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রাজপথ 
 

নাম গজনফর আলম। যমন রাগা তমিন ঢঙা। রংটাও 
আব েসর মত কােলা। তেব হ , ব া বেট। সারা ন ী র ােম 
কথা বলায় এমন েখাড় আর নই। সভা, সিমিত, সে লন যাই 
হাক না কন- ডাক গজনফর আলমেক। এমন কায়দায় লাকটা 

কথা বলেব- যার শানার ইে  নই, য কখেনা ব ৃতা শােন না 
তােকও নেত হয়। স কারেণই এ ােম গজনফেরর নামও 
আেছ- দামও আেছ। আজ িস,ও সােহব আসেছন, ডােকা 
গজনফরেক। কাল এস,িড,ও আসেছন,খবর পাঠাও গজনফরেক। 
ােমর যত িবধা অ িবধার কথা সই বলেত পারেব সােহবেদর। 

 এই কের কের ছাট থেক বড় সব সােহবেদর সে ই 
গজনফেরর বশ পিরচয়। নাম বলেলই সকেল চেন। ন ী র 
থেক চ নচক আর ব শেবেড় থেক খিড় িনয়া সব জায়গায়ই 

গজনফেরর যেথ  ািত। 
 র, চক, বেড়, িনয়া কাথাও তাই বেল ু লােকর 
অভাব নই। সজে  আড়ােল আবডােল মােঝ মােঝ একটা কথা 
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শানা যায়। খািনকটা কানা েষার মত। এ াঃ াটা গজা, তার 
আবার ব ৃতা। কউ কউ আেরা এক  রিসকতা কের বেল, গজা 
না ক , াটা আ েল গজা। ওর কথা নেছ ক! 
 এ নামটা য কাথা থেক কমন কের চলন হেয়িছল স 
কথা আজ কউ জােননা। অথবা একিদন জানেতা, আজ েল 
গেছ। ত  িক  এ নামটা এখেনা শানা যায়। বাধহয় কানিদন 

গজনফর আ েল গজা খেত ভালবাসত। 
 সই আ েল গজার ব ৃতা েন এখেনা েড়ারা বেল, 
আহা ছেলটা এমন বাহাের কথা বলেত পাের য, নেল আর ওঠা 
যায় না।  
 কউ বেল, সিদন িসি র হােট িগেয়িছলাম। দখলাম কত 
রকম মলম, মাথার তল, দ েতর মাজন সব িবি  করেছ ওই 

ক ওই আ েল গজার মত ব ৃতা কের কের। তাই িক হয় 
নািক। আমােদর আ েল গজার মত কের বলেব কাে েক। কজন 
পাের অমন কের বলেত। 
 বাপ জ ী সমা ােরর ছা  একটা মেনাহারী দাকান 
িছল টংরার হােট। শানা যায়, পািক ান হওয়ার পর জ ী 
নািক কােলাপেথ ভারেতর সে  িবিকিকিন করেতা আর তােতই 
তার ভা  েল যায়। এখন তার িবরাট সহায়-স দ। আর স য 
কত কউ তা জােন না। সই জ ীর একমা  ছেল গজনফর 
আলম ওরেফ আ েল গজা। অেনক কে  িব,এ পাশ করল। িক  
বােপর অেনক চ ায়ও আ েল গজা চাকরী করেত গল না। তার 
চাকরী হল ােম গে  ব ৃতা িদেয় বড়ােনা। মােঝমােঝ স িক 
কারেণ যন ঢাকায় যাতায়াত করেতা। আর বােপর অগাধ পয়সা 
ােমর মা েষর ঃখ, শায় দান করত। 

 আ েল গজার এটা একটা ণ িনঃসে েহ। য যতই তােক 
ঠা া ক ক না কন িনেত পাের সবাই, িদেত পাের কজন? 
 আজ সই আ েল গজােক দখবার জে  চা খানা 
ােমর লাক িপল িপল কের এেস জেড়া হে  ােমর হাই েলর 

