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গেবষণা অিভস�েভ�র সারসংে�প 

(Abstract) 

 

১৩৭৪ ব�াে�র শারদীয় ‘�দশ�তী’ সংখ�ায় চা� মজুমদার বেলিছেলন – ‘ভারতবেষ� 

আধা সাম�তাি�ক ও আধা ঔপিনেবিশক সমাজব�ব�া রেয়েছ। কােজই এেদেশর গণতাি�ক 

িব�ব মােন কৃিষ িব�ব। ভারতবেষ�র সম� সমস�া জিড়ত রেয়েছ এই কােজর ওপর।’ এই 

ব�ব�িট িনেয় তক� হেতই পাের, িক� এই কথািট অ�ীকার করা যােব না, �য এখনও �ামীণ 

জীবেনর স�র শতাংশ মানুষ তােদর জীবনধারেণর জন� কৃিষর উপর স�ূণ� িনভ�রশীল। 

অথচ পরাধীন ভারতবষ� �থেক আজ পয�� কৃিষ সমস�া একিট অমীমাংিসত সমস�া�েপই 

�িতভাত হেয় এেসেছ। ঔপিনেবিশক কাল �থেকই কৃষকেদর চরম �শাষণ করা হেয়েছ। 

ফেল িনেজেদর �াথ�েক র�া করার জন� তারা �িতেরাধ করেত সেচ� হেয়েছ। অ�াদশ 

শতা�ীর �শষভাগ �থেক �� কের ঊনিবংশ শতা�ী পয�� কৃষক সমাজ বােরবােরই িবিভ� 

আে�ালেন সািমল হেয়েছ। যিদও সেচতন রাজৈনিতক িচ�াভাবনার অভাব, পিরণত �নতৃে�র 

অনুপি�িত এই সমেয়র কৃষক আে�ালন�িলেক সংহত ও দৃঢ়ব� করেত সফল হয়িন।  

অন�িদেক িবংশ শতা�ীর কৃষক আে�ালেন জাতীয়তাবাদী আদশ� ও সংগিঠত 

রাজনীিত িবেশষ ���পূণ� ভূিমকা �হণ করেলও কৃষেকরা �ধানত তােদর সামািজক ও 

অথ�ৈনিতক অব�ােনর পিরবত�ন ঘটােনার লে��ই এই সম� িবে�ােহ অংশ�হণ কেরেছ। 

আমােদর গেবষণাে�ে�র সীমার মেধ� িনিহত ‘�তভাগা আে�ালন’ (১৯৪৬–৪৭ ি��া�)। 

এই �থম কৃষেকরা পূব�তন িবি�� আে�ালেনর ভাবনা �থেক সের এেস একিট রাজৈনিতক 

দলীয় ভাবনার ছ�ছায়ায় এেস িনেজেদর অিধকার স�ে� সেচতন হেলন। ফসেলর দুই 

তৃতীয়াংেশর অিধকােরর জন� �তভাগার দািব িছল অিবভ� বাংলার �শষ বড় কৃষক 

আে�ালন। এই আে�ালেনর সুদূর�সারী �কােনা ফল কৃষকরা �ভাগ না করেলও 
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সামিয়কভােব �কােনা �কােনা ��ে� িবক� �শাসন ব�ব�া ও সািলিশ আদালত �িত�া 

কেরিছেলন।  

অেনক �ত�াশা িনেয় আমােদর �াধীনতা এেসিছল। যিদও �ায় িকছুই বা�বািয়ত হল 

না। �জাতদার ও মজুতদারেদর �িত �িতি�ত সরকােরর �তাষণনীিত ধীের ধীের জনগেণর 

মেধ� ��াভ পু�ীভূত করেত �� করল। তার ফল�িতেত ঘটল ১৯৬৬ সােলর খাদ� 

আে�ালন। শাসকে�িণর সে� জনগেণর দূর� �মশ �� হেয় উঠল। ২৫ �শ �ম, ১৯৬৭ 

সােল িশিল�িড়র অদূের নকশালবািড়েত ঘেট যায় কৃষক পুিলস সংঘষ�; যা িনি�তভােবই দুই 

��িণর মেধ� জেম থাকা পু�ীভূত ��াভ ও ব�নারই বিহঃ�কাশ। জিমর লড়াইেক �ক� কের 

কােয়িম �ােথ�র �িত িবেরািধতাই এই আে�ালেনর উে�শ� িছল। মূলত �� অথ�নীিতই এই 

িব�েবর পথ �শ� কের। যিদও �শষপয�� নকশালেদর এই কৃিষ িব�ব জিমর জন� লড়াইেক 

অ�ীকার কের, গণ আে�ালেনর দািয়� �থেক সের এেস ‘��িণশ� খতম’ করার �য়ােস 

উপি�ত হয়।  

�কৃতপে� �তভাগা �থেক নকশালবািড় অথ�াৎ চার দশক ব�াপী সময়কােলর মেধ� 

বাংলায় ঘেট যাওয়া এই কৃষক আে�ালনদুিটর সাধারণ ��প িনণ�য় করেত িগেয় �য কথাটা 

�� হেয় ওেঠ তা হল এই আে�ালন�িল সামিয়কতা ও হঠকািরতার �ারা িনয়ি�ত ও 

িনধ�ািরত। ফেল �কােনা ��ে�ই এই আে�ালন�িল কৃষকেদর িবেশষত ভাগচািষ ও 

��তমজুরেদর �কৃত অিধকারেক সুিনি�ত করেত পােরিন। �াভািবকভােবই �তভাগা �থেক 

�� কের নকশালবািড় কৃষক আে�ালন পয�� কৃষক আে�ালেনর িববত�ন তথা কৃষক 

জীবেনর চাওয়া–পাওয়া–��াভ–ব�না–য�ণা–আশা–আকা�ার সং�ােমর ইিতবৃে�র দৃ�া� 

বাংলা কথাসািহেত� িবরল নয়। �সই সুিনিদ�� পিরসরেক �রেণ �রেখই কৃষক িবে�াহ এবং 

কৃষক জীবন স�ৃ� উপন�াস ও �ছাটগ��িলর িবে�ষণ , সমােলাচনা ও মূল�ায়েনর �য়াস 

এই গেবষণাকম�িট। এই িবেশষ ভাবনার �কাশ বাংলা উপন�াস ও �ছাটগে� অ�তুল নয়। 
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মূলত িনব�ািচত কথাসািহেত�র ��ি�েতই এই গেবষণা কেম�র পিরিধিটেক সীিমত রাখা 

হেয়েছ।  

 

�থম অধ�ায় 

বাংলােদেশ কৃষক আে�ালেনর ��প 

 

 �য �কােনা কৃষক আে�ালেনর মূল উে�শ�েক িবে�ষণ করেল আমরা �শাষেণর ইিতহাসেকই 

খুঁেজ পাব। বাংলােদেশ কৃষক িবে�ােহর একিট ধারাবািহক ঐিতহ� থাকেলও অ�াদশ ও 

ঊনিবংশ শতা�ীর কৃষক িবে�ােহর সে� িবংশ শতা�ীর কৃষক িবে�ােহর কেয়কিট �মৗিলক 

পাথ�ক� িছল। এই সমেয়র কৃষক িবে�ােহর ��ে� কৃষক ��িণর িনজ� দািব পূরেণর 

পাশাপািশ িবেদশী শাসন �থেক মুি� এবং এই শাসেনর ফেল গেড় ওঠা সাম�তে�র িব�ে� 

লড়াই করার �বণতাই এই পেব�র কৃষক িবে�াহ�িলর মূল �বিশ���েপ িচি�ত করা �যেত 

পাের।  

িবংশ শতা�ীর কৃষক আে�ালন�িল সংগিঠত রাজনীিতর আ�েয় সংঘিটত হেয়িছল। 

ভারতীয় জাতীয় কংে�স এই সমেয়র কৃষক আে�ালন�িলেক সংগিঠত করার ��ে� 

���পূণ� ভূিমকা িনেয়িছল। ব�ভ� িবেরাধী �েদশী আে�ালন (১৯০৫ ি��া�), অিহংস 

অসহেযাগ আে�ালন (১৯২১–২২ ি��া�) এবং আইন অমান� আে�ালন (১৯৩০–৩৪ 

ি��া�)– এ কৃষেকরা সি�য়ভােব অংশ�হণ কেরিছল। তেব কংে�সী রাজনীিতর সীমাব�তা 

আর একিট সংগিঠত রাজনীিতর ���েক তাৎপয�পূণ� কের �তােল �সিট হল বামপ�ী 

রাজনীিত। ১৯২৫ ি��াে� ব�ড়ায় ‘িনিখল ব�ীয় �জা’ সে�লেনর �থম অিধেবশন �থেকই 

কৃষক আে�ালেনর সে� সাম�বাদী ভাবনা িমেশ �গল। ১৯২৬ ি��াে� কৃ�নগেরর ি�তীয় 



iv 
 

অিধেবশেন �তির হল ‘ ব�ীয় কৃষক ও �িমক দল’। ১৯৩৬ ি��াে� জাতীয় কংে�েসর 

লে�ৗ অিধেবশেনর সময় কিমউিন�, কংে�স �সাশািল� ও অন�ান� বামপ�ীরা িমেল 

‘সব�ভারতীয় কৃষক সভা’ গঠন করেলন। ি�শ চি�েশর দশেকর সি��েণ কেয়কিট �ানীয় 

কৃষক আে�ালেনর �নতৃ�ও �দয় কৃষক সভা।  

কৃষক �াথ�েক র�া করার জন� সামি�ক �হণেযাগ� একিট কম�সূিচ গঠেনর 

�েয়াজনীয়তা অনুভূত হয়। ফেল ১৯৩৮ ি��াে� স�ার �াি�স �াউেডর সভাপিতে� একিট 

ভূিম রাজ� কিমশন িনেয়াগ করা হয়। এই কিমশনই �থম ‘�তভাগা’-র দািব সুপািরশ কের। 

এরপর ‘ব�ীয় �ােদিশক কৃষক সভা’-র যেশার �জলার পাঁিজয়ােত ১৯৪০ ি��াে� �াউড 

কিমশেনর সুপািরশ অনুযায়ী ‘�তভাগা’–র দািব �তালা হয়। এরপর ১৯৪৬–৪৭ ি��াে�  

‘�তভাগা’ আে�ালন �� হয়। ‘আিধ নয় �তভাগা চাই’ অথ�াৎ ফসেলর দুই তৃতীয়াংেশর 

অিধকােরর জন� ‘�তভাগা’–র দািব অিবভ� বাংলার �শষ বড় কৃষক আে�ালন। �মতা 

হ�া�র ও �দশ িবভাজেনর পরও িবিভ� এলাকায় ‘�তভাগা’ – র দািবেত লড়াই চলেত 

থােক। �ক�ীয় �নতৃে�র িপছু হঠা এবং আে�ালেনর সামি�ক ���াপট পিরবিত�ত হওয়ায় 

১৯৪৭–৪৮ ি��া� ও তার পরবত�ী বছর�িলেত ‘�তভাগা’–র লড়াই পরা� হেত থােক। 

‘�তভাগা’ –আে�ালনেক �কােনাভােবই �ব�িবক বলা যায় না। কৃষকেদর জন� জিমর দািব 

একিট দূেরর ল��ব��েপই �থেক যায়। 

‘�তভাগা’–র পর িকছু সং�ােরর কাজ �� হয়। ১৯৫০ ি��াে� ‘বগ�াদার আইন’ 

পাশ হয়, ‘জিমদাির অিধ�হণ’ আইন হয় ১৯৫৪ ি��াে� এবং ১৯৫৫ ি��াে� হয় ‘ভূিম 

সং�ার’ আইন। ষােটর দশেকর �শষ �থেক পি�মবে� সবেথেক বড় সমস�া হেয় �দখা িদল 

খাদ� সংকট। ১৯৬৬ ি��াে� ‘খাদ� আে�ালন’, ১৯৬৭ ি��াে�–এর িনব�াচেন কংে�সেক 

পরা� করার ��ে� একিট বড় ভূিমকা পালন কেরিছল। যু��� �মতায় এেলা। িক� এই 

সরকােরর দুব�লতা �মশ �� হেয় উঠল। সাম�তাি�ক �শাষণ ব�ব�ার �কােনা পিরবত�ন 
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ঘটল না। এই অসহায় অব�ার মেধ� নকশালবািড় কৃষক সং�ােমর সূ�পাত ঘেট। কােয়িম 

�ােথ�র িবনাশ ঘটােনাই নকশালবািড়র উে�শ� িছল। যিদও �সই উে�শ� ব�থ� হল। গণ 

আে�ালন ও গণ সংগঠেনর মাধ�েম �চিলত সামািজক কাঠােমার পুনিব�ন�াস কায�ত 

অপিরবিত�তই �থেক �গল। এক �শাষণহীন সমাজব�ব�ার �� �ংস হেয় �গল।  

নকশালবািড়র প�াশ বছর পেরও ভারতীয় তথা বাংলার কৃষক ফসেলর ন�ায� দাম, 

�সচ ও ঋেণর সুিবধার �� �দেখ চেলেছ। নতুন �কােনা আে�ালেনর পথ ধের হয়েতা এই 

�� একিদন সাথ�ক হেব। ভিবষ�তই এর উ�র �দেব।   

                                            

ি�তীয় অধ�ায় 

�তভাগার সং�াম : বাংলা উপন�াস 

 

িবংশ শতা�ীর চি�েশর দশক কালপব�িট নানা কারেণ �রণীয়। এই দশেক আমরা 

�দেখিছ ি�তীয় িব�যু�, জাতীয়তাবাদী আে�ালেনর তী�তা, �াকৃিতক দুেয�াগ, ম��র, 

�াতৃঘাতী দা�া, �াধীনতাপূব� ভারতবেষ�র সবেথেক বড় কৃষক আে�ালন �তভাগা আে�ালন, 

�দশভাগ ও �াধীনতা। 

আমােদর গেবষণা কেম�র এই অধ�ােয় আমরা আেলাচনা কেরিছ �তভাগা – �কি�ক 

আটিট উপন�াস। �ণময় মা�ার ‘লখী�র িদগার’, নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র ‘লালমািট’, সািব�ী 

রােয়র ‘পাকাধােনর গান’, মহাে�তা �দবীর ‘বে�াবি�’, ঝেড়�র চে�াপাধ�ােয়র ‘�জনভূিম’, 

�সিলনা �হােসেনর ‘কাঁটাতাের �জাপিত’ ও ‘গায়�ী স��া’ এবং আখতা��ামান ইিলয়ােসর 

‘�খায়াবনামা’। সমেয়র িহসােব প�ােশর দশক �থেক �� কের ন�ইেয়র দশক পয�� িব�ৃত 

এই উপন�াস�িলর রচনাকাল। ‘�তভাগা’ আে�ালেনর ��� িবচাের উপন�ােসর সংখ�া খুবই 
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অ�তুল। বাংলােদেশর অিধকাংশ মধ�িব� �লখক �গা�ী ‘�তভাগা’ আে�ালেনর সে� 

মানিসকভােব স�ৃ� হেত পােরনিন বেলই মেন হয়। �ত�� কৃষক �নতৃে�র ভূিমকা বা 

তােদর দৃি�েকাণ �থেক উপন�াস�িলেক িনম�াণ করার �য়াসও সবে�ে� ল� করা যায় না। 

কিমউিন� ভাবনায় িব�াসী যুবক ��িণর অনুভেবই এই উপন�াস�িল মূলত রিচত হেয়েছ। 

তেব ব�িত�ম আেছ। �ণময় মা�ার ‘লখী�র িদগার’ এবং আখতা��ামান ইিলয়ােসর 

‘�খায়াবনামা’ উপন�াসদুিটেত  কৃষেকর �চাখ িদেয় আে�ালনেক অনুভব করার �য়াস ল�� 

করা যায়। িবেশষত ‘�খায়াবনামা’ উপন�ােস �াি�ক মানুেষর িনর�র জীবনসং�ােমর মধ� 

িদেয় �বঁেচ থাকার �খায়াব িনম�ােণ ঔপন�ািসক অসামান� কৃিতে�র অিধকারী।   

‘�তভাগা’ আে�ালেনর পরবত�ীকােল রিচত এই উপন�াস�িল আে�ালেনর গিতপথ 

িনণ�য় না করেলও পরবত�ীকােলর সািহত� িনম�ােণর ��ে� নতুন অিভমুখ �তির করেত সাহায� 

কেরেছ।   

 

তৃতীয় অধ�ায় 

�তভাগার সং�াম : বাংলা �ছাটগ� 

 

‘�তভাগা’ আে�ালন �ধুমা� একিট কৃষক আে�ালন �েপ নয়, জীবনেক নতুন কের 

�দখার দৃি�ভি� গেড় �তালার জন�ও িবেশষ তাৎপয�পূণ�। এই অধ�ােয় আমরা চি�শিট গ� 

িনেয় আেলাচনা কেরিছ। গ��িলর �কােশর কালসীমা ১৯৪৭ ি��া� �থেক ১৯৯০  ি��া� 

পয��। এই কােলর ব�বধােনর ফেল আে�ালেনর �ায় সমসামিয়ক কােল রিচত গ��িলেত 

�য �ত��তা ল� করা যায়, পরবত�ীকােলর গে� �সই আে�ালেনর �ত�� ��প 
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�াভািবকভােবই অনুপি�ত। অিভ�তার আেলােক অিত�া� সমেয়র দপ�েণ অতীতেক �ধু 

িনেম�াহ দৃি�েত অনুভব করা যায়।  

গ��িল �েত�কিট �য িশ�গত তাৎপেয� সাথ�ক হেয় উেঠেছ তা নয়। একটা ব�ব� 

উপ�াপন করেত িগেয় গে�র িশ�রস অেনক সময়ই �ু� হেয়েছ। তবুও গ��িল 

�িতবােদর, �িতেরােধর।  

 

চতুথ� অধ�ায় 

নকশালবািড় কৃষক অভু��ান : বাংলা উপন�াস 

 

জনমানেস �াধীনতা �য িবশাল �ত�াশার দািব জািনেয়িছল বা�েব তা পূণ�তা �পল 

না। অস�� অসহায় মানুেষর কােছ তখন �� অথ�নীিত আর �� রাজনীিত। এই অধ�ােয় 

আমােদর আেলাচ� নকশালবািড় কৃষক অভু��ানেক �ক� কের রিচত উপন�াস। আমরা �মাট 

দশিট উপন�াস িনেয় আেলাচনা কেরিছ। স�েরর দশক �থেক �� কের ন�ইেয়র দশক 

পয�� উপন�াস�িলর রচনাকাল িব�ৃত। স�েরর দশকেক মুি�র দশেক �পা�িরত করার 

জন� �য গভীর িব�াস আর �� িছল তা িনেয়ই উপন�াস�িল রিচত হেয়েছ। যিদও একথা 

বলেল খুব ভুল বলা হেব না �য িশি�ত মধ�িব� �লখক �গা�ী খুব কমে�ে�ই নকশাল 

আে�ালেনর পটভূিমকায় কৃষক আে�ালন তথা কৃষেকর ভূিমকােক যথাথ��েপ ব�� 

কেরেছন। তাঁরা �বিশরভাগ ��ে�ই ��� �থেকেছন নকশাল আে�ালেন িব�াসী যুবক 

যুবতীেদর উপর রা�ীয় স�ােসর িচ� অ�েন।  
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এই অধ�ােয় আেলািচত উপন�াস�িলর ��ে� আমরা আমােদর গেবষণার মূল ভাবনার 

সে� স�িত �রেখ সীিমত পিরসের মূলত কৃিষ িব�েবর সে� সরাসিরভােব যু� 

উপন�াস�িলেক �বেছ �নওয়ার �চ�া কেরিছ। তেব পাশাপািশ এই আে�ালন িকভােব যুবক 

��িণেক �শষপয�� একিট হতাশা এবং িবি��তার িদেক �ঠেল িদেয়িছল, �সই ধরেনর 

ইি�তবাহী উপন�ােসর ��পেকও �কাশ করার �য়াস �নওয়া হেয়েছ।  

আমােদর আেলািচত উপন�াস�িল হল –  

১. ��ােতর সে� – নারায়ণ গে�াপাধ�ায়। 

২. �ােম চেলা – �ণ� িম�। 

৩. অসংল� কাব� – অসীম রায়। 

৪. মহাকােলর রেথর �ঘাড়া – সমেরশ বসু। 

৫. শ�াওলা – শীেষ��ু মুেখাপাধ�ায়। 

৬. অপােরশন বসাই টুডু – মহাে�তা �দবী। 

৭. এভােবই এেগায় – জয়� �জায়ারদার। 

৮. কালেবলা – সমেরশ মজুমদার। 

৯. একিট আ�হত�া ও কেয়কজন নকশাল – �বণু দাশ��। 

১০. ��াহজ – সুি�য় �চৗধুরী। 

 

প�ম অধ�ায় 

নকশালবািড় কৃষক অভু��ান : বাংলা �ছাটগ� 

 

নকশাল আে�ালনেক �ক� কের গেড় ওঠা �ছাটগ��িল এক িবপ�তার কথা বেল। 

আে�ালেনর কম�ীেদর উপর সুপিরকি�ত রা�ীয় স�ােসর �য িবভীিষকা তা ব� গে�ই িফের 
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িফের এেসেছ। �য ছা� ও যুবকে�িণ িব�েবর উ�াদনায় �ভেস িগেয় �ােম িগেয়িছল িকংবা 

খতেমর রাজনীিতেত নাম িলিখেয়িছল �শষপয�� এক চরম হতাশায় তােদর ��ভ� হেয়েছ। 

িব�েবর তাি�ক ভাবনা আর তার বা�ব �েয়ােগর মেধ� �থেক �গেছ সুদূর পাথ�ক�। এর 

�কাশ ঘেটেছ এই পেব�র গ��িলেত। এই অধ�ােয় আমরা �মাট িতিরশিট গ� িনেয় 

আেলাচনা কেরিছ। গে�র িশ��প িনম�ােণ সব �লখেকরাই �য সফল তা বলা যােব না। তেব 

অেনেকই তাঁেদর ব�ব� িবষয় স�েক� দৃঢ় ও প�পাতদু� হেলও গে�র িনম�াণ ও 

রস�কােশর ��ে� �কােনা সমেঝাতা কেরনিন।  

  আসেল সবটাই �মতা দখেলর লড়াই। সাধারণ মানুষ �াণ �দয়, �শাসন ঝাঁিপেয় 

পেড় িবে�াহদমেন। কৃষেকর অিধকার লি�ত হেতই থােক। তবুও ��টা �থেক যায়। একটা 

পাে� �দওয়ার ��। এটাই বাঁিচেয় রােখ অন� �কােনা নতুন আে�ালেনর জন�।   

 

উপসংহার 

 

িবংশ শতা�ী �থেক সাম�বাদী �চতনার িব�ার, 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, অথ�ৈনিতক, রাজৈনিতক পালাবদেলর বা�ব ��প। ি�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। 

এর জন� �েয়াজন �িমক কৃষক ��িণর নবজাগরণ। ফলত এই সময় �থেকই কৃষক–�িমক 
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তথা িন�বগ�ীয় মানুেষর �িতবােদর ভাষা কথাসািহেত�র ভাষা িহেসেব একিট উে�খেযাগ� �ান 

দখল কেরেছ। মধ�িব� �লখক �গা�ী এই অথ�ৈনিতক–রাজৈনিতক সংকেট িজইেয় রাখা কৃিষ 

সমস�া ও দির� কৃিষজীবীেদর �িত সহমিম�তা �াপন করেলন তাঁেদর িশ�কেম�র মধ� িদেয়।  

একটা কথা �ীকার করেতই হেব �য শহরা�েলর মধ�িব� মানুেষর �তভাগােক �ক� 

কের গেড় ওঠা আে�ালন স�েক� অ�তা ও িব�প মেনাভাবেক কাটােত �তভাগা �ভািবত 

সািহেত�র একটা বড় ভূিমকা িছল। আর নকশাল আে�ালনেক �ক� কের �লখার মেধ� 

একটা �চতনা আমরা বাের বােরই ল�� কেরিছ, যা আমরা �তভাগা �কি�ক �লখায় পাই না, 

তা হল আ�সমােলাচনা এবং আ�িবে�ষেণর ভাবনা।  

উ�াল স�েরর পর �কেট �গল আেরা পাঁচিট দশক। কৃষেকর উ�িতর গিত আেজা 

�িবর। �ায় �েত�কিট রাজৈনিতক দলই গণতে�র কাঠােমার মেধ� ��রত�েক িজইেয় 

�রেখেছন। তেব ভারতবষ� নতুন কের আর একিট শাি�পূণ� কৃষক আে�ালেনর সা�ী হেয়েছ। 

মহারাে�র কৃষকেদর শাি�পূণ� িমিছেলর পথই হয়েতা একিদন সািব�ক উ�য়নেক �িতি�ত 

করেব। নতুন কের �� �দখা �যেতই পাের।     
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িনেবদন 

 

            ২৭ �শ জুলাই, ২০১৯,  ‘আন�বাজার পি�কা’–য় �কািশত একিট খবের জানা 

�গল-�ক�ীয় কৃিষম�ী নের� িসংহ �তামার সংসেদ একটা �ে�র উ�ের জািনেয়েছন, 

ন�াশনাল স�া�ল সােভ� অিফেসর (এন এস এসও) সমী�ায় উেঠ এেসেছ �দেশর �িতিট 

কৃষক পিরবােরর সবিমিলেয় মািসক গড় আয় ৬,৪২৬ টাকা। �াধীনতা লােভর িতয়া�রতম 

বষ� পূিত�েত ভারতীয় কৃষেকর �াি�র পিরমাণটা সহেজই অনুেময়। আর এটা �বাঝার জন� 

�কােনা গেবষণার �েয়াজন �নই �য এই �াি�টুকু কাগেজ কলেমই �বিশরভাগ ��ে� 

সীমাব�। বা�বটা �াি�ক কৃষকেদর ��ে� বড়ই কিঠন। কৃষক আে�ালন স�ে� পড়ােশানা 

করেত িগেয় আমরা ল� কেরিছ কৃষেকর অিধকার কীভােব বাের বােরই খব� হেয়েছ। 

আমােদর গেবষণার িশেরানাম ‘‘কৃষক আে�ালেনর পিরে�ি�েত বাংলা কথাসািহত� (�তভাগা 

�থেক নকশালবািড় পয��)’’। বাংলা কথাসািহেত� সময় ও সমােজর ছাপ নানাভােবই রেয় 

�গেছ। তাই কৃষক আে�ালেনর কথাও বাংলা কথাসািহেত� �াত� থােকিন। যিদও িবেশষ কের 

কথাসািহেত�র ��ে� িবংশ শতা�ীর চি�েশর দশক �থেকই মূলত ‘�তভাগা’ – আে�ালনেক 

�ক� কের �লখােলিখর �াবল� ল�� করা �গল। িবেশষ একিট রাজৈনিতক �চতনায় 

আেলািড়ত হেয়ই �য এই সািহেত�র সৃি� তা আমােদর �ীকার করেতই হেব। সামািজক– 

রাজৈনিতক–অথ�ৈনিতক সমােজর একিট অি�র বাতাবরেণ দাঁিড়েয় �ত পিরবত�নশীল 

সমাজব�ব�ার সে� মািনেয় চলার ��ে� কৃষক সমাজ নানাভােবই িব�ত হেয়েছ। কারণ 

�শাষেণর �য ঐিতহ� �চিলত তার মুখ�িল �ধু পিরবিত�ত হেয়েছ। মুেখর আড়ােল �শাষেণর 

ইিতহাস বদলায়িন। তাই সমেয়র পথ ধের ‘নকশালবািড় কৃষক আে�ালন’– এ এেস উপি�ত 

হেত হেয়েছ। এটা হয়েতা অবশ��াবীই িছল। সং�াম , অিধকােরর জন� সং�াম �তা �থেম 

থাকেত পাের না।  
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       আমােদর গেবষণাকেম�র িনিদ�� অংেশ কৃষক সং�ােমর ইিতহােসর ��পেক িববৃত 

করার পাশাপািশ এই আে�ালেনর সে� স�ৃ�  িবিভ� গ� ও উপন�াস�িলেক িবে�ষণ করা 

হেয়েছ। রচনার ��ে� �লখেকর রাজৈনিতক অব�ান, িব�াস, �বাধেক ��� িদেয় �লখেকর 

প�পাতদু�তা এবং �শি�ক মানদে� তার �হণেযাগ�তা িনেয়ও আেলাচনা করার �চ�া করা 

হেয়েছ। একিট িবেশষ সমেয়র দািবেত গেড় ওঠা এই সািহত�সৃি�র �েত�কিটর মেধ�ই �য 

িচরকালীন সািহত� হেয় ওঠার শত� পূরণ করা হেয়েছ তা বলা যােব না। তবুও আমরা জািন 

পৃিথবীেত সমেয়র দািবেক অ�ীকার করা যায় না। িবেশষ সমেয়র ইিতহােসর মূল�ও 

অিকি�ৎকর নয়। �সই ইিতহাসই কথাসািহেত�র ��েপ উ�ািসত হেয় উেঠেছ এই 

রচনা�িলেত। আজ দীঘ� সময় অিতবািহত হেয় �গেছ। নকশালবািড়র পেরই �কেট �গেছ পাঁচ 

পাঁচিট দশক। তাই িকছুটা হেলও িনরেপ� দৃি�েকাণ �থেক িবেশষ ���াপেট গেড় ওঠা এই 

সািহত� স�ােরর স�াবনা ও সীমাব�তার আেলাচনার �য়াস আমােদর এই গেবষণাকম�িট। 

িব�াস কির সং�ােমর মত গেবষণাও একিট অিনঃেশষ �ি�য়া। �কােনা পড়ােশানার কাজই 

আসেল �শষ হয় না। �শষ করার একটা ভান করা হয় মা�। এই কাজিটেকও ব� দৃি�েকাণ 

�থেক আেলাচনা করা যায়।  এই কাজিটেত �য ফাঁকটুকু রেয় �গল তার দায় স�ূণ� আমার। 

ভিবষ�েত আেরা অন�ভােব কাজ কের �সই ফাঁকটুকু পূরেণর ই�াটা রেয় �গল।    

        এই িবষয়িট িনেয় �থম ভািবেয়িছল বত�মােন �বথুন কেলেজর বাংলা িবভােগর 

অধ�ািপকা ত�ী মুেখাপাধ�ায়। আমার িদিদর বা�বী। িদিদ িহসােবই জলপাই�িড়েত কেলেজ 

পড়ােত এেস �থম ওর কােছ থাকা। একা� ঘেরায়া আলাপচািরতায় কথার কথা িহসােব ওঁর 

বেল ওঠা ‘কৃষক িবে�ােহর উপর কাজ করেত পািরস’। আমার মেনর �কােণ রেয় িগেয়িছল। 

পরবত�ীকােল করলা িদেয় অেনক জল বেয় �গেছ। এরপর মে� আিবভূ�ত হেলন আমােদর 

কেলেজর উমািদ। উমা বাজেপয়ী আমার সহকম�ী। আজ উমািদ �নই, বলেত ি�ধাও �নই উিন 

না থাকেল এই কাজিট করা �বাধহয় স�ব হত না। ওনার িনর�র ��রণায় আমার কাজ করা 

�� হল।  এই �সে� অধ�াপক ড. পুিলন দাস মহাশেয়র কথাও িবেশষ কের উে�খ করেত 

হেব। তাঁর সহেযািগতা ব�তীত এই কাজিট করা অস�ব িছল। 
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     গেবষণাকম�িট যার সাহায� ছাড়া বা�ব �পই লাভ করেত পারত না িতিন হেলন 

