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পিরবতেনর অনুসংগঠকরা এবং অিহংস কাযকলাপ* 

আম-জনগেণর কােছ তােদর অিধকার, াধীনতা আর ন ায়িবচােরর জন  লড়াই করার একিট 

উপায় হল অিহংস কাযকলাপ। এিট সচরাচর নিতকতা-িনভর বা নীিতগত অিহংসার সে  

জিড়ত। িক  এখােন আিম এিটেক সব ধরেনর নিতকতা বা নীিতর বিনয়াদ থেক িবি  

একিট ত  পিরঘটনা িহেসেব উপ াপন করব, যােত কােনা একিট সংঘােতর ে  এিট 

কী-ভােব চাপ িদেয় সুিবধা আদােয়র একিট বা বধমী উপায় িহেসেব কাজ কের সটা আিম 

িবশদ ভােব রাখেত পাির।  

অিহংস কাযকলাপ য গভীর অ দৃি র ওপর িভি  কের আেছ তা হল, কােনা একিট সমােজ 

জনগেণর স িত আর আনুগত  থেক অবেশেষ মতা জ  নয়। আবার উলেটা িদেক 

দখেল, চিলত অিভমতিট হল য, কােনা একিট সমােজ সহজাত ভােব তারাই মতার িভি  

যারা স দেক এবং িহংসা েয়ােগর সব চেয় বিশ সামথ েক সংহত কেরেছ। তেব অথনীিত 

িঠক যমন জীবজগেতর একিট অনুষ  ব ব া এবং স-কারেণ এিট অবেশেষ জীবজগেতর 

িনয়ম িল িদেয় পিরচািলত হয়, িঠক তমন ভােবই, মতা-ব ব া িল আপাতদৃি েত িহংসা 

আর অেথর উপর িভি  কের আেছ মেন হেলও এ িল আসেল হল হাজােরা বা লােখা 

জনগেণর আরও খালােমলা আচরণ এবং আনুগেত র ধাঁচ িলর অনুষ  ব ব া। ওই জনগণ 

যিদ তােদর িব তা, আচরণ ও আনুগত  বদেল ফেল, তা হেল একিট সমােজ তথা িবে  

মতার ভারসাম ও বদেল যায়। সহজ কথায় বলেল, জনগণ যিদ না মােন, তা হেল কােনা 

শাসক বা সং াই শাসন চালােত পাের না।  

কােজই অিহংস কাযকলাপ একিট যৗথ তেল জনগেণর িব তা, আচরণ এবং আনুগেত র 

ধাঁচ িলেত বদল ঘিটেয় মতা হােত িনেয় ব বহার কের। এিট বশ নাটকীয় ভােবও ঘটেত 

পাের। উদাহরণ িহেসেব বলা যায়, যমন এটা ঘেটিছল ভারেতর াধীনতা-সং ােম, আেমিরকা 



যু রাে র নাগিরক অিধকার আে ালেন, িবিভ  িমক সং ােম ( যমন ১৯৬০-এর দশেকর 

