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চতুথ� অধ�ায় 

নকশালবািড় কৃষক অভু��ান : বাংলা উপন�াস 

 

         �াধীনতা–উ�রকােল সাধারণ মানুষ �য সামািজক–অথ�ৈনিতক–রাজৈনিতক ি�িত 

�ত�াশা কেরিছল তা চূড়া� অসে�ােষ পয�বিসত হল। �সই অসে�াষ সব�� এক অসহায়তায় 

�পা�িরত হল। অস��, অসহায় মানুেষর সামেন তখন �� অথ�নীিত আর �� রাজনীিত। 

এই অধ�ােয় আমােদর আেলাচ� নকশালবািড় কৃষক অভু��ানেক �ক� কের রিচত উপন�াস। 

যার ���াপট িনম�াণ কের িদেয়েছ এই ‘অি�গভ�’ সময়। কৃিষ িব�েবর �য ধারাবািহক 

��ি�তেক আমরা আমােদর ব�ীয় জনজীবেন ল�� কির তােত �দখা �গেছ ঔপিনেবিশক 

কােল কৃষক িবে�াহ ঘেটেছ িবি�� অ�েল। কৃষকেদর লড়াই কখেনা কৃষকেদর লাভবান 

কেরেছ। অত�াচারী শাসেকর পতন ঘেটেছ, নতুন �কােনা শাসেকর আিবভ�াব ঘেটেছ। কখেনা 

কৃষেকরা অত�াচারী শাসেকর �ারা পরািজত হেয়েছ। তেব শ�ের মধ�িব�রা অিধকাংশ 

��ে�ই এই কৃষক িবে�াহ�িলর সে� স�ৃ� হনিন। সংবাদ পে� �িতবাদ প�, িকছু �ব� 

রচনার মধ� িদেয়ই িশি�ত মধ�িব� ��িণ তাঁেদর কত�ব� সমাপন কেরেছন। ফলত এই পেব�র 

�কােনা কৃিষ িব�বেকই গণ আে�ালেনর ময�াদা �দওয়া যায় না। উ�র–ঔপিনেবিশক কােল 

সংঘিটত নকশাল আে�ালেন মধ�িব� যুবক–ছা� �যাগ িদেলও তােদর বা�ব অিভ�তার 

অভাব সু�� হেয় ওেঠ। কারণ কৃিষ িব�েবর সে� সংযু� হওয়ার �কােনা ঐিতহ�গত 

�চতনাই িক আমােদর মধ�িব� সমােজর িছল ? �ধুমা� তাি�ক পাঠেক স�ল কের মধ�িব� 

��িণর এই আে�ালেন ঝাঁিপেয় পড়ার মেধ� �য হঠকািরতা িছল – �য ঐিতহ�হীন অনুবত�ন 

িছল তার ফল�িতেত স�র দশক মুি�র দশক হল িক? িহংসা আর �িতিহংসার চােপ, 

��িণশ� খতেমর ষড়যে�, �শাসন িনিম�ত স�ােস, অিব�ােস, িবে�েষ আর ঘৃণায় মানিবক 

স�ক��িল হেয় ওেঠ স�ূণ� িব��। এই চরম িব�া� রাজৈনিতক আেলাড়নেক িলিপব� 
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করার ��ে� মধ�িব� �লখক ��িণ সি�য় হেয় উেঠিছল। কারণ এটা হয়েতা যথাথ�ই িঠক 

কথা �য ‘স�র দশকটা বাঙািল মধ�ে�িণর আ�িবচােরর দশক – আ�সমী�ার দশক।’১ 

          এই অধ�ােয় আেলািচত উপন�াস�িলর ��ে� আমরা আমােদর গেবষণার মূল 

ভাবনার সে� স�িত �রেখ কৃিষ িব�েবর উপর ���  িদেয় মূলত কৃিষভাবনা �কি�ক 

উপন�ােসর উপর আেলাকপাত করা হেব। �যেহতু সীিমত পিরসের আেলাচনা করা হে� তাই 

�� িনব�াচেনর ��ে� িকছু সীমাব�তা �থেক �যেত পাের। আসেল ত� ও বা�েবর মেধ� �য 

িবরাট পাথ�ক� তার �ভােব এই আে�ালেনর সে� যু� সং�ামীেদর জীবেনর �য গিতপেথর 

পিরবত�ন ঘেটেছ তারও সুিচি�ত আেলাচনা করার �চ�া করা হেব। খতেমর রাজনীিত – র 

িবভীিষকা এবং স�ােসর �চাখ রাঙািন িকভােব ব�ি� , পািরবািরক ও সামািজক জীবেনর 

�থািস� রীিত ও স�ক��িলেক চ�ােল� ছুঁেড় িদেয়িছল তা সিত�ই পূব�বত�ী বাংলা সািহেত� 

অনুপি�ত। �ীকার করেতই হেব ‘স�র দশকই �থম সারা ভারেত রাজৈনিতক ও সাং�ৃিতক 

আে�ালেনর একটা সম�য় ঘটােনার �চ�া কেরিছল, �য �চ�া এর আেগর �কানও আে�ালেন 

�দখা যায় িন। �িতি�ত িচ�ােচতনা এমন ব�াপকভােব কখনও নাড়া খায় িন।’২�চিলত 

মূল�েবাধ ও জীবন ভাবনা �থেক িবচু�িত কখেনা মানুষেক িবি�� কেরেছ কখেনা বা অসহায় 

দশেক� �পা�িরত কেরেছ। িবপ� জীবন এবং �শষপয�� িবপ� িব�বই এই পেব�র 

উপন�াস�িলর মূল অবল�ন।  

 

১. ��ােতর সে� : নারায়ণ গে�াপাধ�ায়  

        রাজৈনিতক অিভঘােত �মপিরবত�মান সময় ও রাজনীিতর বহমান ধারার পিরচয় 

পাই’��ােতর সে�’ (১৯৬৮ি�:) উপন�াসিটেত। রাজৈনিতক দল�িলর �মতায়েনর �ে� দল 

ভাঙাভািঙর িনল�� �িতেযািগতা একিট িনিদ�� রাজৈনিতক আদেশ� িব�াসী মানুষেক �য কতটা 

অসহায় কের �তােল তারই উপলি� এই উপন�াস। একিট িব�াসেক আঁকেড় ধের থাকেত 
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�চেয় �য কতবার আহত হেত হয় পািরবািরক–সামািজক–রাজৈনিতক পিরসের তারই িনম�াণ 

এই উপন�াস।  

         মূল�েবাধহীন, �নিতক অব�িয়ত একিট কিঠন কােলা সমেয়র গেভ� িনমি�ত এই 

উপন�ােসর চির��িল। সমেয়র ��ােত �ভেস �যেত �যেত িনেজর িব�াসেক আঁকেড় ধরার 

�চ�াই কের �গেছ িনেজেদর মত কের। িশব�সাদ �াধীনতাপূব� কােলর সাধারণ �বিশ�� 

অনুযায়ী কংে�সী রাজনীিতেত িব�াসী। কংে�েসর হাত ধেরই ভারেতর �াধীনতা লােভর �� 

�দেখেছন। যিদও �াধীনতা লােভর অব�বিহত পেরই কংে�সী রাজনীিতর দুব�লতা ও 

সীমাব�তা সু�� হেয় উেঠেছ। তবুও পুরাতন রাজৈনিতক িব�াসেক আঁকেড় ধের থাকােতই 

��� �বাধ কেরেছন। �াধীনতা পরবত�ীকােল প�বািষ�কী পিরক�নার হাত ধের কৃিষ ও 

িশে�র উ�য়েন অ�ািধকার �দওয়া হেয়িছল। �থম প�বািষ�কী পিরক�নায় (১৯৫১ – ৫৬ি�:) 

এবং ি�তীয় প�বািষ�কী পিরক�নায় (১৯৫৬-১৯৬১ ি�:) কৃিষ ও িশ� দুিটর উপরই �জার 

�দওয়া হয়। জাতীয় আয় বৃি� কের জীবন যা�ার মান উ�য়েনর �চ�া করা হয়। িক� 

�কৃতপে� পিরক�নার বা�ব �পায়ণ যথাযথ হয়িন। �াভািবকভােবই এই উ�য়েনর ি�িমত 

গিত এবং ব�থ�তা জ� িদেয়িছল অথ�ৈনিতক অি�রতার এবং পু�ীভূত ��ােভর। �াধীনতার 

সুখ�� �মশ ধূসর �থেক ধূসরতর হেয় উঠল। �দশভােগর য�ণা,দা�া, ঘৃণা, �াতৃহত�ার 

রে� িল� এই �াধীনতা �তা চাওয়া হয়িন। িশব�সােদর মত মানুষেদর এই খি�ত 

�াধীনতােক �মেন �নওয়া বড়ই �বদনাদায়ক। িশব�সােদর বড় �ছেল �রাজ�সাদ। ছা�াব�া 

�থেকই বামপ�ী রাজনীিতেত িব�াসী। বাবার সে� �কানিদনই তার মেত িমল হয়িন। তেক� 

�কউ কাউেক �কােনািদন পরাভূতও করেত পােরিন। তবুও িশব�সাদ �ছেলর �াধীন 

রাজৈনিতক অিভমেত �কােনািদন বাধা �দনিন। িক� �সই �রাজই ১৯৬৪ সােলর পর 

কিমউিন� পািট�র িবভাজন �মেন িনেত পারল না। �ােথ�র সংঘােত এই দলীয় �ভদােভদ, এই 

ভাঙন তােক �ায় পাগল কের তুলল। তাই রাজনীিত �থেক দূের সের �যেত চাইল। �রাজ 
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“একিদন বািড় িফের িব�াদ িবরস গলায় �ঘাষণা করলঃ ‘চুলায় যাউক পিলিট� – এই সম� 

আবজ�নার মেধ� আিম আর নাই।’’
৩
 

        িশব�সােদর �ছাটেছেল �রােজর ভাই আন�। অত�� �মধাবী। ইি�নীয়ািরং পড়া 

�শষ না কেরই চরমপ�ী রাজনীিতেত �যাগদান কের। সশ� সং�ােম িব�াসী আন�, সংসদীয় 

রাজনীিতেত চরম অিব�াসী আন� কেলজ �ছেড় চেল �গেছ �ােম। ব�ুকেকই শি�র উৎস 

বেল �ীকার কের মরণ িনেয় �খলা চািলেয়েছ। মাড�ােরর চােজ� এখন পুিলস তােক খুঁজেছ। 

িশব�সােদর সে� আন�েদর িচ�াভাবনার আজ �কােনা িমল �নই। রাজৈনিতক �চতনার 

��ে� তারা স�ুণ� দুই �ম�র বািস�া। ‘আন� �কােনািদন রাজনীিত িনেয় তাঁর সে� তক� 

করেত আেসিন �রােজর মেতা। �রাজরা জানত তাঁরা �িতপ�, তাই তক� তুেলেছ। 

আনে�রা জােন তাঁরা মৃতেদহ – শেবর সে� আেলাচনা িনরথ�ক’।
৪
  

         িশব�সােদর বড় বউমা সুজাতা। �রােজর �ী। রাজনীিতই তােদর দা�ত� স�ক� 

িনম�াণ কেরেছ। িমিছেল পুিলেশর লািঠচােজ� আহত �রােজর িদেক সাহােয�র হাত বািড়েয় 

িদেয়িছল সুজাতা। রাজনীিতই সুজাতার জীবেনর সব��। �রাজ যখন রাজনীিতর �িত 

বীত��, তখন সুজাতা তা �মেন িনেত পােরিন। তােদর মেধ� রাজৈনিতক িব�ােসর সংঘাত 

�তির হয়। দলীয় রাজনীিতর পার�িরক লড়াই। এেক অপেরর �িত তী� িবে�ষ �রাজেক 

মানিসকভােব আহত কের। �স �মেন িনেত পাের না–িনেজেদর মেধ� এই লড়াইেক। আনে�র 

কথায় �� হেয় ওেঠ যু��ে�র বত�মান অব�াটা। িভ� মতাবল�ী �চা�িট দল �ধুমা� 

�মতা দখেলর �াথ�পূরেণর জন� একি�ত হেয়িছল। তাই �াথ� িব�ুমা� আহত হেলই �� 

হেয় যায় এেক অপেরর �িত কুৎসা। এই যু��ে�র সরকােরর কােছ �দেশর মানুেষর আশা 

িছল অপিরসীম। িক� কায�ত তার সামান� অংশও পূরণ হয়িন আন� তাই বেল ‘�ষােলা 

আনার �িমজ িছল, িদেয়ছ আধ পাই।এর চাইেত �কান অংেশ খারাপ িছল কংে�স ? তােদর 

অ�ত একটা পািট�গত ইউিনিট িছল। �তামরা হয়েতা তােদর �চেয় আধ পাই িকংবা এক পাই 
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�বিশ িদেয়ছ, িক� �কান মূেল�? আেগ অ�ত �িমক–কৃষকেদর মেধ� একটা সাধারণ ঐক� 

িছল–সং�ােমর একটা সাব�জনীন �প িছল। �তামরা তােদর মেধ� �তির কেরছ ভাঙন– 

একদল কৃষক িনেয় আর একদল �ুিধত কৃষেকর �ােম আ�ন ধিরেয় িদে�, এক জ�ী 

�িমক, মািলেকর দালালেক নয়–আর এক জ�ী �িমকেক ব�ম িদেয় খুঁিচেয় মারেছ, এই হল 

�তামােদর যু��ে�র অবদান!’
৫
  

রাজৈনিতক দলাদিলর এই চরম অব�ব�ায় �রােজর মত মানুষ িনেজর অি�� 

স�েক�ই সংশয়াি�ত হেয় পেড়। তার ভাই আনে�র �নওয়া নকশালবািড়র লাল পথই িক 

একমা� পথ তা িনেয়ও সংশয় �তির হয়। িক� সুজাতা আন�েক �দেখই ঘর �ছেড় 

রাজনীিতর ময়দােন আ��কাশ করেত চায়। সুজাতার কােছ রাজনীিতর আদশ�ািয়ত মূল� 

�কােনা িকছুর �ারাই ব�াহত হেত পাের না। একসােথ রাজনীিতর পেথ চলেব বেলই সুজাতা 

�রাজেক িবেয় কেরিছল। রাজৈনিতক সং�ব ত�াগ কের ঘেরর বউ হেয় থাকার জন� নয়। 

�রােজর এই বত�মান মানিসক অব�ােক সুজাতা �মেন িনেত পাের না। কারণ জীবনেক 

এইভােব ফুিরেয় িদেত �দওয়া যায় না। সমেয়র চািহদার মুেখামুিখ দাঁড়ােতই হেব। সুজাতা 

তার সম� শারীিরক �িতব�কতােক অিত�ম কের সি�য় রাজনীিতেত �যাগদান করার ই�া 

�কাশ কের ননদ ��ার কােছ। সুজাতা ও �রােজর আদশ�গত মতেভেদর তী� বাদানুবােদ 

আহত হয় পু� নীলু। িক� সুজাতা তার রাজৈনিতক অভী�ার কােছ সংসার, স�ান, শরীর 

সবিকছুেকই তু� মেন কের ঘর ছােড়। এক জিটল অি�গভ� সমেয়র বিল হয় এই উপন�ােসর 

চির��িল। 

        এই উপন�ােসর �ক�ীয় চির� এই অ�কার সময়। সমেয়র কাছ �থেক পাওনা 

আদায় করেতই হেব। এই সমেয়র কেঠার দায়ভার সবাইেকই বইেত হেব। রাজৈনিতক ঘাত 

�িতঘােতর মধ� িদেয় এই উপন�াস এিগেয় চেল। পািরপাি��ক সময় এবং রাজৈনিতক 

পিরি�িতেক ব�� করাই ঔপন�ািসেকর উে�শ��েপ �ীকৃিত পায়। �মতা–�লাভ–দল 
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ভাঙাভািঙর �খলায় যখন �ায় সবাই তােদর রাজৈনিতক িব�ােসর জায়গায় অি�র হেয় উঠেছ 

তখন নকশালবািড়র পথই িক একমা� পথ, �স ��ও িজ�ািসত হয়। সুজাতা তার বা�বী 

সািব�ীেক বেল– ‘িচরকােলর এ��েয়েটড ভাগচাষী আর ��ত মজুেরর ভুিমহীন মানুষ�েলার 

একটুকেরা জিমর জন� কী আকুলতা! চীেনর িথেয়ারীটাই িঠক – আমােদর আেগ দরকার কৃিষ 

িব�ব।’
৬
 তাই দমন–পীড়ন – িনব�াসন ও িনয�াতেনর মধ� িদেয়ও ঐক�ব� হেত হেব। ি�ধা– 

সংশয়–িব�াি� �থেক মুি� �পেত হেব। তাই �রােজর রাজনীিত সং�া� �কােনা িব�াি�েক 

��� িদেত নারাজ সুজাতা। সুজাতা �� কের বেল– ‘কনিফউশন �কাথাও �নই। �স যিদ 

কত�েলা পুেরােনা িব�ােস ি�র হেয় থােক, তাহেল তােক দুঃখ �পেতই হেব। কিমউিনজম 

��ািটক নয়–সময় বদলায়, অব�া বদলায়, �েত�ক �দেশর কত�েলা িনজ� �বেলম আেছ। 

�দশকাল বুেঝ মাে��র িথেয়ািরেক �েয়াগ কেরেছন �লিনন, ব�বহার কেরেছন মাও–�স–তুং, 

�হািচ িমন িকংবা কাে�ােকও নতুন কের ভাবেত হেয়েছ। �রাজ যিদ এই সহজ সিত�টাও 

বুঝেত না পাের, যিদ িবশ বছর আেগকার পািট� নীিতই তার লা� ওয়াড� বেল মেন হয়, 

তাহেল তার �াে�শেনর জন� �স কােরা সহানুভূিত �পেত পাের না।’
৭
 সুজাতার মত অনুযায়ী 

– রাজনীিত �কােনা ি�র িনত� পদাথ� নয়। সময় এবং �েয়াজন অনুযায়ী তা পিরবত�নশীল। 

রাজনীিতহীন ভাবনাশূন� ভােব িতনবছর কাটােনার �চ�া কেরেছ সুজাতা। যিদও তা তােক 

�িতিনয়ত য�ণা িদেয়েছ। আন�েদর চরম পথিট িনেয় �স ব�বার �ভেবেছ এবং উপলি� 

কেরেছ – ‘ওেদর এই িথেয়ারীটা আিম মািন �য জেল না নামেল �যমন সাঁতার �শখা যায় না 

– �তমিন িব�েব �নেমই �সিনক হেত হয়।’৮ তাই িব�বী �চতনা �থেক মুখ িফিরেয় �থেক 

রাজনীিত স�েক� িন�ৃহ হওয়ার মেধ� �কােনা �গৗরবজনক অধ�ায় �নই। পিরবিত�ত 

পিরি�িতেত মািনেয় িনেত হেব। তাই �ছেলেক না িনেয় বািড় ছাড়ার মেধ�ও তার যুি� হল 

‘িব�বীেকও দাম িদেত হয়।’ 
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          রাজৈনিতক �চতনার িভ� িভ� মত ও তােদর সংঘাতেক উপলি� করােত িগেয় 

