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প্র বিজবঞ
১ পেব্রুয়, ২০২৩

পশ্চিমবঙ চাননীয়া চুখ্চমী কান শিময় দিমখন। কাঙণ তাঁমক তাঁঙ সািকঙা যা দোানান শতশন তাই শিশাব কমঙন এিং

টিশন কমঙন। গত ৩১দো জানুয়াঙী শতশন দিাপপুমঙঙ ঙাঙাশিতামন শিশ্াঙতীঙ একজন অর্নীশত শি্ামগঙ শোকক,

পাঁচ জন ছাত এিং একজন গমিষণাঙতা ছাতীঙ বামর বাকাষ কমঙন। এমিঙ বামর করা িমপ শতশন শিশ্াঙতীঙ

বমমব দিো শকছু িাশয়ত্ান্ীন চনি্ কমঙমছন জনবচমক। শিশ্াঙতীমত এখন ৪৭৩ জন শোকক, পায় ১৫০০০

ছাত-ছাতী এিং ৭৫০ জন কচচ্াঙী িবু আমছন। তাঙচম্্ একজন শোকমকঙ িকি্ শমন এিং ছয় জন ছাত-ছাতীমিঙ

িকি্ শমন শতশন শিশশিি্াপয়মক আকচন কঙমপন। এটা অসা্াশিক নয়, কাঙণ শতশন কান শিময় দিমখন। দয

অ্্াপক বমমব িপমপন দয তামক িঙখাস কঙা ্ময়মছ এটা ববিি ্ুপ। তামক োাশসঙ পসাি দিওয়া ্ময়মছ এিং

এই পসািটা শনময় ঐ অ্্াপক চাচপা কমঙমছন। অতএি ি্াপাঙটা শিচাঙা্ীন। চাননীয় দকাট্ দকামনা শবদান দিয় শন।

অতএি চুখ্চমী একটু িাডািাশড কঙমপন না শক? অিো্ শতশন যশি শনমজমক আিাপমতঙ উপমঙ ্ামিন, তমি অিো্

শকছু িপাঙ দনই। ছাতমিঙ বমমব চতাচত যা জাশনময়মছন তাও তর্গত ্ুপ। দজন ছাতমক আিাপত কচা চাইমত

িমপমছন। তাঙা কচা চায় শন। তাই তামিঙ পঙীকা দিওয়া দরমক শনঙত কঙা ্ময়মছ। দবখামন আমঙকজন ছাত শতশন

আিাপমতঙ শনমি্ো দচাতামিক কচা দচময় দনয়, এিং তাঙ শিরমদ বচস োাশস শি্ান তষকনাষ উমে যায়। ঐ পাঁচ জন

ছাত কচা চাইমপই তামিঙ োাশস চুকি ্ময় দযত। শকন তাঙা দবই পমর ্াঁমট শন। কাঙণ জানা দনই। ্য়ত িা কামঙাঙ

উপমিমো তাঙা এই কাজ কঙমছ। চুখ্চমীঙ ্াতামর্ জানাই দয এই ছাত্মপা আিাপমত শগময়মছ। অতএি ি্াপাঙটা
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শিচাঙা্ীন। দবখামন শকছু িকি্ ঙাখা বচীচীন নয়। দকান ছাতীঙ গমিষণা িব কঙা ্ময়মছ। এই িকমি্ঙ দকামনা পচান

শতশন দিখামত পাঙমিন শক? এই ছাতীট িো্ন শি্ামগ গত ছয় িছঙ গমিষণাঙতা। তাঙচম্্ চাঙ িছঙ সপাঙশোপ

উপম্াগ কমঙমছ। শকন গমিষণাঙ কাজ এই বচময়ঙ চম্্ যতটা কঙা উশচত ততটা কমঙশন। তাই ছয় িছমঙঙ পঙ আঙ

বচয় দিিাঙ জন্ আমিিন জাশনময়মছ। চুখ্চমী ্য়তিা জামনন বচয় িৃশদ কঙাঙ একটা শিমোষ পশকয়া আমছ। দবই

পশকয়া এখনও দোষ ্য়শন। তাই দকান শবদান এখনও ্য় শন। চুখ্চমী জনবচমক দয ্ুপ তর্ শিমপন তাঙ জন্

শিশ্াঙতীঙ অবমান ্প। ওনাঙ শক কচ অবমান ্প। দপামক ্য়ত বা্ব কমঙ বচামপাচনা কঙমত পাঙমি শক না।

শকন চমন চমন শক ্ািমিন তাঁঙ বমমব এটা দিা্্য় শনশ্্্ কমঙ িপমত ্মি না।

উপমঙ দয িকি্্মপা আচঙা ঙাখপাচ তা তর্শ্শতক, পচান-শ্শতক। ছাত-ছাতীঙা বনান-বনশত তূপ্।

তাঙা ্ুপ কঙমপ অশ্্ািক শ্বামি চাসাঙচোায়মিঙ োাবন কঙাঙ অশ্কাঙ আমছ। যশি ি্ামচা কঠন ্য়, তমি কডা

