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‘দ্বিখদ্বিত’ : তদ্বরভা নাদ্বযননয দ্বফতদ্বকত
ি াঅত্মজীফনী
জাদ্বরুর াআরাভ ভন্ডর
Abstract
“Dwikhondito is one of the best auto biography of Taslima Nasreen. It is the third volume of
Taslima’s autobiography. This autobiography was written in 2003. Ka (dwikhondito’s other name)
has been banned by the Dhaka Court. The same book published in West Bengal under the title
‘Dwikhondito’ with a few new chapters, was banned subsequently by a ruling of the Kolkata high
court on November 18 following an appeal by the poet Hasmat Jalal, taslima defended the incidents
depicted in the book as part of her life. In Dwikhondito, taslima mentioned a mixture of good things
and bad things in her life; whatever happened in her life he tried to narrate faithfully. Taslima came
under severe attack by several progressive writers and intellectual who described ‘Dwikhondito’ as
a book written with the business aspect in mind. Sometimes it is called Pornography,
autobiographical Kamsutra. He writes against fanaticism in her autobiography ‘Dwikhondito’.
Taslima speaks about the truth of religion. What is the controversial story behind the autobiography
‘Dwikhondito? It is the main fact of this essay.
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তদ্বরভা নাদ্বযন এভন একজন লরদ্বখকা দ্বমদ্বন স্পষ্টফাদী, তযনক খুফ জবানফাআ প্রকা কনযন। এাআ দ্বনভিভ তযাআ
লফাধ তাাঁয জীফননক াদ্বতষ্ঠ কনয তুনরদ্বছর। াঅয লাআজনযাআ এনকয য এক দ্বনফিান। লরাকচক্ষুয ান্তযানর লথনক নীযনফ
দ্বনবৃনত দ্বনফিাদ্বত এক নাযী লরদ্বখকায ক্রন্দন, হৃদ াঠক দ্বানফ হৃদনক ছুাঁন মা ফাআদ্বক। তদ্বরভায াননকগুদ্বর কদ্বফতা,
উনযা, াঅত্মজীফনীয ভনধয ‘দ্বিখদ্বিত’ নানভয লরখাদ্বি ফতিভানন াঠক ভানজ লফ ঝড় তুনর লদ। কাযণ লরখাদ্বি দ্বনদ্বলদ্ধ
নদ্বছর। দ্বনদ্বলদ্ধ লকাননা দ্বজদ্বননলয উয ভানফ ভননয লঝাাঁক দ্বচযন্তন। তাাআ াঅত্মজীফনীদ্বি দ্বনন াঠক ভনন লকৌতূনরয ান্ত
লনাআ। তনফ একিা কথা ফরনত দ্বিধা লনাআ, ফাাংরা াদ্বনতয াঅত্মজীফনীয লম ধাযা যাুন্দযীয ‘াঅভায জীফন’ (১৯৬৮) লথনক
শুরু নদ্বছর, লাআ ধাযায ‘দ্বিখদ্বিত’ দ্বনাঃনন্দনাআ ফযদ্বতক্রভী। াঅত্মজীফনীকায দ্বননজয জীফননয বানরা বানরা কথাগুদ্বর
াঅত্মজীফনীনত লরনখন। স্পষ্টফাদী, দ্বনভিভ তয প্রকানয া কজন লরখক ফা লরদ্বখকা লদখানত লনযনছন তা নত গুনণ
ফরনত । তদ্বরভা নাদ্বযন এাআ দ্বদক লথনক দ্বনাঃনন্দন ফযদ্বতক্রভ। নাযীনদয মন্ত্রণায কাদ্বদ্বন, নাযীয প্রদ্বত ুরুনলয ক্রভাগত
াতযাচায ও লালনণয কথা, ধভি ম্বনে স্পষ্টবালণ তানক ভাজ ও লদনয ত্রু কনয তুনরনছ। ‘দ্বিখদ্বিত’ াঅত্মজীফনীদ্বি
দ্বফনেলনণয ূনে াঅভযা ফযাাযদ্বিনক াঅযও বানরাবানফ ানুধাফন কযনত াযনফা।
লরদ্বখকায াঅত্মজীফনী লভাি াতখনন্ড প্রকাদ্বত ননছ। এগুদ্বর মথাক্রনভ ‘াঅভায লভননফরা’ (১৯৯৯), ‘উতর াওা’
(২০১২), ‘দ্বিখদ্বিত’ (২০০৩), ‘লাআফ ােকায’ (২০০৪), ‘াঅদ্বভ বানরা লনাআ বার লথনকা দ্বপ্রনদ’ (২০০৬), ‘লনাআ দ্বকছু
লনাআ’ (২০১০), ‘দ্বনফিান’ (২০১২)। এাআ তাদ্বরকা লথনক লফাঝা মা ফাাংরা াদ্বনতয াআদ্বতূনফি লম কদ্বি াঅত্মজীফনী প্রকাদ্বত
ননছ তায ভনধয ফহুখনি দ্বফনযস্ত প্রথভ াঅত্মজীফনী এদ্বিাআ। দ্বতদ্বন তাাঁয াঅত্মজীফনীয উৎগি নে দ্বরনখনছন ‘তযনক মাযা
রুদ্বকন যানখনা’। াঅনর দ্বতদ্বন লকাননা তযনক রুদ্বকন যানখনদ্বন। তদ্বরভায কথা – ‘াঅত্মজীফনী লরখা দ্বক াযাধ?’
