
হাম মওত �স ক�া ড�র��

গত সা�ড় িতনমাস ধ�র �� �গাটা �দশ। না, �কান ও রাজ�নিতক
দ�লর ডাকা সারা ভারত ধম�ঘ�টর কার�ণ নয়। �দশ �� হ�য়�ছ ব�
পথ অিত�ম ক�র আসা এক অিতমাির �ক শা�য়�া কর�ত। COVID
– 19, অথ�াৎ ক�রানা, ভারতব�ষ�এ�স �পৗ��ছ�ছ এ�দ�শর ৩৩ �কািট
�দব – �দবীর অনমুিত , অিভশাপ , অিভস�াত ছাড়া। �রাগ
সং�মণ যা�ত �ত হা�র না হয় �সই কার�ণ �দ�শর সরকার মা� ৪
ঘ�ার িব�ি� �ত সারা �দশ জ�ুড় LOCKDOWN �ঘাষণা কর�লন।
WHO র পরাম�শ�এবং �দ�শর �া�� িব�শষ� �দর মতামত িন�য়
জানা�না হল �রাগিট তৃতীয় পয�া�য় সং�িমত হ�ব সব �থ�ক �বিশ
তাই ��য়াজন �দিহক দরূ��র। িক� সরকার �দিহক দরূ� শ�িট�ক
ব�বহার না ক�র ব�বহার কর�লন সামািজক দরূ� (SOCIAL
DISTANCING) শ�িট । যার পিরণাম হল মারা�ক। �রাগ
সং�ম�ণর ভ�য় আমরা ব�ু, পড়িশ, সহকম� আ�ীয়, পিরজন
সবিকছ��থ�ক িবি�� হলাম --- কারণআমরা িবি�� থাক�ল
পিরবার, পড়িশ , সমাজ, সভ�তা বাঁচ�ব। এক ভয়�র এিলট�য়
িবি��তার �প�� দাঁিড়�য় Self isolation �� হল। তার সা�থ
�� হল Class isolation. ��ণী িবি��তা। সামািজক �রিবন�াস
�ক মান�তা িদ�য় অথ��নিতক �মউ�তা �ক ��� িদ�য় আমরা
isolated হ�ত থাকলাম।আমরা যখন িন�জর িন�জর বসতবািড় ,
��াট বা বাং�লা �ক পরম িনি���র isolation center ভাব�ত ��
করলাম, িঠক তখন ই এ�দ�শর িবপরীত িচ�আকঁা �� হল।
িবি�� হ�য় �গল �গাটা �দ�শর অথ�নীিত, �মশি� এক লহমায়। রা�



ঘ�া বািজ�য় জানান িদল LOCKDOWN ��, সবাই বািড়�ত
সাবধা�ন থাকুন। �বদ�ুিতন গণমাধ�ম �থ�ক �� ক�র �মাবাইল
�ফা�ন �ধ�য় আসা সতক�সাবধান বাণী stay safe at home. গ��র
��টা �বশ নমনীয় হ�লও তার িবষয় িব��ষণ িক� �মা�টই সখুকর
নয়। LOCKDOWN এর গহৃব�ী দশায় বািড়র জানালা িদ�য় �ফ�ল
আশা প�থ সাধারণ মানষু িহ�স�ব �য দশৃ� �দখলাম, তার বণ�না
করলাম পাতায় পাতায়।

দশৃ�পট – ১

LOCKDOWN এর �ভ উ��াধন হ�য়�ছ থালা , বািট বািজ�য়, ‘ভাগ
ক�রানা ভাগ’ এই ��াগা�ন। যখন �দ�শর সরকার একিদ�ক িনদান
িদ��ন িক কর�ত হ�ব? িঠক তখন ই রা�জ�র সরকার রা�া , বাজার,
জনবসিতপণূ�অ��ল দািড়�য় দাগ �ক�ট বিুঝ�য়�ছন কা�ক
‘SOCIAL DISTANCING’ ব�ল।আমরা বািড়�ত িনি���র
�কায়া�র�াই�ন ব�স ভাবিছআহা, আহা �বশ �বশ, সরকার �তা
দা�ণ ভ�িমকা িন��ন। িক� না! এ িনি�� সখু �হণ করা �গল না।
গত ২১ �শ মাচ�২০২০ �ত �� হওয়া সরকাির LOCKDOWN এর
দশ িদন �য�ত না �য�তই িবিভ� স�ু ধ�র খবরআস�ত লাগল
ভারতব�ষ�র মলূ �মশি�র কা�াির রা আট�ক প�ড়�ছন �দ�শর
নানা �া��। সরকা�রর প� �থ�ক �াথিমক পয�া�য় এ�ঁদর বািড়
�ফরা�নার �কানও উ�দ�াগ �দখা �গল না।ফলত যা হওয়ার তাই
হল। ভারতব�ষ�র উ�র �থ�ক দি��ণ, পবূ��থ�ক পি��ম বািড়
�ফরার জন� পিরযায়ী �িমক রা মাই�লর পর মাইল িপচ গলা রা�ায়
হাঁটা �� কর�লন। �য রা�জ� তারা জীিবকার কার�ণ িগ�য়িছ�লন
�সই রাজ� তা�দর দািয়� িন�ত নারাজ হল।

