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প�ম অধ�ায় 

নকশালবািড় কৃষক অভু��ান : বাংলা �ছাটগ� 

 

         �লখক তাঁর মনন, �চতনা এবং সািহিত�ক �বাধ িদেয় একিট িবেশষ সমেয়র 

অিভ�তােক  িবিভ� অনুভূিতর সংিম�েণ ভাষায় ব�� কেরন সািহেত�র আধাের।অিভ�তার 

আেলােক, সামািজক অব�ােক সৃজনশীলতার দ�তায় সািহেত�র এক অেলৗিকক অনুভবেক 

িনম�ান কেরন সািহিত�ক। সািহিত�েকরা এইভােবই সমকালীন সমাজজীবেনর বা�ব অব�ােক 

ব�� কেরন িনজ� �চতনার আেলােক। আর আেলাচনা যখন হে� নকশাল আে�ালনেক 

িনেয় তখন রাজনীিত আর জীবন পৃথক থােক না সব িমেলিমেশ এক হেয় যায়। ১৯৬৭ সােল 

�� হওয়া নকশালবািড় আে�ালেনর মূল চািহদাই িছল ‘তরাইেয়র সব জিম কৃষেকর’। 

�জাতদার, পঁুিজবাদী ও সা�াজ�বাদীেদর হাত �থেক �মতা িছিনেয় িনেয় কৃষক সমাজ ও 

সব�হারা ��িণর হােত �মতােক অপ�ণ করেত হেব, এটাই উে�শ� িছল নকশালবািড় 

আে�ালেনর। যা �শষপয�� ঘেটিন। িব�বেক দীঘ�জীবী কের �তালার জন� �েয়াজন িছল 

সাংগঠিনক দ�তার এবং সুেযাগ� �নতৃে�র, িক� দুিটর �কােনািটই সাথ�কভােব কায�করী করা 

স�ব হয়িন। ফেল নকশাল আে�ালেনর মধ� িদেয় যারা �� �দেখিছেলন �াম িদেয় শহর 

িঘরেত হেব, �শাষণমু� সমাজ �িতি�ত করেত হেব, তােদর �� ব�থ� হেয় �গল। নকশাল 

ভাবনার আধাের গেড় ওঠা �ছাটগে� এই সং�াম, �বদনা, য�ণার ইিতবৃ�েকই �কাশ করার 

�য়াস ল�� করা যায়। �শাসিনক স�ােসর আবেহ  �য হত�ার রাজনীিতেক �িতেরাধ�েপ 

তুেল ধরা হেয়িছল �সই আে�ালেনর দুব�লতােকও অেনক গ�কাররাই তাঁেদর গে�র মধ� 

িদেয় তুেল ধরেত �চেয়েছন । তবুও সব�শি�মান রা� �মতার দে�র িব�ে� �িতেরােধর �য 

দুব�ার ��, সুেযাগস�ানী, সুিবধােভাগী �ু� �াথ� �থেক মু� হেয় সং�ােমর জন� আ�াণ �য 

সৎ �েচ�া তারই ��েপ উ�ািসত এই গ��িল। এই অধ�ােয় এইরকমই িনব�ািচত কত�িল 
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গে�র িবে�ষেণর মধ� িদেয় আজেকর ��ি�েতও �াধীনতা – উ�র পি�মবে�র ইিতহােসর 

সবেথেক ��মুখর সমেয়র ��পেকই �কাশ করার �য়াস �নওয়া হেয়েছ।                                         

  

১. �খাদহািটর ডাক : �েজন মজুমদার 

          িনর�ুশ রাজৈনিতক �মতা ও �নতৃ� দখেলর লড়াই �য আদশ�েক তু� কের িদেত 

পাের তারই ইি�ত ব�� হেয়েছ �েজন মজুমদােরর ‘�খাদহািটর ডাক’ গ�িটেত । রাজৈনিতক 

�াথ�পূরেণর জন� �েয়াজন মািফক দলবদল কের সুিবধা আদােয়র �চ�াই �য ব� �নতার 

একমা� ধম� �সই িচর পুরাতন অথচ িচরনবীন সত�িটেকই এই গে� তুেল ধরা হেয়েছ । 

�খাদহািটর মােঠর জিম দখেলর গ� এিট । �জাতদােরর বািহনীর সে� লড়াই কের জিম র�া 

করা �গেছ । িক� শংকা �চুর কারণ জিমদাররা অ�ল �ধান, শি� সরকােরর পাঁচজন ��া 

সদ�ার আর একজন এম. এল. এ িমেল িমিটং কের িঠক কেরেছ পাঁচেশা �ঠঙাের নািমেয় 

�খাদহািটর মােঠ হাল �ফলেত �দেবনা । অবশ� হাজার হাজার কৃষক ও �তির এেদর িব�ে� 

লড়াই করার জন� । িক� �ােথ�র সংঘােত কৃষক �নতা রািধকা আে�ালনিটর অিভমুখ ঘুিরেয় 

িদেত চায় । �স বেল – ‘ মার �খেয়ই যিদ �ফৗত হেয় �গলুম, তেব আে�ালনটা  করেব �ক? 

�সর জিন� বলা হে�, আে�ালন এমন কায়দায় চালােত হেব , যােত সাপ ও মের, লািঠও না 

ভােঙ’।
১
  

         মধু মাহােতার �ছেল �সানা এই লড়াইেয় অসীম সাহিসকতার পিরচয় �দিখেয়েছ – 

�স রািধকার কথা বুঝেত পাের না । সে�হ হয় । িনঃসংশয় হেত পাের না । তার মত হল – 

‘আে�ালন �যভােব �� হেয়েছ , �স ভােবই হেব, এর অন�থা হেবিন।’২ অন�ান� কৃষেকরাও 

রািধকার সে� সহমত হয় না । তারা �নতা মধু মাহােতার িনেদ�শ �নেত চায় । িক� মধুেক 

খুঁেজ পাওয়া যায় না । মধুর স�ােন �বর হয় �সানা । এই লড়াই দীঘ� িদেনর । চােষর 

জিমেক �ভিড়েত �পা�িরত কের �দওয়া হে� । �দওয়ািন মামলার রায় �সানার পে� থাকা 
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সে�ও চাষ করেত িগেয় দা�া হে� । ‘শত শত িবেঘ আবািদ জিম জেল ডুিবেয় রাখা হেয়েছ 

যুেগর পর যুগ । �সানার বুকটা টনটন কের ওেঠ এ সব কথা ভাবেল । এই কােলা কােলা 

ভুতুের বাঁধ�েলা �যন ব� দানেবর কিঠন বা�র মেতা পৃিথবীর ক�েরাধ করেছ । িবেরাধ 

�বেধেছ তাই । ওই কালেচ রেঙর আবািদ মািট , যার মেধ� তার পূব�পু�েষর �চােখর জল 

আর হাজার হাজার চািষ বউেয়র ল�ীর পট চাপা িদেয় রাখা হেয়েছ , �স মািট মু� করেত 

হেব ‘।
৩ 
 

         িবিভ�  কৃষক সিমিতর অিফস ঘুের �সানা বাবার �খাঁজ করেত িগেয় খবর পায় না। 

িক� �স বুঝেত পাের আপেসর রাজনীিতেত �নতারা আে�ালন �থেক হাত �িটেয় িনেত চায়।  

কৃষক �নতা কাশীবাবু �সানােক িনেদ�শ �দন – ‘�শােনা,জিমেত লাঙল �দেব । িক� দা�া 

করেত পারেব িন । িচরকাল �যভােব চাষ করেত , �সইভােব চাষ করেব । �কােনা জিমদােরর 

�বটা জিমদােরর সাধ� �নই, চািষেদর উে�দ কের’ ।
৪ 
 

         �সানা �� বুঝেত পাের কাশীবাবুেদর অিভ�ায় । কৃষকেদর হাত �থেক লািঠ �কেড় 

িনেয় �জাতদারেদর সহায়তা করা । �সানােক এটাও �বাঝােনার �চ�া করা হয় �য মধু 

মাহােতা এই আপস �মেন িনেয়েছ । �সানা এটা িব�াস করেত চায় না । �স বাবার �খাঁজ 

করেত থােক কািটেপাতা – গড়পার – দি�ণ �তউিরয়া – আটমরা – কামডহির – চক�হির 

�কাথাও মধু মাহােতােক পাওয়া যায় না । �শষ পয�� খুঁিড়গািজর হাটেখালায় একজন জিমদার 

বািড়র �পয়াদার কাছ �থেক খবর �পেয় কাছাির বািড়র �মঘর �থেক মৃত�ায় মধু মাহােতােক 

উ�ার কের । িক� �শষর�া হয় না । জিমদােরর র�ীবািহনীর �ছাঁড়া ব�েমর আঘাত �থেক 

�সানােক র�া কের িনঃসাড় মধু মাহােতার �দহ। লািঠ চািলেয় র�ীবািহনীেক পরা� কের 

�াণহীন মধু মাহােতার �দহ িনেয় �স ছুেট চলল �খাদহািটর িদেক । �খাদহািটর মােঠ �ইেয় 

িদল িপতার �দহেক । এবার �য লড়াই হেব তােক �� করা যােব না । �স লড়াই – এর 

জন� হাঁক �দয় – ‘�স হাঁক �িনত �িত�িনত হল ত�াট জুেড় – আকাশ কাঁিপেয় – ন�� 
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জািগেয় ! আর সে� সে� মাহােতার �ফাঁটা �ফাঁটা র� হাজার হাজার মশাল হেয় �েল উঠল! 

�খাদহািট �থেক িবদ�াধরী পয�� !’
৫ 
 

        ভূিম সং�ার আইেনর �ারা �মেছােভিড়র �কােনা উ��সীমা িনধ�ািরত না হওয়ার জন� 

কৃিষজিমেত �নানাজল ঢুিকেয় �মেছােভিড়েত �পা�িরত করার �বণতা �জাতদারেদর মেধ� 

�দখা �যত। ১৯৭৪ সােল চি�শ পরগণা �জলার �সেটলেম� অিফসার সু�রবন এলাকার 

একিট �মেছােভিড় িনেয় সমী�ায় বেলন �য , ‘ওই �মেছা �ভিড়িট ১৯৫৬ সাল পয�� একিট 

�াম িছল । ১৯৫৬ – �ত �নানাজল ঢুিকেয় �ায় সম� �ামিটেক �মেছােভিড়েত �পা�িরত 

করা হয়’।
৬
 এই বা�ব ঘটনার ছায়াপাত ল�� করা যায় আেলাচ� গে� । পাশাপািশ 

রাজৈনিতক সুিবধা আদােয়র জন� �য �ােথ�র অ� রাজৈনিতক �নতৃে�র মদেত  চলেত থােক 

তার মুেখাশ ও খুেল �গেছ এই গ�িটেত । 

 

২. সংকেটর কাল : সুধীর করণ 

         সামািজক–রাজৈনিতক–অথ�ৈনিতক ইিতহাসেক পিরবত�ন করার লে�� নকশাল 

আে�ালনেক �ক� কের �য সম� মানুষ �� �দেখিছল একিদন, তােদর মেধ� মিহলােদর 

ভূিমকাও িছল অসীম । সুধীর করেণর ‘সংকেটর কাল’ গ�িট তারই দৃ�া�। শালবিন অ�েলর 

পঁিচশ বছেরর যুবক মধু এবং তার ��িমকা মানািল নকশাল হেয় যায় । জািতেত ম��ি�য় 

মধুর বািড়েত আ�য় �পেয় একিদন সারারাত ধের কলকাতার �ছেলরা ওেক বুিঝেয়েছ , ওরা 

কী করেত চায় । তারপর �থেক মধু কেয়কবার ওেদর খড়গপুর আর �মিদনীপুেরর িমিটং – 

এ �গেছ। মধু ওেদর কথা �েন িব�াস কেরেছ ধনী চািষ আর সুদ �খার মহাজনেদর সিরেয় 

িদেত না পারেল �দশসু� সবাইেক মরেত হেব । খুন হত�া পুিলিস স�ােসর �য অনুষ� 

আমােদর নকশাল আে�ালেনর ধারণার সে� স�ৃ� তার সম� ঘটনাচ�ই এই গে� 

গ�কার ঘিটেয়েছন। তাই ধনী �লােকর গলা �যমন কাটা পেড়েছ–ধনী চািষর বািড়েত 
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ডাকািতও হেয়েছ । যােদর বািড়েত ব�ুক িছল তােদর ব�ুক ও হািতয়ারও লুঠ হেয়েছ। তেব 

িবেশষ� হল – ‘ডাকাত দেলর �ন�ী একিট কুিড় – বাইশ বছেরর �মেয় – আর ডাকাতরা 

সবাই আঠার কুিড় বছেরর িকেশার’।
৭
 মধুর বাবার উপর পুিলিস অত�াচার হেয়েছ । �চুর 

পিরমােণ �ধেনা মদ খাইেয় লািঠর বািড় �খেয় র� বিম কের মারা �গেছ । এরই ফল�িতেত 

পুিলেসর চর হারাধন মধু  ও মানািলর �ারা িনহত হেয়েছ । তবুও পুিলস এেদর ধরেত 

পােরিন । দােরাগা সােহেবর �ারা পাওয়া খবর অনুযায়ী মধুর �াম ও পা�বত�ী জ�ল িঘের 

রাখা হয় । িক� �দখা পাওয়া যায় �ধু �ােমর �মেয়েদর । অ� হােত ব�ম ,টািঙ, কুড়ুল, 

লািঠ,বঁিট হােত । �কান �ছেলর অি�� �নই �ােম । ত�ািশ কের কাউেক পাওয়া যায়িন । 

দােরাগা সােহব বুেঝেছন এ তার বড় সংকেটর কাল । কারণ ‘এমন কের িক নকশালেক 

�শষ করা যায় ? ওরা �তা র�বীেজর ঝাড়’।
৮  

 

৩. ��ৗপদী : মহাে�তা �দবী 

         একিট অি�র বাতাবরেণর মধ� িদেয় চেলিছল নকশাল আে�ালেনর সমকালীন 

বাংলা সািহত� । অি�� িনেয় সংশয় �যমন রেয়েছ, �তমিন রেয়েছ হতাশা । �ত�াশার ভাঁড়ার 

শূন�। আদশ�হীনতার পাশাপািশ িছল একধরেণর ক�ণ  অসহায়তা – আর এই সম� 

�িতেবশ অেনক বুি�জীবীেকই সুিবধা অনুযায়ী িন�ুপ কিরেয় �রেখিছল । এই আি�ক 

নীরবতার বাইের যাঁরা এই সময়েক সািহেত� �সা�ার কের তুেলেছন তােদর মেধ� অ�গণ� 

হেলন মহাে�তা �দবী।  ‘স�েরর আে�ালন িনেয় যিদ িলেখ থািক, তা �লখা আমার পে� 

িছল (যা �লখা আজও আমার কােছ আেছ ) �লখক িহসােব �াথিমক কত�ব�’।
৯ 
 

       নকশাল আে�ালনেক িনেয় �লখা মহাে�তা �দবীর–র ‘��ৗপদী’ গ�িট আমােদর 

তথাকিথত গণতাি�ক রাে�র �শাসিনক ব�ব�ার িনল��–িনম�ম �শাচনীয় অত�াচােরর িচ�েকই 
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�� কের �তােল । সাঁওতািল �মেয়র নাম ��ৗপদী �কন? গে�র ��েতই এই �� উ�ািপত 

হেয়েছ । আর গে�র �শেষ ন� ��ৗপদী – র দিপ�ত অব�ানই আমােদর কােছ �� কের 

�তােল মহাভারেতর কাল �থেকই �কােশ� �মেয়েদর ন� করার মধ� িদেয় �পৗ�েষর �য িমথ�া 

অহিমকা তৃ� হয় তা আজও অব�াহত ।  

       ‘��ৗপদী’ বা গে� ‘�দা� িদ’ এবং তার �ামী দুল�  মািঝ ঊিনশেশা একা�র সােলর 

িবখ�াত অপােরশন বাকুিলেত সূয� সা� ও তার �ছেলেক খুন কেরেছ এবং ‘আপার কাে�র 

ইঁদারা ও িটউবওেয়ল’ দখল কেরেছ । এছাড়া পুিলস ধরেত এেল মৃত মানুেষর মত ভান 

কের পেড় �থেকেছ । পের সুেযাগ বুেঝ গা ঢাকা িদেয়েছ । দীঘ�িদেনর ব�না আর �শাষণ 

যখন জমাট বাঁধেত থােক তখনই �িতবাদ গেজ� ওেঠ । এই গে�ও �জাতদার সূয� সাউ িব . 

িড. ও – সে� ষড়য� কের দুবছের বািড়র মেধ� দুেটা িটউবওেয়ল বিসেয়েছ । িতনিট কঁুেয়া 

খুঁেড়েছ । িক� খরা�� বীরভূেমর �কাথাও জল �নই । সূয� সাউ  �ডাম চাঁড়ালেক জল �দয় 

না । ‘খরায় মানুেষর �ধয� সহ� সহেজ �েল’।
১০
 সূয� সাউ  খতম হেয় যায় । আর এই 

অপরােধই ‘�মা� ওয়াে�ড’ হেয় ওেঠ ��ৗপদী আর দুলন। খবর পাওয়া যায় ঝাড়খানী জ�েল 

লুিকেয় আেছ তারা । ফেল ঝাড়খানী জ�ল �ায় �সনা িদেয় মুেড় �ফলা হয় । তােদর হােতই 

ধরা পেড় যায় দুলন এবং তােক িনহত করা হয় । এরপর �খাঁজ �� হয় ‘�দাপিদ’ – র । 

�শষ পয�� ধরা পেড় ‘�দাপিদ’ । সারারাত �স সা�ীেদর �ারা ধিষ�ত হয়।  সকােল   

‘��ৗপদী’ �সনানায়েকর সামেন উপি�ত করা হেল িনেজর গােয়র কাপড় �স িনেজই িছঁেড় 

�ফেল । ন� ‘��ৗপদী’ এইভােবই রা� ব�ব�ােক উল� কের িদেয় বেল ওেঠ – ‘কাপড় কী 

হেব , কাপড় ? �লংটা করেত পািরস , কাপড় পরািব �কমন কের ? মরদ তু ?   

