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উপসংহার 

 

          বাংলা সািহেত� অ�াদশ শতা�ী বা ঊনিবংশ শতা�ীর কৃষেকর অব�া বা কৃষক 

আে�ালন িনেয় �লখা হেয়েছ �বশ কম। ‘কৃিষিনভ�র বাংলােদেশর কৃিষর িববত�ন, কৃষক 

সমাজেক িনেয় �কােনা কােলই সমৃ� সািহত� রিচত হেত �দখা যায়িন। অথচ সু�াচীন কাল 

�থেক মধ�যুেগর পথ �বেয় আধুিনক কাল পয�� বৃহৎ সংখ�ক মানুষই কৃিষজীবী।’১ 

িবি��ভােব হয়েতা বি�মচ� চে�াপাধ�ায়, রেমশ চ� দ�, ই�নাথ বে��াপাধ�ায়, দীনব�ু 

িম� এবং আেরা অেনেকই কৃষক জীবন বা িবে�াহ িনেয় িলেখেছন। তেব ঊনিবংশ শতা�ীর 

বাঙালী বুি�জীবীেদর মেধ� এই �িতেরাধা�ক আে�ালন�িল িনেয় �য একধরেণর 

�দালাচলিচ�তা িছল তা অ�ীকার করা যায় না। �কােনা �কােনা ��ে� ি�িটশ রাজশি�র �িত 

সহমিম�তা হয়েতা বা তাঁেদর কৃষক িবে�ােহর সমথ�েন �সা�াের এিগেয় আসার পে� বাধার 

সৃি� কেরিছল। 

�তভাগা পূব�বত�ী কৃষক আে�ালন�িল �কােনা �� রাজৈনিতক �চতনাশূন�ভােব গেড় 

উেঠিছল। িবিভ� দািব দাওয়া স�িলত �সই সম� আে�ালেন মধ�ে�িণর �কােনা সংগিঠত 

সাহায� পাওয়া যায়িন। িবি��ভােব �কউ �কউ মানবতােবােধর �ারা অনু�ািণত হেয় কৃষেকর 

পােশ �থেক লড়াইেত সাহায� কেরিছেলন িঠকই িক� সািব�কভােব মধ�িব� ��িণর কৃষেকর 

অিধকার িকংবা আে�ালন িনেয় িবেশষ �কােনা দায়ব�তা িছল না। “ ঊনিবংশ শতা�ীেতই 

যখন িবহার ও ব�েদেশর উপর িদয়া কৃষক িবে�ােহর ঝড় বিহেতিছল, তখন এই িশি�ত 

মধ�ে�ণী গণ-সং�ােমর িদক হইেত মুখ িফরাইয়া িবেদশী ইংেরজ �ভুেদর শাসনেক 

‘ভগবােনর আশীব�াদ’ �েপ বরণ কিরয়া ইংেরজী িশ�ার লে��র িভি�েত িনেজেদর 

নূতনভােব গিড়য়া তুিলেত ব�� হইয়ািছেলন। সভ�ে�ণী�েপ িনেজেদর গিড়য়া তুিলবার জন� 
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সব��থম সািহেত�র �েয়াজন। সুতরাং নূতন সািহত� সৃি� আর� হইল। বি�মচ� হইেলন এই 

সািহত� সৃি� কােয�র �ধান নায়ক এবং তাঁহার সৃ� সািহেত�র মধ� িদয়াই মধ�ে�ণীর এই 

‘িরনাসা�’ – আে�ালন পূণ� – িবকিশত �প �হণ কের।’  