আস�ল, ঘা�মর গ� বড় উৎকট। শতিছ� �পাশা�ক থাক�ত পা�র
হয়ত COVID --19 . তাই িন�জর রা�া িন�জ �দখ বাপ।ু কাজ �নই।



িফ�র যাও িন�জর ঘ�র। কী অ��ত ঘর ওয়ািপস ত�। এই ঘ�র
িফর�ত িগ�য়ইআমার �দ�শর চলমান �ম কখনও রাত কািট�য়�ছ
যমনুা ি��জর তলায়, কখনও হাইও�য় �ত, �রল লাইন এর ��া�ক।
এক রা�জ�র সীমানা অিত�ম ক�র অন� রা�জ� �পৗ�ছা�ল, �সই
রাজ� �মশি� �ক বরণ ক�র�ছ ��ািরন �� ক�র।

দশৃ�পট -- ২

LOCKDOWN যত দীঘ�তর হ�য়�ছ, িখ�দ চলমান হ�য়�ছ, চলমান
হ�য়�ছ কত�ব�, ��হ আর মমতা।অিবচল �থ�ক�ছ �িম�কর �ম।
�া�, ির� �িমক �ধ �ুচ�ন তার �ম �ক। �স �চ�ন না COVID – 19
�ক। িক� �চ�ন িখ�দ �ক, �চ�ন আ�স�ান �ক, �চ�ন িন�জর
ি�য়জ�নর কা�ছ িফ�র আসার তািগদ �ক। তাই যখন রাম পকুার
পি�ত তার ম�ুঠা�ফা�ন খবর পায় �ছ�ল অস�ু, পা�য় ধ�র�ছ রা��র
�পাষা িনরাপ�ার�ী�দর বািড় িফির�য় �দবার জন�, িক� কাজ
হয়িন। রা�া�তই খবর পান, �ছ�ল মারা �গ�ছ।অসহায় রাম পকুার
রা�ায় ব�স প�ড়ন।অ�সজল �চা�খ �� রা�খন, দীঘ�
LOCKDOWN ি�ত সমা�জর কা�ছ, �কন �িবর হল না তার �চা�খর
জল? উ�রহীন সমাজ �ফসব�ুকর অ�াকাউ� �থ�ক অ�াকাউ� এ
�শয়ার ক�র�ছ তার গ�।



দশৃ�পট – ৩

“হাম চল�ত চল�ত থক গ�য়” ----- বরখা দ� কভার কর�লন এই
দশৃ�। হাইও�য় িদ�য় �হঁ�ট চ�ল�ছন সািরব� �িমক। িন��াপ
সরকার, িন��াপ �দশ। তখন হয়তআমরা LOCKDOWN এ িক
রাঁধলাম �সই ছিব �শয়ার করিছ।আর ৮ই �ম ২০২০, ২৫ �শ �বশাখ
এর সকাল�বলায় �রিডও র খব�র িব�শষ িব�শষ সংবাদ পা�ঠ �শানা
�গল ২৫ জন পিরযায়ী �িমক এ�দ�শর অখ� ��মর �ৎিপ�,
মালগািড়র চাকায় িপ� হ�য় �গ�ছ। িছ�িভ� মতৃ�দহ ��লার পা�শ
প�ড়িছল �পাড়া �িট।অিবকল �দখ�ত “পিূণ�মার চাঁদ �যন ঝলসা�না
�িট” (কিব সকুা� ভ�াচায�) র ম�তা। িচরত�র �থ�ম �গল তা�দর
পথ চলা। বািড় �ফরা আর হয়িন। �া� শরী�র একট�িজির�য় িন�ত
�চ�য়িছল �রল লাইন ��া�ক। পিরণিত মতৃ��র িনি�� �কায়া�র�াইন।
সরকারআকাশ �থ�ক �য ফু�লর পাপিড় ছিড়�য়িছল তার ক�য়কটা
প�ড়িছল �রল লাই�নরআ�শ – পা�শ।

