈর্য় ... 
 
ৈু : আর্র, রাখুন ৈশাই! দক হাল দাাঁদির্য়দছল দচৌদত্রশ বছর্র? বাৈফ্রন্ট নার্ৈর ৈর্ধ্ই দতা 
সৈসযা – bum ফ্রর্ন্ট হর্ল িগদত আর হর্ব দক কর্র !  
 
ক : এই শুরু হল দতাৈার্দর কর্লজ কযাদন্টন ৈাকো ফকু্কদি !  বযাপারটা দসদরয়াস দহ, 
বুঝর্ল… দচৌদত্রশ বছর্র সব  াল হর্য়র্ছ বলবনা, দকন্তু পিার্য়তবযবস্থার িচলন, 
অ্পার্রশন বগো, সীদৈত  ূদৈসংস্কার এরকৈ দকছু কাজ দতা হর্য়র্ছ। পদরবতের্নর 
জৈানায় নীলসাদা আর্লা আর দদদদর্ক বর্লা ছািা দসই রকৈ বলার ৈত দক হর্য়র্ছ 
বর্লা? আর দসন্টার? দসখার্ন দতা গবর্ৈেন্ট দতা দগাবর-দৈন্ট হর্য় ৈানুষ দছর্ি গরুর 
দসবা করর্ছ!   
 
ৈু : দসই সত্তর্িিকর্র্পিকষ্দক হর্য়দছল এসব বর্ল আর কতদদন চলর্ব? দদখুন 
আপনার ৈত অ্র্নক দনতা, কৈেী ও সৈথেকর্দর সততা ও আদশেবাদর্ক শ্রদ্ধা কদর, দকন্তু 
আপনার্দর দর্লর কৈেসূচী দতা বাির্ব ৈার্ক্েবাদ ৈার্ন ৈার্ক্ের্ক বাদ, দাস কযাদপটাল দছর্ি 
কযাদপটার্লর দাস, আর দলদনন ৈার্ন লুর্ম্পনর্দর দল আর ৈধ্যদবির্ক দনন বর্ল পাইর্য় 
দদবার পাইকারী রাজনীদত হর্য় দাাঁদির্য়দছল!   
 
ক : দদর্খা  াই, বাৈফ্রন্ট সরকার দকছু কর্রর্ছ তাই  ুলও কর্রর্ছ। দতাৈার্দর মত্
িকখর ৈুিৈনা বাৈপন্থী আর চাকুরীজীদব পাটে-টাইৈ দবপ্লবীর্দর দতা োয়লগ দদওয়া আর 
সবার  ুল ধ্রা ছািা আর দকছু করর্ত হয়না, তাই অ্দত-দবপ্লবী হওয়া সার্জ । এদদর্ক 
“দচর্নর দচয়ারৈযান আৈার্দর দচয়ারৈযান” দতা “দচর্নর চাউদৈন আৈার্দর চাউদৈন” হর্য় 
দাাঁদির্য়র্ছ। নকশাল…হুুঃ!        
 
ৈু : আদৈ নকশাল নই – ৈার্য়র দচর্য় ৈাওর্য়র ওপর দবদশ দরদ আৈার দনই। দকন্তু 
বািবটার্ক দতা ৈানর্ত হর্ব! সংসদীয় বাৈপন্থা দতা বযবসায়ী আর ির্ৈাটার্রর সার্থ বাাঁ 



হার্তর কারবার মতদর হর্য়দছল আপনার্দর জৈানায়। আর বাহািুর্র বুর্িার্দর দদর্য়  দতে 
ওটা দক পদলটবুর্রা, না পদলটবুর্িা? দনতৃর্ত্ব নতুন িজন্ম উর্ে না এর্ল নতুন দচিা াবনা 
কৈেসূচী এসব আসর্ব দকাথা দথর্ক? বুর্িা বাৈ বা বুর্িা  াৈ এসব দদর্য় দকছু হয়! 
দদখুননা, এই দনবোচর্নই দতা রার্জয লাল পতাকা ধু্র্য় দগরুয়া রঙ দবদরর্য় পির্ছ!্
অতীকত্বর্্বছি্পসিা্না্পভকি্এই্অিস্থা্বর্্র্কর্হকি,্আর্োল্টাকিই্িা্বর্্র্কর্
পসিা্ভািা্উবচৎ্না?্ 
 
র্্:্পস্র্িা্বের্।্তকি্পর্ান্পয্আিা্পনই্তা্নয়,্র্ানহাইয়া্পছকিিা্বর্ন্তু্সবতয্খুি্
ভাি্িক্তা।্আর্পিখনা্এিাকরর্পজএনইউ-এর্ছাত্রসংসি্বনিকাচকন্িামকজাি্বিেুি্
িযিধাকন্বজকতকছ্…্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্ 
 

হাসযকর্ৌতুর্্এিং্েরস্পরকর্্পখাাঁচা্িাি্বিকি,্এখাকন্মতান্তর্মতািিকগত্নয়,্িযবক্তগত্
েছহে-অেছেও্এখাকন্পগৌণ।্িাম্রাজনীবতর্পয্আিিক,্তা্বনকয়্িুেেই্এর্মত।্িরং,্
মতকভকির্মূি্বভবত্ত্হি,্পসই্আিকিকর্িািি্রূোয়কণর্র্মকেন্থা্বর্্হওয়া্উবচৎ্পসই্বনকয়।্
পসই্বনবরকখ্িামফ্রন্ট্জমানার মূিযায়ন্এিং্িতকমান্সমকয়র্েবরকপ্রবেকত্িাম্আকোিন্এবগকয়্
বনকয়্যািার্উোয় এই্সি্বনকয়্বির্ল্প্বচন্তাভািনাই্মতান্তকরর্র্ারণ।্ 
 
এই্উিাহরণ্পছকড়্পিবরকয়্আকরর্িু িৃহত্তর্েবরসকর্ভািকি,্এখাকন্মতান্তকরর্মূকি্আকছ্
িািি্েৃবিিীকত্বর্্হকে্পসিা্বনকয়্উেযুক্ত্তিযপ্রমাণ্বর্্এিং্এর্ই্ঘিনািিীর্র্াযকর্ারণ্
বনকয়্আিািা্িযাখযা।্্ভারকত্িৃবদ্ধর্হার্এই্মুহূকতক্পয্রীবতমত্র্ম,্এই্বিষকয়্বর্ছুবিন্আকগ্
অিবধও্বিতর্ক্বছি্পয্জাতীয়্আয়্ও্তার্িৃবদ্ধর্হার্বের্্র্কর্মাো্হকে্বর্না্পসই্বনকয়।্
এখন্সমি্অিকবনবতর্্সূচর্্এর্ই্র্িা্িিায়,্বিতর্ক্বগকয়্িাাঁবড়কয়কছ্এই্মো্স্বল্প্না্
িীঘককময়ািী,্তার্জকনয্িায়ী্পমািী-সরর্াকরর্নীবত্না্অনযানয্র্ারণ্(যিা,্বিশ্ব্অিকনীবতকত্
মো,্আকগর্সরর্াকরর্নীবতর্পজর),্এিং্বর্্র্রা্উবচৎ্পসই্বনকয়।্্ 
 