জীফননয গবীয লগান তযগুনরা প্রকা কযা দ্বক াযাধ? াঅত্মজীফনীয প্রধান তি এাআ লম, জীফননয ফ দ্বকছু খুনর লভনর
ধযনফা, লকাননা লগানকথা লকানও দ্বকছুয তরা রুদ্বকন যাখফ না। মা দ্বকছু লগান, মা দ্বকছু াজানা তা ফরায জনযাআ লতা
াঅত্মজীফনী।
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‘দ্বিখদ্বন্ডত’ গ্রন্থদ্বি ২০০৩ ানরয ননবম্বয ভান প্রকাদ্বত । এদ্বি লরদ্বখকায াঅত্মজীফনীয তৃতী খি। ফাাংরানদন ‘ক’
নানভ গ্রন্থদ্বি প্রকাদ্বত । নে নে এদ্বি দ্বনদ্বলদ্ধও কযা । তনফ ‘দ্বিখদ্বিত’ নানভ দ্বিভফনেয গ্রন্থদ্বি প্রকাদ্বত । প্রকা
াফায দ্বকছুদ্বদননয ভনধয এখাননও গ্রন্থদ্বি দ্বনদ্বলদ্ধ । একফছয ন ভা ছাদ্বি দ্বদন য করকাতা াাআনকানিিয যান গ্রন্থদ্বিয
উয দ্বননলধাজ্ঞা উনঠ মা ফাআদ্বি দ্বনন লদ দ্বফনদন প্রচুয াঅনরাচনায ঝড় উনঠ। তথাকদ্বথত ফুদ্বদ্ধজীফীযা লগর লগর যফ
লতানর। ফাআ এয নে ম্পকিীন লভদ্বক াঠকদর ফাআদ্বি না নড়াআ ভন্তফয কযনত থানক। দ্বক এভন দ্বছর ফাআদ্বিয ভনধয মায জনয
এভন দ্বকছু মনজ্ঞয াঅনাজন ননছ ফাযফায। াঅভযা একনজনয লদ্বদনক লদখফ।
‘দ্বিখদ্বিত’লত এক নাযীয ঘযফাধায স্বপ্ন দ্বকবানফ প্রদ্বত ভুূনতি লবনে নড় তায কথা উনঠ াঅন। লরদ্বখকায াকি
স্বীকানযাদ্বিাআ ফনথনক ফড় বানক ফযাায ন উনঠ। াঅয এখান লথনক দ্বফতনকিয ূোত। কায নে ম্পকি দ্বছর, কায
নে ম্পকি দ্বছন্ন কনযদ্বছনরন তায দ্বফস্তাদ্বযত ুঙ্খানুুঙ্খ দ্বফফযণ লরদ্বখকা দ্বদনত থানকন। ানযদ্বদনক তানক দ্বনন াংফাদভাধযভ,
ফাাংরানদনয প্রদ্বথতমা কদ্বফ াদ্বদ্বতযকনদয দর ও ঘাতক লভৌরফাদীযা লম কভিমনজ্ঞ লভনতদ্বছনরন তায োন গ্রন্থদ্বিয ভনধয
াাআ। প্রদ্বতফাদী নাযীত্তা ও ানযদ্বদনক াধাযণ লরদ্বখকা ত্তায দ্বিযনথয গ্রন্থদ্বিয নাভ ‘দ্বিখদ্বিত’ নত ানয। তনফ লরদ্বখকা এাআ
গ্রন্থদ্বিয নাভকযণ ম্পনকি ফনরন করকাতা প্রকাদ্বত াঅত্মজীফনীয তৃতীখি ‘দ্বিখদ্বিত’ এয ফাাংরানদ াংস্কযনণয নাভ ‘ক’।
প্রথনভাআ ‘ক’ াআ দ্বছর নাভ। দ্বিভফনেয প্রকাক ‘ক’ নাভিা াঅদ্বত্ত কযা নাভ দ্বদনদ্বছ ‘দ্বিখদ্বিত’। ‘ক’ াথিাৎ ফরা ফা
Speak, দ্বতদ্বন তায জীফননয গুরুত্বূণি ভস্ত নফিয কথাাআ এখানন জাদ্বনননছন। ‘দ্বিখদ্বিত’ তদ্বরভায ানযানয াঅত্মজীফনী
লথনক লফ াঅরাদা। ‘াঅভায লভননফরা’, ‘উতর াওা’ তাাঁয জীফননয, তাাঁয দ্বযফানযয ও ভানজয কথা লফদ্ব কনয
এননছ। মানত দ্বভনদ্বছর এক দ্বনমিাদ্বতত লাদ্বলত নাযীয াঅত্মাদ্ববভান। াঅয দ্বিখদ্বিতনত লাআ াঅত্মুদ্ববভাননয দ্বফনফাযণ
ঘনিনছ। াঅত্মজীফনীদ্বিনত ফদ্বণিত ভকার ১৯৮৮ লথনক ১৯৯৩ াথিাৎ ৫ ফছয। ততদ্বদনন দ্বতদ্বন ডািায দ্বানফ ুপ্রদ্বতদ্বষ্ঠত।
তাাঁয স্বাভী রুনেয নে ম্পনকি লছদ নড়নছ। উনযাদ্বিয ূোত ডািাদ্বয জীফননয লছাট্ট একদ্বি ঘিনা দ্বদন। তদ্বরভায