ঔপন�ািসক নানা ��ি�ত �থেক রাজৈনিতক জিটল আবত�িটেক ব�� কেরেছন। এই 

উপন�ােসর আরও একিট চির� বামপ�ী �বীেরর কম��েল �িমক মািলক িবেরােধর মধ� 

িদেয়ও �সই ছিবিট ফুেট উেঠেছ। মািলক প�েক �ঘরাও কের কুৎিসত ভাষায় অপমান কের 

িনেজেদর কম�তৎপরতােক ব�াহত করেতই তারা ব��। �বীেরর মেন �� জা�ত হয় বামপ�ী 

রাজনীিত আসেল িক �চেয়িছল? �াথিমকভােব তার মেন হেয়িছল সম� সমাজতাি�ক 

মতাবল�ী দল�েলা সহমত �পাষণ কের হােত হাত িমিলেয় কাজ করেত �চেয়িছল। যিদও 

বা�েব �দখা �গল ‘�িমেকর সংহিত ভাঙেছ, কৃষক কৃষেকর িব�ে� হানাহািনেত �নেমেছ, 

ছা�, মধ�িবে�র সং�ামী শি� এ ওর িব�ে� �েখ দাঁিড়েয়েছ। �লিনেনর িশ�ার সে� 

�কাথায় �মেল? অত�া�ায� আজেকর এই বামপ�ী আে�ালেনর �নতৃ�! �েত�েকরই উ�র 

অিত সহজ এবং �সা�ার। আমরাই মা� িনেভ�জাল। িব�� িব�বী। বাকী সবাই 

�িতি�য়াশীল। ধনত� এবং সা�াজ�বােদর ছ�েবশী ��চর।’
৯
 একই সােথ যারা িব�েবর 

পাঠ িনেয়িছল, যারা একই সােথ কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় দািব জািনেয়িছল, আজও তারা িবে�েষর 

আ�েন �েল এেক অপেরর মুখ পয�� �দখেছ না। চীন আর �সািভেয়েটর মতাদশ�গত 

পাথ�েক�র চােপ িনেজেদর িভতর চরম এক শ�তার বাতাবরণ �তির হেয়েছ। তার দায় �ক 

�নেব? এই িব�ব–এই �াধীনতা �তা মানুষ চায়িন। িনেজেদর মেধ�কার এই ভাঙন �তা 

আসেল যােদর িব�ে� �জাট বাঁধা হেয়িছল তােদর হােতই নতুন কের অ� তুেল �দওয়া। 

তাই �বীেরর সহকম�ী মুকুল �ামািণক যােক �বীর �ঘরাওকারী ইউিনয়েনর সদস� বেলই 

জানত �সও আজ বেল–‘নকশালবািড়র লাল আ�ন ছাড়া �কােনা পথ �নই – �কােনা পথই 

�নই। ও এক – আধটা মজুমদারেক টচ�ার কের কী হেব, ঝােড় – মূেল সব �ািলেয় �দওয়া 

দরকার।’
১০ 
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       উপন�াস সমা� হয় িমিছেলর লািঠর আঘােত মৃতু�পথযাি�নী সুজাতার স�ান নীলুর 

�িত তী� আেবগ িদেয়, রাজৈনিতক মতাদশ�গত িবেভদ এবং িবে�েষ আহত – �তিব�ত 

কত�িল চির� এই উপন�ােসর কািহিনসূ�েক এিগেয় িনেয় �গেছ। পাশাপািশ ব�ি�গত 

িব�ােসর ��ে� আহত হেয় �কউ �কউ নতুন কের নতুন ভােব বাঁচেত িশেখেছ, �কউ বা 

স�ূণ� িনঃেশষ হেয় �গেছ। এই অ�কার সমেয়র ��াত, রাজনীিতর এই জিটল আবত� 

আসেল আমােদর �কান পেথ িনেয় যাে� তার সমাধান হয়িন। �ধু ��টুকু রেয় �গেছ। ‘এ 

�কান রাজনীিত? কার জন� এ নরহত�া? �কান কল�ােণর পেথ এ র�ে�াত বইেব?’১১ এর 

উ�র আজও অমীমাংিসতই �থেক �গেছ। 

 

২. �ােম চেলা : �ণ� িম�   

        চা� মজুমদার িলেখিছেলন “ভারেতর কিমউিন� পািট� (মা��বাদী–�লিননবাদী) িব�বী 

আ�ান জানাে�ন যুব – ছা�েদর কােছ : ‘দৃঢ় আ�িব�াস িনেয় এিগেয় যাও ওই �িমক এবং 

দির� ও ভূিমহীন কৃষেকর কােছ ; কারণ তারাই পাের এই লা�না, অবমাননার অবসান 

ঘটােত। অতএব ছা�  - যুবক-�দর কােছ আজ পািট�র একিটই আেবদন – �িমক এবং দির� 

ভূিমহীন কৃষেকর সােথ একা� হও, একা� হও, একা� হও।’ সীমা� এলাকায় (�ডবরা 

�গাপীব�ভপুর) �য ছা� – যুবেকরা িগেয়িছেলন, তাঁরা চা�বাবুর িনেদ�িশত িনে�া� নীিত�েলা 

�মেন চেলন  : ‘(১) ভূিমহীন ও দির� কৃষেকর ঘের থাকেত �চ�া করেব; (২) ওরা যা খােব, 

তাই খােব; না িদেল খােব না; (৩) ভূিমহীন ও দির� কৃষেকর সােথ কািয়ক �েম অংশ�হণ 

করেব; (৪) সাধ�মত আেশপােশর শহের, বড় রা�ায় বা �দাকান ইত�ািদেত আসেব না; (৫) 

‘লাল বই’ এবং ‘িতনিট �লখা’ ছাড়া অন� বই িনেয় যাবার �েয়াজন �নই; (৬) িনরাপ�ার 

জেন� কােছ টাকা পয়সা রাখার দরকার �নই। তা না হেল জনগেণর ওপের িনভ�রতার বদেল 

টাকা পয়সার ওপর িনভ�রতা বাড়েব।’ ”
১২
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        �চয়ারম�ােনর িনেদ�িশত পথেক মান�তা িদেয় �িমক ও কৃষকেদর সে� একা� 

হওয়ার লে�� রঘু �প�েছ যায় ‘তালডাংরা’ �ােম। রঘু ওরেফ অিন�� বা� চী কিলকাতা 

িব�িবদ�ালেয়র প�ম বািষ�কী ��ণীর ছা�। পািট�র িনেদ�শ আর তার বা�বায়েনর মেধ� �য 

দূর� তা অনিত�ম�। �াম িদেয় শহর িঘরেত হেব। এই কােজ কৃষক �িমকেদর �ত�� 

মদত �েয়াজন। এই মতবােদর ��� অনুধাবন করােনা �েয়াজন। �ধুমা� আেবেগর উপর 

িনভ�র কের, অিভ�তাশূন� রঘু এই �ােম এেস �থম বা�েবর মুেখামুিখ হয়। এই �ােম এেস 

রঘুর �ান হয় হীেরণ নােয়েকর ঘের। হীেরণ নােয়ক একজন গরীব চাষী। চােষর সময় 

কৃিষকাজ কের অন�সময় গ�র গাড়ী–র চাকা �তির কের তার িদন চেল। এই হীেরণ 

নােয়েকর অভােবর সংসাের দুিট �ছেলেক রঘু পড়ােব। িবিনমেয় দুেবলা �খেত পােব। এই 

সুেযােগ �ােমর মানুেষর সে� পিরচয় করার সুেযাগ ঘটেব। ‘তােক ছিড়েয় িদেত হেব কৃিষ – 

িব�েবর রাজনীিত – গিরব কৃষক ও িদনমজুরেদর ঘের ঘের।’
১৩
 

       িনেদ�িশত ও পিরকি�ত পেথ �ােম িগেয় মধ�িব� ��িণর সুি�ত জীবনেবাধ �থেক 

অন� একিট ��িণর জীবনভাবনায় �ধু নয়, জীবনাচারেণও অভ�� হওয়া �য সহজসাধ� নয়, তা 

রঘু সহেজই উপলি� কেরেছ। দুপে�র মেনই রেয়েছ অপিরচেয়র সংশয়। তাই হীেরণ 

নােয়েকর ঘের আসা িবনা মাইেনর মা�ার ইংেরিজ পড়ােত পাের িকনা তাও যাচাই কের 

�নওয়া হয়। �দখেত �দখেত এই �ােম �কেট �গেছ িতিরশটা িদন। এই িতিরশটা িদেনর 

�িতিট িদন �স �ােমর �লােকেদর িব�েবর কথা �িনেয়েছ। ‘সময় �পেলই �স িব�েবর কথা, 

িব�েবর গান �িনেয়েছ তালডাংরার �খেট খাওয়া মানুষেদর। ভারতবষ� �থেক �� কের �গাটা 

পৃিথবীর লড়াইেয়র গ� �িনেয়েছ গাঁেয়র কৃষকেদর। তােদর সে� একা� হওয়ার আ�াণ 

�চ�া কেরেছ। িক� জীবনটা তার এখন গাঁেয়র বুেক ঘিড়র �প�ুলােমর মেতা দুলেছ। যিদও 

হােত �রডবুক এবং �চােখ িব�েবর ��, িক� ি�রভােব আজও �স গাঁেয়র মািটেত িশকড় 

গাড়েত পােরিন।
১৪
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         �ােমর কৃষক িব�েবর �িত ই�ুক িক না? �স বুেঝ উঠেত পাের না। তার মধ�িব� 

জীবনেবাধ এবং �ামীন মানুেষর জীবনেবােধর মেধ� �য অেনকটাই পাথ�ক� �স উপলি� কের। 

তার আ�ত�ােগর মিহমা শ�ের জীবেন যতটা �শংসা �পত, �ামীন জীবেন তার িব�ুমা�ও 

�স লাভ কেরিন। কারণ এই মানুষ�িল এরকম কেঠার পির�েমর জীবেনই অভ��। তােদর 

একমা� ল�� তােদর �ছেলরা �যন �লখাপড়া �শেখ। �লখাপড়া িশখেল তােদর �ছেলরা 

একলাই লড়াই করেত িশখেব। হতাশ রঘু কমেরড অিচ�� চ�াটাজ�ীর সে� �দখা করার জন� 

�ষাল মাইল দূের জামতাড়ায় উপি�ত হয়। সংশয়াছ� রঘু উপলি� কের �বল আেবগ এবং 

হঠকািরতার বশবত�ী হেয় �য িস�া� �হণ করা হেয়েছ তা িক সিত�ই ফল�সূ হেব? কমেরড 

অিচ�� রঘুেক �বাঝায় – “�িতিট কাজ করার আেগ মনেক দৃঢ় করেত হেব। তাই �চয়ারম�ান 

বার বার বলেছন : ‘সাহসী হও, ত�াগ �ীকাের ভয় �পেয়া না, িবজয় অজ�ন করার জন� সম� 

িবপদ–বাধা তু� কর।’ িক� তুই কী করিছস? অৈধয� হেয় পেড়িছস অে�ই। তাড়াতািড় িকছু 

একটা কের �ফলেত চাইিছস, আর �সটা না করেত �পের আ�িব�াস হারাি�স।”
১৫
 রঘু 

উপলি� কের �ধয� হারােল চলেব না। িমশেত হেব সাধারণ িদন মজুর – �িমক, গিরব চািষর 

সে�। হীেরণ নােয়েকর মেতা মধ� আেয়র কৃষকেদর রেয়েছ অথ�ৈনিতক িকছু িনরাপ�া।  

তােদর িনজ� িকছু জিম জায়গা আেছ এবং সারাবছর চেল যাওয়ার মেতা চলনসই িবক� 

�রাজগােরর সুিবধা আেছ। ফেল তারা িব�েবর জন� অতটা সেচ� নয়। পিরবত�েনর ঝুঁিক 

িনেত আ�হী নয়। কমেরড অিচ��–র কথায় রঘু িমশেত �� কের �ােমর হতদির� 

িদনমজুর সত�বােনর সে�। রঘু বুঝেত পাের লড়াইটা �� করেত হেব সত�বানেদর পােশ 

িনেয়। সত�বানেদর মেন যিদও সংশয় উপি�ত হয় এই লড়াইটা িনেয়। রঘু �বাঝায় ‘আসেল 

�তামােদর সকেলরই দুঃখ আেছ, অভাব আেছ, সাহস আেছ, শ�র ওপর রাগ আেছ। �যটা 

�নই, �সটা হল ঐক�। �তামরা অসংগিঠত। �তামােদর এই �জাট না বাঁধার সুেযাগ িনেয় 

মহাজন, পুিলশ, ম�ী সকেলই অবােধ �শাষণ কের। কারণ তারা জােন, হাজার অত�াচােরও 

�তামরা বাধা �দেব না। কারণ �তামােদর �কােনা সংগঠন �নই।’
১৬ 
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        এখন একমা� পথ হল সকল গিরব ও ভূিমহীন চািষেক এক হেত হেব। তেবই 

�যেকােনা বাধা অিত�ম করা সহজসাধ� হেব। এরজন� লড়াইেয়র কথা �চার করেত হেব 

িনর�র। সংগিঠত করেত হেব। ফসেলর অিধকােরর �ে� ঐক�ব� হেত হেব। তাই �থেমই 

একিট দলগঠেনর দরকার। তাই সত�বােনরা ি�র কের – ‘�মােদর এখন প� থ�  কাজ ভােলা 

কির পািট� গঠন করা। সত�, পািট�টা গঠন কির �মােদর �ঘাষণা হেব�  - ইবােরর মাইেসার 

(�পৗেষর) মােসর সকল ধান গিরব �লােকর।’
১৭
 এই ��ই �তা তারা �দখেত �চেয়িছল। এত 

কেঠার পির�েমর ফসল বছেরর পর বছর তুেল িদেত হেয়েছ মহাজেনর কােছ। িবিনমেয় 

িনম�ম ব�না ছাড়া িকছুই পাওয়া যায়িন। নকশালবািড় আে�ালেনর এই কায��মেক ছিড়েয় 

�দওয়ার লে��ই কানু সান�াল জািনেয়িছেলন – ‘কৃিষ িব�েবর জিম দখেলর কায�সূচীেক 

কায�করী করেত িগেয় নকশালবাড়ী কৃষক অভু��ােনর জ� … নকশালবাড়ী কৃষক অভু��ান 

এই িশ�া তুেল ধেরেছ �য কৃিষ িব�েবর মুখ� কথা হল কৃষেকর হােত জিম �দওয়া, এবং 

�সই জিম দখেলর ও তােক র�া করার জন� লড়াই, �ামা�েল �মতা দখেলর লড়াইেত 

পিরণত হেব। তাই গণতাি�ক িব�েবর �ের বা কৃিষ িব�েবর �ের জিমর লড়াই ও 

রা��মতা দখেলর লড়াই একই সূে� আব�।’১৮ 

        িনেজেদর অিধকার বুেঝ �নওয়ার লে�� সত�বােনরা ঐক�ব� হয়। রঘু– 

�চয়ারম�ােনর উ�ীপক বাণী ও গ� মানুষ�িলেক �বাঝােত স�ম হয়। বাধা যতই দুদ�মনীয় 

�হাক না �কন, সংঘব� লড়াইেয় বাধা দূর হেবই। অপরপ�ও তার ঘুঁিট সাজায়। প�াশিট 

�মৗজার মািলক সীতানাথবাবু উপলি� কেরন–অিচেরই এই লড়াইেয়র িবষবৃ� উৎপািটত 

করেত হেব। সীতানাথবাবু কৃষকেদর ঋেণর পাশাপািশ �মিকও িদেত থােকন– ‘�য কৃষক 

পািট�েত �যাগ �দেব, তােক সে� সে� জিম �থেক িবেদয় করা �তা হেবই, উপর� �বেধ তুেল 

�দওয়া হেব পুিলেশর হােত।’১৯ মহাজেনর সামেন �কউ �কােনা �িতবাদ কেরিন। জ� – 

জ�া�েরর �য �শাষেণর, �য অিবচােরর িশকার তারা আজ আবার নতুন কের তােত আঘাত 
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এেসেছ। সকেল এক দৃঢ় সংকে� সংঘব� হয়। সত�বান ও রঘু এই উ�ীপনােক সংগিঠত 

করেত চায়। জামুয়ার জ�েল শবর জািতর বাস। �ভালা শবেরর �নতৃে� শবর জািতও তােদর 

উপর অমানুিষক অত�াচােরর �িতবাদ জানােত চায়। চােষর কােজর পাশাপািশ চলেত থােক 

রাজৈনিতক �চার। �শষপয�� িমিটং–এ ি�র হয় ভা� মােস লড়াইটা �� করেত হেব। 

সত�বােনর মেত, লড়াইটা �� না হেল গাঁেয়র মানুেষর মন �বাঝা যােব না। মহাজেনর মজুত 

ধান িছিনেয় আনেত হেব। মহাজন বাধা িদেল তােক হত�া করা হেব। আর বাধা না িদেল 

�বঁেধ এেন সকেলর সামেন িবচার করেত হেব। রঘু–সত�বান–খুেড়া– কািলপদ–�রািহণীদা– 

�ভালাশবর এবং আেরা সহেযা�ারা একসােথ লড়াইেয়র ময়দােন ঝাঁিপেয় পড়েত চায়। 

লড়াইেক �শিমত করার জন� সরকারী �শাসন নেড় চেড় বেস। সরকারী সাহায� ও সুিবধা 

পাইেয় �দওয়ার লে�� �ােম �থম আিবভ�াব হয় সরকারী ডা�ারেদর। জ�িনয়�েণর কথা 

বেল আঠােরা টাকা কের �দওয়া হয়। এরপরই আেসন সাধু �কৃিতর মানুষ িযিন ভূ – দােনর 

কথা বেলন। কৃষক সিমিত গঠেনর কথা বেলন। এই কৃষক সিমিতেত �য সব জিম থাকেব 

তা �থেম পােব গিরব ভূিমহীন কৃষেকরা। �রািহণী সাধুবাবােক �� কের জিম �কাথা �থেক 

আসেব? সাধুবাবা উ�ের বেলন – ‘আসেব! সব আসেব! অেতা ব�� হি�স �কন? গাঁেয়র সব 

মানুষ যিদ কে� – সৃে� তােদর ভাই – �বানেদর বাঁচাবার জন� কেয়ক কাঠা কের জিম �দয়, 

তাহেল জিমর অভাব �কাথায়?’
২০
 মুহূেত�ই এই চ�া� �� হেয় ওেঠ। �রািহণী বেল সব 

�বনামী জিম �তা রেয়েছ মহাজেনর। তােদর িনজ� জিম �কাথায়? সাধুবাবা তােদর মাথা ঠা�া 

কের ভাবেত বেল। �ােমর ভাই �বােনরা দুেটা �খেয় পের যােত বাঁেচ �স ব�ব�া করেত 

বেলন। মহাজেনর সে� শ�তা করেত িনেষধ কেরন। �ােমর �লাক তাঁর কথার সে� সহমত 

হেত পাের না। এত বছর ধের তারা য�ণা সহ� কেরেছ আর য�ণা সহ� করেব না। ভা� 

মােসই �� হেয় �গল লড়াই। মহাজন সীতানাথবাবুর �গালা লুঠ কের, সম� জিমর দিলল 

দখল কের পুিড়েয় �দওয়া হল। সীতানাথবাবুেকও টািঙর �কােপ �মের �দওয়া হল। আকােলর 

মােসই �� হল নবাে�র আন�। আজ �থেক তালডাংরার সম� স�ি�র মািলক সীতানাথ 
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নয়, গাঁেয়র সব গিরব মানুষ। �াভািবকভােবই �শাসিনক তৎপরতা �� হয়। ফের� গাড�, 