আমার গেবষণা িনেদ�শক ড. িনিখল চ� রায় মহাশয়। িতিন �য আমার উপর ভরসা �রেখেছন 

এবং   এই গেবষণাকম�িট িনম�ােণর �িতিট পয�ােয় �যভােব আমােক সাহায� কেরেছন তােত 

তাঁর �িত আমার কৃত�তার অ� �নই। তাঁর �িত আমার আ�িরক ধন�বাদ রইল।   

        এছাড়া আমার কম��ল িপ. িড. উইেম� কেলেজর অধ�� ড. শাি� �ছ�ী মহাশয় 

বারবার �খাঁজ িনেয়েছন কােজর অ�গিত িনেয়। অন�ান� সহকম�ীরাও �ত�� িকংবা 

পেরা�ভােব সবসময় আমােক উৎসাহ িদেয় �গেছন। িবেশষকের বলেত হয় আমার সহকম�ী 

ড. প�া রায়েচৗধুরীর কথা। �ধু সহকম�ী িহসােব নয় বেড়া িদিদ�েপ �যেকােনা অসুিবধায় 

আমােক িনি��ধায় সাহায� কের এেসেছন। উ�রব� িব�িবদ�ালেয়র �ক�ীয় ��াগার, 

জলপাই�িড় �জলা ��াগার, রাজ� �ক�ীয় ��াগােরর �থেক ব� বইপে�র সুিবধা �পেয়িছ। 

আর কেলেজর ��াগােরর যেথ� ব�বহার কেরিছ। এছাড়াও সামািজক মাধ�েম (�সাশ�াল 

িমিডয়া) ‘বইেয়র হাট’ �গা�ীর অপিরিচত ব�ুরা ব� বইেয়র স�ান িদেয়েছন যা আিম অন�� 

স�ান কের উঠেত পািরিন। তােদরেকও অসংখ� ধন�বাদ। এছাড়া িবেশষ ধন�বাদ �াপ� 

অল�� ই� �ঘাষ এবং সুিজত রােয়র। কারণ তাঁেদর পির�েমই অিভস�ভ�িট একিট বাি�ত 

�প লাভ কেরেছ। 

       যাঁেদর আশীব�াদ ছাড়া এই কাজিট করা অস�ব িছল আমার মা এবং বাবা তাঁেদর 

দুজনেকই আিম হািরেয়িছ। যিদও আিম িব�াস কির তাঁরা আমার সে�ই আেছন। তাঁেদর 

পােশ থাকার অনুভূিতই আমােক এই কােজর ��রণা যুিগেয় �গেছ। ভিবষ�েতও তাঁেদর 

�েভ�াই আমার একমা� পােথয়।  

 

 

তাং :                                                                                

                                                                      (�কােয়ল দ�) 
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ভূিমকা 

 

          চািহদা এবং �যাগােনর অসাম� পৃিথবীর �ায় সম� িব�েবরই িকংবা আে�ালেনর 

মূল কারণ। �ধুমা� িব�ব বা আে�ালন নয়, পৃিথবীর �ায় সম� সমস�ার িপছেন কাজ কের 

চেলেছ এই চািহদা ও �যাগােনর মধ�বত�ী অনিত�ম� দূর�। ঔপিনেবিশক কাঠােমায় দাঁিড়েয় 

ি�িটশরা তােদর রাজৈনিতক িনয়�ণী শি� �ারা ভারতীয় অথ�নীিতেক ব�বহার করেত 

�চেয়িছল, ি�িটশ অথ�নীিতেক উ�ত করার লে��। ি�েটেনর উপিনেবশ িহসােব ভারতবষ� 

যখন আ��কাশ কের তখন ি�েটন িনেজই িশ�িব�েবর মধ� িদেয় অথ�ৈনিতকভােব �য়�র 

হেত চাইিছল এবং তারই একিট স�াবনাময় চাল িহসােব ভারতীয় কৃিষ ব�ব�ােক ব�বহার 

কেরিছল। অেনক ভারতীয় তখন আশা কেরিছেলন ি�েটন �যভােব একিট িশ� স�াবনাময় 

রা� িহসােব আ��কাশ করেছ, ভারতবষ�ও অনু�প িশ� সমৃ� রা� িহসােব পিরিচত হেব। 

িক� এখােনও চাওয়া পাওয়ার িহসাবটা িমলল না। ব�ত পে� ভারতবষ� বাধ� হল কৃিষজ 

কাঁচামাল এবং খাদ�ব�েক র�ানী করেত। যার �ারা ি�েটেনর কারখানায় স�ায় �ব� 

উৎপািদত হেত �� করল। ফলত আমােদর �দেশর ব� স�াবনাময় িশ��িল ধীের ধীের 

�ংেসর পেথ চেল �যেত থাকল। একিট �ছাট পিরসংখ�ান িদেলই ব�াপারিট �� হেয় উঠেব। 

�পন বসু ও হষ� দ� স�ািদত, ‘িবশ শতেকর বাঙািল জীবন ও সং�ৃিত’ �ে� অনুরাধা রায় 

‘িবংশ শতা�ীর কৃষক আে�ালন’ �বে� �দিখেয়েছন, ১৮৯১ ি��াে� �যখােন ভারতবেষ�র 

৬১.১ শতাংশ �লাক কৃিষর উপর িনভ�রশীল িছল, �সখােন ১৯৩১ ি��াে� �সই িনভ�রতা 

�বেড় হল ৭৫ শতাংশ। এই ১৯৩১ ি��াে� �ায় ৭৫ শতাংশ কৃষক পিরণত হল ভাগচািষ 

এবং কৃিষ �িমেক।  জিমদার এবং ভূ- �ামীেদর কােছ চড়া হাের সুদ এবং রাজ� �দওয়ার 

ফাঁেদ �মশ ভারতীয় কৃষক জিড়েয় পড়েত থাকল। আর বত�মােনও এই পিরি�িতর এতটুকুও 

পিরবত�ন ঘেটিন। Food and Agriculture Organisation of the United Nation– 
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এর তথ� অনুযায়ী – “Though India is no longer ‘agricultural economy’ some 

70 percent of its rural households still depend primarily on agriculture 

for their livelihood.”  কৃিষর উপর িনভ�রশীলতা �মবধ�মান হেলও কৃষেকর অিধকার 

িক� বাের বােরই িবি�ত হেয়েছ।  

ভূমধ�কারী ও মধ���েভাগীেদর দািব আদােয়র �বল চািহদা ভূিমহীন কৃষকেদর চরম 

দুিব�ষহ অব�ার মেধ� থাকেত বাধ� কেরিছল। �সখান �থেক মুি�র আকা�াই বাের বােরই 

কৃষকেক সং�ােম অবতীণ� কেরেছ। ১৭৯৩ সােল �বিত�ত লড� কণ�ওয়ািলেশর ‘িচর�ায়ী 

বে�াব�’ কৃষকেদর জীবেন �ডেক এেনিছল এক চরম অিভশাপেক, মা�াহীন হেয় উেঠিছল 

জিমদােরর �শাষণ ও িনয�াতন। জিমর মািলকানা কৃষকেদর হাত �থেক চেল �গল ইংেরজ 

সরকােরর রাজ� আদায়কারী এেজ� বা জিমদােরর হােত। নতুন এই ব�ব�ায় জিমদাররা 

���া�েম জিম �য় িব�য় সবিকছুই করার অিধকারী হেলন। জিমদাররা �য �কােনা হাের 

�য �কােনা �জার কাছ �থেক খাজনা আদায় করেত পারেবন। ফেল কৃষকেদর জিমেত রাখা 

না রাখা জিমদােরর ���াধীন হল। ভূিমর সে� কৃষেকর �কােনা স�� রইল না। কৃষেকরা 

�তির হল কৃিষমজুের। �াভািবকভােবই কৃষক সমােজর এক চরম আি�ক সংকেটর সৃি� হল। 

ফলত �িতেরাধ গেড় উঠল। 

এই �িতেরােধর �থম সাথ�ক �কাশ ঘটল ‘স��াসী িবে�াহ’ (১৭৬৩-১৮০০ ি�:)–এর 

মধ� িদেয়। মূলত িবেদশী শাসন �থেক মুি�ই িছল এই পয�ােয় সংঘিটত িবে�াহ�িলর মূল 

কারণ। অ�াদশ শতা�ীর ি�তীয়াধ� �থেক ঊনিবংশ শতা�ীর কৃষক িবে�াহ�িলর মেধ� ধম�ও 

একিট ���পূণ� ভূিমকা পালন কেরিছল। ধম�সং�ােরর আে�ালন�েপ ‘ওয়াহাবী িবে�াহ’ 

(১৮৩১ ি�:) িকংবা ‘ফরাজী িবে�াহ’ (১৮৩৮-১৮৪৭ ি�:) �� হেলও �শষপয�� জিমদার 

�গা�ীর �শাষণ ও উৎপীড়েনর িব�ে� কৃষকেদর মেধ� িবে�ােহর ��রণা জািগেয় তুেলিছল। 

ঔপিনেবিশক কৃিষ অথ�নীিতেত কৃষেকর উপর ধারাবািহক �শাষণই কৃষক আে�ালেনর পথ 
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��ত কের। যিদও সংগঠন ও �নতৃে�র অভাব মূলত আ�র�া ও �িতেশাধ �হেণর মেধ�ই  

সীমাব� �রেখিছল এই িবে�াহ�িলেক। ঔপিনেবিশক শাসনব�ব�ায় কৃষেকর সামািজক 

ময�াদার ��িট অত�� আঘাত�া� হয়। কৃষকেদর �জা��র অিধকার এেকবােরই রি�ত হত 

না। রাজে�র উ�চাপ �শষপয�� কৃষকেক জিম �থেক উৎখাত কের িদত। এই �ত 

পিরবত�নশীল অথ�ৈনিতক স�েক�র ফেল কৃষেকরা নূ�নতম জীবন যাপেনর সুিবধা �থেকও 

বি�ত হয়। ফেল কৃষেকরা িবে�াহী হয় এবং অত�াচােরর মূল রাজৈনিতক উৎস�িলর িব�ে� 

সেচতনভােব �িতবাদী হেয় ওেঠ। 

�ায় সম� ঊনিবংশ শতা�ী জুেড় �য কৃষক িবে�াহ�িল ধারাবািহকভােব সংগিঠত 

হেয় চেলিছল তারই ফল�িতেত �শষপয�� ১৮৮৫ ি�: ‘ব�ীয় �জা�� আইন’ পাশ করেত 

ইংেরজ সরকার বাধ� হয়। এই আইেন রায়তেদর িকছু সুেযাগ সুিবধা �দওয়ার অ�ীকার করা 

হয়। �কােনা রায়ত যিদ অ�ত বােরা বছর ধের �কােনা জিম দখল কের থােক তেব এই 

আইেনর বেল �স দখলদার �জা িহসােব ি�িতবান রায়েতর ময�াদা ও �সই সূে� আেরা িকছু 

অিধকার পােব। বলা বা�ল�, খুব সামান� সংখ�ক রায়তই এই সুেযাগ �পল কারণ আইেন 

��তার অভাব িছল। ফেল কৃষকেদর সািব�ক উ�িতর �কােনা পথ িনিম�ত হল না। নতুন 

কের �িতেরােধর �েচ�া �� হল। 

পরবত�ীকােল িবংশ শতা�ীর কৃষক আে�ালন�িলর ��ে� আমরা ল�� করলাম, 

�স�িল ব�লাংেশই পূব�বত�ী ধারার �ত�ূত� কৃষক আে�ালন �থেক �বিরেয় এেস সংগিঠত 

রাজনীিতর আ�েয় সংঘিটত হেত �� করল। �ধানত ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর ছ�ছায়ায় 

এই পয�ােয় কৃষক আে�ালন�িল আ��কাশ কেরিছল। কংে�সী রাজনীিতর সীমাব�তার 

কারেণ ি�তীয় আর একিট সংগিঠত রাজনীিত িবেশষ ���পূণ� ভূিমকা �হণ কের �সিট হল 

‘�জা’ আে�ালন। এই আে�ালেন ফজলুল হেকর কৃষক �জাপািট� গিরব চািষ বা বগ�াদারেদর 

জন� িবেশষ িকছুই করেত পােরনিন। তেব এই আে�ালেন লাভ হেয়িছল সমৃ� কৃষক ও 
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কলকাতার মুসলমান রাজনীিতকেদর। িবংশ শতা�ীর কৃষক আে�ালেন সংগিঠত রাজনীিতর 

��ে� সব�ােপ�া ��� বামপ�ী রাজনীিতর। ১৯৪৩-৪৪ ি��াে�র মহাম��েরর সময় 

কিমউিন�রা আ�িরকতার সে� দুিভ�ে�র �ােণ সাহায� কের কৃষক সভার সংগঠনেক মজবুত 

কের। িবংশ শতা�ীর কৃষক আে�ালেন জাতীয়তাবাদী আদশ� ও সংগিঠত রাজনীিত িবেশষ 

���পূণ� ভূিমকা �হণ করেলও কৃষেকরা তােদর সামািজক অব�ান ও অথ�ৈনিতক অব�ােনর 

পিরবত�ন ঘটােনার লে��ই এই িবে�ােহ অংশ�হণ কেরেছ। অথ�ৈনিতক চািহদা পূরেণর 

পাশাপািশ সামািজক অব�ানগত দূরে�র বাধা অিত�ম করার �চ�াও �বলভােব কায�করী 

হেয়িছল এই কৃষক আে�ালন�িলেত। মূলত আমােদর গেবষণাে�ে�র সীমার মেধ� িনিহত 

‘�তভাগা আে�ালন’। এিট বাংলােদেশর কৃষক আে�ালেনর ��ে� একিট িনজ� চির� 

িনম�ােণ সফল হেয়িছল। কৃষেকরা পূব�তন িবি�� আে�ালেনর ভাবনা �থেক সের এেস একিট 

রাজৈনিতক দলীয় ভাবনার ছ�ছায়ায় এেস িনেজেদর অিধকার স�ে� সেচতন হেলন। ১৯৪৬ 

ি�: �সে��র মােস ‘ ব�ীয় �ােদিশক কৃষক সভা’ গণ আে�ালেনর মাধ�েম �তভাগােক 

বা�েব �পািয়ত করার ডাক �দয়। বগ�াদারেদর মূল দািব িছল ‘আিধ নয়, �তভাগা চাই’ – 

অথ�াৎ ফসেলর দুই – তৃতীয়াংেশর অিধকােরর জন� �তভাগার দািব অিবভ� বাংলার �শষ বড় 

কৃষক আে�ালন। এই আে�ালেনর সুদূর�সারী �কােনা ফল কৃষেকরা �ভাগ না করেলও 

সামিয়কভােব �কােনা �কােনা ��ে� িবক� �শাসন ব�ব�া ও সািলিশ আদালত �িত�া 

কেরিছল। যিদও �াধীনতা পরবত�ীকােল �যাগ� �নতৃে�র অভাব এই আে�ালনেক ি�িমত 

কের �তােল। তেব একটা কথা �ীকার করেতই হেব সংগিঠত রাজনীিতর হাত ধের ঘটা 

আে�ালেনর রাশ থাকত অকৃষক �নতার হােত, ফেল তা কখনই কৃষকেদর ব�ি�গত �ােথ�র 

সাথ�ক র�াকত�া হেত পােরিন। 

�াধীনতা ভারতবষ� তথা বাংলােদেশর কৃষকেক অেনক �� �দিখেয়িছল। িক� 

সাম�তে�র �িত তী� �মাহ িনেয়ই সাম�বাদী দল কৃষকেদর জন� অেনক সুেযােগর কথা 
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বলেলও �কােনাটাই বা�বািয়ত হল না। �� হল ��ভে�র ইিতহাস। �খতমজুেরর সংখ�া 

�ত বৃি� �পেত লাগল। কৃষকসভাও �খতমজুরেদর �িত দািয়� পালেন ব�থ� হল। ১৯৬৬ 

সােলর খাদ� আে�ালেনর মধ� িদেয় �� হল এক নতুন অধ�ায়। শাসকে�িণ জনগেণর �থেক 

�ত িবি�� হেয় পড়েলন। ১৯৬৭ সােল �� হল নকশালবািড় আে�ালন। কৃিষ িব�েবর 

মাধ�েমই সমাজত� �িত�া স�ব এই বাণীই �িনত হেয় উঠল এই আে�ালেনর মধ� িদেয়। 

আধা – সাম�তাি�ক আমােদর এই �দেশ জিমর অিধকােরর লড়াই – ই ��িণ সং�ােমর মূল 

িবষয় হেয়িছল।  

      �তভাগা �থেক নকশালবািড় কৃিষ িব�েবর ��ে� �কােনা িবি�� ঘটনা নয়। জিমর 

উপর িনভ�রশীলতা বৃি�র সে� সে� জিমর অিধকার লােভর লড়াই – এর �ধান উে�শ� 

িছল। পাশাপািশ রাজৈনিতক জিটলতা, ধম�ীয় িবেভদ, জাতীয়তাবােদর আকা�ার 

পিরবত�নশীলতা িবিভ� িবে�ােহর ��ে� িভ� িভ� সূচক িহসােব কাজ কেরেছ। এই 

আে�ালন�িলর িপছেন কিমউিন� ভাবনার ভূিমকা অন�ীকায�। তেব পাশাপািশ এটাও �ীকার 

করেত হেব, এই আে�ালন�িল কৃষক ইিতহােসর ��ে� �কােনা �ায়ী সমাধানসূ� �দয়িন। 

িবেশষ একটা সমেয়র চািহদা, পিরেবশ, আেবগ ও অভােবর �িতি�য়া�েপ ব�� হেয়েছ।  

�াধীনতা পূব� �তভাগা আে�ালন �থেক �� কের নকশালবািড় আে�ালন কৃষক 

আে�ালেনর ইিতহােস �কােনা না �কােনা ইিতবাচক পদে�প �রেখ �গেছ। পূব�তন 

আে�ালেনর দুব�লতােক অিত�ম কের পরবত�ী আে�ালেনর িদশা িনধ�ািরত হেয়েছ। 

সামািজক–রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতক চািহদার পিরবত�ন কৃষকেদর অিধকােরর দািবর 

অিভমুখেকও িববিত�ত কেরেছ।  

সময় ও সমােজর দািবেক বাংলা কথাসািহত� িচরকালই �ীকৃিত জািনেয় এেসেছ। এই 

সত�িন�ার �িত একধরেনর দায়ব�তা �থেকই বাংলা কথাসািহিত�করা কৃষক আে�ালেনর 

ঐিতহািসক সত�েক সািহিত�ক সত��েপ �িতি�ত করেত �চেয়েছন। িবেশষত চি�েশর দশক 



6 

 

�থেকই এই �বণতা বাংলা কথাসািহেত� �মশ �� হেয় উেঠেছ। �তভাগা �থেক �� কের 

নকশালবািড় পয�� কৃষক আে�ালনেকি�ক বাংলা কথাসািহেত�র গিত�কৃিতর উপর 

আেলাকপাত কের বাংলা কথাসািহেত�র এই িবেশষ ধারািটেক �া�ল কের �তালাই এই 

গেবষণাকম�িটর ল��। কারণ কােলর ��ি�েত কখেনা িবেশষ রাজৈনিতক ভাবনার আেবেগর 

�ারা কখেনা বা িবেশষ �ােথ�র �ারা পিরচািলত এই কৃষক আে�ালন�িলর প�ােত লুিকেয় 

থাকা �ােথ�র সংঘাত কীভােব বাংলা কথাসািহত�েক আেলািড়ত কেরিছল তার িবে�ষণ আজ 

জ�রী। রাজৈনিতক �াথ�পূরণ িবিভ� যুেগ িবিভ��েপ আবিত�ত হে� এবং হেব। তাই এই 

িববত�েনর ইিতহাসিটেক বুেঝ �নওয়ার জন� বাংলা কথাসািহেত�র এই িবেশষ ধারািটর 

আেলাচনা করা �েয়াজন। আমােদর গেবষণাকেম�র উে�শ� কৃিষজীবী মানুষ ও কৃষক 

আে�ালেনর �� ও ��ভে�র সত�েক িবেশষ সময়কােলর দপ�েণ অে�ষণ করা।       
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�থম অধ�ায় 

বাংলােদেশ কৃষক আে�ালেনর ��প 

 

        কৃিষ িনভ�র ভারতবেষ� কৃষেকর অিধকােরর লড়াই ঔপিনেবিশক ভারতবষ� �থেক 

বত�মান ভারতবষ� পয�� একিট অমীমাংিসত �� িহসােবই �থেক �গেছ। সমেয়র সােথ সােথ 

দািব – পূরেণর িকছু ব�ব�া হেয়েছ। কৃষেকর সুর�া িনেয় নানা আইন �তির করার �চ�া করা 

হেয়েছ। তবুও �াধীন ভারতবেষ� কৃষেকর আ�হত�ার খবর আজও সংবাদপে� �কািশত 

অ�ত�ািশত �কােনা খবর নয়। �য �কােনা কৃষক আে�ালেনর মূল উে�শ�েক িবে�ষণ করেল 

আমরা �শাষেণর ইিতহাসেকই খুঁেজ পাব। ইংেরজ শাসনকােল এই �শাষেণর হাত �থেক 

মুি�েকই �াথিমক দািব িহসােব িচি�ত করা হেয়িছল। িবিভ� কৃষক িবে�ােহর মধ� িদেয় 

িনজ� দািব পূরেণর পাশাপািশ িবেদশী শাসন �থেক মুি� অথ�াৎ �দেশর �াধীনতার জন� 

লড়াই করার �বণতা এই পেব�র কৃষক িবে�াহ�িলর মূল চির��েপ িচি�ত করা �যেত 

পাের। 

সাম�তাি�ক সমাজব�ব�ায় কৃিষজিমর উপর অিধকােরর লড়াই মূল িভি�। 

�মতায়েনর �ে� অিধকার কােয়েমর লে�� কৃষক ও জিমদার দুই িবেরাধী �ােথ�র লড়াই 

কৃিষ িনভ�র বাংলােদেশর �াথিমক সং�াম�েপ গণ� হেয় এেসেছ। এই সং�ােম দুই পে�র 

অব�ানগত পাথ�ক� অত�� তাৎপয�পূণ�। অথ�ৈনিতক স�িত ছাড়াও সংঘব� হওয়ার সাংগঠিনক 

দ�তা জিমদার ��িণর মেধ� �বল িছল। অপরপে� কৃষকে�িণর মেধ� সংঘব� হওয়ার 

মেতা উপযু� �নতৃে�র অভাব িছল। তবুও অত�� তাৎপয�পূণ�ভােব এই সমেয় �চিলত 

মুঘলযুেগর ভূিম রাজ�ব�ব�া মধ���েভাগীহীন িছল। ‘�েত�ক �ােম �ামীণ–মুিখয়ােদর 

সাহােয� কৃষেকর সে� �ত��ভােব স�ক� র�া কের চলেতা। এর ফেল মুঘল ভূিম – 

ব�ব�ায় �কানও বংশানু�িমক জিমদারী–�ে�র জ� হয়িন।’
১
 িক� ইংেরজ শাসনকােল 
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বিণেকর মানদ� যখন রাজদে� পয�বিসত হল তখন পুরাতন সাম�তে�র িভি�েক অপসৃত 

কের এক নতুন �শাষেণর ইিতবৃ� �তির হল। পলাশীর যুে�র পর �কা�ািনর শাসেনর 

আিধপত� বৃি� পায়। ২৬ ল� টাকার রাজে�র িবিনমেয় স�াট শাহ আলেমর কাছ �থেক 

�কা�ািন বাংলা, িবহার, ও উিড়ষ�ার �দওয়ানী লাভ কের। �দওয়ানী লােভর পর �থেকই 

�চিলত ভূিম রাজ� ব�ব�ার পিরবেত� নতুন একিট ব�ব�ার �চলন �� হল। এই নতুন 

বে�াবে� জিমর উপর ব�ি�গত অিধকার �িতি�ত হল। ‘এতিদন ভারতীয় সমােজ ভূ-

স�ি�র উপর পূণ� ব�ি�গত অিধকার �ায় অ�াত িছল। �ােমর সম� জিমজমার উপর 

ব�ি�গত অিধকার থািকেলও তাহা িছল নামমা�, �কৃতপে� তাহা �াম - সমােজর �ারাই 

িনয়ি�ত হইত। সাধারণ রাজ�ও ধায� হইত ব�ি�র উপর নেহ, সম� �ােমর উপর।’
২
 িক� 

�কা�ানীর আমেল রাজ� আদােয়র িনম�মতায় এক চরম অবণ�নীয় অব�ার সৃি� হল। 

কৃষকেদর এবার �থেক খাজনা িদেত হল ব�ি�গত ভােব এবং অথ� িহসােব, ফসল িহসােব 

নয়। ফেল তারা ফসল িবি� করেত বাধ� হয়। এই সুেযােগ ইংেরজ বিণকরা ফসেলর 

কােলাবাজারী করেত �� কের। ফসল ওঠার সে� সে�ই কৃষকেদর কাছ �থেক ফসল িকেন 

রােখ। এবং পের �সই ফসলই কৃষকেদর কােছ অিতির� দের িবি� করেত থােক। এই 

মুনাফার �লাভ �শষপয�� ১৭৭০ ি�: (১১৭৬ ব�া�) বাংলা ও িবহাের এক চরম দুিভ�ে�র জ� 

িদল। এই িছয়া�েরর ম��ের বাংলার �ায় এক তৃতীয়াংশ মানুেষর মৃতু� ঘেট। 

        এই চরম িবপয�েয়র পর রাজ� সং�ােরর ��ে� একিট �ায়ী �হণেযাগ� বে�াবে�র 

�েয়াজন অবশ��াবী হেয় পেড়। এরই ফল�িতেত ১৭৯৩ ি��াে� ‘িচর�ায়ী বে�াব�’ – 

এর সূ�পাত কেরন লড� কণ�ওয়ািলশ। ‘এর ফেল বাঙলার ভূিম ব�ব�ায় আমূল পিরবত�ন 

ঘেট। পূেব� �য জিমর মািলক িছল কৃিষকায�রত �খাদ কৃষক রায়ত , �সই জিমর মািলক এবার 

হল পূেব�র রাজ� আদায়কারী সরকারী এেজ� – জিমদার। এই মািলকানার ফেল জিমদাররা 

ইে�মেতা জিম �য়, িব�য়, িবিল–বে�াব� সব িকছু করারই অিধকার লাভ করল। �ধু তাই 

নয় �য সম� জিম এতিদন পয�� অনাবাদী িছল �স�েলা পয�� জিমদারেদর দখিল �ে� এল। 
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ব� সমৃ� বনা�ল ও পু�িরণীরও তারা মািলক হেয় বসল। িবিনমেয় বছেরর িনধ�ািরত সমেয়র 

মেধ� িনিদ�� পিরমাণ রাজ� জিমদারেদর কাছ �থেক বংশানু�িমকভােব ইংেরজ �কা�ািন 

লাভ করেব িচরকােলর জন� এটাই ি�রীকৃত হয়। বাঙলার জিমদারেদর কাছ �থেক এই বাবদ 

�কা�ানীর �মাট রাজ� মুনাফা হয় বছের দুই �কািট আটষি� ল� টাকা অথ�াৎ �চৗি�শ ল� 

পাউ�। ভারতবেষ�র অন�ান� ইংেরজ অিধকৃত অ�েলও �কাথাও মহলওয়াির (উ�র ভারেত), 

�কাথাও রায়তওয়াির (দি�ণ ভারেত) নােম এই একই িচর�ায়ী বে�াব� বলবৎ  করা হয়। 

এ�িল িছল িবিভ� নােম কৃষক – �শাষেণর �ায়ী ব�ব�া।’৩ 

িচর�ায়ী বে�াবে�র মূল উে�শ��িল িছল –  

১) সরকাির রাজ� সুিনি�ত করা। 

২) শহেরর অথ�ৈনিতকভােব ��ল ধিনক ��িণেক �ামীণ ভূ–স�ি�েত অথ� লি�  

করােত উৎসািহত  কের �তালা। 

৩) িচর�ায়ী বে�াবে�র ফেল সৃ� মধ���েভাগীরা ইংেরজ শাসনব�ব�ার মূল িভি� 

�েপ আ��কাশ করল। কৃষক ��িণর উপর এেদর িনিব�চাের �শাষণ করার সুেযাগ ঘিটেয় 

িদেয় �কৃতপে� ইংেরজ শাসক এেদর সহায়তায় িনেজেদর শাসনব�ব�ােকই কােয়ম করেত 

চাইেলন।  

সাম�তাি�ক �শাষণ ব�ব�ার এই অিভনব �প বাঙলার কৃষকেদর জীবেন িনেয় এল 

এক চরম সব�নাশ। জিমর সে� কৃষেকর �য আি�ক স�ক� িছল, �সই স�েক�র মূেল 

কুঠারাঘাত করল এই ব�ব�া। এই ব�ব�ার ফেল উ�ূত হল মধ���েভাগীর দল; যারা কৃষক 

ও জিমদারেদর মেধ� এেজ� িহসােব কাজ করেতন। িচর�ায়ী বে�াবে�র ফেল �য 

জিমদারেদর উ�ব হল তােদর ‘অিধকাংশই িছল �বিনয়ান, ব�বসায়ী, সরকাির কম�চারী, উিকল, 

দালাল।’
৪
 এরা �কউই �ায় �ােম থাকেতন না। ফলত জিম তােদর কােছ �ধুমা� মুনাফার 

সাম�ী। ‘নূতন জিমদারগণ তাহােদর হ�গত ভূিমর অিধকার িচরকােলর জন� িনিদ�� খাজনার 

শেত� �থম �েরর প�িনদারেদর িনকট হ�া�র কিরয়া �দয়। �থম �েরর প�িনদারগণ 
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আবার তাহােদর অিধকার িনিদ�� খাজনার শেত� ি�তীয় �েরর প�িনদারেদর িনকট হ�া�র 

কের। ি�তীয় �েরর প�িনদারগণ তৃতীয় �েরর িনকট, তৃতীয় �র চতুথ� �েরর িনকট – 

এই�েপ কৃিষভূিমর উপর �� পয�ায়�েম �কান �ােন সাতিট, �কান �ােন আটিট, আবার 

�কাথাও সেতরিট এবং �কাথাও বা প�াশিট পয�� অধ�ন মধ�ে�ণীর িনকট হ�া�িরত 

হইয়ােছ।’
৫ 

 

কৃষক ��িণেক �শাষেণর এই িনয়ি�ত এবং শৃ�িলত �প ভারেত ইংেরজ শাসনেক 

কােয়ম করার একিট নতুন িভি��েপ কাজ কেরিছল। কৃষক �শাষেণর এই মা�াহীন গিত 

কৃষক সমাজেক �মশ সব��াসী এক চরম সব�নােশর িদেক �ঠেল িদেয়িছল। �াভািবকভােবই 

ঊনিবংশ শতা�ীর �থম �থেকই এই পিরি�িতর পিরবত�েনর জন� কৃষকে�িণর মেধ� 

অসে�াষ দানা বাঁধেত �� করল। এই অসে�াষ �থেক মুি�র উপায় িহসােব ঊনিবংশ 

শতা�ীেত বাংলােদেশর িবিভ� �ােন কৃষক িবে�াহ সংঘিটত হেত �� করল। 

 

 (১) �মিদনীপুেরর নােয়ক িবে�াহ – (১৮০৬ – ১৮১৬ ি��া�) 