      ‘চারিদেক �চেয় ��ৗপদী র�মাখা থুথু �ফলেত �সনানায়েকর বুশশাট�টা �বেছ �নয় 

এবং �সখােন থুথু �ফেল বেল, �হথা �কও পু�ষ নাই �য লাজ করব । কাপড় �মাের পরােত 

িদব না । আর কী করঠব? �ল: কাঁউটার ক� , �ল: কাঁউটার ক� - ? 
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           ‘��ৗপদী দুই মিদ�ত �েন �সনানায়কেক �ঠলেত থােক এবং এই �থম �সনানায়ক 

িনর� টােগ�েটর সামেন দাঁড়ােত ভয় পান, ভীষণ ভয়’।
১১ 

 

 ৪. গণত� ও �গাপাল কাহার : মিণ মুেখাপাধ�ায়  

       রা�শি�র স�াস ও অত�াচার সইেত সইেত িকভােব অসহায় সাধারণ মানুষ �িতবােদ 

�সা�ার হেয় ওেঠ তার গ� মিণ মুেখাপাধ�ােয়র ‘গণত� ও �গাপাল কাহার’। হত দির� 

�গাপাল গত বষ�ায় এই ত�ােটর গিরব মানুষ�িলর সে� ‘িমেলঝুেল , িমিটং িমিছল কের বেড়া 

�জাতদার �স� হালদার মশােয়র �রললাইন বরাবর িকছু �বনাম জিম দখল কেরিছল । সবাই 

িমেল �স সব ভাগেজাক কের চাষাবাদ চালাি�ল । মাস চােরেকর �খারািক আসিছল ঘের । 

বাদবািক মাস�িল জন মজুর �খেট, একেবলা �খেয়, বউ পেরর বািড় ভানােকাটা কের �কানও 

রকম চািলেয় িনেয় যাি�ল’।
১২
  

      তেব এ বছরই দখিল জিম আর দখেল রাখা স�ব হল না । �জাতদার �স� হালদার 

তার দখিল জিম উ�ােরর কােজ সেচ� হেলন । �গাপাল কাহার এই সত�িট উপলি� করল 

তার উে�দ আস� । গত বছেরর চার মাস অ�ত �স �খারািকর জন� িনি�� িছল । আজ 

এই বছর �সই িনি�� চারমাস অিনি�� আটমােসর সে� যু� হেয় �গল । �ুধাত�, পির�া�, 

অিনি�ত ভিবষ�েত আ�া� �গাপাল কাহােরর ভ��ায় বািড়েত এরপর উপি�ত হয় পুিলস। 

সামান� ভুল �বাঝাবুিঝেত পুিলস ধারণা কের �গাপাল আই . িব- র �লাকেক খুন কেরেছ। 

�কােনা তথ� �মাণ যাচাই না কেরই �গাপালেক পুিলস ���ার কের এবং �গাপাল �য 

গণতে�র পে� ভীষণ মারা�ক তা �ঘাষণা কের । যিদও �গাপাল বার বার বেল– ‘ওই �য – 

কী নাম বইলেলন, গণত� না কী । িব�াস কেরন বাবু, ওনােক আিম িচিনও না। কুন িদন 

�দিখ নাই। �কাথায় থােকন, তাও জািনেন!’
১৩ 

 �গাপােলর এই সত� উি� পুিলেসর কােছ মেন 
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হেয়েছ িনখুঁত অিভনয় । অত:পর চলেত থােক অকথ� পুিলিস িনয�াতন । কারণ পুিলেসর 

হাত ধেরই গণত� বাঁচেব। এই �য িমথ�া �হসন – রাে�র স�ােসর চ�া�, গণত�েক র�া 

করার আর তার জন� �গাপাল কাহারেদর বাঁহাতখািন িবসজ�ন িদেত হয়, �সই অন�ােয়র 

�িতেরাধ গেড় উঠেবই । তাই �গাপাল কাহারেদর শপথ িনেতই হয় – ‘�স ি�র কিরয়া 

�ফিলয়ােছ , �য গণতে�র জন� �স বাঁহাতখািন �সলািম িদয়ােছ , �সই গণত�েক ভািঙয়া 

সকেলর ব�বহারেযাগ� একটা নতুন গণতে�র জন� �স তাহার দি�ণ হাতখািনও �সলািম 

িদেব’।
১৪
 অি�ে�র সংকট �থেকই জ� �নয় নতুন সংকে�র – নতুন সং�ােমর । 

 

 ৫. অিন : অসীম রায় 

      পি�মব�ীয় বামপ�ী রাজনীিতেত বামপ�ী এবং অিত – বামপ�ীর সংঘাত �� হেয়িছল 

�ায় ষােটর দশেকর �শষ �থেক । এই রাজৈনিতক িব�ােসর ��েক �ধুমা� তাি�ক এবং 

আদশ�গত দৃি�েকাণ �থেক িবচার এবং িবে�ষণ কেরনিন �লখক অসীম রায় তাঁর ‘অিন’ গে�। 

বরং মানিবক দৃি�েকাণ �থেক এইদুিট িব�ােসর মেধ� �য আি�ক সংকট ঘনীভূত হেয় 

উেঠিছল তা বাবা ও �ছেলর রাজৈনিতক িব�ােসর �ে�র মধ� িদেয় সু�� কের তুেলেছন । 

ত�ণ অিনরা �যভােব এখন �� �দেখ অিনর বাবারা �সই �� �দখেত ভুেল �গেছন । বয়স 

বাড়ার সে� সে� মধ�িব�সুলভ একিট িনরাপদ গ�ীর মেধ� সুি�ত জীবনেকই একমা� 

আকাি�ত সত� �েপ লাভ করেত চান । প�া�ের , অিনেদর �িত�ধ�া তােক ভীত কের , 

সংশয়াি�ত কের । বইেয়র �শলেফর মেধ� ধুেলা জেম থাকা �লিনন – ��ািলন – মাও –�জ-

দং এর বই�েলা এখন িব�েপর হািস �হেস ওেঠ বেল মেন হয় । তাই অিন – র 

আ�মণা�ক উি� বাবা – র অতীত আর বত�মােনর দু�র ব�বধানেক �� কের �তােল – 

‘�তামার িক মেন হয় না বাবা , �তামার এই বত�মান হাত কচলােনা অি�ে�র সে� , সামান� 

কেয়কটা পয়সার জন� দরকার হেল দুন�ীিত কের এবং তােক গালভরা যুি� িদেয় সমথ�ন কের 
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�বঁেচ থাকার সে� এই সব বইেয়র �কান �যাগ �নই , এইসব বই এরকম যাদুঘের মানায় না; 

এইরকম মৃত বারবার একই বৃে�র মেধ� যাি�ক সং�মেণর সে� িব�েবর সেফন �জায়ােরর 

�কােনা �যাগ �নই’।
১৫
 

     অিনর বাবা বামপ�ী আে�ালেনর সীমাব�তা স�েক� সেচতন হেয় উঠেত থােকন। 

অিনর পাে� যাওয়া �িতিনয়ত তােক আহত কের । পাড়ায় �বামা িবে�ারণ এবং তারই 

পিরে�ি�েত পাড়ার সব �ছেলেদর সে� অিনেকও �জেল তুেল িনেয় পুিলেসর অত�াচার 

অিনেক তার আদশ�েক আেরা সেজাের আঁকেড় ধরেত সাহায� কের । িপতা ও পুে�র স�ক� 

�মশই �ীণ হেত থােক । �লখক অসীম রায় বামপ�ী রাজনীিতর দুব�লতােক খুব �� কের 

এই গে� উপ�ািপত কেরেছন। ‘বাম রাজনীিতেত সব আ�মণই িব�ংসী । �াথিমক পয�ােয় 

উ�� বাদানুবােদ সীমাব� থাকেলও �শষপয�� শারীিরক িনি��করেণ িগেয় দাঁড়ায় এ 

আ�মণ । �� দুিট ধারা , �বরী এবং ব�ু ছাড়া , তৃতীয় �কােনা ধারার অি�� �নই এখােন। 

�য ব�ু নয়, �সই শ� । িক� �য শ� নয়, িনঃশত� ব�ুতা �থেকও দূের, অ�ব�তী �ের আেছ, 

তােক অনায়ােস �বরী িচি�ত কের �দয় বাম রাজনীিত । এই রাজনীিতর সমােলাচনা মােন 

শ�তা, ব�ুে�র অথ� শত�হীন আনুগত�’।১৬  

      তাই একদা বামপ�ী আে�ালেনর সমথ�ক অিনর বাবার বািড়েতই ঘটল বামপ�ীেদর 

আ�মণ। �য দেলর জন� িতিন পেথ �নেমেছন তারাই এখন অিনর �খাঁেজ এেসেছ লািঠ, 

�লাহার রড, দা – �ছারা পাইপগান হােত। এই চরম আ��ািনেত িব�� অিনর বাবা উপলি� 

কেরেছন �য িব�ব তারা করেত �চেয়িছেলন–তা স�ূণ� ব�থ� হেয়েছ । জনগণতাি�ক িব�েবর 

�� ধূিলসাৎ হেয়েছ। ফেল অিনর কথাই এখন সিত� হেয় ওেঠ – ‘�তামরা �য পেথ 

িগেয়িছেল, �স পেথ �তা �দখেল, �স পেথ খািল িমিন�ার হওয়া যায়, িব�ব আেস না’।
১৭
 

     �াভািবকভােবই এই আে�ালেনর �িতি�য়ায় রা�ীয় দমন পীড়েণর তা�ব চেলেছ 

ছা�সমােজর উপর। এই দশেকই সব �থেক �াণহািন ঘেটেছ ছা� ও যুবসমােজর । গে� 
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তাই অিনর পিরণিত �াভািবক। অিনর মৃতু� –র �থেকও এই গে�র চমক অন��।   রা�ীয় 

স�ােসর অন� একিট মুখ �� হেয় ওেঠ এই গে� । নকশাল অিন–িব�বী অিন মুহূেত�ই 

রাে�র চ�াে� �চার অিনেত �পা�িরত হেয় যায় । মেগ� হাঁক ওেঠ – ‘�চার অিন, �চার অিন– 

�কউ এেসেছন?’ রাে�র ঔ�ত� এবং �মতার �ধ�া মুহূেত�ই নাকচ কের �দয়  িব�েবর  

�গৗরবেক , আে�ালেনর মিহমােক। 

 

 ৬. স�ােনর নাম ধান : �বণী দাশ��   

       ১৯৬৭ সােলর ১৪ ই জুন  নকশালবািড় আে�ালনেক সমথ�ন জািনেয় কলকাতার 

রামেমাহন লাইে�িরেত একিট জনসভার আেয়াজন করা হয়। যার উেদ�া�া িছেলন �িমক ও 

ছা�রা। যার মূল উে�শ� িছল নকশালবািড়র সশ� কৃষক আে�ালনেক অিভন�ন জানােনা। 

এই জনসভােতই ‘নকশালবািড় ও কৃষক সং�াম সহায়ক সিমিত �তির হেয়িছল। 

নকশালবািড়র ধাঁেচর সম� কৃষক সং�ামেক সি�য় সমথ�ন এবং সহেযািগতা করাই িছল 

সিমিতর উে�শ�। নকশালবািড়র সং�ামেক �ক� কের ছা��ে� �য �বল িবতেক�র ঝড় 

উঠল, �সখােন মূল �� িছল, �িমক কৃষক, সাধারণ মানুেষর িনপীড়ণকারী যু��� 

সরকারেক ছা�রা সমথ�ন করেব, না নকশালবািড়র িবে�াহী পথেক সমথ�ন করেব? এই �ে� 

সংখ�াগির� ছা�সমাজ নকশালবািড়র িবে�াহী রাজনীিতর পে� রায় িদেয়িছেলন’।১৮ 

নকশালবািড় আে�ালন তার �ত�ািশত সাফল� লাভ করেত পােরিন। ভূিম সং�ােরর �য 

পিরবত�ন �েয়াজন িছল তাও স�ব হয়িন। �াভািবকভােবই পি�মবে�র �ায় সব �ােমর 

মতই আমােদর আেলাচ� গে�র �াম ‘ভাতুের’ �তও রেয়েছ মদন দে�র মত মজুতদার – 

�জাতদার । যার কােছ এই �ােমর �ায় সবার ধন – মান – ই�ৎ এমনিক �াণও বাঁধা 

আেছ। মদন কবল �থেক মু� একমা� �দবু । �ােমর �াইমারী �ুেলর মা�ার । �লখাপড়া 

জােন এবং লাল ঝা�ার পািট� কের । এছাড়া �ােমর কৃষক সিমিতর সি�য় সদস� । তাই 
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�দবুেকই মদন একটু ভয় পায় । িক� �দবুর মেনও রেয়েছ সংশয়। সিত�ই িক পট পিরবত�ন 

স�ব । মদেনর আ�াসী �লাভ �তা �ধু �ােমর মানুেষর জিমর ধান, �ুধার অ� �কেড় 

�নয়িন। �ােমর ই�ৎ - স�মেকও �স করায়� কের িনেয়েছ।  তাই �দবুর ছা�ী িকেশারী 

রােবয়া ও দুিকেলা চােলর িবিনমেয় িনেজর �দহেক মদেনর �লােভর সামেন �মেল ধরেত বাধ� 

হেয়েছ । অথচ মাঠ আজ ধােন পিরপূণ� । িক� যারা এই ধানেক �রাপন কেরেছ , লালন 

কেরেছ, পালন কেরেছ তারাই জােন না এই ধােনর মািলক তারা িকনা ? �দবু, কৃষক �নতা ও 

ম�ীেদর সে� আেলাচনা কের �জেনেছ নকশালবািড়র হঠকাির পথ িদেয় আর চলা যােব না। 

তাই সংগঠন যতিদন না শি�শালী হে� ততিদন কৃষক ছয়মাস ধান পােব। তারপর জিম 

চেল যােব �জাতদােরর হােত । এই আেপােসর পথ �মেন িনেত পাের না �দবু । �স উপলি� 

কের পুিলেসর সাহােয� ধােনর মািলকানা মদেনর কােছ চেল যােব । ‘ফেল এই মুহূেত� �দবু 

িঠক কেরেছ আেপাস নয় । মানেব না ি�প�ীয় চুি� । এরা �খুক বুক িদেয় ধান । এখন 

ওেদর থামান মােন সং�ােমর সে� িব�াসঘাতকতা করা । সং�ােমর আর এক নাম সংঘষ� । 

ভিবষৎ সূেয�র উ�ােপর আশায় �� �হাক সং�াম’।
১৯  

 

 ৭. তরাইেয়র মা :  �কেদব চে�াপাধ�ায়  

        িব�েবর উ�াদনায় উ�ীিপত যুবেকরা নকশালবািড়র অভু��ােনর পর কৃিষ িব�বেক 

সফল করার লে�� �ােম িগেয় কৃষকেদর পােশ থাকার অ�ীকার �হণ কেরন । �দেশর 

িনর�র মানুষেদর সা�র করার কম�সূচী �যমন �হণ করা হেয়িছল �তমিন দির� ভূিমহীন 

�খত মজুরেদর সে� �থেক �াম জীবেনর �ত�� অিভ�তা লাভ করাও িছল এই সং�ােমর 

অন�তম ল�� । এই উে�েশ�ই ‘�ে�য় �নতার মহান আ�ােন’ হাজার হাজার ত�েণর মত 

শা�নু ও কল�াণও �প�েছ িগেয়িছল পি�মবাংলার �কােনা একিট হতদির� �ােম । এই 

আে�ালেনই শহীদ হেয়েছ কল�াণ আর �সই মৃতূ� সংবাদই বহন কের িনেয় এেসেছ ব�ু 
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শা�নু কল�ােণর মােয়র কােছ । �সই মা যােক কল�াণ িচিঠেত িলেখিছল – ‘সারা 

পি�মবাংলায় – সারা ভারেত ল� �ােম ছিড়েয় আেছন �কািট �কািট জনমদুঃিখনী মা । 

তুিমও তােদরই একজন । �সই অ�মুখী জননীর দুঃখ িচরতের মুিছেয় িদেত আমরা িব�েবর 

কােজ ঝাঁপ িদেয়িছ । মা এ যুগ �য আমােদর ... িব�েবর আ�ত�ােগর’।
২০
 

       আে�ালনেক সাথ�ক কের �তালার জন� অসংখ� ত�ণ �াণ ি�ধাহীনভােব 

আ�িবসজ�েনর পথ �বেছ িনেয়িছল । আর �সই অসংখ� ত�ণ �াণেদর পিরবার যারা হয়েতা 

�ত��ভােব আ�ত�াগ কেরনিন িক� অসংখ� িন�াহীন রাি� – য�ণা আর অসহায়ে�র িশকার 

হেত হেয়েছ তােদর �িতিনয়ত । �কােনা ��ে� সামািজক অব�ানগতিদক �থেকও তােদর 

একঘের হেত হেয়েছ । �িতিনয়ত লড়াই করেত হেয়েছ িনেজর সে� এবং সমােজর সে� । 

�সই লড়াইেয়র িহসাব �তা �কউ রােখিন । যিদও তােদর িনঃ�াথ� আ�ত�াগই িছল এই 

ত�ণেদর এিগেয় চলার িপছেনর মূল জীবনীশি� । ‘তরাইেয়র মা’ গে� এই সত�িটই 

উ�ািটত হয় । তাই কল�ােণর জন� মােয়র হােত �বানা �সােয়টার মা শা�নুর হাত িদেয় 

�প�েছ িদেত চান �কােনা এক ভূিমহীন �খতমজুরেদর কােছ । যােদর মেধ�ই কল�াণ িমেশ 

আেছ । 

 

৮. বােরা – বােরা বছেরর পর : অিভিজৎ �সন��   

        ব�ুেকর নলেকই �মতার উৎস বেল �ীকার কের �য লড়াইটা �� হেয়িছল, 

সবিকছুেক পাে� �দওয়ার লে��,�শষপয�� তা ধূিলসাৎ হেয় �গল । খুেনর বদেল খুন – 

সমানািধকােরর স�ান – সবাই কমেরড এই ভাবনার �য �যাগসূ�টা গেড় উেঠিছল নকশাল 

আে�ালনেক �ক� কের ,��িণশ�েক খতম করার মধ� িদেয় , মু�া�ল গঠন কের 

িনেজেদর অিধকার �িত�ার লে��, তা কতটা �হণেযাগ� িকংবা সমথ�নেযাগ� তা িনেয় সংশয় 
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এবং তক� তখনও িছল আজ এই আে�ালেনর প�াশ বছর অিত�া� হওয়ার পেরও আেছ । 