সীমা�র�ীরা �িতেরাধ করার জন� সেচ� হয়। তােদর �িলেত খুেড়া �াণ হারায়, িক� তার 

আেগ ‘সব�শি� িদেয় ধনুেকর সে� িবষা� তীর সংেযাজন কের িছলা �টেন ধরেলা খুেড়া। 

তালডাংরার পািট� ইউিনেটর সদস�, শালবনীর ভূিমহীন চাষী। মুহূেত�র মেধ� কেয়ক ঝাঁক 

িবষা� তীর িগেয় িবঁধেলা ফের� গােড�র িপেঠ।’
২১
 

        এখানেথেকই �� হল নতুন লড়াই, �িতেশােধর জন� নতুন কের �িত�া �হণ। 

খুেড়ার আ�ত�াগই নতুন কের জেয়র ই�ােক শা�ত কের রাখেব এই ��রণাই িচর�ন হেয় 

রইল। “১৯৬৭ – র মােচ� বামপ�ীেদর উেদ�ােগ অজয় মুখািজ�র মুখ�ম�ীে� িমিলজুিল যু��� 

সরকার �তির হল, কংে�িস সংসদীয় শাসেনর অবসান ঘটল। িবধানসভায় ৩০ মাচ� কৃিষম�ী 

হেরকৃ� �কাঙার �বনািম জিম উ�ােরর কােজ গণতাি�ক আে�ালনেক সমথ�ন করার 

�িত�িত িদেলন, জানােলন �য,আে�ালন চলাকােল ‘পুিলশ �জাতদারেদর পে� যােব না।’ 

�ত�াশা তুে�, �দওয়ােল �দওয়ােল বাত�ািট �লখা হল, ‘যু��� সরকার সং�ােমর হািতয়ার’। 

ওই মাচ� মােসই নকশালবািড়, খিড়বািড় ও ফাঁিসেদওয়া �েকর কৃষেকরা রামেবালা �ােম 

জমােয়ত হন। কৃষকসভার িস�া� অনুযায়ী এি�ল – �ম মােস �জাতদােরর খামার দখল, 

ঋণপ� �পাড়ােনা, ধান – িবলােনার মেতা িনেদনপে� �ছাট – বড় একেশা ঘটনা ঘেট।”
২২
 

         সুতরাং এটা ��, বা�ব ঘটনার ছায়াপােতই ঔপন�ািসক �ণ� িম� এই উপন�াসিট 

রচনা কেরেছন। শ�ের রঘু �াম� জীবেন মািনেয় �নওয়ার জন� �য মানিসক সং�াম কেরেছ 

তােক িতিন যথাযথ�েপ িচি�ত করেলও �াম� কৃষকেদর উ�ু�করেণর ��ে� �য রাজৈনিতক 

ভাষ� �স ব�� কের তা যতটা তাি�ক ততটা �দয়�াহ� নয়। ঔপন�ািসেকর উে�শ� খুব 

��। এই আে�ালেনর �িত তাঁর অকু� সমথ�নেকই িতিন উপন�ােসর আধাের তুেল ধরেত 

�চেয়েছন। �াভািবকভােবই ঔপন�ািসেকর �নব��ি�কতা এবং িনরেপ�তা এখােন অনুপি�ত 
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হেয় পেড়েছ। একিট আদশ�েক পিরকি�তভােব �পািয়ত করার লে�� উপন�ােসর িশ� ��প 

�য িকছুটা �ু� হেয়েছ তা �ীকার করেতই হেব। 

 

৩. অসংল� কাব� : অসীম রায় 

        সম� ষাট ও স�র দশক জুেড় কিমউিন� পািট�র িবভাজন �য তী� �ে�র এবং 

সংশেয়র সৃি� কেরিছল তার �ভাব নকশাল আে�ালনেক �ক� কের রিচত কথাসািহেত� 

সু�� হেয় উেঠিছল। �শাধনবাদী–সংেশাধনবাদী আে�ালেন পি�মবে�র রাজনীিতর 

পাশাপািশ বামপ�ী ভাবাদেশ� িব�াসী �লখকেগা�ীও সংশয়া�� হেয় উেঠিছেলন। একই 

পিরবাের বামপ�ী আদেশ�র ��ে� মতাদশ�গত পাথ�ক� নকশাল আে�ালনেক �ক� কের 

রিচত কথাসািহেত�র মূল িবষয় হেয় উেঠিছল। বামপ�ী আদেশ� লািলত, দীি�ত কম�ীরা ল�� 

কেরেছন অেনক কিমউিন� কম�ীই �নতা রাজৈনিতক �মতার িল�ায় শাসকে�িণর সে� 

গাঁটছড়া �বঁেধেছ। নতুন, ত�ণ �জে�র কােছ তাই এই পুরাতন বামপ�ী আদশ� আর বুেজ�ায়া 

আদেশ�র �কােনা তফাৎ রইল না। একটা িদেশহারা, িব�া� সমেয়র ত�ণ �জ� তাই 

অৈনিতক, �নরােজ�র �� বামপ�ী আদশ� �থেক সের এেস নতুন এক কম�কাে�র শিরক হেত 

চাইল। িক� �সই আে�ালনও �তা �ায়ী হল না। িকছুিদেনর মেধ� এই আে�ালনও 

�গা�ী�ে�র িশকার হেয় উঠল। �য নতুন অজানা সমাজবােদর পেথ তারা �যেত �চেয়িছল, 

কৃিষ িব�েবর মধ� িদেয় ঘটােত �চেয়িছল পিরবত�ন, তাও �শষপয�� িহংসা – ঘৃণা আর 

খতেমর রাজনীিতেত �� হেয় �গল।  

        অসীম রায় তাঁর ‘অসংল� কাব�’ (১৯৭৩ ি�:) উপন�ােস রাজৈনিতক িব�ােসর এই 

টানােপােড়নিটেকই তুেল ধেরেছন। একিট আদশ�েক সামেন �রেখ জান–�াণ–লিড়েয় �দবার 

�� �দখেত �� কেরিছল এই উপন�ােসর নায়ক সূয� ব�ানাজ�ী। উ�ল ভিবষ�তেক বািজ 

�রেখ কৃিষ িব�বেক সফল করার লে�� সূয� �ােম যায়। ‘আমােদর মূল ল�� কৃিষ িব�ব। 
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কৃিষ িব�ব �রাি�ত করার জেন� আমােদর যা যা করণীয় সম� িকছু করেত হেব।’২৩ কৃিষ 

িব�েবর পথ ধের �য আে�ালেনর সূ�পাত হেয়িছল তা পিরণত হল জঘন�, র��য়ী 

হত�ালীলায়। বাংলার রাজনীিত তখন দুিট ভােগ িবভ�। একিদেক িব�বপ�ী, অিতবামদল – 

অন�িদেক সংসদীয় রাজনীিতেত িব�াসী বামপ�ী এবং দি�ণপ�ী রাজৈনিতক দল। 

অিতবামপ�ী ভাবনার সমথ�ক সূয�রাও িক� িনেজেদর দেলই সংখ�ালঘু হেত �� কের, 

ব�ি�হত�ােক সমথ�ন না করার জন�। একই ভাবনার �িতফলন আমরা জয়� �জায়ারদােরর 

‘এভােবই এেগায়’ উপন�ােসও ল�� করব। খতেমর রাজনীিতর �িত সংশয় থাকায় �জলা 

কিমিটর স�াদক জহেরর �িত অন�ান� সদস�েদর অিব�ােসর ছিব। �শষপয�� জহর 

পদত�াগ কের। একই ভােব সূয�র ব�ি�হত�ার �িত িবেরািধতা �মেন িনেত পাের না সূয�র দুই 

ভাই–আ�িণ ও উপমনু�। তােদর মত এখন ��িণঘৃণােক উ��ক িদেত হেব। সূয�র অব�ানেক 

তারা কাপু�েষািচত আচরণ বেল অিভিহত কের, তার িব�ে� তী� �িতি�য়া ব�� করেত 

থােক। খতম �ি�য়ায় িকছু িনরীহ �লােকর মারা যাওয়াই �াভািবক বেল ধের িনেত হেব। 

তােদর অিভমত �েত�ক �দেশই িব�েবর দুগ�ম পেথ এই ধরেণর ঘটনা ঘেটেছ। ভাই 

উপমনু�র মেত দাদা কৃিষ িব�েবর নােম �শাধনবাদী হেয় পেড়েছ।  

       সূয� তার িনেজর দেলর সমথ�কেদর এই তী� িবে�েষ �মশ হতাশ হেয় পেড়। পািট� 

�য সাধারণ মানুেষর মেনাভাবেক ��� িদে� না তা �স উপলি� কের। এই িহংসার 

রাজনীিত �কাথাও আ�য় �দয় না। এই অিব�ােসর জগেত সূয� �বােঝ, ‘শহের নতুন 

আে�ালন �� হেয়েছ। আমােদর এখােনও িকছুিদেনর মেধ� ছিড়েয় পড়েব। অেনক িজিনষ 

ঘটেব, যার সে� হয়েতা কৃিষিব�বেক �মলােত পারেবন না। অ�তঃ আিম পারিছ না। 

একথাটা এমন �কােশ� কাউেক বিলিন। বলায় িবপদ আেছ বেল নয়, বলার িনরথ�কতার 

জেন�।’
২৪
 �যৗবেনর উ�াদনােক কােজ লািগেয় �নতৃ� �য িস�া� িনেয়িছল তােত সম� 

িকছুেক িবসজ�ন �দওয়ার �য়াস িছল। সুয� তার সম� �া���েক িবদায় জািনেয় �ােম িগেয় 
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বুেঝেছ তার মধ�িব� �চতনার সে� �ামীন জীবেনর কত তফাৎ। �ধুমা� চািপেয় �দওয়া 

কত�িল নীিত িনেয় এই আে�ালনেক এিগেয় িনেয় যাওয়া যােব না। িহংসা – �িতিহংসার 

এই চরম দুিব�পােক মানুষ ��, আতি�ত। সূয� �শষপয�� শহের িফের আেস। িক� তখন �স 

স�ূণ� উ�াদ। ��িণঘৃণােক কােজ লািগেয় সাধারণ মানুষেক আে�ালেনর সে� যু� করার �য 

পিরক�না �নওয়া হেয়িছল, তা স�ূণ� �া� �মািণত হেয়েছ। কারণ �কাশ� এই খুেনাখুিনর 

রাজনীিত পুিলস – �শাসন কেঠার হােত িনয়�ণ করেত �� কের। �াভািবকভােবই এই 

র�ে�াত সাধারণ মানুষেক দূের আেরা দূের সিরেয় িনেয় �গল। �য গভীর িব�াস আর ��েক 

সােথ কের সূয�রা এই আে�ালেনর অংশীদার হেত �চেয়িছল তারা হয় উ�াদ, নয় িনহত, নয় 

�জেল ব�ী হেয় পড়ল। এক তী� অসহায়তায়, অিব�ােসর �দালাচলতায়, পার�িরক িহংসার 

�ল� আবেহ পাে� �দওয়ার �� অধরাই �থেক �গল।  

 

৪. মহাকােলর রেথর �ঘাড়া : সমেরশ বসু  

              এখন আমরা �য উপন�াসিট িনেয় আেলাচনা করব তার রচিয়তা বাংলা 

সািহেত�র একজন �িথতযশা ঔপন�ািসক সমেরশ বসু।  �লখক নকশাল আে�ালেনর কম�ী 

�িহতন কুরিমর মধ� িদেয় আে�ালেনর পিরক�না ও বা�বায়েনর মেধ� �য �যাজন পাথ�ক� 

তােকই �িত�া করেত �চেয়েছন। ১৯৬৭ সােলর ২৪ �শ �ম নকশালবািড়েত �য আে�ালেনর 

সূচনা হেয়িছল, তার �ত�� অংশীদার িছল �িহতন কুরিম। কৃষেকর অিধকারেক �িতি�ত 

করার লে�� তরাইেয়র এই আে�ালেনর একজন অন�তম সং�ামী �সনা �িহতন। এই 

সংঘেষ�ই আিদবাসী কৃষকেদর তীের িব� হেয় মারা যায় �সানম ওয়াংিদ নােম এক সাব – 

ই�েপ�র। তারই ফল�িতেত িবরাট পুিলশবািহনী আ�মণ কেরিছল �িহতনেদর। ‘আ�ম�া 

আচমকা ঘেটিছল। �িতেরােধর জন� ��ত হওয়াই যায়িন। উপর� �িহতনেদর ব� অ� ধরা 

পেড় িগেয়িছল।’
২৫
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         ধৃত �িহতন এরপর এক �জল �থেক অন� �জেল �ানা�িরত হেয়েছ বারবার। 

কেঠার শারীিরক িন�েহর মধ� িদেয় �ীকােরাি� আদােয়র �য িন�ুর �ি�য়া চেলেছ তা সহ� 

কেরও পিরবত�েনর �� �স �দেখেছ। নকশালবািড়র উ�ীপনা �য আ�ন �ািলেয়িছল িনর�র 

আিধয়ার �িহতেনর বুেক, �শষপয�� তা িদশাহীন এক রাজনীিতর কৃ� গ�ের িবলীন হেয় 

�গেছ। সাম�তাি�ক অথ�ৈনিতক কাঠােমােক বজ�ন কের ‘তরাইেয়র সব জিম কৃষেকর’ এই 

দািবেত �সা�ার হেয় ওঠার িপছেন �য দীঘ�িদেনর ব�নার ইিতহাস আেছ তার সা�ী �িহতন 

কুরিমর মেতা অসংখ� �াি�ক কৃষেকর দল। �িহতেনর ঠাকুরদারা িছেলন িতনপু�েষর চা 

বাগােনর মজুর। �িহতেনর বাবা আর �িহতন �ছাটেবলায় িকছুিদন চা বাগােন কাজ 

কেরিছল। �শষপয�� এক টুকেরা জিম �পাশপ�  কুরিম, �িহতেনর বাবা �কারফা রায়ত 

িহসােব �যাগাড় করেত �পেরিছল। সামান� একটুকেরা জিম। ভূিমহীন কৃষক নাম �ঘাচাবার 

জন� �সই জিমর পিরমান যেথ� িছলনা। �জাতদােরর জিমই তারা চাষ করত। ‘তার বাবা 

একজন সাধারণ িট� কাদােরর অিধকারও জিমেত পায়িন। �পেয়িছল �ধু উ� ব�ী �জা��, 

যােদর বেল দার িট� কাদার, অথবা �কারফা রায়ত। তারা বাস কের, চাষ কের, িক� জিমর 

ওপের কখেনাই �কােনা অিধকার জ�ায় না। ও�  বলেলই ওেঠা যাও বলেলই ভােগা।
’২৬

 

       জিমর অিধকার মানুষেক �ািয়� �দয়। আেন ি�িত। এই ি�িতর আকা�াই, গৃহ�ািলর 

��ই িতনপু�েষর চা বাগােনর মজুেরর কাজ �থেক অব�াহিত �চেয়িছল। তাই �পাশপ�  

�াি�ক চািষ হেয়ও নতুন জীবন �বােহ িনেজেক ভাসােত �চেয়িছল। জিমর অিধকােরর এই 

আ�াদ �হণ করার ই�াই হয়েতা পরবত�ীকােল জিমর অিধকােরর লড়াইেক শা�ত কের 

রাখেত �চেয়েছ। তরাইেয়র আে�ালেনর অন�তম বীর �যা�া �িহতন আজ পুিলেশর হােত 

ধরা পেড়েছ। তােক এক �জল �থেক অন� �জেল িনেয় যাওয়া হে�। এই যা�ার মধ� িদেয় 

পুরাতন �ৃিত িভর কের আসেছ �িহতেনর মেন। তাই �ৃিতর অনুষে�ই কািহিন এিগেয় 

চেলেছ। খুন, জখম, রা�ে�ািহতার অিভেযােগ অিভযু� �িহতনেক এই লড়াইেয় এেনিছল 
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িদবা (িদবাকর) বাগিচ। তরাই অ�েলর চা �িমক এবং ভূিমহীন কৃষকেদর অন�তম �নতা 

�িহতন কুরিম। িদবা বাগিচ িছেলন িশিল�িড়র িবরাট বড় �জাতদার দীনু বাগিচর �ছেল। 

বাবার ই�া িছল �ছেল �লখাপড়া িশেখ সােহব হেয় চা – বাগােনর তদারিক করেব। িক� 

ব�াপারটা এেকবাের উে�া হেয় �গল। বাবার ঘর �থেক �বিরেয় এেস �স �নেম পড়ল 

লড়াইেয়র ময়দােন। িদবা বাগিচর কােছই �িহতন �েনিছল �াম িদেয় শহর �ঘরার কথা। 

দি�েণর সম� শহরেক �াম িদেয় িঘরেত িঘরেত কলকাতােকও িঘরেত হেব। আর �সই 

লড়াইেয় �িহতন ‘জানকবুল’ কের িদেয়িছল।  

িক� �কৃতঅেথ� লড়াইটা আসেল িক ? এটা বুঝেত �িহতেনর সময় �লেগিছল 

অেনকিদন। তাই �ী  ম�লার ‘ কলকাতায় খািল লড়াই করেত যাে�া?’
২৭ 

এই �ে�র উ�র 

িদেত িগেয় �স থমেক িগেয়িছল। কারণ কলকাতায় যাওয়ার উে�শ�টা তার কােছও খুব �� 

িছল না। তাই িদবা বাগিচর �শখােনা বুিলই িনেজর মেতা কের বলেত �চেয়িছল – ‘ লড়াই 

মােন, কী আর! সারা �দেশর কৃিষ মজুর কলকাতার মােঠ জমা হেয় সরকােরর কােনর তুেলা 

খুেল িদেয় আসেবা। ওরা �য কােন �নেত পায় না। ম� ব�াপার। �গাটা �দেশর কৃিষ মজুর 

জমােয়ত হেব, সকেলর সােথ সকেলর �চনাজানা হেব।’২৮ িদবা বাগিচর কথােক অিব�াস 

করার �কােনা ��ই িছল না। তাই খতম আর �ঘরাওেয়র রাজনীিতেত িব�� �থেকই �স 

লড়াইটা চািলেয় �যেত �চেয়িছল। তাই পুিলেশর হােত ধরা পেড় যাওয়ার পরও �িহতন 

িনেজর মেতা কের �িতেরাধ করেত �চেয়িছল। �িহতন িনেজর পিরচয়ও অ�ীকার করেত 

�চেয়িছল। তেব তােত িবেশষ লাভ হয়িন। পুিলশ তার �কৃত পিরচয় �পেয়ই িগেয়িছল। 

তারপর �� হেয়িছল �জল �থেক �জেল �ঘারা। �ীকােরাি� আদােয়র জন� পুিলশ নানা প�া 

অবল�ন করেলও �িহতন �কােনা কথা �ীকার কেরিন। তার অ�ের লািলত ��েক পূরণ 

করার লে�� �স �ধুমা� মুি�র আকা�াই কেরেছ। এই ��েক �তা িবফল করা যায় না।   
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          ১৯৬৭ সােল ���ার হওয়ার �ায় সাত বছর পর �িহতন কুরিমর সে� দেলর আর 