‘ঊনিবংশ শতা�ীেত সৃ� বাঙলা সািহেত�র মেধ� মা� দুইখািন নাটক ব�তীত অন� 

�কান �ে� তৎকােলর ব�েদশ ও িবহারব�াপী কৃষক – িবে�ােহর �কান ছায়ামা� নাই, আেছ 

�কবল িবকৃিত। �য়ং বি�মচ� ‘স��াসী – িবে�ােহর’ পটভূিমকায় ‘আন�মঠ’ ও ‘�দবী 

�চৗধুরাণী’ নােম দুইখািন উপন�াস রচনা কিরয়া কৃষক – িবে�ােহর উে�শ� ও তাৎপয� এ�েপ 

িবকৃত কিরয়া �দখাইয়ােছন �যন ভারেত ইংেরজ শাসনেক সু�িতি�ত কিরবার জেন�ই 

কৃষকগণ িবে�াহ কিরয়ািছল। … দীনব�ু িম� তাঁহার ‘নীলদপ�ণ’ নাটেক কৃষকেদর �কান 

সং�ােমর িচ� অি�ত কেরন নাই, �কবল ইংেরজ �ভুেদর �শাষণ – উৎপীড়ন এবং কৃষেকর 

চরম দুদ�শার িচ�ই অি�ত কিরয়ােছন। অথচ বি�মচ� ‘আট� – এর নাম কিরয়া ইহার উপর 

আ�মণ কিরেত ইত�ত কেরন নাই। মশারফ �হােসেনর ‘জিমদার – দপ�ণ’ নাটেকর 

িবষয়ব� িসরাজগে�র ঐিতহািসক কৃষক িবে�াহ। বি�মচ� ইহার �চার ব� কিরবার জন� 

�কান �চ�ারই �িট কেরন নাই। িক� নাট�কােরর দৃঢ়তায় তাঁহার সকল �চ�া ব�থ� 

হইয়ািছল।‘২  

কৃষক আে�ালেনর সে� তথাকিথত িশি�ত মধ�ে�িণর এই িবযু�তার িপছেন কারণ 

িছল এেদর আিবভ�াবজিনত িবেশষ �বিশ��। এরা �িমক ��িণর অংশ িছেলন না। এরা 

িচর�ায়ী বে�াবে�র ফেল সৃ� এবং তার জন� সুিবধােভাগী ��িণ। জিমর সে� তাঁেদর �কােনা 

আি�ক �যাগ িছল না। জিম তাঁেদর কােছ �ধুমা� িবিনেয়ােগর একিট মাধ�ম। ফেল জিম 

িকেন তা বগ�াদারেদর হােত তাঁরা তুেল িদেতন চােষর জন�। কৃষেকরা সাধারণত হেতন 

িন�বগ�ীয় এবং মুসলমান ��িণ। জিমর মািলেকরা কািয়ক �েমর বদেল সরকাির চাকুির িকংবা 

অন�ান� �পশােত িনেজেদর িনযু� করেতন। কৃষকেদর সে� তাঁেদর �ধু �ােথ�র স�ক� িছল। 
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ফেল তােদর সুিবধা – অসুিবধা িনেয় মধ�িব� ��িণ িবেশষ দুি��া�� িছেলন না।  তেব 

িবংশ শতা�ী �থেক পালাবদল ঘটল। এই শতা�ীেত সাম�বাদী �চতনার �সার, কিমউিন� 

আে�ালেনর সে� পিরিচিত কৃষক আে�ালনেক সংগিঠত আে�ালেন �পা�িরত করেত 

সাহায� কের। িনিদ�� রাজৈনিতক িব�ােসর পাশাপািশ সামািজক দায়ব�তা ব�লাংেশ মধ�িব� 

িশি�ত �লখক ��িণেক কৃষকেদর ন�ায� অিধকার স�ে� সেচতন কের তুেলিছল। এর িপছেন 

সি�য় িছল সামািজক, রাজৈনিতক, অথ�ৈনিতক পালাবদেলর বা�ব ��প। কৃিষ�ধান 

ভারতবেষ� কৃষক সমােজ এর �ভাব িছল সুদূর�সারী। অব�িয়ত সমাজ ব�ব�ার চরম মূল� 

িদেত হেয়েছ কৃষক সমাজেক। ধনতাি�ক সমাজ কাঠােমায় সব�ােপ�া �শািষত হওয়ার মূল�ও 

তােদরেকই িদেত হেয়েছ। ি�তীয় িব�যুে�া�র কাল �থেকই সাম�বােদ িব�াসী, সমাজতাি�ক 

�চতনার �ারা আেলািড়ত একদল সািহিত�ক এই �ত�েয় ঋ� হেলন �য �গিতশীল 

পিরবত�েনর মধ� িদেয় অথ�ৈনিতক সামািজক উ�য়ন স�ব। এরজন� �েয়াজন �িমক কৃষক 

��িণর নবজাগরণ। ফলত এই সময় �থেকই কৃষক–�িমক তথা িন�বগ�ীয় মানুেষর �িতবােদর 

ভাষা কথাসািহেত�র ভাষা িহেসেব একিট উে�খেযাগ� �ান দখল কেরেছ। মধিব� �লখকেগা�ী 

এই অথ�ৈনিতক রাজৈনিতক সংকেট িজইেয় রাখা কৃিষ সমস�া ও দির� কৃিষজীবীেদর �িত 

সহমিম�তা �াপন করেলন তাঁেদর িশ�কেম�র মধ� িদেয়।    

অনুনয় চে�াপাধ�ােয়র মেত, ‘বাংলা সািহেত� িবেশষ কের িতিরেশর দশক �থেক এই 

(র�ণশীলতা ও �গিতশীলতার) �� সেচতন সং�ােমর �প �নয় �গিত সংঘ গেড় ওঠার 

মাধ�েম। এতিদন র�ণশীলতার িব�ে� �গিতর অিভযান মূলত সমাজ সং�ার িচ�ার সে� 

ওেতাে�াত ভােব িবজিড়ত িছল। িক� িতিরেশর দশক �থেক �গিত আে�ালন আর �ধুমা� 

সমাজ সং�ারা�য়ী থাকল না, শত শত বষ�ব�াপী ব�নার িনে�ষেণ দিলত মানুেষরা 

সািহেত�র পা�পা�ী�েপ �দখা িদল তাই নয়, তারা সািহেত�র �ভৗেগািলক সীমাও �সািরত 

কের িদল। তথাকিথত গজদ� িমনার �থেক সািহত� �প�েছ �গল িনপীিড়ত, �শািষত মানুেষর 
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পাড়ায় পাড়ায়। িশ�ীর দৃি� উ�িব� ও মধ�িব� সমােজর গি� �পিরেয় িনচুতলার জীবেনর 