সা�ড় িতন মা�সর দীঘ�LOCKDOWN এ
�� �দ�শর অথ�নীিত, পঠন, পাঠন, �িচ, সং��িত সবিকছ�। সরকার
প� �থ�ক স�াহা�� বারবার �ঘাষণা হ�� নানান পিরক�নার।
িক� তার �কানটাই একসা�থ বাঁধ�ত পার�ছ না �দ�শরআপামর
জনগণ �ক। �থম দফায় যখন �ঘাষণা করা হল কা�রার চাকির
যা�ব না, কা�রার �বতন কাটা যা�ব না, তখন ঘ�র িট িভ র সাম�ন
ব�স হাততািল িদ�য়িছ ম�ুম�ু�। একই সময় রাজ� সরকা�রর প�
�থ�ক বলা হল সম� দগু�ত�দর �ানীয় ��ল বািড় , অ�নওয়ারী
�ক�� ত��ল িন�য় যাওয়া হ�ব।আন��রআর সীমা িছলনা। সবাই
িন�জ�দর ��গ িলখ�ত �� করলাম সরকা�রর ধন� কম�সচূী িন�য়।
িক�, “�কউ কথা রা�খিন, �কউ কথা রা�খ না”(কিব সনুীল



গ��াপাধ�ায়)। সরকার যা �ঘাষণা কর�লন িছ�ট �ফাঁটা ও তার
তলািন �ত এলনা। দাির� সীমার নী�চ থাকা মানষু �রশ�নর চাল
�পল না। ই এমআই এর কড় �ন�ত থাকা চাকুরীজীবী ছাড়
িনধ�ািরত ভা�বই �পল না। রা��র সীিমত �ব�ঁচ থাকা স�দ করনার
�দাহাই িদ�য় িবি� হ�ত থাকলআ�িনভ�রশীলতার না�ম।

দশৃ�পট -- ৪

হাইও�য় িদ�য় হাঁট�ছ আট বছ�রর �ছা� �ম�য় িবি�।জামার �বাতাম
�খালা। পা�য় ��য় যাওয়া হাওয়াই চিট, আর িপ�ঠ �চন িছ��ড় যাওয়া
ব�াগ। যা �থ�ক উ�িক িদ�� ‘সব�িশ�া অিভযা�নর ছিব’। বাবার কাজ
চ�ল �গ�ছ তাই ঘ�র িফর�ছ �স পড়ার পাঠ চ�িক�য়। গলায় ক�ণ
সরু। ‘টা�� চল �নিহ রহা হ�ায়’।আিম যখন এ ছিব �দখলাম তখন
�ক�ীয় মানবস�দ ও রাজ� সরকা�রর িন�দ��শ ভাচ��য়াল �াস
িনি�। মাথার িভতর জট পািক�য় �গল। িশ�ার অিধকার �যখা�ন
�মৗিলক অিধকা�রর ময�াদা �প�য়�ছ, �সই অিধকার আজ COVID
এর দাপ�ট নস�াৎ। িবি� জা�ন না �স তার ���ল িফর�ব িক না ?
তার �ফ�লআসা অধরা পাঠ �গল িমট, �গল ড�ও বা জমু এর
মাধ��ম তা�ক আ�দৗ �পৗ��ছ িদ�ত পার�ব িক না তার ি�য় িদিদমিণ।
আস�ল, LOCKDOWN এ সরকার �� ক�র িদ�য়�ছ �াি�ক
মান�ুষর �লখা পড়া। �ক� ও রাজ� িশ�া দ�র �থ�ক �য িন�দ�িশকা
জাির হল তাআপামর ছা� ছা�ীর কথা না �ভ�বই। িশ�া �ক
পুঁিজর অ��ন িবি� কর�ত এ এক িনল��পদ��প। িবি�র ��ল
হাির�য় �গ�ছ রা�ার �গালকধাঁধায়।আগামী �ত ওর দ�ুটা �ছাট পা
এ�গা�ব না আর সব�িশ�া অিভযা�নর প�থ --------- কারন �সখা�ন
�য গভীর �তআকঁা হ�য় র�য়�ছ। ‘িশ�া’ হল না আজ ওআমা�দর
সক�লর। ‘িশ�া’ হল না আজওআমা�দর বাহন।আমরা এই