বিতকর্কর্রর্মকফকরর্উিাহরণ্পিকর্্আিার্বফকর্আবস্মূি্প্রশ্নগুকিায়্:্তর্ক-ঝগড়া-
আকিাচনার্মকধয্তফাৎ্বর্?্এগুকিা্পিাকর্্র্কর পর্ন?্আর্বর্ছু্বর্ছু্পেকত্র্বিতকর্কর্সুফি্
যবি িাকর্ও,্আত্মীয়-িনু্ধ্মহকি্পযখাকন্মতান্তর্মনান্তকর্েবরণত্হওয়ার্েবরণবত্বিকিষভাকি্
অপ্রীবতর্র,্পসখাকন্স্পিকর্াতর্বিষয়্বনকয়্বিতকর্ক্প ার্ার্ঝুাঁবর্্বর্্পনওয়া্উবচৎ?্্্্        



 
৩ 
 

দখয়াল রাখর্ত হর্ব, দযৈন ৈারাৈাদর আর ক্রীিার্ক্ষর্ত্র বদর্ক্ং এৈন দক ফুটবল বা রাগদব এক নয় 
দসরকৈ ঝগিা আর দবতকেও এক নয়।  দযদন এই সব ক্রীিার সার্থ পদরদচত নন  - দযৈন ধ্রুন 
টাইৈ-র্ৈদশর্ন অ্তীত যুর্গর দকান ৈানুষ বা অ্নয গ্রর্হর িাণী এর্স িথৈ যদদ রাগদব বা বদর্ক্ং 
ৈযাচ দদর্খন - এক নজর্র এগুর্লা আর ৈারাৈাদরর ৈর্ধ্য তফাৎ করর্ত পারর্বননা।  
 
ৈারাৈাদরর ৈত, ঝগিারও একৈাত্র উর্েশয দনর্জর ৈত বা ইর্েটা আর্রকজর্নর ৈত বা ইর্ের 
ওপর চাদপর্য় দদওয়া, শদিিদশেন বা আদধ্পতয জাদহর করা। তার্ত যুদি বা তর্কের বযবহার হর্ত 
পার্র, দকন্তু আসল উর্েশয দয দকান উপার্য় দজতা এবং অ্নযপক্ষর্ক পযুেদি করা। এইখাকন তার 
মারামাবরর সাকি বমি। দখলার ৈার্েও যদদও দজতাটাই উর্েশয, দকি দনয়ৈকানুন দৈর্ন দখলর্ত 
হয়, অসৎ উোকয় িা গাকয়র পজাকর পজতািা পজতা িকি গ্রাহয হয়না।  
 
এখন প্রশ্ন হি, দনয়ৈগুর্লা আর্ছ দকন? পর্ান বনয়মর্ানুন ছাড়া ক্রীড়া আর মারামাবরর মকধয পর্ান 
তফাৎ িাকর্না আর তাই পসখাকন ক্রীড়াকর্ৌিি পিখািার পর্ান অির্াি িাকর্না।  বনয়মগুকিা 
আকছ যার্ত ক্রীিাশশলী দদর্খ দশেকরা আনে পান আর পখকিায়াড়রাও তাাঁকির প্রবতভা ও েবরেম 
বিকয় অবজকত পয উৎর্ষক, তা সিকসমকে  পিবখকয় তার জকনয িিকর্কির িাহিা োন। তাই, ক্রীিার 
ৈূলয বুঝর্ত দগর্ল শুধু্ দুই পর্ক্ষর হারদজত দদখর্ল চলর্বনা, ক্রীিাশশলীর উৎকষে এবং তার দথর্ক 
দয দবর্নাদন, উর্িজনা, এবং অ্নুর্িরণা পান ক্রীিার্িৈীরা দসটাও দদখর্ত হর্ব। ৈদত নেীর 
স্টপার বা দকাদন উপনযাস স্মরণীয় শুধু্ দক দজতল দক হারল দসই আখযার্নর জর্নয নয় - বরং এর 
দথর্ক ক্রীিার্ক্ষর্ত্র উৎকর্ষের সাধ্নার দয ৈানদবক আখযান দবদরর্য় আর্স তারই আর্বদন 
সবেজনীন।  
 
দখলাধু্র্লার দক্ষর্ত্র তাই দকান দনয়ৈ (আর দনয়ৈ ৈানা হর্ে দকনা যাচাই করার জর্নয দরফাদর বা 
আম্পায়ার) যদদ না থাকত তাহর্ল সব ছাদপর্য় গার্য়র দজার্ররই জয় হত, দখর্লায়াির্দর দক্ষতা 
বা উৎকষে দচার্খ পিতনা। এখার্নই ক্রীিা আর ৈারাৈাদরর ৈর্ধ্য তফাৎ। এৈনদক বদর্ক্ং বা কুদির 
ৈত দয দখলাগুর্লা সংগদেত ও দনয়ৈবদ্ধ ৈারাৈাদর ছািা দকছু নয়, তার্দরও এৈদন ৈারাৈাদরর 
সার্থ তফাৎ ঐ দনয়ৈ ৈানার ৈর্ধ্যই। এর ফর্ল কৈ বলশালী দকউ দকৌশল, পদরশ্রৈ, িদত া, ও 



ৈর্নর দজার্র অ্দধ্ক বলশালী কাউর্ক হাদরর্য় দদর্ত পার্রন (র্যৈন, ৈহম্মদ আদল) এবং তাাঁর্দর 
দথর্ক  
অ্নযরা অ্নুর্িরণা ও দশক্ষা দনর্ত পার্র।        
  
ক্রীিার ৈত বিতর্কেরও দনয়ৈ আর্ছ, শুধু্ পাদেতয বা গলার দজার বা দৈথযার আশ্রয় দনর্য় দজতা 
যায়না। এখাকনই্ঝগড়ার্সাকি্বিতকর্কর্োিকর্য।্ঝগড়ায়্পর্ানরর্কম্প্রবতেেকর্্েযুকিি্
র্রািাই্যকিি।্তাই্িকম্িা্গিার্পজাকর্িান্না্েড়কি্পর্ান্েেই্িামকত্োকরননা,্র্ারণ্
িামা্মাকনই্হারস্বীর্ার।্শীর্ষেেু ৈুর্খাপাধ্যার্য়র আশ্চযে ভ্রৈণ উপনযার্স একদট ঝগিার অ্নবদয 
দববরণ আর্ছ, দযখার্ন বার্স দুই যুযুধ্ান যাত্রী একনাগার্ি ঝগিা কর্র কথা (এবং সম্ভবত দৈ) 
ফুদরর্য় যাওয়ায় পরস্পর্রর িদত “অ্যাাঁুঃ অ্যাাঁুঃ অ্যাাঁুঃ”্আর “ঙ ঙ ঙ!”্বর্ল যাদেল। অ্থচ যুদি বা 
তথয দদর্য় িদতপর্ক্ষর বিবযর্ক খেন করর্ত পারর্ল, গলা দতালার বা অ্থেহীন পচাঁচাকমবচ্িা্
গািমে্র্রার্িরর্ার্হয়না। 
         
