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স বত ভারেতর সব্াধীনতার মা  eক বছর আেগ 2৯57 সােল মুসিলম লীগ থমবােরর মেতা িনব র্াচেন জয়লাভ কের। 
 
আiজয্াক েচািটনার : সাতচি েশর েদশভােগর সময় আপনার পিরবার েকাথায় িছল? 
 
aমত র্য্ েসন :আমার বাবা িছেলন ঢাকা িবশব্িব ালেয়র a াপক। a  িকছু েমধাবী িশ েকর সে  িতিনo েসখােন a াপনা 
করিছেলন। স বত 2৯57 সােলর িদেক পাঁচ িক ছয়জন িশ ক ঢাকা িবশব্িব ালয় তয্াগ কেরন। কারণ, eত ঘন ঘন দা া বাধিছল 
েয, াসi েনoয়া আর স ব হি ল না। আমার বাবার সে  িছেলন িবখয্াত িব ানী সেতয্ নাথ েবাস। পদাথ র্িব ানী a াপক 
সেতয্ন বসু স েক র্ সবাi েজেন থাকেবন েবাস-আiন াiন পিরসংখয্ান তে র জ । আমার িপতা িযিন রসায়েনর a াপক 
িছেলন, িতিনo েসখান েথেক চেল আসেলন eবং িদি েত নতুন কাজ খুজঁেত লাগেলন। পের িতিন িদি েত ভূিম-u য়ন কিমশনার 
িহেসেব কাজ কেরন। eরপর িতিন পি মব  েলাক শাসন কিমশেনর সভাপিত িহেসেব কম র্রত িছেলন।  
 
আiজয্াক েচািটনার : ভারত ছাড়ার িস া  িনেলন কখন? 
 
aমত র্য্ েসন:েসভােব বলেত েগেল আমার কথা আপনার কােছ খািনকটা eকেঘেয় লাগেত পাের। েলখাপড়ার জ  েকমি জসহ দু-
eকিট জায়গার িত আমার খুব আ হ িছল। েস সমেয় aথ র্নীিতেত েকমি েজর েবশ নামডাক িছল, িবেশষত ি িনিট কেলেজর। 
আিম েসখােন ভিত র্র জ  আেবদন কির eবং কতৃর্প  আমার আেবদন হণ কেরিন। পের েকােনা eকজন ছা  ঝের পড়েল eকিট 
আসন ফাঁকা হয়। তখন কতৃর্প  আমােক ভিত র্ হoয়ার জ  সুেযাগ েদয় eকদম েশষ মুহূেত র্। eর বহু বছর পর, যখন আিম 
েকমি েজর ি িনিট কেলেজর a  পেদ েযাগ িদi, তখন তারা েস ঘটনার কথা রণ কেরন। [হািস] aথ র্নীিত o রাজনীিত িবষেয় 
সবসময়i আমার আ হ কাজ কের। গিণত িনেয়o আমার uৎসাহ রেয়েছ। িক  েসসমেয় েকমি েজর aথ র্নীিতিব ায় ততটা 
গিণেতর বহার িছল না। a িদেক, ি িনিট কেলেজর গিণেতর জ  সুখয্ািত িছল- েযিট শুরু হেয়িছল িব ানী িনuটেনর মেতা 
িবখয্াত গিণতে র মা েম।  
 
আiজয্াক েচািটনার : কখনo িক মেন হেয়েছ a  িবষেয় সের আসার পর গিণত o িব ােনর িত আপনার আ হ কােজ eেসেছ? 
 
aমত র্য্ েসন :আমার মেন হয় কােজ েলেগেছ। েকমি েজ তখনকার সমেয়র িচ ার িবশাল দব্ে  ি িনিট কেলজ িকছু িবষেয় শ  
aব ান িনেয়িছল। eকপে  িছল েকমি জ aথ র্শা  বা পুেরােনা aথ র্শা  ধারা আর a পে  িছল নতুন aথ র্নীিত, েযিটেক তারা 
নয়া পদী aথ র্শা  বেল aিভিহত করত। আিম ি িনিট কেলেজর িত আ হী হেয়িছলাম েকবল e জ  নয় েয, েসখােন িব ানী 
িনuটন o দাশ র্িনক েবকন িছেলন; বরং তখনকার সমেয়র শীষ র্ মাক র্সীয় aথ র্শা ী মিরস ডব ei ি িনিটেতi পড়ােতন। eকটু িভ  
ধারার মাক র্সীয় িচ ক আ িনo ামিসর ঘিন  ব  িবখয্াত তাি ক িপেয়ের াফাo ি িনিটর িশ ক িছেলন। েবশ র ণশীল aথ র্শা ী 
েডিনস রবাট র্সন িছেলন সবার েজয্ । িচ ার পাথ র্কয্ থাকেলo তারা পর েরর সুহৃদ িছেলন। আমােক e িবষয়িটo আকষ র্ণ 
কেরিছল। 
 
আiজয্াক েচািটনার : আপিন তখন েকান রাজনীিতেত িবশব্াসী িছেলন? 
 
aমত র্য্ েসন :বামপ ায় িবশব্াস করতাম। িনখুতঁভােব বলেল েসিট হেব ম বামপ া। েসখােন আমার aব ানিট িছল 'কারo মেতাi 
নয়'-eর মেতা। আিম মাক র্সবাদী িচন্ াধারায় ভািবত হেয়িছলাম। িক  কখনo মাক র্সবাদী হiিন। কাল র্ মাক র্েসর িনিদ র্  িকছু েলখা 
আমার ভােলা েলেগিছল। েসগুেলার মে  তার 2955 সােলর aথ র্নীিত o দশ র্েনর খসড়া, জাম র্ান ভাবাদশ র্ eবং 2986 সােলর েগাথা 
কম র্সূিচর সমােলাচনা uে খেযাগয্। আর পছে র ei তািলকার সে  যু  হেয়িছল গিরব মানুেষর জ  সংেবদনশীলতা। eসব েদেখ 
আমার মেন হেয়িছল সা বাদীেদর েদoয়ার মেতা সিতয্ সিতয্i িকছু গুরুতব্পূণ র্ িবষয় রেয়েছ। a িদেক েসখােন রাজনীিত-তে র 
aভাব আিম তী ভােব aনুভব করতাম। মাক র্স িনেজ রাজৈনিতক সংগঠেনর াপাের েবিশ আ হী িছেলন না। সব র্হারার 
eকনায়কেতব্র সম  ধারণািটর আসেল েকােনা মােন হয় না। [হািস]। জন েকেনথ গয্ালে iেথর মেত, [গণতে  বা েযেকােনা 
ব ায়] িবেরাধী মত aতয্  েয়াজন। েযিটেক িতিন বেলেছন ' মতার ভারসা  র াকারী'। মাক র্সবাদীেদর ভাবনা জগেত মতার 