লছাি লফান াআাদ্বভননয ফােফী লযননায কাছ লথনক িাকা লনওায জনয দ্বতদ্বন দ্বননজাআ রদ্বিত ন। তাাঁয কথা উনঠ াঅন,
‘তুাআ দ্বননত াযদ্বর িাকা? দ্বছাঃ দ্বছাঃ দ্বছাঃ! এত লরাব লতায। দ্বছাঃ!’ এাআ াঅত্মদ্বফনেলণ একভাে তদ্বরভায লরখায ভনধযাআ খুাঁনজ
াওা মা। জীফননয প্রথভ উাদ্বজিত াথি লম লকাননা ফযদ্বিয ভননাআ দা কানি। দ্বকন্তু লদ্বি মখন লকাননা ফযদ্বিয ভনন াঅঘাত
দ্বদন উাদ্বজিত  তখন তায ভনধয লকাননা ুখ খুাঁনজ াওা মানা। লরদ্বখকায ‘দ্বছাঃ দ্বছাঃ’ াঅত্মদ্বধক্কানযয ভনধয দ্বদন এক
মুদ্বিীর ানুবূদ্বত ম্পন্ন ভানুনলয দ্বযচ াওা মা।
ূমিকান্ত াাতার ছানড়ন দ্বফনল দ্বকছু কাযনণ। এখান লথনক দ্বযফায দ্বযকল্পনায াদ্বপন লমাগ লদন। লখানন
ীভাীন দুনিীদ্বতয কথা তাাঁয লরখা উনঠ এননছ। ভুদ্বজফুয যভান নানভ এক কতিায ােুদ্বর লরনন াদ্বপদ্বি চনর। এখাননও
নাযী দ্বানফ দ্বতদ্বন ফদ্বিত। লকফরভাে গৃনক্ষে ন কভিনক্ষনেও নাযীনক ভস্ত াদ্বধকায লথনক ফদ্বিত কযা ননছ ফনর
লরদ্বখকা ভনন কনযন। লরদ্বখকায কথা উনঠ াঅন তাযাআ ফদ্বাঃপ্রকা – ‘কী কনয এাআ াদ্বপদ্বি চরনছ। তা ফুঝনত লচন তুদ্বভ
লফাকা ফনন মাও। লফাকা ফনন মাও, কাযণ এাআ াদ্বপনয নাদ্বড় নক্ষে জানায াদ্বধকায লতাভানক লদওা  না।’ গ্রাভয
ভদ্বরানদয স্বাস্থ্য, তানদয দ্বযফানযয ুে ন্তান াঅকাঙ্ক্ষা – ডািায ওায ুফানদ এাআ দ্বফলগুদ্বর াঅযও বানরাবানফ
উরদ্বি কনযনছন লরদ্বখকা। এাআ দ্বফলনভযয কাযণ দ্বনধিাযণ কনযনছ াত্র, , ুযাণ, লকাযাণ লঘনি। ‘দ্বনফিাদ্বচত করাভ’ তাযাআ এক
চযভ ফদ্বাঃপ্রকা।
তদ্বরভায জীফনন প্রধান ট্রানজদ্বড র স্বাভীয নে ম্পনকি লছদ। রুেনক দ্বনন গনড় লতারা স্বনপ্নয ঘয লবনে মাফায কথা
ফাযফায প্রদ্বতধ্বদ্বনত ননছ ‘দ্বিখদ্বিত’ এয ভনধয। দ্বনাঃেতায প্রকা তাাঁয লরখায ানফদয ন প্রকাদ্বত । তাযাআ কনকদ্বি
রাাআন এ প্রনে উনেখ ‘তফু ভ গড়ানত থানক, দ্বদন পুনযানত থানক দ্বনজিন লযাদ্দুনয, যাতগুনরা ােকায তক্ষনকয ভনতা
ডাকনত থানক, াঅয উনঠাননয উদ্বিষ্ট কানঠয ভনতা ফন থাদ্বক দ্বননজনক দ্বনন।’ রুেয দ্বচদ্বঠয জনয ানক্ষা কনয থানকন।
াথিাৎ তদ্বরভা মতাআ রুেনক বুর থাকফায লচষ্টা করুক না লকন, লল মিন্ত দ্বতদ্বন তা ানযনদ্বন। রুেয াজায লদাল থাকা
নেও রুেয কদ্বফত্তা লরদ্বখকায ভন দ্বচযনফীন। একথা দ্বতদ্বন দ্বননজও স্বীকায কনযনছন। ‚াঅদ্বভ মাফ দ্বঝনাাআদন, এ মাওা
লকাননা উৎনফয াঅননন্দ যীক ওায জনয ন। এ লকফরাআ রুেয ান থাকায জনয। তায নে দ্বফফা দ্বফনিদ ঘনিনছ
াঅভায, াঅভযা াঅয স্বাভী-ত্র, ী নাআ, দ্বকন্তু এাআ ৃদ্বথফীনত ফনচন কানছয ভানুল লক াঅনছ াঅয রুে ছাড়া।‛ এাআ স্বীকানযাদ্বি,
একজন উদযভনা নাযীয ভুি াঅকান বানরাফাায ডানা লভনর উড়ফায কথা স্মযণ কযা। মায ভনধয লকাননা জড়তা লনাআ। এ
