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গরু, গুজরাত, বিন্দু ও বিন্দুত্ব— এই চারটট শে অৈতণয সসব্দের ৈুব্দে থাকার জেয সুৈে সঘাব্দের
তথযবচত্র বি আগু ণব্দৈব্দেটটভ ইন্ডিয়াে’সক োড়পত্র বিে ো ভারতীয় সসন্সর সিার্ণ। অেীক িব্দের
আসন্ন ৈুন্ডিপ্রাথী কাবিবেবচত্র সৈঘোিিধ রিসয-র বকেু সংোব্দপ িযিহৃত শে বেব্দয়ও আপবে
উব্দেব্দে। সংিািৈাধযৈ সূব্দত্র জাো যাব্দে, সসগুব্দো ‘বিপ’ ো করব্দে োড়পত্র পাব্দি ো সসই েবিও। কী
সসই শে? তার একটট উিািরর্ িে, বসব্দেৈার একটট চবরত্র িেব্দে, ৈাইব্দকে ৈধুসূিে িব্দের
সৈঘোিিধ কাব্দিয রাৈব্দক সিগুব্দর্াজ্জ্বে
ণ
এিং রাক্ষসব্দির সিব্দিােকেন্ড
ণ
িত— এ রকৈ সািা-কাব্দো
ভাব্দি সিোব্দো িয়বে, এ কথা ো িেব্দত। েয়ব্দতা সক জাব্দে, এ রাৈরাব্দজয সসই িইও বেবেদ্ধ িব্দয় সযব্দত
পাব্দর। আপবে ‘রাৈ’ এিং ‘বেবেদ্ধ (িযাে)’ শে িুটট বেব্দয়। এেে, িাশবেক
ণ
ভাব্দি সিেব্দেও বেবেদ্ধ শে
বেবেদ্ধ করার ৈব্দধয একটা স্ববিব্দরাধী িযাপার আব্দে— কাউব্দক সচেঁ বচব্দয় ো সচেঁ চাব্দত িোর ৈব্দতা। বকন্তু
বিপ বেব্দয় বিপি আরও অব্দেক সিবশ।
যাযাির িব্দেবেব্দেে, আধুবেক বিজ্ঞাে ৈােুেব্দক বিব্দয়ব্দে সিগ, বকন্তু সকব্দড় বেব্দয়ব্দে আব্দিগ। তােঁব্দক
অেুসরর্ কব্দর িো সযব্দত পাব্দর, বিব্দজবপ সরকার আৈাব্দির বিব্দয়ব্দে ‘বিপ’, আর সকব্দড় বেব্দয়ব্দে ‘বিফ’।
সগাৈাংস বেবেদ্ধ করার পাশাপাবশ চেন্ডিব্দত্র সম্পূর্ সাধারর্
ণ
শে ‘আপবেকর’ িব্দে তাব্দক র্ুবিব্দয়
সিওয়া িব্দে বিপধ্ববেব্দত। বেবেত অক্ষব্দরর ওপর সযৈে কাব্দো কাবে োগাব্দো িয়, শেব্দক িবৈব্দয়
সিওয়া িব্দে বিব্দপর শাসাবেব্দত, বশিরাব্দৈর ভাোয় িো সযব্দত পাব্দর, তার ‘বিপান্ত’ করা িব্দে। বেন্দুব্দক
যতই িব্দে িাংোর ভােঁড়াব্দর বকেুই সেই, শূেয, সকউ অস্বীকার করব্দত পারব্দি ো সয, িাঙাবের আব্দে িুই
সৈাক্ষৈ ি-এ শূেয র: রসব্দিাধ আর রসো। আরএসএস-এর ৈব্দোেীত সংকীর্ োিযাভযাস
ণ
এিং
সংকীর্তর
ণ সৈাজব্দচতো বিন্দু রক্ষর্শীে সৈাব্দজর িাইব্দরও সিার ওপব্দর চাবপব্দয় সিওয়ার সচষ্টা বেব্দয়
সসাশযাে বৈবর্য়ায় রবসকতার সফায়ারা েুটব্দে। সযৈে, গরু িো যাব্দি ো, সগাস্ত োওয়া যাব্দি ো, রাৈ

িো যাব্দি ো, রাৈ োওয়া যাব্দি ো, তা িব্দে আর ‘অব্দে বিে’ সতা িূব্দরর কথা, িাজাব্দর বগব্দয় বিরস
িিব্দে ‘উব্দে বিে’ িেব্দত িব্দি।
সসন্সর সিাব্দর্ণর এই সি উদ্ভট ন্ডিয়াকাণ্ড আৈাব্দির সুকুৈার-পরশুরাৈ-বশিরাৈ সৈৃদ্ধ রসব্দিাব্দধ প্রভূ ত
িাবসর সোরাক সজাগাব্দত পাব্দর, বকন্তু সয শেগুব্দো বেব্দয় আপবে উব্দেব্দে, তার রাজনেবতক যুন্ডি সিাঝা
শি েয় সৈাব্দটই। সৈািী সরকার, বিব্দজবপ িে এিং বিন্দুত্বিাি বেব্দয় সকােও সৈাব্দোচো সিয করা