       ইংেরজ শাসকগণ ‘বগড়ী’ – র নায়কেদর জিম বােজয়া� করা �� করেল ‘বগড়ী’- র 

রাজসরকােরর অধীন� �সিনক অচল িসংহ এই িবে�ােহর �নতৃ� �দন। িতিন ‘বগড়ী’– র 

রাজসরকােরর অধীেন �সিনক িছেলন। �সই অিভ�তায় িতিন একিট দুধ�ষ� �সনাবািহনী গেড় 

�তােলন। ইংেরজ �সনাবািহনীর উ�ত অে�র �ারা ছ�ভ� হেলও তারা লড়াই ছােড়ন না। 

রাজা ছ�িসংেহর িব�াসঘাতকতায় �শষপয�� অচল িসংহ মারা যান। যিদও ছ� িসংহ 

ইংেরজেদর সে� সহেযািগতা কেরও পুনরায় তাঁর সা�াজ� �ফরত পানিন।  
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(২) ময়মনিসংহ পরগণায় কৃষক িবে�াহ – (১৮১২ ি��া�) 

      ১৭৯০ ি��াে� ময়মনিসংহ পরগণার অত�াচারী জিমদােরর সে� লড� কণ�ওয়ািলেশর 

‘দশশালা বে�াব�’ হয়। এই বে�াবে�র ফেল সাধারণ কৃষকেদর উপর জিমদারেদর 

অত�াচার চরেম ওেঠ। যার ফেল কৃষেকরা �ােণর ভেয়, খাজনার ভেয় বািড়ঘর ত�াগ কের 

চেল যায়। তাই আ�র�ার তািগেদই ১৮১২ ি��াে� ময়মনিসংহ পরগণার কাপািক নামক 

�ানেক �ক� কের সম� পরগণায় িবে�ােহর আ�ন �েল ওেঠ।  

 

(৩) স�ীেপর তৃতীয় িবে�াহ – (১৮১৯ ি��া�) 

       স�ীপ অ�েল বিহরাগত �াণকৃ� িব�াস িনলােম জিম িকেন খাজনা আদায় করেত 

এেল কৃষকরা িবে�াহী হয়। কৃষকেদর �নতৃ� �দন �গািব�চরণ �চৗধুরী নােম এক বিধ��ু 

কৃষক। স�ীেপর �ানীয় জিমদাররা যােদর স�ি� িনলাম হেয় িগেয়িছল তারাও িবে�াহী 

কৃষকেদর সে� �যাগদান কের। ফেল �াণকৃ� িব�াস �কােনা রাজ�ই আদায় করেত 

পােরনিন।  

 

(৪) ময়মনিসংেহর পাগলপ�ীেদর িবে�াহ (১৮২৫ – ১৮২৭ ি��া�) 

       পাগলপ�ী অথ�াৎ বাউল ধম�। জিমদারেগা�ীর িনম�ম অত�াচােরর ফেল গােরারা 

িনেজেদর ধম� ত�াগ কের এই পাগলপ�ী ধম� �হণ কের। ১৮০২ ি��াে� গােরা সদ�ার 

ছপিতর �াধীন গােরা রাজ� �াপেনর পিরক�না ব�থ� হেল ইংেরজ শাসকেদর সাহায��েম 

জিমদাররা চরম অত�াচার �� কের। এর ফেল নূতন ধম�মেত দীি�ত হেয় গােরারা িটপুর 

�নতৃে� �সরপুর শহরেক �ক� কের একিট নতুন গােরা রাজ� �াপন কের।  
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(৫) নীলচাষীেদর সং�াম (১৮৩০ – ১৮৪৮ ি��া�) 

      ঊনিবংশ শতা�ীর �থম �থেকই ইংলে� ব�িশে�র িব�ােরর সে� সে�ই বাংলােদেশ 

নীেলর চািহদা বৃি� পায়। ‘ই� ইি�য়া �কা�ানী’ বাংলােদশ �থেক নীল সরবরাহ কের �চুর 

পিরমােণ মুনাফা লাভ করেত থােক। ফেল ই� ইি�য়া �কা�ানীর অবসর�া� কম�চারীরা 

বাংলােদশ ও িবহােরর জিম জিমদারেদর �থেক বে�াব� িনেয় নীল চাষ �� কের। �মশ 

এই নীল চাষ কৃষেকর জীবনেক এক চরম িবপয�েয়র মুেখ �ঠেল �দয়। কৃষেকরা নীল চাষ 

করেত অস�ত হেল নীলকর সােহবরা সরকারী আইন এবং সরকার বিহভূ�ত অত�াচার এই 

দুইেয়র �জাের কৃষকেদর দাদন িনেত বাধ� কের, িচরিদেনর জন� তােদর নীলচাষীেত পিরণত 

করল। 

      সীমাহীন �শাষণ �শষপয�� কৃষকেদর নীলকর সােহবেদর িব�ে� সং�ােম অবতীণ� 

কের। এই সং�ােমর সূ�পাত ঘেট নদীয়া �জলার �চৗগাছা �ােমর কৃষক িব�নাথ সদ�ােরর 

�নতৃে�। এরপর ময়মনিসংহ, খুলনা �ভৃিত অ�েল এই িবে�াহ িবি��ভােব নীলকর 

সােহবেদর অত�াচােরর িব�ে� �িতবােদ �সা�ার হেয় উেঠিছল। 

 

(৬) ব�েদেশর ওয়াহাবী িবে�াহ – (১৮৩১ ি��া�) 

       নীলকর ও জিমদারেগা�ীর অত�াচােরর িব�ে� িততুমীেরর �নতৃে� পিরচািলত 

ওয়াহাবী িবে�ােহর একিট ধম�ীয় মুখ থাকেলও এিট একিট কৃষক িবে�াহ। 

       এই িবে�ােহর সূ�পাত ভারতবষ�ব�াপী ‘ওয়াহাবী’ – আে�ালেনর অংশ িহসােব 

সংঘিটত হেলও এর অথ�ৈনিতক  এবং রাজৈনিতক চির�ই �াধান� লাভ কের। িততুমীর 

�সয়দ আহ�দ ওয়াহাবীর ধম� সং�ােরর �ারা অনু�ািণত হেয় ধম�সং�ার আে�ালন করেত 

িগেয় স�া� ও ধনী মুসলমান এবং �মা�ােদর িবেরািধতার স�ুখীন হন। প�া�ের দির� 

মুসলমানরা িততুমীেরর ভাবনার �ারা অনু�ািণত হন। জিমদার – মহাজন ও নীলকর 

সােহবেদর অত�াচােরর িব�ে� �শষপয�� িহ�ু – মুসলমান কৃষক �জা িনিব�েশেষ িততুমীেরর 
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�নতৃে� আে�ালেন অংশ�হণ কের। �াথিমকভােব ইংেরজ ও জিমদারেদর িমিলত বািহনী 

িততুমীেরর হােত পরািজত হয়। �শষপয�� গভন�র �জনােরেলর িনেদ�েশ আগত এক িবশাল 

�সনাবািহনীর আ�মেণ িততুমীর �াণ ত�াগ কেরন। তেব একথা অন�ীকায� ভারেত ইংেরজ 

সরকােরর িব�ে� িততুমীর পিরচািলত ওয়াহাবী আে�ালন একিট ���পূণ� সং�াম �েপ 

িচি�ত হেয় আেছ।   

 

(৭) ি�তীয় পাগলপ�ী (গােরা) িবে�াহ – (১৮৩২-১৮৩৩ ি��া�) 

       ১৮২৭ ি��াে� িটপু গােরা পিরচািলত �থম পাগলপ�ী গােরা িবে�াহ ব�থ� হওয়ার 

পর িটপুর সহকম�ী �মানু সরকার গােরােদর দলপিত�েপ পুনরায় ১৮৩৩ ি��াে� জিমদার 

�গা�ী ও ইংেরজ সরকােরর িব�ে� সং�ােম অবতীণ� হন। ১৮৩২ ি��াে�র �শষভাগ �থেকই 

িবে�াহী গােরাগণ িবিভ� �ােন জিমদারেদর কাছাির আ�মণ ও লু�ন করেত �� কের।  

     ১৮৩৩ ি��াে�র �থমভােগ জানকু পাথর ও �দাবরাজ পাথর নােম দুইজন গােরা সদ�ার 

িবে�াহীেদর �নতৃ� �হণ কের। ক�াে�ন িসল এই িবে�াহ দমেনর জন� �নতৃ� �দন। ইংেরজ 

�সনাপিতরা িবে�াহীেদর গৃেহ অি�সংেযাগ কের ছ�ভ� করেত চান। ইংেরজ শাসেকর এই 

আ�মণেক িবে�াহীরা �িতহত করেত পােরনিন। ফেল এই িবে�াহ ব�থ� হেয় যায়। 

 

(৮) ফিরদপুেরর ফরাজী িবে�াহ – (১৮৩৮ – ১৮৪৭ ি��া�) 

      দুদুিমঞার �নতৃে� গেড় ওঠা ফরাজী িবে�ােহর ধম�ীয় ���াপট থাকেলও এই 

িবে�ােহর মূল অিভমুখ িছল নীলকর ও জিমদারেদর িব�ে�। অবণ�নীয় �শাষণ ও চরম 

িনয�াতেনর �িতবােদ খাজনা ব� করার িস�া� �নওয়া হেল সরকারী িনেদ�েশ এই 

আে�ালনেক �িতহত করার জন� �সন�দলেক িনযু� করা হয়। �ায় দশবছর ধের এই লড়াই 

চলেত থােক। �শষপয�� এই িবে�াহিটও ব�থ� হেয় যায়। যিদও িহ�ু – কৃষকেদর অংশ�হণ , 

�াধীন সরকার �াপেনর আকা�ায় ‘�সন�বািহনী’ ও ‘িবচারালয়’ �াপন এবং িব�ীণ� অ�েলর 
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জনসাধারেণর কাছ �থেক কর আদায় করার স�মতার মধ� িদেয় �াধীনতা সং�ােমর পূব� 

ঐিতহ�ই �কািশত হেয়িছল।   

 

(৯) সাঁওতাল িবে�াহ – (১৮৫৫ – ১৮৫৭ ি��া�) 

     সাম�তাি�ক শাসন ও �শাষণ ব�ব�ার িব�ে� সাঁওতালেদর �য িবে�াহ তা ভারতবেষ�র 

�াধীনতা সং�ােমর ইিতহােসরই একিট �াথিমক �প। �াধীন সাঁওতাল রােজ�র আকা�া, 

�বেদিশক শ�র পরাজয় ও মহাজনী ব�ব�ার সব��াসী �শাষেণর হাত �থেক মুি�র �েচ�া 

এই িবে�াহেক িবেশষ তাৎপয�মি�ত কের �তােল। �ধুমা� সাঁওতাল জনজািতর মেধ� 

সীমািয়ত না �থেক বীরভূম, মুিশ�দাবাদ, িবহােরর ভাগলপুর ও �ছাটনাগপুর অ�েলর দির� 

িন�বেগ�র িহ�ুেদর মেধ� এই িবে�ােহর আ�ন ছিড়েয় পেড়িছল। এই সাঁওতাল িবে�ােহর মূল 

�নতৃে�র জায়গায় িছেলন িসদু, কানু, চাঁদ ও �ভরব। �ধুমা� তীরধনুক ও কুঠােরর উপর 

ভরসা কের ইংেরজ ও জিমদার বািহনীর িব�ে� তােদর তী� লড়াই মূলত িবহােরর িকছু 

অংেশ এবং বীরভূম, বাঁকুড়া, মুিশ�দাবাদ �জলার অেনকাংেশ ইংেরজ শাসনেক �� কের �দয়।  

    একবছেরর �বিশ সময় ধের চলা এই িবে�াহ ইংেরজ দমননীিতর সামেন পরা� হেলও 

জিমদারে�িণ, মহাজনেগা�ী এবং ইংেরজ সরকারেক িবে�াহী সাঁওতােলরা �য অসম সাহেসর 

পিরচয় �দিখেয়িছল তা অসাধারণ। পরবত�ীকােলর ১৮৫৭ ি��াে�র মহািবে�ােহর অি��ুিল� 

এই িবে�ােহর অ�রােলই িছল। যা পরবত�ীকােল তী� আকার ধারণ কের।  

 

(১০) মহািবে�াহ – (১৮৫৭ ি��া�)  

      ইংেরজ শাসন ও �শাষেণর িব�ে� সম� উ�র ভারতব�াপী �য িবে�ােহর আ�ন ছিড়েয় 

পেড়িছল তার পুেরাভােগ ভারতীয়  িসপাহীরা থাকেলও এিট �ধুমা� িসপাহীেদর িবে�াহ িছল 

না। জিমদার, কৃষক, �িমক এমনিক রাজ� �থেক িবচু�ত রাজারাও এই িবে�ােহ অংশ�হণ 

কেরিছেলন। মহািবে�ােহ অংশ�হণকারী িসপাহীরা মূলত িছেলন কৃষকেগা�ীর অ�গ�ত। 
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ইংেরজ সরকার �িতি�ত ভূিম ব�ব�ার িব�ে� কৃষকেদর এই লড়াইেয়র সে� যু� হেয়িছল 

জিমদারেগা�ী যােদর ইংেরজ সরকার উে�দ কের তােদর জিমর উপর অিধকার �াপন 

কেরিছল। �াভািবকভােবই ইংেরজ শাসেনর সামি�ক উে�দ এবং ভারতীয়েদর �ারা 

শাসনতাি�ক �মতা �িতি�ত করার লে��ই এই িবে�াহ উ�র ও মধ�ভারেত দাবানেলর 

মেতা ছিড়েয় পেড়িছল। এই িবে�াহ দীঘ��ায়ী হয়িন। মহািবে�ােহর �াথিমক সাফেল�র পেরই 

এই িবে�াহ ব�থ�তার স�ুখীন হয়। �কৃতপে� িব�বেক সাফল�মি�ত করার জন� �েয়াজন 

সুসংগিঠত �নতৃ�, শৃ�লাব� রাজৈনিতক �চতনা এবং কাি�ত ল��েক পূণ� করার জন� 

দূরদৃি� স�� ভিবষ�ত পিরক�না। সুসংগিঠত ইংেরজ �শাষেণর িব�ে� �িতেরােধর জন� 

�ধু লড়াই করার মানিসকতাই একমা� অবল�ন হেত পাের না। সুপিরকি�ত ধারণার অভাব 

এবং িবে�াহীেদর মেধ� িবিবধ স�দােয়র অব�ান তােদর িবিবধ �াথ� এই িবে�াহেক তার 

কাি�ত লে�� �প�ছেত �দয়িন। 

 

     অপরপে� ইংেরজ সরকােরর পিরকি�ত কম�সূচী, অে�র ব�বহার এই িবে�াহেক 

দমন করেত সহায়তা কেরিছল। তবুও বলা যায় সম� ভারতবষ�ব�াপী না হেলও এই িবে�াহ 

ভারতবষ�েক ইংেরজ শাসেনর হাত �থেক মু� কের �াধীনতা লােভর পেথ এিগেয় িনেয় 

যাওয়ার লে�� একিট অন�তম উে�খেযাগ� িবে�াহ যা পরবত�ীকােলর �াধীনতার যুে� 

ভারতবষ�েক ব� উপলি� দান কেরিছল।  

 

(১১) নীল – িবে�াহ – (১৮৫৯ – ৬১ ি��া�) 

       নীলকর সােহবেদর দীঘ�কালব�াপী �শাষণ ও অত�াচােরর িব�ে� বাংলােদেশর 

কৃষকেদর দীঘ�কােলর সি�ত ��াভ নীলিবে�ােহর আকাের ১৮৫৯ ি��াে� বিষ�ত হয়। 

‘সাঁওতাল িবে�াহ’ (১৮৫৫- ৫৬ ি��া�) ও ‘মহািবে�াহ’ (১৮৫৭ ি��া�) সংঘিটত হওয়ার 

পর নীল িবে�াহ ইংেরজ সরকােরর িভি�েক �বলভােব আঘাত কেরিছল।  
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      ‘নীল িবে�াহ ভারেতর ইিতহােসর অন�তম সফল গণ – িবে�াহ। ব�েদেশর সকল 

কৃষক–িবে�ােহর মেধ� নীল–িবে�াহ সামািজক ��ে�, ব�াপকতায়, সংগঠেন, দৃঢ়তায় ও 

পিরণিতেত সব�ে��।’৬  বাংলােদেশর কৃষক িবে�ােহর পূব�বত�ী ঐিতহ� অথ�াৎ সাঁওতাল িবে�াহ 

(১৮৫৫–৫৭ ি��া�), ওয়াহাবী িবে�াহ (১৮৩১ ি��া�)–এর গণসং�ােমর ধারাবািহক 

ইিতহাসেকই আমরা পুনরায় �িতি�ত হেত �দিখ নীল িবে�ােহর মধ� িদেয়। সাম�তাি�ক 

�শাষণ ও ঔপিনেবিশক শাসেনর িব�ে� বাংলার কৃষকেদর এই নীল িবে�াহ �কৃতপে� 

ভারতবেষ�র �াধীনতা সং�ােমর একিট পয�ায়। 

 

(১২) সু�রবন – অ�েলর িবে�াহ – (১৮৬১ ি��া�) 

         জিমর অিধকােরর লড়াই �িতিট কৃষক িবে�ােহর �াথিমক শত� এিট অন�ীকায�। 

সু�রবন অ�েলর িবে�াহও এর ব�িত�ম নয়। িমেসস মেরল নামক জৈনক ইংেরজ মিহলা 

১৮৪৯ ি��াে� সু�রবন অ�েলর িব�ীণ� জিমর ইজারা �হণ কেরন। তারঁ ম�ােনজার �ডিনস 

�হিল িছেলন অত�� অত�াচারী। িতিন কৃষকেদর নানাভােব িনয�াতন করেতন। �াভািবকভােবই 

তাঁর িব�ে� ��াভ পু�ীভূত হেত �� কের। বা�ইখািল �ােমর কৃষক সমােজর �মাড়ল 

রিহমউ�ার �নতৃে� এই অ�েলর কৃষক সংঘব� হয়। �ডিনস �হিল ও তাঁর লািঠয়ালেদর 

সে� রিহমউ�ার �নতৃে� �ােমর কৃষেকরা এক চরম সংঘেষ� অবতীণ� হন। �শষপয�� 

রিহমউ�া সংঘেষ� িনহত হন। �কৃতপে� এই লড়াই িছল বাংলােদেশ ধারাবািহকভােব 

সংঘিটত কৃষক িবে�ােহর ঐিতেহ� আেরা একিট সংেযাজন। কৃষক সমােজর মুি�র ল�� 

অধরা �থেক �গেলও বাংলার কৃষক অত�াচােরর িব�ে� আেরা একবার ঐক�ব� হওয়ার শি� 

অজ�ন কেরিছল। যা বাংলার কৃষক সং�ােমর ইিতহােস মুি�র আকা�ােকই পুন��ীিবত 

কেরিছল। 
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(১৩) স�ীেপর চতুথ� িবে�াহ – (১৮৭০ ি��া�) 

        অসহেযাগ কম�সূচীর মধ� িদেয় িবনা র�পােত স�ীেপর চতুথ� িবে�াহ স�� 

হেয়িছল। চাঁদ িমঞার �নতৃে� স�ীেপর �ায় সম� কৃষক িহ�ু – মুসলমান িনিব�েশেষ 

জিমদার এিচলা �কাজ�ন ও তার কম�চারীর িব�ে� অসহেযািগতা করেত �� কের। 

কৃষকেদর এই ঐক�ব� শি�র সামেন জিমদার ও তার কম�চারীরা �কােনা িব�� ব�ব�া �হণ 

করেত পােরনিন। �শষপয�� জিমদারেক িবনা খাজনা আদােয়ই স�ীেপর জিমদারী ত�াগ কের 

চেল �যেত হয়। �শষপয�� রে�র িবিনময় ছাড়াই এই িবে�াহিট সফল হয়।   

 

(১৪) িসরাজগ� – িবে�াহ (১৮৭২ – ৭৩ ি��া�) 

      িসরাজগ� িবে�ােহর িপছেনও কায�করী িছল জিমদারী �শাষণ ও উৎপীড়েনর পিরিচত 

ছিব। িক� এই িবে�ােহর ��� অন��। “ িসরাজগ� িবে�াহ �কবল জিমদারেগা�ীর কৃষক 

�শাষেণর চ�া� ব�থ� কিরয়াই �া� হয় নাই; ইহা কৃিষভূিমর দখল হইেত �জা উে�েদর 

িনর�ুশ অিধকার দানকারী িবিভ� আইন রদ কিরয়া ‘১৮৮৫ �ী�াে�র ব�ীয় �জা�� – 

আইন’ িবিধব� কিরেত ইংেরজ শাসকগণেক বাধ� কিরয়ািছল।”৭ 

 

     জিমর উপর কৃষেকর অিধকার ভারতবেষ� �াচীনকাল �থেকই �ীকৃত িছল। ইংেরজ 

শাসন �িত�ার পর িচর�ায়ী বে�াব�, পাঁচশালা, দশশালা বে�াবে�র মধ� িদেয় �সই 

অিধকার অ�িহ�ত হেত �� কের। িসরাজগ� িবে�ােহর �নতা ইশান চ� রােয়র �নতৃে� 

িসরাজগ� মহকুমার সম� কৃষক ঐক�ব� হেয় জিমদারে�িণর সম� অন�ােয়র িব�ে� 

�সা�ার হেয় উেঠিছল এবং জিমদারী �থার উে�েদর দািব জািনেয়িছল। এছাড়া 

“িসরাজগে�র এই সং�ােমর ��ে�ই কৃষকগণ সব��থম কৃষক ঐক�েক কৃষক–সিমিতর মেধ� 

(League) �পািয়ত কিরয়ািছল। ইহা �যন পরবত�ীকােলর ‘িনিখল ভারত কৃষক – সভারই’ 

অ�দূত ��প।”
৮
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      তাই বলা যায় বাংলােদেশর কৃষক সং�ােমর ইিতহােস এই িবে�াহ এক অেথ� অত�� 

তাৎপয�পূণ�  এবং ঐিতহািসক।  

 

(১৫)  যেশাহেরর নীল – িবে�াহ – (১৮৮৯ ি��া�) 

        ১৮৬০–৬১ ি��াে� নীলিবে�ােহর পর বাংলােদেশ নীলকর সােহবেদর অত�াচার ও 

উৎপীড়ন এক অেথ� এেকবােরই ি�িমত হেয় িগেয়িছল। িক� সমেয়র সে� সে� নীলকর 

সােহবরা পূব�তন �ৃিত �থেক িব�ৃত হেয় পুনরায় কৃষকেদর উপর অত�াচার করেত �� 

কের। এরই �িতবােদ যেশাহর �জলার িবজিলয়া কুিঠর অধীন� আটচি�শিট �ােমর কৃষেকরা 

সংঘব� হেয় ইংেরজ নীলকর সােহবেদর িব�ে� িবে�াহ �ঘাষণা কের। 

 

       কৃি�ম উপােয় নীল উৎপাদন হেত �� করেল নীলকর সােহবরা �বােঝন চােষর 

মাধ�েম �বিশ মুনাফা করা স�ব হেব না। ফেল নীেলর ব�বসা ধীের ধীের ব� হেয় �গল।   

সাম�তাি�ক �শাষণ ব�ব�ার িনম�মতা ভারতীয় কৃষকেক �য চরম দুিব�ষহ অব�ার 

মেধ� থাকেত বাধ� কেরিছল �সখান �থেক মুি�র আকা�াই বাের বােরই ভারতীয় কৃষকেক 

সং�ােম অবতীণ� কেরেছ। অ�াদশ শতা�ী �থেকই ভারতীয় কৃষক িবে�ােহ সািমল হেয়েছ। 

এই িবে�াহেক গণতাি�ক সং�াম�েপও িচি�ত করা �যেত পাের। ‘কৃষেকর এই সা�াজ�বাদ– 

সাম�ত� িবেরাধী সং�াম �ত��ভােব �কবল কৃষক জনসাধারেণর মুি�র জন� পিরচািলত 

হইেলও ইহা িছল সম� �দেশর �াধীনতা ও মুি�র সং�াম।’
৯
                

                                                                                                                             

িচর�ায়ী বে�াবে�র (১৭৯৩ ি��া�) পিরে�ি�েত অ�াদশ ও ঊনিবংশ শতা�ীর 

কৃষক আে�ালেনর মূল অিভমুখ পিরবিত�ত হেত �� কের। কারণ �কা�ানী তার িনজ �াথ� 

পূরেণর জন� �য �কান �কাের কৃষকেদর অিধকারেক �িতহত কের। �াভািবকভােবই মুঘল 

যুেগর �চিলত অথ�ৈনিতক স�ক��িল আহত হয়। দির� �জােদর �জা��  সং�া� �কােনা 
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অিধকার সুিনি�ত িছল না। রাজে�র হার এবং তা আদায় করার �ি�য়া এতই সুকেঠার হয় 

�য �দেশর িবিবধ অংেশ িবিভ� ��িণর কৃষেকরা সং�ােম অবতীণ� হন। এই সমেয়র কৃষক 

িবে�ােহর মূল �বিশ���িলর উপর যিদ আেলাকপাত করা যায় তাহেল যা �� হেয় ওেঠ তা 

হল কৃষেকরা মুঘল যুেগ �য অিধকার�িল �ভাগ করত তা পুন��ােরর জন� সেচ� হত। 

িবে�ােহর �নতৃে� থাকেতন অস�� �ানীয় শাসেকরা, মুঘল আিধকািরেকরা বা জিমহারা 

জিমদাররা। এছাড়া এই সমেয়র কৃষক আে�ালেনর সে� ধেম�র একিট ���পূণ� ভূিমকা 

িছল। ধম� একিট সংেযাগকারী অনুঘটক িহসােব কৃষকেদর �িতবােদর ভাবাদশ� গেড় িদত। 

ময়মনিসংেহর পাগলপ�ী িবে�াহ (১৮২৫ -২৭ ি��া�), বাংলােদেশ িততুমীেরর �নতৃে� গেড় 

ওঠা ওয়াহাবী িবে�াহ (১৮৩১ ি��া�) িকংবা ফিরদপুেরর দুদু িমঞার ফরাজী িবে�ােহ 

(১৮৩৮ – ৪৭ ি��া�) ধেম�র একিট িবেশষ ভূিমকা থাকেলও িবিভ� ��ে� অত�াচারী 

জিমদার, নীলকর সােহব এবং ঔপিনেবিশক সরকােরর িব�ে� �িতবাদ ও এই সম� কৃষক 

িবে�ােহর মূল কারণ �েপ ল�� করা যায়। ঔপিনেবিশক শাসন ব�ব�ায় কৃষেকর সামািজক 

ময�াদার ��িট অত�� আঘাত�া� হয়। কৃষকেদর �জা�ে�র অিধকার এেকবােরই রি�ত 

হত না। রাজে�র উ�চাপ �শষপয�� কৃষকেক জিম �থেক উৎখাত কের িদত। এই �ত 

পিরবত�নশীল অথ�ৈনিতক স�েক�র ফেল কৃষকেদর �াসা�াদেন হাত পেড়। ফেল কৃষেকরা 

িবে�াহী হয় এবং অত�াচােরর মূল রাজৈনিতক উৎস�িলর িব�ে� সেচতনভােব �িতবাদী 

হেয় ওেঠ।  

 

অ�াদশ শতা�ীর �শষভাগ �থেক �� কের �ায় সম� ঊনিবংশ শতা�ী জুেড় �য 

কৃষক িবে�াহ�িল ধারাবািহকভােব সংঘিটত হেয় চেলিছল তারই ফল�িতেত �শষপয�� 

১৮৮৫ ি��াে� ‘ব�ীয় �জা�� আইন’ পাশ করেত ইংেরজ সরকার বাধ� হন। এই আইেনর 

মাধ�েম রায়তেদর জিমর উপর দখিল �� �দওয়ার ব�ব�া হল। এই আইেন বলা হেয়িছল 

অ�ত বােরা বছর ধের �কানও জিম দখল কের থাকেল দখলদার �জা ি�িতবান রায়েতর 
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ময�াদা ও �সই সূে� আেরা িকছু অিধকার পােব। তেব খুব সামান� সংখ�ক রায়তই এই সুেযাগ 

�পল। কারণ আইেন ��তার অভাব িছল। তবুও পূব� ও উ�র বাংলার িবরাট অংেশর 

কৃষকেদর অেনেকই এই দখিল �� লাভ কেরিছল। িবংশ শতেকর �সটলেম� িরেপাট� 

অনুযায়ী িদনাজপুর, মালদা, ব�ড়া, রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনিসংহ, ঢাকা ও ি�পুরায় 

৭০% - এর �বিশ জিম িছল, সিত� কেরই জিম উৎপাদেনর সে� যু� ও করদাতা কৃষকেদর 

দখেল। অন�িদেক পি�ম ও মধ�বে�র ছিবটা িক� অন�রকম িছল। যারা �কৃত উৎপাদক 

তারা �তমন দখিল �� পায়িন। বাঁকুড়া ও বধ�মােন �তা ৪৫% - এরও কম জিম িছল করদাতা 

ও দখিল �ে�র অিধকারী কৃষকেদর হােত। দুই বাংলার এই কৃিষ সমাজ কাঠােমার পাথ�ক� 

অেনকটাই �াকৃিতক হেলও বাংলার িবংশ শতা�ীর কৃষক আে�ালেনর ��ে� এই পাথ�ক�িট 

িবেশষ ���পূণ� ভূিমকা �রেখেছ। কারণ কৃষকেদর দািরে��র সে� আে�ালন করার �মতা 

সমানুপািতক নয়। �কৃতপে� সমাজ িব�ানীরা কৃষক সং�ােমর ��ে� অেপ�াকৃত ��ল 

কৃষকেদর ���পূণ� ভূিমকা ল�� কেরেছন। কারণ দািরে�� স�ূণ� বশীভূত মানুষ িঠক 

সং�ামী ভূিমকা পালন করেত পােরনা।     

    

  িবংশ শতা�ীর কৃষক আে�ালন�িলেক যিদ িনিবড়ভােব অনুশীলন করা যায় তাহেল 

�দখা যােব �স�িল ব�লাংেশই পূব�বত�ী ধারার �ত�ূত� কৃষক আে�ালন �থেক �বিরেয় এেস 

সংগিঠত রাজনীিতর আ�েয় সংঘিটত হেয়িছল। �ধানত ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর ছ�ছায়ায় 

এই পয�ােয়র কৃষক আে�ালন�িল আ��কাশ কেরিছল। ঊনিবংশ শতা�ীর এেকবাের 

�শেষর িদেক ‘১৮৮৫ সােলর ব�ীয় �জা�� আইেনর ফেলই �হাক িকংবা ভারেত ইংরাজ 

শাসেনর শ� ঘাঁিট�েপই �হাক বাঙলায় ১৯২৯-৩০ সােলর অথ�ৈনিতক মহাম�ার পূেব� বড় 

ধরেণর আর �কােনা কৃষক আে�ালন বা িবে�াহ আ��কাশ কেরিন।’
১০
 ভারতীয় জাতীয় 

কংে�েসর আিবভ�ােবর ফেল একধরেণর সংগিঠত রাজনীিতর উপি�িত িবংশ শতা�ীর �থম 

িতন দশেকর কৃষক অসে�ােষর ��ে� ���পূণ� ভূিমকা পালন কেরিছল। দৃ�া���প বলা 
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যায় ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর �নতৃে� গেড় ওঠা ব�ভ�িবেরাধী �েদশী আে�ালন (১৯০৫ 

ি��া�), অিহংস অসহেযাগ আে�ালন (১৯২১–২২ ি��া�) এবং আইন অমান� আে�ালেন 

(১৯৩০-৩৪ ি��া�) কৃষকরা সি�য়ভােব অংশ�হণ কেরিছল। যিদও আইন অমান� 

আে�ালেনর �শেষর পয�ােয় ধনী কৃষক ও �জাতদারেদর িব�ে� �ছাট কৃষক ও বগ�াদারেদর 

আে�ালেনর ফেল ধনী কৃষকরা কংে�সেক ত�াগ কের সরকাির সাহায� �হণ কের 

ভাগচাষীেদর দমন করেত থােক আর দির� কৃষক ও ভাগচাষীরা �মশ কংে�সী রাজনীিত 

ত�াগ কের কিমউিন�েদর �িত আনুগত� �পাষণ কের।  

 

