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সোমোিজক আেনোলন ও িবদযোর (বো জোেনর) অবসোন

                 ভারেত িনেজর জিমজায়গা আর রিটরিজ হারােনাটাই সামািজক আেনালেনর সবেচেয় বড় পশ হেয় দািড়েয়েছ ৷ োজার কের জিম োকেড় 
         োনওয়ার িবরেদ আর ফসেলর সিঠক দাম পাওয়ার জনয চািষেদর আেনালন,       আঞিলক পাকৃিতক সমেদ আঞিলক অিধকার আর পকৃিত 
  পিরেবশ দূষেণর (  বা ধংেশর)   িবরেদ আিদবাসীেদর আেনালন,        নাগিরক ও সামািজক সুেযাগ সুিবধার জনয বিসবাসীেদর িবেকাভ, আর 
                 কমাগত োছাট োছাট আঞিলক বাজার োভেঙ িদেয় বড় োকামানী ও আনজরািতক বাজােরর পেবেশর িবরেদ হকার ও কািরগর িশলীেদর 
 আেনালন --   এগিল এখন ,               আলাদা আলাদা ভােব চলেলও িবতাড়ন ও উেচেদর িবরেদ একিট সামিগক আেনালেনর োচহারা িনেয়েছ ৷ 

           এইসব আেনালেনর োনতারা শাসক োগাষীর সেঙ লড়াই করবার সিঠক রাসা খুজেছন ৷

   এই সব োলাকজন ,    িবতাড়েনর িশকার হওয়া ,      তােদর োগাষীর োকউ কেলেজ পেড়ন িন,        িনেজেদর অিজরত জান বযবহার কের োবঁেচ থােকন ৷ 
    এই জানেক বেল োলাকিবদযা ,  যা পুরষানুকেম,     সমসামিয়ক োগাষীর োলাকজেনর কাছ োথেক,   সমাজ োথেক ,   কােজর জায়গা োথেক, পরীকা 

                    িনরীকা কের অথবা িনেজর োচষায় পাওয়া যায় ৷ িবতাড়ন ও উেচদ এেদর জীবন এমনভােব পােল োদয় োয োলাকিবদযা আর এেদর োকানও 
                     কােজ লােগ না ৷ এরা োকবল সসার মজুরিগিরই করেত পােরন ৷ এেদর জীবন োথেক োলাকিবদযার এই িবভাজন োয োকানও উপােয় রখেত 

   হেব ৷ বাসেব োলাকিবদযা,   অথরাৎ োলােকর িবদযা,  কােজর দকতা, িচনাভাবনা,  ভােলামন িবচার,  সাংগঠিনক কমতা, সংেবদনশীলতা,  বা এক 
         কথায় এেদর জােনর সমিষ যা এেদর জীবেনর সেঙ জুেড় রেয়েছ,            তা এেদর কমতার মলূ উৎস ৷ আবার এই সমস িবতািড়ত োগাষীর মেধয 

              োলাকিবদযা হল সাধারন ধমর ৷ এটা োবাঝা জরির োয আজেকর িদেন মুিকর পথ জােনর (   বা িবদযার )      পিরিধর মধয িদেয় যায় ৷ তাই 
         োলাকিবদযার অবসান হল আজেকর তথযপযুিকর যেুগ সাধারন োলােকর অবসান ৷

োলোকিবদযো জোেনর দোবী

                 সারা িবশ জেুড় কৃিষজীিব ও আিদবাসী সমাজ নতুন ভােব িনেজেদর পিতষা করেত শর কেরেছন ৷ িনেজেদর মত কের,  িনেজেদর ভাষায় 
                 তারা িনেজেদর অিজরত িবদযার সাহােযয োবঁেচ থাকার দাবী জানােচন ৷ োসই িবদযা তােদর একান িনজস ৷ িনেজেদর িবচারধারা, নযায়নীিত, 

               িবশাস পভৃিতর সাহােযয োবেচ থাকা আর িনেজেদর উপেযাগী জান অজরন করবার অিধকার তােদর আেছ ৷ এিশয়া, আিফকা, দিকণ 
       আেমিরকা সব জায়গায় নতুন ধরেনর জাগরণ োদখা যােচ,           যার োথেক িনপীিড়ত ও িবতািড়ত জনেদর এক নতুন সমনেয়র আশা োদখা 