ভারসা  র ার িচ ািট aনুপি ত।  
 
কলকাতায় ছা  থাকাকালীন- েযখােন আমার ছা জীবেনর আর  হয়- আমার কােছ সবেচেয় আকষ র্ণীয় লাগত aেনকগুেলা ছা  
সংগঠন a ৃ , দির  o aবেহিলত জনেগা ীর সব্ােথ র্র পে  কথা বলত। a িদেক, eিট েভেব আিম খুবi পীিড়ত হতাম েয, 
িবেরাধী মতo েয aতয্  গুরুতব্পূণ র্- eিট তােদর িচ ােচতনায় eকদমi িছল না। গণত - যােক ায়শi বড়েলােকর গণত  বেল 



গালম  করা হয়- আমার মেত eর সীমাব তা হেলা সামািজক িত ানগুেলার কৃত সম া তার েচােখ ধরা পেড় না। 
 
সুতরাং আিম বামপি  হেলo আশপােশর aেনক িকছু িনেয় আিম িছলাম সংশয়ী। আিম িনেকালাi বুখািরেনর aেনক েলখা পেড়িছ। 
হঠাৎ বলাবিল শুরু হেলা- িতিন নািক েসািভেয়ত iuিনয়নেক ধব্ংস করার েচ া করেছন eবং িতিন তা সব্ীকার কের িনেয়েছন। মািক র্ন 
পয র্টক জন গু ার বেলন, িতিন েসখােন িগেয় েদেখেছন েয, তােক (বুখািরন) তার িভ  মেতর জ  েহন া করা হয়িন। তখন আমার 
সহপা রা বেলিছল, 'eসব কথা িবশব্াস করেল িবশব্ােসর েকােনা ময র্াদাi থােক না'। [বুখািরন eকসময় ািলেনর খুব ঘিন  সহেযাগী 
িছেলন। পের তার িবরুে  গু চরবৃি  o িবশব্াস ভে র aিভেযােগ তােক িনয র্াতন করা হয়। 2৯49 সােল িকছু বলেশিভক বড় েনতার 
সে  তারo মৃতুয্দ  কায র্কর করা হয়।] েসািভেয়ত কিমuিন  পািট র্র 31তম কংে েস ািলেনর সমােলাচনা কের ে েভর ব ৃতা 
শুেন আিম িক  eকদমi aবাক হiিন। 
 
সুতরাং আমার e uপলি  হয় েয, আমার েকােনা ধরাবাঁধা রাজৈনিতক দেল a ভুর্  হoয়া চলেব না। তখন আিম মাক র্সীয় িবে ষণ 
েথেক পাoয়া িচ াগুেলা a া  িচ ার ঘরানার রাজৈনিতক o বুি বৃি ক ধারার সে  সমনব্েয়র িভি েত চলার িস া  িনলাম। আিম 
aয্াডাম ি েথর aথ র্ৈনিতক o দাশ র্িনক েলখা পেড় দারুণ ভাবািনব্ত হi। তারপর জন য়াট র্ িমেলর েলখা পেড়o আমার 
eকiরকম ভােলা লােগ। আমার িনেজর আ েহর সে  eসব aিভ তার সমনব্য় করেত হেয়েছ। গিণেতর পাশাপািশ সং তo িছল 
আমার ি য় িবষয়। আিম পিদ সং ত o েলাকায়ত দশ র্ন জানতাম। ভারেতর ব বাদী দশ র্েন েলাকায়ত দশ র্ন eকিট uে খেযাগয্ 
ঘরানা। আমার oপর নানা ধরেনর িচ াভাবনার ভাব পেড়িছল। সুতরাং u রািধকার সূে  আিম েযমন াচীন সং ত ধারা 
েপেয়িছলাম। তার সে  iuেরাপীয় বামধারা বা গিতশীল িচ াধারার সংিম ণ আমার মে  েবশ ভােলাভােবi হেয়িছল। 
 
আiজয্াক েচািটনার :গত 6 বছের ভারেত েয পিরবত র্ন ঘেটেছ তা িক আপনােক ভারতরা  o তার সংিবধান স েক র্ িভ ভােব 
ভাবেত বা  করেছ? নািক eিট পরবত কােলর uপলি ? 
 
aমত র্য্ েসন :eিট আমার পরবত  সমেয়র uপলি । ভারেতর সংসেদ সংিবধান িনেয় যত তকর্িবতক র্ হেয়েছ েসগুেলা সবi খুব সমৃ  
আেলাচনা। eবং আিম মেন কির eমনিটi হoয়া uিচত। আমরা জািন, ভারেত িহ তব্বাদী সংকীণ র্ ভাবধারায় িবশব্াসী দল িবপুল 
জনসমথ র্েনর মা েম মতায় eেসেছ। আমার  হেলা, সংিবধােন ধম র্িনরেপ তার মতাদিশ র্ক a ীকার সে o েকােনা সংখয্াগির  
দল েদশ পিরচালনার ে ে  িনেজেদর িবপরীত মতাদিশ র্ক সব্াথ র্ েয়াগ করেছ কীভােব? আিম মেন কির, ভারেতর সুি ম েকাট র্ e 
ে ে  িবভ  o ভীষণ রকেমর ম র। যিদo সুি ম েকাট র্ aেনক যুগা কারী রায় িদেয়েছ তা সে o বহুতব্বােদর aিভভাবকতব্ েয শ  
হােত তারা করেত পারত তা তারা কেরনিন। 
 
আজেকর ভারেত ক র িহ তব্বাদী ভাবধারারi আিধপতয্। সব ঘটনােতi তারা eর গ  খুেঁজ েবড়ান। আজ রা পিত, ধানম ী o 
েনতৃেতব্ যারা আেছন সকেলi িহ । িক  আপিন যিদ মা  বােরা বছর আেগ 3118 সােলর সে  তুলনা কেরন তেব েদখেবন 
রা পিত িছেলন মুসলমান, ধানম ী িছেলন িশখ eবং মতাসীন দেলর ধান িছেলন eকজন ি ান। সংসেদ সংখয্াগির  সদ  
িহ  হoয়া সে o তারা তােদর মতামতেক সকেলর oপর চািপেয় েদoয়ার েচ া কেরিন। তখন eিটi িছল সব্াভািবক। আর আজেক 
eমন aব া সৃি  করা হেয়েছ েযখােন eকজন মুসলমান গরুর মাংস খাoয়ার জ  িনয র্াতেনর িশকার হে ন। ভারেত eমন ধারার 
ঘটনা কদািচৎ ঘেটেছ। আপিন যিদ াচীন সং ত গুেলা েদেখন- uদাহরণসব্রূপ েবেদর কথা বলা যায়- েসখােন িক  গরুর মাংস 
খাoয়া িনিষ  িছল না। সুতরাং সব্াধীনতা-u র ভারেত েকবল গণত  o ধম র্িনরেপ তার aব য়i ঘেটিন, eমনিক িহ বাদী 
ভারেতর iিতহাস-ঐিত  েবােধরo য় হেয়েছ। 
 
