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ভারেত কেরানার আিবভর্াব ধরা পেড় জানুয়ািরর ৩০ তািরেখ। তােত সরকােরর টনক নেড়িন। এমনিক জানুয়ািরর 
েশেষ 'হু'-র েথেক সতকর্বাতর্া েশানা েগেলও শাসকবেগর্র কােন তা পৰ্েবশ কেরিন। মােচর্র ১১ তািরেখ 'হু' অিতমাির েঘাষণা 
করেলও সরকােরর েহলেদাল িছল না। বরঞ্চ েকন্দৰ্ীয় সরকার ১৩ মাচর্ েঘাষণা কের েয এখনও েকানও 'সব্াস্থয্েকিন্দৰ্ক জরুির 
অবস্থা' সৃিষ্ট হয়িন। (সূতৰ্ ১) েস সমেয় সারা েদেশ মিন্দর-মসিজদ-গুরুদব্ার-িগজর্ায় হাজার হাজার ভেক্তর আনােগানা িছল 
েষাল আনা। িববােহর মরসুেম জনসমাগম ঘটল িনিবর্চাের। মধয্পৰ্েদেশ েয জমকােলা েঘাড়া েকনােবচার েখলা চলিছল তার 
সূেতৰ্ েলাকসভার অিধেবশনও িজইেয় রাখা িছল ২৩ মাচর্ পযর্ন্ত। ১৯ মাচর্, যখন ইউেরাপ-আেমিরকায় িদব্তীয় িবশব্যুেদ্ধাত্তর 
পেবর্ সবেচেয় ভয়াবহ িবপযর্েয়র িবপদঘিণ্ট েবেজ েগেছ, তখন েঘািষত হল 'আগামী রিববার জনতা-কাফুর্'। তারপর, ২৪ মাচর্ 
মাতৰ্ চার ঘণ্টার পৰ্স্তুিত েনওয়ার সুেযাগ িদেয়, মানুষেক হঠাত্ চমিকত কের, ভক্তবৃেন্দর বাহবা বাহবা ধব্িনেত আপু্লত 
সরকােরর রথী-মহারথীরা অসংখয্ মানুেষর রুিট-রুিজর েকানও বেন্দাবস্ত না কের েদশ জুেড় লকডাউন েঘাষণা কের িদল।  

পিরযায়ী শৰ্িমকেদর পৰ্ায় েদড় মাস কী ভয়ংকর অবস্থার মেধয্ েফেল রাখা হেয়েছ, এখনও তােদর জীবন-জীিবকা 
িনেয় কীভােব কাযর্ত েখলা করা হেচ্ছ, কীভােব হাঁটাপেথ িনজ মুলুেক িফের যাওয়ার অসম্ভব তাড়নার ফেল রাজপেথ 
মৃতুয্িমিছল অবয্াহত তা এক িবেশষ কািহনী। পৰ্সঙ্গিট সম্পেকর্ এই রচনার পৰ্থম অংেশ আেলাচনা করা হেয়েছ। িকন্তু েস 
কািহনী চলাকালীন, মাচর্ মােসর এেকবাের েশষিদেক মঞ্চস্থ হেত শুরু করল অনয্ এক মহানাটক। ৩০ মাচর্ নাগাদ 
েদশবাসীেক জানােনা হল, িদিল্লর িনজামুিদ্দেন 'তবিলগ জামাত' নামক এক মুসলমান ধমর্ীয় জনসমােবশ েথেক কেরানা 
ভাইরাস ছিড়েয় পড়েছ। সুতরাং, 'েদশবাসী সাবধান'! 