মােঠ। যখােন িবরাট াে ল ব ধা হেয়েছ অেনক টাকা খরচ 
কের। মাথার ওপর রঙেবরেঙর সািময়ানা। 
 আশপােশর যত ি জীবী, বসায়ী, িশ ক আর ছা -
ছা ীর দল সমেবত হেয়েছ একই সািময়ানার তলায়। মহা মা 
থেক এেসেছন এস.িড.ও সােহব, জলা থেক এেসেছন 

কিমশনার সােহব এবং আরও অেনক কতা ি । 
 একিদেক সি ত মে র ওপর পাশাপািশ চয়াের 
বেসেছন গ মা  অিতিথ । মাঝখােন ধান অিতিথ এবং ত র 
পােশই বেস আেছন ন ন ম ীমেহাদয় আমােদর আ েল গজা 
ওরেফ গজনফর আলম। সই কােলা ঢঙা চহারা। িক  েখ ত র 
এক চাপা আনে র দীি । 
 সবার িপছেন এক ফ েক  হেয় বেসেছ আ েল 
গজার বাবা জ ী সমা ার। পােশর এক েড়া তােক দেখই 
বেল উঠল, এই সমা ার এেসা- এেসা। দখছ, তামার ছেল 
একটা বাহা র বেট! আমােদর গ েয়র গৗরব। 
 মেন মেন জ ী যিদও শী তার ছেলর এই স ােন ত  

খ ি টেক বেল উঠল, গৗরব না ডয়ােকলা। 
 িক বলছ গা সমা ার, বলেত লাগল পােশর লাক । 

িম না আজ ম ীর বাপ। 
 - বাপ বেল যিদ মানেতা তাহেল বােপর এত পয়সা য় 
িদত না।  
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 - িক  তামার ছেল খারাপ তা িক  কেরিন। 
 - কেরিন। এবার করেব। 
 - বলছ িক িম সমা ার? 
 - হ , তাই বলিছ। 
 - তার মােন? 
 - তার মােন তামরা যিদ বাঝেত! তাহেল দেশর আজ 
এই দশা! হায়ের কপাল। 
 - তামার ছেল ম ী হেয় ােম এেলা আর িম কপােলর 
দাষ িদ ? 
জ ী আেরা যন েপ যায়। বেল, হ  িদি । য ছেল বােপর 

ক  করা পয়সা িবনাদরেদ হােত উেড়ােত পাের স এবার 
দেশর পয়সা উেড়াবার জে  চার হাত বর করেব। এই বেল 

িদলাম দেখ িনও।  
 বেল খ ি টেক েড়া জ ী অ  িদেক খ িফিরেয় 
বেস রইল শ  কােঠর মত। 

আর তার িদেক িব েয় তািকেয় রইল পােশর  ব া । 
 আশপােশর আেরা িক  লাক জেড়া হেয় ওেদর কথা 
নীরেব এত ণ নিছল। এবার কউ খ ব িকেয় এক  হাসল। 
শানা যায়না এমনভােব কউ এক  নী কাটল। 

 এই সময় ম  থেক মাইেকর হ ক শানা গল, উপি ত 
অিতিথ  এবং ভ মেহাদয়গণ এবার আমােদর সভার কাজ  
হে । থেম কারান তলাওয়াত কের শানাে ন মৗলানা 
িহমিসম হা ান। 
  হেয় গল সব গালমাল, সব ন। জনতার সেকৗ ক 
ি  মে র িদেক। 

 এই ভােব তথাকিথত যত িক  অ ান আচার এক এক 
কের সব শষ হেয় গল। 

ঘাষক আবার সরেব ঘাষণা করেলন, এবার আমােদর 
মাননীয় ম ীমেহাদয় িক  ব  পশ করেবন। এবং য র ব ৃতা 
শানার জে ই আজ আমরা চা খানা ােমর মা ষ একই 

সািময়ানার তলায় সমেবত হেয়িছ। এবং িবেশষ কের িতিন 
আমােদর ােমরই ছেল সজে  আমরা গব েবাধ করিছ। 
 এই  বেলই ঘাষক মাইেকর কােছ থেক সের যেত না 
যেতই চারিদক থেক চড়বড় কের জনতার জান বর করা 