এক কৃদ্বেভ বানরাফাা। তনফ এ বানরাফাা দীঘিস্থ্াী দ্বন। বানরাফাায ক্ষতাআ তানক যফতিী জীফনন তয ফরা দ্বনভিভ
কনয তুনরদ্বছর। রুেীন তদ্বরভায জীফন লভাড় লন ানযদ্বদনক। এাআ াাংদ্বিয লরদ্বখকা নাভ লদন ‘ানযবূলণ’। ১৯৮৯ ানর
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‘কার প্রকানী’ নানভ একদ্বি প্রকানী শুরু কনযন। এাআভ াননক গল্পকায, নািযকায, কদ্বফয নে তদ্বরভায াক্ষাৎ
ঘনি। লকউ লকউ উদাযদ্বচনত্ত াত ফাদ্বড়ন লদ, লরদ্বখকায দ্বদনক। লাআ াত ফাড়াননায ভনধযও ুরুনলয ক্ষুধাতি লরাবী দৃদ্বষ্টয
ফদ্বাঃপ্রকা ঘনি। কদ্বফ লরার াদ্বপজ, ঔনযাদ্বক দ্বদ াভুর নকয নে তাাঁয ম্পকি লফ ঘদ্বনষ্ঠ ন ওনঠ। কদ্বফ
লরার াদ্বপজ, মাাঁয কদ্বফতা উনত্তনয াজায াজায ভানুলনক উিীদ্বফত কনযনছ, দ্বতদ্বন তদ্বরভানক লপ্রভ দ্বননফদন কনযন।
দ্বকন্তু তদ্বরভা না ফরা, াদ্ববভানন লরনখন – ‘াঅভানয কান্দাাআা তুদ্বভ।। কতখাদ্বন ুখী াআছ, একদ্বদন াঅাআা কাআা মাাআও।’
গল্পকায, ঔনযাদ্বক াআভদাদুর ক দ্বভরননয নে তদ্বরভায বানরাফাায ম্পকি গনড় ওনঠ। লরদ্বখকা এাআ ম্পনকিয ফণিনা
দ্বদননছন এাআবানফ ‘দীঘিকার ুরুল স্পিীন এাআ যীনয এত তৃষ্ণা দ্বছর ফুদ্বঝদ্বন। াঅভায যীয লজনগ ওনঠ শুভ্র দ্বফছানা। ল
যীযনক ুনখয চাদনয লঢনক লদ দ্বভরন। লবতনয লম াংস্কায দ্বছর াঅভায, স্বাভী ন এভন কাযও নে দ্বভথুন েত ন,
লদ্বি াদ্বরভায ফাগাননয ঝনড়া াওা তুনরায ভনতা উনড় মা। দ্বভরননয লচন াঅন এ জগনত লকউ লনাআ াঅভায, এযকভ
ভনন ।’ এাআ ভস্ত কথাগুদ্বরও াী নাযী দ্বননফ লরদ্বখকায প্রদ্বতবানক প্রকাদ্বত কনয। মদ্বদও াঠক ভানজ এ দ্বনন দ্বভশ্র
প্রদ্বতদ্বক্রা দ্বতদ্বয । লকউ াঅফায প্রশ্ন কনয ওনঠ দ্বননজয দ্বফকৃত লমৌনাচায াঠনকয াভনন প্রকা কনয– াঅনদৌ ুন্দয াদ্বতয
ৃদ্বষ্ট কযা মা দ্বক? াঅনর যক্ষণীর ভাজ এাআ ফযাাযদ্বিনক লভনন দ্বননত ানযনদ্বন। এয যও তদ্বরভায জীফনন এনকয
য এক ুরুনলয াঅনানগানা ঘিনত থানক। ‘খফনযয কাগজ’ এয ম্পাদক নাাআভ এয নেও তদ্বরভায ঘদ্বনষ্ঠতা লফনড় উনঠ।
নাাআনভয ভাধযনভ দ্বিভফনেয ফুদ্বদ্ধজীদ্বফ, কদ্বফ-াদ্বদ্বতযকনদয নে তদ্বরভায ঘদ্বনষ্ঠ দ্বযচ গনড় ওনঠ। ুবাল ভুনখাাধযা,
ুনীর গনোাধযা, ঙ্খ লঘাল, ঙ্কযরার বট্টাচানমিয নে তদ্বরভায যাদ্বয াক্ষাৎ । তনফ নাাআনভয নে দ্বফফা
ফদ্বিবূত এাআ ম্পকিনক লকউ লভনন লননা। লাআজনযাআ তদ্বরভায দ্বতায দ্বজজ্ঞাা লফ তাৎমিূণি – ‚লক এাআ লছনর, কী এত
ভাখাভাদ্বখ এয ানথ? ফাদ্বড়য ফায ভুনখ চুন কাদ্বর দ্বদা দ্বফা কযদ্বছর দ্বননজয াআিাভনতা। তাযয দ্বক াআর? জাভাাআ এয ানথ
লতা দুাআদ্বদনও দ্বিকনত ানয নাাআ। এন াঅফায লকান ফযাডায ানথ ঘুযাঘুদ্বয কনয? ভাাআনন লতা লফযা কাআফ এনয। লকানও
ুরুল ভানুল াঅভায ফাা লমন না াঅন।’ াঅনর নাযীয স্বাধীনতা থাকা লম উদ্বচত ন, এাআ কথাগুদ্বর াঅযও একফায তা