এক �নতা �খলু �চৗধুরীর �জেল সা�াৎ হল। �জেলর অন�ান� ব�ীরা নকশালবািড়র �িহতন 

কুরিমেক �দেখ িবি�ত হেয়েছ। জীবন তােদর ধন� হেয় �গেছ। নকশালবািড় নামক বীরগাথার 

একজন অন�তম বীর �সনানী �িহতন কুরিম। লড়াইেয়র ময়দােন �াণেক তু� কের �য 

সংঘেষ� িল� হেয়েছ। তার �ত�� সাহচয� �াভািবকভােবই অন�ান� ব�ী ত�ণ নকশালেদর 

উ�ী� কেরেছ। গত সাতবছেরর আে�ালেনর অিভমুখ স�েক� জানােত িগেয় �খলু �চৗধুরী 

বেলেছ– ‘গেত�র িশয়ালরা গেত�ই আেছ। �জলখানায় ওরা আর আসেব না। ওরা কাগজ 

ছািপেয় লড়াইেয়র লাইন বাতলাে�, আর �ভােটর ভাগাভািগ করেছ। ওরা গত� �থেক �বিরেয় 

�খাঁয়ােড় যােব।’ ২৯ �ভােটর রাজনীিতেত সংকীণ� �াথ�িসি�র উে�� ওঠা �য কত কিঠন তা এই 

ম�েব� সু�� হেয় ওেঠ। �মতার অিলে� অিধকার �িত�ার জন� �ত�� ময়দােনর 

লড়াইেয়র �থেক কা�েজ লড়াইেকই ��� �িতপ� করার ঘৃণ� �েচ�ােক তী� িধ�ার 

জািনেয়েছ �খলু �চৗধুরী। পাশাপািশ �জাতদার দীনু বা�িচর �ছেল িদবা বা�িচ তার এককােলর 

ব�ু দেলর অন�তম �নতার �িতও তী� িবে�ষ �পাষণ করেছ। িদবা বা�িচ তার এককােলর 

ব�ু িছল। এই আে�ালেনর অন�তম �নতা অথচ তার মৃতু�র পর তার �িত এক তী� ঘৃণা 

�খলু �চৗধুরীর যা �িহতনেক অত�� দুঃিখত কেরেছ। �জাতদারীর পয়সায় িদবা বাগিচর �ছেল 

বউরা �য গািড় �চেপ ঘুরেছ তা অসহ� বেল মেন হেয়েছ �খলু �চৗধুরীর। �ােথ�র সংঘাত যখন 

�বল হেয় ওেঠ তখনই দানা বাঁেধ মেনর মেধ� এই অসে�াষ। তাই দেলর মৃত �নতার �িত 

িব�ুমা� ��াও অবিশ� �নই �খলু �চৗধুরীর। �িহতেনর িদবা বা�চীর �িত ব�াখ�ােকও �স 

অব�া করেত �চেয়েছ এবং এরপর �থেকই �িহতেনর �িত তার ব�বহারও শীতল হেয় 

পেড়েছ। তার কু� �রাগেক �ক� কের �িহতেনর অতীত জীবেনর উ�ৃ�লােক অত�� কটু 

ভাষায় উে�ািচত কের িদেয়েছ। লড়াকু, আ�ত�াগী �সনানীর �িত ��া মুহূেত�ই অ�িহ�ত হেয় 

�গেছ। িনরেপ� িবচাের একথা �ীকার করেতই হেব, সাংগঠিনক ��ে� পার�িরক 

িবেরািধতা এই আে�ালেনর ব�থ�তার ��ে� িবরাট বড় ভূিমকা পালন কেরিছল।  
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        আে�ালেনর আদেশ�র �িত দায়ব�তার ��ে� �য দলীয় আনুগত�, �নতৃে�র �য 

শৃ�লা �েয়াজন িছল, তা অেনকাংেশই এই আে�ালেন ল�� করা যায়িন। মতাদেশ�র 

িবশৃ�লা এবং আে�ালেনর সিঠক অিভমুখ িনণ�েয়র ��ে� পার�িরক �� অেনকে�ে�ই 

হঠকারী িস�া� �হেণ বাধ� হেয়িছল। �াভািবকভােবই সামিয়ক উে�জনার আঁচ িঝিমেয় 

যাওয়ার পরই �গা�ী�� �বল হেয়েছ। আর এই �গা�ী��েক �ক� কের গেড় ওঠা 

পার�িরক ঘৃণা, �িহতনেক তী� য�ণায় আ�� কেরেছ।  সুিবধােভাগী, িবেবকহীন মানুেষর 

হােত এই আে�ালন তার মিহমা হারােত বেসেছ বেল �িহতেনর মেন হেয়েছ। দীঘ� ��ািথত 

এবং লািলত �শাষেণর �য ধারণা, তার �থেক মুি�র বাতাস িনেয় এেসিছল �য আে�ালন, তা 

আজ পাে� �গেছ। জিমর অিধকােরর লড়াই এখন �শাসিনক �মতা দখেলর লড়াইেত 

�পা�িরত হেয় �গেছ। তাই �ায় আট বছর কেয়কমাস পের �জল �থেক ছুিট পাওয়ার খবের 

�িহতেনর মেন হেয়েছ – ‘�কাথায় যােব �িহতন? এ িকেসর ছুিট? এই ধরেণর ছুিটর কথা 

�স কখেনা ভােবিন, চায়িন, মেন �কােনা ��িতও �নই।’
৩০ 

       �জেল থাকেতই পািট�র ভাঙেনর কথা �স �েনিছল, �জল �থেক �বিরেয় তারই 

�িত�িব সব�� ল�� কেরেছ। পািট�র ভাঙেনর পাশাপািশ ভাঙন ধেরেছ তার পািরবািরক 

জীবেনও। তার �ছেলরা আজ শাসক দেলর অনুগামী। কু�েরাগী �িহতন �ান পায় না 

সরকােরর খরেচ �তির নতুন বািড়েত। সংসার ও সমােজ অ�ৃশ� �িহতন �ান পায় তার 

পুেরােনা ভাঙা বািড়েত। একিট চরম অি�ে�র সংকট �াস কের �িহতনেক। এক �চ� 

িব�ােস পিরবত�েনর �� �দেখিছল �স – ‘নতুন জীবেনর �সই �� কদািপ িবফল হবার না। 

�সই সকল �ে� অ� দৃি� িফের পায়। �বাবায় কথা কয়। ব��া নারীর স�ান হয়। ভূিমহীেন 

ভূিম পায়। জনমজুের রাজ� চালায়।’
৩১
 

        আে�ালেনর ব�থ�তা �ধু তােদর ��পূরেণ বাধা �দয়িন। তােদর হািরেয় যাওয়া 

অব�াও পুন��ার হয়িন। �শষপয�� ঔপন�ািসক ব�ুেকর নেলই �মতায়েনর উৎসেক �ীকার 
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করেত �চেয়েছন। অ�ত িনেজর মুেখামুিখ হওয়ার একটা সৎ �েচ�া �িহতেনর মেধ� 

�দিখেয়েছন। ‘এই �য়�া� আঙুল এখন ি�গার িটপেত স�ম। �রাদ খাইেয় �েকােল িক 

আবার এ ব�ুক চালােনা যােব? �টাটা�েলা কাজ করেব? … �স আে� আে� �েয় পড়ল।  

ব�ুকটা রইল তার বুেকর পােশ মািটেত। ক�াঁৎ হেয় মাথাটা রাখল �জাড়া ব�ােরেলর ওপর। 

পু�হীন লাল �চােখর পাতা বুেজ এল। তার মেন একিটমা� সা�না। �স অপমান আর 

অিভশ� আ�য় �থেক িনেজর যথাথ� জায়গায় িফের এেসেছ। �স বুঝেত �পেরেছ। গভীর ঘুম 

আসেছ তার।’
৩২ 

        �িহতেনর �� সাথ�ক হয়িন। �াম িদেয় শহর �ঘরা হয়িন। �য রাজৈনিতক চ�াে�র 

িশকার �িহতন কুরিমর মেতা মানুষরা তােদর জীবেনর �সই ��পেকই ব�� করা হেয়েছ 

বা�ব দৃি�েকােণর মধ� িদেয়। এই �সে� একিট কথা বলা �যেত পাের। বামপ�ী 

সমােলাচকেদর মেন হেয়েছ �গা�ী�� স�েক� সমেরশ বসু সরলীকৃত ব�াখ�ােক �হণ 

কেরেছন। িদবা বা�চীর �জাতদােরর �ছেল হওয়াই এই দেলর ভাঙেনর কারণ িহেসেব 

�দখােনা হেয়েছ। 
৩৩

 এই ব�াখ�া স�েক� আমরা িভ� মত �পাষণ কির সৎ সািহত� কখনই 

রাজৈনিতক ভাষ� নয়। তার সািহিত�ক উৎকষ�তা থাকা বা�নীয়। িদবা বা�চীর িব�ে� �খলু 

�চৗধুরী ব�ি�গত কুৎসা রটনা কেরেছন িঠকই। িক� িদবা বা�চীর ব�ি� পিরচয় দেলর 

ভাঙেনর কারণ এমন �কােনা তথ� উপন�ােস উপ�ািপত হয়িন। এিট উপন�াস। তাই �িহতন 

কুরিম বা �খলু �চৗধুরীর িদবা বা�চীর �িত ব�ি�গত অনুভব উপন�ােসর স�দ।  

 

৫. শ�াওলা : শীেষ��ু মুেখাপাধ�ায় 

      ‘শ�াওলা’ (১৯৭৭ ি�: ) উপন�ােসর নায়ক িহর�য়। স�র দশেক �স কেলেজর ছা�। 

নকশাল িহর�য় �স সময় দু একটা ‘লাশ’ ও �ফেলিছল। �শানা িগেয়িছল পুিলেশর �িল �খেয় 
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�স মারা �গেছ। িক� আজ �স তার পুেরােনা পাড়ায় হঠাৎ িফের এেসেছ। নকশালী, িব�ব 

�ত�াশী িহর�য় আজ সবার কােছই ‘িন�ম�া’, ‘পাগল’ বেল �িতভাত । �য �পািল ‘নকশাল’ 

�জেনও িহর�য়েক িবেয় কেরিছল, আজ তার হঠাৎ উপি�িত তােক ভীত কের �তােল। 

িহর�য় মািনেয় িনেত পাের না এই নতুন সমাজব�ব�ার সে�। �য ‘গঠনমূলক’ আে�ালেনর 

জন� এত সং�াম, এত লড়াই–উপন�ােসর �শেষ �লখক তােকই �যন তী� য�ণায় ব�� 

কেরন। পুিলেশর বুেটর শে� িহর�য় �শােন– ‘গঠনমূলক’, ‘গঠনমূলক’। িদগ�া� িহর�েয়র 

তাই পুিলেশর কােছ তী� আকূিত ‘ গঠনমূলক’ – এর হাত �থেক িনেজেক বাঁচােনার জন�। 

িহর�য় আজ এই সমােজর উপর শ�াওলার মেতা �ভেস �বড়াে�। আে�ালন ি�িমত হেয় 

যাওয়ার পর িহর�েয়র মেতা অেনেকই তােদর পুেরােনা জায়গা িফের পায়িন। পরবত�ীকােলর 

তথাকিথত নতুন ‘গঠনমূলক’ রাজনীিতও তােদরেক আ�য় �দয়িন। তারা �চেয়িছল 

িভেয়তনাম, তা পাওয়া স�ব হয়িন। তাই িহর�য়েক িববৃিতকার বেল ‘ িদন পাে� �গেছ কত, 

িহর�য়! বড় আলুিন িদন, বড় আকাল পেড় �গেছ এখন। িদন বদেলর �সই দামাল সময় 

কেব �কেট �গল! তখন িছল �রাজ মৃতু�র সে� লুেকাচুির �খলা, বা�েদর গে� ভের থাকত 

বাতাস, পেথ পেথ রে�র �ছাপ। িছল অনুসরণ, িছল পািলেয় যাওয়া। তখন শরীেরর �িতিট 

�ায়ু িছল টনটেন, �িতিট �পিশ সজাগ। সামান� শে� ঘুম �ভেঙ �যত, আবার বাজােরর 

মেধ�ও ঘুিমেয় পড়েত বাধা হত না।’
৩৪
 

       আর আজ একিট পিরত�� িব�েবর পিরত�� �িমক িহর�য়রা। অসহায়, ��হীন, 

এক কিঠন সমেয়র ফসল তারা। এক অ�ঃসারশূন� সমেয়র হাত ধের এিগেয় চলেত চলেত 

িহর�য় আজ �া�। ভুল-িঠক–এর িহসাব না কেরই একটা িব�ব করা হেয়িছল। িক� �সই 

িব�ব–এর ফল�িত িক হল? এই সমাজ পিরবত�েনর �ত�াশা �তা িছল না। �য  ‘গঠনমূলক’ 

পিরবত�েনর ইি�ত নতুন সময় িদে� তােত রা�া চওড়া হে�, নতুন নতুন �দাকানবাজার 

খুলেছ িকংবা িব�াপেনর �চাের বলা হে� �দশ এিগেয় চলেছ–তা িক সিত�ই �দেশর 

সাধারণ মানুেষর কােছ �কােনা আশার আেলা �প�েছ িদে�। এেদেশ এখন ‘�চা� টাকার 
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ইে�ােট�ড সাবান ঝপাঝপ িবি� হেয় যায় িঠকই, িক� িতনটাকার চাল িকনেত এেস একজন 

�িমক অেনক�ণ দাঁিড়েয় িচ�া কের।’
৩৫

 িহর�য় তার িনেজর অি�� স�েক�ই সি�হান হেয় 

পেড়। এক িবি�� জগেতর অিধবাসী বেল তার িনেজেক মেন হয়। ঔপন�ািসেকর বাচেন 

তাই আমরা িহর�েয়র মেনর কথা �নেত পাই – ‘মেনর মেতা �দশ �তির করেত পােরািন 

বেল এ �দেশর �িত না আেছ �তামার �কানও টান, না আেছ মমতা। িব�ব ব�থ� হেয় �গেল 

তুিম �ভেবছ , এ �দেশ আিম �কন �কানও কাজ করব।’৩৬ 

        একটা লং মাচ�, অ� িনেয় িনেদন পে� একটা �গা�ী িব�েবর �য �� িহর�য় 

�দেখিছল �সই সম� পিরক�না বানচাল হেয় �গেছ। ‘ঘ�াম নকশাল’ িহর�েয়র এই পিরণিতই 

িক নকশালবািড়র পিরণিতেকই িচি�ত কের? িহর�য়েক আজ �পািলর মেতা মানুষরা ভয় 

পায়। আর িহর�য়ও িনেজর পিরবারেক �ত�াখান কের। �কােনা �যাগােযাগ রাখেত চায় না। 

তার সহেযা�ারাও আজ �কউ �নই। সারা উপন�াস জুেড় পাঠক ল�� কের িহর�য় �যন 

িনেজর অি��েকই �মেন িনেত পাের না। িহর�য় �পািলেক বেল ‘আিম এ যুেগর �কউ নই। 

আমার বড় আলুিন লােগ, ব� িব�াদ। ভয় �পেয়া না। আিম আর �কউ নই।’
৩৭ 

তাই �চিলত 

সমাজব�ব�ার িব�ে� �য লড়াই একিদন �� হেয়িছল – রা�যে�র স�ােসর মুখ পুিলিস 

ব�ব�ার িব�ে� �য সং�াম িহর�য়রা কেরিছল, আজ পিরবিত�ত পিরি�িতেত নতুন 

সমাজব�ব�ার �থেক পুিলেসর �হফাজেতই �স িনেজেক িনি�� মেন কেরেছ। তাই 

�েতা�েণািদত হেয়ই �স পুিলসেক বেলেছ – ‘আপনারা এত �দরী করেলন �কন বলুন �তা। 

... �দরী করেবন না। আমােক শীগিগর গঠনমূলেকর হাত �থেক বাঁচান। �দাহাই।’৩৮ �চােখ 

ঠুিল পেড় থাকা সাধারণ মানুষ, যারা সম� অন�ায় আর অপরাধ সহ� করেত করেত এটােকই 

সত� বেল �মেন িনেত �� কের। তােদর সে� িহর�য় আর িনেজেক �মলােত পাের না। তাই 

এত অসহায়তা, তাই জীবন এত িব�াদ – এত আলুিন। অপাংে�য়, অি��হীন িহর�য় তাই 

নতুন এই ‘গঠনমূলক’ পিরবত�নেক িচনেত পাের না। উ�য়েনর এই নতুন ধারায় �স �কউ 

নয়। সম� �� �থেক িবিব�, িবি�� এক মানুেষর কািহিনই ‘শ�াওলা’ উপন�াস।   
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৬. অপােরশন বসাই টুডু : মহাে�তা �দবী 

          রাজৈনিতক �াথ�েক অিত�ম করেত না পারা, অথ� ও �মতা দখেলর �াথ�েক 

অিত�ম করেত না পারার �বণতাই �য নকশাল আে�ালেনর িভি� িনম�ােণ সাহায� কেরিছল 

তা অ�ীকার করা যায় না। �তভাগা আে�ালনেক �ক� কের �খতমজুরেদর অথ�ৈনিতক 

আে�ালন �� হেয়িছল। �াধীনতা পরবত�ীকােল তা �ধুমা� রাজৈনিতক দল�িলর িনব�াচনী 

ইে�হার িকংবা প�বািষ�কী পিরক�নার কত�িল ধারা িহসােবই �থেক �গল। তােদর বা�িবক 

�কােনা �েয়াগ ঘটল না – �সই য�ণাই একটু একটু কের এই আে�ালেনর বীজ বপন করল 

– �সই ব�ব�ই �া�ল হেয় উেঠেছ ‘অপােরশন বসাই টুডু’ (১৯৭৮ ি�:) উপন�ােস। 

        গণ – আে�ালেনর মধ� িদেয় �গিরলা যু� করা স�ব িকনা এই �� িছল নকশাল 

আে�ালেনর ��ে� অন�তম ���পূণ� ��। এই �ে�র উ�র িদেয়েছন চা� মজুমদার – 

তাঁর মেত, ‘একমা� দির� ও ভূিমহীন কৃষেকর উপর িনভ�র কেরই �গিরলা যুে�র িবকাশ ও 

িব�ৃিত স�ব; অন� �কান ��ণীই এই সং�াম পিরচালনা করেত পাের না, কারণ দির� ও 

ভূিমহীন কৃষেকর মেধ�ই সাম�ে�ণীর িব�ে� তী� ঘৃণা সি�ত রেয়েছ। িব�বী রাজনীিতেত, 

কৃষক জনতার রা��মতা �িত�ার রাজনীিতেত উ�ু� কের দির� ও ভূিমহীন কৃষেকর এই 

��ণীঘৃণােক উ�ী� কের �তালা যায়। তােদর এই ��ণীঘৃণা সং�ােম অিবচলতা আেন এবং 

তারাই পাের সম� কৃষকে�ণীেক ঐক�ব� কের িব�বী �জায়ার সৃি� করেত।’
৩৯
 

         সাঁওতাল ‘বসাই’ দির� ও ভূিমহীন কৃষেকরই �িতিনিধ� কের। এই উপন�ােস 

‘বসাই’ – এর সাঁওতাল পিরচয়টাও যেথ� ���পূণ�। কারণ মহাে�তা �দবী অত�� দৃঢ়তার 

সে� উ�ারণ করেত পােরন  - কিমউিন� পািট�ও জাতপােতর উে�� উঠেত পাের না। তাই 

সাঁওতাল বসাই – এর সে� ‘উচা ঘেরর কমেরট’ – এ তফাৎ �থেক যায়। পািট�র বড় বাবুেদর 

বািড়েত কমেরড বসাইেক তাই কােপ চা �দওয়া হয় না। মািটর ভাঁেড় চা �দওয়া হয়। 

�াধীনতার অব�বিহত পূেব� ঘেট যাওয়া �তভাগা আে�ালেনর দািব স�ূণ��েপ গৃহীত হয়িন। 
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�তভাগা আে�ালেন ভাগচািষেক সাহায� কেরিছল �খতমজুররা। এই আে�ালেন তােদর �াণও 