 িদেচ --       যা তােদর সকেলর চারপাশ বুেঝ োনওয়ার মেধয,      পকৃিতর সেঙ তােদর সমেকরর সাধারন জান,    অথরাৎ যা োলাকিবদযার িভিতেত 
 সািপত ৷



     এর মােন হল কৃিষজীিব ও আিদবাসী,   িশলী ও মিহলা,            ফুটপােথর হকার ও শিমক এেদর োলাকিবদযার উপর িনেজেদর দাবী জানােত হেব ৷ 
      এই দাবী োকবল োবঁেচ থাকার দাবী নয়,                 এ এক নতুন জগৎ গেড় োতালার দাবী ৷ এই দাবী জানােনা উিচৎ োয পুঁিজ ও িবদযার 

                   বািণিজযকরেনর িবরেদ সবেচেয় বড় চযােলঞ আসেত পাের োকবল োলাকিবদযা োথেকই ৷ এই দাবীও জানােনা উিচৎ োয সতয ও সামািজক 
                    আর আিথরক সােমযর উপর অবিসত এক সমাজ োকবল োলাকিবদযার উপর িভিত কেরই ৈতির হেত পাের ৷ আমােদর বুঝেত হেব োয যতিদন 
    এই দাবী োতালা না হয়,           ততিদন আমরা সামািজক পিরবতরন সমেন িনেজেদর পুরােনা ধারণায় আবদ হেয় থাকব,   যা এেকবােরই কােজর 
                কথা নয় ৷ োলাকিবদযা জােনর এই দাবীর উপর িভিত কের নতুন িচনাধারার জন িনেত পাের এবং অথরনীিত, সমাজ,   রাজনীিত আর সংসৃিত 
                  সমেন নতুন নতুন ধারণার উদব হেত পাের ৷ এরকম দাবীর রপেরখা োদওয়ার একিট রাসা হল োলাকিবদযা জন আেনালন ৷

োলোকিবদযো জন আেনোলন

                সারা িবশেজাড়া অথরৈনিতক আর পিরেবেশর সংকট আমােদর োসইসব িচনাধারা আর সংগঠনগিলেক িচিনেয় িদেয়েছ যারা বহ োলােকর মুেখর 
                  খাবার োকেড় িনেয় অল িকছু োলাকেক ধনী কেরেছ আর পিরেবশেক ধংেশর িদেক োঠেল িদেয়েছ ৷ োলাকিবদযা জন আেনালন োসই 

   বহসংখযক োলােকর জােনর আেনালন,              আধুিনক রােষর িবশিবদযালয় আর িবজান পিতষান যােদর মূখর বেল অিভিহত কের ৷ পৃিথবীর োবিশর 
             ভাগ োলাকই জােনন োয িবশিবদযালেয়র বাইেরও অেনক োশখার িজিনস আেছ ৷ জান (   বা িবদযা )    োয সমােজ বহধা িবসৃত,  এই 

       ধারণািটও বহধা িবসৃত ৷ অথরাৎ োলােক জােনন,              এবং জােনন োয তঁারা জােনন ৷ িকন এইসব োলাক বা তােদর িবদযার োকানও সমান 
         বতরমান সমােজ োনই ৷ তােদর িবদযার োকানও দাম োনই সমােজ,           তাই তারা গরীব ৷ সকেলর সামেন তােদর সমান োদওয়া হয় না, তাই 
               এইসব োলােকরা সাংসৃিতকভােব অনযজ ৷ িবিভন সামািজক সংগঠেনর সেঙ তােদর োকানও সষ োযাগ োদখা যায় না,   তাই এইসব োলােকর 

                 রাজৈনিতক দামও িকছু োনই ৷ অতএব এমন রাজৈনিতক আেনালন দরকার োযখােন োলােক তােদর জােনর িভিতর উপর দািড়েয় সংগিঠত 
         হেত পােরন ৷ োলাকিবদযা জন আেনালন হল এমন আেনালন ৷