১৯২৯-৩০ ি��াে�র অথ�ৈনিতক ম�া ভারতীয় অথ�নীিতর পিরে�ি�েত একিট চরম 

অব�ার সূচনা কের। িশ� অথ�াৎ কলকারখানার উপর এই মহাম�ার �ত�� �ভাব কম�চু�ত 

কের ল� ল� �িমক ��িণেক। কম�হীন �িমক স�দায় এর ফেল কৃষেকর কাজ �হণ 

কের। ফলত সীিমত জিমর উপর চাপ বৃি� পায়। ‘িবংশ শতা�ীর �� �থেক ১৯২০–র দশক 

পয�� কৃিষজীবী মানুেষর বৃি�র হার িছল ৪০ শতাংশ। সামি�ক িহসােব ২.৬০ �কািট �ায় ৪ 

�কািটেত উেঠিছল এই সংখ�া। আর একিট পিরসংখ�ােন �দখা যায় , �ছাটখােটা কৃষক – 

মািলক ও বগ�াদারেদর সি�িলত সংখ�া ১৯২১ সােল ৯৩ লে�র কাছাকািছ, ১৯৩১ সােল 

�াস�া� হেয় এই সংখ�া এেস দাঁিড়েয়িছল ৬১ লে�।  আর ১৯২১ সােল ভূিমহীন 

�খতমজুরেদর সংখ�া িছল ১৮ লে�র কাছাকািছ, ১৯৩১ সােল এেদর সংখ�া বৃি� �পেয় 

হেয়িছল ২৭.৫ ল�।’
১১
 এছাড়া মহাম�ার সময় ফসল এবং পণ�সাম�ীর দাম অত�� কেম 

যায়। যার �ত�� �ভাব পেড় কৃষকেদর �য় �মতার উপর। বগ�াদারেদর এই �ত সংখ�া 

বৃি� তােদর জীবন যাপেনর মােনর উপর তী� �িতি�য়া সৃি� কের। তােদর আ�ময�াদা ও 

জীবন যাপেনর নূ�নতম �েয়াজন সাধনও তখন অত�� য�ণাদায়ক হেয় উেঠিছল। আইেনর 

ধারায় তােদর মািলকানার �� �দওয়া হেলও বা�েব এক িবরাট সংখ�ক �কৃত চাষী তার 

�কােনা সুফল পানিন। রায়তেদর এই �মবধ�মান দুরব�া �য অসে�াষেক পু�ীভূত করেত 
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�� করল তাঁেক �শিমত করার �মতা কংে�সী রাজনীিতর না থাকায় িবক� একিট 

আে�ালেনর ��� �তির হল।  

 

কংে�সী রাজনীিতর সীমাব�তা কৃষক আে�ালেনর পিরে�ি�েত �য সংগিঠত 

রাজনীিতর ���েক সব�ািধক তাৎপয�পূণ� কের �তােল �সিট হল বামপ�ী রাজনীিত। ১৯২৫ 

ি��াে� ব�ড়ায় িনিখল ব�ীয় �জা সে�লেনর �থম অিধেবশন �থেকই কৃষক আে�ালেনর 

সে� সাম�বাদী ভাবনা িমেশ �গল। ১৯২৬ ি��াে� কৃ�নগেরর ি�তীয় অিধেবশেন �তির হল 

‘ব�ীয় কৃষক �িমক দল’। ‘ব�ীয় িবধান পিরষেদ �জা�� আইেনর সংেশাধন স�ে� �য 

আেলাচনা হবার কথা িছল �স িবষেয় রায়ত বা �জােদর মতামত �কাশ করাই িছল এই 

সে�লেনর ি�তীয় অিধেবশেনর একিট �ধান উে�শ�।’
১২
 এছাড়া এই সে�লেন কৃষকেদর 

পৃথকভােব কৃষক সিমিত গঠেনর কথাও বলা হেয়িছল। ১৯২৮ ি��াে�র িডেস�র মােস 

কলকাতার অ�ালবাট� হেল ‘িনিখল ভারত �িমক ও কৃষক’ দেলর �থম অিধেবশন অনুি�ত 

হয়। পরবত�ীকােল ‘ব�ীয় কৃষক ও �িমক দল’ তার কাি�ত ভূিমকা পালেন অসমথ� হয়। 

ফেল কৃষেকর অিধকার লি�ত হয়। �াভািবকভােবই বামপ�ী �নতৃ� িবক�পেথর স�ান  

�� কেরন। ১৯৩৬ ি��াে�র এি�ল মােস কংে�েসর লে�ৗ অিধেবশেন সব�ভারতীয় িকষান 

সভার সূ�পাত ঘেট। এই সভার �থম সভাপিত িনব�ািচত হন সহজান� সর�তী। এই িকষান 

সভা আগ� মােস কৃষকেদর দািবেক �ক� কের একিট ই�াহার �কাশ কেরন। এই 

ই�াহােরর মূল দািব�িল িছল জিমদাির উে�দ, কৃিষজাত আেয়র উপর �মবধ�মানহাের 

আয়কর বসােনা, সম� কৃষকেদর ভূিম�� �দান এবং ঋণ ও সুেদর হার কমােনা। এই 

দািব�িলর �পে� কংে�েসর �সাসািল� অংেশর (িস.এস.িপ) অিতসি�য়তা দি�ণপ�ী 

কংে�সীরা পছ� কেরনিন। তবুও ১৯৩৬ ি��াে� িডেস�র মােসর কংে�েসর �ফজপুর 

অিধেবশেন �শষপয�� কংে�স কৃিষসং�া� কম�সূচী �হণ কের। এই সময় বাংলােদেশও নতুন 

কের ‘ব�ীয় �ােদিশক কৃষক সভা’ গেড় ওেঠ। বাঁকুড়ার পা�সায়ের ১৯৩৭ ি��াে�র ২৭-২৮ 
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�শ মাচ� এই সংগঠেনর �থম সে�লন অনুি�ত হয়। “এর সভাপিতম�লীেত িছেলন মুজজফর 

আহেমদ, ভূেপ�নাথ দ�, সাংবািদক সেত��নাথ মজুমদার �মুখ এবং সাধারণ স�াদক হন 

বি�ম মুখািজ�। বাংলায় কিমউিন�রাই িছেলন �থমাবিধ ‘ব�ীয় �ােদিশক কৃষক সভা’ – র 

�ধান চািলকা শি�। �স�ত িনিখল ভারত এবং ব�ীয় �ােদিশক কৃষক সভা সহ অন�ান� 

সকল �েদেশর কৃষক সভারই �ঘািষত িনষান ি�র হেয়িছল কাে� ও হাতুির িচি�ত লাল 

পতাকা।”
১৩ 

 

১৯৩৭ ি��াে�র িনব�াচনেক সামেন �রেখ কংে�েসর পে� �ােদিশক কৃষক 

সভা�িলর মতামতেক উেপ�া করা স�ব হয়িন। ফেল বামপ�ীেদর চােপ �কােনা �কােনা 

�েদেশ জিমদারী উে�দেক কংে�স তােদর িনব�াচনী ই�াহােরর অ�ভু�� করেত রািজ হয়। 

একধরেণর িনব�াচনী সমেঝাতা করা হয়। �শষপয�� ১৯৩৭ ি��াে� কৃষক স�দায়, �িমক 

��িণ, দিলতেদর িকছু অংেশর �ভাট িনেয় কংে�স িনব�াচেন জয়ী হয়। কৃষকরা তােদর 

অব�ানগত পিরবত�েনর জন� অেনক িকছু আকা�া কেরিছেলন যিদও অিচেরই কংে�স �সই 

�ত�াশা পূরেণ ব�থ� হল। �াভািবকভােবই ব�ীয় �ােদিশক কৃষক সভার উপর কিমউিন�েদর 

আিধপত� বজায় িছল। এইসময় বাংলােদেশ কেয়কিট কৃষক আে�ালনও কৃষক সভার �নতৃে� 

সংগিঠত করা হয়। ‘এই পয�ােয় ময়মনিসংহ �জলায় �থম বড় আে�ালন হয় সুসং ও �সরপুর 

পরগণার আিদবাসী অ�েল টংক, নানকার ও ভাওয়ালী �থার িব�ে�।’১৪ নানকার আে�ালন 

একধরেণর �বগার খাটােনার �থা। �িতবছর বা �িতমােস রায়ত বা �জােক জিমর �ভাগ 

দখেলর জন� জিমদােরর বািড়েত িনিদ�� কেয়কিট িদন কািয়ক �ম িদেত বাধ� করা হত। এিট 

একধরেণর �ীতদাস �থা িছল। ‘টংক �থায় জিমেত ফসল না হেলও কৃষকরা টাকা িদেয় 

জিমদােরর খাজনা িমিটেয় িদেত বাধ� থাকেতা।’
১৫  

ভাওয়ালী �থা এই ধরেণরই কৃষক ��িণর 

�িত অবমাননাকর �থা যা মূলত �চিলত িছল রাজবংশী ও হাজং জািতর মানুষেদর মেধ�।  
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এই সমেয়র আর একিট ���পূণ� কৃষক আে�ালন হল উ�রবে�র ‘হাটেতালা 

আে�ালন’। হােটর মািলক �যেহতু �জাতদার �সেহতু হােটর িব�য়কারী �েত�ক �জােকই 

জিমদারেক �তালা িদেত বাধ� করা হত। এর িব�ে� কৃষকরা সংগিঠত হয় এবং কৃষকসভার 

�নতৃে� �ঘাষণা করা হয় ‘বােজ �তালা ব� কর’। �শষপয�� িমিটং ,িমিছল ও হরতােলর মধ� 

িদেয় এই আে�ালনেক কায�করী কের �তালার জন� �চ�া করা হয়। হােটর মািলক িবেরািধতা 

করেল িবক� �কােনা হাট বসােনা হয়। জলপাই�িড়, িদনাজপুর, রংপুর সব��ই এই আে�ালন 

ছিড়েয় পেড়িছল। �শষপয�� এই আে�ালেন কৃষকরা জয়ী হয়। জিমদােরর �তালা িনিদ�� করা 

হয় এবং �য �কােনা অসংগত চািহদার িব�ে� �িতেরাধ গেড় ওেঠ। 

 

এছাড়াও কৃষক সভার �নতৃে� বধ�মান ও চি�শ পরগণায় কৃষক �ােথ� দুিট 

আে�ালনেক সংগিঠত করা হয়। �সচ ব�ব�ােক উ�ত করার জন� খাল বা ক�ানাল �কেট 

দােমাদর নেদর জলেক িনেয় আসার ব�ব�া করা হয় ১৯৩৪ ি��াে�। এই জল ব�বহার 

করেত কৃষকেদর সােড় পাঁচ টাকা কের কর িদেত হেব বেল সরকারী িনেদ�িশকা জাির হয়। 

“১৯৩৭ এর ��বুয়ািরেত বধ�মােনর বংশেগাপাল টাউনহল ময়দােন কৃষকসভার �নতৃে� 

‘ক�ানাল কর �িতকার সিমিত’–র সে�লন হয়। এেত আে�ালন চািলেয় যাবার িস�া� হয়। 

অবেশেষ সরকার কৃষকেদর দািব �মেন কর ২ টাকা ৯ আনায় নািমেয় আনেত বাধ� হয়। 

�দড় টাকা না হেলও সরকােরর এই িপছু হটা স�ব� কৃষক আে�ালেনরই জয়।”
১৬ 

 

চি�শ পরগণার হােড়ায়া থানা এলাকার ইংেরজ জিমদার (লটদার) �কা�ানী�িলর 

�ারা জিম �থেক উে�দ হওয়া কৃষকরা কৃষক সভার �নতৃে� সংগিঠত হেয় আে�ালন কের 

অেনেক কারা�� হন। �শষপয�� ১৯৩৮ ি��াে� ভূিম রাজ� ম�ীর কােছ �ডপুেটশন 

�দওয়ার ফেল এই �িতেরােধর িকছু সাফল� পাওয়া যায়। 
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১৯৩৯ ি��াে�র শরৎকােল কৃষকসভার �নতৃে� আেরা একিট আে�ালেনর সূ�পাত 

হয়। �সিট হল ‘আিধয়ার আে�ালন’। িদনাজপুর এবং জলপাই�িড়েত এই আে�ালনিট 

ছিড়েয় পেড়। এই আে�ালেন বগ�াদারেদর মূল দািব িছল িনেজেদর খামাের ধান �তালার এবং 

জিমদাররা ধান চােষর জন� �য ঋণ িদেতন তার সুেদর হার কমােনা। কৃষকসভার 

���ােসবকেদর উপি�িতেত বগ�াদাররা ধান �কেট িনেজেদর খামাের জমা করত। এই 

আে�ালেনর সবেথেক ল��ণীয় িবষয় হল রাজবংশী ও মুসলমান কৃষকেদর অংশ�হণ। 

মুসলমান কৃষকেদর সংঘব� কেরিছেলন িদনাজপুর �জলার হািজ দােনশ। িযিন আিলগড় 

িব�িবদ�ালেয়র �াতক এবং �পশায় উিকল িছেলন আর কিলকাতা িব�িবদ�ালেয়র �াতক 

সেত�ন রায় িযিন জিমদার পিরবার �থেক এেসিছেলন। রাজবংশী ভাষায় ব�ৃতা িদেয় িতিন 

কৃষকেদর সংঘব� করেতন। জলপাই�িড় �জলার �বাদা, পচাগড় এবং �দবীগ� এলাকার 

কৃষকেদর এই ধান স�য় করার িব�ে� �গাখ�া �সন�েদর �ােম পাহারা িদেত পাঠােনা হয় 

এবং কেয়কজন �নতা সহ �ায় দুেশা কৃষকেক ব�ী করা হয়। জলপাই�িড়েত এই িবে�াহেক 

দমন করা হেলও িদনাজপুর �জলার ঠাকুরগাঁও মহকুমােত ব�সংখ�ক বগ�াদার সমেবত হেয় 

িবে�াভ �দশ�ন করেত থােক। যার ফল�িতেত মহকুমা শাসক �ঘাষণা করেত বাধ� হন এই 

িববােদর মীমাংসা করার জন� একিট �বাড� গঠন করা হেব বগ�াদার আর জিমদারেদর সমি�ত 

কের এবং তারাই ভিবষ�েত ধান �কাথায় সংরি�ত হেব �স িবষেয় িস�া� �হণ করেব। 

আিধয়ার আে�ালেনর মধ� িদেয় আমরা উপলি� কেরিছলাম িকভােব একিট শাি�পূণ� 

আংিশক আে�ালন, আংিশক সাফল� লাভ করেত পাের।  

 

�তভাগা আে�ালেনর পূেব� বাংলােদেশর কৃষকেদর অিধকারেক কাি�ত লে�� �প�েছ 

�দওয়ার জন� কৃষকসভার �নতৃ�েক অ�ীকার করা অস�ব। এই কারেণই বলা যায় িতিরেশর 

দশেকর ি�তীয়াধ� �থেক ‘ব�ীয় �ােদিশক কৃষকসভা’ -র সদস� সংখ�া �মশঃ বৃি� �পেয়েছ।  
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                 ব�ীয় �ােদিশক কৃষক -সভার দশিট সে�লন (১৯৩৭ – ৪৭)        

সে�লন �ান    বছর  �াথিমক সদস� সংখ�া 

১ম  পা�সায়র (বাঁকুড়া)  মাচ�, ১৯৩৭  ১১,০৮০ 

২য়  বড়া (�গলী)   িডেস�র, ১৯৩৮  ৩৫,৫০০  

৩য়            নঘিরয়া (মালদহ)  �ম, ১৯৩৯  ৫০,০০০ 

৪থ�  পাঁিজয়া (যেশাহর)  জুন, ১৯৪০  ৩৫,০০০ 

৫ম  �ডামার (রংপুর)   জুন, ১৯৪২  ৩৫,০০০ 

৬�  নািলতাবািড় (ময়মনিসংহ) �ম,১৯৪৩  ১,২৪,৮৭২ 

৭ম  ফুলবািড় (িদনাজপুর)  ���-মাচ�,১৯৪৪ ১,৭৮,৫০০ 

৮ম  হাটেগািব�পুর (বধ�মান)  মাচ�,১৯৪৫              ২,৫৫,০০০ 

৯ম  �মৗেভাগ (খুলনা)    �ম,১৯৪৬  ২,১৭,৩০৪ 

১০ম  পাঁচখুির (�মিদনীপুর)  ���-মাচ�,১৯৪৭ ২,০৩,৩৮২  

                                 [সূ�: কৃষক সভার ইিতহাস, আবদু�াহ রসুল]
১৭
 

  

তেব একথাও �ীকায� ‘কৃষকসভা ত�গতভােব সম� কৃষকেক ঐক�ব� করেত 

চাইেলও, কায�তঃ বগ�াদার, দির� কৃষক ও ��ত মজুরেদর সংগঠন সব�� বাড়িছল। �য 

আংিশক দাবীর িভি�েত লড়াই�িল হেয়িছল, �সই দাবীসমূেহর ��িণচির�ও সংগঠেনর এই 

গণিভি�র সে� সাম�স�পূণ� িছল। জিমদারী �থা উে�দ কৃষকসভার একিট �মৗিলক দাবী 

হেলও, ঐ দাবীেক �ক� কের রাজ�ব�াপী �কােনা বড় আে�ালন গেড় �তালা স�ব হয়িন।’
১৮
  

�াভািবকভােবই সামি�ক একিট �হণেযাগ� কম�সূচী গঠেনর �েয়াজনীয়তা অনুভূত হয়। এরই 

পিরে�ি�েত কৃষক �াথ� সুিনি�ত করার লে�� ফজলুল হেকর ম�ীসভা ১৯৩৮ ি��াে�র 

নেভ�র মােস স�ার �াি�স �াউেডর সভাপিতে� একিট ভূিম রাজ� কিমশন িনেয়াগ কের। 

কিমশেনর কােছ দািব করা হয় ‘জিমর উপর খাজনা (rent) তুেল িদেয় �গিতশীল কৃিষ কর 
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বসােত হেব। কর আদায় সিঠক ভােব করার জন� গণতাি�ক প�িতেত িনব�ািচত কৃষক 

কিমিট গড়েত হেব। এই সম� করেত �গেল জিমদারী �থা বািতল করা আবশ�ক। রাে�র 

হােত জিম �গেল জুয়াচুিরর স�াবনা �বিশ, তাই �ত�� চাষীেদর জিম �দওয়া �হাক। িক� 

তােত অেনেকই লাভবান হেবন না, কারণ তােদর বীজ �কনারও পয়সা �নই। সুতরাং �যৗথ 

খামার গেড় �তালাই সমস�া সমাধােনর পথ।’
১৯
 

 

এই সম� দািবর িভি�েত বগ�াদারেদর জন� �তভাগা চালু করার সুপািরশ কের �াউড 

কিমশন। কিমশেনর সুপািরেশ বগ�াদারেদর �জা িহেসেব গণ� করার কথা বলা হয়। এছাড়া 

�জাতদােরর ভাগ অেধ�েকর পিরবেত� এক– তৃতীয়াংেশ কিমেয় আনার সুপািরশ করা হয়। এর 

ফেল বগ�াদােরর ভাগ হেব  দুই–তৃতীয়াংশ। এই �সে� সুপািরেশর ব�ব�িট হল-   

“…বগ�া �থা এই নীিতেক ল�ন কের �য জিম �য চাষ কের তার অিতির� খাজনার হাত 

�থেক িনরাপ�া ও র�ণব�ব�া থাকা দরকার। একথা �কউই অ�ীকার কের না �য ফসেলর 

অেধ�ক অিতির� খাজনা। তদুপির সবেদেশই অিভমতটা এই িদেক �য চােষর এই ব�ব�া 

অথ�ৈনিতক িদক িদেয় লাভজনক নয় এবং �সই �হতু সামি�কভােব সমােজর �াথ�ানুগ নয়। 

উৎপাদেনর �কােনা�প বৃি� হেল তার মূেল�র মা� অেধ�েকর ফায়দাটুকু কৃষক পায়, আর 

�সটা হেলা তার িনেজর �ম বা উেদ�ােগর পুর�ার। ফসল যিদ আংিশকভােব ব�থ� হয়, 

তাহেল �স চােষর খরচও পায় না। 

 “আমােদর সুপািরশ হেলা … �য সব বগ�াদার লাঙল, �গা� – বলদ ও কৃিষ উপকরণ 

�যাগায় তােদর �জা িহেসেব গণ� করা �হাক … আমরা এও সুপািরশ করিছ �য তােদর কােছ 

আইনস�তভােব আদায়েযাগ� ফসেলর ভাগ অেধ�েকর পিরবেত� এক তৃতীয়াংশ করা 

�হাক…।”২০ 

 আর এরপর ব�ীয় �ােদিশক কৃষকসভার যেশার �জলার পাঁিজয়ােত অনুি�ত চতুথ� 

সে�লেন (১৯৪০ ি��া�) �াউড কিমশেনর সুপািরশ অনুযায়ী �তভাগা – র দািব �তালা হয়। 
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যিদও সুপািরশেক কায�করী কের �তালার ��ে� দীঘ� কালে�প করা হয়। �াথিমকভােব 

�তভাগার দািব িনেয় িবিভ� �জলায় �চার চালােনা হেলও �ায় পাঁচ – ছয় বছর পের ১৯৪৬ 

– ৪৭ ি��াে� �তভাগা আে�ালন �� হল।  

 

     �তভাগার দািব �হণ করার পরও তা কায�করী করেত এই দীঘ� কালে�েপর িপছেনও 

িকছু কারণেক িনেদ�শ করা �যেত পাের। মূলত কংে�সী রাজনীিতর সিদ�ার অভাব 

কৃষকসভােক কায�করী ভূিমকা িনেত ব�লাংেশই ব�াহত কেরিছল। ‘একথা বলা ভুল হেব না 

�য, কৃষকসভার �নতৃে�র �চেয় কংে�স ��িণ�ােথ�র িবষয়টা অেনক ভােলা বুঝত। তাই 

জিমদারী �থা িবেরাধী আে�ালনেক সমথ�ন করা, িবেশষত �দেশর �ত��ভােব বৃিটশ 

শাসনাধীন অ�েল, তােদর কাম� িছল না।’
২১
 এর সে� যু� হেয়িছল ি�তীয় িব�যু�কালীন 

জিটলতা। ‘ভারতর�া আইন’ এর সহায়তায় সা�াজ�বাদী শি� সম� গণ আে�ালনেক �ংস 

কের �দওয়ার �চ�া কের। যিদও এই সা�াজ�বাদী শি�র �কুিটেক তু� কের �কােনা �কােনা 

রােজ� কৃষক সং�াম চলেত থােক। িক� বাংলােদেশ কৃষক আে�ালন থমেক যায়। “�সই 

সে� যু� হয় গা�ীর �নতৃ�াধীন ‘একক আইন অমান�’ আে�ালন। এই আে�ালেনর দুিট 

�বিশ�� িছল। একিদেক ভারতীয় ধিনক ��িণ রাজৈনিতক �মতার ভাগ না �পেল ইংেরজেদর 

যু� �য়ােস অসহেযােগর কথা বেলিছল। এই আে�ালন িছল তারই �িতফলন। অন�িদেক 

‘একক আইন অমান�’ করার অথ� দাঁড়াল কংে�েসর �নতৃবগ� ���ার হেয় যাওয়া এবং গণ 

আে�ালন গেড় �তালার দািয়�েক এিড়েয় যাওয়া।”
২২
 

 

 সুনীল �সন এ �সে� ন�াশনাল ��েক উ�ৃত কের বলেত �চেয়েছন – “মহা�া 

গা�ীর উে�শ� িক িছল তা পির�ার নয়। িক� সরকােরর মূল�ায়ন �বাঝা যায় এক �গাপন 

িরেপােট� : ‘আ� ও �ানীয় ফলটা ভােলা িছল, �নেহ� �য ধরেণর কৃষক িবে�াভ জািগেয় 

তুলেত �চ�া কের আসিছেলন এটা তার অবসান ঘিটেয়েছ।’ এটা ঘটনা �য ‘ব�ি�গত’ আইন 
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অমান� আে�ালন আর কৃষক আে�ালন একটা অিভ� সা�াজ�বাদিবেরাধী সং�ােম িমেশ 

একাকার হেয় যায়িন।”
২৩
 

 

 ১৯৪১–৪২ ি��াে� আ�জ�ািতক রাজৈনিতক সংকেটর ফল�িতেত কৃষকসভা একিট 

কিঠন পিরি�িতর সামেন উপি�ত হয়। �সািভেয়ত ইউিনয়ন জাম�ািনর �ারা ১৯৪১ ি��াে� 

আ�া� হেল কৃষকসভা এই যু�েক ফ�াসীিবেরাধী যু� িহেসেব �ীকৃিত �দয়। ফেল কংে�স 

সমাজত�ীেদর সে� একধরেণর মতেভদ �তির হয়। যিদও সাধারণ কৃষকেদর কােছ এই যু� 

িবেশষ �কােনা অথ� বহন কের আেনিন।  

 

 অন�িদেক �ােদিশক ব�ীয় কৃষকসভােক ১৯৪২–৪৩ ি��াে� নানািবধ সংকেটর 

স�ুখীন হেত হয়। এই সময় বাংলােদেশ পরপর �াকৃিতক িবপয�য় ঘটেত থােক। ১৯৪২ 

ি��াে� �মিদনীপুেরর সাইে�ান, ১৯৪৩ ি��াে� ম��র এবং এই একই বছের দােমাদেরর 

বন�া �াভািবকভােবই কৃষক সমােজর উপর সব�ািধক �ভাব �ফেলিছল। িবপয�য়��, 

ম��রি�� কৃষেকর নূ�নতম �াণধারেণর তািগদ এত �বল হেয় উেঠিছল �য সং�ামী �চতনা 

এই চরম িবপেদর মুেখ অেনকটাই দুব�ল হেয় পেড়িছল। ১৯৪৩ ি��াে�র ম��র মানুষেক 

এক ভয়াবহ সংকেটর িদেক �প�েছ িদেয়িছল। লাখ লাখ মানুেষর মৃতু� �িতবােদর পিরবেত� 

আ�সমপ�েণর পেথ িনেয় িগেয়িছল বাংলার মানুষেক। িব�েবর আ�নেক ��িলত করার 

জন� �য মানিসক শি�র �েয়াজন িছল তা ল� ল� মানুেষর মৃতেদেহর �ূেপর আড়ােল চাপা 

পেড় �গল।  

 

 এই সময় বাংলােদেশ কিমউিন�রা জনি�য় হেয় ওেঠন। কারণ বাংলার ভয়াবহ 

দুিভ�ে� কিমউিন�রা অত�� সাফেল�র সে� �ােণর কােজ অংশ�হণ কেরিছল। এর 

পাশাপািশ সরকােরর খাদ�নীিতর সমােলাচনা কের ‘ব�ীয় �ােদিশক কৃষকসভা’ ও ‘মিহলা 
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সিমিত’– র মাধ�েম বাংলা ��িসেডি�র িবিভ� �ােম সাহায� কের এবং উ�র ও মধ� বাংলার 

দির� কৃষক ও ভাগচাষীেদর মেধ� তারা ব�াপক জনি�য়তা লাভ কের। ‘১৯৪৪ সােল 

আে�ালেনর মূল সুর িছল, ফসল বাড়ােত হেব। বাঁধ বাধা, জিমদখল এসেবর মধ� িদেয় 

কৃষকেদর নতুন কের সংগিঠত করা হল। �াম �ের রাজৈনিতক �াস �নওয়া হত। �ায় 

হাজার খােনক সবসমেয়র কম�ী �জলা�িলেত কাজ করেতন।’
২৪ 

  

 

 ১৯৪৫ ি��াে�র যুে� ফ�ািস� শি�র পরাজেয়র পর ভারতবেষ� মুি� সং�ােমর 

�েচ�ার তী�তা ল�� করা যায়। আজাদ িহ� �ফৗজ িদবস, রিসদ আিল িদবস, �নৗ িবে�ােহর 

মধ� িদেয় কংে�স ও িলগ �নতৃে�র সম� বাধােক অিত�ম কের �বা�াইেয়র ল� ল� 

�িমক �য আে�ালেন অংশ�হণ কেরিছেলন তা �কৃতপে� িছল �াধীনতার দািব। �কােনা 

খি�ত �াধীনতা তােদর ল�� িছল না। সা�াজ�বাদী চ�া�েক নস�াৎ করার লে�� তারা 

সং�ামেকই ল�� িহসােব ি�র কেরিছেলন। ভারতবেষ� �ােদিশক আইনসভা�িলর িনব�াচন 

অনুি�ত হয় ১৯৪৬ ি��াে�র মাচ� মােস। বাংলার �ােদিশক আইনসভার িনব�াচেন 

কিমউিন�রা িতনিট আসেন জয়ী হয়। িক� তাৎপয�পূণ�ভােব মুসিলম িলগ পািক�ােনর 

দািবেক মূল দািব িহসােব �হণ কের িনব�াচেন �িত�ি�তা কের এবং �ায় �েত�কিট মুসিলম 

আসেন জয়লাভ কের। �সাহরাবিদ�র �নতৃে� বাংলার মি�সভা গিঠত হয়। িনব�াচেনর 

পরবত�ীকােল মজুির বৃি�র দািবেত �রল ও ডাক িবভােগর কম�ীরা ধম�ঘেটর জন� ��ত হয়। 

এই ধম�ঘট কৃষক ��িণর মেধ�ও িবপুল উ�ীপনার সৃি� কের। এই পিরি�িতেত ১৯৪৬ 

ি��াে� খুলনার �মৗভােগ �ােদিশক কৃষক সে�লেন �তভাগার দািব �তালা হয়। ১৯৪৬ 

সােলর নেভ�র মােস �কন �তভাগা আে�ালন সংঘিটত হল তার িপছেনও িবিভ� যুি�র 

অবতারণা করা হয়। ১৯৪৬ সােলর মধ�ভাগ �থেক ি�বাংকুর রােজ�র আেল�ী ও �শরতালাই 

অ�েল এবং হায়�াবাদ রােজ�র �তেল�ানা অ�েল কৃষক সং�াম �� হয়। এই আে�ালেনর 

�নতৃ� �দন কিমউিন� পািট�র সদস�রা। বাংলার কিমউিন� �নতৃ� এই আে�ালেনর 
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উ�াপেক অ�ীকার করেত পােরনিন। �াভািবকভােবই কৃষেকর অিধকােরর দািবেক �িতি�ত 

করার লে�� ব�ীয় �ােদিশক কৃষক সভা ১৯৪৬ সােলর ২৯ �শ �সে��র �তভাগা আে�ালন 

�� করার কথা �ঘাষণা কের। এই সময়টােক �বেছ �নওয়ার জন� িবিভ� মত �চিলত 

আেছ। ১৯৪৬ সােলর ১৬ই আগ� ‘�ত�� সং�াম িদবস’–�ক �ক� কের পূব� ভারেতর 

িবিভ� জায়গায় সা�দািয়ক বীভৎসতার এক চরম পিরি�িত উ�ূত হয়। ‘ি�িটশ 

সা�াজ�বােদর �কৗশল িছল ধেম�র িভি�েত ভারত ভাগ–ি�খি�ত বাংলা। পদ�ার আড়ােলর 

চ�াে� পািক�ান আদােয়র দািবেত মুসিলম িলগ ১৯৪৬ সােলর ১৬ই আগ� �ত�� 

সং�ােমর ডাক িদল। কার িব�ে� সং�াম তার �কান �ঘাষণা করল না। মুসিলম িলগ 

কলকাতার মনুেম� ময়দােন সমােবেশর আ�ান জানাল। সভা �শেষ উ� মূিত�েত �� হল 

সা�দািয়ক তা�ব ও লুটপাট। িবদু�ৎ গিতেত কলকাতার অিল – গিলেত ছিড়েয় পড়ল 

��দা� হানাহািন খুেনাখুিন। ি�িটশ বািহনীেক ১৪ ঘ�া ধের সামিরক ছাউিনর মেধ� িন�ুপ 

�রেখ �দওয়া হল।র��াত কলকাতা। রা�ায় গিলেত িহ�ু–মুসলমান–যুবক–বৃ�–িশ�–নারী– 

পু�েষর �াণহীন �দহ’।২৫ 

 