িগেয়িছল অথচ কৃষকসভা �খতমজুরেদর দািব – দাওয়া স�েক� িকছুই ভােবিন। এই দীঘ� 

লািলত �শাষণ ও ব�নার য�ণা �থেক িকভােব মুি� পাওয়া যােব, তা িনেয় ভাবেত বেস 

বসাই আজ নতুন পেথর স�ান করেছ। �স �� অনুধাবন কেরেছ – ‘�খতমজুেরর হক ক�

িনস িকষান ফর� �দখল নাই। �কনী কালীবাবু ? �কনী ? ক�িনস িকষাণসভা যােদর িলেয়� , 

তারা মধ�ম চাষী লয় ? তারাও �খতমজুর লাগায়, লয় ? তাহােদর হক �চাট খায়, লয়? আর 

ক�িনস দল যা বুেঝ, �ভাট – হাঁ, �ভাট! মধ�ম চািষ �ভাট কে�াল কের, লয়?
৪০
 

         কালী সাঁতরা পািট�র একিন� কম�ী িহসােব জােন, ভারতীয় রাজনীিতেত �ভােটর 

রাজনীিত কতটা �খর। সাধারণ মানুষেক ব�বহার কের ওপের ওঠার পথটা মসৃণ করার 

��ে�, �য �কান রাজৈনিতক দেলর সে� ভারতীয় কিমউিন� পািট�র �কােনা তফাৎ �নই। 

তার দল এ ব�াপাের কালীেকই ব�বহার কের থােক। সৎ ভাবমূিত� �িত�ার জন� কালী 

সাঁতরােক ব�বহার করা হয়। তাই �স ফস�া জামা পরেল পািট�র �লাক পছ� কের না। ফলত 

বসাইেয়র অিভেযােগর সত�তা তার কােছ িদেনর আেলার মত ��। কালীও আর 

একরকমভােব বি�ত। তাই বসাই– এর তার �িত মম� আেছ। কারণ কিমউিন� পািট�েত 

িলডার–এর �কােনা পিরবত�ন হয় না। দীঘ�িদন ধের বি�ত বসাই িকংবা কালীর মত 

ক�াডারেদর �িত পািট�র �কােনারকম দায়ব�তা ল�� করা যায় না। বসাই নকশাল হয়িন 

পািট� এই কথা িব�াস করেব না তা কালী জােন। কারণ �জাতদােরর ধান �কেট যখন 

িমিনমাম ওেয়জ পাওয়া যায় না তখন এই য�ণার অবসানই  বসাই �চেয়েছ। এর জন� যিদ 

নকশালেদর সাহায� িনেত হয় তেব �স নকশালেদর সাহায� �নেব। তেব বসাইেক নকশাল 

বেল িচি�ত কের �দওয়ার মেধ�ই কায�িসি� হেয় যােব। সেত�র এই অপমৃতু� �িতিদনই ঘেট 

চেলেছ। বসাই এর নকশাল পিরচয় তারই একিট নতুন উদাহরণ। বসাই � �  কের বেল, 

‘তুমু যা িচনু, জানু, তাই পথ হেথ� হেব? িস.িপ.এম লয় িস.িপ.আই লয় লকসাল? ই পথ 



135 

 

বসাই টুডু পথ। কী পথ? যােথ কাজ হেব। আইেন �গেল� িযথা কাজ হবু, িসথা আইন। িযথা 

আইেনর কলা িদশােব �জাতদার, িসথা আঙুল বাকাবু। লকসাল �মাক মদত �দয়, মদত িলবু�। 

তুমু দাও, িলবু�।’
৪১
 

        অিধকােরর লড়াইেত �য বসাই একদা কিমউিন� পািট�র সদস� িছল, কালী সাঁতরার 

সহেযাগী িছল, তার প�মবােরর মৃতু� সংবাদ িদেয়ই কািহিন �� হেয়েছ। এর আেগ চারবার 

বসাইেয়র মৃতেদহ সনা�করেণর কাজ কেরেছ কালী সাঁতরা। ১৯৭০ সাল �থেক ১৯৭৬ 

সােলর মেধ� বসাই চারবার মারা �গেছ। বারবার বসাই িফের িফের এেসেছ লড়াইেয়র জন�। 

কারণ ধনী কৃষক এবং মধ� কৃষকেদর দািবপূরণ করার কােজ িনযু� কিমউিন� পািট� �খত 

মজুরেদর দািব স�েক� নীরবতা পালন কের আসেছ। যা বসাইেক িভ� একিট পথ অবল�ন 

করার জন� সেচ� কেরেছ। লড়াইেয়র জন� �য পথ �হণেযাগ� হেব – বসাই �সই পথই �হণ 

করেব – ‘বল লকসাল বল, কুন–অ দুঃখ নাই। আমরা যখন হই নাই, তখন �য চ�ােলন িদথ, 

আর �টরিরস বলথ, কংে�স বলথ। তা বােদ কংে�স বলথ, চ�ােলন উঠায়, ইরা কমিনস। 

আজ ফর� �বােল� ইরা লকসাল। �মােকও বলবু। কুন – অ দুঃখ নাই। সকল �জনা কানা 

সােজ� িয, তােক বুঝাব �ক?৪২ অ� �সেজ থাকার সুিবধা হল �কৃত সত� �থেক মুখ লুিকেয় 

থাকা যায়। ১৯৭০–৭১ সােল সাঁইি�শ লােখর �বিশ �খত মজুরেদর জন� মজুিরর হার এতটাই 

কম যা �বঁেচ থাকার অনুপযু�। ১৯৫৩ সােল সরকার �থম িমিনমাম ওেয়জ চালু কের। 

পরবত�ীকােল ১৯৫৯ এবং ১৯৬৮ সােল মজুরীর দের পিরবত�ন হয়। ১৯৬৮ সােলর পিরবিত�ত 

দর ১৯৭০ সােল বহাল রেয়েছ। �ছেলেদর জন� �দিনক িতন টাকা চুয়া� পয়সা, �মেয়েদর 

জন� িতন টাকা সাতাশ পয়সা। িক� হােত পাওয়া যায়–আট আনা–দশ আনা–একটাকা – 

আিশ পয়সা–�সই টাকাটাও �দওয়া হয়না। লুেকােনা খাতায় িটপছাপ িদেয় টাকা �কেট �নওয়া 

হয়। কিমউিন� পািট� �জাতদারেদর �াথ�র�া কের, গিরব �খতমজুেরর পােশ দাঁড়ায় না। 

�ে�র কােছ তােদর �ত�াশা িছল, কংে�েসর কােছ িছল না। অথচ �সই ��ই আজ 
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“�জাতদারেদর �াথ� বাঁিচেয় কৃষক – আে�ালন ঘটেল তােতই মদত িদে�। চাইেল িনয�ািতত 

চািষ বা �খতমজুর বা আিধয়ার বা ভাগচািষ পুিলশ পাহারা পায় না, তােদর িব�� প� 

�জাতদার পায়। আিদবাসীেদর ব�ব�, নকশালরা তােদর মদত িদে�, তারা মদত �নেব। �য 

�দেব, �সই ব�ু। আিদবাসীরা �তা ‘ফর�’ ডান বাঁ দুহাত বািড়েয় মদত িদেল, ‘না’ বলত না? 

না বেলিন?’’ 
৪৩
 �� সরকােরর এই িব�াসঘাতকতার িব�ে� �খতমজুরেদর এখন িনেজেদর 

হক িনেজেদরেকই লড়াই কের আদায় করেত হেব। তাই বসাই িনেজই একিট প�িত চালু 

করেত �চেয়েছ। - ‘ভারতীয় ওিরেয়�শেন �গিরলা যু� প�িত। �স প�িতেত অপােরশন 

�টিরটির �বস �ামা�লেক উইন ওভার করা �াথিমক শত�।’
৪৪ 

 

        এ ব�াপাের বসাই যেথ� দ�তার পিরচয় �রেখেছ। িব�ীণ� অ�েলর বি�ত মানুষেদর 

�স সহায় হেয় উঠেত �পেরেছ। তার �েত�কিট কম�ে�ে�র মেধ� এতটাই দূর� �য �শাসেনর 

পে� তােক স�ান করা দুঃসাধ� হেয় পড়েছ। খুব কম বয়েসই বাবা–মা–িপিস মারা যাওয়ােত 

�স িবিভ� জায়গায় ঘুেরেছ। ফেল তার িনজ� বািড় ঘর বলেত িকছু �নই। িকষাণ �ে�র 

কম�ী িহসােব �ায় িতিরশ বছর ধের  শতািধক �ােম ঘুের কাজ করার ফেল সকেলর সে�ই 

তার ঘিন� স�ক�। অথচ রে�র স�ক� কােরার সে�ই �নই। ফেল �শাসনও তার �কৃত 

স�ান �পেত অপারগ। সম� উপন�াসিটেত বসাইেয়র �ত�� উপি�িত খুবই কম। মূলত 

কালী সাঁতরার জবানীেত এবং অনুভেবই আমরা বসাইেক উপলি� কির। তার রাজৈনিতক 

িব�ােসর �দাদুল�মানতা, ��ভে�র ইিতবৃ� সবটাই কালী সাঁতরার িনেজর উপলি�র �ারা ঋ� 

হেয় ওেঠ। কারণ কালী সাঁতরা একজন কিমউিন� কম�ী িহেসেব পািট�র বদেলর ইিতহােসর 

সে� �ত��ভােব সংযু�। তাই �খতমজুর উেপি�তই �থেক যায়। বেড়া ও মাঝাির কৃষেকর 

দািবই কৃষকসভার �ধান ল�� হেয় দাঁড়ায়। ১৯৭৬ সােল িমিনমাম ওেয়জ �রট দুবার 

সংেশাধন হয়। বয়�েদর ��ে� দাঁড়ায় একেশা পঁয়তাি�শ টাকা ষাট পয়সা। চাই�ড 

�লবােরর ��ে� দাঁড়ায় িছয়ািশ টাকা পঁিচশ পয়সা। কালী সাঁতরা ভােব এইবার �জাতদাররা 
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জ� হেব। এই আইেনর ফেল �খতমজুেরর মুেখ হািস ফুটেব। িক� বা�ব সত�টা অন�। 

আইন হেলও আইেনর �েয়াগ সহজসাধ� নয়। কারণ �ায় সাঁইি�শ লাখ �খতমজুেরর দািব 

দাওয়া �দখার জন� িতনেশা পঁয়ি�শিট ই�েপ�েরর পদ সৃি� হয়। কায�কােল দুেশা 

পঁয়তাি�শিট পেদ �লাক �নওয়া হয়। সরকােরর সিদ�ার অভাব বড়ই �� হেয় ওেঠ। 

সরকােরর ধীের চেলা নীিত �কৃতপে� �খতমজুরেদর �কােনা সুরাহাই করেত পােরিন। 

এরপর কিফেনর উপর �শষ �পেরকিট �পাঁতার কাজ হেয় যায়। �শষপয�� িপয়ােসাল �ােমর 

�জাতদার হিরধন সদ�ার মামলা কের িমিনমাম ওেয়েজর উপর ইনজাংশন চায় আদালেতর 

কােছ। সামান� একটু ভুল আিব�ার কের সাঁইি�শ লাখ �খতমজুেরর ভাগ� থমেক যায়, 

একজন �জাতদােরর দািবেক মান�তা জানােত িগেয়। 

          সাতা�র সােল বাম�ে�র সরকার আেস। পুেরােনা কােলর ছে�ই সব িকছু চলেত 

থােক। এবং কালী সাঁতরা কাগজ পেড় জানেত পাের, সরকােরর িনেদ�শ হাইেকােট�র 

ইনজাংশেনর কারেণ এম. ড�ু – �দওয়া এখন স�ব নয়। কিমউিন� �নতা সাম�র সে� 

সা�াৎ কের কালী সাঁতরা �খত মজুরেদর িমিনমাম ওেয়জ �দওয়ার জন� িবধানসভায় দািব 

তুলেত বেল। িক� সাম� �� কের বেল �দয় তা স�ব নয়। কারণ �খতমজুর �খতমজুরই 

থাকেব। ‘তারা মারামাির কের ম�ক, দা�া হা�ামা �ফৗজদাির অপরাধ �হাক, পুিলশ তােদর 

ধ�ক, �জাতদার মহানে� িবরাজ ক�ক?’৪৫  

        এই রাজৈনিতক ঘৃণ� চ�াে�র মাঝখােন দাঁিড়েয় বসাই পুন��ীিবত হেয় �শষ কের 

িপয়ােসােলর হিরধন সদ�ারেক। প�মবােরর মত মৃতু� ঘেট বসাইেয়র। কালী সাঁতরা জােন 

আবার তােক সনা� করেত হেব বসাইেক। বসাইরা বারবার মের, বারবার �বঁেচ ওেঠ। বসাই 

�যন মৃতু��য়ী। মৃতু�র মধ� িদেয় পুন��ীিবত হেয় িফের িফের আসেত হেব।এই রাজৈনিতক 

চ�াে�র িশকার িক� িছল সম� ভারতবষ�ই। ১৯৪৮ সােল �াধীন ভারেত িমিনমাম ওেয়জ 

আইন পাস হওয়ার পর �ায় িতিরশ বছর �কােনা রাজ� সরকারই এই আইন কায�কর করেত 
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পােরনিন। “এই �সে� উে�খেযাগ�, ১৯৭৮ – এর ২৯ জুলাই �ক�ীয় �মম�ী রবী� ভাম�া 

�লাকসভায় জানান, ‘একমা� পি�মবে�র সরকারই কৃিষ মজুরেদর মজুির আইন কায�করী 

কের �খতমজুরেদর �া�বয়�েদর মাথািপছু সব�িন� মজুির ৫.৬০ টাকা এবং দুমূ�ল� ভাতা 

২.৫০ টাকা ও অ�া�বয়�েদর সব�িন� মজুির ৪টাকা এবং দুমূ�ল�ভাতা ১.৮২ টাকা ধায� 

কেরেছন।”
৪৬

 

         বা�িবক পিরে�ি�ত �থেক যিদ িবষয়িটেক আেলাচনা করা যায়, তাহেল �ীকার 

করেত হেব �লিখকা কংে�সী আমেলর সে� বাম�ে�র আমলেক �য সব�সূে� এক কেরেছন 

তা সত� নয়। অেনকে�ে�ই বাম�� সরকার �খতমজুরেদর লড়াইেত তােদর পােশ 

দাঁিড়েয়েছন। “এই �সে� ১৯৭৮ এর কিথত সমেয় বীরভূম �জলারই নানুর থানার কেড়য়া 

�ােম �জাতদার বগ�াচাষী িবেরােধ �শাসন �যৗি�ক অব�ান �নয় �মতায় বাম�� অিধি�ত 

িছল বেলই। রােজ� বাম�� সরকার অিধি�ত হবার পর বগ�াদারেদর নাম নিথভু�করেণর 

সরকারী অিভযান চালােনা হয় ১৯৭৮ সােলই। তার আেগ িবধানসভায় পাশ হেয়েছ পি�মব� 

ভূিম–সং�ার সংেশাধনী আইন – ১৯৭৮।’’
৪৭
 এই �াি�েক �মেন িনেয়ও বলেত হেব আজও 

কৃষক মহাজেনর ঋণজােল এমনভােব বি� যার �থেক মুি�র পথ অত�� কিঠন। সরকারী 

নীিতর বা�ব �েয়াগ �সানার পাথরবািট। রাজৈনিতক ঘৃণ� চ�াে�র িশকার দির� কৃষক 

��িণ। তাই �লিখকা সেচতনভােব বসাইেক িনম�াণ কেরেছন মৃতু��য়ী এক �াণ�েপ ‘বসাই 

স�বত ঈ�র অথবা সােয়ন� িফকশেনর সবজা�া, সবেবা�া �াণী।’ তাই প�মবােরর মত 

মৃতু�েতও তার পুনজ�� �শষ হয় না। কালী সাঁতরা জােন আবার তােক সনা� করেত হেব 

বসাইেক। কারণ বসাই �তা এক িব�বী স�া। তার �তা মরণ হেত পাের না। �সই �তা 

বেলেছ ‘মরণ �বা��থ িকছু লাই �হ ক��রট। বাঁচােটা  িল�েয় যেথা �গালমাল।
৪৮
 এই �বঁেচ 

থাকার লড়াইটা চািলেয় �যেত হেব। কারণ সং�াম �তা অিবন�র।  
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৭. এভােবই এেগায় : জয়� �জায়ারদার 

          নকশালবািড় কৃষক আে�ালন প�াশিটরও �বিশ বস� পার কের এেসেছ। এই 

আে�ালেনর তাি�ক কাঠােমা আর বা�ব �েয়ােগর মেধ� �য ব�বধান – তা কখেনাই দূর 

হয়িন। এত�েলা বছর পের িনরেপ� দৃি�েকাণ �থেক যিদ িবচার করা যায় তা হেল বুঝেত 

হেব সাধারণ মানুেষর আ�িরক চািহদার �িত এই আে�ালন সুিবচার কেরিন। িব�ব করার 

�� আর িব�েবর বা�ব ��ি�ত �য এক নয় �সটাই �কািশত হেয়েছ জয়� �জায়ারদােরর 

‘এভােবই এেগায়’ (১৯৭৮ ি�:) উপন�ােস। 

         “িস.িপ.আই (এম–এল)–ই �থম ভারতীয় কিমউিন� পািট� যাঁেদর একমা� কম�সূচী 

িছল �ামা�েল কৃষকেদর মেধ� িব�ব সংঘিটত করা এবং পরবত�ী পয�ােয় এপেথই সম� 

ভারতবেষ� অভু��ান ঘটােনা। ... এই কায��ম সফল করার জেন� তাঁরা ‘�ােম চেলা’ ��াগান 

�তােলন এবং অেনক পািট� কম�ীেক পি�ম বাংলায় িবিভ� �ােম িব�েবর আবহাওয়া িক এবং 

�ামা�েলর �কানও অংশ িব�েবর সহায়ক বা িবেরাধী তা যথাযথ িন�পেণর জন� িরেপাট� 

�তির করার কােজ লাগান।”
৪৯
 

        এই উে�শ� িনেয়ই মধ�িব� িশি�ত যুবকরা নকশাল ভাবাদেশ� উ�ু� হেয় ১৯৬৭-৬৯ 

সােল �ােম যায়। �ােমর কৃষকেদর সে� িমেশ কৃিষকায� স�াদন করার পাশাপািশ কৃষকেদর 

মেধ� সংগঠন গেড় �তালার কােজও িনযু� হয়। এরকমই একজন মধ�িব� যুবক �গৗতম �য 

�চয়ারম�ােনর ভাবনােক সফল কের তুলেত মালদা �জলার ডাি� অ�েল গিরব চািষর ঘের 

বাস করেত �� কের ‘অেশাক’ নােম। আর এখােনই �তির হয় বা�ব আর িব�েবর তাি�ক 

আে�ালেনর পাথ�ক�। কলকাতায় বেস �য িব�ব উে�জনা সৃি� করত, গা গরম কের িদত, 

�ােম এেস �বাঝা �গল এখােন জীবন কত �িবর। কলকাতার �কােনা �হ �চ, ঘটনার ঘনঘটা 

এখােন এেস �প�ছায় না। অেশােকর জবানীেত জানা যায় – ‘কৃষকেদর জীবন �দখিছ �চ� 

একেঘেয়।’ �ামীণ জীবন স�েক� স�ূণ� ধারণাশূন� হেয় �ধুমা� কত�িল আদেশ�র বাণীেক 
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জপম� কের ঝাঁিপেয় পড়ার মেধ� �য হঠকারীতা িছল তার ফল ভুগেত হেয়েছ এই 