ফেল আমােদর েচােখ াচয্ দুিনয়ায় ভারেতর গুরুেতব্র িবষয়িট uেপি ত হে । eেদেশ েবৗ বাদী ভাবধারার ভােব ি ীয় থম 
সহ াে  আ রাজয্ েযাগােযােগর গুরুতব্পূণ র্ ভাষা িছল সং ত। ভারত ায় eক হাজার বছর ধের িছল eকিট েবৗ েদশ। eিটo েতা 
আমােদর ঐিতে র aংশ। পৃিথবীর সবেচেয় াচীনতম িবশব্িব ালয়গুেলার eকিট নাল া, যা িতি ত হেয়িছল প ম শতা ীেত। 
eখােন পড়েত েকবল ভারত েথেকi ছা ছা ীরা আসত না বরং চীন, জাপান, েকািরয়া, iে ােনিশয়া েথেকo িশ াথ রা আসত। 
আমরা যখন পূব র্ eশীয় েদশগুেলার সহেযািগতায় েসi নাল া িবশব্িব ালয়েক পুনরায় আর  করার েচ া করলাম তখন ভারেতর 
িহ তব্বাদী সরকার eিটেক আেগর ভাবধারার সে  িমল েরেখ েবৗ ধারা িবশব্িব ালয় হেত িদল না। বরং আে  আে  eিটেক 
িহ তব্বাদী িত ার আদেল রূপ েদoয়া হেলা। আিম িনেজo েতা eকজন িহ  ধম র্াবলমব্ী। [হািস]। আমার েতা িহ ধম র্ িনেয় েতমন 
েকােনা আপি  থাকার কথা নয়। eে ে  আমার েছেলেবলার eকিট ঘটনা বিল। িবখয্াত কাশনা সং া েপ iন আমার ঠাকুরদােক 
িহ ধম র্ িনেয় eকিট বi িলখেত বেল। তাঁর iংেরিজ ভাষার দখল সীিমত িছল বেল আমােকi েস বiিট aনুবাদ o স াদনার কাজ 
করেত হেয়িছল। শুনেত a ুত লাগেলo েসিটi িছল আমার স ািদত o aনূিদত থম বi, েযিট িছল আবার িহ ধম র্ স েক র্। 



ঠাকুরদা সবসময় আমােদর বলেতন, েনহরু আমেলর সম া হেলা েকবল িহ -মুসলমান সিহ তার কথাi বলা হয়। িক  তার 
েচেয়o গুরুতব্পূণ র্ হেলা, িহ -মুসলমান িমেলিমেশ eকসে  কাজ করা। ei স ীিতi িবগত পাঁচশ' বছর ধের ভারেতর iিতহােসর 
aংশ িহেসেব uদ্ যািপত হেয় আসেছ। 
 
আiজয্াক েচািটনার : আিম ল য্ কেরিছ আপনার েলখায় ি  পিরচেয়র বহুমাি কতার কথা গুরুেতব্র সে  ঘুেরিফের eেসেছ। 
 
aমত র্য্ েসন :aব i। eিট েতা eকবাের েক ীয় িবষয়। eটা িনেয় িচ া করেল েদখা যােব েয, e ে ে  বাংলােদশ িবিভ ভােব 
বত র্মান ভারেতর তুলনায় েবিশ সাফ  aজর্ন কেরেছ। জে র সময় তয্ািশত আ ােলর ( চিলত aেথ র্ গড় আ ) িদক েথেক 
eকসময় বাংলােদশ ভারেতর েচেয় কম িছল। আর eখন বাংলােদশ ভারেতর েচেয় পাঁচ বছর েবিশ। আর িহ তব্বাদী ভাবধারায় েয 
ধরেনর সংকীণ র্তা রেয়েছ বাংলােদেশর মুসলমানেদর মে  েস রকমিট েনi। আমার মেন হয়, ি র বহুমাি ক পিরিচিতর িবষয়িট 
বাংলােদেশর জ  aেনক uপকারী হেয়েছ। ভারেতর aব াo বাংলেদেশর মেতাi িছল ততিদন পয র্ , যতিদন না ভারত 
আ পিরিচিতর বহুমাি কতার uে মূলক (িহ তব্বােদর ফেল) সংেকাচেনর িদেক েচ া না কেরেছ। ভারেত e রকম েচ া আেগo 
হেয়েছ। uিনশ-িবেশর দশেক িহ তব্বাদী আে ালন েবশ েজারােলাi িছল। মহা া গা ীেক হতয্া কের ei ফয্ািসবাদী িহ তব্বাদী 
সংগঠন রা ীয় সব্য়ংেসবক সংেঘর (আরeসeস) eক সদ । আজেকর িবেজিপর মে  সবেচেয় েবিশ আিধপতয্ ei আরeসeেসর। 
িক  গা ীিজেক হতয্ার সময় তারা মতায় িছল না। িক  তা সে o সবসময় আমরা েকােনা হুমিক aনুভব কিরিন, কারণ েস সময় 
তারা িছল eকদম াি ক শি । েস সমেয়র েস া শি i েম শি  স য় কের সব র্েশষ িনব র্াচেন িবপুল েভােট জয়ী হেয়েছ। 
তােদর িবজেয়র আংিশক িভি  িছল িহ তব্বােদর রাজৈনিতক ফল সূতা। 
 
সম া হেলা, বহু জািত o ধম র্িভি ক ভারতেক ধারণ করার মেতা েমািদর দূরদৃি  েনi। তার কারণ, েছাটেবলা েথেকi েস 
আরeসeস সংগঠনিটর সে  কাজ কেরেছ। ফেল তার দৃি ভি  েস আদেলi গেড় uেঠেছ। a িদেক, রাজৈনিতক েনতা িহেসেব েস 
শি শালী eবং ভীষণ সফল। সুতরাং িনব র্াচেন েজতার জ  েমািদ eকিট বড় ভাবক িছল। আর িনব র্াচেনর জ  তােদর হােত িবপুল 
পিরমাণ aথ র্o িছল। আিম েবশ aবাক হেয়িছ eিট েদেখ েয, aথ র্দাতা িহেসেব দু-িতনিট বসািয়ক েগা ীi েকবল নয়; তারা 
বসায়ী সমােজর eকিট বড় aংেশর সমথ র্ন েপেয়েছ। a া  দেলর তুলনায় িনব র্াচেনর সময় তারা aেনক েবিশ aথ র্ o 