প্রভাণ কনয লদ। নাাআনভয দ্বফনয প্রস্তানফ তদ্বরভা াড়া লদ। দ্বকন্তু তাাঁয ভনত দ্বফফা লকফর কনকিা াআ এয প্রদ্বতপরন
ভাে। এাআ াভানয াআ দ্বদন দুজন ানচনা-াজানা ভানুল াযাজীফন একনে ঘয কনয। এাআ প্রচদ্বরত প্রথানক লরদ্বখকা খুফ
একিা বানরাবানফ লনদ্বন। তদ্বরভায কথা ‚দুজননয াআ, াঅয দ্বকছু িাকা। াাঁচ দ্বভদ্বননিয ভনধযও াআ র, িাকাও লদওা
র। লাআযানত নাাআনভয াআস্কািননয ফাদ্বড়নত দ্বপনয দুজননয লাা র, প্রথভ লাা। শুনত নর দ্বক াআ কনয শুনত ! াআ
না কনযও লতা ।‛ এাআ স্বাধীন দ্বচন্তাধাযা তদ্বরভায ভনতা লরদ্বখকায নক্ষাআ ম্ভফ। াদ্বত ফাস্তফ এাআ তযগুদ্বরাআ তদ্বরভায
‘দ্বিখদ্বিত’ লক দ্বফতনকিয লকন্দ্রদ্বফন্দুনত দাাঁড় কদ্বযননছ। প্রচদ্বরত ভাজ ফযফস্থ্ায দ্বফরুনদ্ধ াঅঘাত াননরাআ তাাঁয প্রায রাঞ্ছনা াঅয
গঞ্জনা। ‘দ্বিখদ্বিত’ ম্পনকি মাফতী দ্বফতকি াঅযও একভাে এাআ কথানক স্মযণ কদ্বযন লদ। তনফ নাাআনভয নেও লল ম্পকি
লিনকনা। এাআ নাাআনভয ভনতা লরানকযা মতাআ াংফাদনে নাযী স্বাধীনতায কথা ফরুক, কানজয লফরা এযা লাআ ুরুলতনন্ত্রযাআ
দাুনি লনতা। স্বাধীন ভুিভনা ভুনখানয াঅড়ানর নাাআনভয ভনতা চদ্বযনেয ফায কনয াঅনা, াঅনর ােকানয কানরা
ভুনখানক ফায কযায ভনতাাআ। এযযাআ তদ্বরভানক দ্বনন ে-দ্বেকা দ্বফদ্ববন্ন কুৎা ছড়াননা । তখন তদ্বরভানক তাাঁয
দ্বতা ভভনদ্বাংন এক ভা ফন্দী কনয লযনখ লদন। দ্বভনায নানভয এক ফেু তখন তদ্বরভায াঅশ্রদাতা ন ওনঠ। এখাননও
লাআ াআ কনয দ্বফফা এয প্রে উনঠ াঅন। তদ্বরভায ভন এখানন লমন দ্বকছুিা দ্বিধাদ্বফবি, াঅত্মদ্বজজ্ঞাা দ্বিখদ্বিত। এাআ দ্ববন্ন
ভনতয প্রকা ঘনিনছ এবানফ ‘াঅদ্বভ লফাধফুদ্বদ্ধ লরা ভানুনলয ভনতা াআ কদ্বয’ – াআ এয গূঢ় াথি কী তা লফাঝায ফা বাফায
ভিুকু দ্বনাআদ্বন। াআ লকন কদ্বয, ফাফায উয যাগ কনয! াঅয লকাননা াঅশ্র লনাআ ফনর! এাআ দুনিায লকাননাদ্বিাআ াঅদ্বভ ভাননত
াদ্বযনা। এাআ াঅত্মদ্বফনেলনণয দ্বনষ্ঠা এফাং াঅত্মুনেলনণয গবীয স্পৃা তদ্বরভায ভনতাাআ নাযীয নক্ষাআ ম্ভফ। এখানন একদ্বি
ফযাায রক্ষয কযায ভনতা রুে, নাাআভ, দ্বভনায – এযা াঅনর লকউ লপ্রদ্বভক ন; ুরুল। মখনাআ এনদয াআিা ননছ তখনাআ
নাযীনক এযা ফযফায কনযনছ, াঅফায প্রনাজনন দূনয ছুনড় লপনর দ্বদননছ।
নাাআনভয ‘খফনযয কাগজ’-এ তাাঁয প্রথভ করাভ লফয । াঠক াদনয এাআ লরখানক াবযথিনা জানা। ‘লকউ ফনর
াাংঘাদ্বতক। লকউ ফনর খুফ তযকথা। লকউ ফনর লভনদ্বি খুফ াী। লকউ ফনর করাভ নড় াঅদ্বভ লকাঁনদদ্বছ। লকউ নাক
দ্বাঁিকা, ফনর এফ ওয ফযদ্বিগত ফযাায। লকউ ফনর ুরুল দ্বফনিলী। এাআ করানভয লরখা খুফাআ জনদ্বপ্র । এয ভধয রুেয
ভৃতুয তদ্বরভানক মনথষ্ট াঅত কনয। একদ্বদনক ডািাদ্বয ানযদ্বদনক লরখানরদ্বখ দ্বনন চরনত থানক তদ্বরভায জীফন। লদ