ওষুম্ঙ পময়াজন। যখন ছাত-ছাতীঙা অকর্ এিং অশাি্ ্াষায় গাশপগাপাজ কমঙ, তখন শক উপায়। চুখ্চমী কান

শিময় না দিমখ চশসস শিময় শিচাঙ কমঙ বঠক শি্ান দিন। দয চাসাঙচোায় চাকঙীঙ োত্ পঙন কমঙ অর্াষ ছাত-

পডামনা এিং িুশদিীদ আমপাচনায় ছাতমিঙ দযাগিান না কঙাঙ জন্ পমঙাচনা দিন, শতশন শক শিশ্াঙতীঙ শোকক ্িাঙ

দযাগ্? ন্ায্ শিচাঙ কমঙ যা শি্ান দিমিন দবটা শন্য় বিাঙ গ্ণ দযাগ্ ্মি।

চুখ্চমী শিশ্াঙতীমত দিওয়াপ দতাপাঙ ি্পামঙ শিরপ চনি্ কমঙমছন। ওনাঙ শনঙাপতাঙ জন্ দিাপপুঙ

ো্ঙমক শিমঙ দেপা ্প। ওনাঙ িাবসান, ্শঙো চ্াটাজর সীমট শক দিওয়াপ দনই। আমঙা জানাই এই দিওয়াপ দতাপাঙ

পশকয়া শর ্ময়মছ অনত শতন যুগ আমগ। তখন দতা তরাকশরত আশশচকঙা পশতিাি কমঙন শন। আজ যখন আশমচঙ

চম্্ োাশন শিশ্ত ্য়, তখন শক দিওয়াপ দিওয়া এমকিামঙ নীশত শিরদ। চুখ্চমী দ্্্ন্ পাট্ঙ বিব্ঙা যখন ২০২০

বামপঙ আগ্ চামব ঐশত্্চশণত দতাডন ্াঙপ তখন আশশচকঙা দতা পশতিাি কমঙন শন? আবমপ তাঁমিঙ

দচরঙবীপা্া িব ্ময়মছ, তাই তাঁমিঙ গামতািা্। তাঁঙা আশমচ তাঁমিঙ অশ্কাঙ পশততা কঙমত চান। শকন ্ুমপ যান,

অশ্কাঙ ও কত্ি্ ওতমপাত ্ামি জশডত। চুখ্চমী শন্য় তাই ্ামিন -- আোা কশঙ।
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এখামন চাননীয়ামক অনুমঙা্ কঙি দয কান শিময় না দিমখ িুশদ শিময় শিচাঙ করন। আজ আপনাঙ চমনানীত

চমী ও উপাচায্ গাঙমিঙ শ্তমঙ। শক কমঙ দ্াপ? কাঙণ আপশন সািকমিঙ করা শমন শবদান শনময় শনমজই শিধস।

অপনাঙ শপয় শোষ্ যামক না ্মপ আপশন িীঙ্ূচ ্ািমত পাঙমতন না। শতশনও দজমপ। কমি দিরমিন দকউ জামন না।

আমগ বাি্ান কঙমপ আপশন দন্াচ দরমক িাঁচমত পাঙমতন। অিো্ আপশন যশি বশত্ অমর্ চানুমষঙ চুখ্চমী ্ন,

তা্মপ এই করাটা আপনাঙ দিা্গচ্ ্মি। আঙ, যশি সািকপশঙিৃত রাকমত ্াপিামবন তা্মপ বাচমন আমঙা

শিপমিঙ বনুখীন ্মিন।

শিশ্াঙতী একচাত দকনীয় শিশশিি্াপয়। আপনাঙ আোীি্াি না রাকমপ আচামিঙ বুশি্া কাঙণ আচঙা

প্ানচমীঙ চাগ্িো্মন চপমত অ্্স। পশ্চিমবঙ দিোীঙ্াগ শিশশিি্াপয় ্মপা যতটা ্াপ ্ওয়া িঙকাঙ, এখন

ঠক দতচন শক আমছ? আপশন ছাত-ঙাজনীশত কমঙ ঙাজ্-ঙাজনীশতঙ চারা ্ময়মছন। অপশন শক কখনও আপনাঙ

শোকক-শোকয়তীমিঙ অশাি্ কশাি্ ্াষায় গাপাগাশপ শিময়মছন। ইশত্াব তা দতা িমপ না। অতএি, একান অনুমঙা্

ছাত-ছাতী এিং আপনাঙ িোংিি চাসাঙ চোায়মিঙ ্ুপ পমর চপাঙ জন্ পমঙাচণা দিমিন না। তর্ এিং পচান দিমখ

চত ততঙী করণ। দচাখ শিময় দিখুন, কান শিময় নয়। তাঙপঙ চতাচত দিমিন কাঙণ ্ুমপ যামিন না আপশন

পশ্চিমবঙ চুখ্চমী। এই ঙামজ্ঙ চানুমষঙ বমান ঙকা কঙাঙ িাশয়ত আপনাঙও।
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