 এই মৃতেদেহর �ূেপর মধ� �থেকই ঐক�ব� হওয়ার লে�� সা�দািয়কতার 

িবষবা�েক �শিমত করার জন� একিট লড়াই–এর �েয়াজন িছল। িহ�ু–মুসলমান স�েক�র 

মেধ� ঐক� রচনা করার জন� এই আে�ালেনর �েয়াজন িছল। �তভাগা সং�ােমর দািব দা�ার 

আেগ �থেকই গৃহীত িস�া� িহসােব িছল। এই দা�ােক �িতেরাধ করার ��ে� কিমউিন� 

ব� �নতারই মেন হেয়িছল �তভাগা আে�ালেনর মাধ�েম এই দা�ােক �� করা �যেত পাের। 

‘মুসিলম িলগ �নতৃে�র উে�শ� িছল এই দা�ােক ব�বহার কের একিদেক কংে�স �নতৃ�েক 

�দশিবভাগ মানেত বাধ� করা, অপরিদেক কৃষক–মজুেরর ��িণ আে�ালন ও সংগঠন �ভেঙ 

�দওয়া। তাঁেদর �থম উে�শ� সফল হেয়িছল। িক� ি�তীয়িট হয়িন। বাংলার �তভাগা 

আে�ালন তার একিট উ�ল দৃ�া�। কৃষক–মজুর তাঁেদর অিভ�তা �থেক বুেঝিছেলন �য, 
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িহ�ু মুসলমােনর িমিলত সং�ামই তাঁেদর বাঁচার একমা� পথ; অপরপে� সা�দািয়ক দা�া 

তাঁেদর �ংেসর পথ’।
২৬

  

      �শষপয�� ১৯৪৬সােলর �সে��র মােস কৃষকসভার �নতৃে� ‘�তভাগা’ আে�ালেনর 

ডাক �দওয়া হল-  

                              ‘িনজ খামাের / �খালােন ধান – �তাল 

                              আিধ নাই �তভাগা চাই 

                              কজ�া ধােনর বািড়                              

                              �ব – আইনী আদায় নাই 

                              দলেবঁেধ ধান কােটা 

                              ভলাি�য়ার বািহনী গেড় �তাল। 

�শেষ রণ�িন িছলঃ         জান িদব তবু ধান �দব না’।
২৭
 

 

 ফসেলর দুই তৃতীয়াংেশর দািব িনেয় এই আে�ালন �ত ছিড়েয় পড়ল উ�রবাংলার 

িদনাজপুের, জলপাই�িড়, রংপুর, পাবনা, ব��মান, �গলী, �মিদনীপুর, হাওড়া, চি�শ পরগণা, 

যেশার, মালদহ �জলাসহ পি�ম ও পূেব�র আেরা িবিভ� �জলার ব�াপক এলাকায়।
২৮

 

 

 আে�ালেনর �াথিমক পয�ােয় বগ�াদাররা ভলাি�য়ােরর সাহােয� িনজ িনজ �খালােন 

ধান তুেলিছল। �সই সে� সে� বড় বড় জনসভা, িমিছল ও �চার চেলিছল। িক� �তভাগার 

লড়াই যত তী� হেত থােক ততই পুিলিস অত�াচােরর মা�া বৃি� �পেত থােক। ‘�েম 

�জাতদাররা (যােদর অেনেকই ভেয় শহের পািলেয় এেসিছল) হ�া তুলল কিমউিন�েদর 

�েরাচনায় চাষীরা ধান লুঠ করেছ এবং থানায় থানায় ধান লুেঠর ডােয়িরও তারা করল। 

রাজনীিত ��ে�ও তােদর প� হেয় �চ� �হ �চ বািধেয় িদল এই সব �জাতদারী এলাকায় 

অেনক কংে�িস �নতা -  খবেরর কাগেজ কাগেজ চাষীেদর িব�ে� িববৃিত ও িমথ�া িরেপাট�ও 
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�কািশত হেত থাকল। মুসিলম িলেগর �নতােদর মধ� �থেকও সরকােরর ওপর �চ� চাপ 

এল। �� হল চাষীেদর ওপের পুিলিস জুলুম ও অত�াচার’।
২৯   

     

 

      ‘�তভাগা’ আে�ালেনর মধ� িদেয় �শািষত কৃষক ��িণ তার অথ�ৈনিতক �াধীনতার 

আকা�া �যমন কেরিছল �তমিন এর পাশাপািশ এই আে�ালেনর রাজৈনিতক সং�ামী 

চির�েক অ�ীকার করা যােব না। �াধীনতাপূব� ভারতবেষ�র এই গণসং�াম মধ���েভাগী 

�জাতদারেদর িব�ে� একিট সংগিঠত সং�াম িহসােব এর পরবত�ী কৃষক সং�ামেক 

িবেশষভােব উে�ািধত কেরেছ। িহ�ু – মুসলমান উভয় জািতরই কৃষক – ভাগচাষী – বগ�াদার 

– ��তমজুর এবং মধ�মবগ�ীয় কৃষকরা সি�য়ভােব এই আে�ালেনর শিরক হেয় িনেজেদর 

ন�ায� অিধকােরর জন� �তঃ�ূত�ভােব এই লড়াই কেরেছ। এরই ফল�িতেত “আে�ালন 

�ভািবত অ�েল ‘�তভাগা এলাকা’ বা ‘মু�া�ল’ গিঠত হেয়িছল।�ানীয় �জাতদাররা 

এলাকাচু�ত হেয়িছল; ‘গণ–কিমিট’ গঠন কের সমা�রাল �শাসন পিরচালনা করা হত; িববাদ 

িবস�ােদর মীমাংসার জন� গিঠত হেয়িছল ‘গণ–আদালত’; কৃষকেদর সরকাির আদালত বজ�ন 

করেত বলা হেয়িছল; পুিলশ ও �জাতদারেদর গিতিবিধ ও হানাদারীর উপর নজর রাখার জন� 

গিঠত হেয়িছল ��চর বা �গােয়�া শাখা এবং ���ােসবক বািহনীেক নারী–পু�ষ, িকেশার 

িকেশারী িনিব�েশেষ িচরাচিরত �ামীণ অে� সি�ত কের শ�পে�র আ�মেণর �িতেরােধর 

নানা িবভােগ িবন�� করার ব�ব�া �নওয়া হেয়িছল’’।
৩০

 

 

 �তভাগা আে�ালেনর সং�ামী চির� আেরা একিট নতুন �বিশে��র সূ�পাত 

ঘিটেয়িছল। এই আে�ালেন কৃষক নারী বািহনীর �ত�ূত� �যাগদান বাংলার কৃষক সং�ােম 

একিট অনন� নিজর। নারীবািহনীর এই �যাগদান আে�ালনেক একিট নতুন মা�া দান কের। 

নারীর অিধকার �িত�ার পেথ এই আে�ালন তথাকিথত নারীবাদী আে�ালেনর হাত না ধের 
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সরাসির নারীর অথ�ৈনিতক ও সামািজক অিধকােরর �ে� একিট নতুন িদগ�েক উে�ািচত 

কের।   

 

 তবুও এই আে�ালন সফল হল না। িবিভ� রাজৈনিতক দেলর িবিভ� �ােথ�র স�ান 

‘�তভাগা’–�ক তার কাি�ত উে�শ� সাধেন ব�থ� কের িদল। কংে�সী �নতৃ� �থমিদেক ‘পূব� 

ও উ�রবে�র িহ�ু �জাতদারেদর িব�ে� �তভাগার সং�ামেক মুসলমানেদর প� �থেক 

সংগিঠত সা�দািয়ক দা�া�েপ িচি�ত করেত ি�ধা কেরিন। িক� যখনই �দশিবভাগ ও 

পৃথক রা� পািক�ান গঠন ি�িটশ অপেকৗশেল ও জাতীয় বুেজ�ায়ােদর আেপাস মদেত 

এক�কার অিনবায� হেয় উঠল–তখন �তভাগা আে�ালন স�েক� কংে�েসর �ােদিশক �নতৃ� 

হেয় �গেলন িন�ৃহ ও উদাসীন’।
৩১
 আর অন�িদেক মুসিলম িলেগর পািক�ান দািব যখন 

সুিনি�ত হেয় �গল তখন নতুন �চতনায় উে�ািধত কৃষকেদর আে�ালনেক �িতহত করার 

জন� �সাহরাওয়ািদ� সরকার মিরয়া হেয় উঠল। �াভািবকভােবই তারা ভীত হেয় পেড়িছল এই 

�ভেব যিদ এই আে�ালেনর সাফেল�র �াদ কৃষক ��িণ একবার �পেয় যায় তেব আর 

সা�দািয়ক উ�ািন িদেয়ও তােদর �িতেরাধ করা যােব না। �তভাগা আে�ালেনর 

পিরে�ি�েত কিমউিন� পািট� সদথ�ক ও সং�ামী ভূিমকা �হণ করেলও তােদর িকছু 

সীমাব�তা িছল। সা�দািয়কতার িব�ে�, দা�া �ঠকােত কিমউিন� পািট�র �েচ�া স�েক� 

সংশয় না থাকেলও ১৯৪৫ – ৪৬ সােল আে�ালেনর তী�তােক অনুধাবন কের �য ধরেণর 

গণসং�ােমর ��িত �নওয়া উিচৎ িছল কিমউিন� পািট� তা করেত ব�থ� হয়। �তভাগা 

আে�ালেনর �থম পয�ােয়র সমাি� ঘেট যায় হঠাৎ কেরই। “আে�ালন সং�ােমর চােপ যখন 

সরকার কৃষকেদর দািবর ন�ায�তা �ীকার কের িনে�ন এবং ‘�ব�ল বগ�াদার� �টে�ারাির 

�র�েলশন িবল’ যখন ক�ালকাটা �গেজট – ভু� হওয়ার ফেল (২২ জানুয়াির, ১৯৪৭) �তভাগা 

আে�ালেন নতুন গিতেবগ ও তী�তা সৃি� হেয়েছ িঠক �সই মুহূেত� কিমউিন� পািট� ও 
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কৃষকসভার প� �থেক �কন আে�ালন �ত�াহার করা হেলা তা িনেয় ইিতহাসিব�, গেবষক 

এবং রাজৈনিতক তাি�কেদর মেধ�ও নানা �� ও আেলাচনা ইেতামেধ� উ�ািপত হেয়েছ। 

“িনঃসে�েহ ‘বগ�াদার িবল – ১৯৪৭’ িছল �তভাগা কৃষক সং�ােমর একিট ���পূণ� িবজয়। 

বগ�াদার িবেলর �ধান �ধান িবিধ�িল িছল :  

 ১। জিমর মািলক বলদ, লাঙল, বীজ ইত�ািদ চােষর উপকরণ সরবরাহ করেল 

ফসেলর অেধ�ক পােব বগ�াদার। যিদ বগ�াদারেকই তা সরবরাহ করেত হয় তেব �স ফসেলর 

িতনভােগর দু’ভাগ পােব। 

 ২। �জাতদার যিদ �ধু বীজ ধান সরবরাহ কের থােক তেব বগ�াদারেক তা পিরেশাধ 

করেত হেব, বগ�াদার উে�দ করা যােব তখিন, যিদ িকনা : (ক) জিমর মািলক িনেজ অথবা 

তার পিরবােরর সহায়তায় চাষবাদ করেত চায়, (খ) �কােনা ভােব জিমর অপব�বহার হেয় 

থােক, (গ) বগ�াদার যথাযথ ভােব জিম চাষ না কের অথবা, (ঘ) আইন অনুযায়ী বা মািলেকর 

সে� চুি� মেতা ফসেলর ভাগ না �দয়।”
৩২
 

 

 বগ�াদার িবল িনঃসে�েহ কৃষকেদর মেধ� একিট তী� উ�ীপনা সৃি� কেরিছল। 

আইেনর সহায়তা পাওয়ার আশায় কৃষকরা আে�ালনেক উ� জ�ী তৎপরতায় অ�সর করেত 

�চেয়িছল। �ত�ূত� এই আে�ালেনর িব�ে� �াভািবকভােবই �িতেরাধ গেড় �তালার �চ�া 

করল তদানী�ন িলগ সরকার। পুিলস �শাসনেক কােজ লািগেয় কৃষকেদর উপর চরম 

অত�াচার �� হয়। তখনও পয�� কিমউিন� পািট� সশ� �িতেরাধ গেড় �তালার মধ� িদেয় 

এই আে�ালনেক চািলেয় িনেয় �যেত �চেয়িছল। “এই পয�ােয়র �তভাগা আে�ালন �ধুমা� 

আর অথ�ৈনিতক �ের সীমাব� িছল না, তা রাজৈনিতক চির� লাভ কের। ইেতামেধ� ১৯৪৭ – 

এর ২৭ ���য়াির �থেক ১ মাচ� পয�� �মিদনীপুেরর পাঁচখুিড় �ােম কৃষকসভার দশম 

�ােদিশক সে�লন অনুি�ত হয় কৃ�িবেনাদ রােয়র সভাপিতে�। এই সে�লেনর অন�তম 

�বিশ�� িছল কিমউিন� পািট�র �ােদিশক স�াদক ভবানী �সেনর উেদ�ােগ �তভাগা 
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আে�ালেনর নতুন তাি�ক রণনীিত ‘লাঙল যার জিম তার’, ‘িবনা �িতপূরেণ জিমদারী 

বােজয়া�করণ’; ‘ভূিমহীন কৃষকেদর মেধ� জিম িবিল’ �ভৃিত আমূল ভূিমসং�ােরর �ব�িবক 

নীিতসমূহ কায�কর করার দািবেত আে�ালন তী�তর করার িস�া� �হণ করা হেয়িছল।”
৩৩ 

    

 

 �য উ�ীপনা–উ�াদনা ও উৎসােহর মধ� িদেয় ছিড়েয় পেড়িছল �সই অনুযায়ী এই 

আে�ালন তার �ত�ািশত সাফল� লাভ করেত পােরিন। এই আে�ালেনর মূল ব�থ�তার কারণ 

িহসােব িচি�ত করা যায় এর িবি�� চির�। শহরেকি�ক িবিভ� সং�ামী আে�ালেনর সে� 

�তভাগা সংযু� হয়িন। ফলত শ�ের মধ�িব�, �িমক ও ছা� আে�ালেনর �থেক এই 

আে�ালন পৃথকই �থেক �গেছ। এই আে�ালন ব�থ� হওয়ার িপছেন আেরা একিট ভুল িস�া� 

হেলা মধ�ে�িণর কৃষক,��তমজুর ও �াি�ক কৃষকেদর এই আে�ালেনর সে� যু� করেত না 

পারা। �ধুমা� আিধয়ারেদর দািব পূরেণর �চ�া না কের সম� �েরর কৃষক এবং বৃহ�র 

জনসমােজর জন� যিদ �তভাগা আে�ালেনর এই ব�াপক �ত�ূত�তােক কােজ লাগােনা �যত 

তাহেল হয়েতা এই আে�ালেনর ইিতহাস অন�ভােব �লখা হত। 

 

 ‘‘বগ�াদার িবল–১৯৪৭’–�ক ধামাচাপা িদেয় মুসিলম লীগ সরকােরর প� �থেক 

ফজলুর রহমান ২১ এি�ল (১৯৪৭) ‘জিমদারী অিধ�হণ ও �জা�� িবল’ নােম একিট িবল 

�পশ কেরন। এই িবেলর উে�শ� িছল কৃষকেদর মেধ� জিম িবিল বে�াব� করার জন� 

পিরবার িপছু একশ’ িবঘা বা মাথা িপছু দশ িবঘার িনিদ�� সীমার উেধ� সকল জিম সরকার 

অিধ�হণ করেবন এবং অিধগৃহীত জিমর জন� �িতপূরণ বাবদ নানা �ের জিম �থেক নীট 

আেয়র আট �থেক পেনর �ণ পিরমাণ পয�� অথ� জিমর মািলকেক �দান করা হেব।”
৩৪ 

এই 

িবল �শষপয�� আইেন �পা�িরত হেত পােরিন। কারণ জিমদারী �থা উে�দ করার আইন 

অেনেকরই �ােথ� আঘাত কেরিছল। সরকার িবলিটেক িসেল� কিমিটেত পাঠােনার িস�া� 

�নন। ১৫ ই জুলাইেয়র মেধ� িরেপাট� �দওয়ার কথা বলা হয়। তেব তার আেগই ৩ রা জুন 
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লড� মাউ�ব�ােটন ভারত ও বাংলা িবভাগ স�েক� তাঁর ব�ব� �পশ কেরন। ফেল িবলিট আর 

আইেন পিরণত হল না।
৩৫

 

 

 �তভাগা আে�ালন �িগত হেয় �গল ১৯৪৭ সােলর মাঝামািঝ। “এত িবি��তা, এত 

িবেরািধতা, এত �িতকূল পিরেবেশর মেধ� ল� ল� ভাগচাষী ৫/৬ মাস ধের অসীম বীরে�র 

সে� �য িত� ��ণী–সং�াম ও গণতাি�ক সং�াম চািলেয়িছল তা সত�ই অতুলনীয়। এবং 

যিদও িবিভ� কারেণ �তভাগার লড়াই তখনকার মত দিমত হেয়িছল এবং বগ�াদার আইেনর 

��াব ধামাচাপা পেড় িগেয়িছল তবু ভাগচাষীেদর এই বীর�পূণ� সং�াম ভূিম সং�ােরর মূল 

��েক সেজাের সামেন এেন হািজর কেরিছল।”
৩৬

 �মতাশালী �িতপে�র িনম�ম অত�াচােরর 

িব�ে� �মাকািবলা করার শি� অজ�ন কেরিছল কৃষেকরা িক� অিধকােরর �চতনা স�েক� 

�� ধারণা না থাকায় বৃহ�র গণ আে�ালেনর মধ� িদেয় দািব আদােয়র পিরসরেক িব�ৃত 

করা স�ব হয়িন। তেব �িতিট ব�থ�তা একিট নতুন িশ�ার জ� �দয়। লাি�ত, �শািষত, 

অস�ািনত কৃষক এই �থম আ�স�ােনর �াদ �পল এবং অিধকার ও দািব আদােয়র �ে� 

�তভাগা আে�ালন কৃষকেক তার �কৃত অব�ান িক হেত পাের �স িবষেয় সেচতন কের 

তুলল। 

 

 �তভাগা �থেক নকশালবািড় অিত�ম করার পথটা কুসুমা�ীণ� িছল না । কৃষক 

সমােজর উ�িতর লে�� �াধীনতার অব�বিহত পূেব� ঘেট যাওয়া �তভাগা নামক একিট 

আংিশক আে�ালেনর দায় িনেয় �াধীনতা এল। �াধীনতার �� িছল জীবেনর সম� 

�িতকূলতােক অিত�ম কের আকাি�ত সম� চািহদােক পূরণ করা। িক� ��পূরণ হল না।  

রাজনীিতর চ�বূ�েহ মানুষ �মশঃ আব� হেয়েছ। কেঠার ��হীন, আশাহীন, আদশ�হীন এক 

পৃিথবীর অংশীদার হেত হেয়েছ মানুষেক। এর �থেক মুি�র পথ িক? �তভাগা আে�ালেনর 

ইিতহাস িনেয় চচ�াকারী কুণাল চে�াপাধ�ােয়র মেন হেয়েছ- ‘�তভাগার জন� লড়াই �থেক দুিট 
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পথ �বিরেয় এেসেছ। �থমিট হল, যতিদন স�ব সং�ারবাদ চািলেয় যাওয়া এবং সং�ােরর 

পেথ কৃষকরা স�� না হেল িহং� দমননীিত �েয়াগ করা–�যমন হেয়েছ যু��� ও 

বাম�ে�র আমেল। ি�তীয়িট হল �তভাগা �থেক নকশালবাড়ীর কৃষক আে�ালন, ও তােকও 

অিত�ম কের সমাজতে�র জন� সং�ােম �ােমর ��তমজুর ও দির� কৃষকেক সািমল 

করােনা। তৃতীয় �কােনা পথ আজ আর স�ব নয়।’৩৭ 

 

 সময়ই এর উ�র �দেব। তেব �তভাগার পর �� হেয়িছল সং�ােরর িকছু িকছু 

কাজ। “�াধীনতা- উ�র পেব� ১৯৫০ সােল বগ�াদার আইন পাশ হয়; ১৯৫৩ সােলর ‘জিমদাির 

অিধ�হণ’ িবল ১৯৫৪ সােল আইেন পিরণত হয় এবং ১৯৫৫ সােল �বিত�ত হয় ভূিম– 

সং�ার আইন।”
৩৮  

 

 

 ‘জিমদাির অিধ�হণ আইন’–এর মধ� িদেয় খাস জিমর সেব�া� সীমা কিমেয় ২৫ 

একের িনেয় আসা হয়। ১৯৫৫ সােলর আইেনর মধ� িদেয় আেরা ি�র করা হয় বা� ছাড়া 

২৫ একেরর �বিশ জিম রায়ত দখল করেত পারেব না। এই কারেণ জিমদারেদর জিম 

অিধ�হেণর জন� �িতপূরেণর ব�ব�া করা হয়। খাজনা আদােয়র দািয়� সরকার িনেজই 

�হণ কের । বগ�াদারেদর অিধকার িনেয় িবিভ� সমেয় িবিভ� কিমশন গিঠত হেলও (১৯২৭– 

এর কার কিমশন এবং ১৯৪০– এর �াউড কিমশন) ১৯৫৩ সােলর আইেন বগ�াদারেদর নাম 

নিথভু� করার িনেদ�শ �দওয়া হয়িন ফেল �জাতদাররা �ত বগ�াদার উে�দ করেত �� 

কের। ‘১৯৫৪–র অিড�ন�াে� বলা হয় ১৯৫৩–র �ম মাস পয�� �য সব জিম ভােগ �দওয়া িছল 

তা �সই অব�ােতই রাখেত হেব অথ�াৎ ভাগচািষ বা বগ�াদার উে�দ চলেব না। বগ�াদার যােত 

মহকুমা হািকেমর কােছ আপীল করেত পাের– �স ব�ব�ার কথাও বলা হয়। পরবত�ী 

সংেশাধেন বলা হয় ১৯৫৪–র িডেস�র পয�� �য সব ভাগচািষ উে�দ হেয়েছ–তারা �� িফের 

পােব। ১৯৫৬–র আইেন তােদর পু�ষানু�িমক অিধকার (১৯৫০–এর িবেল যা পূেব�ই �ীকৃত 
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হেয়িছল) �ীকার কের �নওয়া হয় এবং �াপ� িনিদ�� করা হয় এইভােব-- মািলক হাল–বলদ 

সার – বীজ ইত�ািদ িদেল আধাআিধ ,অন�থায় বগ�াদার ৬০% ; মািলক ৪০%’।
৩৯

 

 

        এই ব�েব�র একিটই উে�শ� �াধীনতার পর �থেক কৃষকেদর অিধকার মূলত 

বগ�াদারেদর অিধকার সুরি�ত করার জন� িকছু আইিন ব�ব�া �নওয়া হেয়িছল । িক� কায�ত 

আইিন ব�ব�ার সুফল সাধারণ কৃষক লাভ কেরিন। আইেনর ফাঁক িদেয় জিমদাররা 

�িতপূরেণর পিরমাণ বািড়েয় িনেয়িছেলন। আর জিমর িসিলং এর দায় এড়ােনার জন� �বনােম 

জিম িলিখেয় িনেয়িছেলন। �াভািবকভােবই বগ�াদারেদর অিধকার বােরবােরই লাি�ত হয়। 

��তমজুরেদর সংখ�াও �মশ �বেড় �গেছ। মূল�বৃি�র সংকেটর ফেল কৃিষকােজর খরচ 

�মশ �বেড় যাি�ল।  যােদর হােত অ� জিম আেছ তারা এই চােষর খরচ করেত পারিছল 

না। ফেল তারা িনেজেদর জিম িবি� কের িকংবা লীজ িদেয় ভাগচািষ বা ��তমজুরেদর বৃি� 

অবল�ন কেরিছেলন। ��তমজুরেদর মজুিরর হার সব�� সমান নয়। পাশাপািশ সামািজক – 

রাজৈনিতক ব�না মূল�বৃি�র ফেল ��তমজুরেদর সংখ�াও �মশ বধ�মান। 

 

      ‘চতুথ� �যাজনার ��েত �ামা�েল শতকরা পাঁচভাগ পিরবােরর হােত �মাট কিষ�ত 

জিমর ৩৭.২৯ ভাগ এবং ৭০ ভাগ চাষী পিরবােরর হােত ২০ ভাগ জিম �ক�ীভূত হল । 

��তমজুরেদর সংখ�াবৃি� হেয়িছল �তগিতেত   

১৯৫১ সােল ২৭৫.১ ল� 

১৯৬১ সােল ৩১৫ ল� 

১৯৭১ সােল ৪৫৫.৭ ল�’ ৪০ 

 

        এই পিরে�ি�েতই ষােটর দশেকর �শষ �থেক ��তমজুর বগ�াদার এবং রায়তেদর 

দািবর উপরই �বিশ ��� আেরাপ করা হয় । সংখ�ািধেক�র দািবেক �মেন িনেয় গণতাি�ক 
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প�িতেত কৃষেকর অিধকােরর সং�ামেক িবকিশত কের �তালার �চ�া করা হয় । রাজৈনিতক 

��ি�ত �থেক যিদ িবষয়িটেক িবে�ষণ করা হয়, তাহেল এই সহজ সত�িট সম� রাজৈনিতক 

দলই অনুভব কেরিছল রাজৈনিতক �িতপি� তথা �মতা দখেলর িহসাব যিদ �মলােত হয় 

তেব ভূিম ব�ব�া এবং কৃষেকর অিধকারেক সুরি�ত করার �চ�া চালােত হেব। তাই কৃষক 

আে�ালনেক সুসংগিঠত করার �য়াসী হয় �ায় সম� রাজৈনিতক দলই। �তভাগা ও 

�তেল�ানা িবে�ােহর আংিশক সাফল�েক মেন �রেখ বামপ�ী ভাবনাপু� কৃষকসভা িবি��ভােব 

�ামীণ দির� কৃষকেদর জন� আে�ালন সংগিঠত করেত থােক। িক� উপযু� সংগঠেনর 

অভােব আে�ালন সাথ�কভােব বা�বািয়ত হেত পােরিন। এই সময় পি�মবে� সবেথেক বড় 

সমস�া হেয় �দখা িদল খাদ� সংকট। �জাতদার ও মজুতদারেদর �াথ� র�া করেত িগেয় খাদ� 

ব�ন ব�ব�া স�ূণ� �ভেঙ পেড়িছল। িনত� �েয়াজনীয় সম� �ব� বাজার �থেক অ�িহ�ত হেয় 

�গল। সরকারী খাদ�নীিতর ব�থ�তার িব�ে� খাদ� আে�ালন �� হল মূলত বিসরহাট ও 

��পনগের। ১৯৬৬ সােলর ১৬ই ���য়াির বিসরহােট জনতা ও পুিলেশর সংঘেষ� পুিলেশর 

�িলেত ছয়জন আহত হেয়িছেলন এবং চি�শজন ���ার হেয়িছেলন। পেররিদন অথ�াৎ ১৭ই 

���য়াির পুিলেশর �িলেত একজন ছাে�র মৃতু� হয় ও একজন ছা� আহত হয়। 

�াভািবকভােবই সারা পি�মব� এর িব�ে� তী� �িতবােদ �সা�ার হেয় উঠল। বামপ�ী ছা� 

সংগঠন ও বামপ�ী �� এই আে�ালেনর �নতৃ� িদেয়িছেলন। ধম�ঘট ও সরকারী অিফস 

�ঘরাওেয়র পাশাপািশ সরকাির অিফেস আ�ন লাগােনাও হেয়িছল। ফেল পুিলশ �ায় পাঁচেশা 

রাজৈনিতক কম�ীেক ব�ী কের। ‘পি�মবে�র সব িব�িবদ�ালয়, কেলজ এবং মধ�িশ�া 

পষ�েদর অধীন যাবতীয় �ুল সরকাির �কুেম অিনিদ��কােলর জন� ব� কের �দওয়া হল। 

িশ�া�িত�ান�েলা ব� কের িদেয় িক� �কান লাভ হল না। �কননা, এটা �ধু ছা�িবে�াভ 

িছল না। আবার িনছক খাদ�-আে�ালনও  নয়, এ িছল শাসকে�ণীর িবগত আঠােরা উিনশ 

বছেরর িনয�াতন, লা�না এবং অপশাসেনর িব�ে� �ু�, ি�� সাধারণ মানুেষর ঘৃণাভরা 

�জহাদ। এই �জহােদ সাধারণ মানুেষর সে� ছা�রাও ঝাঁিপেয় পেড়িছল’।৪১  
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         এই আে�ালেনর ফল�িতেত �ক�ীয় সরকার সমস�ার সমাধােন �তী হেলন। 

�ধানম�ীর সে� �জ�ািত বসু ও পি�মবে�র িবেরাধী এম.িপ. �দর �বঠেকর পর ি�র হয় দীঘ� 

িদন ধের যারা রাজৈনিতক ব�ী এবং খাদ� আে�ালেনর ফেল যােদর আটক করা হেয়েছ 

তােদর সবাইেক �ছেড় �দওয়া হেব। আর পি�মবে�র মানুষেদর জন� একেশা �াম কের 

�রশন বািড়েয় �দওয়া হেব। খাদ� আে�ালেনর এই পিরসমাি�েত খাদ� সমস�া দূরীভূত হল 

না। তেব রাজৈনিতক ব�ীেদর মুি� আে�ালনকারীেদর কােছ একিট সদথ�ক বাত�া �প�েছ 

িদেত স�ম হয় যা পরবত�ী নকশালবািড় আে�ালেনর িভি� িনম�ােণ পেরাে� সাহায� 

কেরিছল। �কৃতপে� সং�ােমর ইিতহাস িবি�� ইিতহাস নয়। পূব�বত�ী ধারা �ত�� িকংবা 

পেরাে� সং�ােমর ধারােক পু� কেরই থােক। তাই খাদ� আে�ালন পি�মব�বাসীর 

জনমানেস �য সুদৃঢ় ছায়াপাত ঘিটেয়িছল তার �ত�� �মাণ পাওয়া �গল ১৯৬৭ সােলর 

সাধারণ িনব�াচেন । কংে�িস সরকােরর িবশ বছেরর একািধপত� ধূিলসাৎ হেয় �গল । ‘বাংলা 

কংে�েসর অজয় মুখািজ�েক মুখ�ম�ী কের পি�মবে� �থম যু��� সরকার �মতায় এেলা। 

িবধানসভার �মাট ২৮০ িট আসেনর মেধ� ১২৭ িট �পেয় কংে�স সংখ�ালঘু দেল পিরণত 

হল’।
৪২
  

           �থম যু��ে�র সরকােরর সময় �থেকই �বআইিন ভূিম উ�ার এবং ব�েনর 

কাজ �� হেয়িছল। এছাড়া এই সমেয়ই সরকার তার ভূিমনীিতেক নতুন কের গেড় তুলেত 

চাইেলন। এই নতুন নীিতর অ�ভু�� হল–�বনািম এবং িসিলং উ�� জিমর দখল এবং 

গিরবেদর মেধ� তার ব�ন। ভূিমসং�ােরর �য আমূল পিরবত�ন ঘটােনা দরকার তা সরকার 

উপলি� করেত পারেলও কায�ত �য তা স�ব নয় তা ভূিম রাজ� ম�ী হেরকৃ� �কাঙােরর 

ব�ব� �থেকই �� হেয় ওেঠ। িবধানসভায় হেরকৃ� �কাঙার বেলন, ‘…বত�মান সামািজক , 

রাজৈনিতক পটভূিমকায় এবং বত�মান সংিবধােনর গি�র মেধ� সিত�কােরর ভূিমসং�ার– �য 

ভূিমসং�ার সিত�কােরর ভূিমর সমস�ার সমাধান করেত পাের, যা গরীব কৃষকেদর সত�ই 
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জিম িদেত পাের , যা জিমদার ও মহাজনেদর লু�নেক স�ূণ��েপ অপসারণ করেত পাের �স 