দঃুসম�য়ও িশ�া �ক পণ� ক�র �ফললাম কনিজউমািরস�মর
দাপ�ট।

গ� ��লা এখা�নই �শষ নয়। �যিদ�ক তাকাি� �দখিছআমার
জা�ত, চলমান, িনঃ� ভারতবষ��ক।

দশৃ�পট --- ৫

মতৃ ফুলমিতয়ার �দহ টা িনথর অব�ায় প�ড় আ�ছ ��শ�ন।আর
চার বছ�রর �ছ�লটা ওরআচঁল �ট�ন �খলা কর�ছ। এ দশৃ� �দ�খ
সরগরম �মন��ম িমিডয়া। স���র টক �শা �ত চা�য়র কা�প ত�ফান
ত��ল �জারকদমআ�লাচনা ‘দায় কার? �ক� না রা�জ�র?’
আ�লািড়ত হলামআবার। মতৃ মা�য়র ব�ুকর দধু খা�� �দড় বছ�রর
িশ�। খবর ক�র�ছ INDIA TODAY ( ঘটনার �সৗজন� মধ���দশ)।
আ�নায়ারা িবিবর সা�াৎকার কর�ত িগ�য় �কঁ�দ �ফল�লন
সাংবািদক। �প�ট ভাত �নই, ব�ুক দধু আস�ছ না। তাই ছ মা�সর
বা�া �ক দধু খাওয়া�ত পার�ছ না আ�নায়ারা। এরা সবাই �দ�শর
�কানও না �কানও রা�জ� অসংগিঠত �পশায় িনয�ু িছ�লন। িক�
ক�রানার দাপ�ট কাজ �গ�ছ। ও�দর �ক�না হাত জা�ন না
SANITIZER িক? ওরা জা�ন না N- 95 মা� িক? �ধ জুান�ত চায়
রা��র কা�ছ স�ান �ক বাঁিচ�য় রাখ�ব িক ক�র এই দঃুসম�য়।
ঋত�মতী ভারত পথ চল�ত চল�ত �সব ক�র�ছ স�ান। ভারতব�ষ�র
আকাশ বাতাস মখুিরত হ�য়�ছ মা শকু�লার কা�ায়। নীলম িসং
উ�র িদি�র হাসপাতা�লর দরজায় দরজায় ঘ�ুর �বির�য়�ছ স�ান
�ক জ� �দওয়ার জন�। ব�থ�হ�য় মা – স�ান দজু�নই মারা �গ�ছ।
অস�ু �ছ�ল �কা�ল িন�য় িকরণ সাউ ছ��ট �বিড়�য়�ছন শহ�রর এ
�া� �থ�ক ও �া��।অ�া��ুল� �নই। িচিকৎসার অভা�ব স�ান



মারা �গল। LOCKDOWN এরআকাশ জ�ুড় �ধইু মা এরআত�নাদ।
‘খা�ন কা িদ�তািন হ�ায় , িপ�ন কা িদ�তািন হ�ায় , সব কুছ কা
িদ�তািন হ�ায়’। মা কাঁদ�ছ। এ�দ�শর অ�ধ�কআকাশ কাঁদ�ছ।
িবহা�রর �কায়া�র�াইন �ক�� �যৗন িনগহৃীত হ�য়�ছন মিহলারা,
িক�শারীরা। রা�ায় ঋত�মতী হ�য় সায়ার দাগ ল�ুকা�ত না �প�র
রা��র র�ী �দর তামাশার িশকার হ�য়�ছন কত মিহলা ------- সংখ�া
টা জানা �নই। �কউ খবর ক�র িন। এই কিঠন সম�য় সব �থ�ক �বিশ
িনগহৃীত হ�য়�ছন মিহলারা সমাজ ও রা��র �ারা। ইউিন�সফ এর
গ�বষণা বল�ছ এ কথা। ভারতব�ষ�ও সংখ�া টা কম নয়।