দ্বফনদ াঅনস্ত াঅনস্ত ুদ্বযদ্বচত ন। াঅয এয নে ‘দ্বফতদ্বকিত’ ব্দদ্বিও লমাগ । ‘তদ্বরভা নাদ্বযন লতালণ কদ্বভদ্বি’ তায
দ্বফরুনদ্ধ গদ্বঠত । তাাঁনক লকউ লকউ প্রশ্ন কযনত শুরু কনয ‘লভন ন াঅদ্বন ুরুনলয ভনতা দ্বরখনত মান লকন?’ তদ্বরভায
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জফাফ – ‘াঅদ্বভ ুরুনলয ভনতা দ্বরখফ লকন? াঅদ্বভ াঅভায ভনতা কনয দ্বরদ্বখ।’ এাআ দ্বফলনভযয দ্বকায াঅনর তদ্বরভায ভনতা
প্রনতযক নাযী। তদ্বরভায নাভ লখানন উরক্ষয ভাে। তনফ এাআ ফ দ্বফতনকিয ভানঝও ১৯৯২ ানর ‘দ্বনফিাদ্বচত করাভ’-এয
জনয াঅনন্দ ুযস্কায, লরদ্বখকা দ্বানফ তাাঁয ভমিাদানক ুনাঃপ্রদ্বতদ্বষ্ঠত কনয। তাাঁয প্রদ্বতদ্বক্রা ফযি  এাআবানফ – ‘ফাাংরা
াদ্বনতয াঅনন্দ ুযস্কায নি ফড় ুযস্কায। ফনচন নাভী। ফনচন দাভী। ফাাংরানদনয লকউাআ এমিন্ত এাআ ুযস্কায
াদ্বন। াঅয াঅদ্বভ লদ্বদননয এক লরখক, তাও নখয লরখক, নখ কদ্বফতা দ্বরদ্বখ, প্রনাজনন কদ্বফতা দ্বরদ্বখ! াঅদ্বভ দ্বকনা াদ্বি
এাআ ুযস্কায! দ্বক কনয ম্ভফ এদ্বি! াম্ভফ াদ্বফশ্বায এদ্বি একদ্বি ঘিনা।’ াঅনর লম ভানুল ভানুলদ্বি নাযীনদয মন্ত্রণা, াাকায
দ্বনন দ্বরনখ লগনরন, ধদ্বলিতা নাযীয মন্ত্রণা লরখা তুনর াঅননরন, এাআ ুযষ্কায তাাঁয লমাগয প্রাদ্বি। তনফ াঅনন্দ ুযস্কায াওা
দ্বননও কভ দ্বফতকি দ্বন। ানননক ফনরন ুনীনরয নে খযতায জনযাআ এাআ ুযস্কায প্রাদ্বি।
তনফ মাফতী দ্বফতকিনক দূনয লযনখ ফরা মা, নাযী স্বাধীনতায জাগযণী গান তদ্বরভায াত দ্বদনাআ শুরু নদ্বছর। এ
দ্বফলন লকান নন্দ লনাআ। াধাযণত তাাঁয জীফননয নে ম্পৃি ঘিনাগুদ্বর খুফাআ ুন্দযবানফ লরদ্বখকা তুনর এননদ্বছনরন।
লাআজনয নাযী স্বাধীনতায ভনতা ভানুনলয এাআ স্বাধীনতাও প্রনাজন। দ্বকন্তু ভানুনলয যীনয লজায জফযদদ্বস্ত চরনফ লকন? ল
দ্ববদ্বখদ্বয লাক, দ্বক দ্বততা লাক, দ্বক ত্র, ী লাক – ল মদ্বদ ানুভদ্বত না লদ কাযও াদ্বধকায াঅনছ তানক স্পি কযফায? াঅভায
দ্বফচানয লনাআ। যানেয দ্বফচানয ফযাফযাআ ধলিকযা ায লন মা।’ এখানন াদ্বত াঅধুদ্বনক ভনস্কা এক নাযীয ভাজ বাফনা
ম্পদ্বকিত াঅধুদ্বনক দ্বচন্তাধাযায ফদ্বাঃপ্রকা ঘনিনছ।
নাযীফাদী লরদ্বখকা দ্বানফ ‘দ্বিখদ্বিত’লত লমবানফ দ্বননজনক লভনর ধনযনছন, লাআ মিন্ত তফু দ্বঠক দ্বছর। দ্বকন্তু মখনাআ ধভি
দ্বনন কথা তুরনরন তখন তাাঁয দ্বফরুনদ্ধ লননভ এর প্রদ্বতফানদয ঝড়। ‘দ্বিখদ্বিত’ াঅত্মজীফনীয একিা ফড় াাং জুনড় াঅনছ তাাঁয
‘রিা’ উনযা দ্বনন জনভানন দ্বফনল কনয ফাাংরানদ ও বাযতফনলি লম দ্বফভ্রাদ্বন্তয ৃদ্বষ্ট ন দ্বছর তায কথা। লভৌরফাদীনদয
তৎযতাও ফৃদ্বদ্ধ া। তাাঁয ভাথায দাভ লঘালণা কযা । স্বাধীন এক যাে ফযফস্থ্া এক দ্বল্পীয প্রকায পনতাা জাযী কযা
। যকানযয দ্বননদিনাআ তদ্বরভানক নন্দনয তাদ্বরকা যাখা । দ্বতদ্বন লকাননা প্রাদ্বথষ্ঠাদ্বনক ধনভি দ্বফশ্বাী দ্বছনরন না, পনর