তবুও একিট সত�েক অ�ীকার করা যায় না এই লড়াইেয়র মধ� িদেয় �� �দখেত �� 

কেরিছল বুধন �হম�েমর মত ল� ল� �খতমজুর এবং ত�ণ যুবেকরা যারা �াম িদেয় শহর 

িঘরেত �চেয়িছল। একটা লং মাচ� হেব আর ��টা বা�ব হেয় উঠেব। এই গে� মেনর �কােণ 

লুিকেয় থাকা �সই ��টা �য �বঁেচ থােক , �বঁেচ থাকেত চায় তােকই তুেল ধরেত �চেয়েছন। 

তাই বােরা বছর ধের �য ��টা িজইেয় �রেখিছল বুধন �হম�েমর মেতা �খতমজুর খরা – 

অনাহার – দািরে��র চরম সীমায় �প�েছ বারবার �� হেত হেতও বােরা বছর আেগর �দখা 

�সই বাবুিট, কমেরড সং�ামী বাবুিটর সে� যখন আবার �দখা হয়, তখন �স িব�াস করেত 

�� কের আবার একিট লড়াই হেব ।  

       িক� সময় বেড়া িনম�ম-িন�ুর । তাই বােরা বছর আেগর কমেরড �নতা আজ �লবার– 

িঠেকদার।  তার উপর দািয়� শ – িতেনক �লবার �যাগার করার । িক� চােষর সময় এত 

�লাক পাওয়া সহজ নয়। িক� ক�াকিটং ইি�িনয়ার সান�ােলর দািব ‘ কাজ হােত িনেল 

�সটােক �তা �শষ করেতই হেব মশাই – ইট  ইজ নট আ �রভিলউশন ইট মা� িব �ােট�ড 

অ�া� িফিনশ� ’২১ আর ভারতবেষ�র মেতা �দেশ �লাক পাওয়া যােব না �সটা অস�ব । আর 

যখন মুিশ�দাবাদ ,বাঁকুড়া ,বীরভূমেক খরা�বণ এলাকা বেল িবেরাধীপ� �বল দািব জানাে�। 

পঁুিজবাদী ��িণর কােছ �কােনা খবরই অজানা �নই তাই �লবার িঠেকদােরর অতীত কািহিন 

পুেরাটাই এেদর জানা। তাই িকছুটা পিরহাস কেরই সান�াল বেলেছন – ‘মুিশ�দাবােদই �তা 

�বসওয়াক� িছল আপনােদর তাই না !তাহেল �তা মশাই আর ঝােমলাই �নই – িফলড �তির। 

তেব �মাড়ল �গােছর একজন কাউেক পাকড়ােত হেব – গাঁেয়র �লাক এখেনা সব �ভড়ার 

পাল’।
২২
 তাই নতুন কের আবার বােরা বছর পর কানুপুর (�ােমর নামটাও ইি�তপূণ� ) যা�া , 

মজুর সং�েহর জন� । িক� �ােম �লাক �কাথায় ? সবাই িক কানুপুর �ছেড় শহের চেল 

�গেছ। �াম িদেয় শহর �ঘরার �� আজ �কাথায় িবলীন হেয় �গেছ।িক� বুধনরা �তা আজও 
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�� �দেখ। তাই িফ� িফ�  কের বেল – ‘সে� ইটা এেনেছন বাবু’ । ইি�তটা আর �� হয় 

না বােরা বছর পর । তবুও সচিকত হেয় ওেঠ �া�ন কমেরড । িজ�াস� �থেক যায় িক হেব 

আর পাইপগান িদেয় ? বুধন আজও িব�াস কের ওটাই শি�র উৎস । কানুপুেরর অভু� 

কম�হীন মানুষেতা আজ ‘ওটা’ িদেয়ই ডাকািত করেছ । িব�েবর এই িনম�ম পিরণিত আমােদর 

�চতন�েক আঘাত কের , �ি�ত কের । যিদও বা�ব এটাই । বদেলর �� বদলার �ে� 

�পা�িরত হেয় যাওয়াটাই আে�ালেনর পিরণিত িনম�ােণ সহায়তা কেরিছল িকনা তা 

তক�সােপ� । তবুও এই আে�ালন �য স�াবনার বীজিটেক বপন কেরিছল তার িবনাশ অত 

সহজসাধ� নয় । কারণ �য সংকটকাল এই আে�ালেনর জ�দাতা �সই সংকেটর অবসান 

আজও হয়িন। তাই সং�ােমর অিমত স�াবনা আজও িবদ�মান।  

 

 ৯. অ�িত��ী : দীপংকর চ�বত�ী 

      মধ�িব� আপাত শাি�কামী মানুষ িহসােব অন�ােয়র িবেরািধতা করার সাহস িকংবা 

আ�ত�াগ করার �য়াস দুিটই আমােদর জীবনযাপেনর মধ� িদেয় �ায় �শখান হয় না বলেলই 

চেল । নকশালবািড় – র আে�ালন এই মধ�িব�সুলভ গা বাঁচােনা ভাবনা �থেক ল� ল� 

ত�ণ যুবকেক অন�ভােব ভাবেত িশিখেয়িছল । একটা �িতেরােধর আ�নেক অ�ের �ািলেয় 

িদেয়িছল । নকশাল আে�ালনেক দমন করার লে�� �শাসিনক �র �থেক �য আইিন স�াস 

চেলিছল তার ফল�িতেত হাজার হাজার যুবক �াণ হািরেয়িছেলন । এই গে� ‘বুলু’  

�সইরকমই একজন নকশাল কম�ী�েপ পুিলেশর �িলেত মারা যায় । বুলুর মৃতু�সংবাদ �পেয়ই 

ব�ু িস�াথ� এেসেছ কলকাতার শহরতলীেত বুলুর বািড়েত । 

       যাওয়ার পেথ �চােখ পেড় �দওয়াল িলখেন ঢাকা সম� নতুন নতুন বািড় । িবিভ� 

দেলর িবিবধ ব�ব� পড়েত পড়েত এিগেয় চেল িস�াথ� – ‘‘ ‘জাতীয় গণতাি�ক িব�ব 
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িজ�াবাদ । ULDF �াথ�ীেদর �ভাট িদন’। ‘�ভাট বয়কট কের নয়, �ভােটর মাধ�েমই আপনার 

রায় িদন। জনগণতাি�ক সমাজতাি�ক িব�ব সফল ক�ন’। তারপেরর �লখাটার ওপর 

আলকাতরা �বালােনা । অেনক কে� পড়ল িস�াথ� – ‘�তইশ বছর �ভাট িদেয় আপিন িক 

�পেয়েছন ? �ভাট নয় , সশ� কৃিষিব�বই মুি�র পথ’। ও এটা বুলুেদর পািট�র �পা�ার ! 

সবার �পা�ার অ�ত , আর ওেদর �পা�ােরর ওপর আলকাতরা – কারণটা িঠক বুঝল না 

িস�াথ�’’ ।
২৩
 সব রাজৈনিতক দলই নকশালেদর িব�ে� তী� িবেরািধতার পথ �হণ করেত 

�� কেরিছল । পুিলেসর সে� কংে�স ও বামদল�িলও নকশালপ�ী ছা�েদর িনধেন �নেম 

পেড়িছল । সবেচেয় �েরাচনা এেসিছল মা��বাদী দেলর কাছ �থেক।  ময়দােনর জনসভায় 

�েমাদ দাশ�� বেলিছেলন , ‘নকশালপ�ীেদর পুিলস আমােদর হােত তুেল িদেল আমরা 

চি�শ ঘ�ায় তােদর ঠা�া কের �দব’।২৪ এই চরম িবেরািধতার মেধ�ও িব�েবর সূয� অ�িমত 

যায় না । �িতেরােধর জন� ��ত ��� । তাই বুলুর বািড়র পথ�দশ�ক িব�ুরা আজও 

িবলুর �দিশ�ত পথেক অনুসরণ কের চেলেছ । একজন িবলুর হত�ার পর হাজার হাজার িব�ু 

��ত আেছ । তাই িনয�াতন কের িব�েবর �জায়ারেক �রাখা যায় না । এই �দওয়াল িলখনেক 

�মাছা আজ অসাধ� । উ�ািসত িব�েবর সূয�েরখােক দমন করার �মতা আজ কােরার �নই । 

তাই ওরা ‘অ�িত��ী’ । 

 

১০. সবুজ �ীেপর মািঝ : বািরদবরণ চ�বত�ী 

         নকশাল আে�ালন এই গ�িটর �ক�িব�ুেত একিট ���পূণ� ঘটনাচ� িহসােব 

িনধ�ািরত হেলও ব�ি�মানুেষর �� – হতাশা – ��াধই এই গে�র মূল অিভমুখ িহসােব 

িচি�ত হেত পাের । একদা নকশাল আে�ালেনর �িত আ�হী হেয় পেড়িছল বামপ�ী 

নকুেলর বাবা – িনতাই হালদার । যিদও পরবত�ীকােল িতিন তাঁর কৃতকেম�র জন� অনুত� হন 

এবং পুরাতন বামপ�ী িশিবের িফের আসেত চান । িক� ততিদেন অেনক �দির হেয় �গেছ । 
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পািট�র িনেদ�েশ িবভাস খুন কেরেছ নকুেলর বাবােক । তখন নকুল দশ – বােরা বছেরর 

িকেশার । আজ আঠােরা বছর পের িবভাস আবার িফের এেসেছ �সই �খািনয়া �ােম । 

আবার �দখা হেয়েছ নকুেলর সে� । যিদও িবভােসর িব�াস নকুল তােক িচনেত পােরিন । 

এই �াম �জেলেদর �াম । মাছ ধরাই এই �ােমর �ধান উপাজ�েনর পথ । সাতষি� সােল 

�থম যু��ে�র সময় নকুেলর বাপ ঠাকুরদাদারা হেরকৃ� �কাঙােরর কােছ দািব জািনেয়িছল 

এই �কালিবেলর িনঃশত� �ভাগদখেলর অিধকার । িবনা পয়সায় এই দহর অিধকার �দওয়া 

স�ব নয় জািনেয়িছেলন হেরকৃ� �কাঙার । কারণ ‘এখন সবই সরকােরর খাস। সরকােরর 

খাস জিমর বে�াব� িদেত হয় �ট�ার �ডেক , �ট�ার মােন �বােঝা �তা – দরাদিরর 

হাঁকাহাঁিকর িচিঠচাপািট – �সখােন �য �বিশ মূল� িদেত কবুল কের তােকই বাঁধা সমেয়র জন� 

মািলকানা �ছেড় িদেত হয় । যিদ �তামরা িবনা পয়সায় �ভাগদখেলর মতলব �ছেড় িদেয় 

নামমা� খাজনায়  - ধেরা িকনা বছের একর িপছু দশটাকা এমিনতেরা িকছু একটা ! – তেব 

রাতারািত �নািটশ কের �তামােদর িদেয় িদেত পাির , িনেজরা ভােবা , �ভেবিচে� এককা�া 

হেয় আমার কােছ এেসা । �সই হল িকনা �কালিবেলর একােলর সূ�পাত’।
২৫
 

        আজ আঠােরা বছর পর িবভাস এখােন এেসেছ  আটা�েরর বন�ায় হঠাৎ গ�ার বুেক 

�ভেস ওঠা একিট চেরর স�ােন । এর নাম �দওয়া হেয়েছ সবুজ �ীপ । এই সবুজ �ীপেক 

�ক� কের এই এলাকার মানুষ নতুন কের �� �দখেত �� কেরেছ । �সই নতুন �ে�র 

কাজল �লেগেছ নকুেলর �চােখও । বাবার হত�াকারী�েপ িবভাসেক �স িনি�তভােবই িচি�ত 

কেরেছ । িক� বাবার হত�ার �িতেশাধ �নওয়ার লে�� �স িবভাসেক হত�া করেত পাের না । 

তার মেন �তির হেয়েছ একিট �� – ‘জােনন , আপনােক �চনার পর �থেকই আমার মেধ� 

কী ঝড় তুফান �� হেয় �গেছ । দু –পা এেগাি� �তা চার – পা িপিছেয় যাি� । িকছুেতই 

ভুলেত পারিছ না বােপর �সই খুিনটােক । আবার িকছুেতই ভুলেত পারিছ না , চর 

�নায়াপাড়ার ওই সবুজ ��টােক । ভুলেত পারিছ না , ওই নতুন �ীপটােক গেড় �তালার 
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কােজ আিম িনেজেক এেকবােরই িবিলেয় িদেয়িছ – এমন িকছু কাজ আিম করেত পাির না 

যােত ওই গড়ার কাজ একটা িদেনর জেন� হেলও থমেক যায়’ ।
২৬
 

        সবুজ�ীপেক �ক� কের আগামীেত এই অ�েলর সাধারণ মানুেষর বৃহ�র সামািজক 

ও আিথ�ক উ�য়েনর ধারােক অব�াহত রাখার লে��ই নকুল তার সম� ��াধ এবং 

�িতেশাধ�ৃহােক িনয়�ণ করেত �চেয়েছ । বৃহ�র �ােথ�র লে�� �স তার ব�ি�গত রাগ 

দুঃখেক সংবরণ কেরেছ । তাই নকশাল আে�ালনেক অিত�ম কের এই গ�িট আসেল 

মানুেষর ভােলা থাকার এবং ভােলা রাখার ��েকই িচর�ন কের �রেখেছ । আর এইজন�ই 

�তা গেড় ওেঠ �িতিট সং�াম ।  

 

১১. �ছাট বকুলপুেরর পেরর কথা : িস�াথ� সাহা 

        মািণক বে��াপাধ�ােয়র ব�ল জনি�য় �ছাটগ� ‘�ছাটবকুলপুেরর যা�ী’ গ�িট । এই 

গে� িদবাকর ও আ�া সং�ামী �নতৃ�েক সমথ�ন জানােনার লে��ই �হাক িকংবা সং�ােম 

অংশ�হণ করার উে�েশ�ই �হাক �ছাটবকুলপুেরর উে�েশ� যা�া কেরিছল । ‘িক� তার 

উে�শ� সফল হয় না , �কননা স�ি� ব�ব�ার ধারকবাহক এবং র�কেদর সতক� �হরা 

এিড়েয় যাওয়া তার পে� স�ব হয়িন এবং খুবই স�ব �য , �স ও আ�া বদমােয়শেদর হােত 

উপহািসত ও যার পর নাই লাি�ত হেয়িছল’।
২৭
 গ�কার এই ব�ব� �পশ করার পর 

অিভনবভ�ীেত �ছাট বকুলপুেরর পেরর সং�ােমর ইিতহাসেক তুেল ধরেত �চেয়েছন । 

পিরবিত�ত পিরি�িতেত পূব�তন আে�ালেনর সীমাব�তােক অিত�ম কের �ায় দুই দশক 

পের আবার দুইজন যা�ী �হম� ও �গাপাল িরেদপুর �প�ছেব বেল ��ত হয় । তেব এরা  

অেনক অিভ� । পূব�তন আে�ালেনর অিভ�তা �থেক িশ�া িনেয় অেনক �বিশ সতক� এবং 

পিরি�িত সেচতন । 
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         িব�বেক ছিড়েয় �দওয়ার লে�� তােদর গ�ব� িরেদপুর । িক� �িতেরাধও ��ত । 

�শাসিনক তৎপরতাও তুে� , তাই �িতিট �ােম �তির করা হেয়িছল িডেফ� পািট� । যারা 

�ােম নতুন �কউ এেলই �খাঁজখবর �নয় । �ে�া�েরর মাধ�েম তােদর সম� খবর সং�হ 

কের । �গাপাল ও �হম� অবশ� সব ��িত িনেয়ই উপি�ত হেয়িছল িরেদপুর �ােম । শহর 

�থেক �কন তারা এই �ােম এেসেছ এই �াথিমক �ে�র উ�র তােদর �তির িছল । এই 

�ােমর িনবারণ িমি�র সে� তারা কাজ করেব বেল এেসেছ । �হম�-র ব�ব� অনুযায়ী 

িরেদপুের কােজর অভাব �নই । অেনক পাকাবািড় হেব , আর িকছু �মরামেতর কাজও হেব । 

িনবারেণর সহেযাগী িহসােব তারা কাজ করেব। িরেদপুেরর পিরে�ি�েত কথা�িল িমথ�া নয়।  

কারণ এখােন অেনক�েলা পাকাবািড় হওয়ার স�াবনা সিত�ই �তির হেয়েছ । এই স�িতভ 

উ�র �াভািবকভােবই িডেফ� পািট�র মেন ধে�র সৃি� কের । ‘এই দুইটাের �তা �সই �লাক 

মেন হয় না । বেড়াবাবু যােদর কথা িদনরা� পােড়ন । বীরভূম বাঁকুড়ার নতুন মাইনেসর 

�কানও গ� �তা এেদর শরীেল পাই না �র । বেড়া �ধাঁকা লাইগেত�েছ’ ।
২৮

  

     বেড়া অসহায় লােগ িডেফ� পািট�র �লােকেদর । এই অেচনা মানুষদুিট সব �ে�রই 

সদু�র িদেয়েছ আর যারা এই �জলায় কাজ করেব বেল �বেছ িনেয়েছ তারাও �তা �চনা মানুষ 

নয় । ‘যিদও তােদর দুিট পা , দুিট হাত , দুিট কান , একিট নািসকা এবং এই অ�েলর 

মানুেষর মেতাই তারা অসহনীয়ভােব উৎপীিড়ত , দাির��ভাের তােদর শরীরও �গেছ নুেয় , 

মন হেয় িগেয়েছ ��ং । িরেদপুর িডেফ� পািট�র �লােকরা িহসাব �মলােত পাের না । 

িকংকত�ব�িবমূঢ় হয় এবং �কবল িনেজেদর মেধ� মুখ চাওয়াচাওিয় করেত থােক ‘।
২৯
 

�শষপয�� সে�েহর তািলকা �থেক �গাপাল ও �হম�েক বাদ িদেতই হয় । তেব গে�র �শষ 

এখােনই নয় । �লখক পিরিশ� অংেশ গে�র  অন� িপঠিটর সে�ও আমােদর পিরচয় করান । 

আজকাল িড.এম অিফেসর তৎপরতা , চা�ল� বৃি� �পেয়েছ । কারণ এস.িপ সােহেবর কােছ 

খবর এেসেছ  - িরেদপুর বা�েদর �ূেপর উপর বেস আেছ । ��তই হতাশ িড.এম িম�ার 
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ব�ানািজ� – কারণ তারা �শাসিনক �র থেক িনি�� ব�ব�া কেরিছেলন । পাড়ায় পাড়ায় 

িডেফ� পািট� গেড় তুেলিছেলন । তবুও ওরা �বাকা বািনেয় িদেয়েছ । এই অকুেতাভয় 

আে�ালন মুি� আনেবই আজ না হয় কাল । এই অিধকার র�ার লড়াই , আ�ময�াদার 

লড়াই �কানও �কৗশেলই িন�ভ হেব না । নতুন অিভ�তা িদেয়ই পুরাতন ব�থ�তা মুেছ 

যােব। 

 