আে�ালনেক। �গৗতম বুঝেত পাের চীেনর আদশ�েক �িতি�ত করেত িগেয় ভারতবেষ�র 

মানুেষর ভাষাটা অবেহিলত �থেক যাে�। চীেনর সং�ৃিত িকংবা সািহত� বা রাজৈনিতক 

�বে�র উপমা এখানকার সাধারণ মানুষেদর পে� �েযাজ� নয়। �ধুমা� বুি� এবং 

আেবগেক স�ী কের িব�ব করেত এেল–িব�েবর ফল কখনই সদথ�ক হয় না। উৎপাদন কায� 

িকংবা ��িণসং�াম দুিটর ��ে�ই  অিভ�তার অভাব লড়াইেয়র পেথ বার বার বাধার সৃি� 

কেরেছ। �েত�কিট কােজর িপছেন �য �ম, অিভ�তা, �ধয��র �েয়াজন তােক অ�ীকার কের 

�ধুমা� িব�ব করার তাড়ােতই খাতায় কলেম িব�েবর ছক কেষই �য িব�ব হয় না, �সটাই 

ঔপন�ািসক �গৗতেমর অিভ�তার মধ� িদেয় বারবার পাঠকেক �রণ করােত �চেয়েছন। 

�গৗতেমর এই আ�ানুস�ান এবং আ�িবে�ষণ �কৃতপে� এই সং�ােমরই িবে�ষণ। 

          মালদা �থেক �গৗতমেক চেল �যেত হয় সংগঠেনর কােজ জয়রামপুেরর পুনভ�বার 

�ডাবা অ�েলর একিট �ােম। এই অ�েল িবিভ� জািতর বাস। সাঁওতাল, নমঃশূ�, রাজবংশী 

�ভৃিত িবিভ� জািতর মেধ� কাজ করেত িগেয় �গৗতম উপলি� কের–দলীয় রাজনীিতর �মতা 

দখেলর িনল�� �িতেযািগতা। জািতগত িবেরাধেক িজইেয় �রেখ ফায়দা �তালার �চ�া �িতিট 

রাজৈনিতক দেলর। �িতিট জািতর উপর আিধপত� �িত�া করার লে�� দল�িলর ঘৃণ� 

ষড়য� �গৗতমেক িবি�ত কের। সংগঠেনর কােজ যু� থাকেত থাকেত �স তার িনেজর 

দেলর সংকীণ�তােকও উপলি� কের। পািট�র একনায়কতাি�ক কতৃ�ে�র কেঠার শৃ�লা 

অেনকসময়ই সৃি� কেরেছ চরম হতাশার। পািট�র িনেদ�েশ ক�াডাররা �ধুমা� িতনিট �রডবুক 

আর কাল� মাে��র �লখা পড়েব। অন� িকছু তােদর পড়ার বা জানার �েয়াজন �নই। এই 

সংকীণ�তা, এই আ�েকি�কতা �কৃতপে� জীবেনর সত�েক অ�ীকার করারই একিট 

�ি�য়া। তাই পািট�র উপরতলা �থেক যখন িনেদ�শ আেস ‘জিমদার খতম’ –এর , তখন �জলা 

কিমিটর স�াদক জহেরর মেনও সংশয় উপি�ত হয়। �কাকুলােম �সামেপাতার �গিরলা 
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কৃষেকরা �জাতদারেদর খতম কের সাফল� �পেয়েছ বেলই– সম� �ােমর পািট� কিমিটর কােছ 

িনেদ�শ আেস এই ‘লাইন’ – �ক কায�করী করার জন�। িক� জহর তার �বাধ িদেয় উপলি� 

কের পািট�র �যখােন �ােম �ােম �সই অেথ� �কােনা গণিভি�ই �নই, �সখােন এই ‘লাইন’ িক 

কের সফল হেব? পাঁচ �থেক িতনজেনর পািট� কিমিট আর তােক সমথ�ন কের জনা িতিরেশর 

�বিশ �লাক নয়। এই সামান� শি� িনেয় িক কের লড়াই স�ব? পািট� কমেরডরা িক� খতম 

অিভযােনর পে�ই মত �দয়। চা� মজুমদােরর মত অনুযায়ী, ‘একমা� দির� ও ভূিমহীন 

কৃষেকর উপর িনভ�র কেরই �গিরলা যুে�র িবকাশ ও িব�ৃিত স�ব; অন� �কান ��ণীই এই 

সং�াম পিরচালনা করেত পাের না, কারণ দির� ও ভূিমহীন কৃষেকর মেধ�ই সাম�ে�ণীর 

িব�ে� তী� ঘৃণা সি�ত রেয়েছ।’
৫০

 �জাতদারেদর �িত কৃষক ��িণর এই তী� ঘৃণােকই 

অবল�ন কের �গৗতমরা �জাতদার িনধন যে� ম� হয়। তারা �ভেবিছল �জাতদার অনািদ 

রায়, মিণরাম ভগতেক হত�া করেব। িক� তারা সফল হয় না। �জাতদাররা সেচতন হেয় 

পেড়। সম� রাজৈনিতক দলই �জাতদারেদর র�া করার কােজ আ�িনেয়াগ কের। এরই 

মােঝ �গৗতম ধরা পেড় যায়। �জেল তার মৃতু� ঘেট। জহর উপলি� কের পািট�র মতাদেশ�র 

সে� �স মািনেয় িনেত পারেছ না। পািট�র অ�প�াৎ িবেবচনাহীন চািপেয় �দওয়া নীিতেত 

�ােমর লড়াই এেগায়িন। শহেরর লড়াই �� হেয়েছ িক� এই লড়াইেয়র �শষ �কাথায়? এই 

লড়াই আগামীেত িক �কােনা নতুন পেথর স�ান িদেত পারেব ? নতুন �কােনা �বঁেচ থাকার 

সং�ােম এভােবই হয়েতা এিগেয় যােব, নতুন �কােনা আে�ালেনর হাত ধের। সংশয়াি�ত 

এক ভিবষ�েতর মুেখ দাঁড় কিরেয় �দয় এই উপন�াস। থমেক িগেয়ও মেন হয় আশার আেলা 

আেছ। কারণ সং�াম তার িনেজর পথ �স িনেজই কের �নয়। 

৮. কালেবলা : সমেরশ মজুমদার  

       একই পৃিথবীর মেধ� বাস কের অেনক পৃিথবী। নকশালবািড় আে�ালেনর অিভঘাত 

তাই এই িভ� িভ� পৃিথবীর মানুেষর কােছ িভ� ��েপ উ�ািসত হয়। গা বাঁচােনা মধ�িব� 
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মানুষ দীঘ�লািলত এক  সং�াের আপাত িনরাপদ এক গ�ীর মেধ� বসবাস করেত করেত 

িব�াস করেত �� কের িবপেদর অিভঘাত তােদর �শ� করেব না। আবার আপাত িনরীহ 

ভাগচািষর যখন �দওয়ােল িপঠ �থেক �গেছ তখন �স �িতেরাধেকই তার একমা� অবল�ন 

কের তুলেত �চেয়েছ। এই দুই �াে�র পৃিথবীর মাঝখােন রেয়েছ তারা যারা আ�েকি�ক 

পৃিথবীর িব�ে� িগেয় �� �দখেত �� কের পিরবত�েনর। �লখক ‘কালেবলা’ (১৯৮৩ি�:) 

উপন�ােসর ভূিমকােতই বেলেছন ‘এই উপন�ােস সময়টােকই ধরেত �চেয়িছ। �কান মানুষ 

িকংবা ঘটনার সরাসির ছিব তুলেত চাইিন।’৫১ নতুন ভারত গড়ার �ে� �সই সময়টাই িছল 

অন�রকম। ষােটর দশেক সামািজক – অথ�ৈনিতক সংকট এবং খাদ� সংকেট মানুষ চরম 

িবপয�েয়র স�ুখীন হেয়েছ। �সই ��ি�েত নকশালবািড় আে�ালন জিম দখেলর লড়াই �থেক 

রা��মতা দখেলর লড়াইেত উ�িরত হেয়েছ। িক� এই সমেয় দাঁিড়েয় একিট অনুভব 

‘কালেবলা’ উপন�ােসর নায়ক অিনেমেষর মেন উ�ািপত হেয়েছ। �স �ভেবেছ ‘এখনও 

ভারতবেষ�র ন�ইভাগ মানুষ জােন না �য এই �দশ �াধীন হেয়েছ। যারা জােন তােদর 

অেনেকর মানিসকতায় ি�িটশ শাসন আর �াধীন ভারতবেষ�র মেধ� �কান পাথ�ক� �নই।’
৫২
 �য 

পািরবািরক পিরেবেশ অিনেমষ বড় হেয় উেঠেছ , �সখােন স�ােনর কােছ পিরবােরর 

�ত�াশা�েলা খুব ��। মধ�িব� আ�েকি�ক বাঙালী িপতার �াভািবক চািহদা অনুযায়ী 

মহীেতাষ (অিনেমেষর িপতা) চান �ছেল ডা�ার �হাক, তার অেনক পসার �হাক। সরল অথচ 

আ�েকি�ক জীবন ভাবনার এক সাথ�ক িনদশ�ন মহীেতাষ। জলপাই�িড় �থেক কলকাতায় 

অিনেমষ আসুক �থেম িতিন চানিন। আবার �সই অিনেমষই কলকাতা শহের এেস 

আকি�কভােবই আে�ালেন জিড়েয় পেড়। পুিলেশর �িলেত আহত হয়। বাবা িহসােব তাঁর 

পে� এটা �মেন �নওয়া অেনকটাই অস�ব িছল। চরম দুিট িব�তীপ অব�ােনর সা�ী এই 

উপন�াস। একিদেক রেয়েছ উ�িশ�া অজ�েনর মধ� িদেয় জীবেনর �ূল উ�িতলােভর �চ�া, 

অন�িদেক আধা–সাম�তাি�ক রাে�র পঁুিজবােদর অিভমুেখ যা�া এবং সমাজব�ব�ার 

অ�ঃসারহীন অব�ােক উপলি� করা। কৃিষ সং�ার ও ভূিমসং�ার কম�সূচীর ব�থ�তা 
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সাম�তাি�ক �শাষণ ব�ব�ার সে� পঁুিজবাদী �শাষণেক িমিলেয় িনেয় �াধীনতা পরবত�ীকােল 

সাম�তাি�ক �শাষণ ব�ব�ােক আেরা �সািরত কের তুেলেছ। এই �শাষেণর �ারা কৃষক ও 

�িমক ��িণ যত আহত হেয়েছ ততই তারা িব�েবর জন� আ�হী হেয়েছ। যিদও মধ�িব� 

বাঙািল এই িবষেয় চরম িনিল��তােক �বেছ িনেয়েছ। তাই অিনেমেষর দাদু সিরৎেশখর যখন 

অিনেমষেক বেলন – ‘তুিম এখন ছা�। �তামার কত�ব� ভিবষ�েতর জন� িনেজেক �তির করা, 

�যাগ� করা। তা না কের তুিম কিমউিন� হেয়ছ। �দেশ িব�ব আনেত চাও? এরকম একটা 

�নশায় �তামােক ধরেব আিম িচ�াও কিরিন।’
৫৩

 তখন এটাই �� হেয় ওেঠ �য সাধারণ 

মধ�িব� বাঙািলর কােছ  - রাজনীিত একিট খারাপ �নশা। যােক কখনই ��য় �দওয়া উিচৎ 

নয়। তবুও অিনেমষরা একিট িব�াসেক স�ল কের ঝাঁিপেয় পেড় অিনি�েতর মেধ�। �� 

�দেখ পিরবত�েনর। আর এখান �থেকই �� হেয়েছ �ে�র। রাজৈনিতক �নতৃে�র পার�িরক 

িবে�ষ িনেজর রাজৈনিতক িব�াসেকই িবরাট একিট ��িচে�র সামেন দাঁড় কিরেয় �দয়। 

কতৃ��েক কােয়ম করার লে�� �বল �ােথ�র সংঘােত িল� রাজৈনিতক দল�িল। অিনেমেষর 

মেতা �ছেলরা বুঝেত পাের না – চীন – ভারত যুে�র জন� ‘এেদেশর একটা বড় পািট� ভাগ 

হেয় �গল। পািট�র ভাগাভািগটা সেব অিফিসয়ািল �ঘাষণা করা হেয়েছ িক� তার ��িত 

চলিছল অেনকিদন �থেক। … একই পািট�েত দীঘ�কাল একসে� �থেক পািট�র �নতারা চীেনর 

যুে�র পর ি�মত হেলন। একদল বলেলন চীন আ�মণকারী, অন�দল মেন করেলন ওটা 

সীমা� সংঘষ�। ব�াস, ভাগাভািগ হেয় �গল দলটা। িক� �সই সে� খবেরর কাগেজ �য কথাটা 

�লখা হল �সটাই অিনেমষেক �িলেয় �দয়, ডানপ�ী কমু�িন�রা নািক রািশয়ার সমথ�ক, বাম-

প�ীরা চীেনর। �কন আমরা িবেদশী রাে�র কথায় পিরচািলত হব। এটাই বুঝেত পাের না 

�স।’
৫৪
 

        তাই অিনেমেষর �িল খাওয়ার দাগটােক একটা �দশ�নীর িবষয় কের পািট� তার 

�থেক ফায়দা লুটেত চায়। িমথ�া কত�িল কথা বেল একধরেণর উে�জনা সৃি� করা হয়। 
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পুিলস �য তােক ভুল কের �িল কেরিছল �সই কথািট চাপা পেড় যায়। অিনেমেষর মতামেতর 

�কােনা ��� না িদেয়ই তােক ছা� িনব�াচেনর �াথ�ী হওয়ার কথা বলা হয়। ��েম এবং যুে� 

সবিকছুই �বধ। তাই িনব�াচনী যু� �জতার জন� এতটুকু শঠতা �য করা �যেতই পাের, তা দৃঢ় 

গলায় �িতি�ত কের – ছা� �ফডােরশেনর বামপ�ী �নতা িবমান। ছা� িনব�াচেন জয়ী 

অিনেমষ উপলি� কের �ক�ীয় �নতৃ� �য সম� নীিত িনধ�ারণ কের �রেখেছ �সই নীিত 

অনুযায়ী িস�া� িনেয় �নওয়া হয়। িনব�ািচত �িতিনিধেদর সােথ �কােনারকম আেলাচনা করা 

হয় না। �য �কােনা িবেরাধী মতেকই বািতল কের �দওয়া হয়। এমনিক পার�িরক 

আেলাচনার সুেযাগটুকুও �দওয়া হয় না। আেমিরকার িভেয়তনােমর �িত তী� অত�াচােরর 

পিরে�ি�েত �াম পুিড়েয়, �িল চািলেয় িটয়ার গ�াস ছঁুেড় কেলজ �ীেট �য আে�ালন হল 

তার �ভাব �য আেমিরকায় পড়েব না তা �জেনও ছা� আে�ালনেক খবেরর কাগেজ নাম 

�তালার জন� ব�বহার করা হয়। স�ূণ� �াথ�িসি�র উে�েশ� একিট শাি�পূণ� িমিছল এবং �াস 

বয়কটেক �ধাঁকা িদেয় সািজেয় িপছেন �বামাবািজর – মধ� িদেয় �চােরর আেলােত �প�েছ 

যাওয়ার চ�া� অিনেমেষর �চাখ এড়ায় না। দাদু সিরৎেশখেরর কথােতও �� হেয় ওেঠ, 

দলীয় রাজনীিতর �াথ� – ‘সাধারণ মানুষ িনেজর আেখর �গাছােত ব��। �নতারা রাজনীিতেক 

স�ল কের �মতা দখল করেছ। এই �দেশ বাস কের �কউ �দশটার কথা িচ�া কের না। 

একটা যুবক িনেজেক ভারতবাসী বেল ভােব না বা তা িনেয় গব� কের না। তাহেল কী জেন� 

তুিম রাজনীিত করেব? �কন করেব? আিম িঠক বুিঝ না �তামােদর। িক� মেন হয়, �তামরা 

নানান িজিনস িনেয় �িতমা বানাও �ধু �িতমার জেন�, ভি�টুকুই �তামােদর �নই।’
৫৫

 

        অিনেমষ �মশ উপলি� কের পািট�র কােছ িনঃশত� আ�সমপ�ণই �নতা হেয় ওঠার 

একমা� �যাগ�তা। সুবােসর মত পািট�র একিন� কম�ীেকও দল বরখা� কের তার পািট�র কাজ 

িনেয় সংশয় �কাশ করার জন�। এমনিক বরখা� সুবােসর সে� অিনেমেষর কথাও পািট�র 

�চাখ এড়ায় না। এই কােজর জন� অিনেমষেক িবমান ও সুদীেপর কােছ িতর�ৃতও হেত হয়। 
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কংে�সী রাজনীিতর িবেরািধতা কের �কৃতপে� �শাসিনক �মতা দখেলর লড়াইেত বামপ�ী 

�নতৃ� �য আ�াসী ভূিমকা িনেয়েছ তারই ��িত চলেত থােক িব�িবদ�ালেয়র ছা� 

আে�ালেনর আড়ােল। ছা� ধম�ঘটেক �ক� কের অিনেমষেক থানায় তুেল িনেয় আসা হয়। 

যিদও থানার দােরাগা উপলি� কেরন অিনেমষ �বামা �ছাঁেড়িন। তােক �ছেড় �দওয়া হয়। এত 

সহেজই তার মুি� সুদীপেদর ভােলা লােগ না। কারণ তারা �চেয়িছল থানায় িগেয় আে�ালন 

কের অিনেমষেক ছািড়েয় িনেয় আসেব। “অিনেমষ অনুভব করল ওর এই �বিরেয় আসায় 

সুদীপ আশাহত। ধারণাটার সমথ�ন িমলল আর একিট কথায়। সুদীেপর পােশ দাঁড়ােনা একিট 

�ছেল বেল উঠল, ‘এখন িক হেব সুদীপদা ? ওেক ���ােরর �িতবােদ আমরা �য কালেকও 

ধম�ঘট �ডেকিছ। এখন �তা আর �কান মূল� থাকেব না।”
৫৬

 

       �য �কােনা ঘটনােক �ক� কেরই পািট� �য রাজৈনিতক ফায়দা �লাটার �কােনা সুেযাগই 

হাতছাড়া করেব না, এই সত� অিনেমষ খুব �ত উপলি� কের �ফলল। উ�রবে� 

উপিনব�াচেন কাজ করার জন� অিনেমষ জলপাই�িড় উপি�ত হল। কিমউিন� পািট�ও দলীয় 

�াথ�ী িনব�াচেনর ��ে� সা�দািয়কতার তাস �খেলেছ। গতবার িহ�ু �াথ�ী িছল, �ভাট কম 

পাওয়া �গেছ। তাই এবার মুসলমান �াথ�ীেকই দাঁড় করােনা হেয়েছ। �াধীনতার পর এত�িল 

বছর �কেট যাওয়ার পরও �কৃত উ�য়েনর �কােনা �শ� এই �াম�িলেত ল�� করা যায়না। 

জিমদারী �থা অেনকিদন রদ হেয় �গেছ। ভূিমহীন ভাগচািষ এখনও �ােমর মহাজনেকই 

জিমদার িহসােব �ীকৃিত িদেয় চেলেছ। সমেয়র সে� সে� �শাষেণর �প �ধু বদেলেছ। 

�শাষেণর মা�ার �কােনা �হরেফর �নই। তাই মহাজেনর িনেদ�েশই �ােমর গিরব মানুষ 

�ভাটািধকার �েয়াগ কের। আর এর �থেকও িব�য়কর িবষয় অিনেমষ ল�� কের �য 

কিমউিন� পািট�র সদস� �েপ তারাও �থেমই �ােমর তথাকিথত ধনী মহাজেনর বািড়েতই 

সা�াৎ কের। �যন তাঁর িবনা অনুমিতেত �ােমর অন�ান� �লােকেদর সে� কথা বলা যােব না। 

এই ি�চারীতার কারণ অিনেমষ ধীের ধীের উপলি� কের। �মতা দখেলর �ে� �কােনা 
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�নিতকতােকই ��য় �দওয়া হয় না। তাই �াথ�ম�তাই একমা� অবল�ন। তাই ধনী মহাজনিট 