কী ঘেটিছল িদিল্লর িনজামুিদ্দেন? ১৩-১৫ মাচর্ িদিল্লেত িবেশব্র মুসলমানেদর একাংেশর একিট আন্তজর্ািতক ধমর্ীয় 
সেম্মলন অনুিষ্ঠত হয় যােত পৰ্ায় ২-৩ হাজার পৰ্িতিনিধ উপিস্থত িছল। িবেদশাগত পৰ্িতিনিধেদর েকন্দৰ্ীয় সরকার িভসা 
িদেয়েছ। তারা েস িভসা িনেয় িবেদেশ পাঠরত ও কমর্রত ভারতীয়েদর সেঙ্গ একেযােগ েদেশ পৰ্েবশ কেরেছ। সরকার তখন 
হয় নামকাওয়ােস্ত জব্র েমেপেছ িকংবা বিহরাগত মানুষজনেক (েকায়ারািন্টেন না পািঠেয়) অবােধ জনসমুেদৰ্ িমেশ েযেত 
িদেয়েছ। েয ভবেন উক্ত সমােবশ ঘেট তার িঠক লােগায়া িছল পুিলশ-থানা এবং িদিল্লর পুিলশ েকন্দৰ্ীয় সরকােরর 
িনয়ন্তৰ্ণাধীন। ফেল সরকার িকছুই জানত না তা িনেবর্াধ ছাড়া আর কােরার বলার কথা নয়। ১৩ মাচর্ েকন্দৰ্ীয় সরকার 
'সব্াস্থয্েকিন্দৰ্ক জরুির অবস্থা' সৃিষ্ট হয়িন বলেলও িদিল্লর আপ সরকার ঐ িদনই ২০০ জেনর েবিশ জমােয়ত িনিষদ্ধ কের 
(িববাহ অনুষ্ঠান ছাড়া)। তেব, অিফস-কাছাির, গণ পিরবহণ চলিছল। পুিলশ-পৰ্শাসেনর নােকর ডগায় তবিলগ সমােবশ হেচ্ছ 
আপ সরকারও তা জানত না বলেল তােদর েযাগয্তা িনেয়ই পৰ্শ্ন ওেঠ। যাই েহাক, আপ সরকার ১৬ মাচর্ ৫০ জেনর েবিশ 
জমােয়েত িনেষধাজ্ঞা বসায়। (সূতৰ্ ২) ততিদেন তবিলগ জমােয়ত েশষ হেয়েছ, অথর্াত্ চাইেল তখনই অংশগৰ্হণকারীেদর 
িবদায় জানােনার সুেযাগ পূণর্ মাতৰ্ায় িছল। অথচ েকন্দৰ্ীয় বা িদিল্ল সরকার েতমন েকানও বয্বস্থা েনয়িন।  

এমনিক ১৮-১৯-২০ মাচর্ পযর্ন্ত েদেশর বড় বড় মিন্দের হাজার হাজার ভেক্তর সমােবশ হেয়েছ। েযমন গুজরােটর 
েসামনাথ মিন্দের ১৮ ও ১৯ তািরেখ পাঁচ হাজার কের। েখায়ালদাম মিন্দের সাত হাজার কের। আেমদাবােদর ইস্কন মিন্দের 
১৮ তািরেখ আট হাজার, ১৯ তািরেখ দশ-বােরা হাজার। দব্ারকা মিন্দের ১৮-েত পাঁচ হাজার, ১৯-এ আড়াই-িতন হাজার। 



(সূতৰ্ ৩) এছাড়া িসিদ্ধিবনায়ক ও মহাকােলশব্র মিন্দর ১৬ মাচর্ পযর্ন্ত েখালা িছল। িসিদর্ সাইবাবা মিন্দর ও শিন িসঙ্গাপুর 
মিন্দর ১৭ মাচর্ বন্ধ হয়। ৈবেষ্ণােদবী মিন্দর ১৮ মাচর্ বন্ধ হয় এবং কাশী িবশব্নাথ মিন্দর ২০ মাচর্ পযর্ন্ত েখালা িছল। (সূতৰ্ ৪) 
িতরুপিতর মিন্দরও ২০ মাচর্ পযর্ন্ত চালু িছল। এমনিক ২০ মােচর্ও উত্তরপৰ্েদশ সরকার ২৫ মাচর্ েথেক ২ এিপৰ্ল পযর্ন্ত 
রামনবমী েমলা অনুষ্ঠােন দৃঢ়পৰ্িতজ্ঞ িছল। একমাতৰ্ ২৪ তািরেখ লকডাউন েঘািষত হওয়ার পরই তারা েস পিরকল্পনা তয্াগ 
কের। (সূতৰ্ ৫) পের লকডাউেনর মেধয্ই, ২৬ মাচর্, উত্তরপৰ্েদশ মুখয্মন্তৰ্ী েযাগী আিদতয্নাথ অেযাধয্ায় তথাকিথত রাম 
জন্মভূিমর অভয্ন্তের রামলালার মূিতর্ স্থাপন কেরন সপািরষেদ।  

