
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eবােরর সংখয্ায় আমরা আমােদর pিতেবশী েদশ ীলংকায় েয মমর্ািnক 
গণহতয্া ঘটােনা হল, তার oপর িকছুটা আেলাচনা করেত েচেয়িছ। 
আেলাচনায় িসংহলা-তািমল িবেরাধ eবং তািমল সমােজর সমsা aবশয্i 
grt েপেয়েছ। িকnt আর eকটা িবষয়o ীলংকার িতনদশেকর গৃহযুd 
েথেক uেঠ eেসেছ --- রাজনীিতেত িহংসা-pিতিহংসার আবতর্। শুধু 
আমরাi নi, সারা িবেশব্র কােছi ীলংকা o পািকsােনর ঘটনাবলী 
যেথ  নজর o িশkাgহণ দািব কের। কীভােব eকটা পnা রাজৈনিতক 
কাযর্কলাপেক আদশর্হীন কের তুলেত পাের, েগাটা সমাজেক িনি h 
করার িদেক িনেয় েযেত পাের, ীলংকা তার jলn দৃ াn। pায় eক 
লk মাnেষর pাণ েকেড় িনেয়, কেয়ক লk মাnষেক গৃহহীন o েদশছাড়া 
কের eখন েসখােন eেসেছ কবেরর শািn। ei শািn িক কখনo ss 
সমাজ গেড় তুলেত পাের? ei p  আজ আর েকানভােবi eিড়েয় 
যাoয়ার uপায় েনi। 
 pায় দশবছর আেগ েথেকi eরকম eকটা utর uেঠ eেসিছল 
মিণপুরী েকৗমসমােজর মধয্ েথেক, িবেশষত েসখানকার েমেয়েদর জগৎ 
েথেক। ২০০০ সাল েথেক যুবতী-কিব শিমর্লার আমরণ aনশন; মশাল-
বাহক (েমiরা পাiিব) ঘেরায়া েমেয়েদর রাsায় নামা, েমেয়েদর বাজার 
(েকiেথল) েথেক pবীণােদর সরাসির সামিরক-রাTশিkেক চয্ােলঞ্জ --- 
eক নতুন আেnালেনর জn িদেয়িছল। ei আেnালন শুধু পnা িহেসেবi 
নয়, নতুন anবর্stেত সারা ভারতবষর্েক নািড়েয় িদেয়িছল। দলীয় 
রাজনীিতর ‘eিলট’ পিরসরেক asীকার কেরিছল ei আেnালন।  
 ২ নেভmর ২০০৯ শিমর্লার aনশন দশ বছের পা িদল। সাmpিতক 
eক কিবতায় eর pিত আমােদর dাঘর্ িনেবদন কির। 
 

শািn আর nােয়র uৎসব 
  

রাiেফল-মাiেফল েথেম থােক uপতয্কায় --- 
দশটা বছর ধের eকটা কিবতা িলখেছ কিব, 
দীঘর্ কিবতা, 
an-জল তয্াগ ক’ের pাণপণ eকাgতায় 

 

েলাহার গরােদ বnী তবু 
কাগজ-কলম েনi তবু 
নােক নল, ass শরীর, তবু তবু তব ু

  

কিবতার নাম --- ছঁুেড় েফেলা সব কালা কাnন 
কিব, মিণপুরী েমেয়, iরম শিমর্লা চাn। 

িসংহলা-তািমল ৈবিরতার কালপিঞ্জ   পৃ া ৩ 
 

সাkাৎকার : 
eক ভারতীয় তািমেলর েচােখ 
ীলংকার তািমল সমsা  পৃ া ৯ 

 

সমাজ িববতর্েনর পথ ধের িসংহলা-তািমল পৃ া ১২ 
 

ীলংকার তািমল সািহতয্  পৃ া ১৫ 
 
 

 

িচিঠপt :  
িবষয় : গত সংখয্ার সংেশাধন পৃ া ২৩ 
 

গেড় oঠার পাঠ  পৃ া ২৪ 
 

শিমর্লার সতয্াgেহর িশkা পৃ া ২ 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

নতুন আেnালন 
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---- aিমতাভ েসন 

শিমর্লার সতয্াgেহর িশkা 
িজেতন নnী 

 

আমরা কেয়কজন বnু যখন ২০০৪ সােল মিণপুের িগেয়িছলাম, শিমর্লার সেঙ্গ 
েদখা করেত পািরিন। তখন সেব কাফুর্ িকছুটা িশিথল হেয়েছ। মিণপুর 
িবশব্িবদয্ালেয়র pধান ফটেকর সামেন তখনo পয্ারািমিলটািরর সাঁেজায়া গািড় 
পাহারা িদেচ্ছ। থাঙজাম মেনারমার oপর বলাৎকার o হতয্ার িবrেd ঘৃণা 
তখনo েবশ টাটকা imেলর পেথ-ঘােট-িবশব্িবদয্ালেয়। আমরা শুনলাম 
শিমর্লার aনশন চলেছ। তেব oরঁ সেঙ্গ েদখা করা মুশিকল। কারণ িতিন 
aনশন করার aপরােধ বnী। েজ.eন. হাসপাতােলর িসিকuিরিট oয়ােডর্ 
তাঁেক বnী রাখা হেয়েছ। পের ২০০৬ সােল িচtিনমর্াতা কিবতা েজাশী oরঁ 
সেঙ্গ েদখা কেরিছেলন। তারঁ িববরণ েথেক েজেনিছলাম, শিমর্লা েসন্Tাল 
েজল সািজoয়া-র েহফাজেত রেয়েছন। হাসপাতােল রাখেত হেয়েছ, কারণ 
তাঁেক বািঁচেয় রাখেত হেব। বলপূবর্ক নােকর মেধয্ িদেয় রাবােরর নল ঢুিকেয় 
শরীের খাদয্-জল পাচার করেত হেব, েয কেরi েহাক --- aনশনরতা বnীর 
মৃতুয্ মােন েয জাতীয় (!) িবপদ। 
 আেnালেনর পnা িহেসেব aনশন বা ভুখ হরতাল aেনেকi কের থােক। 
িকnt শিমর্লা আজ পযর্n মুেখ eক িবnd জলo িনেজ েছাঁয়ানিন। কাপড় িদেয় 
দাঁত পির ার কেরন। সারািদেন পাঁচবার রাT তাঁেক েজার কের নাক িদেয় 
খাiেয় েদয়। eমনটাi চলেছ ন’বছর ধের। ২ নেভmর ২০০৯ তাঁর aনশন 
দশম বেষর্ পদাপর্ন করল। 
 েকন ei aনশন? ‘আমর্ড েফােসর্স (েsশাল পাoয়াসর্) aয্াk ১৯৫৮’ 
AFSPA বািতেলর দািবেত ২ নেভmর ২০০০ েথেক aনশেন বেসিছেলন 
iরম শিমর্লা চাn। িতনিদন পর ‘আtহতয্ায় pবৃt’ হoয়ার aপরােধ পুিলশ 
তাঁেক েgpার কের। পের তাঁেক আদালেতর িবচারাধীন রাখা হয়।  
 মিণপুের AFSPA বলবৎ রেয়েছ ১৯৮০ সাল েথেক। ei আiেনর বেল 
েসনাবািহনী বা পয্ারািমিলটাির েফােসর্র েয েকu েয েকান সমেয় সমন 
ছাড়াi কাuেক েনহাত সেnেহর বেশ তlািস, েgpার বা gিল কের হতয্া 
পযর্n করেত পাের। eমনটাi েতা করা হেয়িছল থাঙজাম মেনারমােক, 
আরo aেনক মিণপুরী যুবক-যুবতীেক। জনেরােষর সামেন পেড় সরকার 
বারবার তদn কিমশন বিসেয়েছ। aপরাধ pমাণo হেয়েছ। িকnt আজ পযর্n 

েকানo aপরাধী েসনা বা aিফসােরর শািs হয়িন। আমরা যারা eরকম 
পিরিsিতর মেধয্ utর-পূবর্াঞ্চেল বা কা ীের বাস কির না, তারা হয়ত মেন 
মেন ভািব, আমরা েতা েবশ আিছ। িকnt ei আiেনর ৩নং ধারা anযায়ী 
েদেশর েয েকান aঞ্চেল ‘uপdrত eলাকা’ েঘাষণা হেত পাের --- যার aথর্ 
রােTর হােত সাধারণ েখেট খাoয়া মাnষ নােজহাল হoয়া।  
 pিতবছর সংি  ভারতীয় আiন anযায়ী শিমর্লােক eকবার েছেড় 
েদoয়া হয়। েফর ক’িদেনর মেধয্i েgpার করা হয়। আiেনর ei pহসন 
চলেছ ন’বছর ধের। ২০০৬ সােল ২ aেkাবর গাnীর জnিদেন তাঁেক মুিk 
েদoয়া হেয়িছল। িতিন তৎkণাৎ েগাপেন িদিl িগেয় রাজঘােট গাnীর সমািধ 
পিরদশর্ন করেলন। eরপরi যnর মnের িগেয় েফর aনশন শুr কের 
িদেলন। সেঙ্গ সেঙ্গ তাঁেক েgpার কের aল iিন্ডয়া inিটিটuট aফ 
েমিডকাল সােয়েnেস িনেয় যাoয়া হল। তাঁর ভাi iরম িসংহিজত িসং িদিl 
হাiেকােটর্ ei েgpািরেক চয্ােলঞ্জ জানােলন। ২৮ নেভmর শিমর্লা তাঁর 
নােকর নল খুেল েফেলন। িকnt আবার তাঁেক খাদয্ gহণ করেত বাধয্ করা 
হয়।   
 শিমর্লা aনশন শুr করার পর মিণপুেরর শহরাঞ্চেলর িকছু aংেশ 
AFSPA িশিথল করা হেয়িছল। ২০০৬ সােল pধানমntী মনেমাহন িসং ei 
কালা আiনেক িকছুটা সংsার করার আশব্াস িদেয়িছেলন। িকnt বয্স, oi 
পযর্ni! 
 ২৮ বছর বয়েস শিমর্লা যখন aনশন শুr কেরিছেলন, তখন মিণপুেরর 
যুবসমাজ eক গভীর হতাশায় ডবুেত বেসিছল। eকিদেক দীঘর্ সশst 
আেnালন o pিতিহংসামূলক কাযর্কলাপ, anিদেক সংসদীয় রাজনীিতর 
dনর্ীিত o pহসন --- eক রাজৈনিতক সংকেটর মুেখ পেড়িছল। সমােজ ei 
di পথi gহণেযাগয্তা হারােত বেসিছল। শিমর্লা eক সাধারণ যুবতী িহেসেব 
ei সংকট েথেক সমাজেক মুk করেত িনেজi বয্িkগত ভােব uেদয্াগী 
হেয়িছেলন। গতাnগিতক রাজনীিতেত আজ যারা kাn, তারা েতা তাঁর কাছ 
েথেক ei ঘুের দাঁড়ােনার িশkাটুk িনেত পাির। 
 

     

২০০৬ সােল মিণপুের শিমর্লার সেঙ্গ িচt-িনমর্াতা কিবতা েজাশীর সাkাৎকার 
 

কিবতা : আপিন েকন ei aনশন শুr কেরিছেলন? 
শিমর্লা : আমার মাতৃভূিমর জn। যতkণ না oরা আমর্ড েফােসর্স 
(েsশাল পাoয়াসর্) aয্াk ১৯৫৮ তুেল েনেব, আিম uপবাস ভঙ্গ করব 
না। 
কিবতা : আপিন িক েসi ঘটনাটা সmেকর্ বলেবন, যা আপনােক eতখািন 
uেtিজত কেরিছল? 
শিমর্লা : আিম eকটা সভায় েযাগ িদেত oখােন (মােলাম) িগেয়িছলাম। 
সভায় ক’িদেনর মেধয্i eকটা শািn িমিছেলর পিরকlনা করা হিচ্ছল। 
খবেরর কাগেজর pথম পাতায় মৃতেদেহর ছিব েদেখ আমার েবশ খারাপ 
লাগল। ঘটনাটা আমােক ei মৃতুয্র সূtপাত িনেয় িকছু করার বয্াপাের 
মেনাবল েজাগােলা। কারণ িনরপরাধ মাnেষর সশst বািহনীর িহংসার 
িশকার হoয়া বn করার আর েকান uপায় িছল না। শািn িমিছল করা 

আমার কােছ aথর্হীন মেন হল। eমন িকছু আমার করা দরকার িছল, যা 
পিরিsিতটা বদলােত পারেব।  
কিবতা : িকnt আপিন ei uপায়টা েবেছ িনেলন েকন? েকন ei আমরণ 
aনশন? 
শিমর্লা : ei eকটা uপায়i েতা আমার আেছ। কারণ ভুখ হরতাল 
আধয্ািtকতার oপর িভিt কের করেত হয়। 
কিবতা : আপনার শরীর-sােsয্র oপর eর pভাব? 
শিমর্লা : েসটা েকান বয্াপার নয়। আমােদর সকলেকi মরেত হেব। 
কিবতা : আপিন িক িনি ত, eটাi সবর্ে  uপায়? িনেজর oপর আঘাত 
েদoয়া? 
শিমর্লা : eটা িনেজেক আঘাত েদoয়া নয়। eটা েকান শািs নয়। আিম 
মেন কির eটা আমার aবশয্ পালনীয় কতর্বয্। 
কিবতা : আপনার পিরবার ei uপবাসেক কীভােব েদখেছ? 
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শিমর্লা : আমার মা আমার িসdাn সmেকর্ পুেরাটাi জােনন। যিদo 
িতিন েলখাপড়া েশেখনিন। িকnt আমার কতর্বয্ পালন করেত িদেত তাঁর 

সাহস রেয়েছ।  

িসংহলা-তািমল ৈবিরতার কালপিঞ্জ 
 

ptতািttক anসnান েথেক জানা যায়, লংকাdীেপ মাnেষর বাস শুr হেয়িছল pায় েচৗিtশ হাজার বছর আেগ। আnাজ করা হেচ্ছ, বালানেগাড়া aঞ্চেল gহাবাসী িশকারী 
মাnেষর বাস িছল। aিgপুরাণ, রামায়ণ, ভাগবত, বৃহৎসংিহতা, মহাভারত eবং পািলভাষায় েবৗdিভkুেদর dারা িলিখত রচনায় ei dীেপর কথা জানা যায়। eছাড়া টেলিম, 
চীনা পযর্টক ফা িহেয়ন o িহu-eন সােঙর বণর্নায় ei dীেপর কথা বলা হেয়েছ। ei dীপ সmেকর্ pথম বণর্না পাoয়া যায় পুরাকািহনী রামায়েণ। রামায়েণ ‘লংকাকাN’ 
নামক eকিট aধয্ায়o রেয়েছ। লংকার রাজা রাবেণর হাত েথেক রােমর সীতা udােরর কািহনী আমরা সকেলi জািন। তেব গেবষকেদর মেধয্ eমনo eকিট ধারণা রেয়েছ 
েয, ei কািহনী হল ভারতীয় uপমহােদেশর bাhণয্ সভয্তার kমাগত দিkণমুখী aিভযােনরi eক কািবয্ক বণর্না। ‘মহাবংশ’ হল ীলংকার সবেচেয় পিরিচত uপাখয্ান। 
েবৗd সnয্াসীেদর dারা eিট পািল ভাষায় েলখা হেয়িছল ষ  শতেক। চতুথর্ শতেক রিচত ‘dীপবংশ’ নামক uপাখয্ান বা গাথারi পিরমািজর্ত সংsরণ মহাবংশ। নােমর 
মেধয্i রেয়েছ eর বংশগত ধারািববরণীর চিরেtর পিরচয়। eর েকndীয় নায়েকর নাম িবজয়। িতিন বুেdর মৃতুয্ বা িনবর্ােণর িদন dীেপ eেস েপৗঁেছিছেলন। িসংহলা (sানীয় 
uচ্চারণ) eবং তািমল বসিত pথম কেব গেড় uেঠিছল, তা িনেয় ঐকমতয্ েনi। তেব uভয় সmpদায় বাiের েথেক dীেপ eেসিছল। িসংহলারা aেনেকi ‘মহাবংশ’-েক সূt 
িহেসেব মেন কের। তািমল সািহেতয্ িখর্sপূবর্ তৃতীয় শতেক দিkণ ভারেত বািণজয্ েকnd গেড় oঠার ঘটনােক িসংহেলর utরাঞ্চেল তািমল বসিত গেড় oঠার েযাগসূt 
িহেসেব েপশ করা হেয় থােক। িখর্sপূবর্ ২৩৭ সাল নাগাদ দিkণ ভারত েথেক েসনা o gিtকা নােম di aিভযাtী anরাধাপুরার িসংহাসন দখল কেরন। সmবত eটাi িছল 
ei dীেপর েকৗমগত িবেরাধ eবং aশািnর সূtপাত। ২০০১ সােলর জনগণনা anযায়ী ীলংকায় ৮১.৯% িসংহলা, ৫.১% ভারতীয় তািমল, ীলংকান তািমল (২০০১-eর 
আেগকার সরকার িনয়িntত eলাকায়) ৪.৩%, মুর (আরব েথেক আগত তািমল ভাষাভাষী মুসলমান) ৮% eবং সামাn বাগর্ার (iuেরাপীয় বংশধর) o আিদবাসী েভdা।    

আমরা pাক-ঔপিনেবিশক পবর্ েথেকi iিতহােসর মেধয্ ei িবেরােধর ধারােক সnান করেত েচেয়িছ। লংকাdীপ eর pাচীন নাম, ঔপিনেবিশক আমেল নাম হেয়িছল 
িসলন eবং ১৯৭২ সােল নামকরণ হয় ীলংকা। সূt : uiিকিপিডয়া, েক.eম.িড িসলভা িলিখত িহিsT aফ ীলংকা। 

 
pাক ঔপিনেবিশক পবর্ 

িখর্sপূবর্ ৫৪৩-৫০৩ িবজেয়র রাজtকাল। 
িখর্sপূবর্ ৫০৪-৪৭৪ িবজেয়র াতু tু পাNুবাসেদেবর রাজtকাল। 
িখর্sপূবর্ ৪৭৪-৪৫৪ পাNুবাসেদেবর পুt aভেয়র রাজtকাল।  
িখর্sপূবর্ ৪৫৪-৪৩৭  aভেয়র েছােটাভাi িতসেসা-র রাজtকাল। 
িখর্sপূবর্ ৪৩৭-৩৬৭ anরাধাপুরায় aভয় o িতসেসার াতু tু 

পাNুকাভেয়র রাজtকােল কৃিষর জn pথম েসচ 
বয্বsা গেড় oেঠ। 

িখর্sপূবর্ ৩৬৭-৩০৭ পাNুকাভেয়র পুt মুতািশেবর রাজtকাল। 
িখর্sপূবর্ ৩০৭-২৬৭ মুতািশেবর পুt েদবনমিপয়া িতসেসার 

রাজtকাল। 
িখর্sপূবর্ ২৬৭-২৫৭ মুতািশেবর পুt utীয়-র রাজtকাল। 
িখর্sপূবর্ ২৫৭-২৪৭ মুতািশেবর পুt মহািশেবর রাজtকাল। 
িখর্sপূবর্ ২৪৭-২৩৭ পাNুকাভেয়র পুt sরািতসেসার রাজtকাল। 
িখর্sপূবর্ ২৩৭-২১৫ sরািতসেসােক যুেd পরািজত কের di েচালা 

রাজা েসনা o gিtকা রাজt কেরন। িতনিট 
pাচীন ভারতীয় তািমল রােজয্র মেধয্ anতম 
েচালা রাজবংশ। 

িখর্sপূবর্ ২০৫-১৬১ eরপর িখর্sপূবর্ ২১৫ েথেক ২০৫ পযর্n রাজt 
কেরন আেসলা। িখর্sপূবর্ ২০৫ সােল দিkণ 
ভারেতর েচালা রাজা eলারা eেস আেসলােক 
পরািজত o হতয্া কেরন। eলারা ীলংকার 
utের মহােভিল aঞ্চেল রাজt কেরন িখর্sপূবর্ 
১৬১ পযর্n।  

িখর্sপূবর্ ১৬১-১০৩ eলারার রাজtকােল েবৗd রাজােদর কেয়কিট 
aেপkাকতৃ েছােটা রাজয্ গেড় uেঠিছল। eর 
মেধয্ rhনার রাজা কাভান িতসসার েজয্  পুt 
দtগািমনী aভয় eলারােক পরািজত কেরন।  

িখর্sপূবর্ ১০৩-৮৯ eiসময় পরপর পাঁচ dািবড় রাজার রাজেtর 
কথা জানা যায়।  

িখর্sপূবর্ ৮৯ েথেক 

৬৬ িখর্sাb anরাধাপুরায় েবৗd রাজা ভTগািমনী aভয় 
kমতায় আেসন। ei সময়কােল eকi 
রাজবংেশর পরপর uিনশজন রাজা eবং eকজন 
রাণী kমতায় আেসন।  

৬৬-৪৩৬ িখর্sাb লmকণর্ pজািতর ছািbশজন রাজা রাজt কেরন। 
eঁেদর মেধয্ মহানামার পুt েসািtেসনা eক 
তািমল মােয়র গেভর্ জngহণ কেরিছেলন। 

৪৩৬-৪৬৩ িখর্sাb পাNু নােম eক তািমল েযাdার আিবভর্াব ঘেট। 
পরপর ছ’জন dািবড় রাজা রাজt কেরন। 

৪৬৩-৬৮৪ িখর্sাb েমৗযর্ রাজবংেশর uনিtশজন রাজা রাজt 
কেরন। ৬৮৩-৬৮৪ সােল তািমল বয্িkেদর ei 
রােজয্ uেlখেযাগয্ uপিsিত িছল।    

৬৮৪-৭৭৭ িখর্sাb পlব রাজবংেশর সহায়তায় ছ’জন লmকণর্ রাজা 
রাজt কেরন। 

৭৭৭-১০০৭ িখর্sাb রাজারাতার kিড়জন রাজা anরাধাপুরা eবং an 
রাজধানী েথেক রাজt কেরন। সবর্েশষ রাজা 
মািহn (পঞ্চম) েচালা রাজা রাজারাজার হােত 
পরািজত হেয় rhনােত পািলেয় যান। পের 
ভারেত eেস তাঁর মৃতুয্ হয়।  

৯৮৫-১১২০ িখর্sাb সাতজন েচালা তািমল রাজা রাজt কেরন। 
১০২৯-১০৫৫ িখর্sাb রাজারাতায় আট িততলুার রাজা রাজt কেরন। 
১০৫৫-১২৩৬ িখর্sাb রাজারাতার সাত েবৗd রাজা েপােlানাrভা 

েথেক রাজt কেরন। 
১১৮৭-১২১২ িখর্sাb কিলঙ্গ রাজবংেশর আট রাজা eবং িতনজন রাণী 

রাজt কেরন। 

… পরবতর্ী aংশ ২৩ পৃ ায় 
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১২১২-১২১৫ িখর্sাb দিkণ ভারেতর পরাkম পাNয্ eেস রাজয্sাপন 
কেরন। 

১২১৫-১২৫৫ িখর্sাb জাফনায় কিলঙ্গ যুবরাজ kিলঙ্গাi চkবতর্ী রাজt 
কেরন।  

১২৫৫-১২৬২ িখর্sাb তাmিলঙ্গ বংেশর চndভাn রাজt কেরন। 
১২৬২-১৪৫০ িখর্sাb আযর্চkবতর্ী বংেশর দশজন রাজা রাজt কেরন। 
১৪৫০-১৪৬৭ িখর্sাb েকােTেত ভুবেনকাবাh (ষ ) রাজt কেরন।  
১৪৬৭-১৬১৯ িখর্sাb পুনরায় আযর্চkবতর্ী বংেশর আট রাজা রাজt 

কেরন। 
 
১২২০-১২৭০ িখর্sাb দােmােদিনয়া েথেক িতন িসংহলা রাজা রাজt 

কেরন। 
১২৭২-১২৮৬ িখর্sাb iয়াপাhভা েথেক িতন িসংহলা রাজা রাজt কেরন। 
১২৮৭-১২৯৩ িখর্sাb েপােlানাrভা েথেক িসংহলা রাজা পরাkমবাh 

(তৃতীয়) রাজt কেরন। 
১২৯৩-১৩৫৩ িখর্sাb krনাগালা েথেক পাঁচ িসংহলা রাজা রাজt 

কেরন। 
১৩৪৪-১৩৫৯ িখর্sাb েদিদগামা েথেক পরাkমবাh (পঞ্চম) রাজt কেরন।  
১৩৫৭-১৪০৮ িখর্sাb গামেপালা েথেক di িসংহলা রাজা রাজt কেরন। 
১৩৯২-১৪২৩ িখর্sাb রাiগামা েথেক িতন িসংহলা রাজা রাজt কেরন। 
১৪১২-১৫৯৭ িখর্sাb েকােT েথেক ন’জন িসংহলা রাজা রাজt কেরন। 
১৫২১-১৫৯৪ িখর্sাb িসতাoয়াকা েথেক di িসংহলা রাজা রাজt কেরন। 
১৫৯১-১৭৩৯ িখর্sাb কািন্ড রােজয্ েকাnাপু বাnারা রাজবংেশর পাঁচ 

িসংহলা রাজা রাজt কেরন। 
১৭৩৯-১৮১৫ িখর্sাb কািন্ড রােজয্ নায়াকার রাজবংেশর চার রাজা 

রাজt কেরন। 

ঔপিনেবিশক পবর্ 
১৫৮০-১৬৫৮ িখর্sাb পতুর্িগজ ঔপিনেবিশক শাসন। 
১৬৪০-১৭৯৬ িখর্sাb ডাচ ঔপিনেবিশক শাসন। 
১৭৯৬ িখর্sাb িbিটশ ঔপিনেবিশক শাসেকরা ডােচেদর কাছ েথেক 

uপkলভােগর িনয়ntণ দখল কের েনয়। 
১৮১৫ িখর্sাb কািন্ডয়ান কনেভনশেন iংলয্ােন্ডর রাজােক 

কািন্ডর রাজা িহেসেব েমেন েনoয়া হয়। 
১৮৩০-১৮৭০ িbিটেশরা কিফ pয্ােন্টশন শুr কের। কািন্ডয়ান 

aঞ্চেলর চািষরা দািরdয্ সেtto মজিুর- িমক 
িহেসেব কাজ করেত asীকার কের। িbিটেশরা 
দিkণ ভারত েথেক তািমল eবং anাnেদর িনেয় 
eেস িঠকা pথায় কােজ লাগায়। ১৮৭০-eর দশেক 
ei কিফ-aথর্নীিত েভেঙ পেড়। 

১৮৮০-র দশক িbেটেনর বেড়া বেড়া iংেরজ েকাmািনরা বয্াপক 
আকাের চােয়র pয্ােন্টশন শুr কের।  

১৮৩৩ িখর্sাb িbিটশ শাসেকরা েসিম-iuেরাপীয় বাগর্ারেদর িকছুটা 
sশাসেনর aিধকার েদয়। শাসনকােযর্ িbিটশ 
গভনর্রেক পরামশর্ েদoয়ার জn েলিজসেলিটভ 
কাuিnল গঠন করা হয়। eেত িতনজন iuেরাপীয় 
eবং eকজন কের িসংহলা, তািমল o বাগর্ার 
pিতনিধ রাখা হয়।  

১৯০৯ িখর্sাb পািটর্-িনবর্ািচত aয্ােসmিলর মাধয্েম ei sশাসন 
সাংিবধািনক aিধকার েপল। 

১৯১৩ িখর্sাb তািমল েনতা পনুমবালাম arনাচলম nাশনাল 
েলিজসেলিটভ কাuিnেল িসংহলা o তািমলেদর 
সমথর্েন pিতিনিধ িনবর্ািচত হন। 