মেধ� স�সািরত হল। িবেশষকের �মজীবী মানুেষর অনােলািকত জীবনযা�া ও পিরেবশ 

কথাসািহেত� �ান �পেয়েছ। … চি�েশর দশক �থেক ব�ঘিন� �গিত সািহেত�র �ধান 

�বিশ�� হল তা কিমউিন� পািট� অথ�াৎ �িমক – কৃষক – �মহনতী মানুেষর মতাদেশ�র সে� 

গাঁটছড়া �বঁেধ চলল। ফেল �ব-আইিন �ঘািষত কিমউিন� পািট�র সহযা�ী হওয়ার অপরােধ 

ব� লা�নাও এইসব িশ�ী সািহিত�কেদর অেনকেক �ভাগ করেত হয়। এসব সে�ও এক 

সু�� চিরে�র কারেণ জীবনিবমুখ অব�য়ী সািহত� �য়ােসর সে� ��ও �কট হেয় ওেঠ। 

চি�শও প�ােশর দশেক সমােজ জিটলতা ও সংকট তী� থাকা সে�ও সািহত� �ণ��সিবনী 

হেত �পেরিছল। কারণ �িতি�য়ার সে� লড়াইটা িছল সরাসির। শ� িচি�ত, জীবনদৃি� ��, 

িনশানা ি�র, বামপ�ী আে�ালন ঐক�ব�, �মিক বামপ�ার অনুপি�িত �ভৃিত উপাদােন �গিত 

সািহত� সং�াম �বশ �জারদার।’
৩
 

এই আেলাচনার পিরে�ি�েত একটা কথা �� হেয় ওেঠ �য ি�তীয় িব�যুে�া�র 

পটভূিমেত অথ�ৈনিতক ও মানিবক অব�য় িতিরেশর দশক �থেকই সািহিত�কেদর আেলাচনার 

িবষয়ব� হেয় উঠেত �� করল। �াধীনতাপূব� বাংলােদেশর �শাষেণর �কে� িছল ি�িটশ 

সা�াজ�বাদ – �জাতদার – জিমদার – মহাজেনরা। তােদর িব�ে� লড়াইটা গ� বা উপন�ােসর 

�ক�ীয় চিরে�র �িতেরােধর �ারা গেড় উেঠেছ। ঐক�ব� বামপ�ী আে�ালেনর সহায়তায় 

গণনাট� ও �গিত �লখক সংঘ সংঘব� হেত �পেরিছেলন। চি�েশর দশেক মািণক 

বে��াপাধ�ায়, ননী �ভৗিমক, �ণ�কমল ভ�াচােয�রা একই রাজৈনিতক িব�ােসর আ�েয় �থেক 

সািহত�চচ�া করেত �পেরিছেলন। দল ভাঙাভািঙর �কােনা য�ণা বা িবে�ষ তােদর সহ� করেত 

হয়িন। শ�র মুখ �যেহতু ��, �সেহতু তার উে�াচনও ঘেটেছ �াভািবক সংঘব� 

�িতেরােধর মধ� িদেয়। তেব একটা কথা �� কের বেল �নওয়া �েয়াজন। এই সমেয়র 

বাংলা কথাসািহেত� অথ�ৈনিতক ��ি�ত �থেক পুঁিজর িবিনেয়াগ – উৎপাদন ও ব�ন স�েক� 
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�কান সুিনিদ�� দৃি�ভ�ীর �কাশ ল�� করা যায় না। �ধু রাজৈনিতক মতাদশ�েক হািতয়ার 