     এই সেমলন িবিভন কৃিষজীিব ও কারজীিব,    আিদবাসী ও োছাট বযবসায়ী,       মিহলা ও যুবকেদর িনেয় যারা আেনালন কেরন,  তােদর একিট 
 িবদযার (  বা জােনর)            িভিতর উপর িনেয় আসার জনয ৷ এই িভত হল তােদর িনেজেদর জান,      োলাকিবদযা ৷ এইরকম অবসান োথেকই ডাক 
        োদওয়া োযেত পাের োয োলাকিবদযাই হল সমাধােনর পথ ৷

জোেনর আেনোলন পৃিথবীজুেড় 

     পৃিথবীেত নতুন ধরেনর আেনালন োদখা যােচ,        নতুন িচনার সেঙ োলাকিবদযার আেনালন ৷ ভারেত োলাকিবদযা,   বিলিভয়ায় মা পৃিথবীর 
অিধকার,   ইকুয়ােডাের পকৃিতর অিধকার,       আনজরািতক কৃিষজীিব আেনালন িভয়া কােমিসেনার খােদযর অিধকার,   আর ইউেরাপ আেমিরকায় 

      োবৌিদক পুিজবাদ ও জােনর মুিক আেনালন --            এগিল রাজৈনিতক িবতেকর এখনও পযরন না জানা পিরবতরেনর ইিঙত ৷ এই সমস 
      আেনালেনই দাবী করা হয় োয োলােক জােন,              এবং তােদর োসই জানাটা োকানওমেতই িবজােনর নাম কের যা বাজাের ছাড়া হয় তার োথেক 

                   খারাপ িকছু নয় ৷ এটাও এখন সীকৃত োয মানুষ ও পকৃিতর উপর গত কেয়ক শতক ধের োয অনযায় করা হেয়েছ,   আজেকর নয়া সামােজয 
     িডিজটাল যুেগ যা বহগণ োবেড় োগেছ,              তা িঠক করেত পােরন োকবল তারাই যারা পুেরাপুির আধুিনক িশকার আওতার বাইের আেছন ৷

                 োলাকিবদযা জন আেনালেনর বকবয হল োয এই এবং এমন সব লড়াই একিট সমিষগত বা সাধারন লড়াইেয়র মেধয পেড়,  যা পৃিথবীজুেড় 
   জােনর আেনালন গেড় তুলেছ,         যা একইসেঙ োলাকিবদযার আেনালন আবার সমােজ িবদযার আেনালন ৷



পথম আনজরোিতক োলোকিবদযো জন আেনোলেনর সেমলন

 িবদযা আশম, সারনাথ, বারাণসী, ভারত

 নেভমর ১২-১৪, ২০১১

          সেমলেনর পথম দই িদেন িনমিলিখত িতনিট িবষেয়র উপর আেলাচনা হেব ৷

•     োলাকিবদযা ও োলােকর িবদযার আেনালন

•       োযসব লড়াই এই িবষেয়র জিম ৈতির কেরেছ, আর

•      োলাকিবদযা জন আেনালেনর পদিত ও সংগঠন 

     তৃতীয় িদেন োলাকিবদযা জন আেনালেন ভাষা, িশলকলা,            িমিডয়া ও দশরেনর পভাব িনেয় আেলাচনা হেব ৷ োলাকিবদযা সমেন যঁারা পিরিচত 
নন,                তঁারা জােনর সামািজক আেনালেনর ধারণা ও রকম সমেকর িনেজেদর বকবয রাখার অেনক সুেযাগ পােবন ৷

                  যঁারা োযাগ িদেত চান তঁারা বারাণসী যাবার বযবসা িনেজরা করেবন ৷ িবদযা আশম ওখােন থাকবার বেনাবস করেব ৷

       আরও জানবার জনয এই বযিকেদর সেঙ োযাগােযাগ করন:

 সুনীল সহসবুেদ        বারাণসী budhey@gmail.com          +91-9839275124

 অিভিজৎ িমত                 হায়দাবাদ abichem@gmail.com          +91-9866406028

                 অেশাক পসূন চেটাপাধযায় কলযাণী asoke.chattopadhyay@gmil.com   +91-9836156800

    আশাকির বারাণসীেত োদখা হেব ৷

 িবদযা আশম

সারনাথ, বারাণসী, ভারত
www.vidyaashram.org