মাঝামািঝ সমেয়র শষ ভােগ ইউনাইেটড ফাম ওয়াকাস আে ালন), এবং ফািদনা  মােকাস 

(১৯৮৬), অগাে া িপেনােচত (১৯৮৮), দি ণ আি কার বণৈবষম  (১৯৮০-৯০ নাগাদ), 

ােবাদান িমেলােশিভচ (২০০০) এবং ইউে েনর কতৃ বাদী ব ব া (২০০৪) অবসােনর 

সময় িলেত। আবার, বদল িল আরও সূ  ভােবও ঘটেত পাের। যমন, জনগণ যখন ানীয় 

মািলকানাধীন ব াবসা িল থেক কনাকাটা করােক বেছ নয়, কােনা পণ  বজন কের, িকংবা 

িবক  িত ান ও অথনীিত গেড় তালার কাজ কের। অিহংস কাযকলােপর অসংখ  প িত 

আর বিহঃ কাশ থাকেলও, এর সব িলেক িনেচর িতনিট বেগর কােনা একিটেত ফলা যায়। 

এর মেধ  একিট হে  িনযু  থাকার কাজ —  অথাৎ, জনগণ এমন িকছু কের বেস য িল 

তােদর কােছ আশা করা হয়িন, তারা করেব ভাবা যায়িন বা তােদর করার অনুমিত দওয়া 

হয়িন; আর একিট হে  িবযু  থাকার কাজ — অথাৎ, জনগণ স-সব িকছুই কের না য িল 

তােদর কােছ আশা করা হেয়েছ, তারা করেব ভাবা হেয়েছ বা তােদর কতব  বেল দািব করা 

হেয়েছ; সবেশষিট হে  িনযু  থাকা এবং িবযু  থাকার সংিম ণ।1  

জনগেণর আনুগত  আর আচরেণর ধাঁচ িলর বদলেক উৎসািহত করেত, জনগণ কন েত 

আনুগত  দখায় এবং সই মাতােবক আচরণ কের সটা  িদেয় বুঝেত হেব। এর 

কারণ িল এেকক সমােজ হেব এেকক রকম। তেব সারা িবে র িবিভ  সি য়-কমী ও 

সংগঠকেদর সে  কাজ করেত িগেয় আনুগেত র অন তম য দুিট কারেণর মুেখামুিখ আমােক 

হেত হেয়েছ স িল হল, জনগণ মেন কের এই আচরেণর িবক  আর িকছু নই, এবং তােদর 

কাযকলাপ য একটা ফারাক গেড় িদেত পাের স-ব াপাের তােদর আ িব ােসর অভাব। 

জনগেণর অেনেকই ভুেল গেছ য, তােদর সমােজর সিত কােরর মতাধর আসেল তারা 

িনেজরাই। িনঃসে েহ সব িবিধস ত িশ া, িনগম, সরকার এবং চার-মাধ ম িল িমেল য 

                                                             
1 িজন শাপ, ওেয়িজং ননভােয়ােল  াগল: টােয়ি েয়থ স ু ির াকিটস অ া  টােয়ি -ফা  স ু ির পােটি য়াল, (ব ন, 