কের �িমক – কৃষক ��িণর অিধকারেক �িতি�ত করার ল��েকই ব�� করা হেয়েছ। 

পাশাপািশ �মপিরবত�মান �ত�াশার চাপ �তির কের তুেলিছল নতুন নতুন ��। বা�েবর 

সে� স�ক�হীন চািপেয় �দওয়া নীিত ধীের ধীের �য মতাদশ�গত পাথ�ক� গেড় �তােল তারই 

�ূরণ ঘেটেছ এই কালপেব�র সািহেত�। মূলত সাম�তাি�ক সমাজব�ব�ার দীঘ� ��ািথত �য 

সং�ার আমােদর �চতনার িশকেড় লািলত হেয় এেসেছ তা �থেক মুি�র পথটা অত 

সহজসাধ� িছল না। তবুও সমসামিয়ক কােলর �লখেকরা সমেয়র চািহদা ও উ�াপেক 

অনুধাবন কের পিরবিত�ত �াম ও শ�ের সমাজ িববিত�ত অথ�নীিত এবং মানিবক স�ক��িলর 

িবন�াসেকই �কাশ কেরেছন। 

িনম�ল �ঘাষ তাঁর ‘নকশালবাদী আে�ালন ও বাংলা সািহত�’ �ে� বেলেছন – ‘�তভাগা 

আে�ালন, কাক�ীেপর লড়াই ইত�ািদ কৃষক আে�ালনেক �ক� কের ইিতপূেব�ও কিবতা – 

গান – গ� �লখা হেয়েছ, িক� �স�িল �শষপয�� িছল মধ�িবে�র রিচত মধ�িব� �চতনার 

সািহত�। তা �কানিদন যথাথ� অেথ� কৃষক �চতনার সািহত� হেয় উঠেত পােরিন।’৪ ‘�তভাগা’ 

�কি�ক গ� উপন�ােস একটা কথা অত�� ��ভােব �ীকার করা যায় �য �তভাগা আে�ালন 

�যেহতু বামপ�ী ভাবনা স�াত �সেহতু বামপ�ী আদেশ� িব�াসী �লখেকরাই এই সািহত��িল 

িনম�াণ কেরেছন। তাঁেদর রাজৈনিতক িব�াস িনেয় �কােনা সংশয় �নই। �াভািবক ভােবই 

সািহেত�ও তার �ভাব ল�� করা যায়। জীবন �তা রাজনীিত বিজ�ত হেত পাের না। 

�াধীনতালােভর অব�বিহত পূব� কােল �তভাগা িনি�তভােবই অিবভ� বাংলার পিরে�ি�েত 

একিট িবশাল ��িণসং�াম। বাংলার কৃষকেক লড়াই করার আ�িব�াস যুিগেয়িছল বামপ�ী 

রাজনীিত। ভাগচািষ, বগ�াদার এবং ভূিমহীন চািষেদর িনেজেদর দািব স�েক� একিট �� 

ধারণা গেড় তুেলিছল এই আে�ালন। সা�দািয়কতার িবে�েষ দ� িহ�ু ও মুসলমান কৃষক 

স�দায় �তভাগার দািব আদােয়র লে�� স�ীিতর সূে� বাঁধা পেড়িছেলন। ধম�েক ব�বহার 
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কের �ােথ�র সংঘাত সৃি� করার �য হীন চ�া� দীঘ�িদন ধেরই চেল এেসিছল �তভাগা – র 