সবসৈয় গলার দজার নয়, শেতারও বযবহার হয় ঝগিায় । দক দবদশ ইংর্রজী জার্ন দসই দনর্য় 
ি াতকুৈার ৈুর্খাপাধ্যার্য়র “ৈাস্টার ৈহাশয়” বর্ল দসই দবখযাত গে ৈর্ন পর্ি যায়। দুজর্নর 
ৈর্ধ্য দক ইংর্রদজ দবদশ জার্ন দসই দনর্য় ঝগিা চলর্ছ, তার দনষ্পদি করর্ত এক নাগার্ি এর্ক 
অ্পরর্ক শি ইংর্রদজ শর্ের বাংলা ৈার্ন দজর্জ্ঞস কর্র হারার্ত পারর্ছনা। একজন তখন চালাদক 
কর্র দজর্জ্ঞস করর্লন “I don’t know” এর বাংলা দক। িদতপক্ষ সদেক উির দদর্লন “আদৈ 
জাদন না”। তখন িথৈজন ইংর্রদজ না-জানা গ্রাৈবাসীর্দর সাৈর্ন িবল উৎসার্হ  দনর্জর জয় 
দঘাষণা করর্লন! দশ্রাতার্দর ৈর্ধ্য দকউ যদদ ইংর্রদজ জানর্তন বা এই দবতর্কের যদদ দকান 
দবচারক থাকর্তন তাহর্ল দকন্তু এই দকৌশর্ল কাজ হতনা।            
 
দবতকে যার্ত ঝগিা না হর্য় দাাঁিায়, তার জর্নয দনয়ৈ এবং দনয়ৈ ির্য়াগ করার বযবস্থা তাই 
আবশযক। দযৈন থার্ক দবতকেস া বা পালোর্ৈর্ন্ট। তা না হর্ল, (গলার) দজার যার ৈুলুক তার 
আর তার্ত ক্ষদত বাদকর্দর যাাঁরা দবতর্কের দথর্ক দকছু দশখার দচষ্টা করর্ছন, দনর্জর্দর দবদযাবুদদ্ধ 
দদর্য় যুযুধ্ান পর্ক্ষর বির্বযর ৈূলযায়ন করার দচষ্টা করর্ছন। শুধু্ দগালৈাল আর হট্টর্গাল হর্ল তা 
সম্ভবপর নয়। আর দনয়র্ৈর দনয়ন্ত্রণ থাকর্ল যুযুধ্ান পক্ষও যুদি, তথয ও বাগ্মীতা বযবহার করার 
উৎসাহ পার্বন, এই দজর্ন দয শুধু্ গলার দজার্র দজতা যার্বনা ।                   
 



এর্তা দগল দবতকে আর ঝগিার তফাৎ। এখার্ন ৈূল সৈসযা দহাল িদতদ্বদিতা দনয়ন্ত্রর্ণ দরর্খ 
যুযুধ্ান পর্ক্ষর আপাতদবর্রাধ্ী বিবয দথর্ক দশ্রাতার্দর দকান দবষর্য় কতটা ঐকৈতয সম্ভব এবং 
দদ্বৈর্তর দ দি দক দসটা সম্পর্কে একটা সৈযক ধ্ারণা মতদর হওয়া।  দবতকে আর আড্ডা বা 
আর্লাচনাও আবার এক নয়। দেক দযৈন ফুটবল্মযাচ আর বের্বনকর্ বনু্ধ আর আত্মীয়র্দর সার্থ 
দছাট-িড় সিাই দৈর্ল্ফুিবল দনর্য়্হুকিাোবি্করা এক নয়।  িথৈদটর দক্ষর্ত্র িদতর্যাদগতাৈূলক 
ৈর্না াবটা িধ্ান, যদদও তার দথর্ক দয ক্রীিার্কৌশলীর উৎকষে দবদরর্য় আর্স, তার্ত দখর্লায়াি, 
দশেক, এবং ক্রীিার্িৈী সবাই আনে পান। দদ্বতীয়দটর দক্ষর্ত্র দবর্নাদনই আসল লক্ষয, 
িদতর্যাদগতার দকান জায়গা দনই।  বরং হালকা দৈজার্জ সবার সার্থ দৈর্ল ৈজা করার গুরুত্বই 
দবদশ, িদতর্যাদগতার ৈর্না াব এর্স দগর্ল দসই আনেটাই ৈাদট হয়। এখার্ন তাই সৈসযা দহাল 
সবাই দখালাখুদল দনর্জর ৈতিকাশ করর্ত চাইর্বননা, যার্ত সবাই দৈর্ল আনে করার পদরর্বশ 
বযাহত না হয়। ঐকৈর্তযর বাসনায় বা দক দক  াবর্ব দচিা কর্র অ্র্নক কথাই ৈর্ন হর্লও বলা 
হর্য় ওর্েনা। তাই আড্ডা দথর্ক দশখারও সীৈাবদ্ধতা আর্ছ।             
 
তার ৈার্ন দবতকে ঝগিা নয়, আবার আড্ডাও নয়, তার ৈাঝাৈাদঝ দকছু। সবাই সব দবষর্য় একদৈ 
একৈত হর্ল, কথাবাতো একদৈ পানর্স হর্য় যায়। শুধু্ তাই না, তার দথর্ক কার্রার দকছু দশখারও 
থার্কনা, বদ্ধ দোবার ৈত পদরর্বশ মতদর হয় দযখার্ন দচিা াবনার পদরবতেন বা  দববতের্নর দকান 
সম্ভাবনা থার্কনা। দকছুটা ৈতাির তাই আবশযক এবং স্বাস্থযকর। দযৈন, আপদন সুধ্ীন্দ্রনাথ দর্ির 
কদবতার  ি না হর্ত পার্রন, তাাঁর কদবতা অ্র্হতুকরকৈ দুর্বোধ্য বর্ল ৈর্ন করর্ত পার্রন, দকন্তু 
দযদন তাাঁর কদবতার  ি তাাঁর সার্থ তকে করর্ল অ্িত দকন যর্থষ্ট দবদগ্ধ দকান পাের্কর 
সুধ্ীন্দ্রনার্থর কদবতা  ার্লা লার্গ, তার সম্পর্কে একটা ধ্ারণা গর্ি ওর্ে। এর্ত আপদন আপনার 
ৈতাৈত নাও পালটার্ত পার্রন, দকন্তু এই দবতকে দথর্ক দশখা অ্নয পর্ক্ষর ৈত এই দবষয় ছাদপর্য় 
কদবতার রসাস্বাদন করার ক্ষৈতার্ক সৈৃদ্ধ করর্ত পার্র। আসর্ল উৎকর্ষের দতা অ্র্নকগুর্লা ৈাত্রা 
থার্ক এবং বযদিদবর্শর্ষ দসগুর্লার গুরুত্ব আলাদা হর্তই পার্র, বযদিগত পছে-অ্পছে 
আর্লাচনা করর্ল দসই ৈাত্রাগুর্লা সম্পর্কে আৈার্দর দচতনা সৈৃদ্ধ হয়। এখার্ন ৈতাির আপনার 
ৈানদসক দবিার্রর সহায়ক।  
 