১২. রতনলাল – �পন চ�বত�ী  

         �য অিধকােরর লড়াই, সং�ােমর তী�তায় িবপুল জনসমথ�ন লাভ কেরিছল 

নকশালবািড়র অভু��ান, �শষপয�� তা স�াস – আর মৃতু�র িমিছেলর মধ� িদেয় �শষ হেয় 

�গল । রেয় �গল বামপ�ী দল�িলর মেধ� �মতা ও অিধকােরর �� । পািট� বারবার ভাঙল । 

িস.িপ.আই , িস.িপ.আই (এম), িস.িপ.আই (এম এল) ভারতীয় কিমউিন� পািট�র এই টুকেরা 

টুকেরা হেয় যাওয়া সৃি� করল এক ঘৃণা আর িবে�েষর রাজনীিত । দল�িলর মেধ� �তির হল 

অিব�াস আর সে�েহর বাতাবরণ । ফেল �খেট খাওয়া মানুেষর লড়াই �গৗণ হেয় িগেয়িছল । 

িনজ িনজ মত �িত�া করার লে�� এবং �মতার অিলে� িনেজেদর আিধপত� কােয়ম করার 

আকা�ায়  �যেকােনা উপায় অবল�ন করার �বণতা এই সমেয়র খুব �াভািবক একিট 

�বণতা�েপ িচি�ত করা �যেত পাের ।  তাই রতনলােলর মেতা ভূিমহীন চািষ পিরবােরর 

�ছেল যারা িচন –ভারেতর যুে�র জন� �দেশর জন� িবনা ��িতেতই লড়াই করেত �চেয়িছল।  

মানুেষর অিধকারেক �িতি�ত করার লে�� পািট�র কােজ আে�াৎসগ� করেত �চেয়িছল । 

তােদরও ভুল ভাঙল । যখন পািট� �ভেঙ টুকেরা টুকেরা হেয় �গল। রতনলােলরও �মাহভ� 

ঘটল । �স কম�ী িহসােব ই�ফা িদল এবং �া� কিমিটেক িচিঠ িলেখ জািনেয় িদল – ‘জন�াথ� 

িবেরাধী সংিবধােনর মধ� িদেয় �তির করা �শাসন কখনই জনগেণর �মৗল অিধকােরর �িত�া 

�দয় না । এটা হল �ামীণ সরলমিত কৃষকেদর ঠকােনা আর সাম� বুেজ�ায়ােদর মেনার�েনর 
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জন� �ামীণ যা�ায় ব�াটােছেলর �মেয় �সেজ নাচার মেতাই এক চমক সৃি�র �য়াস ; 

�দউিলয়াপনা’।
৩০

 আর এই িচিঠর �শেষ ‘অিভন�ন সহ’ কথািট িলখেলও িনেজর নােমর 

আেগ কমেরড কথািট িলেখও �স কািল িদেয় �কেট িদল । সং�ামেক হািতয়ার কের জিমদাির 

�থার উে�দ , �জাতদােরর হাত �থেক �বনািম জিম উ�ার এবং কৃষকেদর জিমর উপর 

মািলকানা �িত�ার �য লড়াই তা �শষপয�� কৃষকেদর দুেবলা খাবার সং�ান ও কের উঠেত 

পারেলা না। রতনলাল তার �ােম এমন একিটও সংসার �পল না �যখােন দুেবলা হাঁিড় চেড় । 

িক� এলাকািভি�ক �মতা দখেলর জন� �তির হেয় উেঠেছ রাজৈনিতক দল�িল । রতনলাল 

িবক� একিট পেথর স�ান করেত চাইল । রাজৈনিতক ভােব সশ� হেয় �াম িদেয় শহর 

�ঘরার লড়াইেত �স সািমল হেত চাইল । �শাসিনক স�াস তােক �জলব�ী কের । 

আটা�েরর �শেষ �স যখন ছাড়া পায় �দেখ তখন �দেষ সবুজ িব�ব হেয় �গেছ । চলেছ আর 

একটা রাজৈনিতক চ�া�।  “��ণী সং�াম নয় , বরগা – আপস । এরা সব কৃষেকর 

আে�াশ �থেক জিমদারেদর র�া করার িব�� �িতিনিধ । এরা পািরবািরক শাসনেক ��য় 

�দয়,��রতে�র গাঁটছড়ার সে� এরা বাঁধা । �স �বােঝ ,‘�িতটা পদে�প এখন সতক�তার”।
৩১
  

রতনলােলর সতক�তা �শষপয�� ব�থ� হেয় যায় । িবেরাধী সিমিতর �লােকরা এক হেয় 

হত�া কের রতনলালেক । মৃতু�র �কােল ঢেল পড়ার আেগর মুহূত� পয�� রতনলাল �� �দেখ 

�ােমর �লােকেদর সে� �শষিদন অবিধ থাকেত হেব ওেদর আ�া অজ�ন করার জন� । 

রাজৈনিতক িহংসা �িতিহংসার চ�াে� সাধারন মানুেষর �াথ� �য বাের বােরই রাজৈনিতক 

দল�িলর �ােথ�র সংঘােত ব�াহত হেয়েছ, এই তাৎপয�পূণ� সত�িটই এই গে� বা�বািয়ত 

হেয়েছ । রতনলালরা জােন আধা – ঔপিনেবিশক, আধা – সাম�তাি�ক এই িবরাট �দেশ 

যিদ কৃষকেদর পােশ থাকা যায় তাহেল তারাই হেয় উঠেব অ�িতেরাধ� । �কােনা শি� – ই 

তােদর �িতহত করেত পারেব না ।  
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১৩. হাবা : একলব� �ঘাষ  

       নকশাল আে�ালেনর কম�সূচী িছল শহর �থেক �ােম িগেয় �ােমর মানুষেদর এই 

আে�ালেন শিরক করা । দীঘ�লািলত �য অন�ায় আর �শাষেণর ইিতহাস পু�ীভূত হেয় 

উেঠিছল তারই িব�ে� �ধু �িতবােদর ভাষা নয় , ��িণশ�েক হত�া করার �চারািভযানও 

চালােনা হয় । িহংসার �ত�াঘােত �িতিহংসা এবং হত�ার রাজনীিতেত এক ভেয়র আবহ 

িনম�ােণর �েচ�া পাশাপািশ এটাও িব�াস করােনার �য়াস ‘ ��ণীশ�র রে� হাত রাঙােলই 

কিমউিন� হওয়া যােব’।৩২ 

       এই খতেমর রাজনীিত িদেয় নকশালবািড়র আে�ালন �য সাথ�ক হেয় ওেঠিন তা আজ 

অধ�শতা�ী পের �মািণত । িক� তৎকালীন �ামীন যুবকেদর মেধ� এই আে�ালন �য �বল 

উ�াদনার সৃি� কেরিছল তা �লখক তাঁর ‘হাবা’ গ�িটর মধ� িদেয় উপ�ািপত কেরেছন । 

‘হাবা’ যার আসল নাম কািত�ক , কােলর িববত�েন খেস পেড়েছ । রেয় �গেছ �ধু হাবা – 

কারন তার িচ�ার সামথ�� �� । তাই �লখেকর উপলি� ‘ আসেল �স যিদ �কানও িদন 

িচ�ার সামথ�� পায় িকংবা তার জেন� যিদ �কউ ভাবনা কের তেব এটাই পির�ার – তার 

�কানও জােল প�াঁচােলা বুি� �নই , সাংসািরক �ে�েপ যা �ধু বুি� বেল িবেবচ�’।৩৩ এই 

কারেণই �স হাবা । এ �হন হাবা যার বা�ববুি� বা�ব জগেতর মানদে� শূন� । �সও এই 

পিরবিত�ত পিরি�িতেত নকশালেদর �ারা অনু�ািণত হেয় �ােমর এক ধনী ব�ি�েক অন�ান� 

নকশালেদর সে� সি�িলত হেয় হত�া কেরেছ । ��িণ �বষেম�র ঘৃণােক উসেক িদেয় , �মতা 

দখেলর লড়াইেক , খতেমর লড়াইেত �পা�িরত করার �য ইিতহাস তা িছল এক �ে�র 

ইিতহাস । িব�াস িছল এই পেথই একমা� ‘মানেষর ভােলা হেব – গিরব মানুেষর’।
৩৪
 

        নকশালবািড় কৃষক অভু��ােনর মধ� িদেয়, ছা�–যুবক – কৃষক – �িমেকর সি�িলত 

�য়ােসর মধ� িদেয় মুি�র জয়গান রচনা করেত �চেয়িছল । তার গৃহীত কম�সূচী বা প�া 

কতটা কায�করী বা ন�ায়িবচােরর মানদে� তা �হণেযাগ� িকনা তা কখেনাই তক�াতীত নয়। 
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তবুও এই ভাঙেনর কাল তার সীমাব�তা িনেয়ও গড়েত �চেয়িছল এমন এক �ত�য়েক যার 

মূল �ক�িব�ুেত িছল সমাজবদেলর ��। মু�, �াধীন, গণতাি�ক ভারেতর �� ।  

 

১৪. মােয়র জন� : ভগীরথ িম�  

        �শাষেণর ইিতহােস নারী �বাধহয় আিদতম �ভাগ ও দখেলর ব� । ভগীরথ িম� তাঁর 

‘মােয়র জন�’ গে� নারী – র �পেকর আড়ােল �দেশর মািট – র অিধকােরর কািহিনেক 

অসাধারণ ব��নায় উপ�ািপত কেরেছন । এই গে� দুিট কািহিন সমা�রালভােব �বািহত 

হেয়েছ । একিট ষ�ী বাউির-র মােয়র গ� অন�িট কথেকর মােয়র গ� । যিদও �শষপয�� 

দুিট গ�ই �কাথাও িমেলিমেশ এক হেয় যায় । জািতগত �েভদ ষ�ী বাউির ও কথেকর মেধ� 

রেয়েছ । ষ�ী বাউির অিশি�ত , জ�পিরচয়ও �� নয় । কারণ গা�ুিল গেড়র �মেজা কত�া 

এবং তার স�ীেদর িনত� �ভােগর সাম�ী িছল ষ�ী বাউিরর মা । তারই পিরণাম ষ�ী বাউির । 

অন�িদেক কথক িশি�ত । িক� তার বািড় মিতন বাবুর কােছ বাঁধা পেড় আেছ । মিতন বাবু 

বািড়িটেত  কথক এবং তার মােক থাকেত �দন বেট িক� মাথা �গাঁজার অিধকারটুকু ছাড়া 

আর �কােনা অিধকারই অবিশ� রােখনিন মিতনবাবু । তাই জািতগত ও িশ�াগত �েভদ 

থাকা সে�ও �শাষণ ও ব�নার মানদ� দুজন একই িব�ুেত দাঁিড়েয় আেছ । 

         একিট �খজুর গােছর অনুষে� �লখক এই �শাষেণর ইিতবৃ�েক তুেল ধেরেছন । ষ�ী 

বাউিরর একিট �খজুর গাছ আেছ । �িতবছর তার �থেক রস �শাষণ কের কের আজ তার 

এেকবাের �কেনা শরীর। কথক ষ�ী বাউিরেক গাছটা আর ইজারা িদেত িনেষধ কের । 

কারণ গাছটা তাহেল আর বাঁচেব না । িক� িখেদর �ালা এমনই অন� যার �থেক মুি� 

পাওয়া যায় না । তাই �স বেল – ‘গাছ �তা গাছ, এখন যিদ �কউ �মার �পেট – ধরা মা – 

টােক ইজারা িলেত চায় যিদ িসই সুবােদ হােত �ঁইেজ �দয় এক কুিড় ট�াকা , �তা িলেত 
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হেব�ক ট�াকাটা । িখদার বাড়া আ�ন , আই�া , নাই এই িব� – স� সাের । িলেমেষ খা�ব 

দহন কই� েত পাের উ’।
৩৫

 অন�িদেক মিতনবাবুর অিভেযােগর িভি�েত কথেকর �জল 

�হফাজত হয় । কারণ কথেকর অপরাধ িনেজর িভেট �থেক মিতনবাবুেক উেঠ �যেত 

বেলিছেলন এবং মিতনবাবুর হাি�ং িমেলর �দওয়াল শাবেলর ঘা �মের ফািটেয় িদেয়িছেলন । 

এরই িভি�েত বাঁকুড়া �কােট� কথেকর িব�ে� অিভেযাগ আনা হয় দশ – বােরাটা ডাকািত – 

ধষ�ণ আর রাহাজািনর । এছাড়া সব �থেক মারা�ক অিভেযাগ হল িব�ুপুর �থেক তালডাংরা 

পয�� িতিন গেড় তুেলেছন এক িবশাল উ�প�ী ঘাঁিট । অেনকিদন বােদ �জল �থেক িফের 

িনেজর িভেটয় �ান হল না কথেকর । কারণ ততিদেন তার �পি�ক িভেট মিতনবাবু দখল 

কের িভেটর �কােণ কথেকর মােক একিট কুঁেড় ঘর বািনেয় িদেয়েছন ।  

        অথচ �াধীনতা  উ�রকােল �দশ �তা সমৃ� হে� । উ�য়েনর �জায়ার �লেগেছ পেথ 

– �া�ের – মােঠ অথচ তার িছেটেফাঁটাও এেস �প�ছয়িন ষ�ী বাউিরেদর হােত । জীবন 

যাপেনর নূন�তম �েয়াজনটুকুও পূরণ হয় না ষ�ী বাউিরেদর । এই মানুষ�িলর �িত 

িনম�মভােব উদাসীন সমাজ – �শাসন ও সরকার। তাই কথক ও ষ�ী বাউির িমেল ি�র কের 

এখান �থেক চেল �যেত হেব । অন� �কাথাও িগেয় �খেট �রাজগার কের বাঁচেত হেব । িক� 

�ভােরর আেলা �ফাটার আেগই কথেকর কঁুেড় ঘের পুিলেসর আগমন । সম� িকছু আঁিতপািত 

কের খুঁেজ বলেলন – ‘‘এেসিছলুম এিদেক একটা কােজ। ভাবলুম , একিটবার ঢু ঁ�মের যাই । 

�নিছ নািক খুব িমিটং �� কেরছ �লবারেদর িনেয় ! সিত� ?’ – বলেত বলেত খবেরর 

কাগেজর একিট জায়গায় এেস �চাখ আটেক �গল বড়বাবুর । �ক�ীয় �দােম ইঁদুেরর 

�দৗরা�� ... 

      “খবরটার তলায় লাল কািলর দাগ িদেয়িছলাম আিম । খবরটা খুব �রামা�কর মেন 

হেয়িছল আমার কােছ । ভু� কুঁচেক উেঠেছ বেড়াবাবুর, আমারিদেক কেয়ক পলক ি�র 

দৃি�েত তািকেয় রইেলন । তারপর বলেলন, ‘এই কাগজটােক আিম বােজয়া� করলাম’’।৩৬ 
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এই িনরীহ কাগজিটর �িত সে�হ অথচ মিতনবাবুর �চারাই চােলর �াক বেড়াবাবুর সামেন 

িদেয় কলকাতায় চেল �গেলও িতিন িন�ৃহ । এই চরম অন�ােয়র িব�ে� িক পািলেয় বাঁচা 

যায় । তাই কথেকর যাওয়া হয় না অন� �কাথাও । ষ�ী বাউিরেকও িনবৃ� কেরন কথক 

মােক �ছেড় �যেত । ষ�ী বাউিরেকও িনবৃ� কেরন কথক মােক �ছেড় �যেত । ষ�ী বাউির 

বুঝেত পাের না বেল – “ইেদেশ থাইকেল একিদন িনঘ�াত মইের যাব আই�া’। 

   “-না মরব না । আিম �গাঢ় আ�ায় উ�ারণ কির, ‘ঘের িফের যা তুই । স�াইেক খবর 

�দ । আজ রােত কাওয়ােশােলর জ�েল িমিটং হেব’’।
৩৭
 

 

১৫. �সব : �ণ� িম�  

       ‘�তভাগা’ আে�ালেনর পিরে�ি�েত �লখা মািণক বে��াপাধ�ােয়র ‘হারােণর 

নাতজামাই’ একিট যুগা�কারী গ� । ময়নার – মা-র �তু�ৎপ�মিত�তায় আমরা মু� 

হেয়িছলাম । �সই মু�তারই আ�াদ ি�তীয়বার �যন লাভ করা �গল �ণ� িমে�র ‘�সব’ গে�র 

‘আ�া’ চির�িটর মধ� িদেয় । �িতিট আে�ালেনরই �যমন একিট �ত�� সংঘােতর িদক 

আেছ �তমনই আে�ালনেক সু�ুভােব পিরচালনা করার জন� পেরা�ভােব কত�িল �কৗশলগত 

িদকও িনধ�ারণ করেত হয় । সশ� আে�ালনেক পিরচালনা করার জন� �েয়াজন অে�র । 

সীমা� র�ীেদর সতক� দৃি�র সামেন গভ�বতী মিহলা – র িনখুঁত অিভনয় কের এই গে�র 

আ�া । �ায় �দড়েশা বছর আেগর �ল িবে�ােহর �নতা িসদুমািঝ – কানুমািঝেদর এই 

�দয়পুর অ�েলই আবার নতুন কের আে�ালেনর সূ�পাত হেয়েছ । আর এই আে�ালেনরই 

একজন কম�ী আ�া–র উপর দািয়� অ� সরবরােহর । সীমা� র�ীেদর �চাখ এড়ােনার জন� 

�স গভ�বতী মিহলার ভূিমকায় অিভনয় করেত থােক । কম�া�ার সােহেবর কােছ �স কাতর 

�ের বেল – ‘বাবু �মােক ছািড় �দ ! �মার অ�াকটা ছানাও নাই বাঁচল । ইটাও যিদ মের, 
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তাইেল �মার কী থাকল । ও বাবু – মুই �কানও পািটেত নাই । �কানও ব�ােতর সি� �মার 

সা�াৎ নাই । �মােক সা�  করিব ?’
৩৮

 

          অেনক জানা অজানা �ে�র উ�র িদেয় �শষপয�� স��া নাগাদ আ�া িনেজর 

িভেটয় �ফরার জন� ছাড়া �পল । তারপর জ�েলর দীঘ�পথ �পিরেয় তার সং�ােমর স�ীেদর 

সামেন – ‘�পায়ািত আ�া �সব করল – চারেট িরভলভার, অেনক�েলা দিললপ� এবং  - 

আপি�কর লাল বই’।
৩৯

 তথাকিথত আথ� – সামািজক রাজৈনিতক ���াপেটর �াি�ক 

িব�ুেত অবি�ত ‘আ�া’–র এই �কৗশলগত সং�ােমর উপ�াপনা িনি�তভােবই এই 

আে�ালেনর �নিতক জয়েকই �ঘাষণা কেরেছ । 

 