মাচর্ মােসর িতিরশ তািরখ েথেক সঙ্ঘ পিরবােরর অন্তভুর্ক্ত েনতােনতৰ্ী, িবেজিপ-র আইিট েসল এবং তােদর বশংবদ 
িমিডয়া তবিলগ সমােবশ িনেয় নানা ধরেনর পৰ্চার শুরু কের। বলা বাহুলয্, এই পৰ্চােরর অিধকাংশই িমথয্া সংবাদ ('েফক 
িনউজ')। িদিল্লর িবেজিপ-র সাধারণ সম্পাদক িব এল শমর্া বেলন, ''িনজামুিদ্দন... কেরানা ভাইরােসর নয়া হটস্পট হেয় 
উেঠেছ''। (সূতৰ্ ৬) ৩১ মাচর্ একজন বষর্ীয়ান সাংবািদক টুইট কেরন, ''যিদ #কেরানােজহাদ পৰ্কৃতই বাস্তব হেয় থােক তেব 
তার জরুির তদন্ত করা উিচত''। (পূেবর্াক্ত) পৰ্কৃতপেক্ষ ২৮ মাচর্ েথেকই হয্াসটয্াগ #কেরানােজহাদ সামািজক মাধয্েম ভারত 
েথেক ৩ লক্ষ বার টুইট হয় এবং ১৬ েকািট ৫০ লক্ষ মানুষ তা েদেখ। এছাড়া, 'কেরানা-েবামা', 'মানব-েবামা', 
'িবশব্াসঘাতকতা', 'সন্তৰ্াসবাদী' ইতয্ািদ বহুিবধ উপািধেত সমগৰ্ মুসলমান সমাজ ভূিষত হেত থােক। (পূেবর্াক্ত) িবেজিপ-র 
জাতীয় মুখপাতৰ্ সিমব্ত পাতৰ্ বেলন, তবিলগ সমােবশ হল ''অপরাধমূলক গািফলিত''। িদিল্লর মুখয্মন্তৰ্ী েকজিরওয়াল ঐ 
সমােবশেক ''বড় মােপর দািয়তব্হীন কাজ'' েঘাষণা কের তবিলগ পৰ্ধান েমৗলানা সােদর িবরুেদ্ধ এফআইআর করেত বেলন 
এবং িদিল্ল পুিলশ তাঁর িবরুেদ্ধ ১৮৯৭ সােলর এিপেডিমক আইন পৰ্েয়াগ কের। (পূেবর্াক্ত) ১ এিপৰ্ল েথেক ৬ এিপৰ্ল পযর্ন্ত 
েকন্দৰ্ীয় সরকােরর যুগ্ম সিচব লব আগরওয়াল পৰ্িতিদন সাংবািদক সেম্মলেন েদেশ কেরানা সংকৰ্মণ বৃিদ্ধ পাওয়ার কারণ 
িহেসেব তবিলগ জমােয়তেক দায়ী কেরন। ৫ এিপৰ্ল িতিন বেলন, েদেশ কেরানা সংকৰ্মণ ৪.১ িদেন িদব্গুণ হেচ্ছ, িনজামুিদ্দেন 
জমােয়ত না হেল তা ৭.৪ িদেন িদব্গুণ হত। (সূতৰ্ ৭) েকন্দৰ্ীয় সরকােরর পৰ্থম সাংবািদক সেম্মলেন তবিলগ সমােবশেক 
কেরানা সংকৰ্মেণর জনয্ দায়ী করার সাত িদন পর ৮ এিপৰ্ল 'হু'-র এমােজর্িন্স েপৰ্াগৰ্াম িডেরক্টর মাইক িরয়ান বেলন, ''এেত 
েকানও লাভ হেচ্ছ না। েকািভড ১৯-এ আকৰ্ান্ত হওয়া কােরার েদাষ নয়। পৰ্িতিট েকসই আমােদর কােছ আকৰ্ান্ত সব্রূপ। 
আমরা জািতগত, ধমর্ীয় ও নৃকুলগত িভিত্তেত েকানও েকেসর িবচার কির না।'' (সূতৰ্ ৮) তারপেরও েকন্দৰ্ীয় সরকার নেড় 
চেড় বেসিন।  েকন্দৰ্ীয় সরকােরর েকানও িনেষধাজ্ঞা না থাকেলও ঐ সমেয় তবিলগ জামােতর আন্তজর্ািতক সমােবশ করা েয 
অনুিচত বা দািয়তব্জ্ঞানহীন কাজ হেয়েছ েয েকানও সেচতন মানুষই তা বলেবন। িকন্তু তার জনয্ ভারেতর কুিড় েকািট 
মুসলমান জনসমিষ্টর পৰ্িত লাগাতার কুত্সা েকন চলেব? েকন একিট সমগৰ্ সম্পৰ্দায়েক কেরানা সংকৰ্মেণর জনয্ দায়ী করা 
হেব এই পৰ্শ্ন ওঠা অসব্াভািবক িক?  