১৯২৪ িখর্sাb ‘জাফনা sুেডন্টস কংেgস’ গিঠত হয়। 
১৯৩১ িখর্sাb সাবর্জনীন েভাটািধকার sীকৃত হেল তািমল, 

িসংহলা o বাগর্ার eিলটরা pিতবাদ করল।  
১৮৮৮ িখর্sাb তািমল েনতা পুনমবালাম রামানাথন eকটা পিtকা 

pকাশ কের তােত েলেখন, মুসলমানরা জািত 
িহেসেব তািমলেদর anভুর্k। 

১৯১৫ িখর্sাb কলেmােত মুসলমানেদর িবrেd দাঙ্গায় নােম 
িk ান o েবৗdরা।  

১৯১৯ িখর্sাb aিধকতর sশাসেনর দািব িনেয় ‘িসলন nাশনাল 
কংেgস’ গেড় oেঠ। িকnt জািতগত িবেরােধ ei 
দল েভেঙ যায়। 

১৯২৬ িখর্sাb েনহr, সেরািজনী নাiডু iতয্ািদ ভারতীয় জাতীয় 
কংেgস েনতারা dীেপ আেসন eবং েসখােন 
‘কলেmা iয়ুথ িলগ’, ‘জাফনা iয়ুথ কংেgস’ eবং 
gনিসেঙ্গ-র িমক সংগঠন পূণর্ sাধীনতার দািব 
েতােল। 

১৯৩১ িখর্sাb সংিবধান সংsােরর জn েডানাoেমার কিমশন 
গিঠত হয়।  

১৯৩৪-৩৫ ময্ােলিরয়ার মড়েক ১০ লk মাnষ আkাn হয় 
eবং ১,২৫,০০০ মাnষ মারা যায়। 

১৯৩৫ িখর্sাb sাধীনতার দািব িনেয় Tটিsপnী ‘লংকা সম সমাজ 

পািটর্’ গিঠত হয়। 
১৯৩৬ িখর্sাb েsট কাuিnেল িনবর্ািচত হoয়ার পর LSSP-র 

েনতা eন.eম.েপেররা o িফিলপ gনবেধর্না 
সরকাির ভাষা িহেসেব iংেরিজর বদেল িসংহলা o 
তািমেলর sীকৃিত চাiেলন। নেভmের েsট 
কাuিnেল গৃহীত হল, িমuিনিসপাল o পুিলশ 
েকােটর্র িববরণ মাতৃভাষায় েলখা হেব। িসdাnিট 
িলগাল েসেkটািরর কােছ পাঠােনা হল। 

১৯৩৯ িখর্sাb sতnt তািমল পিরচেয়র দািবেক িঘের pথম 
িসংহলা-তািমল দাঙ্গা হয় নাভালািপটয়া-েত।  

১৯৩৯-৪০ িbিটশ মািলকানাধীন pয্ােন্টশন eেsটgিলেত 
বয্াপক ধমর্ঘট সংগিঠত হয়।  

১৯৪৪ িখর্sাb িজ.িজ.পুনমবালাম ‘aল িসলন তািমল কংেgস’ 
ACTC গঠন কেরন। িbিটশ গভনর্র লডর্ 
েসালবািরর েনতৃেt েসালবাির কিমশেনর কােছ 
িজ.িজ. পুনমবালাম sাধীন িসলেন ৫০% িসংহলা o 
৫০% an জািতেগা ীর pিতিনিধt রাখার psাব 
েদন। ei psাব খািরজ হেয় যায়। 
েজ.আর.জয়বধর্েন েsট কাuিnেল সরকাির ভাষা 
িহেসেব িসংহলার sপািরশ করেলন। 
িড.eস.েসনােয়ক-eর েনতৃেt মntীসভা েডানাoেমার 



মnন সামিয়কী        5                                 
েসেpmর-aেkাবর ২০০৯ 

 

কিমশন o েসালবাির কিমশেনর  sপািরশ anযায়ী 
খসড়া সংিবধান রচনা কের। 

১৯৪৬ িখর্sাb িড.eস.েসনানােয়ক ‘iuনাiেটড nাশনাল পািটর্’ 
UNP গঠন কেরন। িbিটশরা তাঁর সেঙ্গ eকটা 
নতুন সংিবধান ৈতিরর বয্াপাের eকমত হয়।  

১৯৪৭ িখর্sাb পালর্ােমন্ট িনবর্াচেন সংখয্াগির তা না েপেয় 
UNP বnরনােয়েকর ‘িসংহলা মহাসভা’ o 
পুনমবালােমর ACTC-র সেঙ্গ েজাট বাঁেধ। 
eস.েজ.িভেচলভানায়কম পালর্ােমেন্ট িনবর্ািচত 
হন। িbিটশ শাসেকরা ei েজাট সরকােরর হােতi 
kমতা তুেল িদেত pstত হয়।      

utর ঔপিনেবিশক পবর্ 
৪ েফbrয়াির ১৯৪৮ িbিটশ সরকােরর কাছ েথেক আেলাচনার মাধয্েম 

ীলংকা ‘েডািমিনয়ন aফ িসলন’ বা sায়tশািসত 
uপিনেবশ িহেসেব sাধীনতা পায়। 
িজ.িজ.পনুমবালােমর ACTC eবছরi UNP–
েত যুk হয়। 

১৯৪৯ িখর্sাb েমাট জনসংখয্ার ১০% pয্ােন্টশন eেsেটর 
তািমল িমকেদর সরকার েভাটািধকার না েদoয়ায় 
eস.েজ.িভ.েচলভানায়কম ACTC েথেক েবিরেয় 
‘েফডােরল পািটর্’ গঠন কেরন। ei দেলর লkয্ 
িছল ীলংকায় eক যুkরাTীয় সংিবধান রচনা 
করা। 

১৯৫১ িখর্sাb সেলামন বnরনােয়ক UNP েথেক েবিরেয় eেস 
‘ ীলংকা ি ডম পািটর্’ SLFP গঠন কেরন।       

১৯৫৬ িখর্sাb িনবর্াচেন তািমল aঞ্চলgিলেত জয়লাভ কের 
েফডােরল পািটর্ মূল তািমল পািটর্ িহেসেব 
আtpকাশ কের। SLFP o UNP-র মদেত 
পালর্ােমেন্ট ‘িসংহলা aনিল aয্াk’ পাশ হয়। 
LSSP, কিমuিনs পািটর্ (িসলন) eবং তািমল 
জাতীয়তাবাদী দলgিল ei আiেনর িবেরািধতা 
কের। তািমলেদর িবেkােভর পাশাপািশ eর 
িবrেd েচলভানায়কম সতয্াgহ শুr করেল eক 
িসংহলা জনতার আkমেণ তা েভেঙ যায়। গাল 
oয়া o পাদািভয়া aঞ্চেল িসংহলা কমর্ীরা oi 
eলাকার তািমলেদর oপর হামলা কের। 

১৯৫৮ িখর্sাb িসংহলা-তািমল দাঙ্গার জn েফডােরল পািটর্েক 
সামিয়কভােব িনিষd করা হয়। ১৫০-২০০ তািমল 
দাঙ্গায় িনহত হয়, ২৫ হাজােরর েবিশ তািমল 
শরণাথর্ীেক dীেপর utের পুনবর্াসন েদoয়া হয়।   

৩ েসেpmর ১৯৫৮ ‘তািমল লয্াঙ্গেুয়জ (েsশাল pিভসn) aয্াk’-eর 
মাধয্েম তািমল ভাষােক সীমাবd িকছু ছাড় েদoয়া 
হয়। 

১৯৬২ িখর্sাb ভারতীয় pধানমntী লালবাহাdর শাstীর সেঙ্গ 
ীলংকার pধানমntী িসিরমােভা বnরনােয়েকর 

eকিট চিুk হয়।  

১৯৬৫ িখর্sাb ভারতীয় pধানমntী iিnরা গাnীর সেঙ্গ ীলংকার 
pধানমntী িসিরমােভা বnরনােয়েকর আর eকিট 
চুিk হয়। ei di চুিk মারফত িসdাn হয়, ১৫ 
বছেরর মেধয্ ছ’লk eেsট তািমলেক ভারেত 
চেল েযেত হেব eবং বািক ৩ লk ৭৫ হাজার 
eেsট তািমলেক নাগিরকt েদoয়া হেব।  

৫-১০ eিpল ১৯৭১ ৫ eিpল রাত eগােরাটায় eক সশst aভুয্tান 
শুr কের ‘জনতা িবমুিk েপরামুনা’ JVP। 
১৯৬০-eর দশেক েরাহানা uiিজuiরার েনতৃেt 
ei েগা ীিট pথেম গেড় uেঠিছল িনmবগর্ কারাভা 
o dরাভা েগা ীর মেধয্। পের ছাt o েবকার 
যুবেকরা, eমনকী দিkণ o দিkণ-পি ম 
uপkেলর  কেলজ-িবশব্িবদয্ালেয়র িশিkত 
েছেলেমেয়রাo  ei েগা ীর িদেক eিগেয় আেস। 
১০ eিpেলর মেধয্ মাতারা েজলা eবং গেl 
েজলার আmালানেগাড়া শহর িবেdাহীেদর দখেল 
আেস। ভারতীয় িবমান বািহনীর সাহাযয্ িনেয় 
ীলংকার সরকার d’সpােহ pায় ১০ হাজার 

িকেশার-তrণ aভুয্tানকারীেক হতয্া কের ei 
িবেdাহ দমন কের।        

১৯৭২ িখর্sাb েফডােরল পািটর্, িসলন oয়াকর্াসর্ কংেgস o 
ACTC ‘তািমল iuনাiেটড ন্ট’ গঠন কের। 
১৯৬০-eর দশেক েভলুিপlাi pভাকরণ সহ িকছু 
যুবেকর সশst কাযর্কলােপর মধয্ েথেক ১৯৭২ 
সােল ‘তািমল িনu টাiগাসর্’ TNT গিঠত হয়। 
pথম সহsােb েচালা সাmােজয্র pতীক িছল বাঘ। 
TULF eেদর ‘আমােদর েছেলরা’ বেল সমথর্ন 
করত।  

২২ েম ১৯৭২ ীলংকা pজাতেntর মযর্াদা লাভ কের।  
১৯৭৩ িখর্sাb ‘পিলিস aফ sয্ান্ডাডর্াiেজশন’-eর মাধয্েম 

িবশব্িবদয্ালেয় ভিতর্র েkেt িসংহলা ছাtেদর 
sিবধা েদoয়া হয়। eর ফেল িবশব্িবদয্ালেয় তািমল 
ছাtসংখয্া লkণীয়ভােব কেম যায়। eiবছরi 
েফডােরল পািটর্ আলাদা তািমল রােTর দািব 
েতােল।  

১৯৭৫ িখর্sাb েফডােরল পািটর্ an তািমল পািটর্র সেঙ্গ 
িমিলতভােব ‘তািমল iuনাiেটড িলবােরশন ন্ট’ 
TULF গঠন কের। pভাকরণ জাফনার েময়র 
আলে ড dিরয়াpােক হতয্া কেরন।   

১৯৭৬ িখর্sাb ei pথম তািমলরা eকi dীেপর aিভn পিরচেয় 
বাস করেত asীকার কের। TULF-eর 
ভাtুেকাtাi জাতীয় কনেভনশেন ‘তািমল iলম’ 
(তািমল ীলংকা) anেমািদত হয়। TNT েথেকi 
eiসময় ‘িলবােরশন টাiগাসর্ aফ তািমল iলম’ 
LTTE-র জn হয়। eর pধান তািttক িছেলন 
আnন বালািসঙ্গম নােম কলেmার িbিটশ হাi 
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কিমশেনর eক pাkন কমর্ী, পের িতিন িbেটেন 
চেল িগেয়িছেলন।   

১৯৭৭ িখর্sাb িনবর্াচেন sাধীন তািমল রােTর পেk pচার কের 
TULF েবিশরভাগ তািমল আসন িজেত েনয়। 
িসংহলা-pধান eলাকায় sসংগিঠত আকাের 
কেয়কিট িসংহলা-তািমল দাঙ্গা হয়। pভাকরণ 
তািমল eমিপ eম.কানাগারtম-েক হতয্া কেরন। 

১৯৮০ ei দশেকর েগাড়ায় ‘iলম েরেভািলuশনাির 
aগর্ানাiেজশন aফ sুেডন্টস’ EROS নােম eক 
তািমল জিঙ্গ েগিরলা েগা ী গেড় oেঠ। 

১৯৮১ LTTE েথেক েবিরেয় আেস মাkর্বাদী 
মেনাভাবাপn িসংহলা েভlালা (চািষ) জােতর 
aিধক uপিsিত িনেয় ‘িপপলস িলবােরশন 
aগর্ানাiেজশন aফ তািমল iলম’ PLOTE।    

৩১ েম - ২ জুন ১৯৮১ জাফনা পাবিলক লাiেbির, তািমল সংবাদপেtর 
দpর eবং জাফনার পালর্ােমন্ট সদেsর বািড় 
পুিড়েয় েদoয়া হয়। চারজন মারা যায়। 
pতয্kদশর্ীেদর িববরেণ জানা যায়, uিদর্ধারী 
পুিলশ aিফসােররা eেত যুk িছল। 

গৃহযুেdর পবর্ 
২৩ জুলাi ১৯৮৩ জাফনায় িমিলটাির কনভেয়র oপর LTTE–র 

aতিকর্ত আkমেণ ১৫জন ৈসn মারা যায়।  
২৪-২৯ জুলাi ২৪ জুলাi সnয্ায় কলেmার কানােT কবরsােন 

ei ১৫জন ৈসnেক সমািধs করেত েগেল eক 
িসংহলা জনতা সংগিঠতভােব সরকাির সহায়তায় 
দাঙ্গা শুr কের। ২৯ জুলাi পযর্n ei দাঙ্গায় 
৪০০ েথেক ৩০০০ তািমল মারা যায়, ১০ হাজার 
ঘর ধূিলসাৎ হয়, aসংখয্ তািমল পিরবার anাn 
েদেশ পািলেয় যায়। শরণাথর্ীর সংখয্া ২০ হাজার 
েথেক ৫০ হাজার হেয় েগেল সরকার ভারেতর 
সাহাযয্ িনেয় জাহােজ তােদর utরাংেশ 
পাঠােনার বয্বsা কের।  

৩০ নেভmর ১৯৮৪ utর-পূেবর্র মুlাiিতভু েজলার dিট gােম 
LTTE হতয্াকাN চালায়। 

১৪ েম ১৯৮৫ সরকাির বািহনী kমুিদনী নােম েনৗকা হামলায় 
২৩জেনর েবিশ তািমলেক হতয্া কের। eর 
pতয্াঘােত anরাধাপুরায় আkমণ চািলেয় 
LTTE িসংহলা িশশু, মিহলা সহ েমাট 
১৪৬জনেক হতয্া কের। 

১৯৮৫ িখর্sাb ভুটােনর িথmুেত LTTE-র সেঙ্গ সরকােরর 
শািn আেলাচনা বয্থর্ হয়। 

১৯৮৬ িখর্sাb েফর সংঘােত বh সাধারণ নাগিরেকর মৃতুয্ হয়।            
১৯৮৭ িখর্sাb ীলংকার েসনাবািহনী LTTE 
েযাdােদর জাফনা শহের েকাণঠাসা কের েফেল। 
লড়াi তীbতর হেয় oেঠ। সংেশািধত সংিবধােনর 
aধয্ায়-৪ anযায়ী িসংহলা o তািমল uভয় ভাষা 
সরকাির o জাতীয় ভাষার মযর্াদা পায়। 
েসনাবািহনী তািমল জিঙ্গেদর ঘাঁিট জাফনা শহর 

aবrd কের। eেত বh মাnষ হতাহত হয়। 
ভারেতর pধানমntী রাজীব গাnী ীলংকার 
আkমণ বn করার আেবদন কেরন eবং বয্থর্ 
হন।   

২ জুন ভারত তািমলেদর সাহােযয্র জn ীলংকার 
utরিদেক জাহাজ পাঠায়। ীলংকার েনৗবািহনী 
egিলেক বাধা েদয়। 

৪ জুন তািমলেদর জn ভারত আকাশপেথ ২৫ টন 
খাদয্সামgী aবrd aঞ্চেল িনেkপ কের।  

২৯ জুলাi ীলংকার েpিসেডন্ট েজ.আর.জয়বধর্েন ভারেতর 
ei হsেkেপর ফেল ভারেতর সেঙ্গ আেলাচনা 
শুr কেরন। ২৯ জুলাi eকটা ভারত- ীলংকা 
চুিk হয়। eেত িসdাn হয় : pেদশgিলর হােত 
kমতার িবেকndীকরণ করা হেব; তািমল ভাষােক 
সরকাির মযর্াদা েদoয়া হেব eবং utর o পূেবর্ 
আiন-শৃংখলা িফিরেয় আনেত ভারত েথেক 
‘iিন্ডয়ান িপস িকিপং েফাসর্’ IPKF পাঠােনা 
হেব। ীলংকার েসনাবািহনী utরাঞ্চেলর 
aপােরশন বn কের। LTTE ছাড়া েবিশরভাগ 
তািমল েগা ী ast েছেড় িদেয় আেলাচনার 
মাধয্েম সমাধােন eকমত হয়। eiসময় dীেপর 
দিkণাংেশ JVP িবেdাহ শুr কের। 

২৬ েসেpmর ভারত সরকার তািমলেদর রাজৈনিতক দািবেক 
grt না েদoয়ায় LTTE েনতা েলফেটনান্ট 
কেনর্ল িথলীপান aনশন কের মৃতুয্বরণ কেরন।  

৪ aেkাবর ীলংকার েনৗবািহনী পেয়ন্ট েপেDার কােছ 
LTTE–র েবাট আটক কের। 

৮-১০ aেkাবর IPKF-eর oপর আkমণ শুr কের LTTE। 
LTTE-র ঘাঁিটgিলেত পাlা আঘাত হােন 
IPKF। তােদর aপােরশন চলেত থােক।    

নেভmর ১৯৮৮ LTTE-র সেঙ্গ সংঘাত শুr হoয়ায় ভারত 
সরকার িবকl তািমল grপ ‘iলম িপপলস 
েরেভািলuশনাির িলবােরশন ন্ট’ EPRLF–েক 
মদত েদয়। ei েগা ী িনবর্াচেন বয্াপকভােব 
আtpকাশ কের।  

১৯৮৯ ২ জাnয়াির রনিসংেঘ েpমাদাসা েpিসেডন্ট 
িনবর্ািচত হন। িতিন িতনমােসর মেধয্ IPKF–েক 
dীপ েছেড় চেল েযেত বেলন। রাজীব গাnী ei 
দািব নাকচ কের েদন। িডেসmের িভ.িপ.িসং 
ভারতীয় pধানমntী হoয়ার পর িসdাn বদল হয়।   

২৪ মাচর্ ১৯৯০ দীঘর্ সময় ধের IPKF–েক dীপ েছেড় যাoয়ার 
দািব করার পর ২৪ মাচর্ IPKF–eর েশষ 
জাহাজ dীপ ছােড়। IPKF-eর ৩২ মাস 
থাকাকালীন ১১০০ IPKF eবং ৫০০০-eর েবিশ 
ীলংকাবাসী মারা যায়। 

১০ জুন LTTE-র সেঙ্গ েpমাদাসা সরকােরর শািn 
আেলাচনা েভেঙ যাoয়ার পর সামিয়ক 
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যুdিবরিতর aবসান হয়। ৬০০জন তািমল o 
মুসলমান পুিলশ-কমর্চারীেক LTTE হতয্া কের।  

aেkাবর ২৮ হাজার মুসলমান বািসnােক LTTE জাফনা 
েছেড় চেল েযেত বাধয্ কের। 

েম ১৯৯১ তািমলনাড়ুেত আtঘাতী েবামা িবেsারেণ রাজীব 
গাnীর মৃতুয্ হয়।  

জুলাi iয়াপানায়া (জাফনা) uপdীেপর eিলফয্ান্ট পাস 
সামিরক ঘাঁিট িঘের রােখ ৫০০০ LTTE েযাdা। 
eক মাস বয্াপী সংঘেষর্ d’পেkর ২০০০-eর 
েবিশ মাnষ মারা যায়।   

aেkাবর পািlয়ােগােড়lা হামলায় LTTE–র হােত 
১০৯জন সাধারণ মুসলমান নাগিরক িনহত হয়। 
ীলংকা সরকার তািমল gামgিলর oপর 

pিতেশাধ েনoয়ার জn মুসলমান েহাম গাডর্েদর 
pিশkণ eবং ast েদয়। 

েফbrয়াির ১৯৯২ বারবার আkমণ কেরo ীলংকার সামিরক 
বািহনী LTTE–র হাত েথেক জাফনা udার 
করেত বয্থর্ হয়। 

েম ১৯৯৩ LTTE-র আtঘাতী হামলায় ীলংকার 
েpিসেডন্ট রণিসংেহ েpমাদাসা িনহত হন। 

নেভmর পুেনিরন-eর যুেd LTTE জয়লাভ কের। 
১৯৯৪ পালর্ােমন্ট িনবর্াচেন UNP–েক হািরেয় ‘িপপলস 

aয্ালােয়n’ kমতায় আেস। েpিসেডন্ট িনবর্াচেন 
জয়লাভ কেরন ei েজােটর পেk চিndকা 
kমারাতঙু্গা। তাঁর িবেরাধী pাথর্ী গািমনী 
িডসসানােয়েক LTTE–র হােত িনহত হন।  

১৯৯৫ জাnয়ািরেত d’পেkর যুdিবরিত েঘািষত হয়। ১৯ 
eিpল LTTE যুdিবরিত ভঙ্গ কের। সরকার 
েফর LTTE–র হাত েথেক জাফনা পুনrdােরর 
aিভযােন নােম। ৫ িডেসmর pিতরkা মntী 
anrdা রাতoয়ােt জাফনায় জাতীয় পতাকা 
uেtালন কেরন। সরকাির িহেসেব d’পk িমিলেয় 
২৫০০ জন িনহত হয়, ৭০০০জন আহত হয়। 
LTTE সহ সােড় িতন লk সাধারণ নাগিরক 
জাফনা েছেড় ভািn aঞ্চেল পািলেয় যায়।  

১৯৯৬ জাnয়ািরেত কলেmা েসন্Tাল বয্ােঙ্ক LTTE-র 
আtঘাতী হানায় ৯০জন িনহত eবং ১৪০০ মাnষ 
আহত হয়। LTTE ‘aপােরশন আনিসিজং 

oেয়ভস’ শুr কের। জুলাiেয় মুlাiিতভুর যুেd 
তারা জয়ী হয়। আগেs সরকার পাlা আkমণ 
কের। d’লk সাধারণ বািসnা পািলেয় যায়। ২৯ 
েসেpmর সামিরক বািহনী িকিলেনািচ্চ শহর দখল 
কের। 

১৯৯৭ ১৩ েম ২০ হাজার সরকাির েফৗজ LTTE 
িনয়িntত ভািn aঞ্চেল eকটা সরবরাহ লাiন 

খুলেত িগেয় বয্থর্ হয়। aেkাবের LTTE 
ীলংকান oয়াlর্ েTড েসন্টাের েবামা বষর্ণ কের। 

১৯৯৮ জাnয়ািরেত LTTE কািন্ডেত েবামা বষর্ণ করেল 
িবখয্াত েবৗd সমািধ ‘েটmল aফ দয্ টুথ’ 
kিতgs হয়। ২৭ েসেpmর তারা ‘aপােরশন 
আনিসিজং oেয়ভস ২’ শুr কের। িকিলেনািচ্চর 
যুেd তারা জয়ী হয়। 

১৯৯৯ মােচর্ সামিরক বািহনী দিkণ েথেক ভািnেত 
আkমণ কের। েসেpmের েগানাগালা-েত LTTE 
৫০জন সাধারণ নাগিরকেক হতয্া কের। ২ 
নেভmর শুr হয় ‘aপােরশন আনিসিজং oেয়ভস 

ি ’। িডেসmের LTTE–র আtঘাতী হামলায় 
েpিসেডন্ট চিndকা kমারাতুঙ্গার eকটা েচাখ ন  
হেয় যায়।  

২০০০ ২২ eিpল LTTE eিলফয্ান্ট পাস িমিলটাির 
কমেpk দখল কের িনেল জাফনা uপdীেপর 
সেঙ্গ ভািnর মূল ভূখN িবিচ্ছn হেয় যায়। 
িডেসmের LTTE eকতরফাভােব যুdিবরিত 
েঘাষণা কের।  

২০০১ ২৪ eিpল LTTE যুdিবরিত তুেল েনয় eবং 
utেরর িদেক aিভযান কের। জুলাi মােস  
বnরনােয়ক iন্টারnাশনাল eয়ারেপােটর্ 
আtঘাতী হামলায় বয্াপক kয়kিত হয়। ৫ 
িডেসmর িনবর্াচেন UNP–র রািনল 
uiকেরমািসংেঘ জয়ী হন। ১৯ িডেসmর নরoেয়র 
মধয্sতায় d’পেkর মেধয্ আেলাচনা শুr হয়। 
LTTE ৩০ িদেনর যুdিবরিত েঘাষণা কের। 

২০০২ ২২ েফbrয়াির ীলংকা সরকার eবং LTTE eক 
sায়ী যুdিবরিত চুিkেত sাkর কের। eরপর 
আেলাচনা চলেত থােক। আগেs সরকার 
LTTE–র oপর েথেক িনেষধাjা তুেল িনেত 

রািজ হয়। পাঁচদফা আেলাচনার পর d’পk eক 
যুkরাTীয় সমাধােন সmত হয় eবং LTTE 
আলাদা রােTর দািব েথেক সের আেস। 

২০০৩ ২১ eিpল আেলাচনা েভেঙ যায়। ৩১ aেkাবর 
LTTE িনজs শািn psাব েপশ কের। eেত 
‘anবর্তর্ীকালীন sশাসন কতৃর্t’ েচেয় utর o 
পূবর্ ীলংকায় তােদর হােত বয্াপক kমতা দািব 
করা হয়। দিkেণ তাঁর িনেজর দেল িবেkাভ 
েদখা েদoয়ায় pধানমntী uiকেরমািসংেঘ জrির 
aবsা জাির কেরন। িতিন JVP–র সেঙ্গ িমেল 
নতুন েজাট ‘iuনাiেটড িপপলস ি ডম 

aয্ালােয়n’ UPFA গঠন কেরন। 
২০০৪ ৮ eিpল িনবর্াচেন িজেত UPFA–র মািহn 

রাজাপাকেস pধানমntী মেনানীত হন। িনবর্াচেনর 
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পর িtেঙ্কামািলর দিkেণর যুেd LTTE িপছু 
হেট। LTTE–র isানর্ কমান্ডার িভনায়াগামুিথর্ 
মুরলীথর oরেফ কrণা সহ an বnীেদর শাসক 
পািটর্র সiদ আিল জািহর েমৗলানা পািলেয় েযেত 
সাহাযয্ কেরন। কrণা ৫ হাজার কয্াডার সহ 
LTTE েছেড় ‘তািমলeলা মাkাল িভdথালাi 

পুিলকাল’ TMVP গঠন কেরন। ২৬ িডেসmর 
ভারত মহাসাগের sনািমর আঘােত ৩০ হাজােরর 
েবিশ মাnষ িনহত eবং আরo েবিশ মাnষ 
গৃহহীন হেয় পেড়। 

২০০৫ ১২ আগs ীলংকার িবেদশমntী তািমল লkণ 
কািদরগামার LTTE–র হােত িনহত হন।  

২০০৬ পূবর্ িtেঙ্কামািল েজলায় মািভল আr aঞ্চেলর 
জলাধােরর sুiস েগট বn কের েদoয়ায় ১৫০০০ 
gােমর ধানেখেত জেলর সরবরাহ বn হেয় যায়। 
েফর যুd শুr হয় ২১ জুলাi।  