গর্বষক দহর্সর্ব আদৈ অ্র্নক সৈর্য়ই সহ-গর্বষর্কর সার্থ তকে কদর আৈার্দর দনর্জর্দর 
বির্বযর দবর্রাদধ্তা কর্র, বা এই ধ্রর্ণর কার্জর যারা কিা সৈার্লাচক, তাাঁর্দর সাৈর্ন গর্বষণার 
ফল দপশ কদর তাাঁর্দর িদতদক্রয়া জানার জর্নয। এর উর্েশয আৈার্দর যুদি বা তর্থযর দযগুর্লা 



দুবেলতা দসগুর্লা বুর্ঝ তার্দর আরও দজারদার করা। দেক দযৈন  ার্লা িদতপর্ক্ষর সার্থ দখর্ল 
আৈরা দখলা দশদখ, যার্ত আৈার্দর দনর্জর্দর দক্ষতাও বার্ি।    
 
তর্ব, আর্গই বর্লদছ, আবার এর্কবার্র ৈর্তর দকান দৈল না হর্ল (র্যৈন, দৈৌদলক দকছু আদশে বা 
ৈূলযর্বাধ্), িদতপর্দই তকে দথর্ক ঝগিা দবাঁর্ধ্ যাবার সম্ভাবনা। আর দকছু দলাক থার্কন তাাঁর্দর 
অ্হদৈকার কারর্ণ ৈতাদর্শে দৈল থাকর্লও তাাঁর্দর সার্থ দবতকে কর্র দকছু দশখা যায়না, কারণ 
তাাঁরা দনর্জর্দর অ্ভ্রাি এবং সবেজ্ঞ ৈর্ন কর্রন এবং একৈত না হর্ল আপনার্ক “দুষু্ট দলাক” 
 ার্বন। এাঁর্দর এদির্য় যাওয়া ছািা উপায় দনই।  
 
ৈুশদকল দহাল, সবসৈয় আৈরা বনু্ধ বা আত্মীয়র্দরও সব বযাপার্র ৈতাৈত জাদননা। কথািসর্ঙ্গ 
দকান দবতকে দবর্ধ্ যাবার সম্ভাবনা হর্ল, দক করা উদচৎ? বনু্ধবান্ধব বা আত্মীয়-পদরজর্নর দক্ষর্ত্র 
শুধু্ বযদিগত রুদচর বযাপার বর্ল এদির্য় যাওয়া যায়না, আবার আদশে বা ৈূলযর্বার্ধ্র সংঘাত 
বযদিগত সংঘার্তর রূপ দনর্য় দফলর্ত পার্র, আর ঘদনষ্ঠৈহর্ল সম্পকের্েদ কাউর্কই সুখী কর্র 
না। তা সর্েও অ্িত সাৈাদজক দৈলার্ৈশার দক্ষত্রটুকুর্ত ঝগিাঝাাঁদট এদির্য় দগর্লই দতা হয় - 
দ ন্নৈর্তর অ্দধ্কার স্বীকার কর্র দনওয়ার বদর্ল দ ন্ন দ ন্ন পর্থ এদগর্য় যাওয়ায় দক লা ? 
আসর্ল সৈসযা দহাল দকছু দকছু দবতকে তুষারশশলর ৈত হোৎ আৈার্দর ধ্াক্কা দদয় – দযৈন, পয 
আত্মীয়কর্ এতবিন রাজবনবতর্ আকিাচনায় চুেচাে পিকখবছ বনিকাচকনর ফি জানার েকর বতবন যবি 
িকিন পতামাকির ধমকবনরকেেতা আর উিারেন্থা পমর্ী আর পিকির আমজনতা যা পিাকঝ এত 
েড়াশুকনা র্কর পতামরা তা পিাকঝানা। এই েবরবস্থবতকত বর্ প্রসঙ্গ োকল্ট তাাঁর স্বাস্থয িা আইবেএি 
বনকয় র্িা িিা উবচৎ, নাবর্ বতবন সাম্প্রিাবয়র্ িা অজ্ঞ (িা িুকিাই) এিা প্রবতেন্ন র্রকত যুবক্ত-
তিয সাজাকনা উবচৎ?  
 

এখন, বের্ই পয যা করা উদচত দসটা আৈরা দতা অ্র্নক সৈর্য়ই কদর না। দকানও না দকানও 
দবর্য়বাদির্ত আর্রকটা বফি-ফ্রাই দনর্য় পর্র পর্িদছ আৈরা সকর্লই, দকানও না দকানও 
দেেলাইর্নর আর্গর দদন রাত পজকগ পখিা িা জমজমাি বসকনমা দদর্খ পর্র হাতও কাৈর্িদছ। 
বনু্ধ-পদরজর্নর সর্ঙ্গ রাজশনদতক তর্কের বযাপারটাও যদদ দতৈন হয় তাহর্ল দকদিৎ আত্মসংযৈ, 
আর দ ার্টর ৈরসুদৈ ঝি দকছুটা শাি হওয়ার আর্গ অ্বদধ্ দকানও রকৈ সাৈাদজক দৈলার্ৈশা 
দথর্ক দবরত থাকর্লই সাৈর্ল দদওয়া সম্ভব।  
 



দকন্তু বযাপারটা দক সদতযই এতটা সরল? 
 