বৃহ�র উে�শ� তােক �শিমত করেত �পেরিছল। সাম�তাি�ক সমাজব�ব�ার র�ণশীল 

আদশ� �থেক মুি� ঘিটেয়িছল �তভাগা আে�ালন। বামপ�ী আদেশ� অনু�ািণত �নতৃ� 

কৃষকেদর সমানািধকােরর �ে� সেচতন করার ��ে� যেথ� কায�করী ভুিমকা �রেখিছল। 

দীঘ�কালীন সামািজক অনুশাসেনর শৃ�েল ব�ী কৃষক সমাজ তােদর অথ�ৈনিতক অিধকােরর 

পাশাপািশ সামািজক অিধকার স�ে�ও ওয়ািকবহাল হেয় উেঠিছল। �তভাগা কৃষকেদর 

�চতনায় িনেজেদর অি�� স�েক� �য সদথ�ক মেনাভাব �পাষণ কেরিছল তার সুদূর�সারী 

ফল আমরা পরবত�ী কৃষক আে�ালন�িলেত কৃষকেদর ভূিমকায় �ত�� কেরিছ। তেব সম� 

ভারতবেষ� �য আে�ালন সা�াজ�বাদী ও সাম�তাি�ক শি�র িব�ে� একিট ব�াপক কৃিষ 

আে�ালেন �পা�িরত হেত পারত তা িক� সামি�ক ��িতর অভােব এবং মুসিলম িলগ ও 

কংে�েসর িবেরািধতায় সাথ�ক হেয় উঠেত পারল না। ‘�তভাগা’ সং�ােমর অথ�ৈনিতক �চতনা 

রাজৈনিতক �চতনায় �পা�িরত হল না। সা�াজ�বােদর িব�ে� গণতাি�ক �চতনায় পু� কের 

তুেল ‘�তভাগা’ সং�ামেক যিদ �াধীনতা আে�ালেনর সে� সংযু� করা �যত তেব হয়েতা 

এই আে�ালন সামি�কভােব সাফেল�র িশখর �শ� করত। যাই �হাক, এই আে�ালন 

কৃষকেদর অিধকার আদােয়র পাশাপািশ িনেজেদর �চতনােক জািগেয় তুলেত স�ম হেয়িছল 

যা জিমদাির �থা উে�েদর মত অন�ান� ব�ব�া �হেণ সরকারেক বাধ� কেরিছল।এই �সে� 

একটা কথা বলা জ�রী। ‘�তভাগা’ আে�ালনেক �ক� কের গেড় ওঠা সািহত� স�ার 

�ত��ভােব আে�ালেন কতটা সহায়তা কেরিছল তার �কােনা মানদ� িনণ�ীত করা স�ব নয়। 

এমনিক অেনক�িল গ� ‘�তভাগা’– র আে�ালন সমা� হেয় যাওয়ার পর রচনা করা 

হেয়িছল। �াভািবকভােবই অিশি�ত কৃষেকর �ব�িবক �চতনা জা�ত করেত তা সহায়ক 

হয়িন। ‘তেব এই �সে� �য কথািট সত� তা হল �তভাগা আে�ালন স�েক� কলকাতা সহ 

শহরা�েলর মধ�িব� মানুষজেনর (িবেশষত ভূিম��েভাগী নাগিরকেদর) িব�প মেনাভাব। 

বাংলার �ামা�েলর এই তী� ��িণসং�াম স�েক� দীঘ�িদেনর গেড় ওঠা এই িব�প 
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মানিসকতা কাটােত �তভাগা �ভািবত সািহত� ও সাং�ৃিতক ি�য়াকাে�র অবদান 

�কােনামেতই অ�ীকার করা �বাধহয় চেল না।’
৫
 

‘�তভাগা’ আে�ালেনর �শেষ ব� �তীি�ত �াধীনতা এেলা। �াধীনতা লােভর 

সামিয়ক উে�জনা িকছুিদেনর জন� হেলও সাধারণ মানুষেক �ি� িদেয়িছল। সদথ�ক 

পিরবত�েনর রি�ন �ে�র �িত িবেভার হেয়িছল মানুষ। িক� �ত ঘেট �গল �মাহভ�। 

সমাজিব�েবর আেবেগ �ভেস িগেয় �য �� ও আশার স�ার হেয়িছল তা �� হেয় �গল। 

একধরেণর আ�সব��তার আবেহ পণ�ায়ন ও ব�তাি�কতার �মােহ �খেট খাওয়া মানুেষর 

চািহদা �কাথায় �যন অ�িমত হল। িচন – ভারত সংঘেষ�র ঘটনায় কিমউিন� দেলর ভা�ন 

�কাথাও না �কাথাও িগেয় �িতি�য়াশীল শি�র সে�ই হাত �মলােলা। যার ফল�িতেত 

গণসং�ােমর চির�ই বদেল �গল। আেপােসর পেথ �ব�িবক আেবগ। �মজীবী আে�ালন হল 

��গিত,ম�র। কংে�িস শাসেনর ��রাচারীতা। খাদ� আে�ালনেক �ক� কের শাসক ��িণর 

�শাসিনক দমননীিত সাধারণ মানুেষর জীবনেক কের তুলল সংকটময়। ফেল আ�সুখী 

সমাজ আর �মতােলাভী শাসেকর িব�ে� �িনত হল সংঘব� �িতেরােধর সুর। �াধীনতা 

আে�ালেনর সব�ব�াপী �াবেনর পর নকশাল আে�ালেনর �জায়াের পুনরায় কৃষক – �িমক 

মধ�িব� ��িণ �িত�ান িবেরাধী এক সং�ােম অবতীণ� হল। ‘এই সমেয়র �লখা�িলর �ণগত 

মান িবচার করা কিঠন এই কারেণই �য উে�জক আে�ালেনর সময় রাজনীিতর ডাক �প�েছ 

�দওয়াই িছল এই সম� গে�র মূল উে�শ�। ফেল �য ধরেনর অখ� মেনােযাগ িশ�সৃি�র 

জন� �েয়াজন হয়, এরা তা অেনকসময়ই িদেত পােরনিন। চি�েশর দশেকর �থেক এই 

দশেকর �লখকেদর মূল পাথ�ক� এই �য ফ�ািসবাদ িবেরাধী �লখক সংঘ এবং গণনাট� ও 

�গিত �লখক সংঘ কিমউিন� ও অন�ান� �গিতশীল ব�ি�েদর �ত�� �নতৃে� পিরচািলত 

হি�ল। ��মচাঁদ এবং তারাশংকেরর মেতা ব�ি�রাও এই আ�জ�ািতক সংকেট সংঘব� হবার 

�েয়াজন �বাধ কেরিছেলন। �সে�ে� মািণক বে��াপাধ�ায়, ননী �ভৗিমক, �ণ�কমল ভ�াচায� 
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�মুখ �লখেকরা িকছুটা সফল হেয়িছেলন। হারােনর নাতজামাই, �ছাটবকুলপুেরর যা�ী 