হাততািলর হ  হেয় গল। েপ গল চারিদেকর বাতাস। 
 এবার উেঠ দ ড়ােলা আমােদর ন ন ম ী আ েল গজা। 

েলর মালা ছড়াটা 
গলা থেক েল সামেনর টিবেল রাখল।  
 ক এই সময় কান িদক থেক যন একটা গলার িন 
শানা গল। ওের আ েল গজা এ ই িক করিল র। 

 ম ী তখন মাইেকর সামেন দ িড়েয় গলা খ কার িদল 
গমগম কের। চাপা পেড় গল সব ন।  হেলা ম ী 
মেহাদেয়র ব ৃতা। 

‘‘উপি ত ধীম লী এবং ভ মিহলা । আজ আমার 
মত একজন সাধারণ নগ  মা েষর সংবধ নার জ  য আেয়াজন 
আপনারা কেরেছন, তার কত  যা তা আমার আেছ স িবচার 
আপনােদর। ত  একথা িন য় আিম বলব য, আপনােদর এই 

াণেখালা ভালবাসার জ  আিম গিব ত, আিম ধ । আিম এই 
ােমরই ছেল আর আপনারা অিধকাংশই আমার বেয়ােজ , 
জন। আপনারাও আজ এখােন ক  কের এেসেছন আমােক 
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আপনােদর হাশীষ জানােত। আিম আপনােদর জানাই আমার 
স  তসলীম। আিম  চাই আপনােদর দায়া যা িকনা আমার 
চলার পথেক করেব গম, করেব সহজ।’’ 
এই সময় একদল ছা  িচৎকার কের উঠল গজনা ভাই িজ াবাদ। 
আকাশ বাতাস েপ উঠল স শে । বীেণরা হাত েল িনর  
হেত বলল। থেম গল শ । 

‘‘এমিন কেরই একিদন আিম  আমার েখর কথামা  
স ল কের আর আপনােদর ভাশীষ মাথায় িনেয় এই ইউিনয়েনর 
ম ার হেয়িছলাম। অব  বলাই বা  য তােত আমার িক  

টাকা পয়সাও য় হেয়িছল। 
 এমিন কেরই পের হেয়িছলাম ইউিনয়েনর চয়ার ান। 
এেত আমার সাহেসর সে  সে  অিভ তাও বেড় গল। ঝেত 
পারলাম একসময় য রাবণ বাকা িছল স নহাত গািফলিতর 
জে ই ি িড়টা তির কেরিন। করেল ওই পিরণিত তার হেতানা। 
আিম িক  সজাগ হেয় গলাম। কথামা ই স ল কের একিদন 
িজলা বােড র ম র পের চয়ার ান হলাম। সও আপনােদর 

াণঢালা য়ােস।  
 বেল রাখা ভাল, এেত েটাই হেলা সমােন- কথা খরচ 
এবং টাকা খরচ। িজলা বােড র সদ পদ। পয়সা তা খরচ 
হেবই। তার জে  ভয় কের িপিছেয় এেল চলেব কন? ভয় 
কিরিন- জয় কেরিছ সই জে । ল  িছল আমার েগ র ি িড়। 
যখােন পা রাখা কন মাথা টবার জায়গা  মা েষর নই। 

এইেতা সিদন আিম সংসদ সদ  পেদর াথ  হেয়িছ 
েন আপনারা আমােক য অ  সমথ ন আর ভালবাসা িদেয়েছন, 

তা আিম িলিন, লবনা কখনও। এজ  আিম আপনােদর কােছ 
ত । 

 এই তা সই রাজপথ য পেথ অ েতাভেয় চলেত পারেল 
রাজা উিজর নািজর হওয়া যায়। আিমও হেয়িছ। আিম আপনােদর 
গ েয়র সই ছেল  য আজ ম ী হেয়িছ। একটা দ েরর ভারও 
পেয়িছ। এখন আমােক কাজ করেত হেব। স কাজ িক কাজ- 