৪ 
 
যা দবাঝা দগল তা দহাল দবদশর াগ তর্কের ৈূর্ল আর্ছ দতনদট বযাপার্র দবর্রাধ্ - বযদিগত পছে-
অ্পছে, ৈতাদশে, এবং িািি ঘিনার র্াযকর্ারণ বনকয় িযাখযা ও তথযিৈাণ। আিার বিষয় যাই 
পহার্ না পর্ন, পর্উ পর্উ আকছন বিতর্ক র্করন এমনভাকি যাকত মতান্তর র্খনই মনান্তকর 
েবরণত হয়না, িরং পসই বিতর্ক পিকর্ অকনর্ বর্ছু পিখা যায়। আিার অকনকর্ আকছন যাাঁকির 
সাকি মকতর বমকির ফারার্ স্বল্প হকিও, তাাঁকির অহংকিাধ প্রিি, তাাঁকির সি র্িায় সায় না বিকি 
তুে বিষয় বনকয় বিতর্কও ঝগড়ায় েবরণত হকত োকর। তাাঁরা িিকত একসকছন শুনকত নয়, তাাঁরা 
পিখাকত একসকছন বিখকত নয়। িিাই িাহুিয, এাঁকির সাকি বিতর্ক বিষিৎ েবরহাযক ।   
  
আর্গই বর্লদছ ৈতাির যদদ হয় বযদিগত পছে-অ্পছর্ের দছাটখার্টা দবষয় দনর্য়, দযখার্ন 
দজারজবরদদি না কর্র “যার দযৈন ইর্ে” এইধ্রর্ণর দনয়ৈ দৈর্ন চলর্ল ৈনাির হবার সম্ভাবনা 
কৈ। দকন্তু ৈানুষ অ্র্নকসৈর্য়ই দনর্জর ৈতাৈত দনর্য়ই দয শুধু্ অ্টল তাই নয়, অ্র্নযর ৈতাৈত 
দনর্য়ও তার্দর ৈতাৈত খুবই িকট, দস দপাশাক দহাক, দক খাদযরুদচ, দক বই বা দসর্নৈার পছে-
অ্পছে। দখয়াল কর্র দদখুন গত কর্য়ক বছর্র দগাৈাংস দনর্য় কতগুর্লা দহংসাত্মক ঘটনা ঘর্টর্ছ 
বা দকান বই বা দসর্নৈা “আপদিকর” বর্ল তার্দর দনদষদ্ধ করার দাদব উর্ের্ছ। আপদন দগাৈাংস 
(বা দকানরকৈ ৈাংস) খার্বননা, খার্বননা, অ্নযরা দখর্ল আপদি দক? আপদন দকান বই ধ্ৈেীয় 
কারর্ণ আপদিকর বা অ্শ্লীল ৈর্ন কর্রন, পির্বননা, দকন্তু অ্নযরা পির্ল আপদি দক? আপদন 
দববাদহত দম্পদত ছািা আর দকানধ্রর্ণর ঘদনষ্ঠ সম্পকে ৈার্নননা, দেক আর্ছ, দকন্তু আপনার 
অ্পদরদচত দকউ দক ার্ব তাাঁর বযদিগত জীবন  অ্দতবাদহত করর্ছ তার্ত আপনার দক? বযদিগত 
রুদচর স্বাধ্ীনতা এবং ির্তযক ৈানুর্ষর সৈানাদধ্কার্র দবশ্বাস রাখর্ল এই পদরদস্থদত মতদর হর্ত 
দদওয়া আর্দৌ কাৈয নয়। কারণ এই একই যুদি বযবহার র্কর অ্নয দকানও জনর্গাষ্ঠীরও দতা 
আৈার্দর রুদচ-পছে-জীবনযাত্রায় নাক গলার্ত পার্র  (দবর্শষত এখন দযৈন োইর্ন-বাাঁইর্য় সবার 
কথায় কথায় “অ্নু ূদতর্ত আঘাত”্দলর্গ যার্ে)। হযাাঁ, অ্নয দলার্কর রুদচ যখন সরাসদর আৈার্দর 
জীবনযাপর্ন ি াব দফলর্ছ (দযৈন পার্শর বাদি দথর্ক জগঝম্প ‘রক দৈউদজক’্কী পুর্জার সৈয় 
ৈাইর্কর দদৌরাত্ময), দস সব দক্ষর্ত্র দকছু দনয়ৈকানুন থাকা অ্বশযই কাৈয। দকন্তু সাদবেক  ার্ব 



দদখর্ত দগর্ল, রুবচর পাথেকয থাকর্ল দ ন্নৈর্তর অ্দধ্কার দৈর্ন দনওয়া অ্থবা সম্মানজনক দূরত্ব 
বজায় রাখাই সাৈাদজকতা রক্ষার সবর্চর্য়  ার্লা উপায় বর্ল ৈর্ন হয়।  
 
ৈতাদশে বা ৈূলযর্বার্ধ্র দক্ষর্ত্রও একই কথা খার্ট। একজন উগ্র জাতীয়তাবাদী ৈর্ন কর্রন জাতীয় 
স্বার্থে বযাদিস্বাধ্ীনতা খবে করাই দযর্ত পার্র, আবার একজন উদারপন্থী বলর্বন ৈানুর্ষর 
গণতাদন্ত্রক অ্দধ্কার্র দকান অ্জুহার্তই হাত দদওয়া অ্দত অ্নযায় – এাঁর্দর ৈর্ধ্যও দতা ৈর্তর দৈল 
হবার দকান সম্ভাবনা দনই। এর্ক্ষর্ত্র অ্র্হতুক ৈাথা গরৈ কর্র গলার দশরা ফুদলর্য় এবং দনর্জর 
তথা আশপার্শর সকর্লর রিচাপ বৃদদ্ধর্ত ইন্ধন দদওয়ার দচর্য়, ৈর্ত না দৈলর্ল রাজনীদত দনর্য় 
কথা না বলা, বা তার দচর্য়ও  ার্লা কথাবাতোর পাট চুদকর্য় দদওয়াই দক দশ্রয় নয়? সংখযািঘুকির 
মানিাবধর্ার বনকয় দ ন্নৈতর্ক দয দদক্ষণপন্থী ‘অ্যাদন্টনযাশনাল’্আর ‘দসউর্ো-দসকুলার’্বর্ল 
দাদগর্য় দদর্ত অ্ যি, তার্ক আপদন বর্ িিকত পার্রন যার্ত দতদন তাাঁর দৃদষ্ট দঙ্গ পালটার্বন? 
একই ার্ব, অিকবনবতর্ পেকত্র সরর্াকরর ভূবমর্া বনকয় সাৈানয ৈর্তর অ্দৈর্লই দয বাৈপন্থী 
আপনার্ক ‘নবযউদারবাদী’্(এাঁর্দর কার্ছ বাজার অ্থেনীদতর অ্ন্ধ ি আর দসাশযাল দের্ৈাক্রযাট 
সবাই সৈান) বর্ল দাদগর্য় দদন, তাাঁর্ক “ইনদকলাব দজোবাদ”্বর্ল সর্র পিা ছািা আর কীই বা 
করার আর্ছ?  
 