ম াসাচুেশটস: পাটার সারেজ  পাবিলশাস), ২০০৫, পৃ. ৫৪৭।  



আখ ানিটেক জারদার কের সটা হল এই য, মতার দখলদাির রেয়েছ সরকাির ভবন বা 

িনগম সদর দ েরর িট-কেয়ক ব ি র মেধ ই, এবং অথ ও ব ুকই ( য িলর উপর তােদর 

একেচিটয়া রেয়েছ) হে  শি র চূড়া  উৎস। এ-সব আখ ান বশ ভােলা ভােবই ওেদর সম  

উে েশ র সে  খাপ খায়। অবশ  ইিতহােসর িতিট বাঁেকই সফল অিহংস আে ালন িল 

জনগণেক য কৃত সত িটেত অনু ািণত কেরেছ তা হল, িনেজেদর যৗথ কাযকলােপর মেধ  

িদেয় জনগেণর য অংশ একিট সাবজনীন দৃি ভি েক িঘের সংগিঠত এবং সামি ক-

কৗশলগত ভােব সি য় আেছ, তারা সনাবািহনী ও অেথর চেয়ও অেনক ণ বিশ 

শি শালী। সা িতক কােল তৃণমূল েরর  য আে ালনই  পেত চাইেছ, তােক এই 

কৃত সত িট মেন রাখেত হেব এবং জনগণেকও মেন কিরেয় িদেত হেব য তারাই তার 

বা  িব ােরর মতাশালী এক ক ীয় ল ব । 

এটােক আরও এক ধাপ এিগেয় বলা যায়, সফল আে ালন িল জনগণেক ধু এটাই বেল না 

য তারা মতাশালী, তারা জনগেণর চােখর সামেন , অজনেযাগ  অিভল িলেক ি র 

কের জনগেণর মতার দশনও কের। আর তার পর, তােদর িবজয় িলর ামাণ  দিলল 

তির কের ও চার চালায়। হেত পাের য এই িবজয় িলর িনেজেদর মেধ ই সীমাব তা 

আেছ, িক  জনগণেক সমােবিশত করার ে  এ িলর অিভঘাত িবপুল হেত পাের। যমন 

উদাহরণ িহেসেব, ১৯৫৫-৫৬ সােল আলাবামার ম েগামািরেত বাস-যা ী পিরবহেণ 

বষম মূলক ব ব া তুেল দওয়া এবং ১৯৬০ সােল ন াশিভল-এ দুপুেরর খাবােরর জায়গায় 

বষম মূলক ব ব া তুেল দওয়ােক ক  কের আেমিরকা যু রাে র নাগিরক অিধকার 

আে ালন িনেজর শি েক সংহত কের তােল। ১৯৩০-৩১ সােল লবণ আইন ও অন ান  

আইনেক ক  কের ভারেতর াধীনতা আে ালন ি িটশেদর কাছ থেক িবেশষ সুিবধা 

আদােয়র চ ায় নজর দয়। একটা সমেয় অজন করেত পারেলও এই অিভল িল 

আেমিরকা যু রাে র পুেরা দি ণা েলর বষম মূলক ব ব ােক উলেট দওয়া িকংবা ভারেতর 

াধীনতা অজেনর মেতা িবশাল কমকাে র সে  তুলনায় সামান ই িছল। তেব এ িলর 

সিত কার অিভঘাতিট িছল য়ং ওই আে ালন িলর উপরই এ িলর অনুঘটনকারী ভােবর 



মেতা। এই সব িবজয় িল জনগণেক দিখেয়িছল য, তােদর কাযকলাপ িলরও  আেছ 

এবং তারাও একটা ফারাক গেড় িদেত সমথ, আর সটাই এই সব আে ালন িলর পছেন 

সাহায -সমথন আর সমােবশেক িবপুল ভােব বািড়েয় িদেয়িছল এবং এ িলেক সেজাের ঠেল 

িদেয়িছল জাতীয় ও আ জািতক মে র িঠক মাঝখােন।  

তেব উ ত নিতক িভত ধের রাখেত পারার কারেণই য কবল আেমিরকা যু রাে র নাগিরক 

অিধকার আে ালেন িকংবা ভারেতর াধীনতা আে ালেন এই অিভল িল অজন স ব 

হেয়িছল তা নয়। স িল অজন করা স ব হওয়ার পছেন কেঠার পির ম, সৃজনশীলতা আর 

দ  রাজৈনিতক িবে ষণও কারণ িহেসেব িছল। সম  সফল অিহংস কাযকলােপর ে ই 

এই কথাটা সত । তেব অেনেকই এই সত িট উেপ া কেরন এবং তার বদেল তারা ধের নন 

য, অিহংস কাযকলােপর মেধ  আেছ মূলত জনতার িতবাদ, তা েবর বিহঃ কাশ এবং 

নিতক িনেষধা া, বা যন এর সাফল  িনভর কের কােনা এক আকষণী- নতার উপর বা 

কােনা ধরেনর চমৎকারী মতার উপর। িক  তা নয়। এ-জন  মতাদশগত ভােব শাি বাদ বা 