(মািণক বে��াপাধ�ায়),ম�শি�(�ণ�কমল), সািলেমর মা (ননী �ভৗিমক) �ভৃিত গে� সফল 

ভােব �তভাগার িচ�িট ধরা হেয়িছল। িক� স�েরর দশেক অসংগিঠত অব�ায়ও �য গ� �লখা 

হয়, তার সামি�ক �নকট� পাঠেকর শরীের অন� একধরেনর উ�াপ এেন �দয়। চি�েশর গে� 

এমন টান টান ভাব মধ�ে�িণেক নািড়েয় �দবার মত ব�াপার িছল না।’
৬
 

বাংলা কথাসািহত� মধ�িব� জীবনেবােধর �ারাই চািলত হেয়েছ। চি�শ – প�ােশর 

দশক �থেক স�েরর দশক �ায় সবটা জুেড়ই কৃষক আে�ালনেক �ক� কের �য �লখােলিখ 

হেয়েছ �সখােন মধ�িব� জীবনেবােধ �াত �লখকরাই তােদর ভাবনােক ব�� কেরেছন। 

নকশাল আে�ালনেক �ক� কের �লখার মেধ� একটা �চতনা আমরা বাের বাের ল�� কেরিছ, 

যা আমরা �তভাগা �কি�ক �লখায় পাই না, তা হল আ�সমােলাচনা এবং আ�িবে�ষেণর 

ভাবনা। �মতায়েনর আ�াসেন কিমউিন� পািট�র খ�ীকরণ রাজৈনিতক িব�াসেক �য চরম 

আঘােত আহত কেরিছল তার য�ণার পিরচয় আমরা এই সমেয়র �লখায় ল�� কির। 

পাশাপািশ পাে� �দওয়ার �ে�র �য হঠকািরতা, তার ফলাফল �য কতটা ভয়ানক হেয়েছ – 

�সই আ�সমােলাচনার পিরচয়ও এই সমেয়র �লখায় সু�চুর। এক চরম িবপ� সমেয়র 

পিরে�ি�েত দাঁিড়েয় �য স�াস – সংঘােতর মুেখামুিখ সমাজ তার �কাশ আমরা �দিখেয়িছ 

চতুথ� ও প�ম অধ�ােয়। �শাসিনক দ�তায় পিরকি�ত রা�ীয় স�াস িকভােব 

আে�ালনকারীেদর জীবনেক য�ণাদ� কেরেছ তার ��প এই সমেয়র ব� গ� – উপন�ােস 

�দখা যায়। মধ�িব� ��িণ তার �ে�িণর �াছ��েক অিত�ম কের �ােম িগেয় কৃষকেদর সে� 

সংযু� হওয়ার �য �য়াস িনেয়েছ তা কতটা কায�করী হেয়েছ তা িনেয় �� থাকেতই পাের 

িক� এই আ�ত�ােগর মূল�েকও অ�ীকার করা যায়না। এ এক ‘অি�গভ�’ সময়। কিমউিন� 

পািট�র ভাঙন, �গা�ী��, �মতা দখেলর লড়াইেত একছ� আিধপত� বজায় রাখার জন� 

িবেরাধী মতেক স�ূণ��েপ িবনাশ কের �দওয়ার চ�া�ই এই সমেয়র সািহেত� �িতফিলত 
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সত�। নকশালবািড় আে�ালন ব�িদক �থেকই অনন�। সশ� কৃিষ িব�েবর মাধ�েম অিধকার 