দীঘ�এই LOCKDOWN এ মনষু��হীনতার একটা
�কায়া�র�াইন �তির হ�য়�ছ। �াধীন �দ�শর নাগিরক িহসা�ব
আমা�দর সক�লর �ব�ঁচ থাকার অিধকার সংিবধান �ীকৃত। িক�
এই কিঠন সম�য় এই অিধকার ভ�লিু�ত হ�য়�ছ সব�থ�ক �বিশ।
িশ�া, �া�� খা�ত িনিব�চা�র ব�য় বরা� কিম�য় আনার ফ�ল চরম
দদু�শার ম�ুখ প�র�ছ সাধারণ মানষু। সরকা�রর ম�নািলিথক
�নচা�রর মধ� িদ�য় রা� নামক ধাঁচা টা�ক বহৃৎ পুঁিজর জন� সািজ�য়
�দওয়ার এক িনম�ম ��চ�া �কাশ �প�য়�ছ। �দ�শর স��দর
�ত�লতা �ক অ�ত�ল ক�র �দখা�নার �চ�া চালা�না হ�য়�ছ �ক� ও
রাজ� দ তুরফ �থ�কই। িবরাট প�ুষ �থ�ক বািঘনী – দজু�নই
�হঁ�ট�ছন একই প�থ। �দ�শর অসংগিঠত �ম শি� �ক মান�তা না
িদ�য় সা�দািয়ক তাস �খ�ল অিতমারী �ক উৎরা�ত �চ�য়�ছন।
জনকল�াণকামী রা��র যাবতীয় দািয়� ভ��ল �মাড়�ক �মাড়া স –ু
শাস�নর ত� �ক �িল�য় িদ�য় �� হ�য়�ছ পপিুলি�ক রাজনীিত।
যার গ�� মা�তায়ারা হয় জনগণ সামিয়ক ভা�ব । LOCKDOWN এর
�� �থ�কই �ক�আর রাজ� িব�াপণী চমক িদ�ত থাক�লন তার
TARGET AUDIENCE �ভাটার �দর। �কউ বািত �নভান �তা আর
এক জন িক ভা�ব হাঁচ�বন িঠক ক�র �দন।আমরা যখন এ সব
�দখ�ত ব�া� , �রশন �থ�ক �তল, িচিনর মত িনত� ��য়াজনীয়



িজিনস বাদ চ�ল যায়, �াি�ক মান�ুষর জন� বরা� চাল �রশন
�থ�ক চ�ির যায়, দিলত �িমক �দর জন� �কায়া�র�াইন �ক� হয়
পাবিলক ইউিরনাল।

িক� এই গ��র �াইম�া� অন�। �� LOCKDOWN এ �শ�ষর য�ু
টা �বাধহয় �� হ��।অ�জিটল। িক� �সই অ��র িশ�াথ�রা যিদ
হন জীব�নর গরিমল িহসা�বর ভাগীদার ত�ব অ� টা িমল�ব। �ধু
জজ���য়�ডর জন� �বদনাবষ�ণ নয়।আসনু না, আমরা সবাই
িন�জর �দ�শর �িয়�ু মানষু ��লার জন� কথা বিল। ও �দশ, যিদ
রা�ায় �ন�ম ��য়�ডর জন� ��াচ�অফ িলবািট��ক নািড়�য় িদ�ত
পা�র তাহ�ল আপিন , আিম , আমরা সবাই �কন রাম পকুার, নীলম
িসং , ফুলমিতয়া , িবি� সহআরও অজানা না�মর জন� য�র ম�র
বা �কালকাতার �লিনন�াদ দখল কর�ত পারব না ?

আিম িক�, �বশ �দখ�ত পাি� নত�ন �ভা�ররআ�লায় এ�স
দাঁিড়�য়�ছ একজন সাধারণ মানষু, উদয়ন পি�ত, আর রা�তর
অ�কা�র বািত িনিভ�য় স�া�নর মখুপা�ন তািক�য় ��ত যাওয়া মা।
এরা সক�লই ভারতব�ষ�র �তীক।

দ�ূর �রিডও �ত �ভ�স আস�ছ “হাম ভ�খ �স লড়�নওয়া�লা , হাম
মওত �স ক�া ড�র��” ………… (গান �কারাস ছিবর)। গাই�ত
গাই�ত চ�ল�ছ আমার �িতকৃিত।।

(চির� ��লা জীব�, নাম��লা কা�িনক)

�াগতা ভ�াচায��

রা� িব�ান

�াতঃ িবভাগ