-  এই কাঠােমার মেধ� স�ব নয়’।
৪৩
 

 

          ফেল একটা কথা �� হেয় উঠল সরকার এবং রাজৈনিতক দেলর �নতৃবৃ� 

িনব�াচন �বতরণী পার করার জন� �জাতদার িবেরাধী এবং গিরব ও ভূিমহীন কৃষক দরদী �য 

�িত�িত িদেয়িছেলন তা পূরণ করা স�ব হল না। এছাড়াও সংসদীয় রাজনীিতর সে� যু�  

হওয়াটা িস.িপ.এম–এর বামপ�ী অংশ সৈব�বভােব �মেন িনেত পােরিন । তােদর ধারণা িছল 

এই সরকারী কাঠােমার মধ� িদেয় জনগেণর �কৃত মুি� আনা স�ব নয়। যিদও ‘এই 

িনব�াচেন িস.িপ.এম–এর অেনকখািন সাফেল�র কারণ হল কৃষকেদর মেধ� খাস জিম ব�ন, 

বগ�া�� , খাদ�, কাজ, মজুির ইত�ািদ িনেয় কৃষকসভার  মাধ�েম  ব�াপক আে�ালন। এ সমেয় 

আে�ালন �ধু �য অথ�ৈনিতক দািব–দাওয়ার মেধ�ই সীমাব� িছল তাই নয়, কৃষকেদর 

রাজৈনিতক �চতনারও এ সময় যেথ� িবকাশ ঘেটিছল এবং তাঁরা গণতাি�ক অিধকার ও 

�মতা দখেলর জন�ও সংঘিটত হেত �� কেরিছেলন। এর কারণ ভারেত পঁুিজবাদী ব�ব�া 

এ পয�ােয় এমন এক সংকেটর মেধ� িনি�� হেয়িছল যা কম�সং�ােনর অভাব, ছাঁটাই, মজুির 

�াস, িনত��েয়াজনীয় িজিনসপে�র মূল�বৃি� ও ব�াপক রাজৈনিতক িনয�াতেনর মাধ�েম শহর 

ও �ামা�েলর জনগেণর জীবন সবিদক িদেয় িবপয�� কেরিছল। জনগণ এই পিরি�িত �থেক 

উ�ার লােভর জন� �ধু অথ�ৈনিতক সুিবেধই নয়, রাজৈনিতক পিরবত�নও তী�ভােব কামনা 

কেরিছেলন’।
৪৪
 

 

          এই রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতক পিরি�িতর পিরবত�েনর লে�� কৃষকসভা কৃষকেদর 

সংগিঠত করেত চায় । কৃষকেদর উপলি� করােনা হয় তােদর িনেজেদর সংগঠন যিদ মজবুত 

না হয় তাহেল �মতায়েনর �ে� তারা িপিছেয় পড়েব এবং তােদর কাি�ত কৃিষর সং�ার 

এবং জীবেনর মােনা�য়েনর �কানও উে�খেযাগ� পিরবত�ন ঘটেব না। কায�ে�ে� িস.িপ.এেমর 
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বামপ�ী অংশ উপলি� কেরন সংসদীয় গণতাি�ক কাঠােমার মেধ� থাকার ফেল কৃিষসং�ােরর 

��ে� মূল �িতব�কতা সৃি� করেছ আমলাতাি�ক �শাসিনক ব�ব�া এবং িবচারব�ব�ার �িত 

আ�া। ‘সম� �শাসনব�ব�া ভূিম মািলকেদরেক (আমলারাও অেনেকই ভূিম মািলক অথবা 

ভূিম মািলকেদর ঘিন� আ�ীয়) �বনািম জিম রাখা, নানাভােব আইন ফাঁিক �দওয়া ইত�ািদ 

ব�াপাের সাহায� করল, �তমিন অসংখ� মামলা দােয়র কের ভূিম মািলকরা আইন কায�কর 

করার পেথ বাধা সৃি� করল। �মতায় থাকা �যেহতু রা�ব�ব�ার এই দুই অ�েক �ীকার কের 

চলার উপর স�ূণ� িনভ�রশীল �সজন� সং�ার কােজ হাত িদেলও মাক�সবাদী কিমউিন� পািট� 

জিম উ�ার, জিম িবতরণ ও বগ�াদারেদর উে�দ ব� করার ব�াপাের �কানও উে�খেযাগ� 

সাফল� অজ�ন করেতই স�ম হল না’।
৪৫
   

 

      যু��� সরকােরর এই দুব�লতা �মশ �জাতদার ও মহাজনেদর পু� করেত থাকল । 

সাধারণ কৃষেকর অব�া �শাচনীয় হেয় উঠল। জনসংখ�ার বৃি�ও জিমর উপর চাপ সৃি� 

করেত থাকল। �যেহতু এেদেশ িশে�র িবকােশর হার অত�� �ীণ, ফলত ভূিমহীন  এবং 

দির� কৃষক িবক� কম�সং�ােনর পথ খুঁেজ �পল না। সাম�তাি�ক �শাষণব�ব�ার �কানও 

পিরবত�ন ঘটল না। কারণ কাগেজ কলেম দির� কৃষক জিমর অিধকার �পেলও  �সই জিমেক 

ধের রাখা বা তােত চাষ করার মেতা পুিজঁ তার িছল না। সরকার গিরব কৃষকেদর সহেজ 

পিরেশাধেযাগ� ঋণ �দওয়ার ব�ব�া করেলও, তার সুেযাগ দির� কৃষকেদর কােছ িগেয় �প�ছয় 

না। � ামীণ ধনী স�দায়ই  এই ঋণদােনর �ি�য়ােক িনয়�ণ কের। ঋেণর সুিবধােভাগ 

কের ধনী কৃষকরা। আর মহাজনেদর কবেল পেড় দির� কৃষকরা। অথ�াৎ �য সাম�তাি�ক 

�শাষণ ব�ব�া দীঘ�িদন ধের চেল এেসিছল, তার �থেক মুি� ঘটার �কানও স�াবনা  �তরী 

হল না।  
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       এই অসহায় অব�ার িব�ে� নকশালবািড় কৃষক সং�ামর সূ�পাত ঘেট । ‘১৮ই মাচ�, 

১৯৬৭ তািরেখ  মাক�সবাদী কিমউিন� পািট� িশিল�িড়  মহকুমা শাখার উেদ�ােগ একিট কৃষক 

সে�লন  অনুি�ত হয় । এই সে�লেন জিমর উপর ভূিমমািলকেদর একেচিটয়া  অিধকােরর 

অবসান, কৃষক সিমিতর মাধ�েম জিম ব�ন এবং �জাতদার ও �ামীণ �িতি�য়াশীলেদরেক 

উৎখাত করার জন� কৃষকেদরেক সশ� করার কম�সূচী গৃহীত হয়। মাচ�–এি�ল মােসর মেধ�ই 

হাজার হাজার কৃষক সি�য়ভােব সং�ােম অংশ�হেণর ��িত �নন এবং িশিল�িড় কৃষক 

সে�লেনর কম�সূিচ বা�বায়ন করেত উেদ�াগী হন। তারপর কৃষক কিমিট�িলর নােম তাঁরা 

জিম দখল, জিমজমার সম� �রকড� িবন� করা, মহাজনেদর ঋণ উে�দ, �জাতদারেদর �থেক 

অ� �কেড় �নওয়া ইত�ািদ �� কেরন। 

 

         এই আে�ালন চলাকােল  যু��� সরকােরর পুিলস কৃষকেদর উপর একািধকবার 

�িল বষ�ণ কের এবং ব�সংখ�ক কৃষক ���ার হন। যু��ে�র শিরক দল মাক�সবাদী 

কিমউিন� পািট� কৃষকেদর উপর এই পুিলিশ িনয�াতেনর �িতবাদ কের মুখ�ম�ী ও �রা�ম�ী 

অজয় মুখািজ�েক এ সেবর জন� দায়ী কের। এ সমেয় িশিল�িড়র আে�ালেনর �নতােদর 

সােথ পািট�র �নতারা একিট আেপাস মীমাংসার �চ�া কের ব�থ� হন এবং কৃষকেদর সং�াম ও 

পুিলিস িনয�াতেনর �দাটানায় পেড় �থমিদেক অ� সমেয়র জন� মাক�সবাদী কিমউিন� পািট� 

একিট অচলাব�ার মুেখামুিখ হয়। িক� যু��� ম�ীসভা কৃষকেদর উপর উপেরা� িনয�াতন 

চালােলও তাঁরা ম�ীে� থাকার িস�া�ই �হণ কেরন এবং �সই অনুযায়ী �শষপয�� 

নকশালবািড়র কৃষক আে�ালেনর সি�য় িবেরািধতা করেত বাধ� হন।’
৪৬
 

 

     নকশালবািড়েত কৃষেকর দািব িছল ‘তরাইেয়র সব জিম কৃষেকর’। িশিল�িড় 

মহকুমার নকশালবািড় এলাকায় সশ� আিদবাসী কৃষেকরা ধনী �জাতদার ও চা বাগান 

মািলকেদর উ�ৃ� জিম দখল করার  সং�ােম িকছুটা সফলও হয়। কােয়িম �ােথ�র িবনাশ 
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ঘটােনাই নকশালবািড়র উে�শ� িছল। িস. িপ.এম–এর অিত বামপ�ী অংশ �চেয়িছেলন 

সংসদীয় গণত�েক অ�ীকার কের এক �ব�িবক কম�সূচীর মাধ�েম �জাতদার পঁুিজবাদ ও 

সা�াজ�বাদীেদর হাত �থেক �মতা িছিনেয় িনেয় কৃষক সমাজ ও সব�হারা ��িণর হােত 

�মতােক অপ�ণ করেত হেব। িস.িপ.এম পািট� �থেক �বিরেয় এেস সুশীতল রায়েচৗধুরী, চা� 

মজুমদার, কানু সান�াল, �সৗরীন বসু, পিরমল দাশ��রা ১৯৬৯ সােলর ১লা �ম পািট� �িত�ার 

কথা আনু�ািনকভােব �ঘাষণা কেরন। ‘‘অিবভ� কিমউিন� পািট� িবভািজত হবার সময় 

�ােকেট (M) অথ�াৎ (Marxist) শ�িট �যাগ হল। এর অথ� দাঁড়ায় আেগর (C.P.I.) দলিট 

মাক�সবাদ �থেক িবচু�ত হেয়েছ। না হেল �যৗি�কভােব িবভাজন হয়না।  �সজন� এই পুেরােনা 

অংশেক আখ�ািয়ত করা হল ‘�শাধনবাদী’ এই শে�র অিভঘােত। ইিতহাস একইভােব িফের 

এেলা এবারও । যারা কিমউিন� পািট� (মাক�সবাদী) �থেক িবভািজত হেয় নতুন দল করেলন 

তাঁরা আেরা একিট ইংেরিজ অ�র (L) অথ�াৎ (Leninist) �যাগ কের িদেলন। কিমউিন� 

পািট� অব ইি�য়া (মাক�িস�–�লিনিন�) অথ�াৎ CPI(M-L)। যাঁরা িবভািজত হেয় নতুন পািট� 

বা দল বানােলন, কারণ িহসােব তাঁরাও  একিট যু� শে� িবেশিষত করেলন মূল অংশেক 

‘নয়া �শাধনবাদী’ । ‘�শাধনবাদী’ শ�িট ইিতহােস �তির করল এক নতুন অিভঘাত”।৪৭ 

 

        যিদও �শষপয�� নকশালেদর ‘কৃিষিব�ব’ কৃষকেদর জিমর লড়াইেক সমথ�ন করা 

�থেক সের এেস ��িণসং�ােমর দািয়� �থেক �� হেয় ‘��িণশ� খতম’ করার দািব িনেয় 

উ�ূত হেয়েছ। ১৯৭২ সােলর িনব�াচেনর পর এই আে�ালন এক চরম িবপয�েয়র স�ুখীন 

হয়। িব�বী কম�সূচী স�ূণ� ব�থ� হেয় পেড়। কারণ ‘��িণশ� খতম’ নকশালবািড়র উে�শ� 

িছল না–উে�শ� িছল গণ আে�ালন ও গণ সংগঠেনর মাধ�েম �চিলত সামািজক কাঠােমার 

পুনিব�ন�াস–যা কায�ত অপিরবিত�তই �থেক যায়। িব�বেক দীঘ�জীবী করার জন� �েয়াজন িছল 

সাংগঠিনক দ�তার এবং সুেযাগ� �নতৃে�র। িক� দুিটর �কােনািটই এই দল সাথ�কভােব 

কায�করী করেত পােরিন। �াভািবকভােবই নকশাল আে�ালেনর মধ� িদেয় যারা �� 
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�দেখিছেলন এক �শাষণহীন সমাজব�ব�ার তা ধূিলসাৎ হেয় �গল। ‘জনগেণর গণত�’ �ধুমা� 

একিট শ�ব�ই হেয় রইল। বা�ব পিরে�ি�েতর সে� তার �কােনা সাথ�ক �িতফলন ল�� 

করা �গল না।  

 

           নকশালবািড় আে�ালেনর পর আজ �ায় প�াশ বছেররও �বিশ সময় অিত�া� 

হেয় �গল। তবু কৃষক এখনও �� �দখেছ ফসেলর ন�ায� দাম পাওয়ার জন�। �সেচর সুিবধা, 

ঋেণর সুিবধা পাওয়ার আশা �তা এখনও পূরণ হল না। তেব নকশালবািড়র িহংসার পথ আজ 

পিরত�াগ করেতই হেব। শাি�পূণ� আে�ালনই আজ কৃষক আে�ালেনর মূল অিভমুখেক 

একিট নতুন মা�া িদেয়েছ। মহারাে�র কৃষকরা আজ নতুন পথ �দখাে�ন। শাি�পূণ� লঙ 

মােচ�র মধ� িদেয় ভারতীয় কৃষক যিদ তার দািব পূরেণর �ে� সফল হয়, তেব িনি�ত ভােবই 

বলা �যেত পাের নতুন �ভার আস�।  ‘অতীেতর কােছ বত�মান �কবল �� �তােল, ভিবষ�েত 

হয়েতা উ�র পাওয়া যােব। স�র কালপব� চেল যায়, ওই উ�েরর আশােতই অতীেতর মায়ািট 

বত�মােন রিহয়া �গল।’৪৮ বত�মান দাঁিড়েয় আেছ ভিবষ�েতর িদেক পািখর �চাখ �মেল। এই 

নতুন ধরেণর আে�ালেনর �িত পূণ� আ�া �রেখ।  
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ি�তীয় অধ�ায় 

�তভাগার সং�াম : বাংলা উপন�াস 

 

              িবগত দশেকর চি�েশর দশক– এই িবেশষ কালপব�িট নানা কারেণই �রণীয়। 

এই দশেক বাঙািল সাখী �থেকেছ নানা ঘটনা–দুঘ�টনার। ি�তীয় িব�যু�, জাতীয়তাবাদী 

আে�ালেনর তী�তা, �াকৃিতক দুেয�াগ, ম��র, সা�দািয়ক �াতৃঘাতী দা�া, �াধীনতাপূব� 

ভারতবেষ�র সবেথেক ব�াপক কৃষক আে�ালন �তভাগা আে�ালন, �দশভাগ ও �াধীনতা। এই 

অজ� ঘটনাবলী নানা ��েপ বাংলা উপন�ােসর িবষয় হেয় উেঠেছ। কারণ সমেয়র ছাপ 

উপন�াস তার গােয় �মেখ �িতিনয়ত নতুন নতুন ভাবনােকই ব�ি�ত কের �তােল। �তভাগা 

আে�ালনেকি�ক উপন�াস আমােদর গেবষণা কেম�র একিট ���পূণ� অিভমুখ। ফলত এই 

অধ�ােয় আমরা বাংলা উপন�ােসর িবষয় িহেসেব �তভাগা আে�ালেনর ভূিমকা ও ���েক 

িবে�ষণ করার �চ�া করব। �তভাগা আে�ালেনর �িতি�য়ায় রিচত হেয়েছ �বশ িকছু 

উপন�াস। সব কিট উপন�ােসই �য �তভাগা আে�ালেনর �ত�� উপি�িত ল�� কেরিছ তা 

নয় বরং এই আে�ালেনর পেরা� �ভাবই �বিশরভাগ উপন�ােসর মূল অবল�ন। কারণ �ায় 

�িতিট উপন�াসই রিচত হেয়েছ আে�ালন সংঘিটত হেয় যাওয়ার পর। তবুও বলা যায় 

�তভাগা �থম বাংলার কৃষকেক �ধু দািব আদােয়র �ে� নয়, আ�ময�াদার �ে�ও সেচতন 

কের তুেলিছল। আ�সেচতন, আ�ময�াদাস�� এক নতুন ভাবধারায় পু� কৃষক ��িণর সে� 

আমােদর পিরচয় ঘটল। আর এই আে�ালেনর উ�ীপনায় রিচত উপন�ােস �সই কৃষক 

��িণেক ব�� করার �য়াস ল�� করা যায়। তেব একথা �ীকার করেতই হেব আে�ালেনর 

��� িবেবচনায় উপন�ােসর সংখ�া অ�তুল, তেব তা যেথ� তাৎপয�পূণ�। 
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১. লখী�র িদগার : �ণময় মা�া      

�ণময় মা�ার �থম উপন�াস ‘লখী�র িদগার’ (১৯৫০ ি�:)। কৃষক এবং �িমক 

জীবেনর িচ�েণ িতিন আজীবন ��� �থেকেছন। �ত��ভােব �কােনা রাজৈনিতক দেল নাম 

না �লখােলও িতিন �য মা��ীয় দশ�েন িব�াসী তা কখেনা অ�ীকার কেরনিন। জীবেনর 

সামি�ক �পায়েণ রাজনীিতেক বাদ �দওয়া যায় না। তাঁর সািহত�চচ�ার মূেল িনিহত রেয়েছ 

এই রাজৈনিতক িব�ােসরই টুকেরা টুকেরা �িত�িব। িতিন িনেজই একিট সা�াৎকাের 

বেলেছন, ‘তেব যিদ িকছু রাজৈনিতক মতাদশ� আমার �লখায় ছাপ �ফেল থােক, তেব তা উ� 

মাক�সীয় দৃি�রই ফসল। িক� মা��ীয় দৃি� আর কমু�িন� পািট� যিদও স�িক�ত, তবু ও – 

দুেটা এক নয়। আিম �কােনািদনই পািট�র সদস� িছলাম না – না কংে�স, না কমু�িন�। তেব 

একদা িকছু সমেয়র জন� ছা� �ফডােরশেনর সদস� িছলাম। পুিলেশর খাতায় নাম িছল, 

বাসগৃহ ত�ািসও হেয়িছল। না, �জেল যাওয়ার �সৗভাগ� বা দুভ�াগ� আমার হয়িন। কাউেক 

�কােনা পািট�েক সমথ�ন অসমথ�েনর �� িন�য়ই আেস। তার উ�ের একটা কথাই বলব – 

িচরকাল আিম এ�াি� এ�া� টাি�শেম� ; �সটা �বাধ কির সব বুি�জীবীর �ভাব, অসাধারণ 

িকছু নয়’।
১
 এই �িত�ান িবেরাধীতােকই িতিন আজীবন লালন কের এেসেছন। তাই �থম 

উপন�ােসর নায়ক কৃষক লখী�র �িতি�ত সরকাির নীিতর িব�ে�ই লড়াই কের। এই 

উপন�ােসর সূ�পাত �াধীনতার পের। উপন�াস ��ই হে� সময়কালেক িচি�ত কের  

‘�তরেশা প�া� সােলর সেতেরাই অ�হায়ণ সকাল �বলা’।২ সুতরাং এই উপন�াস �তভাগা 

আে�ালন ঘেট যাওয়ার পরবত�ীকােলর পটভূিমকােক �ক� কের রিচত। �াভািবকভােবই এটা 

�ীকৃত �তভাগা আে�ালেনর �ত�� �ভাব এই উপন�ােস �নই। িক� �তভাগা কৃষক মেন �য 

পিরবত�েনর ইি�ত জািগেয়িছল তার �� �ভাব এই উপন�ােসর ছে� ছে� বিণ�ত হেয়েছ। 

একিট আে�ালন িনিদ�� কালপেব� সংঘিটত হয় িঠকই িক� তার �ভাব রেয় যায় 

পরবত�ীকােল। �য �কােনা আে�ালনই তার পূব�বত�ী ধারা �থেক িবি�� ভােব সংঘিটত হেত 
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পাের না। �তভাগা কৃষক মেন �য পিরবত�েনর ইি�ত জািগেয়িছল তা পরবত�ী কৃষক 

আে�ালেনর ��ে� িবেশষ তাৎপয�পূণ� হেয় উেঠিছল তা আমরা আমােদর এই গেবষণাকেম� 

বারবারই ল�� করব। �াধীনতা লােভর পর কৃষক মেন কেরিছল িবেদশী শ�র হাত �থেক 

মুি� �পেয় এবার তারা তােদর অিধকার �িতি�ত করেত পারেব। িক� বা�েব �দখা �গল 

�ধু শাসেকর মুখ�িল পিরবিত�ত হেয়েছ �শাষেণর �কােনা পিরবত�ন হয়িন। �াধীনতার পর 

�মতাসীন দল এেকর পর এক উ�য়নশীল পিরক�না �হণ কেরেছ িঠকই , িক� তার 

ফল�িত কৃষকেদর কােছ �প�ছয়িন। �স�িল �ধুমা� �মতা দখেলর এক একিট মাধ�ম 

�েপই রেয় �গেছ। এই ���াপেটই রিচত এই উপন�াসিট। এই উপন�ােসর �ধান চির� 

লখী�র িদগার। একা� বছর বয়স তার। জীবনটা �স �দেখেছ অেনকটাই। উপলি� কেরেছ 

জীবেনর উে�শ�ই হল সবার সােথ িমেলিমেশ থাকা। সবার আপেদ িবপেদ বারবার �স 

এিগেয় এেসেছ। �কােনা অন�ায়েক �স কখেনাই ��য় �দয়িন। িনেজর মতন কের তার 

�িতবাদ কেরেছ। তার মেন হেয়েছ মানুেষর উপকার করার মেতা আন� আর অন� িকছুেতই 

পাওয়া যায় না। �ণময় মা�ার বাস�ান �মিদনীপুর �জলার ঘাটাল। আর এই উপন�ােসর 

পটভূিমকাও �মিদনীপুেরর শ�াওড়া, শ�ামগ�, ধানগািছয়া, শীরষা, �কঁচকাপুর, �কশপুর, ঝাঁকড়া 

�ভৃিত অ�লেক �ক� কের িনিম�ত হেয়েছ। এই উপন�ােসর কৃষেকরা িক� �বশ সেচতন। 

কারণটা হল �তভাগা আে�ালেনর ফল�িত। উপন�ােস অেনকবারই পূব�বত�ী �তভাগা 

আে�ালেনর �গৗরবজনক অধ�ােয়র কথা �রণ কিরেয় িদেয়েছ কৃষকেনতা �গািব� িমি�র। 

�গািব� কৃষকসভার �নতা। আর �গািব�র িনেদ�েশ এই অ�েলর সম� কৃষকেদর সংঘব� 

করার কাজ কের সতীশ। সতীশ �ফরারী কৃষক এবং িশি�ত। তার স�ে� অিশি�ত 

কৃষকেদর মেধ� একিট সংশয় কাজ কের। তােদর পূব� অিভ�তা �থেক মেন হয় এই িশি�ত 

�নতারা �ােম এেস মানুষেদর নানা উ�য়েনর কথা বেল মািতেয় �তােল পের কাজ �িছেয় 

পািলেয় যায়। কারণ �াধীনতার পর �েত�কিট রাজৈনিতক দলই কৃষকেদর অিধকারেক 

সুিনি�ত করার জন� অেনক ই�াহার �কাশ কেরেছন, িক� বা�েব তার ফল কৃষক পায়িন। 
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লখী�র একথা জােন। তবুও সতীশ স�ে� তার অগাধ িব�াস। �স বেল – ‘চাষীরা লেড় 

�দেখিন এমন লয়, �িল �গালাও চেলেছ, মানুষ মেরওেছ, িক� আজ ই �গল ত �স এল। �স 

একিদন �গল ত আর একজন ই শালা এই রকমই চলেছ। তেব …ওরা আমািদেক মািত �দয়, 

আর িনেজরা পািল যায়, তা িঠক লয়। িপিথবীেত অেনক রকম মানুষ আেছ, ভাই, ঠগও পােব 

সা�াও পােব’।
৩
 

সতীশেক �যেহতু স�ূণ��েপ অিব�াস করেত পাের না �ােমর মানুষ তাই তার 

আ�ােন মানুষ �জাটব� হেত চায় অত�াচারী জিমদােরর িব�ে�। সতীশ �বাঝােত চায় 

িনেজর িজিনস বুেঝ না িনেল �কউ হােত তুেল �দেব না। কৃষেকর কােছ কৃিষ একিট সং�ৃিত, 

তার অি�ে�র অংশ। তাই জিমদােরর অন�ায় �কােনাভােবই �মেন �নওয়া যায় না। লখী�র 

উপলি� কের সময় �ত পিরবিত�ত হেয় চেলেছ। একিদেক �যমন কৃষেকর জিমর �িত 

রেয়েছ গভীর টান, অন�িদেক অেনেকই আর পূব�পু�েষর কােজর উপর ভরসা রাখেত পারেছ 

না। সমাজ পাে� যাে�। মানুষ তাড়াতািড় �বিশ পয়সার মািলক হেত চাইেছ। �সই কারেণ 

�য �কােনা পথই তারা অবল�ন করেত চাইেছ। ‘আেগ মানুষ সুখী িছল। এখন দুহােত পয়সা 

লুটেছ, িক� আন� নাই। … আজকাল জাত – ব�বসা কের �কউ! শালা বামুন বেল, রইল 

�তামার পূজা – আ�া, শহের �যেয় জুতার �দাকান ফাঁদল। চাষা বলেছ, ল�াঙেলর �বাঁটা 

ধরবিন আর।’
৪
 এই পিরবত�নটােক অনুভব করেত চায় লখী�র। মানুেষর �িত তার অসীম 

মমতা। তার �ছেল সুধীর বাবার এই পেরাপকারী মেনাভাব �মেন িনেত পাের না। তােক অন� 

কােরার িবষেয় মাথা গলােত �স বারণ কের। লখী�র তার �ছেলর কথা মানেত পাের না। �স 

পূজারী কৃ�েমাহন ঠাকুেরর সে� আেলাচনা কের। িবনয়ী এই মানুষিট িবয়াি�েশর কংে�সী 

আে�ালেনর সময় এই �ােম এেসিছেলন। সবাইেক তার �াপ� স�ান িতিন িদেত জােনন। 

�ছাট বড় �ভদােভদ ভুেল িতিন সবার আপেদ িবপেদ পােশ দাঁড়ান। কৃ�েমাহন লখী�েরর 

বড় সহায়। তার কােছ এেল মেনর সম� �ে�র সমাধান লখী�র পায়। সমােজর নীিত – 
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দুন�ীিত িকভােব সাধারণ মানুষেক কুেড় কুেড় খাে� তা িনেয় তােদর আেলাচনা হয়। লখী�র 

�য একজন খুব বড় মেনর মানুষ, সবার �িতই �য তার তী� মম� �স িবষেয় কৃ�েমাহেনর 

�কােনা সংশয় �নই। তাই িতিন বেলন,’�তামার �দয় খুব বড়, লখী�র। এমন কথা �তা �কউ 

বেল না। তুিম িঠকই বেলছ লখী�র মানুষ �ছাট হেয় �গেছ, আর এই পুিলস, �চৗিকদার, 

সরকার সুেবদার এরা মানুষেক �ছাট কের িদে�, তােক মাথা তুলেত িদে� না’।
৫
 

       �াধীন �দেশ এখন পুিলস – �শাসন সাধারণ মানুেষর উপর িনম�ম অত�াচার করেছ। 

�ােমর অভাবী কৃষক রােমর �ীেক গণধষ�ণ কেরেছ পুিলস। িক িন�ুর এই সমাজ। তবুও রাম 

তার �ীেক ত�াগ কেরিন বেল �ােমর মানুষ নানাভােবই রামেক িব�ত করেছ। এই আমােদর 

মনুষ��, আমােদর মানিবকতার পিরণিত। আ�েকি�ক �াথ�পর মানুেষর এই ��প 

লখী�রেক গভীর য�ণায় দ� কের। দীঘ�িদন ধের একটু একটু কের অিভ� হেয় ওেঠ 

লখী�র। বুঝেত পাের সব�� চলেছ দুব�েলর উপর সবেলর অত�াচার। পাইেয় �দওয়ার 

রাজনীিতেত �য �কােনা মানুষেক দিমেয় রাখার এক ভয়�র �বণতা ল�� করা যাে�। 

�কৗশলী ধুর�র রাজনীিতিবদরা মানুেষর �লাভেক কােজ লািগেয় িনেজেদর কাজ �িছেয় 

িনে�। কৃ�েমাহন ঠাকুেরর কথায় িবষয়টা আরও �� হেয় ওেঠ লখী�েরর ‘ �লাভ হেল 

মানুষ হয় পরিনভ�র, িনেজর ওপর আর আ�া থােক না। তখন �ধু িভে� কের মানুষ, আজ 

ই�ুল দাও কাল জেলর কল দাও, পর� রা�া �মরামত কের দাও …এেত �ক �ছাট হয়, মানুষ 

িনেজই �ছাট হে�’ ।
৬
 �কন  এমন হল ? এ �ে�র উ�র খুঁজেত চায় লখী�র। �স �বােঝ 

যে�র উপর িনভ�রশীল মানুষ আজও িনেজই যে� পিরণত হেয় যাে�। িক� মানুেষর উপর 

িব�াস হারােনা �তা পাপ। তাই নতুন উদ�েম লখী�র অপমািনত মানুেষর পােশ দাঁড়ােত চায়। 

কৃিষজীবী মানুেষর কােছ িনেজর জিমর উপর �থেক অিধকার িছিনেয় �নওয়ার মত অপমান 

�তা আর িকছুেতই �নই। তাই জিমদার �লেঠল বািহনী আর পুিলস পািঠেয় �যিদন মনু 

িদগােরর জিমর ধান তুেল িনেত এেলা, �সিদন আর লখী�েরর পে� চুপ কের থাকা স�ব 
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হল না। সব চািষরা �জাটব� হেয় জিমদােরর িব�ে� �েখ দাঁড়ায়। এই অন�ােয়র আজও 