আদােয়র জন� �য �ব�িবক আে�ালন সংঘিটত হেয়িছল তা �যমন ভারতবেষ�র ইিতহােস 

অভূতপূব�, �তমিন অদৃ�পূব� এই আে�ালনেক দমেনর জন� সুপিরকি�ত রা�ীয় স�ােসর 

ব�বহার। আসেল এই সময় এক িবপ�তা ও ��ভে�র ইিতহাস গেড় �তােল পাশাপািশ 

বামপ�ী ও অিত – বামপ�ী রাজনীিতর �� , স�ােসর আবহাওয়া, ছা� ও যুবক ��িণর এই 

িব�েবর �িত তী� উ�াদনা, �নতৃে� শৃ�লার অভাব, আেবেগর আিতশয� ও মধ�িব� 

বুি�জীবী সং�ামী �নতােদর কৃষকেদর দািব এবং তােদর �কৃত অব�ান স�েক� সিঠক 

ধারণার অভাব। এরই টুকেরা টুকেরা ছিব ফুিটেয় �তালা হেয়েছ এই সমেয়র কথাসািহেত�। 

�ধু তাই নয় �য িবে�াভ ও অি�রতা সমসামিয়ক কালেক একিট িবরাট ��িচে�র মুেখামুিখ 

দাঁড় কিরেয়িছল তারও উ�র �খাঁজার �য়াস ল�� করা যায় এই সমেয়র িকছু িকছু রচনায়। 

      এই উ�াল সমেয়র পর �পিরেয় �গল আেরা পাঁচিট দশক। নকশালবািড়েত উ�ািপত 

সব �ে�র �তা উ�র পাওয়া যায়িন। ১৯৭৭ সােল বাম�� সরকার �মতায় আসার পর 

১৯৭৮–৮১ সােল অপােরশন বগ�া কের বগ�াদারেদর নিথভু� কের এেদর রায়িত �� �দওয়া 

হল। বগ�াদাির আইন সংেশাধন কের িকছু িকছু ��ে� আিধয়ারেদর দািবেক মান�তা �দওয়ার 

�চ�া করা হেয়েছ। জিমহীনেদর জিমর মািলকানা �দওয়ায় তােদর �বষিয়ক ও মানিসক 

অব�ারও িকছুটা পিরবত�ন করা স�বপর হেয়েছ। “�তভাগা আে�ালেনর সময় �থেক কৃিষর 

ব�াপাের �য অি�রতা �য অিন�য়তা চলিছল ‘অপােরশন বগ�া’–র পর তার অবসান হয় ও 

�ামা�েল ব�কাল পের শাি� িফের আেস।
৭
 তেব এই শাি�ও �ায়ী হল না। িব� 

সা�াজ�বােদর আ�াসী ব�বসািয়ক নীিতর িদেক ল�� �রেখ বাম�� সরকােরর ভূিমকাও 

��িচে�র মুেখামুিখ দাঁিড়েয় পড়ল। কৃিষ জিমেত ব�জািতক সং�ার িশ� িনম�ােণর 

ফল�িতেত ৩৪ বছেরর শাসেনর অবসান আমরা �দখলাম। আথ�–সামািজক–রাজৈনিতক ঘাত 

�িতঘােতর মধ� িদেয় িনর�র �য পিরবত�ন চেল আসেছ তােত কৃষক সমােজর বা�ব 
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উ�য়েনর পথটা িক সত�ই সহজ হেয়েছ �স �� �থেকই যাে�। িবেশষত কৃিষ ঋণ দােনর 

��ে� সরকােরর ব�থ�তা নিজরিবহীন। ‘কলকাতার Socio–Economic Research Institute 

এই �কে�র (ঋণদােনর) এক মূল�ায়ন কেরিছেলন। তােত তাঁরা �দখাে�ন �য,  ১৯৮৫–৮৬ 

সােল ব�াংক�িল িস�া� িনেয়িছেলন  ৫ লাখ বগ�াদার, পা�াদারেদর ঋণ �দেবন। এর মেধ� 

মা� ৩০ শতাংশ ঋণ �পেয়িছেলন। িরেপােট� ম�ব� করা হয় “A politicized panchayat 

system supposedly committed to the poor failed to fulfil 70 percent of the 

target and this is a serious failure.”
৮ 

�াধীনতা উ�রকােল প�বািষ�কী পিরক�না �হেণর মধ� িদেয় কৃষকেদর জীবেন নানা 

পিরবত�েনর জন� গৃহীত পিরক�না�িল সািব�কভােব কায�করী করা স�ব হয়িন। রাজৈনিতক 

�াথ�পূরেনর অিভঘােত �মতাশালী ধনী কৃষক স�দায় লাভবান হেয়েছন। িক� �া�বাসী 

দির� �ায় ভূিমহীন কৃষেকর পােশ দাঁড়ােনার মত �শাসিনক তৎপরতা ল�� করা যায়িন। 

�তভাগা �থেক নকশালবািড় এই িব�ীণ� পথ অিত�ম কেরও ভারতীয় কৃষক আেজা ফসেলর 

ন�ায� দাম পাওয়া �থেক বি�ত। �ামীনাথন কিমশেনর (২০০৬) িনেদ�িশকা অনুযায়ী চাই 

উৎপাদন খরেচর �দড়�ণ দাম। কৃষকেদর ঋণমুি�ও ঘটােনা �েয়াজন। বত�মােন কৃিষর হাল 

আেরা খারাপ। ‘�মাদী কৃষকেদর আ�াস িদেয়িছেলন তাঁরা চােষর খরেচর উপর ৫০ শতাংশ 

লাভ পােবন এবং ২০২২ সােলর মেধ� কৃিষর আয় ি��ণ হেব। �স সেবর িচ�মা�ও �নই, 

উে� ভারতীয় কৃিষ ব�াপক স�েট। ২০১৪ �থেক ২০১৭’র মেধ� কৃিষ আেয়র বৃি� – হার 

বািষ�ক গড় ২.৫১ শতাংশ। আেগর দশেক (২০০৪-২০১৪) এই হার িছল ৩.৭ শতাংশ, তার 

আেগর দশেক (১৯৯৪-২০০৪) ২.৮৮ শতাংশ। আটবছের কৃিষর আয় ি��ণ করেত �গেল 

আয়বৃি�র বািষ�ক হার অ�ত ৯ শতাংশ হওয়া দরকার। �সটা �তা অলীক ��মা�। বা�ব 

হল, আেগর দুই দশেকর �চেয়ও �মাদী যুেগর কৃিষর বৃি� হার কম! 
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‘�ামীণ মজুির বৃি�র হারও দশ বছের এত কম কখনও হয়িন। ২০১৮ সােল �ামীণ 