পৃ েপাষকতা েপেয়েছ। eসব িকছুর ফেল তারা িনব র্াচেন িজতল িঠকi িক  িনব র্াচনী ব ািট িছল িটপূণ র্। েমািদর সংখয্াগির তা 
িক  েমাট েভােটর চি শ ভােগরo কম। আেমিরকার িনব র্াচনী ব ার iেল রাল প িতর িট িনেয়o আিম িলেখিছ।  
 
আiজয্াক েচািটনার :েবশ। েযখােন া  িকংবা eরেদায়ােনর 61 ভােগর েবিশ েভাট েপেত েবশ েবগ েপেত হেয়েছ, েসখােন েমািদ 
তােদর তুলনায় aেনক েবিশ জনি য়। েদেশর িবপুলসংখয্ক জনগণ তােক সমথ র্ন করেছ। 
aমত র্য্ েসন :মুশিকল হেলা িবপুল জনেগা ীর সমথ র্ন আসেল রেয়েছ িক-না, েসিটi পির ার নয়। ভারেতর জনসংখয্া eকশ' েকািটর 
েবিশ। তার মে  িবশ েকািট মুসলমান। আর দিলত স দায় বা যােদর a ৃ  বলা হয় তােদর সংখয্াo 31 েকািট। দশ েকািট 
হেলা  জািতেগা ী, যােদর বলা হয় িশিডuল াiবস। ভারেত তােদর aব া দিলতেদর েচেয়o খারাপ। তা ছাড়া িহ  জনেগা ীর 
eকিট বড় aংশ রেয়েছ, যারা েমািদেক সমথ র্ন কের না। তােদর aেনকেক গুিল কের হতয্া করা হেয়েছ eবং aেনকেক কারাগাের 
বি  কের রাখা হেয়েছ। eমন পিরি িতেত ভারেতর সংখয্াগির  জনগণ েমািদেক সমথ র্ন কের, eিট বলা কিঠন। eিট eমন eকিট 
পিরি িত, েযখােন িবিভ  রকেমর িবিধিনেষেধর মা েম eক িবেশষ aব া সৃি  করা হেয়েছ। সকল সংবাদপ  সরকাির িব াপন 
পায় না। সরকােরর িবপে  িলখেল, eমনিক েবসরকাির িব াপনo েবিশ পাoয়া যায় না। সরকার সৃ  িবিভ  িবিধিনেষেধর জােলর 
েভতর িটিভ চয্ােনল িকংবা সংবাদপে র সব্াধীনভােব কাজ করা ভীষণ কিঠন। 
 
জন য়াট র্ িমেলর কাছ েথেক সবেচেয় বড় েয িশ াটা পাi তা হেলা, গণত  মােন সরকার পিরচািলত হেব আলাপ-আেলাচনার 
িভি েত। িক  আপিন যিদ আেলাচনােক ভেয়র িবষয় কের েতােলন, তা িদেয় আর যা-i েহাক, গণত  পাoয়া যায় না। েভাট 
েযভােবi আপিন গণনা কেরন তােত গণত  হয় না। বত র্মােন তাঁর e কথািট ভীষণভােব সতয্। মানুষ eখন কথা বলেতi ভয় পায়। 
আিম জীবেন কখনo eমনিট েদিখিন। েটিলেফােন আমার সে  কথা বলার সময় সরকার স েক র্ সমােলাচনামূলক িকছু চেল আসেল 
বেল, 'থাক e িবষেয় আমরা সামনাসামিন কথা বলব, কারণ, িন য়i আমােদর কথা েকu আিড় েপেত শুনেছ।' গণত  েতা eভােব 
চেল না। েদেশর সংখয্াগির  জনগেণর চাoয়া কী- তা েবাঝার প াo eিট নয়। 
 
আiজয্াক েচািটনার :েমািদ িকংবা িহ তব্বােদর রাজনীিতর িবরুে  জনগেণর সব্তঃস্ ত র্ িতেরাধ রেয়েছ- e দুিট কথার মে  
েকােনা টানােপােড়ন রেয়েছ? 
 



aমত র্য্ েসন :দুiেয়র িবরুে i িতেরাধ আরo কািশত হেতা, যিদ জনগেণর েভতর ভয় না থাকত। 
 
আiজয্াক েচািটনার :আমার  জনগণ যিদ ভয় েপেয়i থােক, তাহেল ভারেতর গণত  আজ েকাথায় eেস দাঁিড়েয়েছ। পিরি িত 
েদেখ মেন হে  েয, আমরা গণতাি ক েদশ িহেসেব ভারত স েক র্ আেগ যা ভাবতাম, eখনকার পিরি িতেত ভারত িবষেয় 
a ভােব ভাবেত হেব। আপিন িক তা মেন কেরন না? 
 
aমত র্য্ েসন :খুব মেন হয়। িক  ভারতীয় গণতে র সবটুকু েশষ হেয় যায়িন। থমত, িকছু সাহসী সংবাদপ  রেয়েছ, যারা 
সরকােরর িবরু  খবর ছাপার ঝুিঁক িনেত িদব্ধা কের না। েসরকম দু-eকটা িটিভ চয্ােনল, েরিডo ে শন রেয়েছ। সাহসী িকছু 
জনসভাo হয়। ভারত েতা eকিট েফডারাল রা o। কেয়কিট রাজয্ রেয়েছ, েযখােন িবেজিপ eকমা  ধান শি  নয়। 
 
আiজয্াক েচািটনার :পি মবে র কথা বলেছন? 
 
aমত র্য্ েসন :েকবল পি মব  নয়, তািমলনা  eবং েকরালােতo িবেজিপর সংখয্াগির তা েনi। আরo কেয়কিট রাজয্ রেয়েছ, 
েযখােন িবেজিপর eকক কতৃর্েতব্র িবরুে   আেছ। আর আেছ সুি ম েকাট র্। সুি ম েকােট র্র oপর আমার গভীর আ া রেয়েছ। 
িক  তারা ভীষণ ম রগিতেত কাজ কেরন। েসখােন িকছু িবচারক রেয়েছন, যারা সরকােরর aিভ ােয়র িত আনুগতয্ েদখােত েবিশ 
আ হী। সুতরাং গণতে র েবশ িকছু uপাদান eখনo aবিশ  রেয়েছ। a িদেক, যিদ eমন  করা হয় েয, িবগত দশ, পেনর 
িকংবা িবশ বছের িক গণতে র aবনমন ঘেটেছ? আমার u র হেব া,ঁ ঘেটেছ। স েরর দশেক আমােদর গণতে র জ  eকিট 
িবরাট হুমিক সৃি  হেয়িছল, যখন ধানম ী iি রা গা ী জরুিরীaব া জাির করেলন। িক  িতিন সাধারণ িনব র্াচন িদেয়িছেলন। 
তখন েভেবিছলাম িবেরাধী দলগুেলা ভয়ভীিত o বাধািবপি র মুেখ পড়েত পাের। িক  েসরকম িকছু ঘেটিন আর িতিন িনব র্াচেন 
েহেরিছেলন eবং িতিন েসi ফল েমেন িনেয়িছেলন। তাi আমার মেন হয় িতেরােধর aেনক uপাদান রেয়েছ, েযগুেলােক আমরা 
আরo শি শালী করেত পাির। সমােজ িকছু মানুষ আেছ যােদর নকশালপি  বলা হয়। িক  সরকার তােদর মাoবাদী, চরমপি  বেল 
মেন কের। eসব েলাকেদর তােদর কম র্কাে র জ  aিভযু  কের েজেল েদoয়া হেয়েছ। সুতরাং ভারেতর রাজৈনিতক িচ িট িম । 
িক  আমরা গণতে র েয জব্ল জব্েল িচ িট সহেজi েপেত পারতাম, েসিট eখন aংশত aতীত। 
 