১৬. সূয�েসনা  : িতিমরবরণ িসংহ  

       দীঘ� দীঘ� িদন ধের �য �শাষেণর ইিতহাস চেল আসেছ , �সই �শাষেণর ইিতহাসিটেকই 

পিরবত�েনর ইি�ত রেয়েছ ‘সূয�েসনা’ গে� । �য মািট– র অিধকার �থেক দীঘ�িদন ধের বি�ত 

সাঁওতালরা, তােদর �সই ব�নার িব�ে� অিধকার আদােয়র সং�ামই এই গে�র মূল 

উপজীব� । গে� �ামিটর �কান িনিদ�� �ভৗেগািলক অব�ান িকংবা নাম �দওয়া হয়িন । 

সাঁওতালেদর �াম বেলই িচি�ত করা হেয়েছ । কারণ �ােমর নাম – অব�ান – জািতগত 

পিরচয় পিরবিত�ত হেলও �শাষেণর ইিতবৃ� বদলায় না । িক� আজ বদেলর ইিতহাসটাই 

গড়েত হেব ।  

        এই �বঁেচ মের থাকা মানুষ�িলর জীবন ইিতহাসটা বদলাবার জন� এই �ােম এল 

মাও– �স তুং – এর আদশ� িনেয় একিট �ছেল। ‘বলল, - লড়েত হেব। বলল,- অ�র হােত 

িনেত হেব, এককা�া হেত হেব, লড়েত হেব জান কবুল কের – এটা ই�েতর লড়াই। �দখ, 

�তােদর বাপদাদােদর র� �লেগ আেছ এ মািটর সে�, এই মািটেত �তােদর রে�র ফসল 
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ওেঠ !’৪০ �াথ�পেরর মেতা মের �গেল চলেব না । মরেত হেব সম� গিরব ভাইেদর জন� । 

তাই �জেগ থাকেত হেব – লড়াই করেত হেব – অনুেশাচনা কের কালািতপাত করার িদন 

এখন নয় । িছিনেয় �নওয়ার িদন এখন । �িতিট হত�ার িহসাব �নওয়ার িদন এখন । 

আ�েনর মেতা �েল ওঠার িদন – তেবই এই দাসে�র �থেক মুি� । �শাষেণর ইিতহাসটােক 

বদেল �দওয়ার �য়াসই এই গে�র মূল উপজীব� । ‘সূয�েসনা’ –রাই পারেব নতুন �ভােরর 

সূচনা করেত িকংবা নতুন �কােনা উৎসেবর । 

 

১৭. চাষীর গ� : �ণ� িম�  

          স�েরর দশকেক মুি�র দশেক �পা�িরত করার �য �� নকশালপ�ীরা 

�দেখিছেলন , বা�েব তা পূরণ হয়িন । সশ� �গিরলা যুে�র মধ� িদেয় কৃিষ িব�ব ঘটােত 

হেব । দীঘ�লািলত �শাষণেক পিরবিত�ত কের নতুন গণত�েক �িতি�ত করেত হেব । এই 

সম� সং�ােমর ভাষা, �িতবােদর ভাষা �শষপয�� ব�থ� হেয় �গেছ । যিদও আে�ালেনর 

পেরও অেনেকর মেনই এই আে�ালন পুনজ�ীিবত হেব এরকম একিট �� বা আকা�া সু� 

অব�ায় িনিহত িছল িকংবা আজও আেছ । �সই িব�াস �থেকই বলা �যেত পাের �লখা হেয়েছ 

�ণ� িমে�র ‘চাষীর গ�’ িট। এই গে�র কথক ১৯৭২ সােলর িডেস�র মােস �বড়ােত 

িগেয়িছেলন তার শহেরর �ুেলর সহকম�ী অধীর ভ�াচােয�র বীরভূেমর দি�ণাংেশর এক �ােম। 

তাঁর উে�শ� িছল �ামজীবেনর সে� �ত�� অিভ�তাহীন চািষর জীবন িনেয় �লখা তাঁর 

অত�� �শংিসত গ� িতিন �ােমর চািষেদর পেড় �শানােবন । এই �ােম এেস তাঁর চুনার 

লােয়ক নােম এক দাদন মুিনষ বা ভূিমদােসর সে� সা�াৎ ঘেটেছ । িতিন চুনার– �ক গ� 

�শানােনার জন� যতবার �চ�া কেরেছন , ততবারই ব�থ� হেয়েছন । কারণ চুনােরর ‘ফুরসৎ 

�নই’।  
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      বা�িবকই চুনার লােয়েকর সময় �নই । বংশানু�িমক দাস �থার িশকার চুনার । 

বাবার কের যাওয়া ঋেণর দায়ভার মাথায় িনেয় বাবুেদর �কনা মুিনেষ �পা�িরত হেয়েছ 

চুনার । তাই এক কৃষক �ভুর �থেক অন� কৃষক �ভুর বািড়েত বািড়েত ফাইফরমাস খাটেত 

খাটেতই তার সময় চেল যায় । িনি�ে� বেস গ� �শানার বা করার অবসর তার �নই । 

এটাই বা�ব । তাি�ক দশ�ন আর বা�েবর �িতফলেনর মেধ� ফারাকটা অেনকটাই। �সই 

�বাধ �থেক আজ উপলি� হয় নকশাল আে�ালেনর জন� �ােম আসা যুবকেদর মেতা যিদ 

কথক চুনােরর সে� িমেশ �যেত পারত তার বািড়েত এেস তার দাওয়ায় বেস িকংবা তার 

সে� সে� আগাছা সরােত সরােত গ�টা �শানােতা তারপর নাহয় �যমন �বঠক হয় �তমন 

কের �কােনা ফাঁকা স��ায় গ�টা পড়া �যত অন�ান� সাথীেদর সােথ । এছাড়া �তা সময় 

পাওয়া যােব না। এই আে�ালেনর ব�থ�তার পেরও �লখেকর �কাথাও না �কাথাও �য 

আে�ালেনর �িত সহানুভূিত বত�মান তা �কািশত হেয়েছ এই গ�িটেত। চুনার লােয়েকর 

জীবেনর অিভঘাত সমেয়র সে� সে� পিরবিত�ত হয়িন। তবুও এই ব�নার ইিতহােস নকশাল 

আে�ালন �য �ত�াঘাত এেনিছল তার �িত পূণ� সহানুভূিত ও এই গ�িটর পরম �াি� ।  

 

 ১৮. আটটা নটার সূয�  : �ণ� িম� 

        ��িণসং�ামেক হািতয়ার কের �য িবক� রা�ব�ব�া �িত�ার �� নকশালবািড় 

আে�ালন �দেখিছল আজেকর ��ি�েত তা বা�বািয়ত হয়িন । আজ �ায় প�াশবছর পের 

�শাষেকর অত�াচার হয়েতা শারীিরক �নই িক� কৃষেকর উৎপািদত ফসেলর উপযু� মূল� না 

পাওয়া িকংবা মধ�বত�ী ফেড়, মহাজেনরা �শাষেণর নতুন মুখ �েপ আিবভূ�ত হেয়েছ ।  

     “�ামা�েল ��িণসং�ােমর মূল িবষয় হল জিমর মািলকানার �� । এই জিম িঘেরই 

সং�াম সশ� �প �নয় । এটাই নকশালবািড়র পথ । িচেনর পািট�ও একই কথা বেল, ‘আমরা 
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কৃষকেদর বেলিছলাম জিম দখল কেরা এবং িনেজেদর শি� িদেয় িব�েবর ফলেক র�া 

কেরা। এভােবই আমােদর �দেশ জনযু� গেড় উেঠেছ’ । এটাই নকশালবািড়র বাত�া”।
৪১
  

‘আটটা নটার সূয�’ গে�র কাঠােমা এই ভাবনারই �িতফলন । ময়মনিসংহ �ােমর জিমদার 

ভুবন �মাদক �ায় �দড় বছর �ােম অনুপি�ত থাকার পর িফের এেস ল�� কেরেছ �য চরম 

আনুগত� ��তমজুররা তােক �দখাত, �সই আনুগেত� ফাটল ধেরেছ । তার ��েতই কাজ 

করেত যাওয়ার সময় মজুেরর দল �সলাম �ঠােকিন, পাশ কািটেয় চেল �গেছ । মজুর ফ�ই 

এেদর �নতৃ� িদে�, ভুবন তা উপলি� কের । ফেল �ছেল হারাধনেক িনযু� কের ফ�েক 

উপযু� শােয়�া করার জন� । হারাধেনর �ারা শারীিরকভােব িনগৃহীত হেয় ফ�ও একিট থান 

ইঁট তুেল হারাধনেক মারেত যায় । �বাঝা যায় সহেজ আর পদানত করা স�ব নয় এই 

মজুরেদর। �াভািবক �িতি�য়াবশত ভুবন �মাদক এই িবে�াহী মজুরেদর �খেতর কাজ �থেক 

িবতািড়ত কের এবং �নািটস জাির কের একমােসর মেধ� তােদর সুদ আসল বাবদ সম� ঋণ 

পিরেশাধ করেত হেব না হেল জিম �থেক উে�দ করা হেব, স�ি� বােজয়া� করা হেব । 

�ফৗজদাির আইেনও আটক করা হেত পাের । চি�শ ঘ�ার মেধ� থানায় ফ�েক হািজরা 

�দওয়ার �কুম জাির করা হয় । গে�র পিরণাম অবশ� দীঘ�কালীন �শাষেণর িব�ে� খতেমর 

রাজনীিতেক আ�য় কেরই গেড় উেঠেছ । ভুবন �মাদেকর �ছেল হারাধনেক গভীর জ�েল 

িনেয় িগেয় �শষ কের �দয় ফ� ও তার দুই স�ী । খতেমর রাজৈনিতক িস�া� সাথ�কতা 

লাভ করল । িক� বা�েব নকশালবািড় আে�ালেনর এই িস�া� ��ত মজুরেদর কতটা 

উ�িত কেরেছ তা িনণ�ীত নয় । তাই অসীম চে�াপাধ�ােয়র মেত, “চা�দার লাইন �মাতােবক 

�ঘািষত হল, ‘��িণশ� খতম ��িণসং�ােমর উ�তর �প এবং �গিরলা যুে�র সূচনা । 

��িণশ� খতমই একমা� পথ’। এই িনেয় িচন পািট�র ব�ব� হল, ‘এিট �ছাট �ছাট দল িনেয় 

��হত�া ছাড়া আর িকছু নয় । এভােব জনযু� হয় না’। জিমর �� বাদ িদেয় সশ� যু� 

স�েক� িচন পািট�র ব�ব�, এিট সরাসির রা� �মতা দখেলর লাইন – এভােব জনযু� গেড় 

ওেঠ না’। আমােদর অমাজ�নীয় অপরাধ হল আমরা িবনা �িতবােদ সকেল এই লাইন �মেন 
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িনেয়িছলাম। পািট� গঠেনর সময় নকশালবািড়র বাত�া, জিমর �ে� ��িণসং�াম গেড় �তালার 

কত�ব� অবেহিলত হল। ��িণশ� খতম অিভযােনর িভি�েত পািট� গিঠত হল”।
৪২
  

      হত�ার রাজনীিত পৃিথবীর �কােনা আে�ালনেকই সাফল� এেন িদেত পােরিন। আর 

নকশালবািড়র �কৃত বাত�ােক অবেহলা করার ফল��প এই আে�ালন তার কাি�ত লে�� 

�প�ছেত পারল না । 

 

১৯. গা�ীব : সুযশ ভ�াচায�  

        সুদূর �সািরত সাম�তাি�ক জীবনধারার আ�াসেন অভ�� �শািষত মানুষ নকশাল 

আে�ালেনর অিভঘােত নতুন কের ভাবেত এবং বাঁচেত �শখার একিট অিভ�ায় �হণ 

কেরিছল । বা�েব তা �য সািব�কভােব ফল�সূ হেয়িছল এমনটা নয় । তবুও মেনর গভীর 

�গাপন �কােণ �কাথাও না �কাথাও একিট আশা লুিকেয়িছল �য পিরবত�ন হেব । এই 

ভাবনারই �িতফলন ঘেটেছ সুযশ ভ�াচােয�র ‘গা�ীব’ গে� । এই গে� রজনী কপাট 

বিসরহাট অ�েলর একজন কৃষক । নকশাল আে�ালেনর সহেযাগী িহেসেব স�র একা�র 

সােল �স বারাসেতর �জেলও ব�ীও হেয়িছল । বাহা�র সােল ধান কাটােক �ক� কের 

িববােদ জিড়েয় পেড় এবং মামলাও হয় । �সই মামলার জন�ই উিকেলর সে� পরামশ� কের 

�স যখন সে��েবলায় বাস �থেক �নেম বািড় িফের আসেত চাইেছ, তখনই তার সা�াৎ হয় 

মাতাল নুটু মি�েকর সে� । নুটু মি�কই এই অ�েলর সেব�সব�া । �সই পুিলস, �সই �নতা, 

�সই প�ােয়ত। নকশাল আে�ালেনর সময় রজনী কপােটর দল নুটুেদর িনেয় যা খুিশ 

কেরেছ । ‘জিম �কেড়েছ , ধান �কেট িনেয়েছ, স�ি� বােজয়া� কেরেছ, আর পাঁঠা কাটার 

মেতা �কেটেছ নুটুর মেতা �লােকেদর । উঃ �স সব িদেনর কথা িচ�া করেলই নুটুর কলেজ 
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ঠা�া হেয় আেস।  িক� এখন আবার নুটুেদর িদন । নুটু যিদ বেল পি�েম সূয� ওেঠ তাহেল 

এ ত�ােট যত হাড় হাভােত �ছােটােলাক একবােক� বলেব, হ�াঁ পি�েমই সূয� ওেঠ।’৪৩ 

       িক� ১৯৭২ সােলর পর �থেক এখন নুটুেদর শাসন আবার িফের এেসেছ। 

�াভািবকভােবই িনেজেদর অিধকােরর দািব বজায় রাখার জন� সবাইেকই শাসেন রাখেত হয়। 

ভেয়র রাজনীিত করেত না পারেল এই �ছাটেলােকেদর শােয়�া করা স�ব নয় । তাই �চাখ 

রািঙেয় রজনীেক �স শািসেয় রােখ এই বেল –‘পািট ফািট করেল এবার হােটর ওপর �মের 

ঝুিলেয় �দব �তােদর মাগ ভাতারেক’।
৪৪
 নকশাল পািট� রজনী কপাট, �জেল যাওয়া রজনী 

কপাট ঘের িফের আেস। আবার নতুন কের পািট�র কাগজ �বর কের পড়েত বেস । ‘রে� 

ঘােম �ভজা’ এই পািট� । এ এেকবাের মেনর কথা বেল । এর জন� সদা সব�দা ��ত থাকেত 

হেব । তাই বউেক �স �� কের – তার �জেল যাওয়ার আেগ �য বেড়া চাকুটা িছল �সটা 

এখন �কাথায় ? খেড়র চােল লুেকােনা আেছ �জেন �স িনি�� হয় । কারণ ‘পািট �য অ�র 

নামায় না কখনও ! �মােদর িক চাকু হারােল চেল ?’৪৫ অতীেতর মায়ায় এই সাহসী �ত�য়িটই 

�থেক যায় , ভিবষ�েতর আস� সং�ােমর জন� ।  

 

২০. ডাইন : অমর িম�  

       িবিচ� মানুষ , িবিচ� জীবন কথার স�ার িনেয়ই সািহত� বারবার আমােদর চমিকত 

কের, �ি�ত কের। অমর িমে�র ‘ ডাইন’ �সই ধারারই  একিট দৃ�া�। নকশাল আে�ালেনর 

��ি�েত �ছােটাগ� আমােদর আেলাচনার িবষয় । মানুেষর জন� মানুেষরই এই আে�ালন। 

�ত�� সংঘােতর সে� সংযু� না �থেকও আে�ালেনর সহেযাগী হেয় ওেঠ এমন অেনক 

মানুষ যােদর অবদান �ত�� সং�ামকারীেদর �থেক �কােনা অংেশই কম নয় ।তাই অমর 

িমে�র ‘ডাইন’ গ�িট যতটা হির নােয়েকর ততটাই তার �ীর ও গ� । ১৯৭০ -৭১ সােল 
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নকশাল হেয় যাওয়া �মিদনীপুর �জলার �গাপীনাথপুর থানার কীত�িনয়ােশাল �মৗজার বািস�া 

হির নােয়েকর ভেয় ঠকঠক কের কাঁপত । �লােকর িব�াস িছল– ‘� হির ভগবান । ভগবান 

এই কারেণ �য, আমােদর িব�াস ভগবানই দ�মুে�র কত�া । মানুেষর জীবন – মৃতু� তাঁর 

ই�া । একিদন হির নােয়ক মানুেষর আয়ু বৃি� করত । হির নােয়ক মানুেষর জীবন সংি�� 

কের িদত । এেকবাের িচ��ে�র খাতা িনেয় বেসিছল �স । পৃিথবীেত মানুেষর পাপ – 

পুেণ�র িহেসব করত । মানুেষ ছড়া �বেধিছল – রােখ হির মাের �ক? মাের হির রােখ �ক ?’
৪৬
 