যাই েহাক। কুত্সার বনয্া বইেত থােক। িবেজিপ-র আইিট েসেলর পৰ্ধান অিমত মালবয্ ১ এিপৰ্ল বেলন, ''িদিল্লর 
অন্ধকার জগত িবেস্ফািরত হেয়েছ। েশষ িতন মাস জুেড় সমস্ত ধরেনর ইসলািম অভুয্ত্থান চলেছ, পৰ্থেম নাগিরকতব্ আইেনর 
িবরুেদ্ধ, তারপর শািহনবাগ েথেক জািময়ােত, জাফরাবাদ েথেক সীলামপুের। এখন র য্ািডকাল তবিলিগ জামােতর েবআইিন 
সমােবেশ...।'' (সূতৰ্ ৯) ৬ এিপৰ্ল িবেজিপ সাংসদ েশাভা করন্ডলােজ দািব কেরন, কনর্াটেকর েবলাগািব হাসপাতােল ভিতর্ 
হওয়া তবিলগ সদসয্রা নািক থুতু েছটােচ্ছ, েহােটল কমর্ীেদর সেঙ্গ দুবর্য্বহার করেছ, অভদৰ্ভােব নাচেছ ও অঙ্গভিঙ্গ করেছ। 
েজলা পৰ্শাসক এই অিভেযােগর েকানও সারবত্তা েনই জানান। (পূেবর্াক্ত) ৫ এিপৰ্ল িহিন্দ ৈদিনক অমর উজালা পৰ্চ্ছদ-িনবেন্ধ 
েলেখ েয, সাহারানপুের েকায়ারািন্টেন থাকা জামািতরা নািক িনরািমষ েখেত অসব্ীকার কেরেছ, খাবার ছঁুেড় েফেল িদেয়েছ, 
পৰ্কােশয্ মলতয্াগ কেরেছ। এখােনও পুিলশ উক্ত দািব নাকচ কের। (সূতৰ্ ১০) িমথয্া কথার চােষ অন্ত েনই। েকাথাও 
মুসলমান ফলিবেকৰ্তা থুতু মািখেয় ফল িবিকৰ্ করেছ; েকাথাও ''েমাল্লারা েবাতেল মূতৰ্তয্াগ কের েসই মূতৰ্ ফেল ছিড়েয় 
িদেয়েছ ও েগৰ্প্তার হেয়েছ''; েকাথাও মুসলমান রুগীরা হাসপাতােল েগালেযাগ করেছ, িডম ও িবিরয়ািন েখেত চাইেছ; েকাথাও 



মুসলমান সুিফরা সমেবত হাঁিচ িদেয় কেরানা ভাইরােসর িবস্তার ঘটােচ্ছ! িমথয্ার বনয্া পৰ্কাশ কের চেলেছ িহনু্দস্থান, এিবিপ 
িনউজ, িটিভ৯ গুজরাট, এস২৪ িনউজ চয্ােনল, ইিন্ডয়া টু েড, ইতয্ািদ, ইতয্ািদ বহু সংবাদমাধয্ম। নূয্নতম পেক্ষ ৬৯িট জাল 
িভিডও পৰ্কািশত হেয়েছ, লক্ষ লক্ষ জন তােত েশয়ার কেরেছ, টুইট েদেখেছ আড়াই লাখ। (পূেবর্াক্ত) এমনিক 'বাম-েঘঁষা' দয্ 
িহনু্দ পিতৰ্কা কাটুর্ন এঁেকেছ: সমগৰ্ িবশব্ কেরানা ভাইরােস আকৰ্ান্ত, েয ভাইরােসর পরেন মুসলমান েপাশাক! (সূতৰ্ ১১) এত 
তীবৰ্ এই ঘৃণা, েযন মুসলমানরা িনেজরাই এক-একিট 'ভাইরাস'! ১৩ এিপৰ্ল সুিপৰ্ম েকােটর্ িমথয্া সংবাদ পিরেবশেনর িবরুেদ্ধ 
আিপল করা হেল মুখয্ িবচারপিত বেলেছন, ''আমরা সংবাদমাধয্েমর সব্াধীনতা খবর্ করেত পাির না''। (সূতৰ্ ১২) 