আiজয্াক েচািটনার :িনব র্াচেনর পর আপিন eকিট েলখায় িলেখিছেলন, "aেনেক হয়েতা বলেত পােরন, িবেজিপর িবজয় আসেল 
কংে েসর িবরুে  'মতাদিশ র্ক িবজয়'। িক  িহ  জাতীয়তাবাদী দশ র্েনর েকােনা সুিনিদ র্  িবজয় হয়িন। গা ী, েনেহরু o রবী নাথ 
মানুেষর a ভুর্ি মূলক ঐেকয্র কথা বলেতন, তার েকােনা uে খেযাগয্ য় হয় নাi।" e ম ে র eকটু াখয্া করেবন? eখনo িক 
আপিন e রকমটাi মেন কেরন? 
 
aমত র্য্ েসন :আিম eখনo েসিটi মেন কির। কা ীর বা e ধরেনর েকােনা িনিদ র্  কারেণ মানুষেক ে পােনা খুবi সহজ। ভারেতর 
সংিবধান aনুযায়ী কা ীর েয িবেশষ aিধকার েভাগ করিছল, েসিট a াহত না থাকার েকােনা কারণi েনi। িক  eর িবরুে  
জনসমথ র্ন বাড়ােনা সহজ। িনব র্াচেন েসিটi করা হেয়েছ। ি েটেনর িনব র্াচেন মাগ র্ােরট েথচার িনব র্াচেন েহের যাি েলন তখনi িতিন 
(2৯93 সােল) আেজর্ি নার িবরুে  ফক া  যু  আর  কেরন। তখন েথচােরর পে  যা করা হেয়েছ িনব র্াচেন েজতার জ - 
ভারেতo িনব র্াচেন েমািদর সমথ র্ন বাড়ােত কা ীর iসুয্েক eকiভােব বহার করা হেয়েছ, আপনার হয়েতা মেন আেছ। 
 
আiজয্াক েচািটনার :েস বছরi আমার জ , ফেল আমার েসটা মেন েনi। তেব 'ফক া  ফয্া র' িবষয়িট আিম জািন। 
 
aমত র্য্ েসন :ফক া  যু  ি িটশেদর জাতীয়তাবাদীেত পিরণত কেরিছল। যিদo eিট েবিশ িদন ায়ী হয়িন, তবুo েসিট মাগ র্ােরট 
েথচারেক িনব র্াচেন িবপুল িবজেয়র জ  যেথ  িছল। e বছেরর েগাড়ার িদেক aনুি ত িনব র্াচেনর িদেক যিদ তাকান, েদখেবন েয 
েসখােন বল চার চালােনা হেয়েছ, eকিট aংেশ ভয়ভীিত ছড়ােনা হেয়িছল, আর a  eকিট aংেশ ভারত-পািক ােনর মে  
যুে র uে জনা িনব র্াচনী েখলায় ি ড়ানক িহেসেব কাজ কেরেছ। ভারত সরকার দািব কেরিছল েয, পািক ান ভারতীয় েসনাবিহনীর 
িনরাপ াদানকারী জাহােজর oপর হমলা কেরেছ। যুে র েচেয়o েবিশ খারাপ হেলা যু  িনেয় u াদনা। েতমন eকটা সমেয়i 
িহ তব্বাদ জনি য় হেয় uেঠিছল। িক  িনব র্াচেনর ফল েদেখ েবাঝা েগল, িহ তব্বাদ আসেল ততটা জনি য় হয়িন। ভারেতর 
ামা েল যখনi সংখয্ালঘুেদর িনি  করার পাঁয়তারা চলিছল, তখন েদখা েগল বা েব েসিট বা বায়ন করার খুব েবিশ েলাক খুেঁজ 

পাoয়া েগল না। eর aথ র্ হেলা সংখয্ালঘুেদর িত eক ধরেনর সিহষু তা রেয়েছ। আনে র কথা হেলা ei ঐিত  বলভােব 
আজ পয র্  িটেক আেছ। 
 



আiজয্াক েচািটনার :ভারত eমন eকজনেক ধানম ী িহেসেব িনব র্ািচত করল, িযিন সংখয্ালঘুেদর oপর াপক জািতগত 
সিহংসতায় েনতৃতব্ িদেয়েছন। 
 
aমত র্য্ েসন :আপিন িঠকi বেলেছন। 3113 সােল গুজরাট হতয্াকাে  েমািদ o সব্রা ম ী aিমত শােহর িবরুে র মামলািট তারা 
আদালতেক িদেয় খািরজ করােত েপেরেছ- eিট িনঃসে েহ েমািদর বড় সাফ । তাi ভারেতর আেনক মানুষ e ঘটনা িবশব্াস কের 
না। [3113 সােল েমািদ গুজরােটর মুখয্ম ী হoয়ার a িদন পরi মুসিলমিবেরাধী দা ায় eক হাজােরর েবিশ মানুষেক হতয্া করা 
হয়। েসi দা া েরােধ থ র্ হoয়া o দা ায় i ন েজাগােনার aিভেযােগ েমািদর িবরুে  মামলা হেল যু রাে  তার েবেশ 
িনেষধা া জাির কের।] 
 
আপিন যিদ বলেত চান েয, ভারেত িহ তব্বােদর িবজয় হেয়েছ- আমার মেন হয়, তাহেল েতা েতয্ক মানুেষর সতয্ জানার সুেযাগ 
aেনক েবেড় যাoয়ার কথা। তাহেল েতা সামািজক যুি তক র্, সংবাদপ  o েটিলিভশেনর সব্াধীনতা েবেড় যাoয়ার কথা। মত 
কােশর জ  কােরারi েজেল যাoয়ার ভয় থাকত না। তাi আিম মেন কির না েয িহ তব্বােদর জয় হেয়েছ। যিদ গণমা েমর oপর 