২০০৭ ১১ জুলাi সামিরক বািহনী েথািpগালা দখল কের 
পূবর্ pেদেশ তােদর িনয়ntণ pিত া কের। ei 
যুেdর ফেল পূবর্ pেদেশর ১০ হাজার পিরবােরর 
৩৫ হাজার মাnষ গৃহহীন হেয় ant পািলেয় 
যায়। ২৯ িডেসmর িডেফn েসেkটাির েগাটাবায়া 
রাজাপাকেস ২২ েফbrয়াির ২০০২-eর চুিkবd 
যুdিবরিত তুেল েনoয়ার দািব কেরন। 

২ জাnয়াির ২০০৮ সরকার যুdিবরিত সরকািরভােব pতয্াহার কের। 
আেমিরকা, কানাডা, নরoেয় eবং ভারত ei 
pতয্াহার িনেয় p  েতােল।  

১০ জাnয়াির LTTE িববৃিত িদেয় জানায়, সরকােরর ei 
িসdাn aেযৗিkক। তারা আnজর্ািতক সমাজেক 
তােদর oপর েথেক িনেষধাjা pতয্াহার করেত 
বেল। ১০ মাচর্ বািtকােলায়া েজলার ৯িট িডিsTk 
কাuিnল আসেন TMVP জয়লাভ কের।  

২৩ eিpল ১৮৫ জন ৈসnেক জাফনা েথেক িকিলেনািচ্চ 
যাoয়ার পেথ LTTE হতয্া কের।  

৯ েম আদামপান শহর দখল কের ীলংকার েসনারা। 
১০ েম  isানর্ pিভিnয়াল কাuিnল িনবর্াচেন TMVP 

শাসক UPFA–র pাথর্ী িহেসেব দাঁড়ায় eবং 
eেত UPFA জয়লাভ কের। 

১৬ জুলাi utর-পি ম uপkলভােগর শহর িভদাtালিতভ ু
eবং মূল সী টাiগার ঘাঁিট েসনারা দখল কের। 

২০ জুলাi  iupাikাদাভাi শহর দখল কের েসনারা। 
২১ জুলাi  LTTE েঘাষণা কের েয তারা ২৮ জুলাi েথেক 

৪ আগs কলেmােত সাকর্ সেmলন uপলেkয্ 
eকতরফা যুdিবরিত পালন করেব। সরকার 
LTTE–র েঘাষণা pতয্াখয্ান কের। 

২ আগs মাnার েজলায় েভlানkলাম শহের LTTE–র 
েশষ শk ঘাঁিটর পতন হয়। 

২ েসেpmর েসনাবািহনী pচN সামিরক সংঘেষর্র মেধয্ 
মাlািভ শহর দখল কের।  

৯ েসেpmর LTTE আচমকা ভাভুিনয়া িবমান ঘাঁিটেত 
আkমণ কের।  

১৫ েসেpmর িকিলেনািচ্চর কােছ আkারায়ানkলাম-e pচN 
লড়াi শুr হয়। 

৩ aেkাবর রাTসংেঘর ৫১িট Tােকর কনভয় ৬৫০ টন খাদয্ 
িনেয় িকিলেনািচ্চ েজলায় pেবশ কের। 
িকিলেনািচ্চ শহের কাuেক পাoয়া যায়িন।  

১৭ aেkাবর েসনাবািহনী নািচ্চkদা-র utের মাnার-পুেনিরন 
েরােডর সংেযাগ েকেট েদয়। eর ফেল d’লেkর 
েবিশ গৃহহীন সাধারণ মাnেষর জীবন িবপn হয়।  

২৯ aেkাবর পি ম uপkেল LTTE-র নািচ্চkদা ঘাঁিটর 
পতন হয়।  

১৫ নেভmর েসনাবািহনীর টাs েফাসর্ LTTE–র 
রণৈনিতকভােব grtপূণর্ শk ঘাঁিট পুেনিরেন 
pেবশ কের। 

১৭ নেভmর েসনাবািহনী মানkলাম eবং আশপােশর eলাকা 
দখল কের।  

৪ িডেসmর  েসনাবািহনী মুlাiিতভু-র ১০ িকিম দিkেণ 
আলামিপল-e pেবশ কের।  

১ জাnয়াির ২০০৯ েসনাবািহনী িকিলেনািচ্চর utের পারানথান দখল 
কের।  

 
২ জাnয়াির েpিসেডন্ট মািহn রাজাপাকেস েঘাষণা কেরন 

eক দশক ধের LTTE–র pশাসিনক রাজধানী 
িহেসেব খয্াত িকিলেনািচ্চ েসনাবািহনী দখল কের 
িনেয়েছ। 

৮ জাnয়াির টাiগাররা জাফনা uপdীপ েছেড় মুlাiিতভুর 
জঙ্গেল সের যায়।  

২৫ জাnয়াির েসনাবািহনী LTTE–র েশষ ঘাঁিট মুlাiিতভু 
দখল কের।  

৩ েফbrয়াির আেমিরকা যুkরাT, iuেরািপয়ান iuিনয়ন, 
জাপান, নরoেয় eক যুk িববৃিতেত LTTE–েক 
ast নািমেয় িনেয় সংঘেষর্র aবসান ঘটােত 
বেল। 

৫ েফbrয়াির েসনাবািহনী চালাi-েত েশষ ‘সী টাiগার েবস’ 
দখল কের েনয়। 

২০ েফbrয়াির LTTE-র di িবমান কলেmােত আtঘাতী হানা 
েদয়। ২ জন িনহত eবং ৪৫ জন আহত হয়। 
িবমান dিটেক gিল কের নামােনা হয়।  

২৬ নাচর্ সামিরক বািহনী জানায়, ‘েনা ফায়ার েজান’-eর 
বাiের মাt ১ বগর্ িকিম aঞ্চেল LTTE–র 
িনয়ntণ রেয়েছ। িতন বছর আেগ ১৫০০০ বগর্ 
িকিম তােদর িনয়ntেণ িছল। 
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৫ eিpল েসনাবািহনী পুথুkুিদiিরpু দখল কের LTTE–েক 
নাগিরকেদর বসিত ‘েনা ফায়ার েজান’-e েঠেল 
িনেয় যায়। 

২০-২১ eিpল েসনাবািহনী ‘েনা ফায়ার েজান’-e pেবশ কের 
বh সাধারণ মাnষেক হতয্া কের। তািমলরা 
দলবdভােব পািলেয় েযেত থােক। 

২২ eিpল LTTE–র িমিডয়া েকা-aিডর্েনটর েভেলuথান 
থায়ািনিথ eবং টপ iন্টারেpটার kমার পঞ্চরtম 
েসনাবািহনীর কােছ আtসমপর্ন কের। 

েম ‘iueন aিফস ফর দয্ েকা-aিডর্েনশন aফ 

িহuেমিনেটিরয়ান aয্ােফয়াসর্’ জানায়, ১,৯৬,০০০ 
মাnষ পািলেয় েগেছ eবং utর-পূেবর্র 
uপkলভােগর সংঘষর্-eলাকায় আরo ৫০,০০০ 
মাnষ আটেক রেয়েছ। ‘দয্ টাiমস’ পিtকা 

জানায়, ‘েসফ েজান’-e ২০,০০০ নাগিরকেক 
হতয্া করা হেয়েছ।১৬ েম েসনাবািহনী 
uপkলভােগর েশষ েয aংেশ LTTE আ য় 
িনেয়িছল, তা দখল েনয়। েpিসেডন্ট মািহn 
রাজাপাকেস িবজয় েঘাষণা কেরন। 

১৭ েম LTTE-র িচফ aফ iন্টারnাশনাল িরেলশনস 
েসলভারাসা পাথমানাথান পরাজয় sীকার কের 
েনন। 

১৮ েম utর-পূবর্াঞ্চেলর eক েছাT জঙ্গেল সকােল 
LTTE েনতা েভলুিপlাi pভাকরণেক হতয্া 
করা হয়। 

eক ভারতীয় তািমেলর েচােখ 
ীলংকার তািমল সমsা 

 

িদ েsটসময্ান িpন্ট জানর্ািলজম s ুেলর িডেরkর সাম রাজাpা (সংেkেপ সা.রা.)-র সেঙ্গ িজেতন নnীর (মnন) সাkাৎকার iংেরিজ েথেক বাংলায় তজর্মা কের ছাপােনা হল। 
 

মnন : ীলংকায় িসংহলা o তািমলেদর মেধয্ দীঘর্িদন ধের েয সংঘাত 
চেল আসেছ, তার িক eবার aবসান হল? 
সাম রাজাpা : আিম মেন কির না েয সংঘােতর aবসান হেয়েছ। যুd 
েশষ হেয়েছ, সংঘাত েশষ হয়িন।  
মnন : তাহেল ei সংঘাত aথর্াৎ ‘তািমল iলম’ pে র কী সমাধান 
আপিন মেন কেরন? 
সা.রা. : মােঝ মােঝ মেন হয় সমsাটা েবশ জিটল, িকnt eর সমাধান 
খুবi সহজ। তেব ei সহজ সমাধানটােক েকu gহণ করেব না। যিদ 
ীলংকা eকটা ঐকয্বd েদশ থাকেত চায়, তাহেল তার eকটা যুkরাTীয় 

সংিবধান দরকার। কারণ ীলংকায় বরাবর dেটা জািত িছল, eকটা 
তািমল, anটা িসংহলা। 
মnন : েকন ীলংকায় েতা anাn কিমuিনিটর কথাo শুেনিছ --- 
সা.রা. : aবশয্i। তেব oখােন eকটা তািমল রাজয্ eবং eকটা িসংহলা 
রাজয্ িছল। যতটা নিথবd iিতহাস পাoয়া যায়, েমাটামুিট ছ’হাজার বছর 
িপছেন যাoয়া েযেত পাের। ei diেয়র মেধয্ িবেরাধ িছল, আবার 
শািnপূণর্ সহাবsানo িছল। িকnt ei dীেপ বরাবর eকটা তািমল eবং 
িসংহলা সমাজ িছল। সpদশ শতাbীেত যখন iuেরাপীয় uপিনেবশ sাপন 
শুr হল, জাফনায় eকটা তািমল রাজয্ িছল। pথমিদেক iuেরাপীয়েদর 
েছােটা েছােটা uপিনেবশ িছল, তারা সবটােক ঐকয্বd করার েচ া 
কেরিন। েকবল যখন িbিটশরা uপিনেবশ sাপন করেত শুr করল eবং 
পতুর্িগজ o ডােচেদর তািড়েয় িদল, তখন তােদর dেটা আলাদা সরকােরর 
পিরবেতর্ eকটা ঐকয্বd সরকােরর pেয়াজন হল। eমনকী, যখন িbিটশরা 
ীলংকা দখল করল, তখন িসংহলা রাজয্ শাসন করিছেলন eকজন 

তািমল রাজা। রাজা iলারা ... আবার aতীেত uেlাটাo েদখা েগেছ। 
আমরা জািন iিতহােস eমনটা ঘেটi থােক। িকnt সবসময়i ীলংকা dীেপ 
তািমল o িসংহলা নামক dেটা আলাদা জািতর aিst িছল।  
 ১৮৩০ সােল িbিটশরা যখন পতুর্িগজ o ডােচেদর তািড়েয় পুেরা 
dীেপর দখল িনল, তারা শাসনকাযর্ চালােনার জn সবটােক ঐকয্বd কের 

কলেmােত রাজধানী sাপন করল। ১৯৪৮-e যখন িbিটশরা চেল যাoয়ার 
িসdাn িনল, তারা িকnt তািমল o িসংহলা dেটা সttার কােছ kমতা 
হsাnর করল না। েসটাi করা uিচত িছল, েকননা তারা যখন eেসিছল, 
তখন dীেপ dেটা আলাদা রাজয্ িছল। eটাi িছল িbিটেশর uপিনেবশবাদী 
মানিসকতা। তািমলেদর মেধয্o যারা akেফাডর্ বা েকিmর্েজ িশkালাভ 
কেরিছল, তারা িছল িbিটশেদর েথেকo েবিশ িbিটশ। েযমন আমরা 
বাংলােতo েদেখিছ। িসংহলারা মজা কের eেদর বলত বাদািম সােহব। 
িসংহলা eবং তািমলেদর মেধয্ eকটা েছাT eিলট aংশ মেন করত, 
আমরাi সব িকছু িনয়ntণ করব। তারা িbিটশেদর বলেত পারত, েতামরা 
যখন kমতা হsাnর করছ, তখন িসংহলা o তািমলেদর pেতয্কেক 
তােদর pাপয্ িমিটেয় দাo। েসটা oরা করল না। oটাi িছল ীলংকায় 
তািমল সমsার সূtপাত।  
 ei সমsার শুr হল eকটা কিমuিনিটর হােত --- িসংহলা েবৗd 
কিমuিনিটর হােত --- kমতা aপর্েণর মধয্ িদেয়। িসংহলা েবৗd eিলটরা 
িbিটশ আমেল িছল সকেল িk ান, eেদর নাম শুনেলi েবাঝা যায়। 
িbিটশরা চেল যাoয়ার সেঙ্গ সেঙ্গ তারা সব েবৗd হেয় েগল। sতরাং ধমর্ 
িছল eেদর কােছ sিবধা আদােয়র uপায়, েকান pতয্য় বা িবশব্ােসর বst 
নয়। িbিটশ আমেল িসংহলা o তািমল uভয় eিলটেদর মেধয্ ফয্াশান িছল 
শাসক eিলটেদর মেতা পিরিচত হoয়া।  
মnন : তািমল রাজনীিতিবেদরা িক েসসময় kমতার দািব কেরিছল? 
সা.রা. : তােদর করা uিচত িছল। eকজন তািমল রাজনীিতিবদ 
বেলিছেলন, সংিবধােন ৫০% আসন তািমলেদর eবং ৫০% িসংহলােদর 
জn সংরিkত থাকা uিচত, যােত eকটা kমতার ভারসাময্ থােক। িকnt 
eটা েকান কাযর্কর psাব িছল না। কারণ েসসময় তািমলরা িছল সংখয্ায় 
৩০%, an কিমuিনিট বাদ িদেয় িসংহলারা িছল pায় ৭০%। তাহেল 
কীভােব তািমলরা ৫০% আসন পােব? েসখােন তািমলরা ৩০% eবং 
িসংহলারা ৭০% েপেলo িসংহলারা সবসময় সংখয্াgr েথেক যােব। 
েসটাo েকান কাযর্কর বয্বsা িছল না। িbিটশরা aবশয্ তােত eকমতo 
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হয়িন। েসi সময় তািমল েনতৃt যেথ  শিkশালী িছল না eবং িনেজেদর 
দািব তুেল ধরার মেতা যেথ  জাতীয়মনs িছল না। তািমল eিলটরা 
শাসক িbিটশ eিলটেদর aংশ িহেসেব সmূণর্ সnt  িছল। তারা সাধারণ 
মাnেষর কথা ভাবত না। 
 িbিটশ সংিবধােন সংখয্ালঘুেদর জn --- তািমল, eমনকী 
মুসলমানেদর জn --- িকছু রkাকবচ িছল। ১৯৪৮-e kমতা হsাnেরর 
পের সংিবধান পিরবতর্ন হেয়েছ। eখন তৃতীয় সংিবধান চলেছ। oখােন 
আমােদর মেতা সংিবধােনর পিবtতা রkার েতমন grt েনi। আমােদর 
েদেশ েযমন ১৯৫১ সােল সংিবধান রচনা হেয়েছ, তার বh সংেশাধনী 
eেসেছ, িকnt েসi সংিবধানেক আমােদর েদেশর পিলিটকাল kাস eকটা 
পিবt দিলল মেন কের। িসংহলা জনসংখয্া ৭০%, তারা সবসময় 
সংখয্াgr, sতরাং সংিবধান পিরবতর্ন করা তােদর কােছ কিঠন িকছু নয়। 
pথম েযটা তারা করল, ১০ লk মাnেষর --- যােদর iিন্ডয়ান তািমল 
বলা হয় --- েভাটািধকার রদ করল। েকন eেদর iিন্ডয়ান তািমল বলা 
হয়? কারণ ১৮৩০ সাল েথেক eেদর eখােন আনা হেয়িছল িbিটশ 
pয্ােন্টশেনর কােজ। তািমলনাড়ু, an, কনর্াটক েথেক, িকছু েকরালা েথেক 
eরা pয্ােন্টশেনর কােজ oখােন িগেয়িছল। eরা oখােন বসবাস কেরেছ, 
েছেলপুেল হেয়েছ। কারণ কাজটা ধারাবািহক। eেদর aবsাo ভােলা। eরা 
ভারেত িফের আসার কথা ভােবিন। oখােনi িথতু হেয়েছ। eেদরi 
iিন্ডয়ান তািমল বা pয্ােন্টশন তািমল বলা হয়, oখানকার ছ’হাজার 
বছেররo েবিশ সময় ধের বসবাসকারী েদশীয় তািমলেদর েথেক আলাদা 
করার জn। ei েদশীয় তািমলরা িকnt iিন্ডয়ান তািমলেদর েভাটািধকার 
েথেক বিঞ্চত করার পদেkপেক িবেরািধতা করল না। কারণ eেদরেক oরা 
kিল বেল মেন করত। ei kিলরা aবশয্ aেনেকi েলখাপড়া িশেখিছল, 
বয্বসা-বািণজয্o কেরেছ, সবাi আর kিল থােকিন। eেদর মেধয্ ধনী 
মাnষজনo আেছ। ধনী বয্বসায়ী, েকu েকu কলেmােত বাস কের --- 
ডাkার, iিঞ্জিনয়ার, uিকল iতয্ািদ।  
 েনহr েসi সময় িঠক করেলন, eরা ীলংকার ‘nাচারাল বনর্’, 
ভারত eেদর gহণ করেব না। বয্িkগতভােব েকu ভারেত আসেত পাের, 
ভারত েথেকo েকu েযেত পাের। িকnt eকটা সমি গত জনেগা ী িহেসেব 
eটা েমেন েনoয়া যায় না। েনহr যতিদন েবঁেচ িছেলন eটা হেত 
পােরিন। িকnt লালবাহাdর শাstী যখন pধানমntী হেলন, তাঁর িবেদশ সিচব 
িছেলন eল.েক.ঝা। িতিন লালবাহাdর শাstীেক েবাঝােলন, eবয্াপাের 
eকটা সমেঝাতা করেত হেব। di-তৃতীয়াংশ iিন্ডয়ান তািমলেক িফিরেয় 
আনা েযেত পাের ei শেতর্, যিদ eক-তৃতীয়াংশেক ীলংকার নাগিরকt 
েদoয়া হয়। কলেmার সেঙ্গ ei মেমর্ চুিk হল। িকnt যারা sচ্ছল, তারা 
oখান েথেক েকui আসেত চাiল না। ফেল pয্ােন্টশন oয়াকর্াররা আসেত 
বাধয্ হল। তারা eখােন েবকার হেয় রiল। eখােন pয্ােন্টশেনo যেথ  
sানীয় oয়াকর্ার রেয়েছ। eেদর ৮০০০ টাকার মেতা eকটা িরেসট্ লেমন্ট 
মািন েদoয়া হেয়িছল। eরা েসi টাকা খরচ কের েফলল eবং তারপর 
িনঃs হেয় েগল। 
 eটা িছল আর eকটা aধয্ায়। িকnt েকন ীলংকা eেদর পূণর্ 
নাগিরকt িদেত চায়িন? কারণ sাধীনতার পর েয িনবর্াচন েসখােন 
হেয়িছল, তােত ei iিন্ডয়ান তািমলরা সকেলi তািমল pাথর্ীেদর েভাট 
িদেয়িছল। ফেল পালর্ােমেন্ট eকটা বেড়া তািমল pিতিনিধt হেত 
েপেরিছল। িসংহলা রাজনীিতিবেদরা েসটা কমােত েচেয়িছল। ভারত মুেখর্র 
মেতা তােদর ফাঁেদ পা িদল।  

 eরপর ১৯৫৬ সােল বnরনােয়ক পালর্ােমেন্ট ‘িসংহলা oনিল’ িবল 
আনেলন। eেত িসংহলােক eকমাt সরকাির ভাষা করেত চাoয়া হল। 
যখন িbিটশরা ীলংকােক ঐকয্বd কেরিছল, তখন তারা iংেরিজেক 
eকমাt সরকাির ভাষা কেরিছল। িশিkত তািমল o িসংহলারা iংেরিজ 
বুঝত, ফেল তখন েকান asিবধা হয়িন। িকnt eবার সমsা ৈতির হল। 
eকটা uদাহরণ িদi। জাফনা েজলায় eকজনo িসংহলা বািসnা েনi। 
eটা ১০০ শতাংশ তািমল বসিত aঞ্চল। pসঙ্গত, ীলংকার মুসলমােনরাo 
সকেলi তািমল। যিদo তারা িনেজেদর ‘মুর’ িহেসেব িচিhত কের। আিম 
িনেজ েদেখিছ, oখানকার মুসলমান সমাজ তােদর সমs ধমর্ীয় আচার 
তািমল ভাষায় পালন কের। eমনকী, তািমলনাড়ুেতo মুসলমােনরা 
ধমর্াচরেণ ud র্ eবং আরিব বয্বহার কের। aতeব oখােন তারা anাn 
তািমলেদর মেতা --- েস িk ান বা িহnd যাi েহাক --- ততটাi 
তািমল। িসংহলারা eেদর ‘মুর’ িহেসেব িচিhত কের eবং তািমলেদর 
মেধয্ eেদর েগানা হয় না। ভাষার pসঙ্গটায় িফের আিস। কলেmা েথেক 
েকu eকজন জাফনায় eকটা েটিলgাম পাঠােত চায়। েসসময় iন্টারেনট 
আেসিন। eকজন হয়েতা কলেmােত eকটা কেলেজ ভিতর্ হেত চায়। যিদ 
েস েটিলgামটা iংেরিজেতo েলেখ, েটিলgাফ aিফেস aডর্ার িছল, oi 
েটিলgামটা িসংহলােত তজর্মা কের পাঠােনা হেব। eখন জাফনায় েকui 
িসংহলা পড়েত পাের না। sতরাং eকটা চাকির, কেলেজ ভিতর্ iতয্ািদ 
েkেt eরকম eকটা জrির বাতর্া েবাঝার uপায় িছল না। েসi সময় eক 
দািয়tশীল িসিভল সােভর্ন্টেক জাফনায় িডিsTk কােলkর বা গভনর্েমন্ট 
eেজন্ট িহেসেব পাঠােনা হেয়িছল। িতিন সরকারেক জানােলন, eiভােব 
aডর্ার কাযর্কর করেত েগেল খুবi সমsা হেচ্ছ। যিদ ei ভাষানীিত 
চািলেয় যাoয়া হয়, তাহেল aদূর ভিবষয্েত eকটা িবেdাহ েদখা েদেব। 
সরকার pতুয্tের জানােলা, আমরা তািমল eলাকাgেলা ৈসn িদেয় িঘের 
েদব। েসটা িছল ১৯৬০-eর দশক। oরা তািমলেদর িdতীয় ে ণীর নাগিরক 
িহেসেব েদখেত বd পিরকর িছল।  
 eরপর েযটা আেরািপত হল, েসটােক oরা বলত 
‘sয্ান্ডাডর্াiেজশন’। eকজন তািমল যিদ কেলেজ ভিতর্ হেত চাiত, 
তােক an িসংহলা pাথর্ীর তুলনায় ১৫% নmর েবিশ েপেত হেব। 
ীলংকায় কেলেজর সংখয্া িছল কম। েপশাগত কেলেজর সংখয্া িছল 

আরo কম। aতeব নতুন pজেnর পেk --- যারা ১৯৫০-eর পের 
জেnেছ --- হাisুেলর পাঠ েশষ কের কেলেজ েঢাকা তােদর aসmব 
হেয় পড়ল। তািমলরা uচ্চিশkায় grt িদত। িbিটশরা যখন চেল েগল, 
িসিভল সািভর্েস ৯০% িছল তািমল। eবার নতুন pজেnর েছেলেমেয়রা 
যখন sুেল পড়েত েগল, তারা জানেলা sয্ান্ডাডর্াiেজশন eবং anাn 
pিতবnকতার জn তােদর uচ্চিশkার পথ বn। aতeব সরকাির 
চাকিরেতo তারা েযেত পারেব না। ফেল তােদর মেধয্ eল হতাশা। তারা 
তািমল রাজৈনিতক েনতৃtেক p  করল, যিদ ei aবsােক েশাধরােত হয় 
তাহেল িক তািমলেদর আলাদা eকটা রাT দরকার নয়? েসi সময় pধান 
তািমল দল িছল ‘েফডােরল পািটর্’। তারা িনেজেদর oi নাম িনেয়িছল, 
কারণ তারা মেন করত কলেmােত eকটা েফডােরল গভনর্েমন্ট দরকার। 
ei দেলর েনতা িছেলন েচলভানায়াগাম, eক গাnীবাদী। িতিন শাসক 
রাজৈনিতক েনতােদর সেঙ্গ eেকর পর eক আেলাচনা কেরন eবং 
শাসকদেলর সেঙ্গ dেটা চুিk সmn কেরন --- বnরনােয়ক-
েচলভানায়াগাম চুিk o েসনানােয়ক-েচলভানায়াগাম চিুk। সi কেরo েসi 
চুিk মানা হয়িন।  
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 ১৯৭৭ সােল eেস তািমল যুবেকরা তােদর বেয়ােজয্  েনতােদর 
েফডােরল পািটর্েক বদেল ‘তািমল iuনাiেটড িলবােরশন ন্ট’ TULF 
গঠন করেত বাধয্ করল। ei দেলর লkয্ িsর হল আলাদা তািমল রাT 
গঠন। কারণ ীলংকার সরকার যুkরাTীয় কাঠােমােক েমেন েনয়িন। 
যতবার তারা িকছু েমেনেছ, ততবার েসখান েথেক িপছু হেটেছ। eরা 
িনবর্াচেন দাঁিড়েয় সমs তািমল আসেন জয়লাভ করল। েচলভানায়াগাম 
মারা েগেলন, aমৃতিলঙ্গম েনতেৃt eেলন। িকnt িতিন জানেতন না 
কীভােব ei লkয্েক বাsবািয়ত করা হেব। eখান েথেকi জিঙ্গ 
আেnালেনর বীজ েরািপত হল। তািমল যুবেকরা ast হােত তুেল েনoয়ার 
িসdাn িনল। তােদর কােছ মেন হল, eটাi আমােদর েkােভর সমাধােনর 
eকমাt রাsা। eছাড়া িসংহলােদর সেঙ্গ নাগিরক িহেসেব সমান aিধকার 
িনেয় বাস করার an uপায় েনi। আমােদর তািমলেদর িনজs রাT 
দরকার। পাঁচিট েজলা িনেয় utেরর pেদশ eবং িতনিট েজলা িনেয় পূেবর্র 
pেদশ --- ei dেটা pেদশ িনেয় গেড় uঠেব ‘তািমল iলম’। তািমল 
ভাষায় iলম মােন হল লংকা। aেনেক মেন কের eটা তািমল িকছু 
বয্াপার, েমােটi তা নয়। iলম মােন েতা সমg ীলংকা। eরা চাiেছ 
dেটা pেদশ িনেয় তািমল iলম, েযমন থাকেব িসংহলা iলম।  
 ei ঘটনা যখন ঘটেছ, তখন iিnরা গাnী েবঁেচ িছেলন। িতিন তাঁর 
পূবর্সূরীেদর েথেক সমsাটা aেনক ভােলা বুঝেত েপেরিছেলন। িতিন 
জিঙ্গেদর uৎসাহ িদেলন eবং ভারেতর মািটেত সামিরক pিশkেণরo 
বয্বsা করেলন। িতিন জানেতন িসংহলারা যুkরাTীয় সমাধান মানেব না। 
িতিন িনেজ তািমল iলেম িবশব্াস করেতন না। িকnt িতিন মেন করেতন, 
eকমাt সশst সংgােমর চােপi িসংহলারা তািমলেদর nাযয্ দািবেক 
sীকৃিত েদেব। ei pিশkণ মূলত তািমলনাড়ুেত হত। িকnt েদরাdন eবং 
anাn সামিরক েকেndo ei pিশkণ হত। eটা eমন eক েগাপন 
কাযর্কলাপ যা সকেলi জানত। ীলংকায় eকটা বাংলােদশ ঘটােনার 
পিরকlনা তাঁর িছল। ei বাংলােদশ ধরেনর aপােরশন করার জn eকটা 
নতুন eয়ারেবস ৈতির করা হেয়িছল রামনাথপুরম েজলায়। eয়ারেফাসর্, 
েনিভ eবং আিমর্েক pstত করা হেয়িছল। aবশয্i ীলংকার তািমল 
জিঙ্গেদর সামেন রাখা হেয়িছল। ভারতীয় gpচর সংsা RAW ei 
aপােরশেন যুk িছল। oiসময় RAW-েত আেমিরকার gpচর সংsা 
CIA-র anpেবশ ঘেট eবং oয়ািশংটন পুেরা পিরকlনা তৎকালীন 
ীলংকার েpিসেডন্ট েজ.আর.জয়বধর্েনর কােছ ফাঁস কের েদয়। aপােরশন 