নীিতগত অিহংসার িত অ ীকারব  কােনা লােকরই েয়াজন নই। বরং এ-জন  যটা 

েয়াজন তা হল একিট সামুদািয়ক দৃি ভি  থাকা, যা জনগণ, িনপুণ সামি ক- কৗশলগত 

পিরক না, কাযকরী জন- যাগােযাগ এবং অব ার সে  মানানসই যথাযথ প িত িলেক শনা  

করার কােজর ঐক  ঘটায়। তেব সব রাগীর জন  যমন এক পথ  নয়, তমনই ান-িবেশেষ 

অিহংস কাযকলাপও িভ  হয়। মতা যমন স িত এবং আনুগেত র উপর িভি  কের িটেক 

থােক, তমনই এিটেক য নীিত-আদশ িল পিরচালনা কের স িল সব সং ােমর ে ই 

অপিরবতনীয় হেলও এিটর েয়াগ িনভর কের িনিদ  সমাজিটেত এর াসি কতা এবং 

সমাজিটর িবিশ তা িলর উপর। এিট জনতার বিল  কাযকলাপ িহেসেব কাশ পেত পাের, 

কনাকাটা করার ধাঁেচর সূ  বদল ঘিটেয় কাশ পেত পাের, িকংবা দুিটই হেত পাের 

(অিধকাংশ আে ালেনরই নানান িবিচ  ধরেনর সব িবেশষ- কৗশল থােক, য িলেক এমন 

ভােব ছক করা হয় যােত নানান তেল জিড়ত-থাকা জনগণ স িল ব বহার করেত পাের।), 

তেব তা য-ভােবই হাক না কন এিট জনগেণর ব বহােরর জন  একিট পথ জুিগেয় দয় বা 



তােদর সমােজর িভতের একিট রাজৈনিতক পিরসর তির কের দয়, যােত সখােন চাপ িদেয় 

দৃঢ়-সুরি ত িতপে র কাছ থেক সুিবধা আদায় কের নওয়া যায়। 

সৗভাগ েম, বড় ধরেনর সফলতা অজন করেত অিহংস কাযকলাপেক জনগণ কী-ভােব 

কােজ লাগােত পাের এবং ঐিতহািসক ভােব কী-ভােব কােজ লািগেয়েছ স-িবষেয় চুর 

মননশীল কাজ, গেবষণা এবং ভাবিবিনময় হেয়েছ। এই ােনর চািহদা তােদর কােছ েমই 

বাড়েছ যারা অিহংস কাযকলােপর িভতেরর মতােক এবং স াবনা-শি ক ীকার কেরন। 

এ-ব াপাের আপিন বিশর ভাগ সংবাদপে ই কােনা খবর পােবন না এবং খুব বিশ 

রাজনীিতকেকও এ-ব াপাের কােনা কথা বলেত নেবন না। িক  আপিন যিদ সারা িব  জুেড় 

তৃণমূল েরর সংগঠক এবং সুশীল সমােজর সদস েদর সে  কথা বেলন, তা হেল তারাই 

আপনােক এ-ব াপাের বলেবন। তারা ীকার কেরন, কােনা সমােজ এই জনগণই হল 

পিরবতেনর অনুসংগঠক এবং ওই কাঠােমাগত পিরবতন গেড় ওেঠ িনেচর তলা থেকই। কউ 

এক জন তােদর নতৃ  দেবন সই তী ায় তারা বেস থােকন না। কারণ তারা বােঝন য, 

অিধকাংশ সরকাির আর িনগম কতাব ি রা তােদর লাকজন িছ মূল হেয় গেল যা করা উিচত 

সটা করার জন  এিগেয় এেস দাঁড়ােব না, এবং িনেজরা জােননও না ওেদর কিফয়তেযাগ  

রাখার কী উপায় আেছ। কােজই সারা িবে র জনগণ তােদর মানিবক অিধকার, াধীনতা, 

ন ায়িবচার, তা, নারীেদর অিধকার, ভূিমজ জনগেণর অিধকার ও সংখ ালঘুেদর অিধকার 

এবং পিরেবশগত সুর া জয় কের নওয়ার জন  িনেজেদর জনস দায় িলর মতায়েনর 

একিট বা বধমী উপায় িহেসেব েমই অিহংস কাযকলােপর িদেক ঝুঁকেছন ( যটােক তারা 

মতদান ব ব া, আইিন ব ব া, িকংবা পিরবতন ঘটােনার অন ান  িচরাচিরত উপােয়র সে  

িমিলেয় ব বহার করেত পােরন)। অিহংস কাযকলাপ ক য অিভল  পূরেণর জন ই ব বহার 

করা হাক না কন, একই রকম থােক এর পূবশত: জনগেণর মেন মতা স েক 

ধারণািটেক আবার একটা নয়া আধাের সাজােনা। এই ান িবিনময় করা এবং জনগণেক 

িনেজেদর মতা স েক সেচতন করা মানবতার গিতপথ বদেল দওয়ার ে  একিট 

আবিশ ক কাজ। 
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