যিদ �িতবাদ না করা হয় তেব এেক এেক সবার উপেরই এই আঘাত �নেম আসেব। তাই 

লখী�র বেল ,’ধান আমরা দুবিন। তােত যা হয় হউ’।
৭
 িবপদেক ভয় করেল চলেব না। 

কৃষেকর কােছ তার জিমর ধােনর তুল� মূল�বান আর িকছুই �নই। �স কৃষকেদর আ�� কের 

এই বেল এক সে� থাকেল কােরার �মতা �নই তােদর দমন কের।‘পু�েষর বা�ার ভয় 

নাই। আমরা গাঁেয় যাি� ধান রাখেত, আবার িফের আসব, বউ এর আঁচল ধের �কােণ 

লুকাবিন!’৮ জিমদারও চুপ কের বেস থােক না, �ত�াঘাত কের। জিমদােরর পাঠােনা �লেঠল 

বািহনীর লািঠর ঘােয় অ�ান হেয় যায় লখী�র। আঘাত�া� হেয়ও লখী�র কৃষকেদর 

�বাঝায়, এই সমেয় মাথা ঠা�া রাখেত হেব। মাথা গরম কের �কােনা কাজ উ�ার হেব না। 

�লাভ করেলও হেব না। কারণ জিমদার হয়েতা �লাভ �দিখেয় দল ভািঙেয় িনেত পাের। 

ঝাঁকরার কৃষক �নতা �গািব�ই �য কৃষকেদর ��িপেয় তুেলেছ তা জিমদার অজয় জােন। 

তাই �গািব�েক �স �শষ কের িদেত চায়। এই কােজ তার সহচর তারই মামা��র হির 

�চৗধুরী। �গািব�েক তার �ীর হত�ার িমথ�া অপরােধ ফাঁিসেয় �দয় হির। আসেল খুনটা তারাই 

কিরেয়িছল। �গািব�র �ী গায়�ীেক কুমারী অব�ায় ন� কেরিছল হির। গায়�ী িছল অজেয়র 

�ী সািব�ীর স�েক�র �বান। সব �জেনও অজয় হিরর িব�ে� �কােনা ব�ব�া �নয়িন। বরং 

�গািবে�র সে� িবেয় িদেয় কৃষক সিমিতর সম� �গাপন খবর তার �থেক আদায় করত। এই 

অন�ায় �গািব� �জেন যাওয়ার পর তােক হত�া কের হিররা। আর অপবাদ চািপেয় �দয় 

�গািবে�র উপর। �গািব� �কােনা �িতবাদ কের না। কারণ তার মেন হেয়িছল এই 

িব�াসঘািতনীর মৃতু�র িমথ�া অপবাদ তার মাথায় থাকেল অ�ত �স �বাঝােত পারেব অন�ােয়র 

সে� �স �কােনা আপস কের না। লখী�র �গািব�র এই দুন�ােমর কথা িঠক িব�াস করেত 

পাের না। কারণ তার মেন হয় �গািব�ই তােক অনু�ািণত কেরেছ কৃষকেদর পােশ দাঁড়ােনার 

জন�। সমাজটােক বদলােনার কথা �গািব�ই বারবার কের বেল। গতবােরর �তভাগার কথা 

মেন কিরেয় িদেয় বেল, ‘আমােদর সাবধান হেত হেব। �তরী থাকেত হেব। একটা কথা �ধু 
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আমােদর, ধান আমরা ছাড়ব না, ধান ছাড়ব না’।৯ কৃষক সিমিতর �গাপন িমিটং – এ 

লখী�রেক আপিন সে�াধন কের মনু িদগােরর জিমর ধান র�া করার িবষেয় িকছু �স বলেত 

বেল। এই আপিন সে�াধনিট বড় ভােলা লােগ লখী�েরর। আমরা ল�� কেরিছ �তভাগা 

আে�ালন কৃষকেদর সম� দািবেক �মটােত পােরিন। িক� কৃষেকর ময�াদার �ে� এই 

আে�ালন একিট অন� মা�া যু� কেরিছল। কৃষক তার আ�স�ােনর �ে� একিট নতুন 

অব�ান লাভ কেরিছল। লখী�েরর মেন হয় – ব�াপারটা হয়েতা িকছু নয়, িক� তারাও �য 

মানুষ, এই সত�টা �ীকার করার সময় উপি�ত হেয়েছ। একজন সাধারণ কৃষেকর সামািজক 

স�ােনর মূল�েক �য �ীকৃিত �দওয়া উিচৎ, তা নতুন কের লখী�েরর �চােখ �� হেয় উঠল। 

�গািব� লখী�রেক পড়ােশানা করেত বেল। তাহেলই অিশি�ত লখী�র এই সমাজ 

পিরবত�েনর ইিতহাসেক অনুভব করেত পারেব। তার একিট অত�� স�দয়, মমতাময় মন 

আেছ। সমােজর �িতিট মানুেষর �িত তার অপার ক�ণা। এই অনুভূিত�বণ, দরদী মনিটই 

পাের মানুেষর জন� কাজ করেত। সতীশ বই ও পি�কা �থেক লখী�রেক িদনবদেলর 

ইিতহাস পেড় �শানায়। এই পাঠ �থেক �স উপলি� কের, ‘সাধারণ মানুেষর ই�েতর লড়াই 

�ধু �তা এই ঝাঁকড়া – �কশপুর – তমলুেক সীমাব� নয়। এই লড়াই চেলেছ সব জায়গায় : 

বাংলায়, ভারতবেষ� – পৃিথবীর সবখােন।‘১০  

      নতুন কের লড়াইেয়র �ে� িবেভার হেয় ওেঠ লখী�র। ১৯৬৬ সােল খাদ� আে�ালন 

ঘেটিছল। তার িভি� িছল সরকােরর কুখ�াত খাদ�নীিত। �সই আে�ালেনর িপছেন দীঘ�িদেনর 

�য অন�ায়টা িছল তা এই উপন�ােস ঔপন�ািসক উপ�ািপত কেরেছন। সরকােরর �বঁেধ �দওয়া 

ধােনর দাম অত�� কম থাকায় কৃষকেদর মেন অসে�াষ ঘনীভূত হেত থােক। সরকাির 

কম�চািরেদর ঔ�ত� এবং দুন�ীিত একেশা মন ধানেক, একেশা পঁিচশ মন কের ধের দাম কম 

�দওয়ার চ�া� কৃষকেদর �িতেরােধ বাধ� করায়। �ােম �পা�ার পেড় – ‘ জান িদব তবু 

ধান িদব না’। সরকােরর িনেদ�শ অমান� করার জন� শীরেষ �ােম সংঘষ�  বােধ। লখী�েরর 
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�ছেল সুধীর এই লড়াইেত নাম িলিখেয় ধরা পেড়। অেনেকর মৃতু�ও ঘেট। জিমদাররা 

পুিলেসর সাহােয� ব� কৃষকেক ���ার করায়। �াম জনশূন� হেয় যায়। পলাতক আসামীেদর 

নাম জানােল পুর�ার �দওয়া হেব একথাও বলা হয়। তবুও �নতােদর �কউ ধিরেয় �দয় না। 

�গািব� কৃষকসভার উে�শ�েক সবার সামেন �� কের �তালার জন� ছাি�েশ জানুয়াির 

পালন করার কথা �ঘাষণা কের। লখী�র ভােব এইভােবই হয়েতা চাষার মুেখ হািস ফুটেব। 

কৃষেকর �ী কাপড় পােব, চুিড় পােব। িক� �গািব� লখী�েরর ভুল ভািঙেয় �দয়। �স বেল, 

‘আিম �তা সুখ িদেত পারব না। আিম �াধীনতার আ�াদ িদেত পাির। িক� তােত ক� আেছ। 

...আমােদর কথা আমরা মুখ ফুেট বলেত পািরেন, তার �াধীনতা চাই। আমােদর ভাগ� আমরা 

িনয়�ণ করব তার �াধীনতা চাই। চাই, মােন কােরা কােছ িভে� কের নয়। �সটা আমরা সৃি� 

কের তুলব’।১১ 

     ছাি�েশ জানুয়াির পািলত হয়। অেনক দূর দূর �থেক মানুষ আেস। লখী�েরর কথায় 

মানুেষর �িত সহমিম�তাই বিষ�ত হয়। �স বেল , “ সতীশ ভাই বলল, আমােদর সব িজিনস 

আমরা �দখব। ই অিত উ�ম কথা। আমােদর ধান আমরা �দখব বই িক।’ আমােদর মান 

ই�ৎ ভাল-ম� আমািদেক �দখেত হেব। িক� ভাই, আমার �ু� বুি�েত এই �লয়, �য ও �ত 

অহংকার করেল চলেবিন। �লাভ করেল চলেবিন। সবই আমরা করলম, তবু আমরা করলম 

এই কথা বলেল চলেবিন।”
১২
 রাজৈনিতক সুিবধাবােদর ইিতহােস রাজৈনিতক �নতােদর এই 

আ�গব�ী মেনাভােবর সে� আমরা পিরিচত। লখী�র িক� তার তথাকিথত �ািত�ািনক 

অিশ�া িনেয়ও জীবেনর সারকথািট উপলি� কেরেছ �য মানুষেক ভােলাবাসেতই হেব। ঘৃণা 

আর িহংসার �কােনা �ান �নই এই জীবেন। �গািব� এেস খবর �দয়, অ�রীণ আেদশ �স 

ভ� কেরেছ,তাই পুিলস লখী�রেক ���ার করেব। �জেল তার উপর অত�াচার করা হেব 

বেল সতক�ও কের �দয় �গািব�। িক� লখী�র বেল , ‘একথা �কেন বলছ ভাই। আমার কী 

িমতু� – ভয় আর আেছ? িমতু� মাহা শাি�, মাহা পিরণাম।’১৩  লখী�েরর সং�েশ� এেস 
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�গািব�ও অনুভব কের, ‘আমােদর শি� �য অপরােজয় তা আেগ বুি� িদেয় �জেনিছলুম, 

আজও �দয় িদেয় অনুভব করিছ।’
১৪
 পেররিদন  ���ার হয় লখী�র। উপন�াস এখােনই �শষ 

হয়। িক� পাঠেকর মেন রেয় যায় এমন এক কৃষক �নতা �য অিভ�তা আর মানুেষর �িত 

অপার ভালবাসােক স�ল কের একটু একটু কের িনেজেক গেড় তুেলেছ। �িতেরাধ �তা �ধু 

বািহ�ক নয়। �িতেরাধ গেড় তুলেত হয় িনেজর মেধ�ও �লাভ �থেক, ঈষ�া �থেক, িবে�ষ 

�থেক,িহংসা �থেক। আর �সই আে�ালনটা বড় কিঠন। ঔপন�ািসক আমােদর এই উপন�ােস 

কৃষক আে�ালেনর পাশাপািশ �সই আে�ালেনর পাঠও িদেয়েছন। আর �সখােনই িতিন তাঁর 

কৃিতে�র পিরচয় িদেয়েছন।                   

                                                                                                                                                                                                                                 

২. লালমািট : নারায়ণ গে�াপাধ�ায়  

           আমরা এখন �য উপন�াসিট িনেয় আেলাচনা করব �সিট হল নারায়ণ 

গে�াপাধ�ােয়র ‘লালমািট’ (১৯৫১ ি�:)। এখােনও �তভাগা �স� �ত��ভােব অনুপি�ত। িক� 

�তভাগা–র অনুভব উপন�াসিটর সামি�ক �চতনায় িনিহত হেয় রেয়েছ। �য বের�ভূিমর 

লালমািট িছল িছল �কবত� িবে�ােহর নীরব সাখী �সখােনই ঘেটেছ �কবত� িবে�ােহর নবজ�। 

কিমউিন� কম�ী র�ন �শািষত আিদবাসী সাঁওতাল কৃষক ও �খতমজুরেদর সংগিঠত করেত 

চায়। িহ�ু ও মুসলমােনর রাজৈনিতক িবেরাধ এবং জিমদােরর �শাষেণর ন��েপর িব�ে� 

সংঘব� �িতেরােধর মধ� িদেয় নতুন একিট �ভােরর সূচনা করেত চায়। কালাপুখির এবং 

আেশপােশর আেরা �ায় �ছাট–বড় পেনেরাখানা �াম িনেয় তুরীেদর এলাকা। এই �াম�িলর 

দুপােশ দুহাজার িবেঘ ধানী জিম। আর এই মােঠর মধ� িদেয় বেয় �গেছ একিট স� খাল 

যােক বলা হয় কামারহািটর ডাঁড়া। �াকৃিতক কারেণই ডাড়াঁর মধ� িদেয়ই নদী এখন নতুন 

পথ �কেট িনেত চাইেছ। ফেল ডাঁড়ার সংকীণ� খােত জল আর ধরেছ না, দুকূল ছািপেয় 

ভািসেয় িদে�। ফেল ন� হেয় যাে� দুই পােশর হাজার হাজার িবঘার ফসল। িক� 
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জলকেরর �লােভ জিমদার �ভরব নারায়ণ এই ডাঁড়ার মুখ ব� করেত রাজী নন। কৃষেকরা 

সংঘব� হয়। তারা ফসল ফলােনার জন� এবার মিরয়া হেয় উেঠেছ। কৃষক সিমিতর িমিটং – 

এর মধ� িদেয় িস�া� �নওয়ার �চ�া করা হয়। এই সভায় এেসেছ পাল�ােমর সাঁওতাল, 

কালাপুখিরর ওঁরাও �থেক �� কের সাধারণ কৃষেকরাও। বড় কৃষক ও বগ�াদাররাও এেসেছ। 

র�ন �সই সভায় ব�ৃতা �দয় – “... নদীর বন�ায় কালাপুখির অ�েলর হাজার হাজার িবেঘ 

ধানী জিম �িত বছর কীভােব বরবাদ হেয় যায়। আর জিমদােরর িকছু জলকর বাঁচাবার জন� 

ন� হয় হাজার �লােকর মুেখর �াস। তাই এবার বষ�া নামবার আেগই বাঁধ �দওয়া হেব 

কালাপুখিরর ডাঁড়ায়। িক� তােত জিমদােরর বাধা। এই বাধা সেয় এমন কের িকছুেতই 

আপনারা মরেত পােরন না। এবার �েখ দাঁড়ােত হেব আপনােদর–সকেল হােত হাত িমিলেয় 

বাঁধ বাঁধেত হেব। হয়েতা জিমদােরর লািঠয়াল আসেব–পুিলশও আসেত পাের। িক� �সই 

জেন� আপনারা িপিছেয় যােবন িকনা �স িবচােরর ভার আপনােদর ওপর।”১৫ 

 

       ‘জান কবুল’ করার সংঘব� �ঘাষণার মধ� িদেয় আ��ত�য়ী কৃষেকর দল একিট 

নতুন লড়াই–এর জন� ��ত হয়। িক� সংশয় �তা �থেকই যায়। �ধু িনেজেক ভােলা রাখার 

আকা�া �তা মানুেষর ম�াগত। তাই �� ওেঠ – ‘কালাপুখিরেত ঝােমলা হে� তা হে�। 

�সইটা িলয়া ওইখানকার মানিসলাই লিড়েব। হামরা ক�ােন ঝুটমুট ওইেঠ যাই ফ�াচােঙ 

পিড়মু।’
১৬
 র�ন এর উ�র �দয়। মানুষেক �বাঝােত চায়–আজ িদন বদেল �গেছ। অেন�র 

জন�ই আজ লড়াই করেত হেব। কারণ পৃিথবীর সম� মানুেষর �শাষেণর ইিতবৃ�টা এক। 

তাই দুিনয়ার সম� দুঃখী মানুষেক পাশাপািশ দাঁিড়েয় িনেজেদর অিধকার �কেড় িনেত হেব। 

‘যতিদন আপনারা ফারাক হেয়িছেলন, ততিদন আপনােদর ��েতর ফসল লুেট িনেয়েছ 

জিমদার, ঘরবািড়, �গা�–হাল নীলােম তুেলেছ মহাজন। আজ �য �যখােন আেছন, যিদ 

এককা�া হেয় দাঁড়ান তাহেল �দখেবন দুিদেনই সব জুলুমবািজ ব� হেয় �গেছ। রােমর �াথ� 
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রাখবার জন� যিদ রিহম দাঁড়ায়, আিলেক বাঁচবার জন� যিদ ছুেট যায় – তাহেল সবাই বুঝেত 

পারেব তামাম পৃিথবীর ভুখা মানুেষরা আজ একদেল।’
১৭
 এই িব�বী সং�ােমর উ�ী� 

আশাবাদ এক নতুন শি�েক উে�ািধত কের তুলল। এক নতুন পিরবত�েনর হাওয়ায় উপল� 

হওয়া �গল। আসেল বড়েলােকেদর �কান জাত �নই। �শাষেণর ��ে� িহ�ু�ানী আর 

পািক�ানী সবই সমান। মানুেষর র�ে�ােতর ধারায় গেড় উঠল বাঁধ। নতুন কের �িতেরােধর 

মূত� ��পেকই শা�ত কের রাখেত হেব। সম� ভাঙা ���েলােক �জাড়া লাগােত হেব। তাই 

�চ�াটা চািলেয় �যেত হেব। �সখােন �কােনা ফাঁক বা ফাঁিকর অবকাশ �নই। আগামী িদেনর 

ইিতহাসেতা এই লড়াইেয়র উপর িভি� কেরই গেড় উঠেব।  

 

 ৩. পাকাধােনর গান  :  সািব�ী রায়        

�তভাগা আে�ালেনর পটভূিমকায় সািব�ী রােয়র ‘পাকা ধােনর গান’ একিট 

মহাকািব�ক উপন�াস। িতনখে� সমা� এই উপন�াসিটর �থম খ� �কািশত হেয়িছল ১৯৫৬ 

ি�:, ি�তীয় খ� ১৯৫৭ ি�: এবং তৃতীয় খ� ১৯৫৮ ি�:। িনর� দির� মানুষ�িলর জীবেনর 

দুঃখেবদনা, দাির��, �শাষণ, ব�নার িদনযাপেনর বা�ব কািহিনেক কৃষক আে�ালেনর 

���াপেট সাথ�ক কের �তালার ��ে� ‘পাকা ধােনর গান’ িনঃসে�েহ একিট ���পূণ� 

�েচ�া।  

             উপন�াস �� হেয়েছ িতিরেশর দশেকর উ�াল রাজৈনিতক টানােপােড়েনর যুেগ 

আর �শষ হেয়েছ গােরা পাহােড়র হাজং – �দর সে� �তভাগার লড়াইেক বা�বািয়ত করার 

মধ� িদেয়। ধনতাি�ক সমাজব�ব�ায় �িমক মািলক িবেরাধ, �জাতদােরর অত�াচার, পুিলিস 

উৎপীড়ন, �মতা ও অিধকােরর লড়াই–এর িচর পিরিচত �য �প িবপ�তা ও িবপয�য় সৃি� 

কেরিছল �সই সংকেটর িচ� এই উপন�ােস পিরলি�ত হয়। কৃষক পিরবােরর িশি�ত �মধাবী 

�ছেল পাথ� দাস কিমউিন� ভাবধারায় উ�ীিপত হেয় স�াসবাদী িব�বীেদর সে� যু� হয়। 
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কৃষক ��িণেক সংগিঠত করা তার দািয়�। পাথ� উে�ািধত করেত চায় – ‘হ�াঁ, জিমদাররা 

এেদেশর মানুষ িঠকই। তেব তারা আমােদর িম� নয়। জিমদার আর কৃষক দুেটা জাত। 

তােদর মেধ� স�ক� হল সাপ আর �বিজর। �ধু এেদেশ নয় – সারা দুিনয়ায়। রািশয়া আজ 

জিমদারেদর সরােত �পেরেছ বেলই কৃষকেদর এেতা উ�িত। রািশয়ার কৃষকেদর কথা 

�তামরা হয়েতা এখনও িকছুই জােনা না। আমােদর মতই জিমদার �ারা তারাও এমিনভােব 

অত�াচািরত হেতা। এমিন অনাহাের, অধ�াহাের অ�তার অ�কাের তােদর িদন কাটেতা। িক� 

আজ তােদর গ� �নেল �তামরা অবাক হেয় যােব। �সখােন এখন চাষীেদর মেধ� িনর�রতা, 

অ�ানতা, ব�ািধ, দািরে��র য�ণার পিরবেত� এেসেছ সু�র, সু� জীবেনর আন� সুখ।’
১৮
এই 

সং�ামী �চতনার পাশাপািশ উপন�ােস পােথ�র মা�ারমশাই দীনব�ু ও তার কন�া �দবকীর 

কািহিনও �থম খে�র অেনকটা �ান জুেড়ই আেছ। পুিলেসর হাত �থেক আ�েগাপন করার 

লে�� পাথ� মা�ারমশাই দীনব�ুর বািড়েত  একরাি� আ�য় �নয়। �সখােনই �দবকীর সে� 

আলাপ হয়। �দবকীর পড়ােশানার আ�হ �দেখ তােক সদেরর িবদ�ালেয় পড়ার ব�ব�া কের 

�দয় পাথ�। �দবকী মেন মেন পাথ�র �িত দুব�ল হেয় পেড়। পাথ� তােক আে�য়া� 

র�ণােব�েণর দািয়� �দয়। িক� �দবকীর পড়ােশানা অধ�পেথই �থেম যায়। �দবকীর িবেয় 

হেয় যায়। 

         অন�িদেক পাথ�েদর �ােম জিমদােরর বসােনা পথকেরর িব�ে� �িতবােদর জন� 

পাথ�র ভি�পিত ল�ণ সহ কেয়কজনেক িনম�ম �হার সহ� করেত হয়। কংে�সী �নতা 

ি�য়েতাষবাবু জিমদােরর সে� �গাপন আেপাষ কের চািষেদর সােথ একটা মীমাংসায় আসেত 

চান। সাঁেকা �মরামেতর জন� জিমদার অেধ�ক টাকা িদেত রািজ হন, িক� পথকর �দওয়ার 

শেত�। সম� আে�ালন ব�থ� হেয় যায়। এই পেব�ই পাথ� ধরা পেড় যায়, তার িতনবছেরর 

সাজা হয়। ব�ীদশা �থেক মুি� পাওয়ার পর �স কলকাতায় যায়।  পািট�র িনেদ�শ�েম কৃষক 

আে�ালনেক জনমানেস ছিড়েয় �দওয়ার জন� ‘চািষ’ পি�কা �কাশ করার দািয়� �স পায়, 

কলকাতায় তার ��ােটর মািলেকর িবধবা পু�বধূ িহি� �ুেলর িশ�িয়�ী ভ�ার সে� তার 
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একিট স�ক� গেড় ওেঠ। ‘চািষ’–র বাংলা সংবাদ�েলা িহি�েত অনুবাদ করার জন� �স 

ভ�ার সাহায� �নয়। পাথ�র নতুন দািয়� আেস কৃষক আে�ালনেক সংগিঠত করার জন� 

পাহাড়পুের যাওয়ার। পাথ�েক িচিঠ �লখার অপরােধ �দবকী ��রবািড় �থেক িবতািড়ত হয়। 

এখােনই �থম খে�র সমাি� হয়। 

        ি�তীয় খে� পাথ� কৃষক আে�ালেন সািমল হয়। জিমদােরর নােয়ব হাজং–�দর 

শািসেয়েছ, গতবােরর ধােরর ধান �শাধ না হেল নতুন ধার পােব না। িক� তারা এই টংক 

�থা মানেত রািজ নয়। তারা চায় জিমর অিধকার। জিমদার এেত রািজ নয়। উপর� তারা 

জ�েল ঢুেক কাঠ কাটার উপেরও িনেষধা�া চাপায়। সশ� পাহারা বসায়। খামাের ধান 

�প�ছােনার জন� সাতিদন সময় �বঁেধ �দয়। আর এেত ি�� হেয় ওেঠ হাজংরা। জিমদার ধান 

�কেড় িনেত এেল আিদবাসীরা �েখ দাঁড়ায়। রে� রাঙা হেয় যায় জিম। কৃষকরা সংঘব� 

হয়। �িত�া কের জান থাকেত ধান �দেব না। আিদবাসী ভূিমপু� সারিথ–ঘনশ�াম– 

শ�মানরা অি�ে�র লড়াই লড়েত চায়। এটা অিধকােরর লড়াই। �মতা দখেলর লড়াইেত 

জিমদারও িপিছেয় থােক না। পুেরােনা বগ�াদারেদর জিম িবিল করেত থােক। সুল�ণ, পাথ� 

চািষেদর সতক� কের �দয় তারা �যন ধান না ছােড়। নাহেল মজুতদাররা পরবত�ীকােল এর 

দাম ি��ণ – িতন�ণ কের �দেব। সারা ভারতবষ�ব�াপী আে�ালন তী� আকার ধারণ কের। 

গা�ীজী ��ফতার হন। সারা ভারেত িবে�ােভর আ�ন �েল ওেঠ। পাথ�ও ‘�বআইনী ব�ৃতা’ 

িদেত িগেয় পুিলেসর হােত ধরা পেড়। ভ�া পাথ�েদর রাজনীিতেত জিড়েয় পেড়। আিলপুর 

�জল �থেক পাথ�র ছাড়া পাওয়ার মধ� িদেয় ি�তীয় পব� �শষ হয়। 

          �� হয় তৃতীয় পব�। এই পেব� আে�ালন তার কাি�ত গিতপথ খুঁেজ পায়। পাথ� 

কৃষকেদর ব�ৃতা িদেয় সংগিঠত করেত চায়। জিমর �কৃত মািলক কৃষক। সময় উপি�ত 

হেয়েছ মজুতদারেদর সম� চ�া�েক নস�াৎ কের িনেজেদর �খালােন ধান �তালার। এইভােব 

গােরা অ�েল �তভাগার লড়াই �� হয়। সারারাত আ�ন �ািলেয় ঢাক �ঢাল করতাল বািজেয় 
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পাহািড় বুেনা হািতর দলেক িফিরেয় িদেত সমথ� হয়। কৃষক সিমিত এরপর �ত ধান �কেট 

�গালায় �তালার িস�া� �নয়। কারণ ‘বুেনা হািতর হাত �থেক ধান র�া �পল। এবার 

জিমদােরর �পাষা হািত আসার আেগই ধান �কেট ঘের তুলেত হেব।’
১৯
 মাঝরােত 

হাজারখােনক কৃষক ‘‘চাষীর মরা গােঙ আইল এবার বান �র, আইল এবার বান’ গাইেত 

গাইেত একেরর পর একর জিমর ধান �কেট �শষ কের।’’
২০
 জিমদার কৃষকেক তার ন�ায� 

অিধকার �থেক বি�ত করার লে�� রা�ীয় স�াসেক কােজ লাগায়। আে�ালন দমেন গাঁেয় 

পুিলেসর সােথ �সনাবািহনী নামােনা হয়। �সনাবািহনীর �িল পাথ�র গােয় লােগ। - “সে� সে� 

�টর পায় পাথ� তার গােয়র শাট�টাও রে� িভেজ �গেছ। তািকেয় �দেখ িফনিক িদেয় র� 

ছুটেছ তার বাঁ কাঁধ িদেয়। ... 

“সম� র� কিণকা িদেয় �শােন পাথ� অরণ� �াে�র �স িশ�ার �িত�িন। ি�� একটা 

হািসর �রখা ফুেট ওেঠ অধর �াে�। সে� সে� আরও খািনকটা র� �বিরেয় আেস �ত 

িদেয়।”
২১
 

     পাথ�র মৃতু� লড়াইেক �দয় একিট নতুন অিভমুখ। স��া হেত না হেতই হাজার হাজার 

ডালু, �কাচ, গােরা, বানাই �েত�েকর হােত তীর – ধনুক, লািঠ, সড়িক, বশ�া। দুধ�ষ� তাতার 

বািহনীর মেতা অ�কাের শালবেনর �ভতর িদেয় ছুেট আেস মশােলর পর মশাল। মাদেলর 

�� �� আওয়াজ আর মশােলর গণনাতীত সংখ�া �দেখ ভয় �পেয় যায় িমিলটাির  সশ� 

বািহনী। �সেন�র ঘাঁিট তুেল িনেয় যাওয়ার �কুম আেস ওপরওয়ালার। এরপর ভ�া পাথ�র 

অসমা� আে�ালনেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার লে�� পুনরায় উ�ীিপত করেত �চেয়েছ গােরা 

পাহােড়র আিদবাসীেদর। “মােয়রা, বধূরা, �বােনরা �তামােদর শাি�র ঘুম �কেড় িনেয়েছ যারা, 

তােদর পৃিথবী �থেক িনি�� করার শপথ িনেয় �তামােদর স�ানেদর, �ামীেদর, ভাইেদর 

পােশ এেস দাঁড়াও। �তামােদর �দালনা �দালােনা হােত বশ�া তুেল নাও।”২২ এই লড়াই আর 
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�িতবােদর পথই �য অিধকার অজ�েনর একমা� পথ, সািব�ী রায় ‘পাকা ধােনর গান’ 

উপন�ােসর এই সুিবশাল পিরসের তােকই শা�ত কের �রেখেছন। 

 

 ৪. বে�াবি�  : মহাে�তা �দবী 

          মহাে�তা �দবীর ‘বে�াবি�’ (১৯৮৭ ি�:) �তভাগা আে�ালনেক িনেয় �লখা একিট 

উপন�াস। �ত�� সং�ােমর কািহিন এই উপন�ােস �নই। ‘�তভাগা’ – র �ৃিতর মধ� িদেয় 

বত�মান ভারতবেষ�র রা�ীয় ব�ব�ার ��প উে�াচেনর পাশাপািশ এক ব�ি�র আ�ানুস�ােনর 

কািহিনও হেয় ওেঠ এই উপন�াস। মধ�িব� মানুষ তার সুি�ত জীবনেবােধ আপাত শাি�র 

স�ান কের চেলেছ। ফেল �স একটা আেপাস বা ‘বে�াবি�’ – র মধ� িদেয়ই িনেজেক 

সুরি�ত রাখেত চায়। এই কািহিন যােক িনেয় গেড় উেঠেছ �সই �সামনাথ দ� বা �সাম এক 

চি�শ অনু�ীণ� যুবক। ১৯৫০ সােল, �সােমর িতন বছর বয়েস যখন তার কিমউিন� বাবা 

অেশাকবরেণর মৃতু� হয় তখন রাজনীিত বত�মান সমেয়র মেতা �কােনা লাভজনক �পশা হেয় 

ওেঠিন। সংসােরর �িত উদাসীন �ামীর �িত একধরেণর িবতৃ�া বা ��াভ �সােমর মােক 

রাজনীিত স�েক� বীত�ৃহ কের �তােল এবং �সামেকও রাজনীিতর িনরাপ�াহীনতা �থেক 

সিরেয় এেন �লখাপড়া ভােলা চাকরীর িনরাপদ অব�ােন �িতি�ত করার লে�� িতিন উেদ�াগী 

হন। ফেল �সাম িনেজর অতীত এবং বত�মান �কােনা সমেয়র সে�ই পিরিচত হয় না। অথচ 

�সাম �ধুই িনি�� জীিবকা িনেয় স�� থাকেত চায়িন। �স বারবার জীবেনর �কােনা মহৎ 

উে�শ�েক স�ান করেত �চেয়েছ। 

         এই অনুস�ােনই �স �বেছ িনেয়েছ আধা সরকাির �িত�ােনর হেয় সমী�ার কাজ। 

মােয়র সাি�েধ� �বেড় ওঠা �সােমর বা�ব িবি�� জীবন �থম ধা�া �খেয়েছ ভারত – ভুটান 

সীমাে�, জলপাই�িড়র �টােটা বি�েত। সংরি�ত �টােটা উপজািতেদর �যাজনার বরা� টাকা 

ও তােদর নােম �রকেড�ড জিম িকভােব সরকাির আনুকূেল� নয় – ছয় হে� তা �সাম �দেখ। 
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�াধীনতার এত বছর পেরও মধ��েদেশর আিদবাসী অধু�িষত গািঢ়য়ােত িগেয় �দেখ রা�ীয় 

বে�াবি�েত আিদবাসীেদর আনাহাের মৃতু�, বাধ� হেয় বাবা–মা–র স�ান িবি�, ফসল হ�গত 

কের �নয় মহাজন। আিদবাসীরা বাধ� হয় বুেনা অখাদ� ক� �খেত। অথচ �ক অিফসােরর 

বািড়েত পাঁচ িকেলা িঘ �ঢেল য� হয়। �ী জিয়ও তােক সতক� কের এবং মধ�িব� সুলভ 

বে�াবি�েত িনেয়ািজত হেত বেল। কাজেক �ধুমা� �পশাদারী দৃি�েকাণ �থেক �দখেত বেল। 

�দয় িদেয় নয় মি�� িদেয় িস�া� িনেত বেল। জিয়র সে� এই কৃি�ম স�ক� িটিকেয় 

রাখেত পাের না �সাম। 

       এই সমেয়ই �সােমর সে� আলাপ হয় বাবার সহকম�ী রাম �সেনর। অিবভ� 

কিমউিন� পািট�র সি�য় সদস� আজ তারই দেলর �মতাসীন শাসকেনতােদর �াচুেয� �ি�ত 

হেয় যান। তেব িতিন িব�াস কেরন – “টাইেম সকিল �চ� কইরা িগেছ, তাই মেন কির। 

ক�ক। আবার �চ� আইব, ইিতহােসর সত�।”
২৩

 িতিন �সামেক বাম আে�ালেনর �কৃত 

সহায়ক �লাককিব ও গণ কিবয়ালেদর অবদান িনেয় কাজ করেত বেলন। রাম �সেনর 

িনেদ�েশ �সাম যায় চি�শ পরগণার বনগাঁ মহকুমার িভতরগািছ �ােম �ভালানাথ দে�র সে� 

সা�াৎ করেত। �তভাগা আে�ালেনর �মিদনীপুর �জলার কৃষক আে�ালেনর অন�তম সংগঠক 

�ভালানাথ বেলন ১৯৪৪ সাল �থেক কৃষক আে�ালেনর অ� িহসােব �লাকিশ�ীেদর 

সহেযািগতায় কৃি�বািহনী গেড় �তালা হেয়িছল। বামপ�ী আে�ালেনরই অবদান গণসংগীত, 

এই �া� ধারণা �ভেঙ �ভালানাথ �দখান গণস�ীেতর ঐিতহ� কত �াচীন। ��তা� শাসকেদর 

িব�ে� সাঁওতাল িবে�াহ �থেক উ�র ঔপিনেবিশক কৃষকেদর সংকট ও কৃষক �নতােদর 

িনেয় মুেখ মুেখ গেড় ওঠা গানই �কৃত গণসংগীত। বত�মােনর শ�ের কৃি�ম গণসংগীত �থেক 

িবচু�ত হেয় পেড়েছ। চি�েশর দশেকর বামপ�ী �নতারা �তঃ�ূত� নাচ, গান, জননাট�েক 

ব�বহার কেরিছেলন অথচ �ভালানােথর আে�প �লাকজ সং�ৃিতর এই ব�াপক স�াবনােক 

ফল�সূ করা যায়িন। �ােমর গান, গাথা, পালাগান, পটিশ� �ভৃিতর মাধ�েম �ােমর সং�ৃিতর 

�য �সার �তভাগার সং�ামেক জিড়েয় গেড় উঠেত পারেতা অথচ পািট� �নতৃে�র উদাসীনতায় 
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যা �শষ অবিধ স�ূণ�তা পায়িন। �মতার অনু�েবশ পািট�েক তার পূব�তন ঐিতেহ�র ধারা 

�থেক িবচু�ত কের স�া মেনার�েনর অপসং�ৃিতেকই ছিড়েয় িদেয়েছ। 

        �ভালানােথর �ৃিতচারণার মধ� িদেয় �সাম স�ান পায় গণ – কিবয়াল রামলাল 

খাটুয়ার। পরাধীন ভারেতর লবণ আে�ালনই �হাক বা �াধীনতা উ�র কৃষকেদর িব�ে� 

সরকারী ও জিমদারী অত�াচার সবই উেঠ এেসেছ তাঁর গােনর কথায় –  

           “িবেদশী শাসন �গল �াধীন শাসন এল 

            তবু �দখ �তামার স�ান উপবােস মের!” 