মজুির মূল�বৃি�র সে�ও পা�া িদেত পােরিন, অথ�াৎ �কৃত মজুির কেমেছ। পাশাপািশ, 

কৃিষপেণ�র দাম �বেড়েছ অন�ান� পেণ�র �চেয় অেনকটা কম হাের, �নাট বািতেলর পের নানা 

ফসেলর দাম কমার �বণতা �বেড়েছ। ফেল কৃিষিনভ�র মানুেষর �কৃত আয় তথা আেপি�ক 

�য় �মতা কেমেছ। �নাট বািতেলর ধা�ায় কােজর সুেযাগও কেমেছ, ফেল কেমেছ �াম 

�থেক অিভবাসেনর মা�া, �ামীণ আয় তার ফেল �িত�� হেয়েছ। সব িমিলেয় ভারেতর 

�ামজীবেন এত খারাপ সময় সা�িতক কােল আেসিন।’
৯
 

রাজৈনিতক সিদ�া ছাড়া এই সমস�ার সমাধান স�ব নয়। �ায় �েত�কিট 

রাজৈনিতক দলই গণতে�র কাঠােমার মেধ� ��রত�েক িজইেয় �রেখেছন। পরাধীন ভারত 

�থেক �াধীন ভারেত শাসেকর পিরবত�ন ঘেটেছ বােরবাের । িক� শাসেকর অিভ�ােয়র 

পিরবত�ন ঘেটিন। তাই আজও ‘ভাত চাই’ �পা�ার পের পি�মবে�র �ােম। চােষর জিমেত 

�জার কের �নানা জল ঢুিকেয় মােছর �ভিড়েত �পা�িরত করা হে�, িচংিড় চাষ কের �বিশ 

মুনাফা লােভর �চ�া পুনরায় কৃষকেক জিম �থেক িনব�ািসত কের িদে�। 
১০
 তেব ভারতবষ� 

নতুন কের আবার আর একিট কৃষক আে�ালেনর সা�ী হেয়েছ। এবার পথ �দখাে�ন 

মহারাে�র কৃষকরা। মহারাে�র কৃষকেদর দুব�ার আে�ালন, তােদর ৬–১২ ই মাচ�, ২০১৮– র 

লঙ মাচ� ভারতীয় কৃষকেদর কােছ নতুন একিট আে�ালেনর িদশা খুেল িদেয়েছ। লঙ মাচ� 

�শষ হওয়ার পেরর িদনই ১৩ ই মাচ� মহারাে�র মুখ�ম�ী �দেব� ফডনবীশ িবধানসভার দুিট 

কে�ই কৃষক সভার সােথ িলিখত চুি�িট �পশ কেরন। িক� বছর ঘুের �গেলও ‘সরকার 

কৃষক �নতৃবৃে�র সােথ একিটও পয�ােলাচনা �বঠক কেরিন। ফেল বনা�ল অিধকার আইন, 

ঋণ মকুব, ফসেলর নূ�নতম সহায়ক মূল�, কৃিষ �পনশন বৃি�সহ িবিভ� দািব বা�বািয়ত 

হয়িন।’১১ তাই পুনরায় কৃষক সভার মহারা� কিমিট এবছর (২০ �শ ���য়ারী, ২০১৯) 

আবার লঙ মােচ�র িস�া� �নয়। এবােরর অংশ�হণকারী কৃষক–�খতমজুেরর সংখ�া িছল 
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আেগর বােরর �চেয় ি��ণ। ‘গতবােরর অিভ�তা �থেক িশ�া িনেয় রাজ� সরকার বুেঝিছল 

এবােরর কৃষক – �খতমজুরেদর এই লঙ মাচ� মু�াই মহানগরীেত �প�ছােল লালঝা�ার �িত 

জনসমথ�ন �যমন ব��ণ বৃি� পােব, উলেটা িদেক তা মহারাে�র িবেজিপ সরকারেক চূড়া� 

িবপােক �ফলেব। তাই এবােরর রাজ� �শাসন তিড়ঘিড় উেদ�াগ িনেয় কৃষক সভার �নতৃবৃে�র 

সে� আেলাচনা কের দািব পূরেণর িলিখত �িত�িত �দয় এবং তা জনসভায় �ঘাষণা করেত 

বাধ� হন রােজ�র ম�ী।’
১২
 

মহারাে�র কৃষকেদর এই শাি�পূণ� িমিছল হয়েতা নতুন �কােনা �ভােরর সূচনা করেত 

চেলেছ। িবনা র�পােত িহংসা ছাড়াই ন�ায� দািব পূরণ হওয়ার �ি�য়া �� হেয়েছ। এভােবই 

হয়েতা বত�মােনর �ভাগবাদী, নীিতহীন, �াথ�পর, পিরেবশ �ংসকারী, ভারসাম�হীন তথাকিথত 

উ�য়নেক দূের সিরেয় নতুন এই শাি�পূণ� আে�ালেনর পথই সািব�ক উ�য়নেক �িত�া 

করেব।  আগামী িদেনর বাংলা ভাষার সািহিত�করা এই ভাবনােকই হয়েতা তাঁেদর রচনায় 

নতুন কের উ�ারণ করেবন। নতুন কের �� �দখা �� করা �যেতই পাের।  
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