কােদর কাজ জােনন িক আপনারা? কউ জােনন, কউ জােনন 
না। যারা জােনন তারা অেনেক হে  হেয় আমােদর চারপােশ ের 
বড়ােবন িদন রাত। িনেজেদর ােথ া ােরর উে ে । দেশর 

কােজর নাম কের। আর যারা জােনন না তােদর িক  ওই েগ র 
ি িড়র মাজাইক করা পাষাণ বদীেত মাথা টবারও জায়গা 
নই। তাছাড়া আমােদর উ মােগ র ণী সাপােন তমন কান 
ব া তা নইই বরং যখােন ব ল রাগীর জ  কড়া 

িভটািমন  কারািমন দরকার সখােন তােদর জ  ব া 
থােক মিফন ইনেজকশেনর। যারা নােছাড়বা া তােদর জে  
থােক সামিয়ক িভটািমেনর ব া। 
 এই রাজপথ। এ পেথর শেষ ণী সাপান িডিঙেয় 
উ মােগ  ওঠাই আমােদর ল । আর এই মােগ  একবার উেঠ 
মৗরসীপা া কের িনেত গেলই আর কউ যােত এপেথ উঠেত না 

পাের থেমই করেত হয় তার ব া। 
 আর এরই নাম ত । তা আপনারা তােক য ত ই বেলন। 
রাজত , সমাজত  অথবা সাম ত  িকংবা জাত । সব তে র 
ল  িক  ঐ েগ র ি িড়। য ি িড়র িনম াণ কােজ থ  হওয়ােত 
ল ািধপিত দশানন রাবণ ফল হেয় িগেয়িছল --------’’ 
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 এত েণ মাগত ব ৃতা কের ম ী আ েল গজা ওরেফ 
গজনফর আলম া  হেয় পেড়িছল। এবার এক  থামেলন। পােশ 
উপিব  এস.িড.ও সােহেবর িদেক তাকােলন। এস.িড.ও 
তাকােলন তার পােশ বসা িস.ও সােহেবর িদেক। িস. ও সােহব 
তাকােলন হডমা ার সােহেবর িদেক। এবং এক  পেরই একজন 
এক াস পািন এেন রাখেলা টিবেল। ম ীমেহাদয় ঢকঢক কের 
আধ াস পািন শষ করেলন এক িনঃ ােস। কােলা ঠ ট ছেলন 
মােল। এবং গলা পির ার কের আবার  করেলন ব ৃতা- 

 ‘‘অেনক ণ আপনারা বেস আেছন। আর বশী ণ 
আপনােদর আিম আটেক রাখব না। আর মা  কেয়কটা কথা বেল 
আিম শষ করব। শষ করব ক নয়। িগত রাখব। কননা এর 
শষ নই। অথ াৎ এই ব ৃতার শষ নই। শষ হেবনা কখেনা। 
েগ েগ এর, এই ব ৃতার েয়াজন িছল, েয়াজন আেছ এবং 

থাকেব। আপনারা যতিদন আেছন ব ৃতাও ততিদন থাকেব। 
 আিম আপনােদরই ছেল, ভাই, ব । কােজই আপনােদর 
কােছ আিম িম া বলেত পারব না। অ তঃ আপনােদর কাঠগড়ায় 
দ িড়েয় সত  ছাড়া কখেনা িম া বলব না। 
 আপনােদর হাজার ক েধর সম েয় আমােক আপনারা এত 
উ  মােগ  েলেছন। তাই তঃই সকেল আশা করেছন আমার 
কাছ থেক িক  পাওয়ার। এবং এমন অেনক দাবী আপনারা 
আজেকর এই সভায় আমার সামেন পশ কেরেছন। তা আমার 
আপনােদর জে  িক  করা উিচত এবং করেত আিম বা ও 
বেট। কননা একথা অন ীকায  য, আপনারাই আমার সব। 
প া ের বলা যায়, আিমও  আপনােদর জে  না হেলও অেনক 
িক । কননা আপনারা িব াস কেরন য, এখন আিম অেনক 