       �বনােম জিম রাখার �কৗশলেক দমন করার জন� এলাকার গিরব মানুষেদর িনেয় �স 

দল �তির কের । জিমদার–�জাতদার–মহাজন ও সুদেখারেদর িব�ে� সংগিঠত কের 

সুদেখার– মহাজনেদর সুদ �নওয়ার �থােক ব� করেত চায় । িক� �শাসন �তা সবসময়ই 

�মতাশালীেদর হােত । �াভািবক ভােবই ঊিনশেশা একা�র সােল হির নােয়ক ���ার হয় । 

িক� নােয়ক �জেল  ব�ী হওয়ার আেগ পুিলস অিফসার শতপথী মহাপাে�র িতনিট �িল তার 

গােয় �লেগিছল । �সই িতনিট �িল িনেয় �স চারিদন জ�েল লুিকেয়িছল । কাঁেধর িভতর 

বুেলট িনেয়ও �স জীিবত আেছ । সুতরাং �স �তা সাধারণ মানুষ হেত পাের না । ফেল 

নােয়ক �জেল �গেলও মানুষেক �য �চতনার �ারা �স উ�ু� কেরিছল, �সই �চতনার অবসান 

হয় না । �ােমর মানুষ সংগিঠত হেয় অ�ের অ�ের িবে�ােহর আ�নেক �ািলেয় রােখ । 

নােয়েকর অনুপি�িতেত ধীের ধীের আবার অত�াচার �� হয় । তােদর ব�ব� িছল – ‘ভূিমর 

নয়, আসেল কৃিষ সং�ার চাই । গিরব হাড় – হাভােতরা �যসব জিম দখল কের কষ�ণ কের,  

তা িনেয় নাও । গিরব মানুেষর না আেছ অেথ�র সং�ান না আেছ িশ�ার আেলা । তােদর 

�ারা জিম অপমািনত হয় । সুতরাং বাবুরা �বনাম জিমর দখেল চেল �গেলন । আবার সুেদর 

হার বৃি� করেলন’।
৪৭
 তারা িনি�� িছেলন হির নােয়ক আর িফরেব না । িক� সম� ভাবনা 

িমথ�া �মাণ কের নােয়ক পুনরায় উপি�ত হয় । তার �কােনা পিরবত�ন হয়িন বরং আেরা 

�বিশ তার ঔ�ত� �বেড়েছ। তারা যেমর মত ভয় করেত �� কেরেছ, আর �কাথাও বা মেনর 
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�কােণ এই সং�ার দানা �বঁেধেছ নােয়েকর মৃতু� হেত পাের না । িতনিট বুেলট আর টাি�র 

�কাপ �খেয়ও �য �ােম িবচার সভা বসােত পাের, �স িন�য়ই মানুষ নয় । তার মেধ� 

িপশাচশি� আেছ ।  

      হির নােয়ক পুনরায় আে�ালন চালােত �� কের । তার �নতৃে� পাঁচেশা মানুশ িমিছল 

কের উপি�ত হয় সুদেখার দাতারােমর বািড়েত । দাতারাম ও �িতেরাধ কের । দাতারাম 

তীের িব�� হেয় মারা যায়। িক� মরার আেগ �িলেত িনহত কের নােয়কেক । �বিশরভাগ 

মানুেষর কােছই তা অজানা �থেক যায় । সবাইভােব খুেনর মামলার ভেয় নােয়ক পািলেয়েছ । 

গভীর রােত নােয়েকর মৃতেদহ বেয় িনেয় আেস তার চার স�ী কীত�িনয়ােশােল । নদীর চের 

লাশ নািমেয় তারা ভাবেত থােক িক করা উিচৎ।  কারণ যিদ জানা যায় নােয়ক মেরেছ , 

তাহেল শতপথীর মেতা শয়তােনরা িছঁেড় খােব সাধারণ গিরব মানুষ�েলােক । তাই নােয়েকর 

মৃতু� �ধু নােয়েকর মৃতু� নয় এই �াম�েলার সব সাধারণ মানুেষর মৃতু�। এই চরম সংকেট 

নােয়েকর বউ এক অন� �িতেরােধর �কৗশলেক �হণ করেত বেল। িফসিফস কের �স 

নােয়েকর স�ীেদর পরামশ� �দয় – ‘লাশ পঁুেত �ফল , রটাই �দ নােয়ক পলাইেছ, মু িসঁদুর 

পির । … শাখা িসঁদুর পরা থাকিল নােয়ক মানুেষর িভতর বাঁিচ থােক, বাবুগণ ভয় পায় , 

তি�ন আর এক নােয়েকর জ� হেব’।
৪৮
 নােয়েকর লাশ পঁুেত �ফলা হয় সুবণ�েরখার চের । 

এরপর �থেকই নােয়েকর বউ লালেপেড় শািড় , আলতা আর িসঁদুের নববধূ �সেজ নদীর চের 

�দীপ �ালাে�। আর �লাক ভাবেছ নােয়েকর বউেয়র চির� খারাপ হেয় যাে� । ডাইন হেয় 

উঠেছ । �মতাশালীেদর মেন উদয় হয় এই �� নােয়েকর মেতা মহৎ মানুেষর বউেয়র এমন 

অব�া হয় । �ামী িনেখাঁজ অথচ �ীর সােজর ঘটা উ�েরা�র বৃি� �পেয়ই যাে� । হির 

নােয়েকর বউেয়র এই ডাইন হেয় ওঠার আড়ােল আসেল �তা এক অন� �িতেরােধর গ�ই 

শা�ত হেয় ওেঠ । 

 



195 

 

২১. ���য়ন : ��ময় চ�বত�ী  

        সাম�তাি�ক সমাজব�ব�ার দীঘ� ��ািথত িশকড়েক উে�দ করার লে�� নকশাল 

আে�ালেনর �য লড়াই তা নানা ��েপ বাংলা �ছাটগে� উপ�ািপত হেয়েছ । �ােমর ভূিমহীন 

�খতমজুর , �াি�ক ও �ু� চািষেদর উপর �মতাবান �জাতদার ও মহাজনেদর �শাষেণর 

ইিতবৃ� নানা ��েপ উ�ািসত হেয়েছ। ��ময় চ�বত�ী – র ‘���য়ন’ গ�িট এই িবষয়িটেকই 

অবল�ন কের রিচত । গে�র �েয়াগগত উপ�াপনা এবং মন�াি�ক �ে�র অিভঘােত একিট 

অিভনব িশ� সমি�ত গ� িহসােবই নকশাল আে�ালন স�িক�ত গে�র ��িণেত একিট 

িবেশষ �ান �হণ কেরেছ ।  

       গে�র �ক�ীয় চির� রিতকা� �জাতদারী �শাষেণর পাশাপািশ মহাজনী কারবার 

কেরও ফুেল �ফঁেপ উেঠেছ । িবেয়র �ায় কুিড় বছর পর ব� িচিকৎসা ও অথ�ব�েয়র পের 

তােদর �থম স�ান আস�। �সই কারেণই ���য়েনর জন� ��েদেবর আগমন ঘেটেছ । 

���য়েনর জন� �েয়াজনীয় সম� উপকরণই সংগৃহীত হেয়েছ । �েয়াজন �ধু ‘��াপািজ�ত 

জিমর িতনহাত গভীেরর এক খাবলা মৃি�কা’
৪৯
 এিট সং�হ করেবন �য়ং ��েদব । 

রিতকাে�র চিরে�র একিট িবেশষ �বিশ�� হল সবিকছুেতই একটু অিতির� তাড়া�েড়া করা। 

��েদব তােক সাবধান বাণী �িনেয়েছন– ‘তাড়া�েড়ার জানিব মরণ, ধম� হল �ধয� ধারণ’। 

রাি�েবলা �েয় ��েদেবর এই বানী�েলা �রণ করেত িগেয়ই বােয়াে�ােপর মেতা পুেরােনা 

ছিব তার �চােখর সামেন �ভেস ওেঠ । �লখক �দখােত চান রিতকাে�র পুেরােনা �ৃিত 

চলি�ে�র দৃশ� স�ালেনর মেতা পরপর তার �চােখর সামেন �ভেস আেস । �য �রকািবটা 

আজ �স ��েদবেক ডান কেরেছ তা আসেল িনিশচরেণর । িনিশচরেণর �ছেলেক সােপ 

কাটার পর ওই �রকািব ব�ক �রেখ রিতকা� পাঁচটাকা িনিশচরণেক িদেয়িছল । �দড়বছর 

পের যখন িনিশচরণ পাঁচটাকা িদেয় থালাটা �ফরৎ িনেত এল, ততিদেন সুেদ আসেল 

দাঁিড়েয়েছ বােরাটাকা । �সই টাকা আর �কােনািদনই িনিশচরেণর পে� �ফরৎ �দওয়া স�ব 
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হয়িন । রিতকা� �যন �দখেছ, িনিশচরণ তার মশািরর পাশ িদেয় চেল যাে� সে� সে� 

থালাটাও যাে� । এইভােব রিতকা� সারারাত ধের তার সম� অপকেম�র দৃশ� �ত�� 

কেরেছ । �ভারেবলা উেঠ �স উপলি� কেরেছ সারারাত ধের �স দুঃ�� �দেখেছ । আজও 

���য়েনর জন� �েয়াজন ��াপািজ�ত জিমর মৃি�কা । �ােমর সাধন মা�ার তােক বেলিছল 

�কােনা জিমই রিতকাে�র নয় । অন�ায় ভােব রিতকা� অেন�র জিম �ভাগ কের । কালরােতর 

দুঃ�ে� সাধন মা�ারও এেসিছল । ফেল রিতকা�র মনটা ভােলা �ঠেক না । �স তার 

��াপািজ�ত জিম �কানটা ভাবেত বেস । �দেখ সব জিমই �কােনা না �কােনা ভােব দখল করা 

হেয়েছ । �শষপয�� তার মেন হয় বলনা �মৗজার জাম গাছতলার ডাঙা জিমটাই তার একমা� 

��াপািজ�ত জিম । এই জিমিটই একমা� �স ধান �বচার টাকায় িকেনিছল । ওই জিমর মািট 

�নওয়ার জন� রওনা হয় �লাক ল�র, চাকর বাকর, ��েদব, রিতকা�, আর বাপ মা মরা 

রিতকা�র �াতু�ু� । জাম গাছতলা �খাঁড়াখুঁিড় কের পাওয়া যায় �বামা । সাধন মা�ার �য 

আে�ালন �� কেরিছল তারই হািতয়ার িহেসেব সি�ত হেয়িছল এই �বামা�িল । রিতকা� 

ওই �ানিট বাদ িদেয় অন�� খুঁজেত বেল । আর �সইখান �থেকই মািট �খাঁড়ার একটু পেরই 

পাওয়া যায় সবুজ জামা পরা নরক�াল । রিতকা� বুঝেত পাের ক�ালিট সাধন মা�ােরর । 

হরকাে�র �মেজােছেলেক একহাজার টাকা িদেয়িছল রিতকা� – ‘ও বেলিছল সাধন মা�ােরর 

লাশ �ফেল িদেয়েছ কুেনা নদীর বােনর জেল । �ধাঁকা িদল ?  

      ‘রিতকা� �চাখ �মেল – কুেনা নদীর বান ওইখােন ক�াল হেয় পেড় আেছ । ... 

রিতকা� িচৎকার কের – গত� �বাজা, এখুিন, এখুিন । িনচু হেয় তুেল �নয় এক খাবলা মািট, 

সবুজ জামার উপর ছঁুেড় �দয়, সবুজ জামা নেড় ওেঠ আর ওমিন নেড় ওেঠ জয়া–র�া আই 

আর এইেটর এর মাঠ। দুহােত খাবলা খাবলা মািট �তােল, ছুঁেড় �দয় সবুজ জামায় , সবুজ 

জামাটা আড়াল করা দরকার। অসহ� ।  
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 ‘িক� চতুিদ�েকর সম� মাঠ জুেড় ছড়ােনা সবুেজ , রিতকা� �দেখ সাধন মা�ার �েয় আেছ। 

পরেণ সবুজ জামা’ ।
৫০

 

       �াথ�পূরেণর তািগেদ , সম� �িতেরাধেক �� কের �দওয়ার লে�� সাধন মা�ারেক 

হত�া কেরিছল রিতকা� । িক� �সই হত�ার অিভঘাত আজ তার �চতন ও মননেক এমনভােব 

�াস কেরেছ যা �থেক মুি� পাওয়া আজ অস�ব হেয় পেড়েছ । 

 

২২. মৃতু�হীন : সনৎ বসু  

         কৃষক সমােজর কােছ তােদর ন�ায� দাবী ও আ�ময�াদার ��েক সামেন এেন 

িদেয়িছল নকশালবািড় আে�ালন। আমােদর সামািজক– অথ�ৈনিতক ইিতহােস অবেহিলত 

আিদবাসী কৃষক – �িমক সমাজেক ��িণসং�ােম উ�ু� কের �তালার জন� হাজার হাজার ছা� 

– যুবক তােদর উ�ল ভিবষ�েতর ��েক �ছেড় এেসিছেলন এই সং�ােমর অংশীদার হেত । 

আমােদর আেলাচ� ‘মৃতু�হীন’ গে�র বুধু মা�ার ওরেফ বু�েদব পািট�র ডােক সাড়া িদেয় 

কেলেজর অধ�াপনা �ছেড় আসানেসােলর �কািলয়াির এলাকায় কাজ করার িস�া� 

িনেয়িছেলন। �কািলয়াির �থেক এখন িতিন উপি�ত হেয়েছন িডঙাপাড়ায় ফসল র�ার 

আে�ালেন । িডঙাপাড়া সহ আর দশটা গাঁেয়র ধান �জাতদার মােধা িসংেয়র হাত �থেক র�া 

করার লে�� বুধু মা�ােরর �নতৃে� সুখন, রঘুয়া, বাবুলাল, কা�ু , িশবু সবাই �জাট �বঁেধেছ। 

‘‘জান িদব । ধান না’ িডঙাপাড়ার মরদরা এবার মােধা িসংেক বুিঝেয় �দেব কিলজার �জার 

কার �বিশ’’
৫১
 মােধা িসং �িতেশাধ�ৃহায় উ�� হেয় ওেঠ । �মতার দে� সুখনেদর 

সহেযাগী ম�লােক খুন কের । এই হত�ার �িতেশাধ �নওয়ার সময় উপি�ত হয় । মােধা িসং 

ও বাইের �থেক �লাক িনেয় এেস ��ত হেয় ওেঠ । পিরক�না করা হয় দশটা �ােম একই 

সে� ধান কাটা হেব । ফেল �কােনা �জাতদার কােরার সাহায� করেত পারেব না।  পিরক�না 
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মািফক ধান কাটা চলেত থােক । িক� মােধা িসং –  এর �পাষা ��ারাও ব�ুক হােত ছুেট 

আেস । �িলেত িনহত হয় বুধু মা�ার । িক� ধানকাটার লড়াই থােম না । মা�ার বেলিছল 

লড়াইেয়র মধ� িদেয়ই সদ�ার �তির হয় । িক� লড়াইেয়র ��েতই �নতা চেল �গল । তেব 

িক সং�াম �থেম যােব ? িক� সং�াম �তা �থেম থােক না । তাই কেয়ক ঘ�ার ব�বধােনই 

সুখন অন� মানুেষ �পা�িরত হেয় �গল। ‘এতিদন �স িছল এক গাঁেয়র সরদার । এখন 

তােক দশ গাঁেয়র �নতৃে�র দািয়� কাঁেধ িনেত হেব । লড়াইেক চািলেয় িনেয় �যেত হেব । 

বুধু মা�ােরর মৃতু�েক িকছুেতই ব�থ� হেত �দেব না সুখন’।৫২ কাল �থেক কালা�ের 

এইভােবই লড়াইটা �বািহত হয় । কারণ সং�াম ‘মৃতু�হীন’।  

 

২৩. �মাকািবলা  : বশীর আ��হলাল  

        নকশাল আে�ালনেক �ক� কের গেড় ওঠা গ��িলর মেধ� �লখেকর ব�ি�গত 

আেবেগর �াবল� এবং এই আে�ালেনর �িত একা� সমথ�ন অিধকাংশ গে�রই মূল ভরেক� 

বলা �যেত পাের । তাই ��পূরেণর তািগদটাই গ��িলেত �ধানতম িবষয়�েপ উপ�ািপত 

হেয়েছ । অন�ায়–অত�াচার–লা�নার িব�ে� ত�ণ �লখক �জ� নকশাল আে�ালেনর মধ� 

িদেয় �য মুি�র �� �দেখিছেলন �সই মানিসকতারই �কাশ এই সমেয়র ব� গে�র মূল 

আবহ িনম�ােণ ব�ব�ত হেয়েছ । তী� রাজৈনিতক িব�াস �থেকও গ��িলেত সমস�া 

সমাধােনর জন� বািহ�ক সমাধান সূ� আেরািপত হেয়েছ । দীঘ�কালীন ধের �চিলত 

সামািজক–রাজৈনিতক– অথ�ৈনিতক অসােম�র সমাধান �য �ধুমা� �বল রাজৈনিতক িব�াস 

বা আেবেগর �ারা স�ব নয় �স সত� অেনক �াভািবকভােবই �মতাশালীেদর �ারা িনগৃহীত,  

লাি�ত হবার ছিব �� হেয় উেঠেছ। এবং এই দীঘ�যািপত য�ণা �থেক মুি�র জন� 

লড়াইেয়র ��ও আেছ । স�ানস�বা সুিখয়া – �ক রাইেফেলর কুঁেদা িদেয় �মের , তার �ামী 

ভািগরথীেক ধের িনেয় �গেছ পুিলশ । �সই খবর �প�ছােনার দািয়� িনেয়েছ ‘কমেরড’ – রা । 
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এই অ�েলর �ধান �জাতদার রামরতন িতরিক – র বািড়েত �মােষর �দখােশানা কের �বাবা 

– কালা দাসু । আর �বাবা কালা বেলই রামরতেনর বািড়েত তার কাজটা এখেনা রেয়েছ । 

আর সবাইেক ছাঁটাই কের িদেয়েছ রামরতন । ‘িতনহাজার সাঁওতাল, মু�া আর রাজবংশী 

�যিদন তার বািড় �ঘরাও কের তার পব�ত �মাণ ধান – পান লুঠ কের িনেয় �গল , তারপরই 

�স তার �খতখামােরর �লাক�েলােক ছািড়েয় িদেয়েছ । কারণ তারাও �সই লুেটর মেধ� িছল। 

এখন তার বািড়েত পুিলেশর চি�শ ঘ�া পাহারা। আর তার �য জিম�েলা এখেনা লালপািট�র 

�লােকর হােত পেড়িন �স�েলা উ�র�েদশ �থেক �লাক আিনেয় �স চাষ কেরেছ’।৫৩     

       ভািগরথীর বািড়েত যখন পুিলশ ঢুেকিছল তখন দাসুই গলার িশরা ফুিলেয় আঁ আঁ কের 

�গাঙােত �� কেরিছল । �মাষ�েলাও দাসুেক �দেখ একই রকম িচৎকার কেরিছল । এই 

িচৎকােরই সবাই সাবধান হেয় িগেয়িছল । দাসু – র �িতিদেনর সকােলর কাজ হল পুিলেশর 

বািড়েত �মােষর দুধ িদেয় আসা । পেরর িদন পুিলেশর ঘের দুধ না �প�ছেত দাসুর �খাঁজ 

পেড়। �দখা �গল �খাঁয়ােড়র ��� �মাষ আর দাসু �নই । খুঁজেত খুঁজেত পাওয়া �গল 

ভাগীরথীর উেঠােন । সুিখয়ার জন� �মােষর দুধ দুইেছ দাসু । রামরতন �শষপয�� তার 

সবেচেয় �গাপন এবং মারা�ক শ�িটেক ধরেত পারল । দুেধর সা� িক দাসুর হাত �থেক 

�কেড় িনেয় পুিলশ ছুঁেড় মারল দাসুর মুেখ । মুহূেত� দুেধর রঙ পাে� হল লাল । রামরতন 

যখন �খায়াের �ফরৎ এল সম� �মাষ�েলা �ঘালােট �চাখ পািকেয় �ফাঁস করেছ । রামরতেনর 

মেন হে� এরাও সব তার শ� । আর ‘তখন �সই জ�েলর ঘের ঘের , �ঝােপর আড়ােল 

আড়ােল অসংখ� ছায়া িতের ফলায় শান িদে� । কতক�েলা দাসুর মতন �ছেল একটা সুপাির 

গােছ িতর ছুঁেড় ল�� িঠক করেছ । সামেন আবার ফসল �তালার লড়াই িক না !’ 
৫৪
 

         এই গে� একটা িবষয় �� হেয় ওেঠ নকশাল আে�ালেনর �িত �লখেকর সমথ�ন 

�বল । ফলত লড়াইেয়র মধ� িদেয় মুি�র দশক আস� এই ��পূরেণর তািগেদই এই গ�িট 

রিচত হেয়েছ । বা�েব যিদও তা স�ব হয়িন ।  
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২৪. পূব�িদগ�  :  সুেখন মুেখাপাধ�ায়  