একদর ভানুনলয উয াঅয এক দর ভানুনলয াতযাচানযয কাদ্বদ্বন তাাঁয লরখা উনঠ এননছ। ‘দ্বননজনক াঅভায ভনন নত
থানক াঅদ্বভ তাাঁদ্বত ফাজানয ফা কযা এক দ্বন্দু নানভয মুফক। ুযঞ্জন দত্ত, াঅদ্বভ ধভি ভাদ্বন না, াঅদ্বভ প্রগদ্বতীর াঅনন্দারননয
নে জদ্বড়ত, াঅভায ফেুযা লফদ্বযবাগাআ ধভিীন, াঅভায লদনক াঅদ্বভ বীলণ বানরাফাদ্ব, লদনয ভেনরয জনয দ্বদনযাত বাদ্বফ
াঅদ্বভ, দ্বকন্তু এাআ াম্প্রদাদ্বক ন্ত্রা াঅভানক চূণি কনয দ্বদনি, াঅভায াঅদি ধ্বন ড়নছ, লদনয জনয াঅভায বানরাফাা,
াঅভায াঅনফগ দ্বননব মানি।’ ‘রিা’ উনযান ুযঞ্জন নানভয মুফনকয কথা এবানফ উনঠ এননছ। তায লদনপ্রদ্বভ লথনক
লদনোী ফায ফৃত্তান্তও াঅভযা উনযান াাআ। এছাড়া দ্বাংায নানা জ্বরন্ত দৃষ্টান্ত উনযান এননছ। এাআ ফ কাযনণাআ
‘রিা’ উনযাদ্বি ফানজাি । ‘ফাআদ্বি লপৌজদাদ্বয কামিদ্বফদ্বধয ৯৯-ক ধাযায ক্ষভতাফনর যকায কতৃিক ফানজাি কযা
ননছ এফাং এয কর কদ্ব দ্বফক্র, দ্বফতযণ ও াংযক্ষণ দ্বনদ্বলদ্ধ লঘালণা কযা ননছ-১১াআ জুরাাআ ১৯৯৩।’ লনাফাদ্বনীয
ভাদ্বযচারনকয কাছ লথনক দ্বচদ্বঠ াঅন তদ্বরভায কানছ। কাযণ ‘রিা’ াম্প্রদাদ্বক ম্প্রীদ্বত নষ্ট কনযনছ। এবানফ
তদ্বরভানক দ্বনন দ্বফতনকিয ঝড় ওনঠ। াঅভদ ছপা ফনরন, ‘রিা’ একদ্বি াআতয লশ্রদ্বণয উনযা।’ হুভাুন াঅজাদ লরনখন –
‘তদ্বরভায লরখা াতযন্ত দ্বনম্নভাননয’। এভনদ্বক তদ্বরভায দ্বফরুনদ্ধ াদ্ববনমাগ াঅনা  দ্বফ.নজ.দ্ব.-এয কাছ লথনক ৪৫ রক্ষ
িাকা দ্বনন তদ্বরভা ‘রিা’ দ্বরনখনছন। এবানফ মতাআ লরদ্বখকায কণ্ঠস্বয রুদ্ধ কযা লাক না লকন নতযয াকি স্বীকানযাদ্বি
তাাঁয করনভ ঘিনফ, একথা রপ কনয লফরা মা। উনযাদ্বি াঅনর ফাাংরানদনয াম্প্রদাদ্বকতায চূড়ান্ততভ ফফিযতায
দ্বনদিন। াঅয এাআ বানফাআ ‘দ্বিখদ্বিত’ াঅত্মজীফনীনত ‘রিা’ উনযানক লকন্দ্র কনয তাাঁয দ্বফরুনদ্ধ গনড় লতারা লভৌরফাদীনদয
চড়া ুনযয ভানরাচনা কনযনছন। এজনযাআ ‘রিা’ উনযানয প্রথভ াতা লরদ্বখকা দ্বরনখনছন-- ‘ধনভিয ায নাভ ভনুলযত্ব
লাক।’ এবানফ ভনুলযত্বনক খুাঁনজ াঅনায োনন দ্বরি ন দ্বতদ্বন। এখাননাআ তদ্বরভা লথনভ থানকন দ্বন।
তাাঁয ভানরাচনা উনঠ াঅন যােদ্বত দ্বানফ এযানদয ভনরাচনায কথা। ফাাংরানদন যােধভি াআরাভ কযানক দ্বতদ্বন
দ্বঠকবানফ লভনন লননদ্বন। তাাঁয কথা যানেয কখননা ধভি থানক না। ফাফদ্বয ভদ্বজদ ধ্বাং কানন্ড ফাাংরানদন াংখযারঘু
দ্বন্দুনদয উয লম াতযাচায নদ্বছর তায দ্বফরুনদ্ধ প্রদ্বতফানদয ুয চদ্বড়ননছন দ্বতদ্বন। াঅয এখাননাআ লভৌরফাদীনদয যানগয
কাযণ। ধভি, যাজনীদ্বত, যাে দ্বনন ভতপ্রকানয যফতিী ভন লভৌরফাদীনদয লনাাংযা যাজনীদ্বতয চান ফাধয ননছন
‘দ্বিখদ্বিত’ লথনক দ্বকছু াাং ফাদ দ্বদনত। দ্বিভফনেও এদ্বনন ফড়াআ িারভািার দ্বযদ্বস্থ্দ্বত দ্বতদ্বয ননছ। াঅফায তাাঁয লরখানক