িক ই সরকােরর কাছ থেক আপনােদর জে  এেন িদেত পাির। 
আপনােদর এ দাবী অস ত নয়। অ ায় তা নয়ই। িক  আিম 
যিদ বিল, আমারও িক  দাবী আপনােদর কােছ আেছ। তেব িক 
তা অ িচৎ হেব? আমার িব াস আমার এ দাবীও আপনারা 
অ ীকার করেত পারেবন না। কননা, আিম যমন রাজপেথর এই 
মােগ  উঠবার জে  যত কাঠখড় িড়েয়িছ, আপনােদর এখন 
তমনই িক  কাঠখড় পাড়াবার েয়াজন িক হেব না- আপনােদর 
াম বা এলাকার উ য়েনর কােজর জে ? আিম সাজা কথায় 

এবং সত  কথােতই বলেত চাই য, আিম আপনােদর পছেন য 
ত াগ ীকার কেরিছ তার জে - স সবইেতা িনেয়িছ আমার 
বাবার পেকট থেক, বাবার টাকা। িতিন তা এখনও আপনােদর 
সামেন ের বড়ান। িজ াসা ক নেতা িতিন আর কত পারেবন- 
কত পারা উিচৎ? এ পয  কত য় হেয়েছ-  এক একটা 
ভােটর জে ?  

গণত ী দেশ ভাট বান স দ। আর ভাটার-যােদর 
ভােট আজ আিম সং ািধেক  ম ীর ময াদায় উ ল। একজন 

ম ী ভাটােরর মা েম এ রাজপেথ েবেশর অিধকার পায়।  
  ধ ন রাজিমি । িযিন বড় বড় শহেরর ৮, ১০, ২০ তলা 
িবি ং তির কের- িনেজ পিরবার পিরজন িনেয় বাস কেরন 
েরর কান এক অ াত অ াত ব ীর নাংরা এবং অিত 

অপিরসর এক জীণ  ের। িনব াচেনর িভত তাই আপনারা। 
যােকই আপনারা আপনােদর বান ভাট িদেয় িতিনিধ 
িহেসেব উপের ( বান ভাট আর উপের অথ াৎ কে  কথা েলা 
আপনারা দয়া কের এক  মাজনা কের দখেবন) পাঠান িতিনই 
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তখন সই উ  আসেন র মে র নায়ক বা উপনায়ক হেয় 
বেসন।  

আর আপনারা-আপনারা যারা বান ভাটার- ভাটার 
বেল িব াস কেরন বেলই য য রাজপেথর হান না কন-িনব াচন 
কােন গেল াথ র কাছ থেক আপনােদর বান ভােটর নগদ 

 েন েন িনেয় তেব ভাট কে র িদেক রওনা হন। ভােটর 
দাম িহেসেব াথ র কাছ থেক এইভােব গামছা- গনজী, নগদ 
মাল আদায় কের িনেয়, আপনােদর বান ভাট দান কেরন 

াথ র পেকেট। মাটা েদ এভােব ভাট িকেন   েক 
াথ েদর কী িনদা ন উে েগর সে  িদন কাটােত হয়-তা িক 

জােনন আপনারা? 
আপনারা িক এ কথা ীকার কেরন না, অথবা আিম িক 

িম া বলিছ আপনােদর সামেন? এই-ইেতা আমােদর দেশ 
বান ভাট অথবা বিল ভােটর । সই জে  আিম বলেত 

চাই য, তাহেল কমন কের আপনারা আশা করেত পােরন 
িবিধস ত গণতে র াদ বা তার অিধকার। কােজই, ও আশা 
আপনারা কখনও  
করেবন না।  

আপনােদর িবি ত ভােটর ক ােণ এবং আমার 
পেকেটর জাের রাজ িসংহাসেন বরাবর আমারই অিধকার 
থাকেব। এখন দেশ ের ের আমার থম কাজ-আমার খরচা 
উ ল কের লাভ করা এবং পরবত  িনব াচেনর জে  মাল মসলা 
সং হ করা- আপনােদর মে  থেকই।  
জয়েহাক আপনােদর মহাজনী ভােটর।  
জয়েহাক ভাটােরর। 

জয় গণত  ! 
জয় রাজপথ !! 
রাজপেথর জয় !!! ’’ 
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