         কৃষক সভার �নতৃ� িছল মূলত ধনী ও মধ� কৃষক ��িণর হােত । �াভািবকভােবই 

কৃষক সভা এই দুই ��িণর �াথ�র�ার কােজই আ�িনেয়াগ করত । �খতমজুর িকংবা ভূিমহীন 

কৃষকেদর অিধকােরর দািবেক ��� সহকাের িবেবচনা করা হত না । ‘�দশ�তী’ পি�কায় 

(১৩৭৫ ব�াে�)  চা� মজুমদােরর ব�ব� িছল ‘ �িমক ও কৃষক পািট� সভ� থাকা সে�ও 

পািট� মূলত মধ�িব� ��ণীর পািট�েত পয�বিসত হেয়িছল । তারই ফেল পািট� একিট খাঁিট 

সংেশাধনবাদী পািট�েত �পা�িরত হেয়েছ । একিট সংেশাধনবাদী পািট�র মেতাই আমােদর 

পািট�ও একিট িনব�াচন �থেক আর একিট িনব�াচন পয�� �যসব আে�ালন পিরচালনা করত 

তার ল�� থাকত পরবত�ী িনব�াচেন �বিশ আসন দখল । পািট�র �ধানেক��িল িছল শহের 

এবং শহের আে�ালন সৃি� করাই পািট�র �ধান ল�� হেয় দাঁিড়েয়িছল । এমনিক �ােমর 

কৃষকেকও শহের আনা �হাত শহেরর আে�ালনেক �জারদার করার জন�’ ।৫৫  

        পািট�র নীিত এবং আদশ� যতই ত�গতভােব সািব�ক জনগেণর মুি�র কথা বলুক না 

�কন মূল উে�শ� হেয় উঠল িনব�াচেন আসন দখল করার লড়াই । এই গে�র সীেতশ পািট�র 

একিন� কম�ী িহসােব িনব�াচেন পািট�র জন� অ�া� পির�ম কের । �ােমর �খতমজুর সরতু�া 

�সেখেদর �স �বাঝায় কংে�েসর বদেল যু���েক �ভাট �দওয়ার কথা । কারণ কংে�স 

কখনই �খতমজুরেদর সমস�ার সমাধােন য�বান িছল না । তাই অনাহারি�� , দাির���� 

�খতমজুররা যু���েক �ভাট িদেয় �মতায় আনেত চায় তােদর ��পূরেণর লে�� । িক� 

বা�ব বেড়া িনম�ম । যু��ে�র মূল��প িকছুিদেনর মেধ�ই উে�ািচত হয় । সরকাির পিতত 

জিম দখেলর িব�ে� পুিলিস �শাসন কৃষকেদর উপর িনম�ম অত�াচার চালায় । যু��� 

সরকার তার কায�কােলর �ময়াদ �শষ করেত পাের না । জ�রী অব�ার �শেষ আবার 

িনব�াচেনর ড�া বােজ । সীেতেশর আে�াপলি� হয় ভুেলর �খসারত িদেত হয় । কারণ 

‘সংেশাধনবাদী’ রাজনীিত �ধুমা� িনব�াচেনর আসন দখলেকই পািখর �চাখ কেরেছ । বীত�� 
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হেয় এই রাজনীিতর িব�ে� িগেয় �স নকশালেদর কায��েমই আ�ােপাষণ কের । তার মেন 

এই �তীিতই ভা�র হেয় ওেঠ এই বা�েদর গ�ভরা কৃষক িব�ব ছাড়া মুি�র আর �কােনা 

িবক� পথ �নই ।  

 

২৫. আবার উজান : িনম�ল চ�  

       জিমদারী �থা অবলু� হেয় যাওয়ার পরও �ামবাংলায় �জাতদাররা িকংবা মহাজেনরা 

দির� কৃষকেদর উপর তােদর অন�ায় অত�াচারেক �� কের �দয়িন । জিমদােরর খুেন 

বািহনীরা সদা সি�য় �থেক �ামীন �জােদর উপর িনম�ম অত�াচার কের এেসেছ । ‘আবার 

উজান’ গে�র গিরব কৃষক নারােনর গ�িট তাই অসাধারণ িকছু নয় । খরা, অজ�া ইত�ািদ 

কারেণ �স তার সাত িবেঘ জিমেক ধীের ধীের �জাতদার সুজন মহাজেনর কােছ ব�ক িদেত 

বাধ� হেয়েছ । ফেল জিমর মািলক নারান আজ ভাগচািষেত �পা�িরত হেয় �গেছ । 

ভাগচািষর ন�ায� দািব িহসােব উৎপািদত ফসেলর অেধ�ক তার �াপ� । িক� সুদ িহসােব 

ফসেলর সম� ভাগটুকুই আ�সাৎ কের �নয় সুজন মহাজন । তাই �ধু ফসল নয় গিরব 

কৃষেকর �মেয়র ই�ৎ চেল �গেলও তার �িতবাদ করা যায় না । পুিলস ও �শাসেনর 

সহেযািগতায় অন�ায়কারীরা সহেজই ধরােছাঁয়ার বাইের �থেক যায় । তেব সময় �তা একরকম 

থােক না । গণসং�ােমর জন� ধীের ধীের ��ত হেত থােক �দওয়ােল িপঠ �ঠেক যাওয়া 

সাধারণ মানুষ । সশ� আ�মেণর মাধ�েমই �িতেরােধর আ�ন �েল ওেঠ। বাদল �শখ, 

নারান এবং আেরা কেয়কজন িমেল সুজন মহাজেনর বািড় আ�মণ কের । বাদেলর হােত 

সুজন খুন হেয় যায় । সুজেনর লািঠয়ালরা নারােনর পাটা �খাঁড়া কের �দয় । বাদল পািলেয় 

যায় । নারান ছয়মাস �জল �খেট �ােম িফের আেস । ভাইেপা িমিহেরর সে� থাকেত �� 

কের। মহাজন সুেরন ম�েলর বািড়েত �পটভাতা আর বাৎসিরক কুিড় টাকার িবিনমেয় রাখাল 

িহেসেব িমিহর কাজ কের । এছাড়া �দিনক পাঁচ টাকার বে�াবে� একটা িবেল মাছ ধরার 
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কাজ �� কের নারান এবং িমিহর । �িতিদন পাঁচটাকা �দওয়ার পর যা থােক তাই িদেয়ই 

চেল কাকা-ভাইেপার। �শাষেণর ইিতহােসর িনবৃি� ঘেটনা। ফেল আবার সূ�পাত হয় নতুন 

আে�ালেনর। এর মেধ� খুন হেয় যায় সুধীর মহাজন। গরীব চাষী নতুন কের �� �দখেত 

�� কের জিমর, ফসেলর �শাষণহীণ সমােজর। রােত পুিলস আেস নারােনর ঘের । নারানেক 

মাের িক� িমিহর আেগই পািলেয় যায়। নারান উপলি� কের এই হত�ার চ�াে� িমিহেরর 

একিট ভূিমকা আেছ। পুিলস চেল যাওয়ার পর �ােমর হত দির� কৃষেকরা এিগেয় আেস । 

নারানেক �সাজা কের দাঁড় করােত চায়। �খাঁড়া পােয়র কথা ভুেল সবার হাত ধের নারান 

স�ব� লড়াইেয়র আদশ�েক আেরা একবার নতুন কের িনেজর জীবেন উপলি� কের। 

মানিসক ��িত �� হয় নতুন একিট লড়াইেয়র। কারণ লড়াইেতা একিট অিনঃেশষ �ি�য়া। 

 

২৬. �মৗজা �ডামপািট : রামকুমার মুেখাপাধ�ায়  

       অিত�া� সমেয়র অিভঘাতেক ধীের ধীের ি�িমত হেতই হয় । রামকুমার মুেখাপাধ�ায় 

এই বা�ব সত�েকই তাৎপয�পূণ� ভােব �িতি�ত কেরেছন ‘�মৗজা �ডামপািট’ গে� । 

ঐিতহািসকভােব এটা সত� �য নকশাল আে�ালন একিট ব�থ� আে�ালন । এই সং�াম �য 

দািব এবং অিধকােরর লড়াই কেরিছল তা কাি�ত লে�� উপনীত হেত পােরিন । নকশাল 

আে�ালনেক �ক� কের গেড় ওঠা অেনক গে�রই মূল অিভমুখ িনধ�ািরত হেয়েছ ব�থ�তার 

মেধ�ও নতুন �কােনা �ে�র ম�বেল নতুন কের উ�রেণর মধ� িদেয়। অথ�াৎ এই 

আে�ালেনর ব�থ�তােক �ীকার কের িনেয়ও ভিবষ�েতর মুি�র �� িহসােব আবার নকশাল 

আে�ালেনই �য সািমল হেত হেব �সই  �ত�য় ব�� হেয়েছ । �সইিদক �থেক এই গ�িট 

একিট ব�িত�মী গ� । এখােন �ে�র জগত �থেক বা�েবর িন�ুর মািটেতই গ�কার 

�শষপয�� িবেনাদ �ডামেক িনেয় এেসেছন ।   
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        জামকুঁিড়র �মাহ�েদর পাঁচ িবেঘ জিম চাষ করত িবেনাদ �ডাম । �স একসময় 

�েনিছল জামকুঁিড়র ম�রাজ তার �কােনা এক পূব�পু�ষেক  অেনক জিম িদেয়িছেলন । �স 

সব জিম অবশ� হ�া�িরত হেয় যায় পের । িবেনাদ �ধু জিমর গ�ই �েনিছল । �স যখন 

জিম চাষ করেত �� কের তখন সব জিমই রাজপিরবােরর পূজাির �মাহ�েদর দখেল চেল 

িগেয়িছল । বাংলার িতয়া�র সাল �থেক যখন জিমর লড়াই �� হল, লাঙল যার জিম তার 

��াগান উঠেতই জিম �থেক উৎখাত হেয় যায় িবেনাদ । লড়াই করার �মতাও তার িছল না।  

�মাহ�েদর ব�ুেকর নেলর সামেন �িতবাদ করার শি� ও �স পায়িন । আর আে�ালেনর 

�নতারা হয় তখন �জেল নয় ,পুিলেসর ভেয় পািলেয় �বড়াে�।  একমা� �জেলর বাইের িছল 

হাই – ই�ুেলর অ�ািস��া� �হডমা�ার কািত�ক বাড়ঁুেজ� । িতিনও িতনখানা পুিলসেকেস 

অিভযু� িবেনাদ �ডামেক সাহায� করেত রািজ হনিন । রাতারািত পািলেয় �যেত হেয়িছল 

িবেনাদেক । পুিলস িকংবা �ােমর �লাক �কউই আর তার �খাঁজ কেরিন । �ােমর �লােকর 

উপর অিভমােন �সও আর িফের আেসিন । আর িফের যাওয়ার মেতা িকছু �ফেলও �স 

আেসিন । কারণ কািত�ক বাড়ঁুেজ�র কাছ �থেক সাহায� না �পেয় �ফরার পেথ �মাহ�েদর 

�লাকজন িবেনাদেক তুেল িনেয় যায় । আর তার �গা�, ছাগল, কুেড়ঁঘর বাবদ িতনহাজার 

টাকা িদেয় সাদা কাগেজ সই কিরেয় িনেয় এই ত�ােট আর �কােনািদন না �ফরার 

�িত�িতও আদায় কের �নয় । এরপর জীবেনর ছাি�শ – সাতাশটা বছর �কেট �গেছ । 

িনেজর অতীত িকংবা বত�মান �কান িকছু িনেয়ই আর �শাক �স কের না । হােত লাঙল আর 

মুেখ বাঁিশ িনেয় জীবেনর �শষ কটািদন কািটেয় িদেত পারেলই �স িনি�� হয় । িক� হঠাৎ 

কেরই ডানেনর �মলায় িগেয় �দখা হয় বালসীর ভবদার সে� । ভবদা অবাক হেয় যায় । 

কারণ �স �েনিছল জামকুঁিড়র িবেনাদ �ডাম �দশা�র হেয় �গেছ আবার কােরার কােছ 

�েনিছল মানুষটা পািট� করেত িগেয় মের �গেছ । ব�কােলর ব�ু� দুজেনর, ভবদাই 

িবেনাদেক বেল তার জিম এখেনা রেয় �গেছ । �স �গেলই জিম পােব । মেদর �নশায় �য 

কা�িনক গ� ভবদা �েনিছল তাই িবেনাদেক �শানায় । ভবদার বালসী �থেক �ডামপািট 
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অেনকটাই দূর । তারপে� জানা স�ব নয় িবেনােদর জিমর কথা । ‘‘িক� যার ব�ুেকর 

�িলেত বধ�মােনর �মাহ� মের , জামকুঁিড়র �মাহ�রা রাজ� �ছেড় পালায় , তার জিম হ�া�র 

হওয়া উিচৎ নয় । তার ঔিচত�েবাধ �থেক ভবদা বেল ‘�স জিম পেড় আেছ, চেল যা,  �তােক 

িদেয় �দেব’’।৫৬ এখনকার পািট�র �নতারা িন�য়ই নকশাল িবেনাদ �ডামেক তার জিম িফিরেয় 

�দেব। িবেনাদও মেদর �নশায় িব�াস করেত থােক এই স�াবনার। ভবদার মুেখ �শানা তার 

বড় �মাহা�েক মারার গ�েকও সিত� বেল মেন করেত ই�া কের । বাঁিশটােকই �স কা�িনক 

ব�ুক বানােত চায় । মাতাল িবেনাদ হাঁটেত থােক জামকুঁিড়র পেথ।  �শষপয�� রাত যখন 

�শষ হয় , ‘শরীের �নশার টান আলগা হেয় আেস । িবেনাদ �বােঝ জামকুঁিড় যাওয়া অথ�হীন । 

ছাি�শ – সাতাশ সাল পের �ক িচনেব তােক ? িচেনই - বা কী হেব !’৫৭ প�পাতহীন 

দৃি�েকাণ �থেক আেলাচনা করেত �গেল এটা অন�ীকায� , গণসং�ােমর পথ ধের জিমর উপর 

স�ূণ� অিধকােরর �য দািব করা হেয়িছল তা �থেক িবচু�িত ঘেট িগেয়িছল । �শাষেণর 

ইিতহাস এখেনা একইরকম ভােব সি�য় । িবেনাদ �ডােমেদর জিমর মািলক হওয়ার �� 

তাই আজও অধরাই �থেক �গেছ ।  

 

২৭. ভবতারেণর গ� : িনমাই �ঘাষ  

         �জেল থাকার �ত�� অিভ�তাস�াত ভাবনা �থেক গেড় ওঠা ‘িনমাই �ঘাষ’ এর 

‘ভবতারেণর গ�’ �শি�ক মানদে� কতটা সাথ�ক হেয় উেঠেছ তা িনেয় তক� হেতই পাের । 

িক� �জলজীবেনর অনুভূিতজাত এই গে� �দেয়র উ�াপ �� । �ু� কৃষক ভবতারণ 

��িণগত মানদে� �ছাটেলাক ��িণেত পেড়। এই পািট�েত আসার িপছেন একিট �ু� ইিতহাস 

আেছ। সি� িবি� করেত িগেয় ��েন আলাপ হয় এক ভ�েলােকর সে� । �লাকিটর কথায় 

�স ম�মু� হয় । ‘রাজনীিতর সােথ ভবতারেণর �কানিদনই �কান �যাগ িছেলা না । ও 

কংে�স পািট�র কথা জানেতা আর লাল ঝা�ার কথা , শহের িমিছল �দেখেছ । ওেদর গাঁেয়র 
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অেনক �লাকেক �সই িমিছেল �যেত �দেখেছ আর ��েন যাতায়ােতর পেথ অেনকেক 

আেলাচনা করেত �েনেছ । িক� িনেজ কখনও জিড়েয় পেড়িন। িক� ওই মানুষটা তােক 

�সিদন নতুন মে� দী�া িদেয়িছেলা , যার নাম মা��বাদ ,�লিননবাদ, মাও  িচ�াধারা । আর 

�সিদন �থেকই ভবতারেণর রাজনীিতেত হােত খিড় �� হেয়িছেলা’ ।৫৮ 

      তারপর স�র একা�র সােলর আে�ালেন ঝাঁিপেয় পেড় ভবতারণ । �গাপন িমিটং 

করেত িগেয় ধরা পেড় যায় । �জেল এেস �প�ছায় । নকশালেদর সে� সাধারণ ব�ীেদর কথা 

বলা বারণ । তবুও ওেদর মেধ� �থেকই স�ান কের আগামী সং�ামী �সনােদর । ��িণহীন,  

�শাষণহীন �য সমােজর ছিব কমেরডরা  �দখােত �চেয়েছন তােত আিব� হেয়েছ ভবতারেণর 

মেতা �ছাটেলাক ��িণেত পেড় থাকা মানুেষরা । ‘ আমরা একটা ��ণীেত িমেশ �যেত চাই , 

�সটা সব�হারার ��ণী । মানুষ িহসােব আমরা �কউ কােরার �চেয় �ছাট নই । ��নীর 

অব�ানই �তা আমােদর মেধ� পাথ�েক�র সীমা �টেনেছ । �সই জন�ই �তা আমরা ��ণীসং�ােম 

সািমল হেয়িছ । অতএব আমােদর ল�া বা সংেকােচর িকছু �নই , আমরা �য পর�েরর 

কমেরড’ ।
৫৯ 

 