ভয়ভীিত, েস রিশপ, িব াপন িনয় েণর জুলুম না থাকত eবং েমািদ িনব র্াচেন িজতেতন, তাহেল আিম বলেত পারতাম িহ তব্বােদর 
িবজয় হেয়েছ। 
 
আiজয্াক েচািটনার :আমার মেন হয় আরeসeস ভারতেক মতাদিশ র্কভােব বদেল েদoয়ার আকা া দীঘ র্িদন ধের েপাষণ কের 
আসেছ। 
 
aমত র্য্ েসন :আপিন িঠকi বেলেছন। তারা eমন eকটা দৃি ভি  সৃি  করেত েপেরেছ, যা েবশ কায র্কর :'ভারত দীঘ র্ সময় মুসলমান 
দখলদারেদর aধীেন িছল, eখন সময় আমােদর, তােদর িচরতের ধব্ংস করেত হেব। েযেহতু েদেশর সংখয্াগির  মানুষ িহ , তাi 
eরi িতফলন ঘটােত হেব সবিকছুেত।' ei দৃি ভি  িহ  iিতহাসেক uেপ া কের। িহ  iিতহােস িবিভ  দৃি ভি র মে  যেথ  
সিহষু তা িছল। েবশ িকছুিদন আেগ আিম eকিট বi িলেখিছলাম, যার িশেরানাম 'তকর্ি য় ভারতীয়'। েসখােন আিম েদিখেয়িছ েয, 
কত াপক পিরসেরর তকর্িবতক র্ ভারতীয় সমােজ িছল। আরeসeস eকিট মতাদশ র্ ƣতির কের িনেয়েছ, তারা েসটার চার করেছ 
eবং eিট ভীষণ কায র্কর হেয় uেঠেছ। 
 
eিট খুবi দুঃখজনক। eকi সে  আিম মেন কির, ei দুঃেখর িবষয়টা েবিশ বড় কের েদখােনা ভুল হেব; কারণ, পিরি িত eখনo 
আমােদর িনয় েণর মে i রেয়েছ। আিম যখন ঔপিনেবিশক ভারেত েবেড় uঠিছলাম, তখন মাহা া গা ীর মেতা ভারতীয়র তুলনায় 
ি িটশরা েদৗদ র্  তাপশালী িছল। িক  তা সে o েস লড়াiেয় ভারতীয়েদর িবজয় স ব হেয়েছ। 
 
আiজয্াক েচািটনার :গত মােস কা ীর পিরি িতর aেনকখািন aবনিত ঘেটেছ। িক  কা ীর eমন eকিট ভূখ , েযখানকার পিরি িত 
েদশভােগর সময় েথেকi নাজুক িছল, িবেশষ কের িবগত 41 বছর ধের eমন aব া িবরাজ করেছ। আপনার িক মেন হয় গত 
কেয়ক দশক ধের ভারেতর uদারপি  নাগিরক সমাজ o বুি জীবীেদর কা ীর িবষেয় িচ া-ভাবনা o কথাবাত র্ায় থ র্তা রেয়েছ? 
 
aমত র্য্ েসন :খুব মেন হয়। িনি তভােবi ei থ র্তা সম  গে র eকিট aংশ। কা ীরেক যতটা না ভারেতর aংশ মেন হেতা তার 
েচেয় েবিশ ভারতশািসত eকিট a ল মেন হেতা। সাংিবধািনকভােব সব্ীকার কের িনেলo ভারত ায়i কা ীেরর িবি তাবাদীেদর 
oপর কেঠার দমন-পীড়ন চািলেয়েছ, যা পািক ানপি েদর েচেয়o aেনক েবিশ মা ার। aেনক ে ে i েদখা েগেছ েয, 
পািক ানপি েদর েচেয় ভারত িবি তাবাদীেদর েবিশ িত কেরেছ। কারণ, আ া  হেল পািক ানপি রা পািক ান িনয়ি ত 
কা ীের পািলেয় বাঁচেত পাের। িক  e aংেশর িবি তাবাদীেদর যাoয়ার েতা জায়গা েনi। ফেল তােদর িনি  করা সহজ। 
eসেবর ফেল কা ীেরর সব্াধীনতাকামী আে ালন ভারতিবেরাধী আে ালেনর েচেয় েবিশ মা ায় পািক ানপি  হেয় uেঠেছ। e 
িবষেয় ভারেতর আেগর সরকারগুেলাo eকi রাজৈনিতক ভুল কেরেছ। আপিন িঠকi বেলেছন েয, ভারেতর সংখয্াগির  নাগিরক 
সমাজ, eমনিক ধম র্িনরেপ  বুি জীবীেদর েবিশরভাগ কা ীর iসুয্েত িন ুপ েথেকেছন বেল আজ e গে র সৃি  হেয়েছ। আিম মেন 
কির ei ভুলিট aেনক আেগi েশাধরােনা uিচত িছল। 
 
আiজয্াক েচািটনার :কা ীর পিরি িতর জ  আপিন িনেজ আরo েবিশ কী করেতন? 
 
aমত র্য্ েসন :স ব হেল আরo েবিশ িকছু করতাম আিম। মানুষ েতা নানা কেজ  থােক। তা ছাড়া কা ীর পিরি িত েবাঝা েবশ 
কিঠন। কারণ, তারা eকিট িবি  জনেগা ী। আর েলােক বলাবিল কের েয, e িবি তা দূর করেত কেঠার পদে প িনেত হেব। 



eিট আসেল ভুল িচ া। আিমo মেন কির, কা ীর িনেয় আমার আরo েবিশ েলখা uিচত িছল। িনেজেক যিদ  কির েকন িলিখিন 
কা ীর সে ? eর u র হেলা দুিভ র্ , দাির য্, িল  সমতার দািব, স মতার প া, সামািজক চয়ন, েলাকনীিত iতয্ািদ িনেয় আমার 
মাথা পিরপূণ র্ িছল। সুতরাং আপনার ে র u র হেব eকi সে  া ঁeবং না। 
 
আiজয্াক েচািটনার :  েগটস ফাuে শন েঘাষণা িদেয়েছ তারা েমািদেক পুর ার িদেত যাে । েমািদেক আ জর্ািতক পিরসের 
eখনo eকজন রা নায়ক িহেসেব েদখা হে  বেল িক আপিন িবি ত? 
 
aমত র্য্ েসন :আমার মেন হয় িবেশব্র মানুষ সাফ  পছ  কের আর িবল o েমিল া েগটসo eর েথেক িত ম নন। েমািদ েদৗদ র্  
মতাধর বেল তার aব ানেক eকরকেমর সাফ  িহেসেব েদখা হে । aকপেটi সব্ীকার করিছ েয, েমািদেক েগটস ফাuে শন 