এর ফলাফলও হােত নােত ফলেছ। তবিলগ পৰ্িতিনিধরাই কেরানা ভাইরাস ছড়ােচ্ছ অিভেযাগ তুেল কনর্াটেক 
িবেজিপ এমএলএ এম িপ েরনুকাচাযর্ েখালাখুিল েঘাষণা কেরন, যারা সব্াস্থয্পরীক্ষায় নারাজ হেচ্ছ তােদর গুিল কের মারা 
উিচত। িতিন আরও বেলন, েকািভড ১৯ ভাইরাস যারা ছড়ােচ্ছ, তারা সন্তৰ্াসবাদী, তারা িবশব্াসঘাতক। (সূতৰ্ ১২) মহারােষ্টৰ্র 
নব িনমর্াণ েসনা-পৰ্ধান রাজ ঠাকেরও ''িবশৃঙ্খল তবিলগ'' সদসয্েদর গুিল কের মারার কথা বেলেছন। িহমাচল পৰ্েদেশর 
িবেজিপ পৰ্ধান রাজীব িবন্দােলর মেত, ''িকছু েলাক, েযমন তবিলগ জামাত, মানব-েবামার মেতা ঘুের েবড়ােচ্ছ।'' এিপৰ্ল 
মােসর তৃতীয় সপ্তােহ িদিল্লর কােছ িদলসাদ েমহবুব আিলেক িনমর্মভােব লািঠ-জুেতা েপটাই কের কুৰ্দ্ধ জনতা আওয়াজ 
েতােল, 'ওরা' কেরানা-েজহােদর মাধয্েম িহনু্দেদর হতয্া করার ষড়যন্তৰ্ করেছ। (সূতৰ্ ১৩) উত্তরাখেণ্ডর হলেদায়ািনেত এলাকার 
েলাকজন মুসলমান ফল-িবেকৰ্তােদর িবিকৰ্বাটা করার উপর িনেষধাজ্ঞা চািপেয়েছ। ময্াঙ্গােলােরর একিট গৰ্ােম মুসলমান 
িবেকৰ্তার পৰ্েবেশ িনেষধাজ্ঞা িদেয় েপাস্টার পেড়েছ। (সূতৰ্ ১৪) হিরয়ানা-িদিল্ল সীমােন্ত হেরয়ািল ও কুতুবগড় গৰ্ােম সংখয্ালঘু 
মুসলমানেদর স্পষ্ট জািনেয় েদওয়া হেয়েছ, এখােন থাকেত হেল িহনু্দ রীিতনীিত েমেন চলেত হেব। অনয্থায় গৰ্াম েথেক েবর 
কের েদওয়া হেব। বয্াঙ্গােলাের দু'জন মুসলমান সামািজক কমর্ী তৰ্াণ িবিল করার সমেয় জনতা দব্ারা আকৰ্ান্ত হেয়েছ। (সূতৰ্ 
১৫) পৰ্কৃতপেক্ষ এই খবরগুিল িহমৈশেলর চূড়া মাতৰ্। বাস্তেব যা ঘটেছ তার ক'টাই বা সংবাদমাধয্েম পৰ্কািশত হেচ্ছ? 