যখন বেলন – এই �ােমর আটেশা �ভােটর িযিন যথাথ�ই দাম �দেবন, িতিনই �ভােট 

িজতেবন। গণতাি�ক রাে� �ভাট িবি�র কথা �েন অিনেমষ �িতবাদ করেল – ভ�েলাক 

বেলন ‘মজার কথা বলেলন। ওসব �তা বইেয় থােক। আের মশাই কংে�স আর কমু�িন�, 

যারা �ভােট দাঁড়ায় তারা একই টাকার এিপঠ ওিপঠ। �মতা পােব বেল, পািট�র ফা� বাড়েব 

বেল, ক�াডারেদর চাকির �দেব বেল আর িনেজর পেকট ভারী করেব বেল – এই �তা 

মতলব। আর যারা তােদর �ভাট িদেয় এসব �পেত সাহায� করেব তারা আঙুল চুষেব।’ ৫৭  

        অিনেমষ বুঝেত পাের কংে�সী রাজনীিত এবং বামপ�ী রাজনীিতর মেধ� �কােনা 

তফাৎ-ই �নই। �য �� তারা গরীবেক �দখােত চায়, �সই একই �� অন� দলও িনব�াচেনর 

আেগ �িতবার �দখায়। তাই �ােমর গিরব মানুষ�িলর কােছ তােদর কথা �কােনা আলাদা 

�িতি�য়া সৃি� করেত পাের না। অিনেমষ কিমউিন� পািট�র �নতৃে�র �িত �ত �মাহমু� 

হয়। তাঁরা ব�ৃতায় যতটা আেবগ এেন পিরবত�েনর কথা বেলন, ব�ি�গত জীবেন তােদর �াথ� 

�থেক তাঁরা িব�ুমা� িবচু�ত হেত চাননা। ফেল পািট�র কাজকম� অিনেমেষর �মেন �নওয়া 

স�ব হয় না। �স পািট�র কাজ �থেক িনেজেক সিরেয় �নওয়ার �চ�া কের। মে�া �থেক আসা 

তার �ছাটকাকা ি�য়েতাষ িমটার, িযিন িম�েক িমটার কের িনেয়েছন। িতিন পািট�েক ব�বহার 

কের আজ �মতার শীেষ� �প�েছ �গেছন। িতিন অিনেমষেক পরামশ� �দন – ‘রাজনীিত করেত 

এেস �কানও আদশ� বা ফমূ�লা সামেন �রেখ এেগায় �বাকারা। যখন যা তা �য হেত পাের �সই 

ভােলা পিলিটিশয়ান। … রাজনীিত করিব একটা মজবুত িসঁিড়র কােছ �প�ছবার জন�। �যই 

িসঁিড়টা �পেয় যািব আর �পছন িদেক তাকািব না।’
৫৮

 অথ�াৎ রাজনীিতেত িগিরিগিটর মত রঙ 

পা�ােনা খুব জ�রী িটেক থাকার জন�। আসেল ভারতবেষ� ‘কিমউিন� আে�ালন ব�কাল 

ধের িনবীয� ও পরিনভ�র হেত হেত এক বেনিদ সংসদীয় ঘরানা �মেন চলেছ।’
৫৯
 একথা চরম 

সত� �য সংসদীয় রাজনীিতেত �মতার একািধপত� �িত�ার লে�� �য �কােনা মূেল� 
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রাজৈনিতক অিভসি� পূরেণর জন� বামপ�ী �নতৃ� তৎপর হেয় উেঠিছল। ি�য়েতাষ িম�, 

িবমান, সুদীপ তারই দৃ�া�। সুবােস কথায় অিনেমষ বুঝেত পাের বামপ�ী ভাবনার �িত 

একিন� অেনক কম�ীই আজ এই দেলর কম�প�ার �িত আ�া রাখেত পারেছ না। সুবাসরা 

এখন িব�াস কের ভারেতর মুি� চীেনর পেথই হেব। আর এই মুি� িছিনেয় আনেত হেব। 

কারণ হােত কের �কউ এই �াধীনতা তুেল �দেব না। সুবাস আেরা বেল – ‘আমরা মেন কির 

ব�ুেকর নলই হল মানুেষর �কৃত শি�র উৎস। অিনেমষ আমরা একটা আ�ন �ালােত 

চাই। �য আ�েন আমােদর নকল চামড়ার �খালস পুেড় ছাই হেয় যােব, একটা নতুন ভারতবষ� 

িনেজর পােয় দাঁড়ােব ��ণীহীন সমাজ ব�ব�া িনেয়।’৬০ 

        নকশাল আে�ালেনর সংগঠকেদর সে� �গাপন িমিটংেয় অিনেমষ এই আে�ালেনর 

কম�প�িতর সে� পিরিচত হয়। এরা বামপ�ী রাজনীিতর পিরিচত পথ �থেক �বিরেয় এেস 

নতুন কের একিট আে�ালন গেড় তুলেত চাইেছন। কৃষকেদর িনেয় সশ� �গিরলা দল গঠন 

কের �ােম �ােম অ�লিভি�ক ভােব �মতা দখল করেত চায়। যিদও সম� ভারতবেষ� একই 

সে� এই লড়াই চালােনার মত মানিসক বা বা�ব পিরি�িত �তির হয়িন। ফেল �ানীয়ভােব 

�মতা দখল কের, �ানীয়ভােবই সরকার �িত�া করেত হেব। আর এর মধ� িদেয়ই ধীের 

ধীের সশ� সং�ােমর ঘাঁিট�েলােক সারা �দেশ ছিড়েয় িদেয় ‘গণেফৗজ’ গঠন করেত হেব। 

সম� �িতি�য়াশীল শি�র িব�ে� ‘গণেফৗজ’ লড়াই কের �মতা িছিনেয় �নেব। ১৯৭০ 

সােলর �ম মােস অনুি�ত ভারেতর কিমউিন� পািট� (মা��বাদী – �লিননবাদী) – র কম�সূচীেত 

সব�স�িতেত গৃহীত িস�াে� ি�র করা হেয়িছল – “দীঘ��ায়ী জনযু� �হাল ভারতীয় িব�েবর 

পথ আর ‘��ণীসং�াম অথ�াৎ খতম অিভযান’ ই �গিরলা যুে�র িভি� ও সশ� সং�ােমর 

�ধান �প। উ� পািট� কংে�েস গৃহীত সাংগঠিনক িরেপােট� বলা হয় ��ণীশ� খতম 

��ণীসং�ােমর উ�তর �প এবং �গিরলা যু�ও জনগেণর জনযুে�র সূচনা। এবং একথা 

উপলি� করেত পাির �য, ��ণীসং�াম অথ�াৎ খতেমর লড়াইই আমােদর সামেন সম� 
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সমস�ােক সমাধান করেত পাের ও লড়াইেক উ�তর �ের িনেয় �যেত পাের, আমােদর 

জনগেণর �চতনােক উ�তর �ের তুলেত পাের।”
৬১
 

         অিনেমেষর কােছ এই পথিটই �হণেযাগ� বেল মেন হয়। �ুেল পড়াকালীন কংে�সী 

রাজনীিতর সে� �স যু� িছল। �দশে�েমর অনুভবিট �সখােন �বল িছল। িক� পরবত�ী কােল 

�মাহভ� হয়। কিমউিন� পািট�র সে� এরপর �স সংযু� হয়। িকছুিদন পেরই তার মেন হয় 

এই সংসদীয় গণতে�র কাঠােমায় কিমউিন� পািট� ও কংে�েসর মেধ� �যন �কান তফাৎ - ই 

�নই। অিনেমষ খুব �ত এই কম�যে�র সে� যু� হেয় �গল। িক� এই আে�ালেন সাধারণ 

গিরব ভূিমহীন কৃষক এবং �িমক ��িণ যিদ �যাগদান না কের তাহেল এই িব�ব মধ�িবে�র 

�ারা পিরচািলত হেয় যােব। তেব আশা রাখেত হেব। কারণ ভারতবেষ� সবেথেক �শািষত 

এবং পীিড়ত হে�ন কৃষকরাই। তাই এেদর পােশ দাঁিড়েয়ই লড়াইটা চালােত হেব। 

“নকশালবাড়ী িবে�ােহর অব�বিহত পের ১৯৬৭–র ৫ই জুলাই তািরেখ ‘িপপলস �ডইিল’ 

পি�কার িবখ�াত স�াদকীয়েতও এই মেম� পেথর িনেদ�শ িছল ; ভারতীয় িব�ব �কান পেথ 

এেগােব! এই �মৗিলক ��িটর ওপেরই িনভ�র করেছ িব�েবর সাফল� বা ব�থ�তা এবং প�াশ 

�কািট ভারতীয় জনতার ভিবষ�ৎ ; ভারতীয় িব�বেক অবশ�ই �হণ করেত হেব কৃষকেদর 

ওপর িনভ�র করবার, �ামা�েল ঘাঁিট এলাকা �াপন করার �াম িদেয় শহর �ঘরার এবং 

সব�েশেষ শহর দখল করার পথ।”
৬২

 

         অিনেমষ নকশালবািড় এলাকায় আে�ালেনর কােজ এেস �বােঝ এই এলাকার গিরব 

মানুেষর ষাট ভাগই কৃিষজীবী নয়, চা বাগােনর �িমক। এেদর সে� না �পেল িক� আে�ালন 

ব�থ� হেয় যােব। এই আে�ালনেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার জন� �েয়াজন ব� মানুেষর। ফেল 

যারা রাজনীিতর সে� �ত��ভােব সংযু� িছল না। তারাও অেনেক এই আে�ালেন সংযু� 

হেত থােক। িকছু �ছেলর কােছ এটা �ধুমা� ‘অ�াডেভ�ার’ বা ‘তাৎ�িণক উ�াস’। িক� 

আশা এই �য এই তাৎ�িণকতা �থেক মুি� �পেয় অেনেকই হয়েতা এই আে�ালেনর 
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গভীরতায় িনমি�ত হেব। যিদও বা�ব ��ি�ত �থেক বলা �যেত পাের এই স�াবনা সাথ�ক 

হয়িন। �চুর সমাজিবেরাধী এই সময় দেল �েবশ কেরিছল, তােদর পরবত�ী কােল িনয়�ণ 

করা স�ব হয়িন। রাজৈনিতক আদশ� ও িব�ােসর অভাব �য �থম �থেকই িছল তা অ�ীকার 

করা যায়না। ফেল হঠকারীতার �ারা �য িস�া� �হণ করা হেয়িছল, তার ফল ভুগেত হেয়েছ 

এই আে�ালনেক। অিনেমষরা একিট িব�াসেক স�ল কের ঝাঁিপেয় পেড় অিনি�েতর মেধ�। 

�� �দেখ পিরবত�েনর। যিদও কলকাতা শহেরর নকশাল �নতারা মূলত তাি�ক ভাবনার 

��গ�ীর আেলাচনােকই আে�ালন পিরচালনার মূল সুর িহসােব িচি�ত করেতন। আর 

গণিব�েবর অ�রােল �য �গা�ীিবেরােধর সংকীণ�তা এই আে�ালনেক �� কের তুেলিছল 

তারও পিরচয় পাওয়া যায় এই আখ�ােন। �েত�ক �নতাই িনেজর মতিটেকই �িতি�ত করেত 

�চেয়েছন, ফলত আে�ালন িদশাহীন হেয় পেড়েছ। তাই বারীেনর মেতা িনেবিদত �াণ দলীয় 

কম�ীেকও দেলর সমােলাচনা করার জন� দেলর �লােকেদর হােতই ��ত হেত হেয়েছ। কারণ 

এখন ‘দুেটা দল পাশাপািশ কাজ করেছ। �কউ কাউেক সহ� করেত পারেছ না। এখন �মইন 

লাইন যােদর হােত তােদর ব�ব� হল, খতম অিভযান চািলেয়ই আমরা সম� সমস�ার 

সমাধান করব। ভারতবেষ�র �িতটা �ােম খতম অিভযােনর মাধ�েম �গিরলা যু� চালােনা যায়। 

এই খতেমর সং�ােমর �ে� যারা আমােদর িবেরািধতা করেব তােদর আমরা পািট�েত থাকেত 

�দব না। িক� এসব করেত িগেয় আমরা জনসাধারেণর কাছ �থেক সের আসিছ। সাধারণ 

মানুষ এখন আমােদর ভয় পাে�। একজন কনে�বল খুন কের কতটা িব�ব করা যায়?’
৬৩

 

        তাই আজ এই আে�ালেনর প�াশ বছর পর খুব স�ত কারেণই এই �� ওেঠ 

‘নকশালবািড় অভু��ােনর অিভঘােত আি�� স�র দশকীয় বৃহ�র রাজৈনিতক অিভ�তার 

একিট �মৗিলক �ে�র। উ�র সংশয়দীণ�। ঐিতেহ�র উ� যাপন �তা �াত�িহক। কারণ �রাজই 

িনেজেক বদলােত হেব, তার সে� জগৎেক, �রাজই �সই কােজ চুক হেব। �সই ি�মুখী 

পিরবত�েনর সাধনায় িহংসার উে�াধন ও চচ�ার িক �কানও �ান আেছ?’
৬৪ 
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         কত�িল ত�িনভ�র আদেশ�র উপর িনভ�র কের এত বড় একিট আে�ালেন ঝাঁিপেয় 

পড়ার ��ে� �দেশর মানুষেক তারা আে�ালেনর �কৃত ���েক �বাঝােত পােরিন। ‘কৃষক– 

�িমক জনগেণর ভােগ�র �মৗিলক পিরবত�েনর জন� রা��মতা দখেলর উে�েশ সশ� 

সং�ােমর পিরচালনা দরকার; �ধু এটুকু বলেলই �সই ধরেনর সং�ােমর সাফল� িনি�ত হেত 

পাের না। তার জন� �েয়াজন উপযু� তাি�ক ও সাংগঠিনক ��িত। এই ��িতর অভােব 

স�র দশেক �েবেশর পূেব�ই মাক�সবাদী–�লিননবাদী পািট� পিরচািলত িব�বী সং�াম এক 

কানাগিলেত �েবশ কের এবং সং�াম আরও িকছুিদন অব�াহত থাকেলও এেকর পর এক 

ব�থ�তায় তার বািক পথটুকু ক�িকত হয়।’
৬৫

 একিট ব�থ� আে�ালেনর দায়ভার কাঁেধ িনেয়ও 

প�ু অিনেমষ ভাবেত চায় একিদন হয়েতা পিরবত�ন আসেব। এই হঠকারী ভাবনার �থেকও 

নতুন �কােনা �ে�র জ� হেব– ‘িব�াস যিদ সিত� হয় তাহেল অেনক অসাধ�সাধন করা যায়। 

আমরা করেত �চেয়িছলাম বেলই ভুল�েলা ধরা পেড়েছ। ‘আমােদর আেগ �কউ কেরিন বেল 

অ�কার পথ হাতড়ােত হেয়িছল। িক� আমােদর পের যারা এই িব�াস িনেয় কাজ �� 

করেব তারা আমােদর ভুল�েলা �থেক অিভ�তা পােব। ফেল তারা সফল হেবই।’
৬৬

 বত�মােন 

মহারাে�র কৃষকেদর এই শাি�পূণ� আে�ালন িক এই �ে�রই বা�ব �প ? সময়ই এর উ�র 

�দেব।  

 

৯. একিট আ�হত�া ও কেয়কজন নকশাল : �বণু দাশ�� 

        এই উপন�ােসর �ক�ীয় চির� �কৗিশক একজন িফিজওেথরািপ�। �স �কােনা িব�বী 

আদেশ�ই িব�াসী নয়। একজন আদ�� ভীতু, মধ�িব�, গা বাঁচােনা সাধারণ মানুষ। িক� 

ঘটনাচে� �স নকশাল�েপ �িতপ� হয় পুিলেসর কােছ। উপন�াসিটর কািহিনকাল ১৯৭৫ 

সােলর জ�রী অব�াকালীন সময়। �শাসিনক স�ােসর পিরকি�ত ভাবনা অনুযায়ী নকশাল 

আে�ালনকারীেদর িকংবা �সই িচ�াধারার সে� �য �কােনা সূে� স�ৃ� মানুষেদর �জেল 
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ভরার �য কম�কা� চেলিছল – �সই সূে�ই �কৗিশক পুিলেসর �ারা ���ার হয় এবং িনি�� 

হয় সরাইেক�ার �জেল। যিদও নকশাল আে�ালেনর সে� তার �কাথাও �কােনা স�ক� িছল 

না। বরং নকশালেদর কম�কা�েক �স অব�াই কের এেসেছ। ‘স�েরর দশকেক িব�েবর 

দশেক পিরণত কর’ – িকংবা ‘িশ�া আেন �চতনা, �চতনা আেন িব�ব’ – এই �দওয়াল 

িলখন তার কােছ হািসর �খারাকই িছল।  

        নকশাল আে�ালনেক �ক� কের রিচত উপন�ােস, ঔপন�ািসকেদর মেধ� এই 

আে�ালেনর �িত তী� একিট আেবগ �বশীরভাগ ��ে�ই ল�� করা �গেছ। �াধীনতার 

এত�িল বছর পের �দেশর অিধকাংশ মানুেষর জন� খাদ� – ব� – বাস�ােনর নূন�তম 

ব�ব�াও করেত পােরিন �কােনা সরকারই। �াভািবকভােবই তী� একিট ��াধ – একিট 

পিরবত�েনর �ি�য়া িহসােব নকশাল আে�ালনেক �দখার সেচতন �য়াস িছল �ায় সম� 

ঔপন�ািসকেদর মেধ�ই। এই আে�ালেনর একনায়কতাি�ক �নতৃে�র বাইের �বিরেয় এেস 

এই ভাবনার সে� যু� অিত সাধারণ কম�ীেদর আেবগ ও উ�ীপনােকই ঔপন�ািসক ব�� 

করেত �চেয়েছন। তাই উপন�ােসর ভূিমকা অংেশ িতিন �� কেরই বেলেছন – “যখন 

কলকাতার যশ�ী িব�বীরা ��িসেডি� বা ওই জাতীয় �কান বড় �জেল িব�েবর উ�াপ 

�পাহােত ব�� এবং দেলর তে�র কূটকচািলেত খ� িবখি�ত হি�েলন, তখন িবহােরর এক 

সাবেজেল লড়াইেয়র �িত�ায় উ�ুখ হেয় দানা বাঁধিছল িকছু মানুষ �ে� িবেভার হেয়। �স 

দিলল রচনা হেয়িছল সরাইেক�া সাব – �জেল। সরাইেক�া নামটা �তীক। ঘটনাটা লড়াই – 

এর জীব� দিলল। এেত সময় – কাল – �ান ইে� কেরই অেগাছাল সবকােলর ঘটনা।” 

       অিতসাধারণ মানুেষর �ত�য় ও আ�িব�ােসর সং�েশ� এেস মধ�িব�–আপাত �াথ�পর 

–সুিবধােভাগী–আ�সব�� �কৗিশক এক নতুন �চতনায় উ�ািসত হয়। আেবগ িদেয় নয়, �বাধ 

িদেয় �স �িতবােদর নতুন ��পেক উপলি� করেত চায়। �জেলর বাইেরর জীবেনর মেধ�ও 

�য �াধীনতা �নই, মুি� �নই �স তার সে� ব�ী মানুষ�িলর সােথ পিরচেয়র মধ� িদেয় 
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জানেত পাের। �দেশর নীিত িনধ�ারেকরা ঠা�া ঘের বেস �য পিরক�না�িল �তির কের – তার 