েথেক পুর ার েদoয়ার েঘাষণায় েবশ িবি ত o আহত হেয়িছ। 
 
আiজয্াক েচািটনার :দুিভ র্  িনেয় আপিন aেনক িলেখেছন। দুিভ র্  িতেরােধ গণতে র গুরুতব্, জবাবিদিহতা iতয্ািদ িবষেয় 
িলেখেছন। আপিন যখন েদখেছন, গণতাি ক ব ার েভতর িত ানগুেলা দুব র্ল হে  িকংবা সাড়া কম িদে , eমনিক েদেশর 
শাসন ব া aগণতাি ক শি র দখেল চেল যাে , তখন িক দুিভ র্  o a া  িবষয় িনেয় আপনার কাজগুেলা স েক র্ a ভােব 
ভাবেত uদব্ু  কের? 
 
aমত র্য্ েসন :না। আিম eখনo মেন কির দুিভ র্  হয় গণতে র aভােব। িক  খািল েচােখ েদখা যায় না eমন কতগুেলা কট কদয র্ 
াপার িতেরােধ গণত  সাফ  পায়িন। েসগুেলা হেলা- িনতয্িদেনর aপুি , নারীর িত ƣবষ  iতয্ািদ। eসব সমাধােনর লে য্ 

aব  গণত েক কােজ লাগােনা েযেত পাের িক  েসিট িনভ র্র কের রাজৈনিতক দেলর সিদ ার oপর। গণত  েকােনা সম ার 
সব্য়ংি য় সমাধান িদেত পাের না। গণত  ােলিরয়া সারােনার কুiনাiন নয়। গণত  স মতার প া সৃি র জ  সহায়ক। স মতা 
aজর্েনর পিরেবশ থাকেল দুিভ র্  েমাকািবলা খুব সহজ হয়। e কারেণi ভারেত ি িটশ uপিনেবেশর েশষ িদেক দুিভ র্  েদখা িদেল 
েসিট দূর হেত েতমন সময় লােগিন, যখন সংবাদপে র সব্াধীনতা াপকভােব বাড়ল eবং বহু দেলর aংশ হেণ িনব র্াচন হেলা। 
দুিভ র্ে র কদয র্ াপার িনেয় রাজনীিত করা খুবi সহজ কাজ। িক  ধারাবািহক aপুি , পুরুেষর তুলনায় নারীর িনতয্িদেনর ব না, 
িশশুেদর ল িশ ার গুণগত মােনর aবনমন- eগুেলা িনেয় রাজনীিত করা aত েসাজা নয়। আিম জািন না আিম গণত  শ িট েবিশ 
বহার করিছ িক-না। তেব eিট সতয্ েয, েকােনা েকােনা সম া সমাধােন গণত  েবশ কায র্কর। a  সম াগুেলার সমাধান aব  

আেরকটু কিঠন। 
 
আiজয্াক েচািটনার :আিম েযমনটা আপনােক েদেখিছ, সাধারণভােব আপিন eকজন আশাবাদী মানুষ। বত র্মান ƣবিশব্ক পিরি িত 
িনেয় আপনােক যতটা হতাশ েদখব েভেবিছলাম, আপনােক aতটা হতাশ লাগেছ না। 
 
aমত র্য্ েসন :আিম িনেজেক আশাবাদী বলব না। তেব মানুষ আমােক যতটা িনরাশ বেল ভােব, আিম তার েচেয় কম িনরাশ। [হািস] 
 
আiজয্াক েচািটনার :আপনার েকন মেন হয় মানুষ আপনােক িনরাশ কৃিতর ভােব? আর আপিন েকন িনেজেক কম িনরাশ বেল 
ভােবন? 
 
aমত র্য্ েসন :িনেজেক কম িনরাশ বেল ভাবার কারণ হেলা ƣশশেব আমােক eমন সব ঘটনার aিভ তার েভতর িদেয় েযেত হেয়িছল, 
েযগুেলা েবশ খারাপi বলেত হেব। আিম েবেড় oঠার সময় আমার সব মামা-কাকােদর িনবৃি মূলক কারাবি  করা হেয়িছল। তারা 
কখন মুি  পােবন আমরা তা জানতাম না। কারাগার েথেক ছাড়া পাoয়ার েকােনা আশাi িছল না। বাংলায় দুিভ র্  যা মনব্ র যখন 
ঘেট তখন আমার বয়স যখন মা  নয় বছর। ি শ লাখ মানুষ মারা যায় েসi মনব্ ের। আিম িহ -মুসলমান দা া সচে  েদেখিছ। 
েসসময় আমার েদখা নৃশংস eকিট ঘটনার কথা বিল। আমরা েয পাড়ায় থাকতাম েসিট ধানত িহ aধুয্িষত eলাকা। eকজন 
মুসলমান িদনমজুর আমােদর পাড়ায় ঢুেক পড়ায় eক িহ  মা ান তার েপেট ছুির েমেরিছল। র া  aব ায় েস আমােদর বাগােন 
ঢুেকিছল, আিম তখন বাগােন েখলিছলাম। েস সাহা  চাiিছল o পািন েখেত চাি ল। ঘটনার আকি কতায় আিম িচৎকার কের 
বাবােক ডাকিছলাম। বাবা েদৗেড় তার জ  পািন িনেয় eেলন। েস আমার েকােল মাথা েরেখ বাগােন শুেয় িছল। বাবা তােক 
হাসপাতােল িনেয় িগেয়িছেলন, িক  দুভ র্াগয্জনকভােব হাসপাতােল েলাকটা মারা যায়। েলাকটা িকছু কথা eেলােমেলাভােব বলিছল, 
যা আিম তখন বুিঝিন, পের বাবা েস কথাগুেলা গুিছেয় বেলিছেলন, েয েলাকটার ী তােক েকােনা িহ  eলাকায় কােজ েযেত মানা 
কেরিছল। তুয্ ের েলাকটা বেলিছল, েছেলেমেয়গুেলা িকছু েখেত পায়িন তার জ  েরাজগাের েযেত হেব, েসিট েয eলাকােতi 
েহাক না েকন। 



 
আিম eমন নৃশংস ঘটনা জীবেন কখনo েদিখিন। আমার দশ িক eগােরা বছর বয়েস eকজন মানুষেক রে  েভেস েযেত েদেখিছ। 
মৃতুয্র আেগ েলাকটা বাবােক মা ানেদর স েক র্ েয বণ র্না িদেয়িছল, েসিট বাবা পুিলশেক জািনেয়িছেলন। িক  দুঃেখর িবষয় 
েসখানকার পুিলশ e াপাের িকছুi কেরিন। আিম eমন িন ুর হতাশাজনক aিভ তার ম  িদেয় েগিছ আবার ভারেতর সব্াধীনতারo 
তয্  aিভ তা আমার হেয়েছ। 