ভুেয়া খবর পৰ্কাশ, জাল িভিডও, এবং মুসলমানেদর উপর লাগাতার হামলার পৰ্িতবােদ ১৯ এিপৰ্ল উপসাগরীয় 
েদশসমূহ, অথর্াত্ আরব েদশগুিল তীবৰ্ পৰ্িতিকৰ্য়া বয্ক্ত কের। ভারেত েযভােব ''ইসলােমােফািবয়ার বনয্া বইেছ'' এবং 
মুসলমানেদর উপর আকৰ্মণ চলেছ তার কড়া পৰ্িতবাদ জানায় তারা। (সূতৰ্ ১৬) িবস্ময়কর হেলও সতয্ েয, িঠক তার পেরই, 
ঐ ১৯ এিপৰ্েলই পৰ্ধানমন্তৰ্ী টুইট কের বেলন, েকািভড ১৯-এর েকানও জািত, ধমর্, রঙ, বণর্, িবশব্াস, ভাষা বা সীমান্ত েভদ 
েনই। মানুষেক তাই ঐকয্ ও ভৰ্াতৃতব্েবাধ অকু্ষণ্ণ রাখেত হেব। (সূতৰ্ ১৭) আরব েদশগুিলর েতেলর উপর ভারেতর িনভর্রতা, 
ঐ েদশসমূেহ পৰ্ায় ১ েকািট ভারতীয় কমর্রত, িফবছর িবিলয়ন ডলােরর আমদািন – এই সেবর কথা ভাবেত হেব না? তেব 
পৰ্ধানমন্তৰ্ী যাই বলুন, একুশ িদন ধের লাগাতার িমথয্া পৰ্চােরর মধয্ িদেয় েযভােব েগাটা মুসলমান সম্পৰ্দায়েকই দািগ িচিহ্নত 
করা হল, েসই অপবাদ িক েমাছা যােব?  

এটা িঠক েয, তবিলগ সমােবেশ অংশগৰ্হণকারীেদর অেনেকর মেধয্ কেরানা সংকৰ্মণ পাওয়া েগেছ। এর কারণ 
অস্পষ্ট নয়। সরকার তবিলগ পৰ্িতিনিধেদর িনিবড়ভােব পরীক্ষা কেরেছ, তাই সংকৰ্মণও ধরা পেড়েছ। এই ধরেনর িনিবড় 
পরীক্ষা যিদ মিন্দরগুেলার হাজার হাজার ভক্তেদর উপর িকংবা িবেদশাগত ভারতীয়েদর উপর চালােনা হত, তাহেল 
িনিশ্চতভােব সংকৰ্মেণর হার েবেড় েযত। িবেশষত সরকার েযখােন িনেজই জািনেয়েছ ৮০ শতাংশ রুগী উপসগর্হীন। অথর্াত্ 
উপসগর্হীন বহু আকৰ্ান্তই েয সারা ভারেত ছিড়েয় আেছ তােত সব্াস্থয্দপ্তর, িচিকত্সক ও িবেশষজ্ঞরা একমত। (সূতৰ্ ১৮) 

কেরানার আিবভর্ােবর পৰ্থম েথেকই পিশ্চিম উন্নত েদশগুিল েথেক উেদ্দশয্পৰ্েণািদত ভােব ভাইরাস ছড়ােনার জনয্ 
চীনেক দায়ী করা হেয়েছ। চীেনর িদেক আঙুল েতালার পাশাপািশ ভারেত দায় চাপােনা হেয়িছল উত্তর-পূবর্াঞ্চেলর রাজয্গুিলর 
মানুষজেনর ঘােড়। যােদর পৰ্ায়শই 'িচিঙ্ক', 'েমােমা' িবদৰ্ূেপ অিভিষক্ত করা হয়, তােদর উেদ্দেশয্ রাস্তাঘােট উেড় এেসেছ 
'কেরানা ভাইরাস' কটু মন্তবয্, এমনিক িনগৰ্হ। (সূতৰ্ ১৯) অবশয্ উত্তর-পূবর্াঞ্চেলর মানুষেদর পৰ্িত জািতগত ঘৃণার বষর্ণ নতুন 
িকছু নয়।  বহুিদন ধেরই তা অবয্াহত আেছ।  