বানচাল হেয় যায়। eটা িছল ১৯৮৪ সােলর েগাড়ার ঘটনা। iিnরা গাnী 
পরবতর্ী sেযােগর aেপkায় িবষয়টােক sিগত রােখন। eরপর aমৃতসের 
ঘটল aপােরশন bু sার eবং iিnরা গাnীেক হতয্া করা হল। 
 eরপর রাজীব গাnী যখন pধানমntী হেলন, িতিন eসেবর িকছ ু
জানেতন না। েসসময় তাঁর িবেদশ সিচব িছেলন eকজন তািমল। তাঁেক 
aকsাৎ সিরেয় িদেয় ভান্ডারী নােম আর eকজনেক েসi পেদ িনেয় 
আসা হল। িতিন যখন িবেদশ সিচব িহেসেব pথম কলেmােত েগেলন, 
তাঁেক দাrণ আদরযt করা হল েসখােন। েশানা েগেছ, তাঁর stীেক eকটা 
aিত মূলয্বান িহেরর েনকেলসo uপহার েদoয়া হেয়িছল। িতিন রাজীব 
গাnীেক েবাঝান েয তািমল যুবেকরা সntাসবাদী, তােদর েমােটi িবশব্াস 
করা uিচত নয়। তাঁর েচ ােতi ১৯৮৭-েত রাজীব গাnী ভারত- ীলংকা 
চুিkেত সাkর করেলন। েসi চুিko িকnt আজ পযর্n মানা হয়িন। eেত 
বলা হেয়িছল utর o পূেবর্র di pেদশেক যুk কের eকটা pেদশ 
িহেসেব eক sশািসত তািমল aঞ্চল গঠন করা হেব। ei চুিkেক কাযর্কর 
করার জn ভারত েথেক eকটা ‘িপস িকিপং েফাসর্’ IPKF পাঠােনা হেব। 

ei ভারতীয় শািn রkা বািহনী IPKF oখােন িগেয় তািমলেদর সেঙ্গ 
লড়াi করেত শুr করল।  
 eখােন an িকছুo ঘেটেছ, েযটা আমােদর পররাT িবষয়ক মntেকর 
সেঙ্গ যুk। pায় sাধীনতার সময় েথেকi ei মntক েকরিলেদর dারা 
িনয়িntত। eটা বলা েযেত পাের িbিটশ Tািডশন। pথম েসেkটাির 
েজনােরল িছেলন েকরালার eম.আর.িপlাi। আজo আমােদর িবেদশ 
মntেকর িদেক তাকােল েদখা যােব, nাশনাল িসিকuিরিট aয্াডভাiজার 
eকজন েকরিল, িবেদশ সিচব েকরিল, pধানমntীর সিচব েকরিল, 
কয্ািবেনট সিচব েকরিল। েকরিলেদর তািমলেদর pিত eক ধরেনর সহজাত 
aপছn রেয়েছ। ei মাnেষরাi আমােদর িবেদশনীিত ৈতির কেরন। 

eiভােব LTTE–েক খতম করার পিরকlনায় ভারত সরাসির মদত 
কেরেছ. িকnt LTTE–েক েশষ কের িক তািমল সমsার সমাধান 
হেয়েছ? eটা eখন আরo grতর েমাড় িনেত পাের। হয়ত তা যুেdর 
িদেক না-o েযেত পাের, িকnt an kটৈনিতক পেথ তা eেগােত পাের। 
আেমিরকা ীলংকার pিতরkা-pধান সারাথ ফনেসকার িবrেd 
যুdাপরাধীর aিভেযাগ আনেছ। ফনেসকা আেমিরকার িgন কাডর্ েহাlার। 
িতিন গত সpােহ তাঁর িgন কাডর্ নবীকরণ করেত আেমিরকায় 
িগেয়িছেলন। েসখােন তাঁেক eকটা কিমশেনর সামেন যুdাপরােধর 
aিভেযােগ ডাকা হয়। ীলঙ্কার সরকার aৈবধভােব তাঁেক আেমিরকা 
েথেক বার কের িনেয় আেস। িকnt তাঁর িgন কাডর্ eখন িবপn। িতিন 
আগামী েpিসেডন্ট িনবর্াচেন pাথর্ী হেত চেলেছন। pিতরkা সিচব 
েগােটাবাiয়া রাজাপাকেস eকজন আেমিরকার নাগিরক। িতিন ীলংকার 
েpিসেডন্ট রাজাপাকেসর ভাi। আেমিরকার নাগিরক হেয় কী কের িতিন 
pিতরkার দািয়েt থােকন, েকu িজjাসা করেছ না। 
মnন : eটা েবাঝা যােচ্ছ, িসংহলা o তািমল সংঘাত eবং রাজনীিত নতনু 
েকান পেথ চলেব। iিতমেধয্ িtেঙ্কামািলেত ‘িবেশষ aথর্ৈনিতক aঞ্চল’ 
SEZ ৈতির হেয়েছ, বািtকােলায়া, আমপারা eবং utেরর িকিলেনািচ্চ o 
মুlাiিথভুেতo হoয়ার পিরকlনা চলেছ। বhজািতক কেপর্ােরটেদর হােত 
eলাকাgেলা তুেল েদoয়া হেচ্ছ। িকnt eখন েয আড়াi লk তািমল --- 
পিরবার, িশশু, বৃd-বৃdা সেমত aমাnিষক পিরেবেশ আ য় িশিবের 
রেয়েছ --- eকরকম বnীi বলা েযেত পাের --- 
সা.রা. : িডমাiিনং-eর (LTTE-র পঁুেত যাoয়া মাiন ন  করার) যুিkেত 
eেদর আটক কের রাখা হেয়েছ। aবশয্ বh তািমল aেsTিলয়া, কানাডা 
eবং an েদেশ পািলেয় েগেছ। তািমলনাড়ুর িশিবেরo রেয়েছ েদড় লk 
ীলংকার তািমল। তারা েসখােন েকান কােজ যুk হেত পাের না। 

িশিবেরর aবsাo খুবi dঃসহ।   
মnন : িসংহলা o তািমল সমাজ িক আলাদা আলাদা ‘েরস’ --- আযর্ o 
dািবড় জািত েথেক eেসেছ? 
সা.রা. : eটা িbিটশেদর ৈতির কের যাoয়া eকটা aিতকথা। েকান 
নৃতািttক গেবষণায় বলা হেয়েছ, িসংহলারা eেসেছ ‘iজাভা’ নামক eক 
কিমuিনিট েথেক। eরা aতীেত তালগাছ েথেক তািড় ৈতির করত। … 
মnন : িকnt ভাষা? 
সা.রা. : েসটা আলাদা আলাদা, িসংহলা eবং তািমল। বণর্মালাo আলাদা 
আলাদা। 
মnন : জাত বয্বsা (কাs িসেsম)? 
সা.রা. : ীলংকার মাnষ খুবi জাত সেচতন। ভারেতর জাত বয্বsা যিদ 
খারাপ হয়, তাহেল ীলংকার তার েথেকo খারাপ। কাঠােমাটা িসংহলা 
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eবং তািমলেদর েkেt eকi রকম। তেব তািমলেদর মেধয্ bাhণ জাত 
েনi। চািষ হল সেবর্াচ্চ জাত। তািমলেদর ‘েভলালা’ eবং িসংহলােদর 
‘েগাiগামা’ হল চািষ। তেব oখােন িসংহলা eবং তািমল uভেয়র মেধয্i 
বh িবভাজন aথর্াৎ uপজাত (সাবকাs) রেয়েছ। পূবর্তন েpিসেডন্ট 
িছেলন েধািব (oয়াশারময্ান) জােতর। জয়বধর্েন িছেলন েগাiগামা, uঁচু 
জােতর। যখন জয়বধর্েন েpিসেডন্ট িছেলন, েpমাদাসা িছেলন তাঁর 
pধানমntী। িতিন তাঁর বাসভবেন েpমাদাসােক eক কাপ চা-o খাoয়ােতন 
না, কারণ েpমাদাসা িনচ ুজােতর।  
মnথন : যিদ ীলংকােক যুkরাTীয় কাঠােমায় েযেত হয়, কীভােব তা 
সmব? 
সা.রা. : iেnা- ীলংকা eিgেমেন্টর িভিtেত ীলংকা তার সংিবধােনর 
১৩তম সংেশাধনী eেনিছল। পালর্ােমেন্ট তা পাশ হেয়িছল। eেত যুkরাTীয় 
সরকােরর sেযাগ িছল। িকnt তা কাযর্কর করা হয়িন।  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সমাজ-িববতর্েনর পথ ধের িসংহলা-তািমল 
িজেতন নnী 

 

১৯ েম eলিটিটi-র েশষ শk-ঘাঁিট মুlাiিথভু-েত েভলুিপlাi pভাকরেণর 
হতয্ার মধয্ িদেয় িতনদশক বয্াপী গৃহযুেdর aবসান হল। তাঁর মৃতেদহ 
শনাk কেরন eকদা তাঁরi ঘিন  সঙ্গী কrণা। মাt d’মাস আেগi 

মািহn রাজাপাকেস-র সরকােরর ‘জাতীয় সংহিত মntী’ িহেসেব কrণা 
শপথ gহণ কেরন। pিতেবশী েদেশর ei রkkয়ী iিতহাস আমােদর 
সকলেকi নাড়া েদয়। মানিচেt ীলংকাdীপ েযন আমােদরi ‘eক েফাঁটা 
েচােখর জল’। ei েচােখর জেলর iিতহােসর েকাথায় লুিকেয় রেয়েছ 
চলমান জিটল সংঘােতর বীজ? আsন আমরা anসnান কের েদখার েচ া 
কির। 
 dীপ-সমােজর মূল েkt হল gাম। গত িতনদশেক শহর হয়ত খুবi 
কদযর্ভােব সংঘাতেক বারবার uগের িদেয়েছ। িকnt েসi সংঘেষর্র িশকড় 
েpািথত িছল gামসমােজ, eখানকার মািটর গভীের। pাচীনকাল েথেক ei 
dীেপর সমাজ কতgেলা ৈবিশ য্েক লালন কের eেসেছ। পিরবতর্ন eেসেছ 
eেকর পর eক। িকnt সমােজর েমৗিলক গড়নটা েভেঙচুের িনি h হেয় 
যায়িন। 

২ 
সব ঐিতhগত বা েদশজ ৈবিশে য্রi ভােলা মn dেটা েচহারা থােক। 
মেnর েচহারায় eকটা ৈবিশ য্ pকটভােব ীলংকার সমােজ েচােখ পেড় -
-- eখানকার জাত-ৈবষময্।1 জােতর বয্াপারটােত ীলংকার কােছ 
                              
1 পতুর্িগজরা যখন দিkণ eিশয়ায় বয্াপক আকাের বািণজয্ করেত শুr কের, 
তারা েদখেত পায় ei aঞ্চেলর সমাজgিলর সেঙ্গ পৃিথবীর anাn aংেশর 
েমৗিলক িকছু তফাত রেয়েছ। ভারেত o ীলংকায় eমন বh সমাজ-েগা ী 
রেয়েছ, যােদর eেকর aপেরর সেঙ্গ ৈববািহক সmকর্ হয় না, eেক aপেরর 
সেঙ্গ মযর্াদাগত uচুঁ-িনচু সামািজক সmেকর্ যুk রেয়েছ eবং pেতয্ক েগা ীর 

আমােদরo হার মানেত হয়। িসংহলা o তািমল সমােজর মেধয্ যতi 
িবেরাধ থাkক, oi ৈবিশে য্র িদক েথেক তােদর adুত িমল। utর 
ীলংকায় তািমল-aধুয্িষত জাফনা uপdীেপ কমপেk ৪৮িট জােতর 

uপিsিত রেয়েছ। aেনক gাম রেয়েছ েযখােন eকটাi মাt জােতর মাnষ 
বাস কের। আবার বh জােতর বসিতপূণর্ gামo রেয়েছ। eমন gাম রেয়েছ 
েযখােন ১৭িট পযর্n জােতর uপিsিত রেয়েছ। আবার pেতয্ক জােতর 
মেধয্ কতgেলা নামহীন uপজাত (sub-caste) রেয়েছ। তািমল ভাষায় 
eেদর বলা হয় ‘েসাnাকারা’ aথর্াৎ sজািত। ei sজািতর মেধয্ ৈববািহক 
সmকর্ রেয়েছ। eরা aেনকসময় eক gােম বা gােমর eকi aংেশ 
বসবাস কের, আবার েকানসময় িভn িভn gােমo ছিড়েয় থােক। 
জাফনােত তািমলেদর মেধয্ সবেচেয় uঁচু জাত হল ‘েভlালা’। 
েপশাগতভােব eরা চািষ। িকnt েভlালার মেধয্ আবার বh নামহীন 
uপজাত রেয়েছ। eেদর কথাবাতর্ার ভিঙ্গ বা uচ্চারণ, আিথর্ক সঙ্গিত, 
kমতা eবং aবশয্i বংশগত মযর্াদা আলাদা আলাদা।  
 িসংহলা সমােজo িকnt সবেচেয় uঁচু জাত হল চািষ, oেদর ভাষায় 
‘েগাiগামা’। তািমল সমােজর সেঙ্গ িমল শুধু eটুki নয়। pেতয্ক জােতর 
িভতর uপজােতর aিst বা sজােতর aিst eখােনo eকiরকম 
রেয়েছ। িসংহলা ভাষায় ‘ভািরগা’ বেল eকটা শb রেয়েছ। আkিরক 
aেথর্ ভয্ারাiিট, রকম বা বগর্ হেত পাের। িকnt িসংহলা ধারণায় ভািরগার 
ৈবিশ য্ হল eর ৈববািহক সmেকর্র সামািজক anেমাদন। an ভািরগার 
                              
আলাদা বhসংখয্ক আচার-আচরণ িনিদর্  রেয়েছ। পতুর্িগজরা ei েগা ীgিলেক 
বলত কাsা, েসখান েথেক iংেরিজেত আেস কাs (caste) eবং দিkণ 
eিশয়ায় eেদর বলা হয় জািত।  
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সদsেদর সেঙ্গ eক ভািরগার ৈববািহক সmকর্ কেঠারভােব িনিষd। যিদo 
eর বয্িতkম aবশয্i ঘেট থােক। 
 i.আর.িলচ নােম eক নৃিবjানী ১৯৫০-eর দশেক পুল eিলয়া gােম 
জিমর েভাগদখল o jািতসmকর্ িনেয় eকিট সমীkা কেরিছেলন। eেত 
েদখা যােচ্ছ, পুল eিলয়ার িসংহলা gামবাসীরা ভািরগা শbটােক বেল 
ভািরেগ। oেদর কােছ তািমল (eকটা ভাষাগত িবভাগ) ভািরেগ, মুসলমান 
বা ‘মারাkাল’ (eকটা ধমর্ীয় িবভাগ) ভািরেগ, সামািজক িবভােগর মেধয্ 
েধাপা o Dামবাদকo ভািরেগ, আিদবাসী (eকিট সাংsৃিতক-বণর্গত 
িবভাগ) ‘ভান্ডা’ জনসমাজo ভািরেগ, আবার eকi gােমর sায়ী 
বািসnারাo ভািরেগ। পুল eিলয়ার বািসnারা হল েগাiগামা (চািষ) 
জােতর eক িবেশষ ভািরেগ। তােদর uপজাতগত আলাদা নাম েনi। 
িনেজেদর পিরচয় িদেত বেল ‘আমােদর ভািরেগ’ aথর্াৎ sজািত। an 
pায় ২৫িট gােম eেদর sজািত ছিড়েয় রেয়েছ, যােদর মেধয্ ৈববািহক 
সmকর্ রেয়েছ। eরা িনেজেদর েবৗd বেল মেন কের। pিতেবশী gােমর 
তািমল (িহnd o মুসলমান) েগা ীgেলার সেঙ্গ সামািজক o aথর্ৈনিতক 
সmকর্ kীণ থাকার জn গবর্ anভব কের।  
 eক aেথর্ ভািরগা eকটা uপজাত। eমনকী েগাiগামা (চািষ) জােতর 
an ভািরগার েছেলর সেঙ্গ পুল eিলয়ার েমেয়েদর েযৗন সmকর্ পাপ। 
যিদo পুল eিলয়ার কােজকেমর্ an িসংহলারা aংশ েনয় eবং িবিভn a-
েগাiগামা িসংহলারা িনয়িমত পুল eিলয়ার মােঠ েখতমজুেরর কাজ কের। 
 পুল eিলয়ার েগাiগামা ভািরগার মাnষ মেন কের তারা েগাiগামার 
মেধয্o মযর্াদার িদক েথেক uঁচু। েকন? কারণ, pাচীনকােল eরা নািক 
anরাধাপুরার eক grtপূণর্ সমািধsেল uৎসেবর সময় জলপd সরবরাহ 
করত। পুল eিলয়া শেbর aথর্ হল ফুেল ভরা েখালা জায়গা। পােশর 
eকিট gােমর নাম তুলােবিলয়া --- eখােন পুল eিলয়া েথেক ফুল িনেয় 
িগেয় oজন করা হত। 

৩ 
ীলংকার ei িবেশষ জাত বয্বsার কীভােব uৎপিt হেয়িছল? ei pে র 

eকটা সmাবয্ utর পাoয়া যায় eখানকার pাচীন পািলgn, িশলািলিপ 
eবং anাn pt-সামgী েথেক। যিদo ঔপিনেবিশক আমল েথেক ei 
পুরাকীিতর্ o pাচীন iিতহাসেক িসংহলা o তািমল িশিkত সমাজ 
িনেজেদর আtপিরচেয়র sােথর্ িনজs কায়দায় বয্াখয্া o পুনবর্য্াখয্া কেরেছ 
বারবার। তবু সমs তকর্ িনরেপkভােবi জানা যায়, pাচীনকাল েথেকi 
ভারতবেষর্র সেঙ্গ ei dীেপর eকটা ধারাবািহক সmকর্ গেড় uেঠিছল। 
ptতািttক anসnােন পাoয়া যায়, ei dীেপ মাnেষর বাস শুr হেয়িছল 
pায় েচৗিtশ হাজার বছর আেগ। eকটা িববরেণ পাoয়া যায়, pথম েয 
আযর্ aিভবাসীরা ভারত েথেক eেস ীলংকার মালবাতু oয়া eবং anাn 
নদীর তীের বসিত গেড় েতােল, তােদর কােছ জলসঞ্চয় করার pেয়াজন 
েদখা িদেয়িছল। eমনo হেত পাের, যারা ei dীেপ ধানচােষর pচলন 
কেরিছল, তােদর সামাn হেলo জলসংরkেণর jান িছল। েকননা 
ধানচােষর েkেt জেলর সরবরাহেক যেথ  কেঠারভােব িনয়ntণ করার 
pেয়াজন হয়। 
 িমশর, েমেসাপেটিময়া বা utর ভারেতর মেতা eত পুরেনা জলবাহী 
সভয্তা (hydraulic civilisation) না হেলo ীলংকার জলবাহী 
সভয্তাo pাচীন। ঐিতহািসকেদর মেত, িখর্sপূবর্ তৃতীয় শতেকর আেগi 
eখােন eকটা জলেসচ বয্বsা গেড় uেঠিছল। pাচীন িসংহলা িছল ei 
dীেপর utের শু  aঞ্চেল (dry zone), যােক eখন বলা হয় utর-মধয্ 

pেদশ। বছের পঞ্চাশ েথেক পঁচাtর iিঞ্চ গড় বৃি পাত হেলo eখােন েসচ 
ছাড়া িনয়িমত চাষ করা aসmব। eখােন sাভািবক জলsর খুব িনচ।ু 
eখানকার মািট uবর্র নয়, আবার eেকবাের ঊষরo নয়। ei চােষর জn 
বাiের েথেক জল আনা হত না। বরং বৃি র জলেক sানীয়ভােব ধের রাখা 
হত সারাবছর বয্বহােরর জn। ei sানীয় েসচ বয্বsার িভিtেত 
pাচীনকাল েথেকi eখােন পঞ্চাশ বা তারo কম পিরবার িনেয় েছােটা 
েছােটা gােমর পtন হেয়িছল। জীিবকার জn gামবাসীরা িনেজেদর ৈতির 
জলাধার েথেক জলেসেচর মাধয্েম ধানচাষ করত। pাচীনকােল েকান 
sাভািবক জেলর ধারা বরাবর আড়াআিড়ভােব eকটা মািটর েদoয়াল 
তুেল েদoয়া হত eবং তার িপছেন জলটা ধের রাখা হত। ei 
জলাধারgেলা যত না গভীর হত, তার েচেয় লmা হত aেনক। gাময্ 
জলাধার িনমর্াণ, রkণােবkণ o েমরামেতর কাজ gােমর সাধারণ মাnষi 
করত। েশানা যায়, eক িবেশষ uপজােতর তািমল িমক ‘kলানকািT’-
রা বংশাnkিমকভােব েমরামত o নতুন জলাধার ৈতিরর কাজ করত। 
তেব ei কাজ gামবাসীরা সরাসির িঠক কের িনত, রােTর েকান ভূিমকা 
িছল না। তাহেল আমরা েদখেত পািচ্ছ, pাচীন gাম o তার চাষেক িঘের, 
িবেশষত জেলর বয্বsাপনােক িঘের eকটা সমাজ গেড় uেঠেছ। চাষেক 
েকnd কের an েপশার িভিtেত সামািজক িবভাগ ৈতির হেয়েছ।  
 ei kুdায়তন sানীয় বয্বsার পিরপূরক িহেসেব সবর্t eক বৃহদায়তন 
েসচ বয্বsা গেড় uেঠিছল। pাচীন anরাধাপুরা, েপােlানাrয়া iতয্ািদ 
রাজয্েক িঘের unত pযুিkর জল সরবরাহ বয্বsা গেড় uেঠিছল। ৯০ ফুট 
uঁচু eবং ৯ মাiল লmা ei জলাধারgেলার িভতের iেটর গাঁথিন eবং 
unত sাপতয্ লkয্ করা েগেছ। egেলােত ভাl ভ িপট, sুiস সহ unত 
জল-িনয়ntণ pযুিk বয্বহার করা হেয়িছল। pাচীন রাজােদর aেনেকi 
িছেলন যত না েযাdা, তার েচেয় েবিশ েসচকােযর্ দk pযুিkিবদ। eঁেদর 
মেধয্ eকজন, পরাkমবাh (pথম) েপােlানাrয়ােত ৩িট িবশাল জলাধার 
সহ ১৪৭০িট নতুন জলাধার িনমর্াণ কিরেয়িছেলন। আজ পযর্n তাঁর িনিমর্ত 
কৃিtম hদ ‘পরাkম সমুd’ িহেসেব খয্াত।  
 রাজয্gিলেত রাজারা জিমর st দান করেতন pােদিশক রাজয্পাল o 
েবৗd মঠgিলেক। ei sেtর মেধয্ জিমর সেঙ্গi থাকত pজারা। 
েভাগদখিল st নানারকম িছল : সমবায়ী, বয্িkগত, রাজকীয় eবং মঠ 
িহেসেব মািলকানা। শু  aঞ্চেল েসচ বয্বsার eকটা ধরন গেড় uেঠিছল। 
জলাধােরর িনকটs aথবা িনচু জিমর েkেt চােষর মােঠর হাতবদল হত 
gােমর পিরবারgেলার মেধয্। মােঠর ধােরর নালািটেক রkণােবkণ করেত 
হত pেতয্ক পিরবারেক। জলাধােরর রkণােবkণ aবশয্ সকেলর দািয়t। 
pেতয্ক pাpবয়s মাnষেক বছের চিlশ িদন ম িদেত হত, যােক বলা 
হত ‘রাজকাযর্’। রাজধানী, মিnর aথবা েসেচর রkণােবkেণর জn ei 
পিরেষবা ধাযর্ িছল। ধান ফলােনার সেঙ্গ oতেpাতভােব যুk িছল gােমর 
anাn সামািজক কাজকমর্। pেতয্ক gােম eকজন ‘েভলিভেদন’ বা 
েসচpধানেক েবেছ েনoয়া হত। িতিন জলাধার, sুiস, নালা eবং মােঠর 
জলবন্টেনর তদারিক করেতন। িতিনi িছেলন gােমর মুখপাt।  
 িবিভn সমেয় শিkশালী রাজা বা শাসেকরা eেসেছন, েগেছন। তাঁরা 
িবশাল জলাধার িনমর্াণ কিরেয়েছন, eকজেনর জীবৎকাল ছািপেয়o েসi 
কাজ চেলেছ। িকnt gামসমাজ eর oপর িনভর্রশীল িছল না। pেতয্ক gাম 
তার sিনভর্র kুdায়তন েসচ বয্বsার মধয্ িদেয় েবঁেচ থাকত। 

৪ 
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ঔপিনেবিশক শাসকেদর মেধয্ পতুর্িগজ (১৫০৫-১৬৫৮) eবং ডােচরা 
(১৬৫৮-১৮০১) eেসিছল বািণেজয্র sােথর্। eেদর শু  aঞ্চেল েতমন 
িনয়ntণ িছল না। িকnt ১৭৯৬ সােল িbিটশরা যখন eল, ১৮১৫-র মেধয্ 
েগাটা dীপ তােদর িনয়ntেণ চেল eল। ১৮৩২ সােল তারা ‘রাজকাযর্’ 
িবেলাপ করল। িbিটশরা ei pথােক দাসpথার মেতা eক চুিkবd মpথা 
িহেসেব িচিhত করল। ফেল gাময্ েসচpধান ‘েভলিভেদন’-রা েসেচর 
রkণােবkেণর কাজ হারাল। বয্িkগত মািলকানাধীন ছাড়া সমs জিমেক 
তারা ‘kাuন লয্ান্ডস eনেkাচেমন্ট aিডর্নাn’ জাির কের দখল কের 
িনল। eর ফেল কিফ pয্ােন্টশেন সsায় জিম িবিkর sেযাগ খুেল েগল। 
চািষরা সবর্sাn হেয় পড়ল। পাশাপািশ ভারত েথেক কিফচােষর জn 
আনা চুিkবd িমকেদর মেধয্ খাদয্াভাব েদখা িদল। ১৮৫০ সােল গভনর্র 
েহনির oয়াডর্ ‘পয্ািড লয্ান্ডস iিরেগশন aিডর্নাn’ জাির কের ধানচাষ 
বাড়ােনার েচ া করেলন। েসচ pকেlর পুনrjীবেনর ফেল pাথিমক িকছু 
সাফলয্ পাoয়া েগল। ১৮৮৭-েত পরবতর্ী গভনর্র গডর্ন eকটা েকndীয় েসচ 
েবাডর্ গঠন করেলন। শষয্কেরর eক-চতুথর্াংশ েসেচর জn সংরিkত হল। 
ei শতেকর মেধয্ ৭৭৯িট gাময্ জলাধার eবং ৪৫িট বৃহদায়তন জলাধার 
পুনrjীিবত হল। ধানচােষর eলাকা ৪ লk eকর েথেক েবেড় হল ৬ 
লk eকর। aবশয্ eরi মােঝ ১৮৬৭-েত গভনর্র রিবনসন eেস জলকর 
চািপেয় িদেলন। চাষ করা aলাভজনক হেয় পড়ল। ১৯০৬ সােল ৈতির হল 
েসচ দpর।  
 িকnt আধিুনক হাiDিলক iিঞ্জিনয়ািরংেয়র দৃি েকাণ েথেক ei েদশজ 
েসচ বয্বsােক েদখার ফেল েদশীয় বয্বsার নকশা eবং িনমর্াণpণালী ন  
হেয় েগল। gাম পিরষদ eবং েভলিভেদন-েদর েকndীয় েসচ-আমলাতেntর 
মেধয্ anভুর্k করা হল। সমােজর িভতর েথেক গেড় oঠা সমবায়ী 
কাঠােমাটা েভেঙ্গ পড়ল। sানীয় gামসমােজর জn নানারকম শs ফলােনা 
হত। তার বদেল eল রpািনর জn কয্াশ-kপ। জঙ্গল সাফ কের েফলা 
হেত লাগল। eকটা পিরসংখয্ােন েদখা যােচ্ছ, ১৮২০ সােল dীেপর ৮০ 
শতাংশ িছল জঙ্গল, ১৯৪৮ সােল তা দাঁড়াল ৪০ শতাংেশ। 