িব্দি ো, তা সোব্দিেজয়ী অথেীবতবিি
ণ
অধযাপক সসব্দের রাজনেবতক ৈতাৈতই সিাক, িা প্রেযাত
পবরচােক অেীক িব্দের বচত্রোব্দটযর সুপবরবচত সেোত্মক সংোপ।
এেে, তথযবচব্দত্র রাজনেবতক ৈতাৈত প্রকাশ বেব্দয় সসন্সর সিাব্দর্ণর িস্তব্দক্ষপ ৈত প্রকাব্দশর স্বাধীেতায়
প্রতযক্ষ আঘাত। আর, অধযাপক সসব্দের ৈতব্দক সৈাব্দটই বিতবকণত িো যায় ো, কারর্ বিব্দজবপ ২০১৪
সাব্দে ৩১% সভাট সপব্দয়বেে এিং যােঁরা বিব্দজবপর সৈথক
ণ েে, তােঁব্দির একটা িড় অংব্দশর ৈতাৈত এর
সথব্দক েুি আোিা েয়। বকন্তু, কাবিবেবচব্দত্র এক চবরব্দত্রর ৈুব্দে সরকাব্দরর িােকা সৈাব্দোচোর ওপর
বিপাঘাত সূক্ষ্ম িব্দেও, এক বিক সথব্দক সিেব্দে আরও ৈারাত্মক এক অশবে সংব্দকত। এই যুন্ডিব্দত
অৈর বচত্রকথা ঘরাোর সাবিতয িাি বিব্দে, ৈিাভারত সথব্দক ৈব্দিশ, সয সকােও কাবিবে বেব্দয় িাোব্দো
েবির সয সকােও সংোব্দপ বিপব্দক্ষপ করা যায়। সগাৈাংস ভক্ষর্, িযবভচার, িিুবিিাি, জাবতব্দভি প্রথা
(একেিয এিং জতু গৃি িিে), িীভৎস রস (কীচক িধ), সিিতাব্দির বেব্দয় সকোকাবিবে (যথা,
সিিরাজ ইব্দের বসব্দেিাস-িবিভূ ত
ণ কৈকাব্দণ্ডর
ণ
আেযাে)— কী সেই ৈিাভারব্দত? আর সসন্সর সিাব্দর্ণর
সয বেবেত আইে, তাব্দত জাতীয় স্বাথ যাব্দত
ণ
বিবিত ো িয়, এিং বিবভন্ন সগাষ্ঠীর কারও অেুভূবতব্দত
আঘাত ো োব্দগ িা তাব্দির ৈব্দধয সকােও রকৈ অশাবন্ত ো িয়— এই ধরব্দের সধােঁয়াব্দট কথা আব্দে, যার
োো িযােযা িয়, এিং সংকীর্ িযােযায়
ণ
প্রায় সয সকােও বসব্দেৈার সকােও ো সকােও সংোব্দপ
বিপব্দযাগয শে িার করা সযব্দত পাব্দর।
আসব্দে সংিািৈাধযৈ িা সাংস্কৃবতক সক্ষব্দত্র ৈতপ্রকাব্দশর ওপর সয সকােও রকব্দৈর সরকাবর
বেয়ন্ত্রব্দর্ই একটা অবভভািকসুেভ িযাপার আব্দে। রাষ্ট্র সযে টেক কব্দর সিব্দি োগবরব্দকরা পরস্পব্দরর
সব্দে কী ভাব্দি ভাব্দির আিােপ্রিাে করব্দি। এব্দত িুব্দটা ৈূে সৈসযা: অকাযকরতা
ণ
এিং অিাঞ্ছেীয়তা।
তথযপ্রযুন্ডির বিপ্লব্দির এই যুব্দগ, সসন্সর সিার্ণ ৈব্দোেীত ো করব্দেও সয সকােও েবি ইোরব্দেব্দট তু ব্দে
সিওয়া যায়। জেসৈুব্দের অগর্ে তরে বেয়ন্ত্রর্ করব্দি সকাে ৈজন্তাবে সরকার? সয সৈব্দয়, প্রযুন্ডির
সয পযাব্দয়
ণ সরকার সক কী সিেব্দত পারব্দি তা বেব্দয় একব্দচটটয়া কতৃত্ব
ণ ফোব্দত পারত, সস যুগ িীঘ কাে
ণ
অবতিাবিত। এৈেকী বচে সরকারও ইোরব্দেট বেয়ন্ত্রব্দর্র িাজার সচষ্টা সব্দেও িযথতা
ণ স্বীকার কব্দর
বেব্দয়ব্দে। তাই সসন্সর সিাব্দর্ণর অতযবধক তৎপরতা অসফে িব্দত িাধয। শুধু তা-ই ো, যবি সিব্দশর
সম্মােরক্ষা ৈূে উব্দেশয িয়, তা িব্দে সারা পৃবথিীর সংিািৈাধযব্দৈ আৈাব্দির সসন্সর
সিাব্দর্ণর বশিোকুব্দরর আপে সিব্দশ আইে-কােুে সিব্দেব্দশ
ণ
ধরব্দের কীবতণকোপ প্রচার সপব্দে, সসই
উব্দেশয সাবধত িয় বক?