ৈতাদশে দেক কর্র দদয় আৈার্দর দচার্খ আদশে সৈার্জর ৈাপকাদে কী কী। আর দসৌেযে দযৈন 
শুধু্ৈাত্র উপযুি দ্রষ্টার দচার্খই িদত াত, দেক দস ার্বই আদশে সৈার্জর কেনাও আৈার্দর দচার্খ 
বসার্না ৈতাদর্শের চশৈা অ্নুযায়ী বদর্ল বদর্ল যায়। দকন্তু যদদ ধ্র্র দনই দয আৈার বযদিগত 
ৈতাৈর্তর সীৈানা আপনার নার্কর েগা অ্বদধ্ দগর্য়ই দশষ হর্ে, তাহর্ল এর্হন নাক ঘষাঘদষ 
আক্রৈণাত্মক হর্য় ওোর সম্ভাবনাটাও উদির্য় দদওয়া যায় না। কথায় কথায় এর্ক অ্পরর্ক ‘সঙ্ঘী’্
বা ‘নকশাল’্দহন ৈধু্র দবর্শষর্ণ  ূদষত করার দথর্ক কথায় রাশ টানাই দক উদচত হর্ব না?  
 
কর্থাপকথর্নর দবষয় দহর্সর্ব িরং কত গরৈ পিল আর বৃদষ্ট কর্ব আসর্ব সবসৈর্য়ই দনরাপদ, 
দকংবা দক্রর্কট (খাদল ঐ পাদকিান আর ১৯৮৬-এর শারজায় দৈয়াাঁদার্দর ঐ দশষ বর্ল ছক্কার 
বযাপারটা এদির্য় দযর্ত হর্ব), বা বদলউেও চলর্ব। তা না হকি িরীর আর অসুখ বনকয় বিিাবরত 
আকিাচনা পতা আকছই (তকি, র্িািা পহাবমওেযািী িনাম অযাকিােযািী এই বিকর্ পযন না চকি 
যায়)।   
 



সৈসযা হল, তকোতদকেটা অ্র্নকসৈর্য়ই িতযক্ষ ার্ব  ৈতাদশে দনর্য় হয় না। হয় খাদনকটা 
পর্রাক্ষ ার্ব, দযৈন, “অ্ৈুকর্ক কী কর্র দ াট দদর্ত পারর্লন…”্আর ইদানীং কুখযাত “এিা বনকয় 
এত িিছ, অ্ৈুক যখন তৈুক কর্রদছল তখন দকাথায় দছর্ল…” । আর, অ্িত উপর উপর হয় 
তথয আর পদরসংখযান দনর্য় । এখন, তথযিৈাণ দনর্য় দয তকে, দবর্শষ কর্র দয সব তথয দনরর্পক্ষ 
 ার্ব যাচাই করা সম্ভব, দস সব দক্ষর্ত্র দ ন্নৈর্তর স্বাধ্ীনতার বযাপারটাই খার্ট না। তথয হয়  ুল 
নয় দেক, কার্জই এ দক্ষর্ত্র দকানও এক পক্ষই শুধু্ দেক, অ্নয পক্ষ  ুল। দযৌদিক আর্লাচনায় 
দবশ্বাস রাখর্ল, এর্ক্ষর্ত্র অ্িত দ ন্নৈর্তর ‘স্বাধ্ীনতা’্স্বীকার কর্র দনওয়াটা দকানও কার্জর কথা 
নয়। তর্থযর বািব দ দি সম্পর্কে যদদ সর্েহ দথর্ক যায়, তাহর্ল উপদস্থত ৈুখ বন্ধ দরর্খ পর্র 
দসই তথয যাচাই কর্র দনওয়াই দশ্রয় (আর দৈাবাইল দফান আর গুগলপদের্তর জৈানায় অ্র্নক 
তথযই িায় তৎক্ষণাৎ যাচাই করা যায়)। 
 
আবার, তথয অ্র্নক দক্ষর্ত্র দস ার্ব যাচাই করার সুর্যাগ থার্ক না, বা তার বািব দ দি দনর্য় 
সর্ের্হর অ্বকাশ দথর্ক দযর্ত পার্র - দযৈন দকানও একদট দবদনর্য়ার্গ কতটা ৈুনাফা আসর্ত 
পার্র তার দহর্সব, দকংবা ধ্রা যাক সদযসৈাপ্ত দকানও দনবোচর্ণর সম্ভাবয পদরণাৈ। দস সব দক্ষর্ত্রও 
দকন্তু শুধু্ৈাত্র দনর্জর ৈর্ত চলা এবং অ্র্নযর ৈর্ত পািা না দদওয়াটা খুব একটা বুদদ্ধৈার্নর কাজ 
হর্ব না। িাবজ ধরকি টাকা ৈার যাওয়ার  য় আর্ছ দতা! দশয়ার আর ফাটকা দখলার বাজার এই 
নীদতর উপর দ দি কর্রই কাজ কর্র। ধ্রুন, আপদন ৈর্ন করর্ছন দকানও একদট সংস্থার 
দশয়ার্রর দাৈ  দবষযর্ত বাির্ব, দকন্তু বািব পদরদস্থদত অ্নুযায়ী তা পর্ি যাওয়ার সম্ভাবনাই দবদশ। 
এবার, যারা আপনার তুলনায় দশয়ার বাজার সম্পর্কে দবদশ দখাাঁজখবর ও অ্দ জ্ঞতা রার্খ, তারা 
দসই সব দশয়ার আপনার্ক দবর্চ দদর্ব এবং আপদন দকর্নও দনর্বন। তারপর যখন সদতযই দসই 
সংস্থার দশয়ার্রর দাৈ হু হু কর্র নাৈর্ব, তখন আপনার্ক আপনার  ুল ধ্ারণার ৈূলয দচাকার্ত 
হর্ব। ফাটকা বাজার্রর দক্ষর্ত্র চলদত হাওয়ার উলর্টা দদর্ক ঘুর্র বর্স থাকর্ল টাকা দচাট হওয়ার 
সম্ভাবনা তুলনাৈূলক  ার্ব অ্র্নক দবদশ।  
 
রাজনীদতর দক্ষর্ত্রও এ কথা খার্ট। না, এর্ক্ষর্ত্র টাকা ৈার যাওয়ার  য় দনই। দকন্তু বনু্ধপদরজর্নর 
কার্ছ পর্ান বিষকয় (পযমন, পভাকির ফি) সমূ্পণে  ুল িৈাদণত হওয়াটাও দতা খুব সুখকর বযাপার 
নয়। সাধ্ারণ বুদদ্ধ বর্ল, এসব দক্ষর্ত্র দনর্জর ধ্যানধ্ারণার দবপরীর্ত দগর্লও দবশ্বাসর্যাগয ৈতাৈত 
বা দববরণ অ্িত খদতর্য় দদখা উদচত। 
 