৫ 
১৯৪৮ সােল িbিটশরা শাসক িহেসেব aবয্াহিত িদল িঠকi, িকnt 
iিতমেধয্i তােদর ছtছায়ায় eকটা eিলট িশিkত সমাজ গেড় uেঠিছল। 
তািমলরা pথমিদেক eবয্াপাের eিগেয় থাকেলo পের িসংহলা সমােজo 
eকটা eিলট aংশ গেড় oেঠ। ei নতুন শাসক eিলট পিরবারgিল 
ঔপিনেবিশক আiেনর sেযাগ িনেয় িবপুল pয্ােন্টশন eলাকার মািলকানা 
হsগত কেরিছল। sাধীনতার পর েসচ pকlgিল eল নতুন uেdশয্ িনেয় 
--- জলিবdয্ৎ uৎপাদন, বেড়া বাঁেধর মাধয্েম বnা িনয়ntণ eবং জলিসk 
aঞ্চেলর ঘনবসিত েথেক মাnষেক শু  aঞ্চেলর জঙ্গলgিলেত সিরেয় 
আনা। নতুন িসংহলা eিলেটরা িনেজেদর েভাগদখল না েছেড় নতুন 
জিমেত চািষেদর পুনবর্াসন েদoয়া মনঃপুত হল। েবৗd পুেরািহতেদর 
eকাংশ, পা াtয্ িশkায় িশিkত eিলট, িকছু চািষ eবং মূলেsাত 
রাজৈনিতক দলgিল ei নতুন েসচpকেlর ৈনিতক সমথর্ন েজাগােলা।  
 ১৯৫০-eর দশেকi আেমিরকার েটিনিস ভয্ািল েডভলপেমন্ট pকেlর 
anকরেণ ‘গাল oয়া িরভার ভয্ািল েডভলপেমন্ট িsম’ েনoয়া হল। eেক 
rপািয়ত করেত েটিনিস ভয্ািল aথিরিটর কতর্াবয্িkরা ীলংকায় eেলন। 
ei pকl anযায়ী গাল oয়া নদীেত বাঁধ িদেয় েয জলাধার িনমর্াণ করা 
হল, pধানমntী েড.eস.েসনানােয়ক dাদশ শতাbীর পরাkমবাh সমুেdর 
anকরেণ তার নাম িদেলন ‘েসনানােয়ক সমুd’। ei সময় িসংহলা 

রাজৈনিতক েনতােদর মেধয্ pাক-ঔপিনেবিশক রাজকীয় গিরমা িফিরেয় 
আনা eবং eক েবৗd-িসংহলা ঐিতhেক তুেল ধরার pবণতা বয্াপকভােব 
েদখা েদয়। েসনানােয়ক eকটা রাজৈনিতক sিবধাo েপেলন ei pকl 
েথেক। তাঁর দেলর সমথর্েকরা নতুন েসচ eলাকায় জিম েপল, েকu েপল 
কনsTাকশেনর কাজ। ei বসিত eলাকায় তািমল o মুসলমােনরা ছিড়েয় 
িছিটেয় বাস করত। েসখােন নতুন িসংহলা বসিত গেড় uঠল। ১৯৮১ 
সােলর মেধয্ পূবর্ pেদেশ িসংহলা জনসংখয্া দাঁড়াল ১৫%, sাধীনতার 
সময় তা িছল মাt ৪%। পরবতর্ী রkkয়ী দাঙ্গায় বসিতর ei পিরবিতর্ত 
গড়ন eকটা pভাব েফেলিছল। েয েটিনিস ভয্ািল pেজkেক মেডল ধের 
িনেয় eত কাN হল, তা িনেয় পের grতর সমােলাচনা হল। 
আেমিরকােতi ei pেজkেক পিরেবশ, pাকৃিতক সmদ o শিkর পেk 
হািনকর মেন করা হল। 
 মহােভিল ীলংকার দীঘর্তম নদী। dীেপর ১৬ শতাংশ eলাকা জুেড় 
৩৩৪ িকিম দীঘর্ ei নদী। পঞ্চম শতেক রাজা ধাতুেসনার আমেল 
মহােভিল েথেক জল িনেয় eেস কালাoেয়ভা জলাধার িনমর্াণ করা 
হেয়িছল। িbিটশ আমেল pথম ei নদীর ধারা পিরবতর্েনর psাব 
eেসিছল। ১৯৬০-eর দশেক psাব আেস : মহােভিল নদীেত বাঁধ িনমর্াণ 
কের ৯ লk eকর জিম নতুন েসচ eলাকায় পিরণত করা েহাক; বাঁধ 
ছাড়া ১৫িট জলাধার, বh টােনল eবং নালার মাধয্েম মহােভিলর জল 
শু  aঞ্চেলর ৭িট নদীেত বেয় িনেয় আসা েহাক। বলা হল, eেত 
২,৬৫,০০০ eকর চােষর জিমেত েসচ হেব eবং ৬,৩৫,০০০ eকর 
জঙ্গেলর জিম চােষর uপযুk হেয় uঠেব। েদেশর ৪০ শতাংশ জিম ei 
pকেlর anভুর্k হেব eবং নতুন কের ৫৪০ েমগাoয়াট িবdয্ৎ uৎপn 
হেব। িtশ বছেরর ei pকেlর খরচ ধরা হেয়িছল ৬০০ েকািট মািকর্ন 
ডলার।  
 ১৯৬৯ সােল oয়াlর্ বয্াঙ্ক eর কাযর্কািরতা সmেকর্ সেnহ pকাশ 
কের। তারা aথর্ anেমাদেনo রািজ হয়িন। তৎকালীন UNP সরকার 
eেত asিsেত পেড় eবং oয়াlর্ বয্াঙ্কেক eর pথম পযর্ােয়র িতনিট sের 
aথর্ িদেত সmত কের। শতর্ িহেসেব জনকলয্াণমূলক খােত খরচ কমােনা, 
টাকার aবমূলয্ায়ন করা eবং নানা সরকাির িবিধিনেষধ o িনয়ntণ তুেল 
িনেত সরকার বাধয্ হয়। ১৯৭০ সােলর িনবর্াচেন UNP-র পরাজয় ঘেট  
--- SLFP, Tটsীপnী লংকা সম সমাজ পk eবং কিমuিনs পািটর্র 
যুk ন্ট kমতায় আেস। নতুন সরকার oয়াlর্ বয্ােঙ্কর কেঠার শতর্gিলর 
সমােলাচনা কের। d’বছর pকlgিল আটেক যায়। িকnt ১৯৭৭-e UNP 

েফর kমতায় eেস ‘aয্াকিসলােরেটড মহােভিল pেজk’ হােত েনয়। িtশ 
বছেরর pকl পাঁচ বছের েশষ করার িসdাn েনয় সরকার। পের ১৯৮৮ 
সােল eর খরচ ধরা হয় ৩৮০০ েকািট ডলার। pচুর িবেদিশ aথর্ সাহাযয্ 
পাoয়া যায়। কারণ নতুন সরকার মুk বাজার aথর্নীিতেক gহণ কের। 
আেগর সরকার ভূিম সংsার eবং বh িbিটশ মািলকানার জাতীয়করণ 
কেরিছল। নতুন সরকার ১৯৭৮ সােলi ‘মহােভিল aথিরিট’ ৈতির কের 
তােদর হােত eকচ্ছt kমতা তুেল েদয়, যােক aেনেক সমােলাচনা কের 
বেলিছল ‘রােTর মেধয্ রাT’। eর জn সরকােরর আলাদা মntকo ৈতির 
হল। যিদo eতসব কেরo মহােভিল pকl তার েঘািষত টােগর্েট েপৗঁছােত 
পারল না। যতটুk পারল, তােত চািষর বদেল লাভবান হল শhের 
বয্বসায়ী েkt। পের ei pকেlর আরo গলদ ধরা পড়ল। েদখা েগল, 
তাড়াhেড়া কের সmn করা ei pকেl eর সmাবয্তা, পিরেবশগত o 
আিথর্ক সমীkা eবং পিরকlনায় trিট িছল। 
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 ei pকেlর আoতায় েকাটমািল uপতয্কায় েয বাঁধ িনমর্াণ করা 
হেয়িছল, তা eমন trিটপূণর্ িছল, ১৯৮২ সােলর জুলাi মােস eকটা ধস 
েনেম তা পুেরা িবপn হল। ১৯৮৫-েত বাঁধ eবং টােনেলর কাজ েশষ হল 
বেট, িকnt ক’িদেনর মেধয্i তা পিরতয্k হল। সামিgক pকেlর বয্থর্তার 
জn িবেদিশ সহায়তা-pদানকারী o িবেদিশ কন্Tাkরেদর ভূিমকাo দায়ী 
িছল।  
 pিতrিত িছল, aয্াকিসলােরেটড মহােভিল pেজk সmn হেল 
েবকার সমsার সমাধান হেব, খাদয্াভাব িমটেব, eনািজর্ uৎপাদন হেব, 
িবdয্েতর দাম কমেব। pকেlর পর িবdয্েতর দাম েবেড় েগল ছ’gণ, 
মুdাsীিত হল ৪০০ শতাংশ। aথর্মntীo পের sীকার করেত বাধয্ হন, ৪০ 
শতাংশ িবেদিশ সাহাযয্ ন  হেয়েছ। 

৬ 
মহােভিল pকেlর বয্থর্তা হল dীপ-সমােজ েকndীভুত পিরকlনার বয্থর্তা। 
dীেপর gামসমাজ িছল pাচীনকাল েথেকi িবেকndীভুত। জাতগত আলাদা 
আলাদা েগা ীবdতা সেtto ঐিতhগতভােব পর েরর মেধয্ eকটা 
েদoয়া-েনoয়া eবং সহাবsােনর pিkয়া sাভািবকভােবi গেড় uেঠিছল। 
েসখােন সংঘেষর্র sান িছল েগৗণ। িসংহলা o তািমল রাজা তথা pাক-
ঔপিনেবিশক েকান শাসেকরi dীেপর সবর্ময় কতৃর্t গেড় oেঠিন। pথম 
িbিটশ শাসেকরা eেস েকndীভুত শাসনkমতা কােয়ম করল। তােদর হাত 
ধেরi eল dীপ-সমােজর বুিনয়ািদ েসচ বয্বsার েকndীকরণ। ফেল শু  
aঞ্চল o জলিসk aঞ্চল, সমুেdর uপkলভাগ o aভয্nরভােগর 
পাহাড়-সমতলভূিম-uপতয্কার ৈবিচtয্ময় েভৗেগািলক o জলবায়ুর 
পিরেবেশ েয সামািজক ৈবিচtয্ গেড় uেঠিছল শত শত বছের, তা ei 
নতুন পিরকlনা-িবশারদেদর কােছ aবেহিলত হল। তারা নতুন কের 
আমদািন করল বািণিজয্কভােব কিফ, চা o রাবার pয্ােন্টশন। কািন্ডয়ান 
চািষসমাজ ei pয্ােন্টশেন আgহ না েদখােনােত দিkণ ভারত েথেক 
চুিkবd হাজার হাজার তািমল ‘kিল’-েদর িনেয় িগেয় pয্ােন্টশেনর কােজ 
িনেয়াগ করা হেয়িছল। কেয়ক দশেকর মেধয্i যখন েরাগেভােগ কিফচাষ 
ধব্ংস েপেত বসল, তখন তার বদেল eল চােয়র pয্ােন্টশন। িকnt 
িbিটশেদর eiসব ভুল পিরকlনার ফেল বnা o ময্ােলিরয়ার মড়ক 
বয্াপক আকার ধারণ করল। লk লk মাnষ eর বিল হল। িকnt িbিটশ 
শাসেকরা eেত পেরায়া করল না। বরং তােদর পথ anসরণ করল 
ঔপিনেবিশক িশkা o আদবকায়দায় িশিkত নতুন তািমল সােহবরা। 
িbিটেশর uপেঢৗকন ‘sাধীনতা’ েপেয় িসংহলা শাসেকরাo তািমলেদর 
হিটেয় িনেজরাi সােহব হেত চাiল। তােদর সাফলয্ সমােজ জাতগত 

পাথর্কয্েক নতুন eক মাtা িদল। িbিটশরা িশিখেয়িছল গণতnt মােনi হল 
সংখয্া, সংখয্ার েজাের আিধপতয্ কােয়ম করা। তা না পারেলi বঞ্চনা। 
aতeব েসi pিতেযািগতা িনেয় eল সংঘাত।  

 িbিটশ আমেল িমশনািরেদর uেদয্ােগ সাড়া িদেয় তািমলরা বয্াপক আকাের 
iংেরিজ িশkা gহণ কেরিছল। িসংহলারা eবয্াপাের uৎসাহ েদখায়িন। 
১৯৪৮ সােল sাধীনতার আেগ তািমলরা জনসংখয্ার ১৫% হoয়া সেtto 
pায় ৬০% সরকাির চাকির তােদর হােত িছল। eবার sাধীনতার পর 
রাজৈনিতক kমতা হােত েপেয় িসংহলারা েসi জায়গাgেলা দখল করেত 
শুr করল। eরপর ১৯৭৩ সােল ‘পিলিস aফ sয্ান্ডাডর্াiেজশন’-eর 
মাধয্েম িবশব্িবদয্ালেয়র িশkােkেto তািমলরা িপছু হটল। আরo 
grtপূণর্ হল, বাগর্ার (যােদর পূবর্পুrষ iuেরাপ েথেক eেসিছল, িকnt 
পরবতর্ীকােল dীেপর sায়ী বািসnা) eবং তািমলরা িমেল েমাট জনসংখয্ার 
২০% হoয়া সেtto িbিটশ সামিরক বািহনীেত aিফসার পেদ eরা িছল 
৪০%। sাধীনতার পের িসংহলােদর সামিরক বািহনীেত aংশgহণ েবেড় 
েগল। ১৯৮৩ সােল eেস তা ৯৫% েপিরেয় েগল। 
 িশkােkt, সরকাির চাকির eবং সামিরক বািহনীেত আnপািতক 
শিkর ভারসােময্র ei বেড়া রদবদল িসংহলা–তািমল সংঘােত বাrদ 
জুিগেয় িদল। মহােভিল pকেlর মেতা eত বেড়া pকেlর বয্থর্তা িসংহলা 
রাজৈনিতক সমাজেক আরo েদuিলয়া কের িদেয়েছ। dীপ-সমাজেক নতনু 
কের েদoয়ার আর িকছুi তােদর িছল না। ফেল সামিরক kমতােক সmল 
কের তারা হতাশাgs তািমল যুবকেদর সেঙ্গ সংঘেষর্ িলp হেয় পেড়। 
 িবপরীেত ‘তািমল iলম’ বা আলাদা তািমল রােTর মেধয্ যারা 
পিরtাণ েচেয়েছ, তারাo িনেজেদর আদশর্গত িভিt েথেক িবিচ্ছn হেত 
থােক। সামিরক পnা আর েকবল পnা থােকিন, তােদর সমs aিsেtর 
মেধয্ তা সবর্ময় হেয় oেঠ। kমাগত আঘাত-pতয্াঘাত eবং জয়-
পরাজেয়র মেধয্ িদেয় েযেত েযেত তারা eতটাi মরীয়া হেয় uঠল, ২০০৬ 
সােলর ২১ জুলাi eলিটিটi মািভ আr জলাধােরর sুiস েগট বn কের 
িদল। পূবর্-pেদেশর ১৫০০০ gােমর জেলর সরবরাহ বn হেয় েগল। eটা 
িঠকi ei aঞ্চল িছল সরকােরর পূণর্ িনয়ntেণ। িকnt িনয়ntেণর p টা eত 
বেড়া হেয় uঠল, সমােজর আপামেরর p  eবং চািষসমােজর p  হেয় 
েগল িনতাn grtহীন। eখান েথেকi শুr হেয়িছল তািমল েগিরলােদর 
ৈনিতক পরাজয়। aবশয্i তা েদuিলয়া িসংহলা রাজনীিতর কােছ নয়। 
বরং সমােজর েয anঃসিললা pবাহ, যােক আমরা ঐিতh বিল, েসখােন 
ধাkা িদেয় েগিরলারা িনেজরাi ছtভঙ্গ হেয় েগল। 

ীলংকার তািমল সািহতয্ 
 

তািমলেদর জিঙ্গ আেnালন আর সরকাির সntাস ীলংকােক িছnিভn কেরেছ গত িতন দশেকরo েবিশ সময় ধের। ei সময়েক ধের েযসব গl, uপnাস, কিবতা িলেখেছন 
েসখানকার মাnষ, তা তািমল ভাষা েথেক iংেরিজেত anবাদ করা হেয়েছ িনেবিদতা মজুমদার সmািদত ‘দয্ আদার সাiড aফ েটরর’ নামক eকিট বiেত। েসখান েথেক 
কিব Cheran o Jesurasa-র d’িট কিবতা eবং Jean Arsunayagam-eর েলখা eকিট গl In the Garden Secretly, A. Sivanandan-eর েলখা When Memory 
Dies uপnােসর সামাn িকছু aংশ eখােন বাংলায় anবাদ কের েদoয়া হল। 
   

েকঁেদা না আmা 
 

েকঁেদা না আmা, 
েতামার dঃেখর ভার বiবার জn েকান পাহাড় eখােন েনi। 

েকান নদী েনi েতামার েচােখর জল ধুেয় েফলবার জn। 
 

েয মুহূেতর্ o বাচ্চাটােক oর েকাল েথেক েতামার 
হােত তুেল িদল িঠক েসi মুহূেতর্i গেজর্ uঠল বndেকর নল। 

 



মnন সামিয়কী        16                                 
েসেpmর-aেkাবর ২০০৯ 

 

েতামার uেঠােনর oপর, ধুেলায় শুেয়,  
ছিড়েয় পড়েছ রk। 
েফেট পড়া েবামার তােপ েতামার সব ujjল sp পুেড় েগেছ। 

 

েতামার পােয়র nপুর েথেক যা খেস পেড়েছ 
তা চুিনo না, পাnাo না; 
রেkর aপরাধ েচনবার জn েকান 
পািন্ডয়ান রাজা আজ আর েনi। 

 

ঘুমহীন রােত েতামার েকােলর েছেলটা যখন aশাn 
িবছানায় ছটফট করেত করেত “আpা” বেল েকঁেদ uঠেব 
তখন তুিম কী বলেব তােক? 

 

তােক বুেকর কােছ েচেপ ধের, পায়চাির করেত করেত  
চাঁেদর িদেক আঙুল তুেল েবােলা না,  
“আpা ঈশব্েরর কােছ আেছন।” 

 

বরং তােক েবােলা েয ei dঃখ বেয় চেল  
তােক েবােলা ছিড়েয় পড়া রেkর গl  
তােক েবােলা সমs সntাস েশষ কের েফলার  
লড়াiেয় শািমল হেত। 

কিব েচরান, anবাদ : চূণর্ী েভৗিমক  
 
 
 

 
eবং েতামার ভাগয্ 

 

বািড় িফরেছা েহঁেট  
সমুেdর বীচ েথেক aথবা হয়েতা 
িসেনমা েদখার পর। 
হঠাৎ রাiেফেলর আoয়াজ 
eকেজাড়া বুেটর পািলেয় যাoয়ার খসখস শb। 
রাsার oপের তুিম মের পেড় থাকেব। 
েতামার হােত গিজেয় uঠেব eকটা েছারা,  
eকটা িপsলo ফুেট uঠেত পাের। 
“সntাসবাদী” হেব তুিম। 
ভেয় েকu p o করেব না। 
ৈনঃশb জেম বরফ। 
িকnt মাnেষর মেন েগাপেন েফেট পড়েছ 
ঘৃণার বুdুদ। 

কিব েজsরাসা, anবাদ : চূণর্ী েভৗিমক  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

েগাপেন বাগােন 
েগাধূিল। eখােন সেnয্ ধীের ধীের ঘিনেয় oেঠ --- আিম জািন। ধুেলামাখা 
বুটজুেতার িভতের আমার পা dেটা aিভযাtীর ভঙ্গীেত চেলেছ। হাত dেটা 
িট িফফিট-িসk রাiেফেলর oপর েথেক মুেঠা eকটুo আলগা কেরিন। 
আিম সতকর্। দৃশয্পট জুেড় eক adূত িনsbতা। আকাশ িঘের পাম 
গােছর পাতা, পাতাgেলা anকার ডানার মতন। eকটা পিরতয্k gাম, 
eকসময় eখােন aেনক বািড় িছল, বািড়gেলা eখন পেড় আেছ বাrদ 
ফুিরেয় যাoয়া কামােনর েগালার েখােলর মতন। ধব্ংসstেপর চারপাশ েঘরা 
পােমর েবড়া eমনভােব েভেঙ েগেছ, েদেখ মেন হেচ্ছ েকানo ৈদেতয্র 
হাত pচN েkােধ ogেলােক িছঁেড় টুকেরা টুকেরা কের েফেলেছ। 
egেলার মেধয্ িদেয় চেল েগেছ সাঁেজায়া টয্াঙ্ক রাsাঘােট পাতা 
লয্ান্ডমাiনgেলা eড়ােনার জn। আkমণকারী ৈসnরা eভােবi পথ কের 
েনয়। িবশাল চাকাgেলা েভেঙ gঁিড়েয় িদেয়েছ সমs েবড়া, েয েবড়াgেলা 
তােদর আড়ােল বসবাসকারীেদর জীবেনর িনজsতােক রkা করত। মুেছ 
িগেয়েছ েসi সমs পিরবােরর জীবনযাপন o আচার বয্বহারেক, যারা 
বংশাnkেম ei gােম বাস করত --- eমন সব মাnষ যােদরেক আমরা 
কখনo িচনতাম না, কখনo িচনেতo পারেবা না।  

আমার চারপােশ শুধু ৈনঃশb। েকানo মাnেষর গলা েশানা যােচ্ছ না। 
সামাn হাoয়ােতi পােমর পাতার মমর্র। eকটা কাক ডাকার ককর্শ 
আoয়াজ। দূের আেরা কতকgেলা পািখর ডাক আমার eকাকীtেক আেরা 

তীb কের তুেলেছ। সােথ সােথ বাড়েছ আমার ভয় --- aজানা িকছরু 
ভয়।  

সামেনর eকটা বািড় আমার দৃি  আকষর্ণ করল। eকদা নীলরঙা 
েদoয়াল িছnিভn --- রং চেট েগেছ, পুেড় েগেছ। ছাদটা িনেচ ঝুেল 
পেড়েছ। বািড়টার চতুিদর্ক েঘরা গােছর ডাল েসানালী ফুেল েছেয় রেয়েছ 
আর মািটেত ছিড়েয় আেছ aজs ফল। েবােগনেভিলয়া uথেল uঠেছ, েয 
সূযর্ােsর রেঙর জলpপাত : েগালাপী িমেশেছ কমলায়, সাদা, হালকা 
েবgিন, গাঢ় লাল। eকটা িনঃসঙ্গ যঁুiেয়র ঝাড় সাদাফুেল েছেয় আেছ। 
েকানo জনpাণী েচােখ পড়েছ না। eকটু দূের আমার সািথেদর কন্ঠsর 
শুনেত পািচ্ছ --- তারা তােদর িনজs আিব ার িনেয় uচ্চিকত। আমরা 
eখনo খুব সতকর্। েয েকানo জায়গায় সntাসবাদীরা লুিকেয় থাকেত 
পাের। আমরা বারবার oপের গােছর িদেক তাকাi --- েকানo sাiপার 
লুিকেয় আমােদর তাক করেছ িকনা! 

আিম বািড়টার িদেক eেগাi। নীল েদoয়াল সাধারণত হয় না। মেন 
হয় eটা েকানo গীজর্া। না, eটা গীজর্া হেত পাের না। গীজর্ার েয sাপতয্ 
েসরকম eটা েদখেত নয়। আিম জািন ei eলাকায় eমন িকছু গীজর্া 
আেছ যা কেয়কশ’ বছর আেগর --- েসi পতুর্গীজ o oলnাজেদর 
আমেলর। আেমিরকান িমশনািরo গীজর্া বািনেয়িছল --- সােথ sুল আর 
কেলজ। eখােন aেনেক িখর্sান ধেমর্ দীিkত হেয়িছল। আেহ eখােন সব 
িবখয্াত িশkা pিত ানgেলায় পড়ার জn দিkেণর ছাtরা utের চেল 
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আসত। আমার ঠাkদর্াo তার আমেলর বেড়া বেড়া পিNতেদর কােছ 
jানলােভর uেdেশয্ ei utের চেল eেসিছল।  

আিম আমার মেতা হেত চাi। যখন েথেক আিম utের eেসিছ তখন 
েথেক eকটা বয্াপার েবাঝার িচnা আমায় আচ্ছn কের েরেখেছ ---আিম 
eখােন কী করিছ? আমার an সঙ্গীরা জেয়র তুরীয় আনেn মােতায়ারা। 
আমােদর েবাঝাi Tাকgেলা যখন ভাঙা রাsা িদেয় বেড়া বেড়া গতর্ 
eিড়েয় dলিক চােল চেল তখন oরা গান গায়। যারা পােয় েহঁেট eেগায় 
তারা খুব সাবধােন চেল, কারণ আমােদর আগমন pতয্াশায় েগিরলারা 
সবর্t লয্ান্ডমাiন পঁুেত েরেখেছ eবং তােত আমােদর aেনেক মারাo 
েগেছ। েগিরলারা আমােদর pিতিট নড়াচড়ােকi kমতা বৃিd করার মতলব 
িহেসেব েদেখ। যিদo আমরা আমােদরেক মুিkেযাdা িহেসেব ভািব। িকnt 
েয জনসাধারণেক আমরা মুk করিছ ভািব, তারা িক আমােদর েসরকমi 
ভােব?  