দ্বননও ানননক প্রশ্ন কযনত শুরু কনযন, ‘াঅদ্বন ভুরভান ন দ্বন্দুনদয দ্বনন গল্প লকন লরনখন? ধনভিয করকাদ্বঠনত লম
াদ্বনতযও বাগ নত ানয, এাআ দৃষ্টান্তও লদখনত  লরদ্বখকানক।
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দ্বযননল ফরনত  াঅভযা এভন এক ভাজ ফযফস্থ্া ফফা কদ্বয লমখানন নাযী স্বাধীনতায কথা ফরনর, নাযী
লরদ্বখকানদয াঅভযা াঅড়নচানখ লদদ্বখ। ভননয াজানন্তাআ ফনর উদ্বঠ তুদ্বভ নাযী, লতাভায এত কথা লকন? নাযী কণ্ঠস্বযনক গরা
দ্বিন তযা কযায লছনন দাী াঅভযা। াঅভযা চাাআনা ফাআনয াতা লকান নাযী তায মযাদ্বেনীয ফণিনা দ্বদক। ুরুল
একাদ্বধক লমৌন াংগি কযনর াঅভযা াঅদ্বত্ত তুদ্বরনা দ্বকন্তু নাযীয একাদ্বধক লমৌন াংগি াভাদ্বজক াফক্ষনয নদ্বজয। একজন
স্বাধীননচতা নাযীয কণ্ঠস্বয এবানফ রুদ্ধ কনয লদওা যাে ফা ভানজয কতিা মুদ্বিমুি ননছ লকথা ভাআ ফরনফ- াঅভযা
তায প্রতীক্ষা থাকরাভ। ক্রভাগত দ্বভথযা প্রদ্বতশ্রুদ্বতয িাযা ম্পৃি ন লরদ্বখকা দ্বানফ দ্বতদ্বন লফনযাা ননছন লকাথাও
লকাথাও। লকাথাও ধভি ম্পনকি স্বাধীন বানফ কথা তুরনরাআ দ্বফতনকিয ঝড় উনঠ াঅন। াঅনর ভাজিানক চারা এক লশ্রদ্বণয
লভৌরফাদীযা। তানদয দ্বনন্ত্রনণাআ ভাজফযফস্থ্া াগ্রয । তাাআ মখনাআ লকান লরখক ফা লরদ্বখকা দ্বনদ্বদিষ্ট ধভিী লফাঁড়াজানরয
ফাাআনয উনঠ স্বাধীন ভননাবাফনক প্রকা কযনত মা তখনাআ লভৌরফাদী দ্বিযা তায কণ্ঠস্বয রুদ্ধ কযনত থানক। তদ্বরভাও এাআ
দ্বনভিভ লভৌরফাদীনদযাআ দ্বকায। গণতন্ত্র, ফাকস্বাধীনতায নক্ষ লমখাননাআ ভস্ত দ্বফশ্ব ভথিন কযনছ লখানন লরদ্বখকায ভাথায
দাভ প্রকা কযা । এয লথনক রিায াঅয দ্বক াঅনছ?
‘দ্বিখদ্বিত’ তদ্বরভায যানেয গদ্বজন ওঠা ধনভিয লভৌরফাদীনদয দ্বফরুনদ্ধ ফদ্বরষ্ঠ প্রদ্বতফানদয াঅখযান। তাাঁয কথা ‘াঅদ্বভ
লকান ধভি লদদ্বখনা, াঅদ্বভ লদদ্বখ ভানুল’। এাআ াঅত্মজীফনীদ্বি নাযীজাগযনণয এক িুকনযা াঅবাভাে। াঅনেদ্বগদ্বযয রাবা
দ্বফনফাযণ একদ্বদন ঘিনফাআ, লদ্বদন লকাননা দ্বকছুনকাআ দভন কযা মানফ না। এাআ স্বাধীন কণ্ঠস্বযনক াকুণ্ঠ দ্বচনত্ত ম্মান জানা।
‘দ্বিখদ্বিত’ একফায দ্বনদ্বলদ্ধ নও াঠকন্মুনখ এয চাদ্বদা ফভ ফজা থাকনফ ফনরাআ দ্বফশ্বা কদ্বয। জাদ্বননা ধভি ম্পদ্বকিত
স্বাধীন ভতফাদ াঅয নাযীজাগযনণয উয াতযাচায কনফ ফে নফ, লমদ্বদন নাযী লভরনফ ভুি াঅকান ডানা, ানফ
স্বাধীনবানফ ফাাঁচায াদ্বধকায। াঅয লরদ্বখকায ভনতা নাযীনদয করভ চরনতাআ থাক, ানফযত এ প্রাথিনা কদ্বয। তদ্বরভায কথা
‘Come what may, I will continue my fight for equality and justice without any compromise
until my death. Come what may, I will never be silenced.’ এিাাআ ধ্রুফ তয লাক।
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