�েয়াগ বা সুফল �কােনাটাই সাধারণ মানুেষর কােছ �প�ছায় না। িবনা কারেণ �জেল িনি�� 

�কৗিশক �জেলই উপলি� কের নকশাল আে�ালেনর �িতবাদী ভাবনােক। �জেল �শাসিনক 

কত�ােদর চ�া� স�েক� �কৗিশক অবিহত হয়। �জেল �য �কােনাভােব �গালমাল বািধেয় হত�া 

করা হেব নকশাল কম�ী �কা�, �পন, �কৗিশকেক। পেররিদন খবেরর কাগেজ ছািপেয় 

�দওয়া হেব নকশালরা �জল �থেক পালােত িগেয় পুিলেসর সােথ সংঘেষ� িনহত হেয়েছ। 

�জলার এবং �সপাইরা নকল আঘােত আহত হেব। এই চ�াে�র সাজােনা নাটেক �কৗিশক 

�িলেত আহত হয়। হাসপাতােল তােক �সবা কের তারই ছা�ী আিদবাসী এক �লিড ডা�ার। 

�কৗিশকেক বাঁিচেয় �তালার �স শপথ �হণ কের। অজানা এক ইিতহাস, অজানা এক 

জগেতর সত� �� হেয় ওেঠ �কৗিশেকর সামেন। নকশাল বািনেয় �তালার রা�ীয় চ�া� 

এবং �শািষত মানুেষর ইিতবৃ� বািলর মেধ� মুখ �ঁেজ থাকা মধ�িব� �কৗিশেকর কােছ আজ 

নতুন ��েপ উ�ািসত হেয় ওেঠ। 

 

১০. ��াহজ : সুি�য় �চৗধুরী 

        ‘নকশালবািড় আে�ালন’ – একিট �ে�র নাম। এই ��েক সাথ�ক করার অিভলােষ 

কলকাতা �কি�ক যুবসমােজর �য �বল উ�ীপনা ও লড়াই তারই গ� বেল ‘��াহজ’ (২০১৪ 

ি�:) উপন�াসিট। সংসদীয় রাজনীিতর �ঘরােটাপ �থেক �বিরেয় এেস সশ� সং�ােমর মধ� 

িদেয় অিধকারেক আদায় করেত হেব এই িছল নকশালবািড়র মূলম�। কলকাতার এক িবরাট 

সংখ�ক ছা�সমাজেক নকশালবািড়র উ�ীপনা �টেন এেনিছল সং�ােমর ময়দােন। সুদী�, 

ত�য়, পূেণ��ু বা পুেণ, �তীপদা, �দবা�ন, আর.িজ.কেরর ডা�ারদারা �সই লড়াইেয়রই এক 

একজন �সিনক। সুদী� – র �চতনাসূে�ই এই উপন�ােস এই আে�ালেনর সে� আমােদর 

পিরচয় ঘেট। সুদী�র �বেড় ওঠা বামপ�ী পিরম�েলই। সুদী�র বাবা পািট�র �হালটাইমার 
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হওয়ার জন� চাকির ছাড়েত বাধ� হয়। পািট�র �নতা িনর�ন বাবু বেলন – ‘ রাজ� কিমিট 

িস�া� িনেয়েছ দমদেম, িবেশষ ভােব কেলািন এলাকায়, পািট� সংগঠনেক আেরা শি�শালী 

করেত দু’ িতনজন সব��েণর পািট�কম�ী �েয়াজন। কিমিট এ ব�াপাের অিসেতর নাম ��াব 

কেরেছ।’৬৭ পািট�র িস�া� �মেন িনেয় অিসত তার চাকির �ছেড় িদেয় চেল আেস দমদেম 

অ�া�ে��র জীবেন।  

        পািট�র সংগঠনেক এই সময় মজবুত করা জ�রী হেয় পেড়। কারণ নকশাল 

আে�ালনেক �ক� কের ‘তখন মা��বাদী কিমউিন� পািট�র মেধ� দুধরেণর সমস�া �কট 

হেয় ওেঠ। এর �থমিট �হাল, এই আে�ালন দমন করেত না পারেল �ক�ীয় সরকার ‘আইন 

শৃংখলা’র�ার নােম যু��� সরকারেক �মতাচু�ত করেত পাের, আর অন�িট হল, যিদ 

সরকার �ারা ঐ আে�ালন দিমত হয়, তেব বুেজ�ায়া সংসদীয় ব�ব�ার সে� সমেঝাতা, এবং 

সরকাের িটেক থাকার জেন� ��ণীসং�াম পিরহার করার অিভেযাগ দেলর �ভতর �থেকই 

উ�ািপত হেত পাের। এই সংকেটর আপাত সমাধান তারা নকশালবাড়ীেত পুিলশী হামলার 

িন�া কেরন এবং পািট�র বামপ�ী অংেশর সে� আদশ�গত সং�ােমর িস�া� �নন।’
৬৮

 

�াভািবকভােবই যারা িব�ু� বামপ�ী িছেলন তারা এমতাব�া �মেন িনেত পারেলন না। এই 

ঐিতহািসক ��ি�তেকই সামেন �রেখ ঔপন�ািসক �দখােত �চেয়েছন িকভােব ছা� ও 

যুবসমােজর মেধ� নকশালবািড়র উ�াদনা সশ� সং�ােম �পা�িরত হেয় �গল। দীঘ�িদেনর 

িবে�াভ এবং ব�না �ল� সময়েক গেড় তুেলিছল তােত অি��ুিল� ঘিটেয়িছল 

নকশালবািড়র ঘটনা। ��াগােন, িমিছেল, িমিটং–এ  মাও–�স-তুং– এর �চতনায় ঋ� হেত 

চাইল যুবস�দায়। সুদী�েদর �ুল ও তার ব�িত�ম রইল না। ওেদর �ুেলর নাইন – �টন – 

ইেলেভেনর বাছা বাছা �ছেলেদর ডাকা হে� �গাপন িমিটং– এর জন�। পােক�র �মিট ঘের 

�াস ইেলেভেনর �তীপদার ব�েব�র মধ� িদেয় নকশালবািড়র ঐিতহািসক ���াপটিট সবার 

কােছ �� হেয় ওেঠ। ‘ঊিনশেশা সাতষি� সােল যু��� �মতায় আসার পর বাংলার মানুষ 
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মেন কেরিছল এবার হয়েতা এই ব�ব�ার অবসান ঘটেব। কারণ বামপ�ীরা এই সরকাের 

রেয়েছ। কৃষকরা উৎফু� হেয়িছল এই �ভেব �য �মহনিত মানুেষর সরকার যখন �মতায় 

এেসেছ তখন বামপ�ীেদর �ঘািষত ‘লাঙল যার জিম তার’ নীিতর বা�ব �িতফলন ঘটেব। ... 

ভ� কৃষক – �িমক দরিদ, টাটা িবড়লার �িতিনিধ �জ�ািত বসু, �েমাদ দাশ��, হেরকৃ� 

�কাঙােরর দল তখন পুিলশেক আেদশ �দয় –�কােনা মূেল� এ আে�ালন দমন করেত। িবশাল 

পুিলশবািহনী ঘটনা�েল �প�েছ িনিব�চাের �িল চািলেয় এক িশ�সহ সাতজন কৃষক রমণীেক 

হত�া কের। মহান িচেনর কিমউিন� পািট� নকশালবািড়র কৃষকেদর এই বীর�পূণ� সং�ামেক 

দৃঢ় সমথ�ন জানায়। িপিকং �রিডওর ভাষায় এই কৃষক িবে�াহ ‘ভারেতর বুেক বসে�র 

ব�িনেঘ�াষ’। পািট�র িভতেরই নকশালবািড় আে�ালনেক সমথ�ন জািনেয় �িতি�য়াশীল 

�নতৃে�র এই জঘন� পদে�েপর তী� িন�া কেরেছন হাজার হাজার কমেরড। িক� �মকী 

বামপ�ী �নতৃ� তােত কণ�পাতও কেরনিন। ফেল পািট� �থেক বিহ�ৃত হেয়েছন সুশীতল 

রায়েচৗধুরী, চা� মজুমদার, �সৗেরন বসু, কানু সান�াল, সেরাজ দ�, জ�ল সাঁওতােলর মেতা 

একিন� সা�া িব�বী �নতারা। ছা� সংগঠন �ছেড় �বিরেয় এেসেছন �শবাল িম�, সে�াষ 

রানা, আিজজুল হক, অসীম চ�াটািজ�র মেতা �থম ��িণর ছা�েনতাসহ অ�নিত ছা� 

কমেরড। এই িবে�ােহর আ�ন ছিড়েয় পেড়েছ কলকাতা, ��িসেডি�, যাদবপুর, �মিডক�াল, 

আর–িজ–কর সহ বাংলার অসংখ� �ুল কেলেজ। িঠক এইখােনই আমার ��, আমােদর �ুল 

িক এই লড়াইেয়র আ�ন �থেক গা বাঁিচেয় বেস থাকেব, না ঝাঁিপেয় পড়েব? িস�া� িনেত 

হেব আমােদরই’।
৬৯

 

      এই উে�জনার আঁচ ছিড়েয় পড়ল কলকাতার �ায় সম� �ুল কেলেজ। ব�ি�গত 

আকা�া, উ�ল ভিবষ�তেক বািজ �রেখ ছা�–যুবসমাজ আে�ালেন ঝাঁিপেয় পড়ার লে�� 

একেজাট হেয় উেঠিছল। এই ��াহকােল, এই র�া� সমেয় সুদী�, ত�য়, পূেণ��ুরা এেক 

এেক ঝাঁপ িদল। পুেরােনা �থা ভাঙার লড়াইেত ছা�–যুবসমাজ �চিলত মূল�েবাধ�িলর উপর 
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িব�াস হারােনার �িতেযািগতায় ম� হেয় উেঠিছল। সশ� সং�ামেক �ক� কের নকশাল 

আে�ালেনর �য কায��ম িনিব�চাের মানুষ খুন, মনীষীেদর মূিত�ভাঙা সবসময়ই �য জনসমথ�ন 

�পেয়েছ তা নয়। এই ধরেনর রাজৈনিতক িস�া� �হেণর ��ে� �য একধরেনর হঠকািরতা 

িছল তা আজ অ�ীকার করা যায় না। ��িণসং�ােমর এই লড়াইেত বড় তাড়াতািড় হয়েতা 

সমাধান সূ� চাওয়া হেয়িছল। ফেল �ুল – কেলেজ ভাঙচুর, িব�িবদ�ালেয়র উপাচায�েক খুন, 

সাধারণ কনে�বলেক খুন কের �য ভেয়র পিরেবশ সৃি� হেয়িছল তা �কান মহৎ উে�শ� 

সাথ�ক কেরিছল তা �বাঝা যায় না। ইিতহােসর পাঠ� বইেত �লখা মনীষীেদর জীবনীেকও 

বািনেয় �তালা ইিতহাস বেল ব�� করা হেয়েছ। আেদৗ তাঁরা তাঁেদর �াপ� স�ান পাওয়ার 

�যাগ� িকনা তা িনেয় �� �তালা হেয়েছ। িবদ�াসাগর–রামেমাহেনর ব�ি�গত �াথ� ও 

জীবনচয�ার �কৃত পিরচয়টা জানা ভিবষ�েতর �সিনকেদর একা� �েয়াজন বেল মেন করা 

হেয়েছ। জিমদার রবী�নাথও �মজীবী মানুেষর �িত দরদ �দখােত ব�থ� হেয়েছন। তাই 

এঁেদর �য মহান মানুষ ও িশ�ী কের গেড় �তালা হেয়েছ �সই িমথ �ভেঙ �ফলেত হেব। নতুন 

�চােখ নতুন ভাবনায় মনীষীেদর �দখেত হেব। গ�কােরর মূল সমথ�ন নকশাল আে�ালেনর 

�িত। �াভািবকভােবই তােদর লড়াই এবং মৃতু�েক মিহমাি�ত কের �তালার �য়াস ��। 

প�া�ের িস.িপ.আই (এম) দেলর দমনমূলক কায�কলাপ, নৃশংস অত�াচার, পুিলিস স�ােসর 

বা�ব ইিতহাসেক িতিন িলিপব� কেরেছন। �সইসময় সম� রাজ� জুেড় িবেশষ কের 

কলকাতা শহের �য সামি�ক একিট ভেয়র আবহ সৃি� হেয়িছল তােক ঔপন�ািসক তুেল ধরার 

�চ�া কেরেছন। কলকাতা শহেরর �দওয়ােলর িলখনেক ব�� কের িতিন রাজৈনিতক দল�িলর 

�িতিহংসামূলক ি�য়াকলাপেক �� কেরেছন। নকশালবািড়র সমথ�েন যারা দল �ভেঙ 

�বিরেয় এেসিছল তােদর িব�ে� পুরেনা পািট� িস.িপ.আই (এম) – এর িবেষা�ার �দওয়াল 

িলখেন সু�� হেয় উঠল – ‘সত� �সলুকাস, কী িবিচ� এই �দশ / িদেন যারা নকশাল রােত 

কংে�স’। জবােব নকশালরা িলখল ‘সত� �সলুকাস, কী িবিচ� এই �দশ / সাইনেবােড� 

মাক�সবাদী, কােজ কংে�স’।
৭০
 এই লড়াই �ধু �দওয়াল িলখেনই সীমাব� িছল না। ১ লা �ম, 
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১৯৬৯ নতুন পািট�র অি�� �ঘাষণার িদেনই লড়াই �� হেয় �গল। �বামাবািজ, ইঁটবৃি�,ডা�ার 

লড়াই। �� হল খুেনর রাজনীিত। মতাদশ�গত পাথ�েক�র আ�েন এেকর পর এক খুন হেত 

�� করল। রাজৈনিতক িহংসা – �িতিহংসা – বদলার সে� যু� হল �শাসন। পুিলিস 

অত�াচােরর িব�ে� �িতেরাধ গেড় �তালার জন� �� �হাল পুিলস খুন। “হত�ার পর 

রা�র�েকর অ�িটর �েয়াজনীয়তা এবং ��� ও �য িব�বীেদর কােছ অপিরসীম �স 

�সে�ও সেব�া� �নতৃে�র মতামত �কািশত হেত লাগল দেলর মুখপে�। �দওয়ােল আবার 

�লখা হল ‘পুিলস মােরা অ� কােড়া/�সই অে� লড়াই কেরা’। পুিলস, �শাসনও হাত �িটেয় 

বেস রইল না। শ� হােত এই আে�ালন দমেন সেচ� হল তারা। �গােয়�া দ�েরর বাছা 

বাছা অিফসারেদর িনেয় �তির হল ‘অ�াি� নকশাল ��ায়াড’, লালবাজাের। িনর� �ািফক 

কনে�বেলর �কামেড়ও উেঠ এল �চন বাঁধা িরভলভার। পাড়ার �মােড় �মােড় বািলর ব�ার 

বা�ার। িপছেন উঁিচেয় থাকা উিদ�ধারী ব�ুেকর নল। আর অপরপে�র কােছ ‘ব�ুেকর নল’ 

�তা ‘শি�র উৎস’ হেয়ই িগেয়েছ তত িদেন”।
৭১
 

       এই র��য়ী সং�ােম, মােরর পর পা�া মাের, িহংসা এবং �িতিহংসার দুিব�পােক, 

��িণশ�র র� রাঙােনা হােত এই ��টাই বারবার উ�ািপত হেয়েছ এই ভেয়র রাজনীিত 

এই মারণযে�র রাজনীিত �কৃতই আমােদর �কাথায় িনেয় যােব? �য জনগণেক িনেয় লড়াই 

করার কথা িছল, �সই জনগণেক িক এই ভেয়র আবেহ পােশ পাওয়া স�ব? উপন�ােস 

সুদী�র বাবা অিসেতর মুখ িদেয় ঔপন�ািসক এই কথাই বলেত �চেয়েছন। লড়াইেত সুদী�রা 

জনগণেক িপছেন �ফেল এেসেছ। আজ এই পািট�েত আসার জন� নূ�নতম রাজৈনিতক িশ�া 

বা সামািজক মূল�েবােধর �েয়াজন �নই। �বামা ছুড়েত পাের িকনা এ�েলাই দেল �ঢাকার 

মাপকািঠ এখন। আদশ�হীন এক পিরণিতর িদেক �মশ চেলেছ এই আে�ালন। সুদী�, 

মৃ�য়রা বুঝেত পাের এই লড়াইটা বড় কিঠন। �শাষণ কাঠােমার �য দীঘ�কালীন ঐিতহ� তােক 

বদলােনা সহজ নয়। �লিনেনর কথা অনুযায়ী তাই �াথিমক �ের �ছাটখাট িবচু�িত, িবশৃ�লা, 

অনু�েবশ সমস�া এ�েলা থাকেবই। তেব এই সমস�া�িলেক এখন বড় কের �দিখেয় 
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আে�ালেনর এই পয�ােয় সুদী�েদর পালােনা স�ব নয়। এই যুে� যিদ �াণ িদেত হয় তাই 

�দেব। আমৃতু� লেড় �যেত হেব। �কােনারকম �লাভ, মধ�ম প�া বা সংেশাধনবােদর কােছ 

আ�সমপ�ণ করেল চলেব না। তাই অিসেতর কথার উ�ের সুদী� বেলেছ – “কমেরড িস এম 

�তা বেলইেছন।‘ সবসময় সাধারণ �সিনকরাই �াণ �দেব �স �তা বুেজ�ায়া যুে�র িনয়ম। 

সমাজত� �িত�ার যুে� �জনােরলেদরও �াণ িদেত হেত পাের’। এই �শষ যু� ��র িদেন 

আমরা �জনােরলেদর পােশই রইলাম’’।৭২ 

        স�র দশক হেত �চেয়িছল মুি�র দশক। িক� মুি�র দশেক এই মৃতু�র িমিছল, 

পার�িরক িহংসা, সে�হ এবং িবে�েষর আ�েন এই আে�ালন আর কাি�ত ল�� পেথ 

�প�ছেত পারল কই? আর �শাসন যখন দািয়� িনেয় স�াস ছড়ােত �� কের তখন রাে�র 

িহং� আচরেণ বিল �দ� হেত হয় হাজার হাজার মানুষেক। নকশাল কম�ীরাই �ধু নন, �িল 

খান নকশালেদর আ�ীয়–�জন–ব�ু–পিরিচত মানুষ এমনিক স�ূণ� িনরপরাধ অজ� যুবক–

যুবতী। উপন�ােসও এেক এেক �শষ হেয় যায় মৃ�য়, ত�য়, বু�দা। সুদী� ধরা পেড় �জেল 

যায়। ছয় বছর পর �জল �থেক ছাড়াও পায়। পুেরােনা জায়গা�িল ঘুের ঘুের পুেরােনা 

লড়াইটার কথা ভােব। অেনকিকছুই বদেল �গেছ। �সই লড়াইটা আর িক �� করা যােব? 

িকছুই �শষ হয় না। ঔপন�ািসক এই িব�ােসই আ�� �থেক উপন�াস �শষ কেরন পূেণ��ুর 

িচিঠ িদেয়। পূেণ��ু আবার নতুন কের অন�ভােব লড়াইটা �� কেরেছ। পালােমৗ–এর জ�েল– 

‘আবার নতুন কের �খলা ��। �তারা �খলাটা মাঝপেথ �ছেড় িদেলও আিম ছাড়েত পারলাম 

না’।
৭৩
 

      সমেয়র এই িবরাট ���াপেট লড়াইটা চলেতই থােক অিবন�র–িচর �বহমান এই 

সং�ােমর ধারা। এর �শষ �নই। ইিতহােসর নতুন �কােনা ��ি�েত নতুন কের এর �ূরণ 

ঘটেব। এই �ত�াশােত-ই নকশালবােদ িব�াসী মানুষ �বঁেচ রেয়েছন। এই আে�ালেনর পথটা 

িনেয় সংশয় থাকেলও, অিমত স�াবনা সৃি�কারী এই আে�ালেনর িবনাশ এেতা সহেজ স�ব 



158 

 

নয়। �সই �ত�েয়ই নতুন �কােনা আে�ালেনর আশােতই আমােদর বুক বাঁধেত হেব। কারণ 

সং�ােমর �েয়াজন এখেনা ফুরায়িন।               
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