দিkেণর ৈসnরা কিঠন লড়াi লেড়েছ। aপােরশন সানশাiন oয়ান। 
আমরা uপdীেপর eকদম anঃsল aবিধ ঢুেকিছ। eখন আমরা সবাi 
যুd-জীণর্ আর পির েমর ঠয্ালায় আমােদর সবার হাড়-মাস কালা হেয় 
েগেছ। আমরা বhিদন আমােদর জুেতা-জামা পাlাiিন। আমােদর েদেখ 
মেন হয়, ei লাল মািট সাদা বািল আর সবুজ-কােলা পাতার েদশ েথেক 
eক নতুন ধরেনর েপাকা িহেসেব আমােদর সৃি  হেয়েছ; trর েচাখেক 
েধাঁকা েদoয়ার জn আমােদর েপাষােক জংলাপাতার নকশা। সাঁেজায়াগািড় 
আর টয্াঙ্কgেলাo eকi নকশায় িচিtত। আমার ogেলােক েকমন েবখাpা 
লােগ।  

যুd পািlেয় িদেয়েছ pাকৃিতক দৃশয্াবলীেকo। eক eক সমেয় মেন 
হয় আমােদর েপাষাক আর সামিরক যােনর জংলা নকশাgেলাi শুধু 
সবুেজর সরবরাহ করেছ। eমন সব কrণ pাnর আেছ েযখােন শুধু 
েহলেমট পরা েসনাবািহনী --- তারা বndক হােত ভারী বুট পের েনাংরা 
সব খাঁিড় িদেয় ছুটেছ, আড়াল িনেচ্ছ, uপুড় হেয় শুেয় পেড় aবsান gহণ 
করেছ। িকছু সময় বােদ বােদi েমিশনগােনর আgন ঝরােনার শb। 
বুেলটgেলা কােক আঘাত করেছ? শtrেক কখেনাi েদখা যােচ্ছ না। 
েকবলমাt িমিলটাির ময্ােপi যুd চেল। ময্ােপ uপdীেপর গােয় আঁকা 
কােলা েমাটা তীর িচh --- িচhgেলা সামিরক aিভযােনর agগিত 
েবাঝােচ্ছ। েবাডর্rেম িসdাngহণ করা হেচ্ছ। পদািতক বািহনী যেথ  নয়, 
আমােদর দরকার িবমানবািহনী, েনৗ-বািহনী, রণতরী, ভারী েগালnাজ 
বািহনী।  

েগিরলােদর সােথ যুd কখেনাi েসাজা নয়। আমার iিতহােসর 
িশkাgেলা মেন আেছ। uপdীেপর যুd, েsন, াn, iিথoিপয়া।  

pথাগত যুেdর পুঁিথগত িনয়মেক েগিরলারা হাssদ কের েতােল। 
পাহােড় oরা পাথেরর pাকৃিতক আড়ালেক কােজ লাগায়। eখােন ei 
গভীর জঙ্গেল oেদর খঁুেজ পাoয়া aসmব। িকnt সবর্t িনরপরাধ মাnষ, 
যারা কখেনাi ei িবেরােধর মেধয্ েনi তারা ‘diপেkর gিল িবিনমেয়র 

মাঝখােন’ পেড় যায় --- আর aিpয় সতয্কথা eভােব eকটু েরেখ েঢেক 
বলাi রীিত। তttগত ভােব aবশয্ eটা জানা েয যুেd সাধারণ নাগিরেকর 
pাণহািন হেয়i থােক। িকnt আিম খুবi asিs েবাধ কির। সব িমিলেয় 
আমার িনেজর েদশi েতা ধব্ংস হেচ্ছ।  

aপােরশন সানসাiন oয়ান েশষ হoয়ার পর আমরা যারা eেত aংশ 
িনেয়িছলাম তারা সবাi eকসেঙ্গ হেয়িছলাম। uপdীেপর রাজধানীেত 
েপৗঁছেনার পর েসনাবািহনীর েলােকেদর মুেখর েচহারা হেয়িছল িঠক েসi 
sুেলর েছেলেদর মেতা যারা সদয্ eকটা িkেকট ময্াচ িজেত eেসেছ। 

eকটা মারাtক ময্াচ, িকnt িঠক েসরকমi িশশুsলভ িবজয় ulাস 
সকেলর মুেখi --- যিদo আমােদর eকটা aংশ সরাসির েখেলিন।  

eরকম বালকsলভ জেয়র তািগদi িক মাnষেক aজানা-aেচনা 
জায়গায় eিগেয় যাoয়ার গিত েজাগায়? আমােদর aিভযান শুr করবার 
আেগ কমান্ডাররা আমােদর uৎসািহত করার েচ া কের, “েতামরা বীর। 
েতামরা মাতৃভূিমর জn সংgাম করছ। েতামােদর েদশেpম পুরsৃত হেব। 
আমরা সবাi eকসেঙ্গ লড়িছ।” 

আিম জািন না আিম েকন eর মেধয্ আিছ। eককভােব েদশেpম 
আমােক েতমন uৎসািহত কের না। আিম যখন uপdীেপর oপর িদেয় 
‘িসয়া মারেচিt’, ‘aয্াে া’ বা ‘aয্ােnানভ’ েpন চািলেয় uেড় েবড়াi 
তখন িনেজেক শুধু p  কির, ‘েকন আিম eসব করিছ?’ আিম যুdেkেt 
েসনা বেয় িনেয় যাi eবং তােদর যুdেক িবমােনর শিk িদেয় সাহাযয্ 
কির, খাদয্ o astশst বেয় িনেয় যাi, eবং uপর েথেক নজরদাির কির। 
টাiগারেদর িশkা িশিবর o anাn িমিলটাির িবষেয়র sলুক সnান 
আমােক িদেত হয়। যখন েকানo eকটা সামিরক-যান েদেখ েসটা oেদর 
বেল সেnহ হয় তখন েসটােক িনশানা কির। জঙ্গেলর গভীের oেদর 
মািটর তলার বাঙ্কারgেলা পামগােছর পাতার আড়াল েথেক খঁুেজ বার করা 
চািTখািন কথা নয়। আিম জািন জঙ্গেলর মেধয্o মািটর তলায় েগাপন 
পেথর জাল িবছােনা আেছ --- gাম েথেক gাম, হাসপাতােল, astাগাের 
যাoয়ার শঁুিড়পথ ছড়ােনা আেছ। মািটর গভীের আেরকটা an জীবন চাল ু
আেছ। পৃিথবীর anেরর anঃsেল মাnষ েবঁেচ আেছ --- শব্াস pশব্াস 
িনেচ্ছ। যখন আিম uড়িছ তখন eiসব জানা খুবi uেtজনাকর েয eকটা 
ফুটn জীবন, eকটা সৃি শীল কািরগির aদৃশয্ হেয় মািটর তলায় েথেক 
যােচ্ছ। বাiের মািটর মানিচেt আিম যা oপর েথেক েদখেত পাi তা হ’ল 
লাল, খেয়ির, সাদা, সবুজ, নীেলর ছককাটা জিম --- চােষর মাঠ, 
ফসেলর েkত, gাম, শহরতলী, ঘরবািড়, ‘েকািভল’ আর গীজর্া --- সব 
েছােটা েছােটা েখলনা পুতুেলর মেতা।  

যুেdর িনিদর্  িনজs ভাষা আেছ। eকজন ‘সntাসবাদী’ ‘িনহত’ 
হেয়েছ। eকজন ‘ৈসিনক’ ‘pাণদান’ কেরেছন। egেলা সব বিহরেঙ্গর 
শb, যা ei বতর্মান িবেরাধ তাজা জীবেনর মেধয্ ঢুিকেয় িদেয়েছ। েক 
িঠক করেব েয েকানজনা কী, diেয়র মেধয্ তফাৎ েকাথায়? আমরা সবাi 
aেnর মেতা জঙ্গেল হাতেড় েবড়ািচ্ছ, আর িদেনর পর িদন যুd ছিড়েয় 
পড়েছ আমােদর সtার সবেচেয় িভতর পযর্n। আমরাo আমােদর 
aভয্nের শঁুিড়পেথর জাল িবিছেয় চেলিছ, গেড় তেুলিছ sরঙ্গ --- যার 
মেধয্ িদেয় আমােদর িচnাভাবনা-anভূিতgেলা চলােফরা কের। েগাপনতা 
আর িdচািরতা আমােদর কােছ eখন sাভািবক। আমরা আমােদর লুকেনা 
রাsা ৈতির কের তার মেধয্ িদেয় চেলিছ, কখনo িদেনর আেলায় েবিরেয় 
আসিছ না। 

শুrেত, oেদর জn েনতা িছল, েয oেদরেক oiসব গহীন জায়গায় 
িনেয় িগেয়িছল। oেদর েকui eকা েসখােন েযেত পারত না। যখন oরা 
েনতার মুেখর িদেক তাকােলা তখন েদখল িতিন েকানo সাধারণ মাnষ 
নন। শািnর সমেয় েয মুখটা বণর্হীন বা eমনকী মেন রাখার মেতা নয় 
বেল মেন হেয়িছল, েসi মুখ eমন বীরtবয্ঞ্জক o মহাকািবয্ক হেয় uঠল 
েয মেন হল ei েসi েদবতার মুখ যার েতামরা পুেজা কেরা। তাi হাজার 
হাজার মাnষ েনতার জn o মহান uেdেশয্ pাণ িদেত চাiল। তাহেল 
েসi েদবতা-মাnষ মারা েগেল কী হল? তার জায়গা েনoয়ার জn 
সবসমেয়i আেরকজনেক পাoয়া যায় েয আবার জনগণেক anpািণত 
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করেব সািরবd হেয় দাঁিড়েয় যাoয়ার জn, িবেsারেণ েফেট মের েযেত 
o শরীেরর aঙ্গgেলােক টুকেরা কের uিড়েয় িদেত pstত করার জn।  

মােঝ মােঝ আিম ভািব আমার িনেজর ভােগয্ কী আেছ। আিম 
eকজন ৈবমািনক। িবিভn aিভযােন uড়াল েদoয়া আমার জীবনেক eকটা 
aথর্ েদয়। মািটর বnন েছেড় uঁচুেত আকেশ uেড় েযেত আমার ভাল 
লােগ। আমার eক বnু আেছ, সnয্াসী, মােঝ মােঝ আমােদর বািড়েত 
আেস। েস ‘েদoয়া’েদর কথা বেল --- তারা েদবতা, তারা েমেঘর মেধয্ 
থােক --- u  েমঘ, বj েমঘ, বাতাসী েমঘ, বাdেল েমঘ ---সবরকম 
েমেঘর মেধয্। আিম যখন েমেঘর মেধয্ তািক তখন িনেজেক েদবতা মেন 
হয়, মেন হয় আিম uচ্চমােগর্র েকu। আিম যখন oপের uিঠ তখন নানা 
রকেমর কlনা িভড় কের আেস। আিম িনেচ থাকেল যা কখেনা হয় না, 
েসi আtিনয়ntেণর সবটা আিম oপের uেঠ পাi। আমার মনটা eমন 
drতগামী হেয় oেঠ েয িনেজর মনেকi তখন িচনেত পাির না, আমার 
মেন হয় আিমi iিতহােসর eক aংশ। নাম না জানা মুখ আর 
anেlখেযাগয্ কােজ ভিতর্ ei পৃিথবীেত আিম eমন িকছু কাজ কের েযেত 
চাi যা aথর্বহ হেব। সmবতঃ eটাi আিম চাi েয eমন িকছু করব যা 
মহাকােবয্র মেতা েশানােব aথবা েসi সব বীরেদর গাথা-কািহনীর মতন 
যােদরেক আিম আমার আদশর্ কেরিছ।  

আিম জািন আিম কােরা কােরা কােছ eকজন িহেরা o েদশেpিমক। 
িকnt আিম েবাকা নi। আিম জািন anেদর কােছ আিম কী। আিম 
আকাশ েথেক নীেচর uপdীেপর িদেক তাকাi। েদেখ মেন হয়, কী 
sিবns, কী sগিঠত। িকnt আমার aিভযােনর uেdশয্ ei িবnাসেক 
eেলােমেলা করা। যুেdর ছিব eখন আর সাদায়-কােলায় নয়, eটা eখন 
আর বীরেtর o মহাকািবয্ক নয়; কারণ সাধারণ মাnষ eরকম eকটা 
িনঁখুত যুেdর ছিবর বাধা হেয় দাঁিড়েয়েছ। আিম যখন কেলেজ পড়তাম, 
eকটা বiেত eকটা ছিব েদেখিছলাম। আমার মেন আেছ। আমােদর 
িশkক বেলিছেলন, ছিবটার নাম gেয়িনর্কা। ছিবেত utর েsেনর বাs 
gামাঞ্চেলর eকটা gােম েবামা েফলার দৃশয্ েদখােনা িছল, pেদশ --- 
েকান pেদশ েযন? িভsাiয়া। hাঁ। আমার মেন আেছ িবধব্s েসi gােমর 
ছিব, েবামায় েভেঙ পড়া বািড়, ভয়াতর্ েচাখ, eকদা মাnেষর খিNত 
েদেহর মূিতর্, েঘাড়া আর ষাঁেড়র আতর্নাদ। ছিবর েকndীয় িবষয়, ষাঁেড়র 
লড়াi। েয েবামা েফেলেছ  েস eখােন ‘মাতােদার’ --- aথর্াৎ ষাড়ঁেক 
তেরায়াল িদেয় বধ করেছ। আমার চারপােশ আিম যা েদখিছ, তার সােথ 
ছিবর কী িমল; eকটা গৃহযুd, নাগিরকরা আkাn, েজনােরল ােঙ্কা 
েpরণাদায়ক েনতা; মৃতুয্র িবকৃিত, পলায়মান েচহারাgেলা --- পুrষ 
মিহলা িশশুেদর; pতয্n gােম ববর্রতা আর গণহতয্া। ei ছিবটা আঁকা 
হেয়িছ পঞ্চাশ বছেররo আেগ; ১৯৩৭ সাল নাগাদ। gেয়িনর্কা েবামা েফেল 
gঁিড়েয় েদoয়া হেয়িছল বাiেরর শিk, জামর্ানেদর সহায়তায়। মৃতুয্ আর 
মৃতেদেহর সমািধ েদoয়ার পর সীমােরখা বেল িকছু থােক না। কিলচূেণর 
মেতা, sৃিতর pেলপ মুেছ েদয় aতীত যntণার anভূিতেক। তারপর েথেক 
আমরা আর েকui সmূণর্ মাnষ নi। আমােদর েচােখ gেয়িনর্কার 
pিতিবm।  

েয uচ্চতায় আিম uেড় েবড়াi, েসখান েথেক েকu কী কের বলেব 
িনেচ েয আেছ েস েগিরলা না সাধারণ নাগিরক? সাধারণ মাnষo তার 
বাগােন বাঙ্কার ৈতির কের, আর মাথার oপর েবামাr িবমােনর আoয়াজ 
শুনেত েপেল েসi বাঙ্কােরর িভতর িগেয় আ য় েনয়। ei যুেd আমরা 
সকেলi ভুkেভাগী, আমরা সকেলi সnts, শিঙ্কত হেয় পেড়িছ। uভয় 
পki হেয়িছ। 

মােঝ মােঝ আিম ভািব যুd িক কখনo েশষ হেব? কখন? আমরা িক 
বৃd বয়স aবিধ েবেঁচ থাকব? সামিরক iিতহােস িক আমােদর ei যুেdর 
ঘটনা নিথভুk থাকেব? আমােদর ei েছাT dীেপর iিতহাস িক পৃিথবীর 
anাnেদর কােছ grt পায়? আিম iিতহােসর বi পড়েত ভালবািস --- 
িবেশষত di িবশব্যুেdর iিতহাস --- িbৎস, েDসেডেন আgনবষর্ী বিmং, 
িহেরািশমা। eবং েয নামgেলা আজেকর কাগেজ uেঠ আেস : 
সারাজােভা, gজিন, েরায়ান্ডা। সবর্t েমঘgেলা রেkর রেঙ লাল, 
বাতােস ধব্িনত হেচ্ছ মরেণাnুেখর আতর্ িচৎকার। মৃতুয্ pিতটা িদেনর সতয্ 
--- যা িনেয় আিম েবঁেচ আিছ। আমরা সবাi মৃতুয্র আেবেশ আচ্ছn হেয় 
আিছ। ei িনরnর মারামািরেত আমরা সকেলi aেনক বnুেক হািরেয়িছ। 
মােঝ মােঝ ভািব, আমার েশষ মুহূতর্টা েকমন হেব। eকটা িবমান েভেঙ্গ 
পড়া? eকটা লয্ান্ডমাiন? eকটা িবপথগামী বুেলট, েযটা আসেল anেক 
লkয্ কের েছাঁড়া হেয়িছল?  

আমরা ei uপdীেপ eেসিছলাম িবজয়ী িহেসেব। জেয়াৎসেবর মেধয্ 
িদেয় আমােদর pেবশ করার কথা। িকnt জয়লােভর েঘাষণা িনেয় েকানo 
বয্ানার টাঙােনা হয়িন, েকানo সmান pদশর্েনর ভঙ্গী, েকানo লাল 
কােপর্ট িছল না, িছল না কতৃj জন-সাধারণ যারা আমােদরেক ফুেলর 
মালা িদেয় aভয্থর্না জানােব। রাsাgেলা িছল নীরব-শীতল, শুধু সাঁেজায়া 
গািড়, টয্াঙ্ক, জীপ, েমাটর সাiেকেলর আoয়ােজ পথ েকঁেপ uঠিছল, আর 
িছল রণমt ৈসেnর দল। জনসাধারণ সব দূের পািলেয় িগেয়িছল, 
পািলেয়িছল আমােদর জয়লােভর ফলrিতেতi। 

তাi আমরা ৈনঃশb আর শূnতার মেধয্ িদেয় েহেঁট িগেয়িছলাম 
gামgেলার িদেক eবং েয যার িনজs আিব ার সmূণর্ কেরিছলাম। 
েকানo েকানo সময় তা খুব আ যর্জনক : নাগিরকেদর জn বানােনা 
eকটা pেমাদ uদয্ান, eকটা pাসাদ েযটােক aেনেকi বলল oেদর েনতার 
pাসাদ, েযখােন আtঘাতী aিভযােন যাoয়ার আেগ oরা েশষবার 
eকসােথ খাoয়া দাoয়া করত আর েনতােক িঘের দাঁিড়েয় grপফেটা 
তুলত। eটা aবশয্ সিতয্কােরর pাসাদ নয় --- eকটা বেড়া বািড়, 
eকসময় যার মািলক িছল eকজন ধনী বয্িk; বািড়টায় aেনকgেলা বেড়া 
বেড়া sসিjত খাচঁা িছল আর িছল চমৎকার সব ছিব টাঙােনা। দিkেণর 
েলােকেদর কােছ eসেবর মােন েবাঝােনা মুশিকল। আসেলেতা আমােদর 
েকui েসi aিতমানব েনতােক েদিখিন, তার সmেকর্ েকui েবিশ িকছু 
জােননা। 

আমােদর জেয়র পর আমরা দিkেণর িসংহমাকর্া পতাকা uেtালন 
কেরিছলাম। utেরর, কাযর্ত ei আলাদা রােজয্র িনজs পতাকা আেছ, 
তােত বােঘর ছিব আঁকা। ei di জnt aিনবার লড়াi চািলেয় যােচ্ছ, 
আর আমােদর বাধয্ করেছ আরo গভীর, গভীরতর জঙ্গেলর মেধয্ চেল 
েযেত, েযখােন লুppায় pাণীিটর নাম মাnষ।  

eখােন নীরবতােক sশর্ িদেয় anভব করা যায়, আিম তার কmন 
েটর পািচ্ছ আমরা চামড়ার oপের। আিম আমার িট-িফফিট িসk 
রাiেফলটা আরo শk মুেঠায় েচেপ ধির। আমরা েপৗঁছেনার আেগi 
েকমনভােব দল েবঁেধ সবাi চেল েগেছ। আমােদর সmেকর্ িন য়i 
সাঙ্ঘািতক িকছু বলা হেয়িছল --- আমরা আkমণকারী ৈসn, আমােদর 
কামােনর েগালার আoয়াজ আমােদর আগমন বাতর্া েঘাষণা কেরিছল। 
আমরা জািন আমরা eখানকার জনগণেক মুk করেত eেসিছ, যিদo 
কখনo s  কের বলা হয় িন কােদর হাত েথেক ei মুিk। জনগণo 
যিদ সিতয্i eটােক মুিk ভাবেতা তাহেল তারা পালােলা েকন?  
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eরi মাঝখােন ei নীলবািড়টা। আম eর মেধয্ ঢুেক পিড়। eরকমটা 
দিkেণ থাকেল িন য়i আিম করতাম না। আিম যিদ েকানo বnুর সােথ 
েদখা করেত তার বািড়েত েযতাম, তাহেল েসখােন েঢাকার মুেখi তােক 
ডাকতাম যােত েস েবিরেয় eেস আমােক সাদের েডেক িনেয় যায়। 
আমােক িজেjস করা হ’ত বnুেদর খবর কী, িবমান বািহনীেত েয বnরুা 
আেছ তােদর খবর, কেলেজর বnুেদর খবর আর utর o পূবর্াঞ্চেলর 
যুেdর সংবাদ। oেদর কােছ যুd aেনক দূেরর eকটা িবষয়। দিkেণ 
আমার aেনক বnু আেছ যারা eখনo িবশব্িবদয্ালেয় পড়াশুেনা িনেয় 
বয্s। aথবা সেবমাt সরকাির আমলা বা uচ্চপদs aিফসার িহেসেব 
েকানo েকাmািনেত েযাগ িদেয়েছ। তােদর কােছ আমার eকটা আলাদা 
gয্ামার আেছ, কারণ আিম িবমানবািহনীেত আিছ। eর জn তারা 
আমােক তােদর পিরবােরর ঘিন  কের তুলেত চায়। আমার বnুেদর 
বাবা-মােয়রা আমােক ‘পুথা’ বা েছেল বেল ডােক, েছােটা েছােটা ভাi-
েবােনরা ডােক ‘আiয়া’ --- যার মােন হল বড়দাদা।  

ei ফাঁকা বািড়টায় আমার িনেজেক খুব eকা লােগ। চারিদেকর 
েদoয়ালgেলা আমার িদেক aেচনা েলােকর মেতা তািকেয় আেছ। পােয়র 
িনেচ িসেমেন্টর ভাঙা েমেঝয় িনেজর পােয়র শেbর pিতধব্িন ছাড়া আর 
েকানo আoয়াজ েনi। eখােন েকu েনi েয আমােক বলেব ‘eেসা’, 
eমনিক সামাn eক gাস জলo েকu eিগেয় েদেব না। eখানকার জেল 
eকটা আলাদা গn আেছ, আেছ ei মৃিtকার, ei ভূখেNর sাদ।  

আমার বnু কয্ােpন পািল বেল েয েপাটর্ েপেDার বািসিতকা dেগর্র 
kেয়ার জল sচ্ছ আর িমি । oর বািড় কািন্ডয়ান gােম, o বেল, 
েসখানকার ঝণর্া আর kেয়ােত েয জল পাoয়া যায়, তা শীতল o তাজা 
আর তােত আেছ লতাgেlর আsাদ। পািল দশ বছর ধের েসনাবািহনীেত 
আেছ আর ei uপdীেপo aেনকিদন কািটেয়েছ। তার িবশব্াস আমােদর 
িবপেk যারা লড়াi করেছ তােদর মেনর eকাgতা aেনক তীb কারণ 
তারা লড়াi করেছ eকটা uেdশয্ িনেয়, eকটা sp িনেয় --- utর o 
পূবর্াঞ্চেল eকটা আলাদা রাT --- ‘iলম’ গেড় েতালার sp িনেয়।  

আমার বািড় দিkেণর eকদম েশষ pােn, ‘েদাndা েহড’-eর 
লাiটহাuেসর খুব কােছ। েসখান েথেক আিম েদেখিছ মােঝ মােঝi 
শিkশালী আেলাকরি  সমুেdর জলেক আেলািকত কের তুলেছ --- 
েকানo েনৗকা যােত িবপেদ না পেড় তাi সদাসতকর্ pহরা। eখােন েকানo 
আেলা েনi। ঘেরর বাiের anকার গাঢ়তর হেচ্ছ। আমার পেকেট eকটা 
টচর্ আেছ। টচর্টা আমায় সাহাযয্ করেব ফাঁকা ঘরgেলার মেধয্ পথ 
েদখােত।  

যােদর পিরবার eখােন থাকত, ei বািড়েত, তােদর জn আমার খুব 
খারাপ লাগেছ। আমার িনেজর বািড়র কথা মেন পড়েছ --- বািড়েত মা 
সবিকছু িনখঁুতভােব gিছেয় রােখ। যতবার আিম বািড় িফির, িফের েদিখ 
আমার ঘর িঠক eকiরকম আেছ। তােকর uপর rেপার Tিফgেলা, 
কেলেজর িkেকট দল আর রাগিবদেলর সােথ আমার ফেটা, পুরেনা 
পড়ার বigেলা --- সব সযেt সাজােনা আেছ। সব sিবns, জীবেনর 
aথর্ pবাহমান। আিম ভাবু যারা eখােন থাকত তারা eখন েকাথায়? তারা 
কারা, যারা ei ঘরgেলায় বসবাস করত, ei বাগােন হাঁটত, ei গাছ 
আর ফুল যারা লািগেয়িছল? ei uপdীপ েথেক িনkমেণর সমেয় তারা 
িক খুিশমেন েগেছ? নািক তারা বাধয্ হেয়িছল? 

