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এই বছতরর শুরুতেই ভারতে অতেকগুতল সুেীব্র প্রতেবাদ আতদালে ঘটতে পদখা তগতেতছ। ছাত্রছাত্রী ও 

মতিলারা এই আতদালতের  ুতরাভাতগ তছতলে। এই আতদালেগুতল এমে এক সৃজেশীল রাজেীতের 

আরম্ভতক তিতিে কতর যা তকো গেেতের  েেতক প্রতেতরাধ করার ক্ষমো রাতখ। এর ফতল এমে একটি 

মুিূেত  তেতর িতেতছ যখে ভারতের সুশীল সমাতজর উদ্দী োতক উদযা ে করা প্রতোজে। সাম্প্রতেক 

কাতল সিসা এই জােীে ঘটো ঘতট তে। দুভত াগযজেকভাতব, পকাতভড-19 অতেমারী এবং োর ফতল মািত  

মাতস শুরু িওো লকডাউতের কারতে এই তবতক্ষাতভর আরতম্ভই ভাাঁ টার টাে শুরু িে।    

এই স্বেসু্ফেত  ও অসংিে আতদালেতক শুধু তবতরাধী রাজনেতেক দলগুতলর  াতকতে পোলা বতল বাতেল 

কতর তদতল ভুল িতব।  এই আতদালেগুতলর সূত্র াতের প্রেযক্ষ কারে োগতরকত্ব (সংতশাধে) আইে, ২০১৯ (তসএএ)/ োগতরক জােীে তেবন্ধ (এেআরতস) আর 

ছাত্রছাত্রীতদর উ র পেতম আসা  ুতলতশ ববতরো িতলও এর গভীরের কারে তেতিে আতছ সাংতবধাতেক আদতশতর সবতাঙ্গীে উত ক্ষা, জেজীবতে মূলযতবাতধর 

অবক্ষে, তভন্নমতের প্রতে অসতিষু্ণো এবং তেবতািতে সুতবধা  াওোর জেয জেগতের মতে ধমত তেতে উন্মাদো তেতর করার মতধয। সমাতজর মােতস সিমতমতো, 

করুো ও কল্পোশতির পবাধতক অেুপ্রাতেে কতর তভন্ন মে প্রকাতশর অতধকারতক প্রতেষ্ঠার মতধয তদতে ভারতের সংতবধাতের অন্ততেততিে মুলযতবাধতক তফতর 

 াওোর লড়াই তিতসতব এই আতদালেগুতলতক পদখার ও পবাঝার প্রতোজে আতছ। 

সম্প্রতে শািীেবাতগর একজে আতদালেকারী, এক সাংবাতদতকর প্রতের উত্ততর “প াষাক পদতখই আতদালেকারীতদর পিো যাতে”, প্রধােমেীর এই 

সংতবদেিীে মন্ততবযর কড়া সমাতলািো করার আতগ প্রধােমেীর বাতড়তে পয সামােয অতিকান্ড ঘতটতছল োর র তেতে ঠিক আতছে তকো পখাাঁ জ পেে। এর  র 

তেতে তসএএ সম্পতকত  উতেগ প্রকাশ কতর োাঁ র জন্মভূতমর প্রতে ভাতলাবাসা ও আেুগেয আবার সুতেতিে কতরে । জাতমো তমতলো ইসলাতমো তবশ্বতবদযালতের 

এক ছাত্রতক একজে সাংবাতদক তজতেস কতরে, “পোমার কাতছ জাতমোর োৎ যত কী?” এই প্রতের উত্ততর ওই ছাত্র বতলে, “জাতমো আমাতক েহ্জীব 

( তরশীতলে সংসৃ্কতেমেস্কো) তদতেতছ, সংতবধাে সম্পতকত  পবাতধর জন্ম তদতেতছ আর তলখতে,  ড়তে এবং ভাবতে তশতখতেতছ। এই তবশ্বতবদযালে আমাতক 

আমার পদশতক বুঝতে তশতখতেতছ। আতম সারা জীবে ধতর গান্ধীতজর দশতেতক বাস্ততব  তরেে করার পিষ্টা কতর যাব। আতম আমার ধমততেরত ক্ষ ভারেতক 