ৈুশদকল হল, সতয যখন দনরর্পক্ষ  ার্ব িদতষ্ঠা করা সম্ভব হয় না, তখন দস সম্পর্কে দয দকানও 
ৈতাৈতই বযদিগত ৈত হর্য় দাাঁিায়। দনরর্পক্ষ পযোর্লাচনা বা তথযদ দিক পূবো ার্সর দক্ষর্ত্র 
যুদির একটা স্বতন্ত্র দজার থার্ক, বযদিগত ৈত বযাপারটা পুর্রাটাই আর্পদক্ষক। দযৈন ধ্রুন 
নর্রন্দ্র দৈাদীর সৈার্লাচকরা ৈর্ন কর্রন দয তাাঁর শাসনকার্ল সংখযালঘুর্দর বিরুকদ্ধ দহংসাত্মক 
ঘিনার সংখযা বৃদদ্ধ দপর্য়র্ছ এবং তাই সংখযালঘু সম্প্রদার্য়র ৈানুষরা সুরক্ষার অ্ াব দবাধ্ 
করর্ছন। আবার দৈাদীর যাাঁরা সৈথেক তাাঁর্দর অ্টল িতযয় দয দবর্দশনীদত দবষর্য় তাাঁর কর্োর 
অ্বস্থান (বালার্কাট বায়ু হানা, কাশ্মীর্র দৃঢ়ৈুদষ্টর্ত শাসন ইতযাদদ) দবর্শ্বর দরবার্র  ারর্তর 
 াবৈূদতে ৈজবুত কর্রর্ছ। দেফ তথযিৈাণ বযবহার কর্র এই ধ্রর্ণর দাদবগুদলর দক্ষর্ত্র ঐকৈতয 
মতদর করা অ্র্নক দবদশ কদেন, অ্িত অ্থেশনদতক দবষয়আশর্য়র তুলনায়। দসখার্নও অ্বশয 
জাতীয় আয় অ্থবা দবকারত্ব পদরৈাপ দনর্য় সাম্প্রদতক দবতকে দদদখর্য় দদর্ে “তর্থযর দনরর্পক্ষতা”্
এর্কবার্র সাদা-কার্লা দকানও দবষয় নয়; তারও আর্ছ বহু ির ও বাাঁক। এর্হন দঘালার্ট জর্লই 
ৈীৈাংসাহীন দববার্দর পদরৈেল পুষ্ট হয়, বাজার গরৈ হয় ‘দস দবলায় দক’ (whataboutery) আর 
‘একর্পর্শ িদতবাদ’ (selective outrage) এর ৈত শেবর্ন্ধ – গুজরার্ত ২০০২ এর দাঙ্গার 
কথা উের্লই ১৯৮৪ সার্লর দাঙ্গার কথা উের্ব আর দগারক্ষকর্দর দহংসাত্মক কার্ের কথা উের্ল 
ৈাওবাদী বা দজহাদদর্দর সন্ত্রার্সর কথা উের্ব। দনরর্পক্ষ যাচাইর্য়র সুর্যাগ দযখার্ন দনই, দস সব 
দক্ষর্ত্র এ সর্েহ দথর্কই যায় দয, দনরর্পক্ষ তথযদনষ্ঠা নয়, দনজ দনজ দনদহত ৈতাদশেগত অ্বস্থার্নর 
কারর্ণই ‘ক’্বাবু এক ধ্রর্ণর তর্থযর উপর দবদশ ৈর্নার্যাগ দদর্েন এবং ‘খ’্দদবী অ্নয ধ্রর্ণর 
তর্থযর উপর।  
 
‘ৈতাৈর্ত’র ৈর্ধ্য একই ‘তর্থয’র দবদবধ্ বযাখযা এবং  াষযও পর্ি। পযমন ধরুন ‘দৈাদীনদৈর্ক্’-এর 
জাদু দনর্য় এত লম্বা-চওিা দাদবদাওয়ার পর্রও দৈাদীর শাসর্ন অ্থেনীদত বৃদদ্ধর হার গত দশর্কর 
তুলনায় বার্িদন দকন? দকউ বলর্বন অ্থেশনদতক বযবস্থাপনার গাদফলদত - দনাটবদের ৈত 
অ্পদরণাৈদশেী নীদত দনধ্োরণ দকংবা পণয-পদরর্ষবা কর চালু করা দনর্য় দবভ্রাদি যার উদাহরণ। 
আবার দকউ বলর্বন আর্গর সরকার দদর্শর অ্থেনীদতর দয দবহাল দশা কর্র দগর্য়র্ছ তার 
দনরাৈয় করর্ত সৈয় তথা কর্োর সংস্কার কৈেসূদচর ির্য়াজন - তাাঁরা আঙু্গল তুলর্বন বছর বছর 
ধ্র্র জর্ৈ ওো অ্নাদায়ী ঋর্ণর পাহাি আর বার্জট ঘাটদতর ফর্ল মতদর হওয়া ৈুদ্রাস্ফীদতর দদর্ক। 
দু’পর্ক্ষর সৈথের্নই দকছু দকছু যুদি খািা করা সম্ভব, দযৈনটা দয দকানও রাজশনদতক তথা 
অ্থেশনদতক বযাপার্রর দক্ষর্ত্রই হর্য় থার্ক। দকন্তু কারও ৈতাৈত এর্কবার্র আৈূল বদর্ল দফলর্ত 
পারর্ব  এত ৈজবুত যুদি দকানও তরর্ফই দনই। 



 
তাহর্ল এ সব দনর্য় তকে কর্র লা  কী? আৈার কত বুদদ্ধ বা আদৈ কী  ার্লা কথা বলর্ত পাদর 
দসটা অ্নয পক্ষ তথা যাাঁরা আশপার্শ আর্ছন তাাঁর্দর সাৈর্ন জাদহর করা একটা উর্েশয হর্ত 
পার্র। দকন্তু আত্মীয়-বনু্ধর্দর সাৈর্ন এই পন্থা দনর্ল জনদিয়তা বািার সম্ভাবনা কৈই। দফ্রন্ডদল 
ফুটবল ৈযার্চ অ্কারণ বার্জ ফাউল করর্ল বযাপারটা সবার পর্ক্ষই অ্স্বদিজনক! আর র্িা 
আকছনা, পয সিসময় সবের্, পস পিষেযকন্ত খুি এর্ার্ী হয়।    
 
সুতরাং এসব দক্ষর্ত্র তকে চাদলর্য় যাওয়ার একৈাত্র যুদিগ্রাহয বযাখযা অ্পর্রর ৈত বদর্লর দচষ্টাই 
(যদদও তা িায়শই পেশ্রৈ)। বনু্ধ বা পদরজনর্দর সর্ঙ্গ আৈার্দর ৈূলযর্বাধ্ তথা ৈতাদর্শের অ্িত 
দকছুটা দৈল রর্য়র্ছ বর্লই আৈরা ধ্র্র দনই। তার্দর সর্ঙ্গ তর্কে জিার্নার দপছর্ন সম্ভবত কাজ 
কর্র দসই দৈর্লর জায়গাগুদলর্ক তুর্ল ধ্র্র মতপাথেকযটা কৈার্নার দচষ্টা। আরও সূক্ষ্ম ির্র, 
এখাকন প্রচাকরর এর্িা মানবসর্তাও র্াজ র্রকত োকর। অকনকর্ই আকছন যাাঁরা তর্কে অ্ংশগ্রহণ 
করর্ছন না দকন্তু শুনকছন। যাাঁর সাকি তর্ক বতবন না পহান, পোতাকির পর্উ পর্উ ি াদবত হর্ত 
পার্রন তার জকনয এিা একটা পর্রাক্ষ ির্চষ্টাও হর্ত পার্র।  
 