      �জেলর িভতেরই িবনা কারেণ ‘ঠ�া�াের িসপাইবািহনী’ – র হােত মার খায় ভবতারণ।  

ভবতারেণর যিদ মৃতু�ও হয় তাহেলও িচি�ত নয়, �জল কতৃ�প� । কারণ �জল ভা�ার িমথ�া 

অিভেযাগ দােয়র কের িদেলই কতৃ�প� িনি�� । আর ভবতারণ ভােব �ধু একিটই কথা – 

‘�মারা গরীবীরাজ কােয়ম করবই। র� … অেনক র� িদেয় …’।
৬০

 

২৮. অং�র পিরচয় : অিভিজৎ �হমু�ািফ   

           একিট আ�িবে�ষেণর গ� এিট । ত�ণ �দেয়র রিঙন ��মাখােনা �চােখ 

‘িব�িব�ব’ করার আশা । হাত মুেঠা কের পৃিথবীর সম� বুেজ�ায়া রা�শি�েক কাঁপুিন ধিরেয় 

�দওয়ার ই�া আর বা�েবর লড়াই এক নয় । এই চরম সত�িটই অং� বসােকর জবানীেত 
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গ�কার তুেল ধেরেছন । অং�র িববিত�ত জীবেনর ধারােক অনুসরণ কের �লখক 

কািহিনিটেক িনম�াণ কেরেছন । বরানগেরর �ুলজীবেনর ব�ু অভীেকর সে� কাটােনা �িতিট 

মুহূত� আজও �ৃিতেত উ�ল । �সই অভীক আজ আর �নই । ‘ওর কাঁেধ কাঁধ িদেয় �শশেব 

আিম অেনক িকছু কেরিছ – প�ু িভখারীেক রা�া পার কের িদেয়িছ, িটিফেনর সময় �ুেলর 

ছােদ বেস িসগােরট �খেয়িছ আর দাদার কিবতা টুেক িনেয় িনেজর নাম কের পেড় �িনেয়িছ।  

আউ�াম ঘােটর �য জলটার কােছ বেস আমরা দুজন ভিবষ�েত ডা�ার ও �লখক হবার �� 

�দেখিছ �স জলটা আজ �ঘালােট । অেনক অেনক ব�াব�ী অভীক �ভেস �গেছ ওখান িদেয় 

এই ক’বছের’।৬১ 

        �ুলজীবেনর �শেষ ��িসেডি� কেলেজ পড়ার সমেয়ই নকশাল আে�ালেনর আ�ােন 

�কঁেপ উঠল সম� কলকাতা সহ পি�মব� । অং�ও িনেজেক খুঁেজ �পেয়েছ িমিছেলর মেধ� । 

কৃষকেদর অিধকােরর লড়াইেয় সংঘব� �িতেরােধ িনেজর অি��েক িমিশেয় িদেত �চেয়েছ । 

দুেচাখ ভের �� �দেখেছ আর �দয় িদেয় িব�াস কেরেছ – ‘আমরা নািক সকাল আটটা – 

নটার সূেয�র �থেকও উ�ল। আমরা মােন যুবেকরা , আর পৃিথবী অবেশেষ আমােদরই’।৬২   

       যুবশি�েক হািতয়ার কের �াম িদেয় শহর �ঘরার �য কায��ম �নওয়া হেয়িছল তােত 

শ�ের িশি�ত যুবকেদর �ােম িগেয় আে�ালন গেড় �তালার জন� িনেদ�শ �দওয়া হেয়িছল । 

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

�ামা�েল কৃষকেদর মেধ� িব�ব সংগিঠত করা এবং পরবত�ী পয�ােয় এ পেথই সম� 

ভারতবেষ� অভু��ান ঘটােনা। ... এই িব�বী সং�ােম ভূিমহীন ও দির� কৃষকই �ধান 

পিরচািলকা শি� , অ�ণী বািহনী । কারণ এরা পির�ার ভােব বুঝেত �পেরেছন �য �জাতদার 

জিমদারী (সাম�তাি�ক ) �শাষণ �থেক মুি�র এটাই একমা� পথ । এই কায��ম সফল 

করার জেন� তাঁরা ‘�ােম চেলা’ ��াগান �তােলন এবং অেনক পািট� কম�ীেক পি�ম বাংলায় 
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িবিভ� �ােম িব�েবর আবহাওয়া িক এবং �ামা�েলর �কান অংশ িব�েবর সহায়ক বা 

িবেরাধী তা যথাযথ িন�পেণর জন� িরেপাট� �তির করার কােজ লাগান’ ।
৬৩

 

        কম�সূচী �হণ এবং তার বা�বায়ন সব�ে�ে� সাথ�ক হয় না । শ�ের সুেযাগ সুিবধায় 

অভ�� যুবেকরা সং�ােমর স�ােন �ােম �গেলও �ামীন পিরি�িতর সে� মািনেয় �নওয়া 

ব�ে�ে�ই স�ব হয়িন । তাই অং�ও এই কম�সূচীর অংশীদার িহসােব �ােম িগেয়ও থাকেত 

পােরিন । িফের এেসেছ আবার কলকাতায় । িনেজেক নতুন কের িচনেত �চেয়েছ । পুিলিশ 

আ�মেণর িব�ে� লড়াইেত সািমল হেত �চেয়েছ । আ�উে�াচেনর এই পয�ােয় �স উপলি� 

কেরেছ – ‘আিম এখনও সাহসী হই িন, আ�ত�াগ করেত ��তও না, আজও মেন পেড় এই 

ধরেণর টুকেরা টুকেরা ঘটনা�েলা । ভুল হেব আপনােদর যিদ �ভেব বেসন , এই সেবর 

মাঝখােনই আিম িনেজেক হািরেয় �ফেলিছ । বরং বিল , দরকার িছল । দরকার িছল আমার 

সােধর গ�েগােল �মশােনা কলকাতায় দাঁিড়েয় িনেজর অি��েক আিব�ার করা’ ।
৬৪
 এই 

অি�ে�র স�ােনই �স �প�েছ যায় িসংভূেম । ��িণগত পাথ�ক�েক ঘৃণা করেত িশেখ িমেশ 

�যেত পাের কাম�ি�ন, সুবল ঠাকুর, �চতু মািঝেদর সে� । এেদরেক কমেরড �েপ �পেয় 

নতুন উৎসােহ উৎসািহত হেয় ওেঠ । আে�ালেনর কম�ী��প �জেল যাওয়ার পুর�ারও জুেট 

যায় । �িটন মািফক অত�াচােরর ছয়মাস পর �জল �থেক ছাড়া পাওয়ার পর অং�র বাবা 

তােক পুনরায় কেলেজ ভিত� কিরেয় �দন । িক� শাি� িকংবা �ি�র জীবেন িফের �যেত পাের 

না আঠােরাবছেরর অং� । আবার নতুন কের �� করেত চায় । মেন হয় ‘আমরা িন�য়ই 

পারব সং�ামেক আেগর �থেক আরও উ�ত পয�ােয় তুলেত । আমরা পারবই , �শষ যু� 

আমরা িজতবই ...’।
৬৫ 

 

       সং�াম একটা িনরিবি�� �ি�য়া । �স হয়েতা ি�িমত হয় । িক� তার মেধ�ই থােক 

নতুন কের উ�ীিপত হওয়ার শি� । আর অং�রাই হে� �সই শি�েক ��িলত কের রাখার 

সলেত ।   
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২৯. র� : সুিবমল িম�   

       ‘�দশ�তী’ পি�কার ১৬ ই এি�ল ,১৯৭০ সােলর সংখ�ায় �লখা হেয়িছল – ‘আমােদর 

ি�য় �নতা চা� মজুমদার বেলেছন – ‘‘�িতিট �জাতদারই হত�াকারী, কাপু�ষ এই সশ� 

�জাতদােরররা িনঃসহায় িনর� ��তমজুর ও গরীব চাষীেদর যুগ যুগ ধের িনেজরা হত�া কের 

চেলেছ, �ায় �িতিট ��তমজুর গরীব চাষী পিরবােরর �কউ না �কউ এেদর হােত িনহত 

হেয়েছন’’। িতিন আমােদর আেরা িশিখেয়েছন, “হত�াকারীেক বাঁিচেয় রাখার অথ�ই মৃতু�’’ – 

এই মহান আওয়ােজ সাড়া িদেয় সীমা� এলাকার িব�বী কৃষেকরা পুিলশ, িমিলটাির পাহারার 

মেধ�ই বীেরর মতন এেকর পর এক ��ণীশ�েক খতম কের চেলেছন’।  

    এই খতেমর রাজনীিত �ধু �ামীন জীবেনই সীমাব� িছল না । শহেরও ��িণশ� 

খতম করার তািলকা �ু� িছল না । এই হঠকারী হত�ার রাজনীিত অেনক গে�ই িচি�ত 

হেয়েছ । �যখােন হত�াকারী িবেবেকর স�ুখীন হেয় আ�িজ�াসায় িবদীণ� হেয়েছ । ‘র�’ 

গ�িট তারই িনদশ�ন । হত�ার রাজনীিত িকংবা খতেমর খিতয়ান আে�ালনেক একটুও এিগেয় 

িনেয় �যেত পাের িকনা ? তা তক�সােপ� । হত�ার সপে� যতই যুি� �দওয়া �হাক না �কন, 

হত�ার সমথ�ন করা যায় না । এই গে� একিট �পােড়া বািড়েত একজেনর �তী�ারত চারজন 

রাজৈনিতক কম�ী জীবেনর �থম ‘খতম’িট করার অিভ�তা িনেয় আেলাচনা করেছন । �িল 

খাওয়ার পর �লাকিটর অব�া িকংবা রিবেনর মেন হেয়েছ �লাকিটেক তার জ�াঠার মেতা 

�দখেত। এই ধরেণর নানািবধ িচ�াসূে�র মধ� িদেয় তােদর খুন করার সপে� �কােনা যুি�ই 

�িত�া পায় না । িনখুঁত হত�ার জন� পািট�র কােছ বাহবা �পেলও মানিসকভােব িবপ�তার 

িশকার হেত হয় । এই হত�ার রাজনীিতর িপছেন রাজৈনিতক িস�া� থাকেলও মানিসক 

য�ণার এবং �ে�র অবসান সহজসাধ� নয়। তাই নকশাল আে�ালেনর প�াশ বছর পের 

যখন িফের �দখেত হয় তখন এই িস�া� িনেতই হয়–‘িহংসা �াভািবক, �াকৃিতক িনয়মিস�, 

এমনিক ব�ি�িহংসাও পিরত�াজ� নয়। িক� �কৃিতর �ভাব �থেক উ�রণই �তা মানিবক, 
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�সটাই �তা ভািবত কালচার । �ািসত পৃিথবী ও ভারেত ভয়শূন� িচ� ও উ�িশর রাখাটাই �তা 

ক� – �াি�, িহংসা�য়ী বদলার রাজনীিত �তা কানাগিল’। 
৬৬

   

 

৩০. িটেক�িজৎ িসংহ : �িতিলিপ 

         ১৯৮২ সােলর িডেস�েরর তৃতীয় স�ােহ বাংলা ৭ই �পৗষ শাি�িনেকতেন িবেকল 

�বলায় �গােয়�া িবভােগর মাঝাির অিফসার উেমশ সরেখেলর সে� �দখা হেয়েছ িবংশ 

শতা�ীর কাল� মাে��র।আপাত �কৗতুেকর �মাড়েক বত�মান রাজনীিতর িমথ�া �িত�িত ও 

রাজৈনিতক �নতােদর সুিবধাবাদী অব�ানেকই গ�কার অত�� িনরেপ� ভােব তুেল ধেরেছন। 

ডান এবং বাম িনিব�েশেষ দুই ধরেণর রাজনীিতই �য আজ �ধু ফাঁকা বুিল আর বাজারী 

অথ�নীিতর উপর িনভ�রশীল তা িবংশ শতা�ীর কাল� মাে��র ব�েব�র মধ� িদেয় পির�ুট হেয় 

ওেঠ। উ�য়েনর পিরসংখ�ান আর িমথ�া আ�ােসর সে� বা�ব পিরি�িতর �কান সম�য় �নই। 

�ধানম�ীর ব�ব� অনুযায়ী তাঁর আমেল ‘�দেশ সবুজিব�ব ঘেট খাদ�শেস� �দশ �য়ংভর 

হেয়েছ । �দশ অিত �ত িশ��গিতর পেথ এিগেয় চেলেছ’।
৬৭

 িক� িবংশ শতা�ীর কাল� 

মাে��র িজ�াস� উেমশ সরেখলেক ‘আ�া তুিম িক মেন কর খােদ� �সলফ সািফিসেয়�, মােন 

আ�িনভ�রশীল হেয়ছ �তামরা ? �তামােদর  িক সব নাগিরকই িদেন দুবার �পট পুের �খেত 

পাে� ?’
৬৮

  

         এই সম� ব�ব� উেমশেক শি�ত কের �তােল । ব�ি�িটর রাজৈনিতক মতাদশ� 

স�েক� �স সি�হান হেয় ওেঠ– ‘এ আবার �কা�  রাজৈনিতক দেলর সমথ�ক? িন�য়ই 

বামপ�ী । িক� �কা�  দল ? পি�মবে�র বামেমাচ�া সরকার �তা এখন বেড়া বাজািরয়ােদর 

ব�ু । তেব বুেড়া সােহব িনঘ�াত নকশালপ�ী’।
৬৯

 উেমশ ইে�িলেজ� িবভােগর চাকুের �জেন 

বৃ� বুি�জীবীেদর স�ান করেত চান । তােদর সে� আলাপ করেতও চান । উেমশ বত�মান 
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বুি�জীবীেদর ��প বৃে�র কােছ উ�ু� কেরন – ‘আমােদর �দেশ অবশ� একদল বুি�জীবী 

�বশ �িছেয় িনেয়েছন। এখন ও  িনে�ন ।  িকছু কিব – সািহিত�ক �তা �ধুমা� বিড – �শা 

িদেয়ই বেড়া বেড়া সরকাির �বসরকাির পুর�ার �পেয় যাে�ন । তাঁরা কী িলেখেছন, 

�স�েলার সািহিত�ক বা কািব�ক মূল� কতটুকু তার মূল�ায়ন হয় না । এসেবর িপছেন 

ব�বসািয়ক �াথ�, রাজৈনিতক পিলিস, এমনকী দালািল বা বখরার �াথ�ও জিড়ত থােক’।৭০   

         �াধীনতার �ায় পঁয়ি�শ বছর পেরর পটভূিমকায় �লখা এই গে� �লখেকর 

রাজৈনিতক প�পাত �� হেয় ওেঠ । এই গ�িট �কােনা ব�ি� জীবেনর অনুভূিতেত সীমাব� 

নয় । সামি�কভােব �য সমাজ পিরবত�ন �ত�ািশত িছল তা �য িনতা�ই রাজৈনিতক  

দল�িলর িমথ�া বুিলেতই সীমািয়ত �সই সত�েকই আপাত অবা�ব একিট পটভূিমকায় গ�কার 

শা�ত কের �রেখেছ । 

নকশাল আে�ালনেক �ক� কের গেড় ওঠা �ছাটগ��িলর মূল �বণতার িদেক যিদ 

নজর িদই তেব �য িবষয়�িল �ধান হেয় ওেঠ তা হল নকশাল আে�ালনেক দমেনর জন� 

এই আে�ালেনর সে� যু� কম�ীেদর উপর সুপিরকি�ত রা�ীয় স�াস। এছাড়াও আর �য 

িবষয়িট বার বার িফের িফের এেসেছ �সিট হল, এই আে�ালন এক িবপুল উ�াদনার সৃি� 

কেরিছল মূলত ছা� ও যুবক ��িণর মেধ�। এরা �য পিরবত�েনর �� �দেখিছল বা�েব �সই 

�� পূরণ হয়িন। কারণ নকশাল আে�ালন �য কৃিষ িব�েবর কথা বেলিছল বগ�াদার, 

��তমজুর এবং িবিভ� ��িণর রায়তেদর িবিবধ দািবর িনিরেখ �য গণতাি�ক কৃষক সং�ামিট 

স�� হওয়া উিচৎ িছল, তার মূল ��পিট শ�ের �নতৃ� বা শ�ের কম�ীেদর কােছ �� হেয় 

ওেঠিন। �াভািবকভােবই কৃষকেদর দািব�িল পূরণ করা স�ব হয়িন। ফলত �য িবপুল শি�র 

অপচয় ঘেট �গল তার িপছেনর রাজৈনিতক – অথ�ৈনিতক – সামািজক কারণ�িলর স�ানও 

�কােনা �কােনা গে�র িবষয় হেয় উেঠেছ। নকশাল আে�ালেনর উ�ীপনায় �য সম� শ�ের 

যুবকরা তােদর উ�ল ভিবষ�তেক বািজ �রেখ �ােম িগেয়িছল কৃষকেদর সে� �থেক 
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আে�ালনেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার জন� , অিধকাংশ ��ে�ই তারা আশাহত হেয়িছল। কারণ 

শ�ের মানুেষর িব�েবর ভাবনা আর �ােমর মানুেষর জীবন ও �শাষেণর বা�ব ��েপর মেধ� 

�য কতটা ফারাক তা তারা �কােনাভােবই উপলি� করেত পােরিন। িব�েবর �রামাি�ক 

ক�নায় হঠাৎ আেবেগ �ভেস িগেয় �য হঠকারী িস�া� তারা িনেয়িছল তার পিরণাম সুখকর 

হয়িন। আেরা একিট িবষয় এই ধরেণর ব� গে�ই ল�� করা যায় �সিট হল নকশাল 

আে�ালেনর সে� যু� যুবক ��িণর তােদর পািরবািরক �য রাজৈনিতক িব�ােসর ঐিতহ� িছল 

তার �িত তী� িবে�ষ। তােদর যািপত জীবন ও রাজৈনিতক ভাবনা �য সুিবধাবােদর �ারা 

পিরচািলত তার ইি�ত অেনক গে�ই ব�� হেয়েছ। �শি�ক উৎকষ�তার মানদে� �িতিট গ�ই 

�য সফল এমন কথা বলা যােব না। ‘িব�েবর অসমেয়’ এমন ঘটনা ঘেটই থােক। �াথিমক 

উ�াদনা �কােশর উে�জনায় গে�র িশি�ত ��প িবি�ত হয়। তবুও বলা যায় অেনক 
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