পফরে িাই।” জেগতের তেবতাতিে রাজনেতেক পেোতদর পরাজকার শঠো আর ক টোর সমূ্পেত তব রীতে দাাঁ তড়তে আতছ এই আতদালেকারীতদর অকৃতত্রমো 

আর আন্ততরকো।  

িারটি তবষতের প্রতে আমাতদর তবতশষ মতোতযাগ তদতে িতব। প্রথমে, এই আতদালেগুতল এমে একটা সমতে গান্ধীতজর প্রস্তাতবে ধমততেরত ক্ষোর ধারোতক 

রক্ষা করার কথা বলতছ ঠিক যখে তসএএ ভারে রাতের ধমততেরত ক্ষোর উ র সরাসতর আক্রমে শুরু কতরতছ। ভারেীে সংতবধাে তেমতােকাতররা 

োগতরকত্বদাতের তভতত্ত তিতসতব ধমত তরিেতক প্রেযাখযাে কতরতছতলে। তসএএ ধমত তরিেতভতত্তক তবষমযতক অেুতমাদো তদতে সংতবধাতে রূ াতেে োগতরকতত্বর 

ধারোতক উলতট পদে। গান্ধীতজ তবশ্বাস করতেে পয তভন্নধমতাবলম্বী জেগতের  তক্ষ শাতন্ত ূেত সিাবস্থাে সম্ভব। এই তভন্নধতমতর সিাবস্থােই ভারতের আতিক 

তবতশতষ্টযর এক অতবতেদয অঙ্গ।  পসই জােগা পথতকই গান্ধীতজ ১৯৩১ সাতলর করাতি কংতেস অতধতবশতে রােতক “আমাতদর তদতেক জীবেযাত্রাে রােীে 
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তেরত ক্ষোর েীতে েিে করতে” আহ্বাে কতরতছে এবং যখে সাম্প্রদাতেক রাজেীতে সমাতজর শাতন্তভঙ্গ কতরতছ েখে রাতের সিােো পিতেতছে। সংকীেত 

সাম্প্রদাতেক মতোভাবসম্পন্ন রােযে তেরত ক্ষ আিরতের বদতল অতেক সমেই সতক্রো ভাতব শাসক শতির কমতসূিীর সমথতক িতে ওতঠ। এর প্রমাে তিতসতব 

জাতমো তমতলো ইসলাতমো এবং জওিরলাল পেিরু তবশ্বতবদযালতের ছাত্র তবতক্ষাতভর সমে  ুতলতশর সতক্রেো বা তেতিেোর কথা বলা যাে।  

তেেীেে, এই আতদালেগুতল আতরকটি গান্ধীবাদী েীতে পথতক অেুতপ্ররো তেতেতছ। পসই েীতে অেুযােী বলা যাে, পয আইেগুতল সামাতজকভাতব েিেতযাগয 

েে শাতন্ত ূেতভাতব পসগুতলর তবতরাতধো করা োগতরকতদর তেতেক কেত বয। আতদালতের তভতত্ত তিতসতব সেযতক অবলম্বে করা তেতে গান্ধীতজর তেবন্ধ 

“সেযােি” থতরার দয তডউটি অফ তসতভল তডসওতবতডতেন্স পথতক অেুপ্রাতেে িতেতছল। “আইতের প্রতে শ্রদ্ধা প াষে করা েেটা কাতিে েে, যেটা প্রতোজে 

েযাতের প্রতে শ্রদ্ধা থাকা।” ১৯২২ সাতল ব্রুমতফতের তবিারালতে গান্ধীতজর তবিার এবং ডাতন্ড অতভযাে – এই দুটি ঘটোই উচ্চের তেতেক আদতশতর জেয োো 

েীতেবতিভূত ে আইেতক অমােয করার ধ্রূ দী উদািরে। এই গান্ধীবাদী আদশত পথতকই মাটিত ে লুথার তকং জুতেের এবং পেলসে মযাতন্ডলা দুজতেই োাঁ তদর 

উন্নেের ও েযােসঙ্গে সমাজবযবস্থা প্রতেষ্ঠার পয সংোম োর অেুতপ্ররো তেতেতছতলে। একইভাতব, ভারতের েরুে ও মতিলারাও োাঁ তদর মতে পয আইেগুতল 