 
সুতরাং আিম aেনক বড় সম া েদেখিছ আবার েসগুেলার সমাধানo েদেখিছ। e কথার মােন ei নয় েয, আিম সব সময় আশাবােদ 
u ী । েকােনা িকছু িনেয় আিম aিতমা ায় আশাবাদী নi। eিটর aথ র্ আবার ei নয় েয, িনরাশ হoয়ার যেথ  কারণ না থাকেলo 
িনরাশi হেত হেব। 
 
আiজয্াক েচািটনার : ােনর eমন েকােনা িবষয় িকংবা ে  িক রেয়েছ, েযখােন আপিন আরo কাজ করেত েচেয়িছেলন? 
 
aমত র্য্ েসন :িকছু দাশ র্িনক সম া রেয়েছ, েযখােন আিম কাজ করেত চাi। i া থাকা সে o েপের uিঠিন। আমােক নানা কােজ 
eত  থাকেত হেয়েছ েয ানতে  েফরা স ব হেয় oেঠিন। সুতরাং eখানটায় আমার আরo কােজর i া আেছ। 
 
আiজয্াক েচািটনার :েসিট িক eজ  েয কাজিট িনেজ েথেকi গুরুতব্বহন কের নািক eিট আপনার পছে র কাজ?  
 
aমত র্য্ েসন :দুেটাi। িক  আিম রাজনীিত েথেক দৃি  িফিরেয় িনেত পাির না। িবেশষ কের ভারেতর চলমান রাজনীিত েথেক। আিম 
eকজন গিব র্ত ভারতীয়। িক  আিম েকবলমা  গিব র্ত ভারতীয়i নi। [হািস]। eকi সে  আিম eকজন গিব র্ত eশীয় eবং eকজন 
গিব র্ত মানুষ। কিবগুরু রবী নাথ ঠাকুেরর িতি ত গিতশীল িব ালেয় আিম পেড়িছ। eিটর সুিবধা িছল মা  আট-নয় বছর 
বয়েসo eকিট সুিনিদ র্  িবষয় িনেয় পড়ােশানা করা যায়। েস সুেযােগ আিম চুর iিতহাস পেড়িছ। 
 
আiজয্াক েচািটনার :আপনার স েক র্ eকবার েকাথাo পেড়িছলাম েয আপিন িনেজেক 'aনমনীয় ধম র্িনরেপ তাবাদী' বেল মেন 
কেরন। আপিন িক eখনo েসরকমi আেছন? 
 
aমত র্য্ েসন :িঠক তাi। eিট েকােনা সম া নয়। ধম র্িনরেপ তা িনেয় কথা বলা দরকার নয়। 
 
আiজয্াক েচািটনার :েকন নয়? 
 
aমত র্য্ েসন :কারণ, জ সূে  আপনার পিরচয় েকােনা াপারi নয়। eর সমাধান গণতে র েভতেরi রেয়েছ। িক  গণতাি ক 
ি য়া ায়i থ র্ হয় বেল eসব খুচরা াপার মাথাচাড়া িদেয় oেঠ কখনo কখনo। েস জ i ি  পিরচেয়র বহুমাি কতা 

স ীিতর জ  aতয্  গুরুতব্পূণ র্। 
 
আiজয্াক েচািটনার :আপনার স ানরা িক আপনার বi পেড়? 
 
aমত র্য্ েসন :খুব েবিশ নয়। [হািস]। আমার স ানেদর মে  eকজন সাংবািদক। a জন িশশুেতাষ বi েলেখ। আেরকজন 
সংগীত । eকজন eকিট াগািজেনর স াদক। আিম কখেনাi oেদর ভােলা ফেলর জ  তাগাদা েদiিন। বরং েচেয়িছ তারা যা 
করেত আন  পায় তাi করুক। তারা aসাধারণ িকছু aজর্েনর জ  কীভােব িনেজেক ত করেব- eমন েকােনা পূব র্ানুমান বা 
িদকিনেদ র্শনা আমার কাছ েথেক পায়িন। আিম েবশ aবাক হেয়িছ eটা েদেখ েয, eকজন aিভেন ীেক কারাগাের পয র্  েযেত 
হেয়েছ eজ  েয, িতিন তার স ানেক িনিদ র্  গ ে র িদেক েযেত েজার করিছেলন... 
 
আiজয্াক েচািটনার :oহ! আপিন aিভেন ী েফিলিসিট হফ ােনর কথা বলেছন? 
 
aমত র্য্ েসন :িতিন যা কেরেছন েসিট আমার কােছ বাড়াবািড়i মেন হেয়েছ। আপিন ভাবেত পােরন আপনার স ােনর eকিট ভােলা 
েল যাoয়া গুরুতব্পূণ র্। েসিট আপনার িদক েথেক গুরুতব্পূণ র্ হেলo তার িদক েথেক eমন িকছু নাo হেত পাের। [হািস]। 

 
আiজয্াক েচািটনার :আপিন িক eখন গ -uপ াস পড়ার সময় পান? 



 
aমত র্য্ েসন :গ -uপ াস পড়ার সময় eকদম কেম েগেছ। আমার দু-দু'বার কয্া ার হেলা। থমবার হেলা যখন আমার বয়স 29। 
তখন আমার েরিডেয়শন িনেত হেয়িছল। ডা াররা তখন বেলিছেলন, আমার মা  26 শতাংশ স াবনা রেয়েছ পাঁচ বছর বাঁচার। েস 
ঘটনা আজ েথেক 79 বছর আেগর কথা। েস তুলনায় আিম eখন িদি  ে েচ আিছ, ভােলা আিছ। িদব্তীয়বাের হেলা ে ট 
কয্া ার। আিম eখন eর িচিকৎসা িনি । e পেব র্o চুর েরিডেয়শন িনেত হে । aব  সব র্েশষ পরী ায় কয্া ার পুনরায় িফের 
আসার ল ণ পাoয়া যায়িন। িচিকৎসার সময় eকিট সমান eে েলটের আমােক শুেয় থাকেত হত। eর ফেল আিম পড়ার aেনক 
সুেযাগ পাi। েস সমেয় আিম চুর uপ াস পেড়িছ। eখনo আিম েছাটগ  চুর পিড়। িক  uপ াস পড়েত লমব্া সমেয়র দরকার। 
আমার মেন হয় uপ ােসর জ  আমার আরo সময় খরচ করা uিচত। পড়ার জ  আরo সময় দরকার আমার। মেন হে  না আমার 
e আশা পূণ র্ হেব।  
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