আর িাঞ্ছেীয়তার কথা ভািব্দে, গর্তাবন্ত্রক সৈাব্দজ রাব্দষ্ট্রর িাব্দত সক কী সিেব্দি িা শুেব্দি, তা
বেয়ন্ত্রব্দর্র ক্ষৈতা থাকার সযৌন্ডিকতা কী? সংস্কৃবতর জগব্দত সসন্সর সিাব্দর্ণর ৈব্দতা অবভভািব্দকর
িরকার কী? আৈরা বেজস্ব গন্ডণ্ডর ৈব্দধয সয ভাব্দি কথা িবে, সয রকৈ সপাশাক পবর, িাইব্দরর জগব্দত
বেশ্চয়ই তা কবর ো, বকন্তু সসটা আৈরা বেব্দজব্দির বিব্দিচো অেুযায়ী কবর। সাৈান্ডজক প্রথার সয
সীৈাব্দরো, তা অবতিৈ করব্দে তার ফে আৈাব্দির সভাগ করব্দত িয়। ৈত প্রকাব্দশর স্বাধীেতা
থাকব্দেও, কাউব্দক অবপ্রয় কথা িেব্দে িা তার অেুভূবতব্দত আঘাত বিব্দে তার কাে সথব্দক সযৈে
ভবিেযব্দত প্রীবত িা সিব্দযাবগতা আশা করা যায় ো, সসই রকৈ বিতবকণত বসব্দেৈা িাোব্দে সসই
পবরচােব্দকর ভািৈূবতণ এিং ভবিেযব্দত েবির িশক
ণ সংেযা প্রভাবিত িব্দি। এই সিাধ ও বিব্দিচো
আৈাব্দির বেব্দজব্দিরই থাকা উবচত, রাব্দষ্ট্রর সাৈান্ডজক আিােপ্রিাব্দে িা কব্দথাপকথব্দে িা সাংস্কৃবতক
ন্ডিয়াকব্দৈ োক
ণ
গোব্দো উবচত ো। আর, সকােও বসব্দেৈা আৈাব্দির আপবেকর ৈব্দে িব্দে, আৈাব্দির

িাব্দত আব্দে চরৈ এক অস্ত্র— সসটা ো সিো। টেকই, সকাে েবিব্দত কী আব্দে, সসটা সিোর আব্দগ
জােব্দত সগব্দে বকেু তথয িরকার। তার জেয সকাে েবি সকাে সেবর্র িশকিৃ
ণ ব্দন্দর জব্দেয উপযুি, সস
রকৈ একটা সেবর্বিভাব্দগর প্রব্দয়াজে আব্দে টেকই, বকন্তু তার সিবশ সরকাবর িস্তব্দক্ষব্দপর িরকার
আব্দে বক? একটা বসব্দেৈা বেব্দয় জাোর জেয সোব্দকর ৈুব্দের কথা, সৈাব্দোচকব্দির িিিয, এ রকৈ
আরও সতা অব্দেক সূত্র আব্দে।
রবসকতা, িতাশার সব্দে সৈাকাবিো করার সৈাক্ষৈ সটাটকা। আর, িাঙাবের রসব্দিাধ বসন্ডিত িব্দয়ব্দে
িতাশা ও িিোর িীঘ ইবতিাব্দসর
ণ
সরাব্দত। তাই আপাতত আৈরা সসন্সর সিাব্দর্ণর তু ঘেবক কাজকব্দম্ম
োবেক িাবসোট্টা করব্দতই পাবর। বকন্তু সসন্সব্দরর এই ‘বিপ’থগাবৈতা আৈাব্দির গর্তব্দন্ত্রর আকাব্দশ সয
বিপজ্জেক বসেঁিুব্দর সৈব্দঘর পূিাভাস
ণ
আব্দে, তার সম্পব্দকণ অিবিত িওয়া অবত আিশযক। রাব্দষ্ট্রর িাব্দত
িুকুৈ, বেয়ন্ত্রর্, িাধাবেব্দেধ, িৈেপীড়ব্দের জাে যত শি িব্দি, ততই সংকীর্ িব্দি
ণ
গর্তব্দন্ত্রর িৃিের
পবরসর, যা বেিাচেী
ণ
ন্ডিয়াকব্দৈরণ িাইব্দর বিরাজৈাে। আর যত িাবস তত কান্না, িব্দেই সতা সগব্দেে রাৈ,
থুবড়, বিপ শৈা।ণ

েিে স্কুে অি ইকেবৈক্স-এ অথেীবতর
ণ
বশক্ষক