অ্র্নযর ৈত বদর্লর এই ইোটা দকাথা দথর্ক আর্স আৈার্দর? চা  ার্লা না কদফ, পাহাি  ার্লা 
না সৈুদ্র, এই দনর্য় ৈতাির থাকর্লও দদদবয দহর্সর্খর্ল সুসম্পকে বজায় রাখা যায়। এর্ইসাকি 
িকস এর্জন চা এর্জন র্বফ খাওয়া যায়। এর্ইসাকি োহাড় আর সমুদ্র আকছ এমন জায়গা না 
পেকিও  আিািা আিািা পিবড়কয় একস এর্সাকি িকস পিড়াকনার গকপা র্রা যায়।   
 
দকন্তু রাজনীদতর দক্ষর্ত্র দসটা করা কদেন। এ বার্রর দ ার্টর কথাই ধ্রা যাক। রাজশনদতক  ার্ব 
দবপরীত দৈরুর্ত আর্ছন এৈন দু’জন ৈানুষ দকছুর্তই একইসর্ঙ্গ এই দ ার্টর ফর্ল খুদশ হর্ত 
পার্রন না। দ ার্টর ফর্লর ি াব দকন্তু পির্ব সবার উপর্রই, দস আপনার ৈর্নাৈত দহাক বা না 
দহাক। এই দক্ষর্ত্র তাই ‘যার দযৈন রুদচ’র নীদতটা সদতযই খার্ট না। কারণ আর্রকজর্নর ৈত, দযদন 
এৈদনর্ত আপনার দিয় একজন ৈানুষ, িতযক্ষযভাকি পযখাকন আেনার জীিনকর্ প্রভাবিত র্রকছ, 
পসখাকন আেনার অনুভূবতর র্িা মকন পরকখ তাাঁর মত িিিাকনার জকনয তাাঁর বিকির্ ও শুভিুবদ্ধর 
প্রবত আকিিন র্রার ইকেিা খুিই স্বাভাবির্। কখর্না কখর্না দলার্কর ৈত বদলার্তও পার্র, দকন্তু 
অ্দধ্কাংশ দক্ষর্ত্রই দসটা হয়না। 
 



তার মাকন বিতকর্কর পেছকন পয পয র্ারণ আমরা বচবিত র্করবছ, তার সাকি পযাগ র্রকত হয় বিষয়বি 
পনহাতই িযবক্তগত রুবচ িা মতািকিকর িযাোর, না বর্ এমন বিষকয় যার প্রভাি আমাকির প্রাতযবহর্ 
জীিকন েকড়। পর্ র্ার িাবড়কত পর্ান বসবরয়াি পিখকি তা বনকয় আমরা “যার পযমন ইকে”্িকি 
র্াাঁধ ঝাাঁবর্কয় সকর পযকত োবর, বর্ন্তু পর্উ এমন যন্ত্র িবসকয়কছন ফ্ল্যাকি পয র্িায় র্িায় হাউবসকঙ 
বফউস উকড় আকিা চকি যায়, পসখাকন পতা আর এই নীবত চকিনা।      
 

৫ 
তাহকি বর্ িাাঁড়াকিা, বিতর্ক বর্ ভাকিা?  
 
সি িযাোকর নয়, সিার সাকিও নয় বর্ন্তু পযসি বিষয় আমাকির বিনবেন জীিনকর্ প্রতযেভাকি 
প্রভাবিত র্কর, পসগুকিা বনকয় আমাকির পছাি পছাি িৃকত্ত বিতর্ক পমকন পনওয়া উবচৎ, এমনবর্ সািকর 
অভযিকনা র্রা উবচৎ। র্ারণ পয বিষয় সিার জীিন স্পিক র্কর পসখাকন গণতাবন্ত্রর্ আকিাচনার েবরবধ 
শুধু রাজনীবতবিি, রাজবনবতর্ র্মকী, সাংিাবির্, িা বিকিষজ্ঞকির হাকত পছকড় পিওয়া বিেজ্জনর্।  
 
চাকয়র পিার্ান, খািার পিবিি, পসািাি বমবেয়া এইসি মকে পয বিতর্ক হয় পসগুকিাও পযন পছাি 
পছাি োিকাকমন্ট িা অযাকসম্ববির মত। পয বিষকয় মতকভি িযবক্তগত রুবচ িা মূিযকিাধ িা মতািকিকর 
অবমি পিকর্ আসকছ, পসখাকন বিতর্ক তখনই র্রা উবচৎ যখন বর্ছু পিখার িাকর্। তকি পখিার 
মাকের মত, বর্ছু বনয়ম ও সহিত পমকনই তর্ক র্রা উবচৎ নয়কতা নয়, র্ারণ তাকত শুধু অকহতুর্ 
বতক্ততাই  বতবর  হয়।  
 
বর্ন্তু পয বিষকয়র প্রভাি সিার ওের েকড় পসখাকন বিতর্ক এবড়কয় যাওয়া পসাজা না, র্ামযও নয়। 
এর্মাত্র যাাঁরা তকর্কর বনয়ম ও সহিৎ না পমকন শুধু পচাঁচাবমবচ িা িযবক্তগত আক্রমণ র্করন, তাাঁকির 
সাকি তর্ক এবড়কয় যাওয়া উবচৎ, বর্ন্তু এমন যাাঁকির স্বভাি তাাঁকির সাকি পতা পর্ান আকিাচনাই 
পিবিিূর একগায়না।  
 
পখিায় পযমন পখকিায়াবড় মকনািৃবত্তর (sportsman spirit) র্িা িার িার উকে আকস, পসরর্ম 
আমাকির উবচৎ বিতকর্কর এর্িা সংসৃ্কবত বতবর র্রা পযখাকন বিতকর্কর সিিকর্ মকনাভাি (debating 
spirit) তার আিিযর্ অঙ্গ হয়। তার এর্িা িড় অংি পহাি, অনযেকের র্িা পিানা এিং বযবন যা 



িিকছন প্রিকমই তাাঁর মূিযকিাধ িা মনুষযি সিকর্ক ভীষণ খারাে ধারণা না র্কর তা যুবক্ত ও তিয 
বিকয় বিচার র্রা।   
 
অন্তত শুরু পতা র্রা পযকত োকর। র্তিূর যাওয়া যায় পিখা যার্। 