তবষমযমূলক এবং অেযাে পসগুতলর শাতন্ত ূেত তবতরাতধো করতছতলে। 

েৃেীেে, প্রজাোতেক ভারতের ইতেিাতস প্রথমবার এই পদতশর সংতবধাে জেসাধারতের মতোতযাগ আকষতে কতরতছ বতল পদখা যাতে। প্রতেটি তবতক্ষাতভর 

জােগাে প্রাে অবধাতরেভাতব সংতবধাতের প্রস্তাবো একসতঙ্গ  াঠ করা িতেতছ, জােীে সঙ্গীে গাওো িতেতছ, প্ল্যাকাতডত  পলখা পলাগাে একতদতক পযমে 

ভারতের সাংতবধাতেক আদশততক সবার সামতে েুতল ধতরতছ অেযতদতক পেমেই শাসকদতলর তবতভদ সৃতষ্টর পকৌশলতক তবদ্রূ  কতরতছ, প্ল্যাকাতডত  উতঠ এতসতছ 

ভারতের তেেরঙা  োকা, মিািা গান্ধীতজ ও বাবাসাতিব আতম্বডকতরর ছতব।  ুতেতে একটি ছাত্রতবতক্ষাতভর পলাগাে তছল, “পমাদী-শাি সাবধাে, আমরা তেতে 

এতসতছ সংতবধাে।” এই সবই েযাে, মুতি, সাময ও পসৌভ্রােৃতত্বর আদশত িিত ার তদতক ইতঙ্গে কতর এবং বােত া পদে পয সংতবধাতের মূল কাঠাতমা বদতল পফলার 

প্রতিষ্টা কখতোই পমতে পেওো িতব ো। এর পথতক পবাঝা যাে পয এই তবতক্ষাভকারীরা সমাতজর সমস্ত অংশতক অন্তভুত ি কতর এমে এক বযবস্থা তেতরর 

 ক্ষ ােী যার কল্পো জােীেোবাদী আতদালতের সমে পদতশর সাধারে মােুষ ও েরুেতদর পযৌথ পিেোে তছল।  

অবতশতষ উতেখ পযতে  াতর, অতমে পিৌধুরী পযমে বতলতছে, ভারতের সংতবধাে একটি ধমততেরত ক্ষ দতলতলর  াশা াতশ “জােীেোবাদী েে, বরং একটি 

মােবোবাদী েতথ।” এই আতদালেগুতল আমাতদর সামাতজক অতস্ততত্বর মােতবক তদকগুতলতক আমাতদর কাতছ তফতরতে পদওোর পিষ্টা কতরতছ। তশখধমতাবলম্বী 

কৃষকরা শািীেবাতগ এতস তশতবর কতর পথতকতছে এবং তবতক্ষাতভ শাতমল মুসতলম পবাতেতদর জেয লঙ্গর (তশখ মতদতরর পযৌথ রান্নাঘতর তেতর খাবার) কতরতছে। 

তশখ সম্প্রদাতের এই আিরে আমাতদর তমশ্র সংসৃ্কতে আর তভন্ন তভন্ন ঐতেতিযর মতধয ঐতকযর উ র তবশ্বাসতক দৃঢ়ভাতব স্বীকার কতর পেে। শাতিেবাতগর 

উ তস্থে একজে তশখধমতালম্বী বযতি আতবতগর সতঙ্গ বতলে, “আমরা আমাতদর ভাইিারা (পসৌভ্রােৃত্ব) শাসকতদর কুমেোে পভতঙ  ড়তে পদব ো।”      

ক্রমশ আতরা খারা  তদতক পযতে থাকা এই অতেমারী আর বাড়তে থাকা পবকারতত্বর মতধযও গে কতেক সপ্তাি ধতর ভারেীে তবতভন্ন সামাতজক পগাষ্ঠীর মতধয 

েীব্র তবতক্ষাভ ঘটতে পদখা পগতছ। পলাকসভা আর রাজযসভা, সংসতদর দুই কক্ষ পথতকই অেুতমাতদে দুটি কৃতষ তবল তেতে িতরোো ও  াঞ্জাতবর কৃষকতদর 