আিম eকটা দরজা েঠেল খুললাম।পাlার কাঠ েছতেড় েগেছ, কbার 
oপর ঝুলেছ দরজাটা। ছায়াঢাকা িভতেরর ঘরটায় eকটা adূত আেলার 

আভা। আেলাটা আসেছ চুনকাম করা iঁেটর েদoয়ােলর মেধয্ eকটা 
kলুিঙ্গর িভতর েথেক --- জানলার ভাঙ্গা কাঁেচর পাlায় pিতফিলত হেয় 
িঠকের পড়েছ তার রি । েদেখ মেন হেচ্ছ, eকটা মৃd আেলার বাl, 
িকnt আিম জািন তা হেত পাের না। েবশ কেয়কবছর ধের ei uপdীেপ 
িবdয্ৎ েনi। আিম kলুিঙ্গটার িদেক eিগেয় যাi। হঠাৎ সামেন েভেস oেঠ 
যীশুিখর্েsর eকটা মূিতর্। eখােন যারা থাকত, তারা িখর্sান িছল? তা 
হেল আমােদর সােথ তােদর িমল আেছ : আমরা eকi ঈশব্েরর পুেজা 
কির, eকi সnেদর কােছ pাথর্না জানাi, eকi pাথর্না সঙ্গীত গাi, 
যিদo uপাসকেদর ভাষায় িকছু ফারাক থাকেত পাের। িকnt আমােদর 
pাথর্নাgেলা eকi হেব : ‘েরাজকার rিট আজ আমােদর দাo ... 
আমােদর পাপ মাজর্না কেরা, যারা আমােদর িবrেd পাপ করেছ তােদরo 
েযন আমরা মাজর্না কির, aমঙ্গল েথেক আমােদর udার কেরা ... ei 
রাজয্ েতামারi …’। 

মূিতর্টা েযন েভতর eবং বাiের, diিদক েথেকi আেলা ছড়ােচ্ছ --- 
আrগম uপসাগেরর তমসাচ্ছn জেল সামাn েঢu uঠেলi েযমন ফসফরাস 
jেল oেঠ েতমন কের। খর্ীে র মুখমNল, সারা শরীর আর uতলা utরীয় 
udািসত হেয় uেঠেছ --- েসখান েথেক আেলা ছিড়েয় পড়েছ শূn ঘেরর 
anকার েকাণgেলােত। মূিতর্টার eকটা হাত ভাঙ্গা। আিম খর্ীে র মুেখর 
aিভবয্িk েদখেত পািচ্ছ না। তােতi বা কী? আিম ধরা পেড় েগিছ, 
মূিতর্টার pjjিলত দীিp আর ভাঙ্গা কাঁেচ তার pিতফিলত ভাঙ্গা pিতিবেmর 
মাঝখােন দাঁিড়েয় আিম আর নড়েত পারিছ না।  

ei মুহূেতর্ ei গভীর pশািn ei sােনর বা ei কােলর নয়। আমার 
েচতনা েথেক মুেছ েগেছ যুেdর সমs আoয়াজ। েয হতভাগয্রা ei ঘর 
ei uপাসনাগহৃ েছেড় চেল েযেত বাধয্ হেয়েছ তােদর জn eক িবপুল 
dঃখেবাধ আমােক gাস কের। ei মূিতর্টা তােদর আেলা িদত, িবেশষতঃ 
anকাের eটা িছল তােদর সহায়। িন য়i iuেরাপ েথেক eটা েকu 
তােদর eেন িদেয়িছল, সmবতঃ iতািল েথেক। তারা eটা kলিুঙ্গেত 
েরেখিছল, যােত anকােরর েয জীবন aধুনা ei uপdীেপ চলিছল েসখােন 
ei মূিতর্টা তােদর d’ভােবi আেলা িদেত পাের --- বাsেব eবং আিtক 
েচতনায়। ei aিনি ত o aিsর সমেয় তারা িন য়i ei মূিতর্টােক 
তােদর aিভভাবক --- তােদর রkাকতর্া মেন করত। েকন তারা eটােক 
েফেল চেল েগল? ei uপdীেপর েকাথাo বা an েয জায়গােতi তারা 
চেল যাক না েকন, তারা িক eটােক সেঙ্গ িনেয় েযেত পারত না? আিম 
eখােন যারা িছল তােদরেক কlনা করার েচ া করিছ --- হয়েতা কমবয়সী 
েছেল আর েমেয়রা যারা eখন পৃিথবীর নানা জায়গায় আ য় েচেয় 
েবড়ােচ্ছ, aথবা তারা ‘iলম’-eর জn লড়াiেত েযাগ িদেয়েছ। 

ei মুহূেতর্ আমার িনেজর ভাi-েবােনেদর কথা মেন পেড় যােচ্ছ, oরা 
িন য়i মােঝ মােঝ আমার কথা মেন কের। আমার েকমন anভূিত হ’ত 
যিদ আিম বািড় িফের েদখতাম সব ধব্ংস হেয় েগেছ, আর েসi শূnতার 
মেধয্ হাঁটেত হাঁটেত আমার বুেটর ফাঁপা আoয়াজ আমার কােন eেস 
বাজত? আিম ভাগয্বান েয আমার িফের যাoয়ার জn eকটা বািড় আেছ, 
eকটা আhান আেছ, েযিদেক আিম eিগেয় েযেত পাির। দিkেণ আমােদর 
বীর বেল েদশেpিমক বেল গণয্ করা হয়, ভাবা হয় েয আমরা মাতৃভূিমর 
জn pাণ uৎসগর্ করেত uৎsক। aথচ খুব েবিশিদন আেগ নয়, যখন 
আমােদরেক an েচােখ েদখা হত। যখন েসi িবpব, েসi ‘ভীষানায়া’ 
গেজর্ uেঠিছল আমােদর েদেশ, তখন ei eকi ৈসnদল েস আেnালনেক 
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িহংs কায়দায় দমন কেরিছল আর েস সমেয় আমােদর েদখা হ’ত ভেয়র 
েচােখ, ঘৃণার েচােখ। 

আমােদর েয কতরকম ভূিমকায় নামেত হয়, আর pেতয্কটার মেধয্i 
িdচািরতা, পরsর িবেরাধী িবপরীতধমর্ী ভূিমকা। আিম েয কতরকম 
ভূিমকায় aিভনয় কির --- মৃত শtrপেkর শব কবর খঁুেড় বার করােক 
আমায় সমথর্ন করেত হয়। যখন েযমন pেয়াজন তখন েতমন চিরt gহণ 
করেত হয়। েযমন aেনেক আমােদর রkক ভােব। িবেশষ কের সীমাnবতর্ী 
gামgেলােত রkেকর ভূিমকায় আমরা িবেশষ dা লাভ কির; েসখােন 
বাবা-মােয়রা খুিশ হয় যিদ তােদর েমেয়রা েকu eকজন ৈসিনকেক িবেয় 
কের। 

eখন ei মুহূেতর্ ei েগালায় িবধব্s বািড়টায় আিম ভাবিছ যারা 
eখােন বাস করত, তােদর আর আমার মেধয্ তফাৎটা কী? তারা 
িনবর্াসেন েগেছ। িকnt বstতঃ আমরাo িনবর্াসেন আিছ। আমরা বাধয্ 
হেয়িছ আমােদর পিরিচত ঘর েছেড় চেল আসেত, চেল আসেত েসi 
জীবন েছেড় যা আমােদর পিরবারgেলা বংশাnkেম যাপন কের চেলেছ। 

েতামার সামেন কী আেছ না েজেন eিগেয় েযেত িন য়i যেথ  সাহস 
লােগ, দরজা বn না কেরi েবিরেয় েযেত েতামার িdধা লােগ না, কারণ 
যা তুিম কখনo আর েচােখo েদখেব না েস সমs িজিনসপt দরজা বn 
কের েরেখ লাভ কী? েয িবছানায় তুিম pিতরােত ঘুমাo, েয েটিবেল তুিম 
বেসা, েয মাdরটা তুিম পােতা --- েতামার pাতয্ািহক জীবেনর aিবেচ্ছদয্ 
aংশ ei িজিনসgেলা হঠাৎ েতামার কােছ grtহীন হেয় পেড়। জীবন 
ছাড়া িকছুেতi িকছু eেস যায় না। বাঁচেত হয়। তুিম শুধু েসটুki িনেয় 
যাo েযটুk তুিম বiেত পােরা বা েযটুk েতামার েঠলাগািড়েত েঠেল িনেয় 
েযেত পােরা।  

যখন তুিম চেল যাচ্ছ, তখন তুিম জােনাo না কখনo িফরেব িক না। 
আর িফের আসা কটু হেত পাের, যিদ তুিম িফের eেস েদেখা, েতামার 
বািড় ধব্ংস হেয় েগেছ। ভােলােবেস যা যা িদেয় তুিম ঘর ভেরিছেল, 
েযসব সামgী ei ঘরেক েতামার কের তুেলিছল, েস সব aদৃশয্ েকu 
িনেয় চেল েগেছ। েতামার হঠাৎ খুব শীত লােগ যখন তুিম বুঝেত পােরা, 
েফরা aসmব, েতামােক সবিকছু আবার নতুন কের শুr করেত হেব। 

eক আ যর্ েদেশ আমরা কী কের pভুর গান গাiব? 
িজয়নেক sরণ কের আমরা কাঁদলাম ...  
আিম eখােন eকজন anpেবশকারী, eকজন aেচনা মাnেষর বািড়েত 

আিম ঢুেক পেড়িছ, িকnt আমার পেk েবিরেয় যাoয়া কিঠন হেয় পেড়েছ। 
আিম eখান েথেক an েকাথাo পািলেয় েযেতo পারবনা। েস েkেt 
আমােক পলাতক েসনা িহেসেব ধরা হেব eবং আমার েকাটর্ মাশর্ােল শািs 
হেব। আমােক aনবরত েমেন িনেত হেব, শুধু আেদশ পালন কের েযেত 
হেব। ei তখন eiটা আমার eক মুhেতর্র eকাকীt, েয সমs 
িনয়মনীিতর িনগেড় আিম আে পৃে  বাঁধা আিছ তার েথেক আমার ei 
eক মুহূেতর্র মুিk।  

আমার িভতের িকছু eকটা ঘটেছ, eটা হঠাৎ িকছুর pকাশ নয়, 
েকবলমাt আিম যা anভব কির ... আবার মাnষ হoয়ার মেতা eকটা 
েবাধ ... আেবগ o anভূিত থাকার িবলািসতা... সরল আেবগ... িচnার 
জিটলতা বেয় আনার েকানo pেয়াজন ছাড়া। ei বািড়টা যােদর তােদর 
কথা আিম ভাবেত থািক। িঠক আমার আtীয়-sজনরা হেল েযমন 
ভাবতাম, তারা যিদ ei aবsায় পড়ত তাহেল কী করত? তারা যােত 
তােদর ei ঘের িফের আসেত পাের, uৎখাত হoয়ার anভূিত েথেক 
যােত মুিk েপেত পাের, বািক পৃিথবীর ৈচতn েথেক যােত িনবর্ািসত না 

হেত পাের তার জn আিম তােদর সাহাযয্ করেত চাi। শুধুমাt ei 
আেলা িবচু্ছরণকারী মূিতর্টা নয়, ei পিরতয্k gােমর শূn kিটরgেলাo 
আমােক ভািবেয়েছ। আিম ভাবিছ, আমরা eিগেয় আসিছ শুেন ei 
gামবাসীেদর মেন কী হেয়িছল --- আমরা aথর্াৎ যারা আমােদর জীবেনর 
সবেচেয় grtপূণর্ aিভযানgেলায় িনেজেদরেক মুিkদাতা বেল ভািব। 
আমার মেন পেড় aেনকিদন আেগ আিম eকটা বi পেড়িছলাম। েসখােন 
েলখা িছল --- pথেম aেনেক েভেবিছল ৈsরতািntক সরকারgেলার হাত 
েথেক মুিk েদoয়ার জni েনেপািলয়েনর েসনাবািহনী eেসেছ। িকnt তা 
পালেট েগল। পালেট যাoয়াi িনয়ম... িকnt তা সবসময় ভােলার িদেক 
পাlায় না ... 

eকটা ভাঙা েদoয়ােল েঠস িদেয় আিম দাঁিড়েয় থািক। গীজর্ার রিঙন 
কাঁেচর জানলা েথেক েযমন আেলা ছড়ায় িঠক েতমনভােব আেলা আসেছ 
মূিতর্টার েভতর েথেক। গীজর্ার ধব্ংসাবেশেষ বেস হাঁটুমুেড় বেস আিম িক 
pাথর্না করেত পাির? আঁকেত পাির বুেক kশিচh? আমােদর 
জীবনgেলার eখন িকছু মােন দাঁড়ােত পাের যিদ আমরা েসgেলােক 
Nপয্ারাব্ ল’-eর rপক কািহনীর মেতা কের ভািব। eকজন খুব ভােলা 
পেরাপকারী বয্িkেক িনেয় Nপয্ারাব্ ল aফ্  দয্ gড সামািরটান’ বেল 
eকটা গl আেছ, িকnt eকজন সাধারণ ৈসিনকেক িনেয় eকটা 
Nপয্ারাব্ ল’ েনi েকন? eকজন েসনানায়েকর েমেয়েক িনেয়o eকটা 
কািহনী আেছ --- েয েমেয়টা িবশব্ােসর েজাের েবঁেচ িগেয়িছল। আমার 
aেনক বnু বাiেবেলর eকানbiতম pাথর্না সঙ্গীতটা েছাT চামড়ার বয্ােগ 
ভের গলায় ঝুিলেয় রােখ। আমােকo মা eকটা িদেয়েছ, আিম চামড়ার 
বয্ােগ আঙুল ছঁুiেয় oi পিবt বাণীেক sশর্ কির আর িনশব্াস েচেপ 
pাথর্নার শbgেলা uচ্চারণ কির। eকটা বয্ােটিলয়েনর কময্ান্ডার আেছন 
িযিন তাঁর বািহনীেক িনেয় যুেd েবরেনার আেগ সবাi িমেল হাঁটু েগেঁড় 
pাথর্না কের। sবগােনর েশেষ তারা যখন Nধnপরেমশব্র’ বেল ধব্িন েদয় 
তখন তা gাম েথেক gামাnের pিতধব্িনত হয়। ei বয্ােটিলয়েনর 
ৈসnেদর pাণহািন হoয়ার আশঙ্কা সবেচেয় কম।  

িতিন আমার আ য় আমার েকlা, তাঁর di পাখা িদেয় িতিন আমােক 
েঢেক রাখেবন, আমােক রkা করেবন। িখর্েsর সেঙ্গ েয সমs িচtকl 
আমরা সংযুk কির তা আমােদর রkা করার। িবপেদ আমরা udার 
পাoয়ার জn pাথর্না কির। আমােদর aিভযানgেলা aেনক সমেয় মৃতুয্েক 
েডেক আেন। আমরা শtrেদর ধব্ংস করেত চাi, তােদরেক kমা করেত 
চাi না।  

ei নীরবতার মােঝ থমেক িখর্েsর মূিতর্র মুেখামুিখ দাঁিড়েয় আিম 
িনেজেক p  কির। আিম মূিতর্টার িদেক তািকেয় ভাবার েচ া কির তাঁেক 
কী কী নােম আিম জািন : মানবজািতর tাণকতর্া, sালভাতর মুিN, 
জগেতর আেলা, ভােলা রাখাল, ঈশব্েরর েভড়া … 

মূিতর্টা েথেক েয আেলা েবিরেয় আসেছ তা মেন হয় ei জগেতর 
আেলা srপ, eর জni েবাধহয় eতgেলা anকার বছর আিম aেপkা 
কের আিছ।  

িখর্েsর ভাঙা হাতটা আমায় মেন কিরেয় িদেচ্ছ পািলর কথা --- 
েসিদন oর ডান বাhেত আর পােয় gিল েলেগিছল। িনেজর রেkর oপর 
িদেয় হামাgিড় িদেয় o িবপদ মুk জায়গায় েপৗঁেছিছল --- েবঁেচ থাকার 
তীb pবৃিt িছল oর চািলকা শিk। o বাঁচত না, হঠাৎ যিদ না 
aযািচতভােব তীেরর কােছ eকটা েনৗকা পাoয়া েযত, েনৗকাটার oখােন 
তখন আসার কথা িছল না। েকui বাঁচত না। িকnt েবঁেচ েগল। পািল 
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েবঁেচ েগল হােত ছিtশটা েসলাi িনেয়। কলেmােত েসনা হাসপাতােল 
পািল যখন ধীের ধীের আেরাগয্লাভ করিছল, তখন েদখত বাiের 
িবeমডবলু আর পােগেরা গািড় drতগিতেত ছুেট যােচ্ছ, Nগল-e েফস 
gীন’ েহােটেল নাচ হেচ্ছ। েস আমায় বেলিছল, েয তার aবাক লােগ, 
মেন হয়, মাnষ িক জােন utর আর পূবর্িদেক যুd চলেছ? মহাpাবেনর 
মেতা িকছু না ঘটেল মাnষ িক িকছু বুঝেত পাের? পািলর সারােদহ 
িনেজর রেk চান কেরিছল, oর েপাষাক আর েয মািটর oপর িদেয় o 
হামা িদেয়িছল তা রেk িভেজ িগেয়িছল। ugপnীেদর o eত কাছ েথেক 
েদেখিছল েয তােদর িমেখর aিভবয্িk েচােখ পড়িছল --- eকটা 
দৃঢ়সংকl uেdেশয্র aিভবয্িk --- ধব্ংেসর। o বুঝেত েপেরিছল, 
লড়াiটা কী sতীb হেব, ugপnীরা সংখয্ায় িছল েবিশ, মিহলারাo যুেd 
eেসিছল, যুবতী েমেয়রা … 

o আমায় বেলিছল, তারা েয eকটা লkয্ িনেয় লড়াi করিছল 
েসটার uেdশয্ সmেকর্ তারা দৃঢ়pতয্য় িছল। তােদর মন আর an 
েকানo িদেকi িছল না। তােদর িক িখর্েsর কথা মেন পেড়িন িযিন 
আমােদর সবার জn রk ঝিরেয়েছন? তারা কী কের ভুেল েগল 
পরsরেক সহায়তা কের েবঁেচ থাকার কথা? আমােক sরণ কের eটা 
খাo, আমােক sরণ কের eটা পান কেরা। শািnর মােঝi ঈশব্র … 

eত রkপাত iিতমেধয্i ঘেট েগেছ আর েদেখ মেন হেচ্ছ না ei 
সংঘেষর্র েকাথাo েশষ আেছ।  

িখর্েsর ei মূিতর্টা িনেয় আিম কী করব? ei িবধব্s বািড়েত আিম 
eটােক েরেখ েযেত পারিছ না। আিম জািন যntণা তাঁর কােছ নতুন িকছু 

নয়। oরা তাঁেক চাবুক িদেয় আঘাত কেরিছল। তাঁেক uপহাস কেরিছল। 
তাঁর সময়কােল তাঁেক kিতকারক, ধব্ংসকারী ভাবা হত িযিন িকনা 
েরােমর pবল kমতার িবrেd pিতবাদ করার সাহস েদিখেয়িছেলন। তবু 
আজ েয সব নােম rেপ আমরা তাঁেক মেন রািখ তার মেধয্ ei পািথর্ব 
kমতার িবrdাচারী িহেসেব তাঁর েয rপ েস সmেn আমরা নীরব থািক। 

আিম িক মূিতর্টা আমার সােথ আমােদর কয্ােm িনেয় যাব, েসখান 
েথেক দিkেণ? আমার eটা েনoয়ার েকানo aিধকার েনi। িকnt 
িযশুিখর্েsর eকটা হাত ভাঙা েদেখ, আমার আহত সাথী আর ei ঘর 
েছেড় চেল যাoয়া মাnষgেলার কথা েভেব আিম িনেজর েসi আেবগ 
আর সামলােত পারিছ না েয আেবগ আমার থাকার কথা নয়। জনগেণর 
গৃহ েথেক েকানo িজিনস gহণ করেব না --- িনয়েম তাi বলা আেছ। 
আিম জািননা, আমার আেবগ pশমেনর জn, আিম ei ঘেরর 
aিধবাসীেদর pিত েয কrণা েবাধ করিছ তা খর্ীে র ভাঙা মূিতর্টায় pতয্পর্ণ 
করেত চাiিছ িক না। যিদ eটা an েকানo মূিতর্, an েকানo েদবতার 
হত? আিম হয়ত eটােক েফেলi েযতাম। আিম আমার িট-িফফিট-িসk 
রাiেফলটােক eকটা হােত ধির। an হােত মূিতর্টােক kলুিঙ্গ েথেক 
সাবধােন নামাi, আমার বুেকর কােছ eকটুkেণর জn জিড়েয় ধির, 
তারপর eটােক আমার িকটবয্ােগ ভের িনi। বািড়টার বাiের আিম 
েবিরেয় আিস, চািরিদেক সতকর্ভােব তাকাi --- আমার dেটা হাত eখন 
মুk, রাiেফলটােক ধরার জn।  

anবাদক : aিমতাভ েসন

 

যখন sৃিতর মৃতুয্ হয় 
‘কাল েতামােক েযেতi হেব?’ পারাকাকা িবজয়েক িজjাসা কের। 

d’জেন বেস েদবীর েদoয়া চা আর মুrkু খািচ্ছল। 
--- hাঁ দাd। আমােক িফের িগেয় েসামবার কােজ েযাগ িদেতi হেব। 

আমার খারাপ লাগেছ, পেরর বার eেস আিম ... 
--- hm , আচ্ছা, পেরর বার। তাহেল তুিম শুেত যাoয়ার আেগ 

আমায় বেলা েতামােদর oখােন eখন কী ঘটেছ। আয় েযাগী, তুিম বরং 
আমায় বেলা েতামরা, শহেরর তrণ তুকর্ীরা eখন কী িনেয় বয্s। 

--- সিতয্ বলেত িক, খুব েবিশ িকছু বলার েনi। --- িবজয় শুr 
কের। িকnt d’ঘন্টা পেরo েস দাdর েকৗতুহল খবু eকটা িনবৃt করেত 
পাের না। তখনo েযাগীর কথা েশানাi হয় িন।  

iিতমেধয্ চািরিদেক anকার হেয় েগেছ, বাতাস ভারী, আর িবdয্ৎ 
চমকােচ্ছ।  

েসিদেক তািকেয় পারাকাকা বেল, ‘বৃি  আসেছ, মেন হেচ্ছ সিতয্i 

eবার নামেব, েছেলটা েয েকাথায় েগল, তাi ভাবিছ।’ 
‘েক?’ িবজয় p  কের।  
--- রিব, আমার নািত, েদবীর েছেল। oর আবার নানা িফিকর। 
--- o hাঁ, আমার মেন আেছ। o তখন খুব েছােটা িছল --- 
--- eখন আর েছােটা েনi, আমার ভয় কের েস eখন লােয়ক 

হেয়েছ। িনেজর iেচ্ছ মেতা চেল েযখােন খুিশ যায়, কাuেক বেলo না 
েকাথায় যায়। 

--- িকেসর িফিকর বলিছেল? 

‘িনেজর মতলেবi চেল’ --- পারাকাk তার dঃেখর িফিরিs িদেত 
থােক।  

েদবী eতkণ চুপ কেরi িছল। কারণ বhিদন তার iংেরিজ বলার 
aভয্াস েনi। eখন েস তািমল ভাষায় তার বাবার কথার pিতবাদ কের। 
েযাগী তার কথায় ঘন ঘন মাথা নােড়, িবজয় তার কথার ধারা বঝুেত 
পাের। িকnt বৃd মাnষিট তােক েজার করেত থােক িবজয়েক কথাgেলা 
বুিঝেয় বলার জn।  

--- ‘oেক বেলা, বেলা oেক, েতামার মাথায় যখন কথাটা eেসেছ, 
oেক বেলা’। েদবী বেল। েথেম েথেম iংেরিজ আর তািমল িমিশেয় 
িবজয়েক বেল। তার ধীর sের িমেশ থােক eক গভীর anভূিত --- েস 
িবজয়েক বেল, লঙ্কা আর েপঁয়ােজর েয সবুজ েখত িবজয় চারপােশ 
েদেখেছ েসgেলা েকবলমাt আশার শয্ামিলমা, সিতয্কােরর pতয্াশা নয়। 
‘oেদর’ সরকার ভারত েথেক সsাদের খাদয্dবয্ আমদািন কের বাজার 
েছেয় েফেলেছ, eখানকার মাnেষর িনেজেদর ফসলgেলা িবিk করার 
েকানo বাজার েনi। বাজার ছাড়া বাজােরর জn তরকািরর বাগান 
বািনেয় কী লাভ? 

সরকার oেদর সােথ eরকম সব বয্বহার করেছ, েদবী আেরা 
আেবেগর সােথ বলেতথােক, eর eকমাt কারণ oরা তািমল। eবার েদবী 
তািমল ভাষােতi বলেত থােক, িকnt eভােব oেদরেক পালটােনা যােব 
না। eটা সরকার িকছুেতi েকেড় িনেত পারেব না, ‘তারা oেদর জিম 
েকেড় িনেয়েছ, েকেড় িনেয়েছ oেদর বাজার, oেদর চাকির, oেদর 
িশশুেদর িশkা িকnt oরা তািমলi রেয় েগেছ, আর তািমল িহেসেবi 
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মরেব। তারা েসi পিরচয়টা িকছুেতi েকেড় িনেত পারেব না।‘ --- ei 
বেল েটিবল েথেক চােয়র কাপ-েpটgেলা তুেল িনেয় েদবী ঘর েথেক 
েবিরেয় যায়।  

পারাকাকা িবষn ভােব মৃd হােস। েদবী কখনo pকােশয্ eত sচ্ছেn 
কথা বলেত পাের না। eটা িঠক েদবীর মেতা েশানাল না। িকছু eকটা 
পািকেয় uঠেছ, oর েছেলটার বয্াপাের িকছু করা দরকার, েস িকছু eকটা 
করেছ বেল সেnহ হেচ্ছ আর েদবী তার জni িনেজেক pstত করেছ।  
‘েতামার আসার পেথ তুিম িন য়i eরকম সব েছােটা েছােটা জিমর 

টুকেরা েদেখেছা?’ বেল রিবর েখেতর িদেক বৃd হাত েদখায়।  
িবজয় ঘাড় েনেড় বেল, ‘hাঁ, েযাগী আমায় েদিখেয়িছল। eত সবুজ 

আেগ আিম eখােন েদেখিছ বেল মেন পেড় না।‘ 
‘তুিম আেগ েদেখািন, কারণ তখন eমন িছল না। eটা শুধু জেলর 

জn বা iেলিkTক পাm সsায় জেলর বয্বsা কের িদেয়েছ বেল নয়’  -
-- বৃd চুrট ধরােনার জn থােম। েযাগী uৎকণর্ হেয় শুনেত থােক।  
‘eর আেরকটা কারণ হ’ল, নতুন pজেnর আর েকানo যাoয়ার 

জায়গা েনi বেল তারা সব জিমেত িগেয় কাজ করেছ। েতামােদর সরকার 
সমs রকেমর িবকl পথ বn কের িদেয়েছ। চাকির েনi, uচ্চিশkার 
sেযাগ েনi। (েযাগী ঘাড় েনেড় pবল সmিত জানায়)। িকচু্ছ েনi।’  
‘কলেmার তািমলরা িবেদেশ েযেত পাের, শহেরর তািমলরা মধয্pােচয্ 

েযেত পাের, gােমর েছেলরা শুধু িফের েযেত পাের তােদর েছাT জিমর 
েকােল আর েচ া করেত পাের েসখােন িকছু করার।’ 

তাঁর চুrট িনেভ যায় কথা বলেত িগেয়। িতিন িভেজ aংশটা িচেবােত 
থােকন, থুতু েফেলন, বার বার jালেত েচ া কেরন, তারপর হাল েছেড় 
েদন। 
‘ei েযাগী, তুিম িক কখনo gােম eত যুবক েছেলর ভীড় েদেখেছা। 

sdমািলয়ার খবর কী? েসখােনo িক eকiরকম?’ 
‘hাঁ দাd, তুিম িঠক বেলেছা’ --- েযাগী ঘুমজড়ােনা sের বেল, 

‘আিম eরকম আেগ কখনo েদিখিন।‘ 
‘িবজয়, েতামার বাবা যখন েছােটা িছল তখন েথেক আজ পযর্n 

কখনo eত তrণ েছেলেক চারপােশ eমন েবিশ সংখয্ায় েদিখিন। oরা 
কিঠন পির ম করেছ জীিবকা aজর্েনর জn। aেনেক eমন সব িজিনস 
কেরেছ যা জাফনায় কখনo আেগ েশানা যায়িন। আিম শুেনিছ 
sdমালাiেত eরা আেপল ফিলেয়েছ। আেপল! তাi না েযাগী?’ 
‘িকnt কী কােজ লাগেব? েদবী যা বলল, েকানo বাজার েতা েনi। 

েতামােদর সরকার েসটাo েকেড় িনেয়েছ। eiসব তrণ যুবেকরা তাi 
চােষর uৎসাহo হািরেয় েফেলেছ।’ 
‘দয্ােখা’ বেল িতিন রিবর েখেতর িদেক আঙুল েতােলন আবার, ‘oর 

বnুরা আেস আর o কাজ বn কের, কাজ েফেল েরেখ তােদর সােথ কথা 
বেল। কী লাভ কাজ কের? রিবর মেতা eরকম সব তrণ েছেলেত gাম 
ভিতর্ eবং তারা িকছু eকটা ঘটার aেপkায় আেছ।’ িতিন তাঁর চশমাটা 
খুেল িনেয় িবষাদgs গmীর sের বেলন, ‘oেদর aতীত েকেড় িনেয়িছল 
িbিটশরা, িসংহলীরা েকেড় িনেয়েছ oেদর ভিবষয্ৎ। যা oেদর আেছ তা 
েকবল বতর্মান। eবং eটাi oেদর িবপjনক কের তুেলেছ।’ 

pচN েজাের বাজ পড়ল আর শুr হ’ল বৃি ।  
  ......    .......     ....... 
 