ভারেতর বা িবেশব্র মানুষেক বারবার জানােনা হেয়েছ, 'সামািজক দূরতব্' বজায় রাখুন। কথািট খুবই অথর্বহ। অন্তত 
ভারতবেষর্র েপৰ্িক্ষেত। ভারেত পৰ্িত পাঁচজেনর মেধয্ একজন দিলত বা আিদবাসী। উচ্চবেণর্র কােছ তারা অসৃ্পশয্। তারা 
থােক গৰ্ােমর বাইের বা শহেরর িকনারায়, বিস্ত বা েঘেটায়, িকংবা পাহাড়-জঙ্গেল। বণর্িহনু্দর বজর্য্ দৰ্বয্ দিলত (অিতশূদৰ্) 
মানুষ বহু েক্ষেতৰ্ খািল হােত বহন করেত বাধয্ হয়। উচ্চবণর্ িহনু্দ যােত পিরষ্কার, পিরচ্ছন্ন, উত্কৃষ্ট, সুিশিক্ষত, সংসৃ্কিতবান, 
সৃিষ্টশীল থাকেত পাের েসই 'সুমহান' লেক্ষয্ দিলতেদর জনয্ িনকৃষ্ট কাজগুিল বরাদ্দ। সংখয্ায় তারা পৰ্ায় ২১ েকািট। একই 
কথা পৰ্েযাজয্ আিদবাসী মানুেষর েক্ষেতৰ্ও। পৰ্ায় সােড় এগােরা েকািট এই পৰ্ান্তজ মানুষরা বাবুেদর কােছ জংিল, অসভয্ বা 
ববর্র। উচ্চবণর্ িহনু্দ বাবু-ভদৰ্েলাক সম্পৰ্দায় পৰ্িত পেদ অিত সন্তপর্েণ এই সােড় বিতৰ্শ েকািট দিলত-আিদবাসী মানুষেক 
'সামািজকভােব' বহু বহু 'দূরেতব্' েরেখ িদেয়েছ। বণর্বয্বস্থার বাইের থাকা এই মানুষরা অবশয্ মােঝমােঝ উচ্চ বেণর্র জনয্ 
বরাদ্দ অংেশ ভাগ বসােত চায়। তখন তােদর েমেরধের, িপিটেয়, খতম কের, তােদর নারীেদর গণধষর্ণ কের েবয়াদিপর শািস্ত 
েদওয়া হয়। এছাড়া বণর্বয্বস্থার সবেচেয় নীচু স্তের আেছ আরও পৰ্ায় একচিল্লশ েকািট শূদৰ্। এেদর জন্মিনিদর্ষ্ট কতর্বয্ হল 
উচ্চবেণর্র েসবা করা। এরাও েতা তথাকিথত উচ্চ বণর্ সমােজর কােছ পৰ্ািন্তক মানুষ। 'সামািজকভােব' বৰ্াতয্, নীচু জাতভুক্ত 
এবং উচ্চ বেণর্র 'আিভজাতয্-মানমযর্াদা' েথেক বহু 'দূের' থাকা শূদৰ্ মানুষ। তেব পুঁিজবাদী িবকােশর সূেতৰ্ তােদর মেধয্ সৃিষ্ট 
হেয়েছ একিট উপিরস্তর, যারা এখন উচ্চবণর্ ভদৰ্েলােকর মেতা দিলত-আিদবাসীেদর েথেক 'দূরতব্' বজায় রাখেত উত্সাহী। 
তারপর আেছ কুিড় েকািট মুসলমান জনগণ। 'েগামাংসেভাগী, সব্ভাবতই েনাংরা, িনকৃষ্ট, সংসৃ্কিতহীন, গন্ধা'েদর সেঙ্গ উচ্চবণর্ 
বাবু-ভদৰ্েলােকর েকানও তুলনাই চেল না! মূলত ঘন বসিতসম্পন্ন বিস্ত-ঝুপিড়-েঘেটায় তােদর স্থান কের েদওয়া হেয়েছ।  
এরাই হল েসই িবখয্াত ''ওরা'' (others), যােদর উচ্চ বেণর্র িহনু্দেদর মেতা অেনেকই ঘৃণা কের, তােদর সংস্পশর্ বাঁিচেয় 
চেল, মুসলমান মােনই 'পািকস্তািন', িকংবা 'সন্তৰ্াসবাদী' এমন একিট পিরচয় সেজাের তােদর গােয় েগঁেথ েদয়।  এই েতা 
আমােদর ভারতবষর্।  এখােন 'সামািজক দূরতব্' অিত সব্াভািবক এক ঘটনা। জন্মজন্মান্তর কাল ধের এই 'সামািজক দূরতব্' 
বজায় রাখা হেয়েছ।   

তাই, কেরানা ভাইরাস েথেক বাঁচার জনয্ যখন 'সামািজক দূরতব্' সৃিষ্ট করার কথা বলা হয়, তােত উচ্চ বণর্ভুক্ত 
মানুেষর েকানও অসুিবধা না-হেলও, বিস্ত/ঝুপিড়/েঘেটায় সবর্ািধক দশ ফুট বাই দশ ফুট ঘের গাদাগািদ কের থাকা অন্তয্জ 
'দূেরর' মানুষগুেলার কােছ তা েযন হেয় ওেঠ শতা ীর িনমর্ম রিসকতা! 