মতধয েুমুল অসতন্তাষ তেতর িে। োাঁ রা এই তবলদুটিতক “কৃষক তবতরাধী” বতল আখযা তদতেতছে। োাঁ তদর ভে, এই তবলদুটি কৃষকতদর জীবে ও জীতবকার 

তবতেমতে কত তাতরট এবং বযবসাতেক স্বাথততক এতগতে পদতব। ১৭ পসতেম্বর, প্রধােমেী েতরন্দ্র পমাদীর ৭০েম জন্মতদেটিতক পদতশর োো জােগার পবকার 

যুবসমাজ রােীে পবতরাজগার তদবস তিতসতব  ালে কতরে। ৯ পসতেম্বর, রাে ৯:০৯-এ োাঁ রা পমাবাইল পফাতের টিত  পেতল এবং থালাবাসে বাতজতে পদতশ 

বাড়তে থাকা পবকারতত্বর তবরুতদ্ধ োাঁ তদর তবতক্ষাভ প্রকাশ কতরে। পরলওতের প্রস্তাতবে পবসরকাতরকরতের প্রতেবাতদ অল ইতন্ডো পরলওতে পমে’স 

পফডাতরশে (এআইআরএফ) এবং েযাশোল পরলওতে মজদুর ইউতেেে (এেআরএমইউ) ১৪ পসতেম্বর পথতক ১৯ পসতেম্বর  যতন্ত এক সপ্তািবযাত  



তবতক্ষাভসূতি  ালে কতরে। পরলওতে ইউতেেেগুতল মতে কতর পয পরলওতে পবসরকাতর িতে পগতল শুধু পরতলর কমতিারী েে, সাধারে যাত্রীতদর উ রও তবরূ  

প্রভাব পফলতব। োই োাঁ তদর তবতক্ষাতভর আতরকটি উতদ্দশয এই সমসযাগুতল তেতে সতিেেো বাড়াতো এবং জেসমথতে তেতর করা।   

িাউ টু পসভ আ কেতিটিউশাোল পডতমাতক্রতস বইতে টম তগন্সবাগত আর আতজজ পজড িক তেবতাতিে প্রতেতেতধত্বমূলক গেেতের অন্ততেততিে সমসযাগুতলর 

তবরুতদ্ধ রক্ষাকবি তিতসতব জেগতের উদযম ও গেসমাতবতশর উ র পজার তদতেতছে। বাস্ততবকই, রাতের গেোতেক প্রকৃতেতক তেতিে করতে মূলয তদতে িতব 

সমাজতকই, োতকই িতে িতব সদাজােে, তদতে িতব অেন্দ্র প্রিরা। ২০২০-র শুরুতে পয অসতন্তাষ ভারতে প্রতেবাদ এবং গে উদযতমর সংসৃ্কতেতক 

 ুেরুজ্জীতবে কতরতছ ো গান্ধীতজ প্রবতেত ে ধমততেরত ক্ষোর ধারো এবং সমাতজর কাঠাতমা  তরবেত তের জেয শাতন্ত ূেত রাজনেতেক আতদালতের উ র সুদৃঢ় 

তবশ্বাসতকই তিতিে কতর। এই তবতক্ষাভগুতল সাংতবধাতেক আদশত এবং আমাতদর সভযোর মতধয তেতিে পয মােতবকো ও সব মােুতষর ও পগাষ্ঠীর তেতবততশষ 

অন্তভুত তি ও সবাইতক তেতে এতগতে িলার আদশততক তফতর জেতপ্রে কতরতছ। সাম্প্রতেক তবতক্ষাভগুতল পথতক পবাঝা যাে পয োো প্রতেকূলোর মুতখামুতখ 

দাাঁ তড়তেও ভারতের োগতরকরা যতথষ্ট সেকত োর সতঙ্গ জেসাধারতের সমসযা সংকট  তেতে তিন্তাভাবো করতছে এবং ক্ষমোসীেতদর কাতছ পথতক দােবদ্ধো ও 

উত্তর দাতব করতছে।    

গতেশদত্ত প াদ্দার  ুতের পেম তবশ্বতবদযালতের অযাতসাতসতেট অধযা ক। 

 

 