েসিদন সেnয্েবলা বািড় েফরার পেথ িবজয় aয্ােরs হেয় েগল। েস 
সারািদন ধের পােশর gােমর েভাটারেদর eকটা পুরেনা লড়ঝেড় ভয্ােন 
চিড়েয় েভােটর বেুথ িনেয় িগেয়িছল। তারপর িবেকেল ভয্ানটা সেব জমা 
িদেয় বািড়র পথ ধেরেছ eমন সময় d’জন েলাক eেস তােক থামােলা। 
িবজয় ঘাবড়ায়িন। কারণ েভাট খুবi শািnেত হেয়িছল। সরকােরর 
gNাবািহনীo আেসিন, েস িবনা বাধায় সারািদন ঘুেরেছ, তােক েকu 
েহনsা কেরিন বা গােয় হাত েদয়িন। িকnt েস কখনo anমান কেরিন েয 
সnয্ার মুেখ eকটা িনজর্ন রাsায় d’জন সাদা েপাষােকর পুিলশ তােক 
দাঁড় করােব eবং eকটা গািড়েত তুেল কলেmায় চালান েদেব। 
গয্াংsারেদর িনেয় িসেনমায় েযমন েদখােনা হয় িঠক েসরকম। eমনিক েয 
েলাকdেটা তােক েgpার কেরেছ, যােদরেক েদেখ িসআiিড aিফসার বেল 
মেন হয়, তারা েদখেত eoয়াডর্ িজ o িপটার েলােরর মেতা --- eবং 
েযমনিট হয় --- তােদর মুেখ েকানo কথা েনi। িবজেয়র েকানo pে রi 
তারা utর েদয় না, শুধু বেল তােক কলেmায় িনেয় যাoয়া হেচ্ছ 
িজjাসাবােদর জn। েলাকdেটা আiনজীবী িকনা েসটাo িবজয় িনি ত 
হেত পারিছল না। কারণ সরকােরর কায়দাটা হেচ্ছ েখালাখুিল িহংs 
আkমণ, e ধরেনর হঠাৎ েগাপন dবৃর্tেদর মেতা নয়। eকমাt যখন েসi 
kখয্াত েকndীয় িসআiিড aিফেসর চারতলায় েস িসঁিড় েভেঙ uঠিছল 
তখনi বুঝেত শুr করল েয েস েবশ কিঠন ঝােমলায় পেড়েছ। 

িজjাসাবােদর ঘরটা িছল লmা আর মিলন। ঘেরর মেধয্ আসবাব 
বলেত eকটা শk েমহগিন কােঠর েটিবল, eকটা বেড়া েমহগিন েচয়ার 
আর eকটা টুল েটিবেলর d’মাথায় রাখা। েলাকdেটা তােক টুলটায় বিসেয় 
চেল েগল িকছু না বেলi। িবজয় তােদরেক েডেক eক gাস জল চাiল, 
তারা তা শুনেত চাiল না।  

িবজয় টুেল বেস সামেন ঝঁুেক পড়ল, ভাবল সামেনর দরজা িদেয় েকu 
আসেব, িকnt েকu eল না। েস uেঠ ঘেরর eকমাt জানলাটার িদেক eিগেয় 
েগল, জানলাটা বn আর চেটর বsা িদেয় ঢাকা, বাiের িকছু েদখা েগল না। 
পেকেট েয কাগজgেলা িছল েসgেলা েবর কের িনেয় িবজয় পড়ার েচ া 
করল। িকnt েসi িবশাল ঘেরর ছােদ aেনক uঁচুেত েয হলেদেট আেলাটা 
jলেছ তা eতi কম েয পড়া সmব না। েস ঘেরর মেধয্ কেয়কপাক হাটঁল, 
যােত মেনর েজার না হািরেয় যায়, িকnt েস িখেদ আর kািnেত ass হেয় 
পড়ল। েস মািটেত শুেয় ঘুিমেয় পড়ল। িকnt বাiের দরজার কােছ খািনক 
বােদi eকটা ঘন্টা েবেজ uঠেছ আর ঘুম েভেঙ যােচ্ছ। েস দরজার কােছ 
িগেয় কান পাতল, িকnt আর িকছু শুনেত েপল না। িফের eেস কাগেজর 
টুকেরাgেলা মুেখর লালায় িভিজেয় কােন gঁেজ িদল, তারপর েটিবেলর িনেচ 
েমেঝর oপর শুেয় ঘন্টার শেbর ফাঁকgেলােত িঝেমােত থাকল। 

সকােল েলাকdেটা eেস ঝাঁkিন িদেয় তােক তুেল িদল। তােদর েচাখdেটা 
েঘালােট, ঘুেমর েরশ েলেগ আেছ। িবজয়েক টুেল বিসেয় িদেয় eকটাo কথা 
না বেল তারা dপােশ দাঁিড়েয় রiল। পাঁচ িমিনট পের আেরকটা েলাক eল, 
eেস ভয়ঙ্কর েচােখ িবজেয়র সামেন দাঁড়াল। েলাকটা িবশাল, িবপুল, 
ছয়ফুেটর oপর লmা আর pায় ততখািন চoড়া, িবজয় েযখােন বেস েসখান 
েথেক oরকমi মেন হ’ল, েলাকটা pায় যুেdর টয্ােঙ্কর মেতা। কামােনা মাথার 
নীেচ kুেদ তীk েচাখdেটা jলjল করেছ, ভারী েচায়াল আর থলথেল মুখটা 
পােপ পূণর্। গােয়র রঙ ফরসাi বলা চেল, পরেন সাদা sয্ট। sশীল সমােজর 
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েকu? – িবজয় eেলােমেলা িচnা কের – েস িক েলাকটােক আেগ েকাথাo 
েদেখেছ? খবেরর কাগেজ? েলাকটা সের িগেয় িবরাট েমহগিনর েচয়ারটায় 
বসল – hাঁ, িঠক, ei েচয়ারটা ei েলাকটার জni মানানসi, েলাকটার 
েচহারার সেঙ্গo মানানসi, না েলাকটা েsশেনর ... হেত পাের েলাকটা 
েsশনমাsার ... িবজয় েTন চালােত পারত... িবজেয়র মাথার েভতরটা 
হালকা... তােক িকছু েখেত হেব... ekিুণ ... েলাকটােক বলেব? 
‘sার, eেক িক আমরা িজjাসাবাদ শুr করব?’ --- কার েযন eকটা 

গলা।  
‘না, না। তার দরকার েনi।’ --- েলাকটার গলার sর ককর্শ আর 

ঘয্াড়েঘেড়, েযন eকটা কািশ আটেক আেছ, িকছুেত েবেরােচ্ছ না, ‘আিম 

কাগজপt সব েদেখিছ।’ 
িবজয় মাথা নাড়েত শুr কের। েস িনি ত েয েলাকটােক েকাথাo 

েদেখেছ। আমরা েতামার সবিকছুi জািন, েলাকটা বেল যািচ্ছল, সরকােরর 
িবrেd েতামার ষড়যnt। েতামােদর ভাiস-িpিnপাল খুবi সাহাযয্ কেরেছ ... 
oেদর সেঙ্গ েতামার েযাগােযাগ ... েতামােদর িপeলeফ ...  
‘আমার িদেক তাকাo, যখন আিম েতামােকi বলিছ,’ েলাকটা েচঁিচেয় 

oেঠ আর aমিন তার di শাগেরদ pচN ঝাঁkিন িদেয় িবজেয়র মাথা খাড়া 
কের।  
‘থাক্  থাক্ , oর গােয় হাত িদo না। আমরা আiনমািফকi সবটা করব। 

oর েযাগােযাগ আেছ’। েলাকটা মুখ িদেয় চক্ চকাস আoয়াজ কের, থােম, 
আবার আoয়াজ কের --- চক্ চকাস আর pিতবার আoয়াজ করার সময় 
িচবুক নাচায়। িবজয় ei আoয়াজটা েচেন, েস আেগ শুেনেছ, িন য়i 
শুেনেছ, েলাকটা আবার আoয়াজ কের, hাঁ eiবার েবাঝা েগেছ --- েস 
িছল িসডিন gীনsTীট, িঠক মেন পেড়েছ, ‘িদ ময্ালেটস ফয্ালকন’-eর িসডিন 
gীন sTীট। িবজেয়র আেগi মেন পড়া uিচত িছল, oi হািস েয েকানo 
জায়গায় েদখেলi মেন পড়ার কথা, েলাকটা eকসময় লঙ্কাdীেপর চা বাগােনর 
মািলক িছল, kিলেদর েপটােনার সময় ei িচবুক নাচােনার আoয়াজ আর 
হািস েস রp কেরিছল।  
‘oেক িনেয় যাo, আর িনেয় িগেয় oেয়িলকােড়েত েঢাকাo। oরাi oর 

বয্বsা কrক।’ 
িবজয় pিতবাদ করার েচ া করল --- আিম eকজন uিকেলর সােথ েদখা 

করেত চাi, বuেক eকটা েফান করেত িদন, তাহেল eকজন বnেুক, 
আপনারা eiভােব আমােক ধের েজেল পুরেত পােরন না, eরকমভােব 
েকানo িবচার না কেরi ... েলাকটা আoয়াজ করল চকচকাস।  
‘oেক িনেয় যাoয়ার আেগ িকছু rিট আর জল িদo’ --- সেঙ্গর পুিলশ 

d’জনেক ei িনেদর্শ িদেয় েলাকটা চেল েগল।  
েসiিদন সেnয্েবলা েলাকdেটা eেস িবজয়েক িনেয় েগল oেয়িলকােড় 

েজলখানায়। েসখােন তােক eকজন oয়ােডর্েনর হােত তুেল িদল। iিতমেধয্ 

িবজয় বুেঝ েগেছ েয তােক eকজন সntাসবাদী িহেসেব ধরা হেয়েছ eবং 
েকানo বnু বা েকানo uিকেলর সােথ তােক েদখা করেত েদoয়া হেব না। 
oয়ােডর্নেক েদেখ মেন হ’ল নরম মাnষ --- চাঁেদর মতন েগালমুখ, চাঁেদর 
মতন েগাল েদহ। িবজয় তার সােথ কথা বলার েচ া করল। িকnt চাঁদমুেখা 
তার িদেক তাকােলাo না, eবং তােক তুেল িদল eকজন pহরীর হােত। pহরী 
তােক িনেয় চলল বnীেদর ঘরgেলার পাশ িদেয়। ঘরgেলা েথেক েচঁচােমিচ 
আর বকবকািনর আoয়াজ আসেছ। েসgেলা ছািড়েয় েজেলর aবয্বhত 
eকটা aংেশ িনেয় িগেয় eকটা িনজর্ন েসেল তােক ঢুিকেয় িদল। eবং হঠাৎ 
িবজয় ভয় েপেত শুr করল। oরা শুধু তােক বnী কের রাখেত চাiেছ না, 
oরা েগাটা পৃিথবীটােকo বnী কের তার বাiের িবজয়েক েরেখ িদেত চাiেছ, 
েরেখ িদেত চাiেছ anাn বnীেদর েথেক আলাদা কের। কােরা কােছ েস 
েযেত পারেব না, েকu তার কােছ আসেত পারেব না, েকu জানেব না েস 
েকাথায়, তােক ajাত পিরচয় কের েতালা হেচ্ছ। ভয় তার মাথায় চেড় বেস 
eবং eকটা আতর্নাদ হেয় েভেঙ্গ পেড়। িকnt আতর্নাদটা তার মুখগhের 
শুকেনা তালুেত আটেক যায়। হতাশ হেয় েস মািটেত লুিটেয় পেড়।  

তারপর aসংখয্ িদন িবজয় eকমাt মাnষ িহেসেব শুধু িনবর্াক েজলােরর 
েদখা েপল, খাবার সময়, আর েনাংরা েফলেত বাথrেম েগেল। খাবার aখাদয্ 
ভাত, েবিশর ভাগ সময় আধেসd চাল, eকটা শুকেনা ‘মালাঙ’ বা 

নারেকেলর পচা ‘সmর’ আর কখনo েকানo িবেশষ uপলেkয্ eক টুকেরা 
মাছ --- বরফচাপা, িবsাদ। েসেলর েছাT, সংকীণর্ ঘের গরােদর ফাঁকটুk 
ছাড়া েকানo জানলা েনi, সারাkণ তার িনেজর পায়খানার গেn ভরা। 
eকসময় যা েস েভেবিছল sষম খাদয্, eখন তা তার কােছ sষম শািs, 
eকসময় েয িনজর্নতােক েস পছn কেরিছল আজ তা তার কােছ েবাঝা।  

িদেন eকবার pহরী তােক eকটা পাঁিচল েঘরা uেঠােন িনেয় িগেয় 
আধঘন্টা kkেরর মেতা হাঁটায়। েস পড়ার জn বiপt েচেয়িছল, পায়িন। েস 
জানেত েচেয়িছল, oরা তােক িনেয় কী করেত চায়, েকানo utর পায়িন।  

িচnাশিk হািরেয় েফলার পুরেনা ভাবনাটা আেরা েজােরর সেঙ্গ িফের 
আেস, eখন ভয়টা চেল েগেছ। িকnt ভেয়র sীকৃিতটkু রেয় েগেছ। িবজয় 
িচnা করার েচ া কের, শুধু িচnা করেত পারাটােক িজiেয় রাখার জni। েস 
িনেজেক গl বেল, dিনয়ার কথা মেন করার েচ া কের, িকnt ধীের ধীের েস 
বুঝেত পাের েয তার মনটা শূn হেয় যােচ্ছ, তার sৃিতশিk হািরেয় যােচ্ছ, 
পিরচয় নামক িবষয়িটর সােথ সংেযাগ হািরেয় যােচ্ছ, পিরিচত িজিনসgেলার 
sশর্ তার নাগােলর বাiের েথেক যােচ্ছ, েসgেলােক তার েথেক আলাদা 
কের েদoয়া হেয়েছ --- মাnষ, সময়, বi, হািস। েস আর eখন তার ei 
িবিচ্ছnতােক anভব করেত পাের না, eকটা শূnতার মেধয্ েস থাকেত 
aভয্s ... েশষবােরর মেতা েস eকবার ভাবল ... eiভােব তুিম পাগল হেয় 
যােব, eiভােব েতামােক oরা িনেখাঁজ কের েদেব েতামার িনেজর েথেক eবং 
েগাটা dিনয়ার েথেক। তােক eখন শািs েদoয়া হেচ্ছ না, তােক anপিsত 
কের েদoয়া হেচ্ছ।  

anবাদক : aিমতাভ েসন 
 

িবষয় : গত সংখয্ার সংেশাধন 
pীিতভাজেনষ ু
িজেতন 
মnন সামিয়কীর জুলাi-আগs (২০০৯) সংখয্ায় িহংসা িনেয় আমােদর েয-
আেলাচনাটা ছাপা হেয়েছ তার পৃ.৭-eর ei বাকয্টা eকটু সংেশাধন করা 

দরকার --- “পিNেচরীেত aেরািভেল আিম শুেনিছ ১৩০টা েনশেনর 
েলােকরা eকেt থােকন, oেঁদর েকােনা েনশন েনi ...।” aেরািভেলর 
iuিনভাসর্াল টাuনিশপ pেজেkর সূtপাত হেয়িছল ১৯৬৮-র ২৮ 
েফbrয়ািরেত। েসখােন শুrেত pিতিনিধt িছল ১২৪িট েদেশর। আর 

      িচিঠপt     
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বতর্মােন েসখােন বসবাস কেরন ৪২িট েদেশর মাnষ। aেরািভেলর আদশর্ 
ধরা আেছ aেরািভেলর চাটর্ার-e। েনশন েsট uতের যাবার ধারণা ei 
চাটর্ার-eর মেধয্ পাoয়া যােব। বাsেব তা কেব সmব হেব েস ভিবষয্েতর 
বয্াপার। চাটর্ার-eর ধারাgিল নীেচ তুেল িদলাম : 

1. Auroville belongs to nobody in particular. Auroville 
belongs to humanity as a whole. But to live in 
Auroville one must be a willing servitor of the Divine 
Consciousness. 

2. Auroville will be the place of an unending education, 
of constant progress, and a youth that never ages. 

3. Auroville wants to be the bridge between the past and 
the future. Taking advantage of all discoveries from 
without and from within, Auroville will boldly spring 
towards future realisations. 

4. Auroville will be site of material and spiritual 
researches for a living embodiment of an actual 
Human Unity. 

 
pীিত o শুেভচ্ছােn --- 

২২.১০.২০০৯       েসৗরীন ভTাচাযর্ 

   
শিমর্লার সেঙ্গ সাkাৎকার ... ২ পৃ ার েশষাংশ 
 

কিবতা : মােয়র সেঙ্গ আপনার েশষ কেব েদখা হেয়েছ? 
শিমর্লা : pায় পাঁচ বছর আেগ। আমােদর মেধয্ eকটা েবাঝাপড়া রেয়েছ। 
আমার কাজ সmn হেলi মা আমার সেঙ্গ েদখা করেবন। 
কিবতা : eটা েতা আপনােদর dজেনর পেki যেথ  কিঠন … 
শিমর্লা : না েতমন কিঠন নয় ... (eকটু েথেম) কারণ কী কের আিম 
েবাঝাব, আমরা pেতয্েকi eকটা কতর্বয্ পালন করেতi eখােন eেসিছ। 
আর eেসিছ সকেল eকাi। 
কিবতা : আপিন পুিলিশ েহফাজেত েকন? িঠক কারণটা কী? 
শিমর্লা : eটা আমার iচ্ছায় নয়। িকnt সরকােরর কােছ (ei aনশন) 
েবআiিন। 
কিবতা : িকnt সরকার েতা বলেছ, আপনার আমরণ aনশন হল 
আtহতয্ার েচ া, েসটা েতা eকটা aপরাধ … 
শিমর্লা : oরা েসরকম ভাবেতi পাের, আিম িকnt আtহতয্া করেত 
েমােটi চাi না। তা যাi েহাক, যিদ আিম আtহতয্া-pবণ হi, কীভােব 
আিম eবং আপিন, মােন আমরা ei িবষয় aেnর কােছ জানাব? আমার 
aনশন eকটা uপায়, েযেহতু আর েকান uপায় আমার েনi। 
কিবতা : কতিদন আপিন eভােব চািলেয় েযেত pstত? 
শিমর্লা : আিম জািন না। যিদo আশা আমার eকটা রেয়েছ। আিম 
সেতয্র পেk। আর আিম জািন সতয্ েশষ পযর্n জয়ী হেবi। ভগবান 
আমােক সাহস িদেয়েছন। তাi েতা আিম eসব কৃিtম uপােয় (নােক 
লাগােনা নলটা েদখান) eখনo েবঁেচ আিছ। 
কিবতা : হাসপাতােল আপনার সময় েকমন কােট? 
শিমর্লা : aেনক সময় আিম েযাগ aভয্াস কির। eটা আমার মন আর 
েদহেক ss রােখ। (আবার িতিন নলটা েদখান) পিরিsিতi সমs িকছুেক 
sাভািবক রােখ। যিদo eটা (ei নলটা) asাভািবক, আমার কােছ তা 
sাভািবক।  
কিবতা : আপিন সবেচেয় কীেসর aভাব েবাধ কেরন? 
শিমর্লা : েলাকজেনর। েযেহত ুeখােন আিম eকজন বnী (হাসপাতােল), 

েকui আমার সেঙ্গ িবনা anমিতেত েদখা করেত পাের না। তাi আিম 
েলাকজেনর খুব aভাব েবাধ কির। 
কিবতা : যিদ আপনােক আপনার eকটা iচ্ছার কথা জানেত চাoয়া হয়, 
েসটা কী? 
শিমর্লা : আমার iচ্ছা? যুিkসmn মাnষ িহেসেব আমােদর aবশয্i 
আt-িনয়ntেণর aিধকার থাকা uিচত। 
কিবতা : আপিন িক মেন কেরন AFSPA রদ হেব? েয কারেণর জn 
আপিন লড়েছন, তা িক আপিন পােবন? 
শিমর্লা : আিম বুিঝ আমার কাজটা েবশ কিঠন। িকnt আমােক িটকেত 
হেব। আমােক ৈধযর্ রাখেত হেব। েসi খুিশর িদনটা আসেবi eকিদন। 
যিদ আিম েবঁেচ থািক, ততkণ পযর্n আমােক ৈধযর্ রাখেত হেব। 
(আমােদর সময় ফুিরেয় িগেয়িছল। আমােদর তখন েবিরেয় আসেত হেব। 
শিমর্লা আমােদর থািমেয় িদেলন) আপনারা িক আমােক eকটা সাহাযয্ 
করেবন? আিম েনলসন ময্ােন্ডলার জীবনী পড়েত চাi। আমার oরঁ 
সmেকর্ েকান ধারণা েনi। আপনারা িক তাঁর সmেকর্ eকটা বi আমােক 
পাঠােবন? eখােন খুব কড়াকিড়। েদখেবন িঠকানাটা িলখেবন িসিকuিরিট 
oয়াডর্। নাহেল oটা আমার হােত েপৗছঁােব না।   
(আমরা িদিl েথেক oেঁক বiটা পািঠেয়িছলাম। শিমর্লার হােত েসটা 
েপৗঁেছিছল।) 

anবাদ : িজেতন নnী 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

গেড় oঠার পাঠ 
েকৗিশক চেTাপাধয্ায়

েসিদন isুেল িসঁিড় িদেয় uপের uঠিছ, হঠাৎ েদিখ eকজন িশkক 
ভয়ংকর uেtিজত ভােব িনেচ নামেছন হােত eকটা খাতা িনেয়। িপছেন 

িপছেন মাথা িনচ ু কের চেলেছ eকজন ছাt। িশkেকর গnবয্ pধান 
িশkেকর ঘর। eমিন ঠান্ডা ভােলামাnষ মারেধার না করেত পারা েসi 
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িশkকিটেক eমন an েচহারায় েদেখ েকৗতুহল হল। আমােক থামেত 
েদেখ িতিন িনেজi eিগেয় eেলন। kুd হতাশ েসi িশkক বলেলন, িছঃ 
িছঃ eরা ছাt!! কােদর জn kােস যাi! aসভয্। ববর্র, iতর। আিম 
Tাnেলশন করেত িদেয়িছ, ‘আিম সূtগড় eম. eন. sুেলর ছাt।’ আর 
ei জােনায়ারটা কী িলেখেছ েদখ। িতিন ছাtিটর খাতা আমার সামেন 
েমেল ধরেলন। আিম তািকেয় েদখলাম খাতায় anিদত হবার aেপkায় 
jলjল করেছ কেয়কিট বাংলা eবং eকিট িহিn শb। ছাtিট িলেখেছ, 
আিম সূtাগড় eম. eন. iেsেলর ... 

আমরা েকu েকu ভাবলাম গােজর্ন কল করার কথা। েকu ভাবলাম 
পরপর িতনিট েবত ভাঙা uিচত িপেঠ। েকuবা কানাকািন কের েহেস 
েফললাম েছেলিটর সতয্ কথেন। আিম ভাবিছলাম, ei েয িনেজেক 
গালাগািল করল েছেলিট --- e িক শুধুi িকেশার বয়েসর সদয্ েশখা বুিল 
aভয্াস কের েনoয়ার জn? নািক o সিতয্i o িনেজেক তাi মেন কের? 
রােTর েয কেয়কিট ভd ভd মুেখাস আেছ, িশkা pিত ান তার মেধয্ 
anতম। ei েছেলিট িক েসi aসার ন  িশkা বয্বsার িবrেdi তার 
েkাভ হতাশা pকাশ করল oi শbিট বয্বহার কের।  

রাsাঘােট বাবামােয়রা মােঝমেধয্i বেলন, ‘eেকবাের পেড় না, যােত 
eকটু পেড় বলেবন।’ পড়ার pিত ধনী দিরd িশিkত aিশিkত সব মা 
বাবার ei আgহ েতা েদশ জুেড় িশkার pাবন আনার কথা। িকnt 
বাsেব কী েদখা যােচ্ছ? pিতিদন িডিg সেঙ্গ সেঙ্গ েবেড় চেলেছ আমােদর 
মূঢ়তা। isুলgেলােত যখন ঠাঁi েনi ঠাঁi েনi রব সমs জুেড়, তখন 
মুখর্তা aসীেমর িদেক েযেত চাiেছ। পড়া েতা ভােলা িজিনস। 
জীবনযাপেনর পাশাপািশ পড়ার মেধয্ িদেয়i েতা আেস jান। েসi jান 
আমােদর আtিবশব্াসী কের। আtশিk জািগেয় েতােল। িনেজর কি পাথর 
গেড় তুলেত সাহাযয্ কের। েয কি পাথের ঘেষ আমরা hাঁ বা না বলার 
িসdাn িনেত পাির। আমরা বাবা-মা িক সিতয্i চাi, আমােদর সnানেদর 
মেধয্ ei gণgিল িবকিশত েহাক। pথম utর েমােটi না। কারণ ‘বাবা-
মা’-o আসেল eকিট ‘kমতা’-র নাম, যা anেদর (সnানেদর) 
পদদিলত কের রাখেত চায়। িdতীয় utর, আমরা জািনi না আমরা িক 

চাi। জানার জn েকান আgহo েনi আমােদর। েকননা জানেত চাi 
বলেলi েতা মূলয্ েদবার জn pstত হেত হয়। aয়িদপাuস। েসi িgকবীর 
িযিন সতয্ জানবার জn ভয়ংকর মূলয্ িদেয়িছেলন। তাঁেক সাথী করেত 
হয়। তার েচেয় aেনক িনরাপদ ei ‘জানা জানা’, ‘পড়া পড়া’, ‘isুল 
isুল’ েখলার মেধয্ েথেক ei মnt জপ করা, সbাi কের বেল সbাi 
কের তাi। 

সbাi isুেল যাi। েকন যাi, eর গভীর িজjাসা বাদ িদেয় 
uপিরsেরর eকটা কারণ আমােদর েমাটামুিট জানা। আিম যিদ বােলা 
কের পিড়, ভােলা ফল করব। ভােলা ফেলর জn ভােলা চাকির পাব। 
ভােলা চাকির aেনক টাকা েদেব। aেনক টাকা হেল aেনক িজিনস 
িকনেত পারব। তাi বাবামােয়রা চান, তােদর সnান েযন aেনক িজিনস 
েকনার মেতা সkম হয়। িকnt বাsেব েদখা যায়, আমােদর pাণহীন 
aসার িমেথয্ িশkা eকশজেনর মেধয্ হয়েতা দশজনেক েকানমেত বাজাির 
aেথর্ েযাগয্ কের েতােল। বািকরা িবতািড়ত হয় েকnd েথেক পিরিধর 
িদেক। িকছু না হেয় oঠাi তােদর ভিবতবয্ হেয় দাঁড়ায়। জn েনয় 
হতাশা, িনিkয়তা, নীচতা, েkাধ, হীনমnতা। eমন িশkায় িশিkত হেয় 
িবjান িনেয় sাতক eকিট েছেলেমেয় বািড়র িফuজ েকেট েগেল লাগােত 
পাের না। বাজাের েকনার kমতা না থাকেলo বািড়র uেঠােন dিট েপঁেপ 
গাছ লাগােনা যায়। কাঁচকলা েসd কের েমেখ েখেয়o পুি  েযাগােনা যায়। 
েসi িশkা আমার হল না। সহজ জীবেনর পােঠ aভয্s হেত হেত েকমন 
কের ei বাজােরর বাiের েচােখর আড়ােল িনেজেক গেড় েতালা যায়, 
েসi িশkা আমােদর িদল না েকu। 

কােক বেল গেড় oঠা? গেড় oঠা তােকi বেল যা হল িনেজর েদহ 
ss রাখা, মন শুd রাখা। িনেজেক েছােটা নয়, বেড়াo নয়। যা আিম 
সিতয্ সিতয্ পাির েসi kমতা সmেn পিরিচত হেয় চারপােশর ভােলা 
করেত করেত িনেজেক ভােলা রােখা। েকান িবপদ িক বাধা eেল, ভয় না 
েপেয়, হতাশ না হেয়, যা পািচ্ছ তা aপরািজত মেন েমেন। 

 

pিতবাদী েচতনা-র িবেশষ বািষর্ক সংখয্া ২০০৯ েথেক পুনমুর্িdত।   
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