তেব, সামািজকভােব দূের রাখার চলিত পৰ্থার সেঙ্গ যখন িমিশৰ্ত হয় িহনু্দতব্বাদী বা ফয্ািসবাদী মতাদশর্, তখন েয 
ককেটল পৰ্স্তুত হয়, তা িবদয্মান 'সামািজক দূরতব্েক' কের েতােল আরও ভয়াবহ। এর মাধয্েম যখন েযমন সুিবধা েসই 
অনুযায়ী েয েকানও সম্পৰ্দায়, েগাষ্ঠী, জনসমিষ্টেক গণশতৰ্ু কের েতালা যায়। সমােজ েদখা েদওয়া েয েকানও সংকেটর জনয্ 
(েযমন এখন অিতমাির) েকানও এক েগাষ্ঠীেক দায়ী কের বািক অংেশর মেধয্ তােদর িবরুেদ্ধ 'যেথাপযুক্ত বয্বস্থা' েনওয়ার 
জনয্ উন্মাদনা সৃিষ্ট করা যায় – যা এখন ভারেত চলেছ। ইহুিদ েগাষ্ঠীেক পিশ্চিম েদশগুিল গত িবশব্যুেদ্ধর বহু আেগ টােগর্ট 
কের েরেখিছল। জামর্ািনেত নাত্িসবাদ উক্ত েগাষ্ঠীেক কীভােব গণশতৰ্ু আখয্া িদেয় কনেসনেটৰ্শন কয্ােম্প িনিবর্চাের খুন 
কেরেছ, 'আযর্' জামর্ান সভয্তা-সমাজেক 'িনষ্কলুষ' রাখেত েচেয়েছ তার ঘৃণয্ সাক্ষয্ ইিতহােস এখনও জব্লজব্ল করেছ। 
ইিতমেধয্ আেমিরকা, ইতািল, জামর্ািন, ফৰ্ান্স, হােঙ্গির, অিস্টৰ্য়া, িবৰ্েটন, ইতয্ািদ েদশসমূেহ কেরানা ভাইরােসর ধারক-বাহক 
িহেসেব চীনা, এিশয়ান বংেশাদূ্ভত, কােলা বা আিফৰ্কান মানুষ, িকংবা 'েবআইিন অনুপৰ্েবশকারী' এবং উদব্াস্তুেদর গণশতৰ্ু কের 
েতালার পৰ্িকৰ্য়া তীবৰ্তর হেচ্ছ। পুঁিজবাদী দুিনয়া িনেজেদর অপরাধেক ঢাকেত এর েথেক েবিশ আর কী করেত পাের েসটা 
আগামী িদেন কৰ্মশ পৰ্কািশত হেব। 

ভারেতর শাসকবগর্ অনুরূপ পথ ধেরেছ। ফয্ািসবাদী শাসন স্থাপেনর পেক্ষ অিতমািরেক বয্বহার, একিট িনিদর্ষ্ট 
সম্পৰ্দায়েক গণশতৰ্ু কের েতালা – এই কােজ তারা েবশ তরতর কের এেগােচ্ছ। তেব অিতমািরর ধাক্কায় অথর্ৈনিতক সংকট 
গভীরতম হেল, েকািট েকািট মানুষ রুিট-রুিজ হারােল, েদশ মনব্ন্তর বা বুভুক্ষার মুেখ পড়েল শাসকবগর্ তােদর ফয্ািসবাদী 



কমর্সূচী কীভােব পৰ্েয়াগ কের তা আগামী িদেন েদখা যােব। িবেশষত অিতমািরর অজুহােত শাসকবগর্ কীভােব রাষ্টৰ্যন্তৰ্েক 
আরও ধারােলা কের তুলেছ েস পৰ্সেঙ্গ আেলাচনা পেরর অংেশ। 
(েলখা কৰ্মশ বড় হেয় যাওয়ার কারেণ আমরা িনধর্ািরত িদব্তীয় অংশেক দু'িট ভােগ ভাগ কেরিছ। আশা কির িদব্তীয় ভাগিট 
দৰ্ুত পৰ্কাশ করেত পারব।)    
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