        ভারত ছােড়া আে�ালন িকংবা �তভাগা সব আে�ালেনর কথাই িতিন গােনর আকাের 

তুেল ধরেত �চেয়িছেলন। �ভালানাথ �চেয়িছেলন তার গানেক সংকিলত করেত। �তভাগার 

গােনর পা�ুিলিপ রামলাল �ভালানােথর হােত তুেল িদেয়িছেলন। �সই গােনর সংকলেনর বই 

�কাশ কেরন �ভালানাথ। �সােমর হাত িদেয় �সই বই িতিন পাঠােত চান রামলােলর কােছ।  

        �সাম �শষপয�� রওনা �দয় রামলােলর কােছ িকংবা তার িশকেড়রও স�ােন। 

রামলােলর স�ােন �স যায় খ�পুেরর �বলদার �ত�� �াম মগনািদেত, গজানন �বরার 

কােছ। �ামীন দািরে��র ভয়াবহ িচ� তার শ�ের �বােধ অিব�াস� লােগ। অবেশেষ রামলাল 

খাটুয়ার স�ান পাওয়া যায়। গােনর বই তুেল �দয় তাঁর হােত। ওরা একসােথ �ােমর মািটর 

পথ ধের চেল ধামসা মাদল িনেয়। �সাম অনুভব কের �ামীন মু�ােদর সরল জীবন, 

পার�িরক �সৗহাদ�� ও আ�িরক ব�বহাের িনি�� হয় “ওরা জড়াজিড় কের নােম। রামলাল, 

কালীপদ ওরা �সামেক শ� কের ধের রােখ, তার �কােনা দরকার �নই, �কননা �সাম এখন 

এরকম পােড় উঠেত, ঘােসর ঢাল �বেয় নামেত িনেজই পারেব। চিট খুেল �নয় ও। এসব ঘাস 

মািট, এসব এখন বে�াবি�র বাইের, খািল পা ঘােস �ডাবাও, জানেত পারেব। মািটেত পা 

�রেখ চেলা। হািরেয় যাওয়া িনেজেকও একটু একটু কের কণায় কণায় িফের পােব।”
২৪
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       নতুন কের বাঁচেত চায় �সাম। এই সহজ িনম�ল মানুষ�েলার মেধ� িনেজেকই নতুন 

কের িচনেত চায়। এই উপন�াসিটর রচনা �কৗশেল আধুিনক ব�ি� মানুেষর আি�ক সংকট 

উপি�ত হেলও পাশাপািশ �তভাগার লড়াই, �িতেরাধ ও আ�বিলদােনর ইিতহাস শা�ত হেয় 

আেছ। ইিতহােসর �� পাতায় �কােনা আে�ালনই �বঁেচ থাকেত পাের না। তােক �বািহত 

হেত হেব জাতীয় �চতনার মধ� িদেয়। আর �লাকসং�ৃিত আমােদর �সই �চতনার ফসল। 

�কােনা বে�াবি�ই তােক নস�াৎ করেত পাের না। কারণ এই সং�ৃিতই আমােদর অি��। 

এেক ভুেল থাকা মােন িনেজর পিরচয়েকই ভুেল যাওয়া।  

 

 ৫. �জনভূিম  : ঝেড়�র চে�াপাধ�ায় 

        ‘বাংলা কথাসািহেত� আিশর দশক আর একিট তরে�র �প সামেন আেন, আর 

একিট পেব�র মুখব� রচনা কের। �সই Continued process–এর সূে�ই প�ােশর দশেকর 

��ািলেনর মৃতু�ঘটনায় সাম�বাদী আে�ালেন ভাঙন স�ব অ�ি�কর অব�ার উ�ব, ভারত – 

চীন সংঘষ�, উ�াল খাদ� আে�ালন, ভারত – পািক�ান যু�, সাম�বাদী মতাদেশ� �বল িবেরাধ 

িপছেন রাখেত রাখেত আেস স�র দশেকর নকশালবািড় আে�ালন, জ�রী অব�া �ঘাষণা, 

কংে�সী সরকােরর পতন এবং নতুন যু��� সরকােরর �মতা দখল – এসবই এসমেয় 

ত�ণ ও িকেশার কথাকারেদর মেনাভূিম এক নতুন �ােদ ও মা�ায় িনম�াণ কের। আেস 

আিশর দশক।’২৫ �াভািবকভােবই বলা যায় আিশর দশেকর যারা বাংলা কথাসািহিত�ক তারা 

�কউই প�াশ – ষােটর দশক �থেক িবি�� হেয় সািহত� িনম�ান কেরনিন। সািহত� রচনায় 

পূব�তন ঐিতেহ�র �ীকৃিত �থেকই যায়। ফলত এই দশেকর কথাসািহিত�করা �লখার রীিত, 

ভাষা �কৗশল, িবষয়গত �বিচ�� িনেয় নতুন নতুন উ�াবনী শি�র পিরচয় �যমন িদেয়েছন 

�তমিন �ফেল আসা সময়েকও নতুন জীবনদশ�েনর �ারা স�ান করেত �চেয়েছন। এই পেব�র 

�তমিন একজন শি�শালী �লখক ঝেড়�র চে�াপাধ�ায়। �তভাগা আে�ালনেক িতিন 
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সা�িতক সমেয়র পিরে�ি�েত নতুন কের স�ান করেত �চেয়েছন ‘�জনভূিম’ (১৯৯৪ ি�:) 

উপন�ােসর মধ� িদেয়। এই উপন�াসিটর জন� িতিন ১৯৯৬ সােল পি�মব� সরকার কতৃ�ক 

‘তারাশ�র পুর�ার’ ও পান। জীবনেক �দখার দৃি�ভি� তাঁর িনিবড় এবং পয�েব�ণ শি� 

�গাঢ়। দি�ণবে�র �ামা�ল তাঁর রচনায় বারবার িফের আেস। এই উপন�াসিটর �িতিট 

অবয়ব জুেড় ছিড়েয় আেছ এক দীঘ��াস। ঘেট যাওয়া �তভাগা আে�ালেনর �ৃিত আজেকর 

িদেন �িতমুহূেত� তার �াসি�কতা হািরেয় �ফলেছ, তার য�ণা তী� এক �বদনার অনুভূিত 

সৃি� কেরেছ এই উপন�ােস। ঔপন�ািসক কাক�ীপ অ�েলর �তভাগা আে�ালেনর কথা, 

সং�ামী কৃষক �নতা অতুল কািমল�ার �ৃিতচারণার মধ� িদেয় ফুিটেয় তুেলেছন। “কংসারী 

হালদার, কলকাতা �থেক আসা অেশাক �বাস, দি�েণর �ভাস রায়েদর সে� এেদেশর ম�থ 

�ঘাড়ুই, জগ�াথ মাইিতেদর সে� গাঙ সাঁতের �যেত হেতা ওপােড়র �গাপন আ�ানায়।”
২৬

 

দি�ণবে�র কাক�ীপ, �সানারপুর ও ভাঙেরর ল� ল� বগ�া চাষী ও ��তমজুর র��য়ী 

সং�াম চািলেয়িছল দীঘ�িদন ধের। লাটদার আর ইংেরজ শাসকেদর �যৗথ অত�াচাের পািলেয় 

�বড়ােত হেয়েছ �নতৃ�েক। কািমল�ার এই আে�ালন �ােমর পুেরােনা সাধারণ মানুেষর কােছ 

আজও �রণীয়। �ােমর মানুষেক সংগিঠত কের পুিলেশর আ�মেণর িব�ে� �য সংগঠন 

�তির হেয়িছল লালঝা�া িনেয় কৃষেকরা �য লড়াই কেরিছল তার কথা আজও �শানা যায়। 

এই উপন�ােসর অন�তম চির� কুড়ালী তাই বেল– “মামা বাউয় তুিম �স বাংলা �তরশ িতপা� 

সােলর আে�ালেনর �নতা �লাক। পুিলেশর তা�ু পুড়ােনা কমিন�।”
২৭
 িক� সময় বদেলর 

সে� সে� নতুন �জে�র কােছ এই আে�ালেনর �গৗরব অ�িমত। সময় বদেল যায় 

‘�জনভূিম’ পাে� যায়। স�া মেনার�েনর অবাধ �েবশ, সহেজই অসৎ পেথ �রাজগােরর 

�বণতা , আধুিনক জীবেনর আিবলতা �কাথায় �যন �সই লড়াইেয়র গ�েক �ান কের �দয়। 

তাই সং�ামী অতুল কািমল�ার পু�বধূ এখন প�ােয়ত সদেস�র সে� অৈবধ স�ক� িনম�ােণর 

মধ� িদেয় জিমর মািলক হেত চায়। �য জিমর আর ফসেলর অিধকােরর জন� এত লড়াই তার 

পিরণিত আমােদর এক চরম বা�েবর মুেখামুিখ দাঁড় কিরেয় �দয়। সরকাির শীলেমাহের আজ 
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জিমর অৈবধ �লনেদন হয়। মজুতদার, কােলাবাজাির, বাজার দেরর অ�াভািবক বৃি� আজ 

সরকাির পৃ�েপাষণায় হয়।     

         ‘�জনভূিম’ – র অন� একিট চির� �দেবেনর বাবা গেজন স�েক� আমরা জানেত 

পাির– “বাপ এককােল �জাতদার লাটদার খতম করেছ�, ফসেলর িতনভাগা িলেয় আে�ালন 

কেরিছেলা। জিম �জাতদােরর হউক আর লাটদােরর হউক, ফসেলর দু-ভাগ চািষর। এই িলেয় 

কম �লাক খতম হইেছ�? কত কাছাির পুড়াইেছ ওর বাপটা। তবুও বােপর কথা উঠেল কী গব� 

…�দমাক! বড় গলায় কয়, বাপ কাকারা অমন মুভেম� কেরিছেলা বেলই না আজ �দশময় 

�সৗ আইন কেরেছ� �দেশর গরিম�।”
২৮

 িক� সিত�ই িক �সই সং�ােমর �কােনা মূল� আজ 

আেছ? �দেবন উপলি� কের  �য লড়াইটা িছল, আজ পেড় রেয়েছ তার ভ�াবেশষ। তাই 

আজ এই চ�ন িপঁিড়র অহল�া দাসীেক অেনেকই ভুেল �গেছ। নতুন �জে�র কােছ এই 

লড়াইেয়র কািহিনর �কােনা মূল�ই �নই। তাই অহল�া দাসীর মৃতু�িদেন �রণসভার আেয়াজন 

করা হেলও অহল�ার নাতিন অ�িলর কােছও তার ঠাকুমার বিলদােনর ইিতহাস জানা �নই। 

�স বাবা রিতকা�েক �� কের ‘ঠা� মা ওই �িলগালাজ ব�ুেকর সামেন �গল �কিন? ঘের 

থাকেলই �তা পািরত? �তেরা–�চা� বছেরর �মেয়টার সামেন �কমন �বাবা �মের যায় 

রিতকা�। সিত� �তা মা �কিন �গিছল? �ধু িক মা একলা �গিছল? আরও কত মানুষ �য 

এিগেয়িছল। কােদর কথায়। কােদর উপেদশ ...কারাই বা �স মানুষ�লান!’২৯  এর �কােনা 

উ�র আজ আর �নই। এই মানুষ�িলর জন� শহীদেবদী হেয়িছল। িক� শহীদেবদী উ�র 

�জে�র কােছ পিরচয়হীনতার আবরেণ �ঢেক �গেছ। সংশয়া�� িনতাই যার বাবা ভূপিত 

�তভাগার জন� অ� লুিকেয় রাখেত িগেয় অ� িবে�ারেণর ফেল দৃি�শি� হািরেয়িছল �স 

িনেজর মেনই ভােব ‘বাপ খুড়ােদর কা�কািহিন অখন �ছেলেমেয়রা জােনেঠ কাঁই ...! তখন 

�তা অেতা�লান মা – �বান জীবন িদেল এই �ীেপর মানুেষর ভােলা কিরবার আশায় �ীপ 

ছািড়েয় িবেদেশর চাষামজুরেদর ম�ল কামনায়...। নািক অখনকার বাপ – ভাইরা �সাউ কথা 
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মুেখই আেনিন! গ� কয়িন ! যারা কয় ...তারা িক �ধু সং�াম সংঘষ�কারী বংেশর �লাকজন, 

�ছেলপুেলরা? তা হইেল িক এই সং�াম – আে�ালন সকেলর ম�েলর হইয়া উঠেছ িন! নািক 

এই সং�াম ... ইিতহস সকলেক লইয়া নয়...নািক বাদসাধ �কউ থাউকেবই...! িকছু �লাক 

�মেন িলেবিন।’
৩০

 আে�ালেনর গিরমার �িত সাধারণ মানুেষর এই অব�া, অ�ানতা আহত 

কের িনতাইেক। এর দায় কার? এ �ে�র উ�র অমীমাংিসতই �থেক যায়। নতুন সরকাির 

নীিত িকংবা দুন�ীিত আজ আর �সইিদেনর লড়াকু মানুষ�িলর �িত �কৃত ��া �াপন কের 

না। তাই সরকাির িনেদ�েশ ি�ডম ফাইটাররা সােড় সাতেশা টাকা কের �পনশন �পেলও 

�তভাগা – র বীর সং�ামীরা পান মািসক িতনশত টাকা। এই ব�বধােনর কারণ অ�াত । 

কািমল�ার �ছেল এই িনেয় হতাশা �কাশ করেল ধমেক ওেঠ অতুল কািমল�া। �ছেলটােক তাঁর 

িনেজর �ছেল মেন হয় না। মেন হয় �কান �জাতদােরর �ছেল। তাঁর এতিদনকার একটু একটু 

কের গেড় ওঠা অতীেতর সুখ�ৃিত �থেক তাঁেক �যন িবযু� কের িদে�। ‘�জনভূিম’–র জন� 

তাঁর আ�ত�ােগর মূল� িনধ�ািরত হেত পাের না সরকাির নীিতর �ারা। লড়াইটা একিদন 

হেয়িছল �স সত� িমথ�া হেত পাের না। �সই লড়াইেয়র �িতিট অনুভবই এখন �বঁেচ থাকার 

একমা� অবল�ন। 

       �তভাগা আে�ালন অিবভ� বাংলার �শষ সবেথেক বড় কৃষক আে�ালন। 

�াভািবকভােবই �তভাগা আে�ালনেক �ক� কের বত�মান বাংলােদেশর ঔপন�ািসকরাও 

উপন�াস রচনা কেরেছন। আমােদর আেলাচনার সূে� আমরা িতনিট উপন�াসেক িনেয় এখােন 

আেলাচনা করব। দুিট উপন�ােসর রচিয়তা �সিলনা �হােসন এবং একিট উপন�ােসর রচিয়তা 

আখতা��ামান ইিলয়াস।  

        ১৯৭১ সােল মুি�যুে�র পর সবে�ে�ই নতুন �জায়ার আসা আর� হেয় িগেয়িছল। 

সািহত�চচ�ােতও দৃি�ভ�ী ও মননশীলতার পিরবত�ন ঘেটিছল। এই সমেয়র একজন িবিশ� 
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ঔপন�ািসক হেলন �সিলনা �হােসন। তাঁর �য দুিট উপন�াস িনেয় আেলাচনা করব তার �থমিট 

হল ‘কাঁটাতাের �জাপিত’ (১৯৮৯ ি�:) এবং ি�তীয়িট হল ‘গায়�ী স��া’ (১৯৯৪ ি�:)। 

 

৬. কাঁটাতাের �জাপিত : �সিলনা �হােসন   

          নােচােলর �তভাগা আে�ালেনর িকংবদি� নারী ইলা িম�। এই ইলা িমে�র 

জীবনেক �ক� কেরই গেড় উেঠেছ �সিলনা �হােসেনর উপন�াস ‘কাঁটাতাের �জাপিত’। 

“�তভাগার দািবেত উ�রব� জুেড় আে�ালন যখন �ায় �শষ হেয় এেসিছল (১৯৪৬-৪৮) , 

�সই সময় রাজশাহীর নােচােল �তভাগার আে�ালন �� হেয়িছল। কিমউিন� পািট� ও কৃষক 

সিমিতর �নতৃে� পািক�ান �িত�ার পর ১৯৪৭ �থেক রাজশাহীর নবাবগ� ও নােচােল 

�তভাগার দািবেত সাঁওতাল , িহ�ু ও মুসলমান ভাগচািষেদর আে�ালন তী� িবে�ােহর �প 

িনেয়িছল। এই আে�ালেন ব� সংগঠক ও কম�ী অসীম সাহস ও আ�িরকতা িনেয় �যাগ িদেয় 

আ�দান কেরিছেলন।”৩১ 

         এই আে�ালেনর অন�তম �ন�ী ইলা িম�। িতিন �তভাগা আে�ালেন নােচােলর 

নারীেদর সংগিঠত কেরিছেলন। িতিন িছেলন চাঁপাইনবাবগে�র রামচ�পুর এলাকার 

কিমউিন� �নতা রেমন িমে�র �ী এবং িনেজও িছেলন ভারতীয় কিমউিন� পািট�র সদস�। 

িবেয়র পর ��রবািড়েত এেস �ামীর সে� সি�িলত ভােব নােচােলর কৃষক আে�ালেনর 

কােজ যু� হেয়িছেলন। এই রাজৈনিতক ব�ি�ে�র জীবনিভি�ক কািহিনেকই �সিলনা তাঁর 

উপন�ােসর িবষয় িহসােব �হণ কেরেছন। উপন�াস �ধু বা�ব কািহিনর �� �পায়ণ নয়। 

তার সে� িমেশ থােক ক�নার সুবাস। �সিলনা ইিতহাস ঘটনা আর ক�নার সু�র সংিম�ণ 

ঘিটেয়েছন তাঁর উপন�ােস। অি�গভ� নােচােলর সং�ােমর ইিতহােসর �িত িতিন �যমন দায়ব� 
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�থেকেছন �তমিন নানা কি�ত চির� সৃি�র মাধ�েম কািহিনিটেক একিট অন� মা�া দান করেত 

স�ম হেয়েছন।  

        উপন�ােসর �থম পয�ােয় ইলা িম� রেমন িমে�র িবেয় এবং নানা ঘটনাচে�র 

উপ�াপনা করা হেয়েছ। নবম অধ�ায় �থেকই ইলা িম� রামচ�পুের �মেয়েদর �ুল �তির 

কের তাঁর কম�কাে�র জগেত �েবশ কেরেছন। ১৯৪০ সােলর মাচ� মােস কৃষকেদর জন� 

কিমশেনর সুপািরশ এবং কৃষকসভার কম�কাে�র কথােক �লিখকা ইলা িমে�র ভাষেণর খসড়া 

�তির করার মাধ�েম আমােদর সামেন তুেল ধেরেছন। ঐিতহািসক তেথ�র বণ�না ঔপন�ািসক 

কাঠােমায় িতিন দ�তার সে� ব�� কেরেছন। এই উপন�ােস এেসেছ ১৯৪৬ সােলর ১৬ ই 

আগে�র ভয়াবহ দা�া �স�, ভারেতর সাধারণ িনব�াচেন মুসিলম িলেগর জয়লাভ, 

�সাহরাওয়াদ�ীর �ধানম�ী� লাভ, �নায়াখািলর দা�া, গা�ীজীর �নায়াখািল সফর, ইলা – 

রেমেনর �নায়াখািল গমন এরই মােঝ ১৯৪৭ সােলর ২০ �শ ���য়াির ি�িটশরােজর ভারত 

�ছেড় যাওয়ার �ঘাষণা ইত�ািদ ইিতহাস ব�� হেয়েছ। ১৪ ই আগ� পািক�ান নােম নতুন 

একিট রাে�র জ� হল। মালদহ �জলার পাঁচিট থানা – চাঁপাইনবাবগ�, �ভালাহাট, িশবগ�, 

নােচাল ও �গাম�াপুর রাজশাহী �জলার সােথ যু� হয়। মুসলমান �দেশ িহ�ুরা বসবাস 

করেত পারেব িকনা এই �� চলেত �� কের। এর মেধ�ই রেমন িমে�র মা িব�মায়া িম� 

এেদেশ �থেক যাওয়ার িস�া� িনেলন। িক� �সই মুহূত� �থেক সংখ�ালঘু স�দােয় 

�পা�িরত হওয়ায় িহ�ু স�দােয়র �য মানিসক সংশয় ও সংকট ঔপন�ািসক �সিটেক 

দ�তার সে� উপ�ািপত কেরেছন।  

       “ভারতীয় কিমউিন� পািট�র ি�তীয় কংে�স কলকাতায় অনুি�ত হেয়িছল ১৯৪৮ 

সােল। �সই সে�লেন বা কংে�েস পািট�র �নতা রণদীেভর �� এবং িনেদ�িশত িস�া� িছল 

�য , ভারত উপমহােদেশ িব�ব ঘটেবই, �সজন� সশ� তৎপরতার মাধ�েম সমাজত� �িত�া 

করেত হেব। এই িনেদ�িশত িস�া� বা�বায়েনর কায��ম চালােনার ���াপেট নােচােল 
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�তভাগা আে�ালেনর সূ�পাত এবং হঠকারীভােব, অ��ত প�িতেত নােচােল কৃষক িব�ব ও 

পুিলশ–কৃষক সংঘষ� সংঘিটত হেয়িছল ১৯৫০ সােলর জানুয়াির মােস।”
৩২
 রেমন িম� 

রনদীেভর এই িস�া�েক সমথ�ন জানান এবং তারই পিরে�ি�েত িতিন নােচােল �তভাগার 

িস�া� �নন। উপন�ােস আমরা ল�� কির কৃষকরা ধান �কেট সাঁওতাল �নতা মাতলার 

বািড়েত জমা কের তারপর ভাগ কের �জাতদারেদর ধান �নওয়ার জন� খবর �দওয়া হয়। 

যারা িনেত আেস তােদর �দওয়া হয় আর যারা উপি�ত হয় না তােদর ভাগ �গা�র গািড় 

কের পািঠেয় �দওয়া হয়। �জাতদাররা এটা �মেন িনেত পােরন না। থানায় ধান লুেঠর 

অিভেযাগ জানােনা হয়। এেত পুিলিস তৎপরতা বৃি� পায়। ১৯৪৮ সােলর ৬ –ই মাচ� ইলা 

িম� – রেমন িমে�র একমা� স�ান �মাহেনর জ� হয় কলকাতায়। স�ান জে�র পর িতিন 

আবার িফের এেস আে�ালেন অংশ�হণ কের চেল যান সাঁওতাল অধু�িষত এলাকায়। 

সাঁওতালেদর উ�ীিপত কেরন এবং তােদর সং�ােম �নতৃ� িদেয় হেয় ওেঠন তােদর ি�য় 

রািণমা। কৃষক ও সাঁওতালেদর �যৗথ উেদ�ােগ ধান কাটা �� হেলই পুিলেসর উপি�িতর 

খবর পাওয়া যায়। জানা যায় একিট �াথিমক িবদ�ালেয় কেয়কজন কৃষকেক পুিলস আটেক 

�রেখেছ। তােদর ছািড়েয় আনার জন� হাজার হাজার নারী পু�ষ জেড়া হয়। িলগ সরকােরর 

পুিলস ও �সনাবািহনী সাত – আটিট �ােম আ�ন �ািলেয় �দয়। হত�া,লুঠ,ধষ�েণর মধ� িদেয় 

অমানিবক অত�াচার চেল। ইলা িম� �রাহনপুর ��শেন পুিলেসর হােত ধরা পেড় যান। 

এরপর �� হয় দীঘ� িনয�াতেনর বীভৎস কািহিন। এই উপন�াসিট �শষ হয় ইলা িমে�র �য 

জবানবি� পািট� ইশেতহার আকাের �কািশত হেয়িছল তা পােঠর মধ� িদেয়। সম� পৃিথবী 

তাঁর উপর ঘেট যাওয়া নৃশংস অত�াচােরর কািহিন �জেনিছল এই জবানবি�র মাধ�েমই। 

          এই উপন�ােস ইলা িমে�র সং�ামী জীবন অত�� যে�র সােথ িচি�ত হেয়েছ। 

ঘটনা পর�রােকও সুরি�ত রাখা হেয়েছ। �শািষত িনগৃহীত কৃষকেদর ন�ায� দািব আদােয়র 
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�ে� এই অসীম সাহসী নারীর সব��পণ কের ঝাঁিপেয় পড়ার কািহিনেকই �সিলনা �হােসন 

িববৃত কেরেছন ঐিতহািসক সত� ও সািহিত�ক সেত�র সাথ�ক �মলব�েন।   

 

 ৭. গায়�ী স��া : �সিলনা �হােসন 

         ১৯৯৪ ি��াে� �কািশত �সিলনা �হােসেনর ‘গায়�ী স��া’ �য়ী উপন�ােসর �থম 

খে� �তভাগা �স�  িহেসেব এেসেছ । ঔপন�ািসক �ে�র ভূিমকােত উে�খ কেরেছন �ে�র 

�থম খে�র ব�াি� ১৯৪৭ – ১৯৫৮ সাল পয��। অথ�াৎ �দশিবভােগর পরবত�ী সমেয় সদ�সৃ� 

পূব� পািক�ােনর সামািজক রাজৈনিতক উ�াল পিরি�িতেক িতিন তাঁর উপন�ােস তুেল 

ধেরেছন। ভারেতর ি�খি�ত  �াধীনতা �াি�র ফল�িতেত �য �দশিবভােগর পিরণাম িছল 

তােত আমরা �পেয়িছ অত�াচার, িনয�াতন, বা�চু�িত, সীমা� স�াস, �দশত�াগ, উ�া�, শরনাথ�ী 

িশিবর, �াণহািন, স�ানহািনর য�ণায় দ� সাধারণ মানুেষর জীবন। �াভািবকভােবই এই 

শারীিরক ও মানিসক �য় �িতমুহূেত� দ� কেরেছ িনেজর অি��েক। �সিলনা এই 

ভাবনািটেকই ধরেত �চেয়েছন। কািহিনর সূ�পাত ঘটেছ �দশিবভােগর পর িভেটমািট �থেক 

উৎখাত হওয়া মুিশ�দাবােদর রাঙামািট �াম �ছেড় রাজশাহীেত আ�য় �নওয়ার উে�েশ� 

মহান�া পার হেত থাকা কেয়কিট িবপয�� পিরবােরর বণ�না িদেয়। পুি�তা আর আলী 

আহমদ ভারত �থেক নতুন রা� পূব� পািক�ােন �েবশ কের। স�ান স�বা পুি�তার ��েনর 

মেধ�ই ি�তীয় স�ােনর জ� হয়। তাৎপয�পূণ�ভােব পুে�র নাম রাখা হয় �তীক। ধেম�র 

িভি�েত দুিট রাে�র জে�র রাজৈনিতক িভি���র �ািপত হেয়িছল পরাধীন ভারতবেষ� দীঘ� 

িতনদশক ধের। যােত িনিদ�� �ভৗেগািলক অ�েল বসবাসকারী মানুষেক মুহূেত� সংখ�া�� 

িকংবা সংখ�ালঘু অিভধায় ভূিষত করা যায়। মানুেষর জীবেনর এই চরম �তেক সািরেয় 

�তালা যায় না। উ�া� হওয়ার য�ণার সে� �য অব�া িমেশ থােক তার �কােনা �িতেষধক 

হয় না। ফজেল গাজী, তার মা, �হডমা�ার নস��াহ, তাঁর �ী ও দুই �ছেল মিফজুল ও 
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তিরকুল তারাও ভারত �ছেড়েছ। নস��াহ নােচােল এেস �ােমর �াথিমক িবদ�ালেয় চাকির 

পান আর আলী আহেমেদর রাজশাহী কেলেজ বাংলা িবভােগ িহ�ু অধ�াপেকর �ছেড় যাওয়া 

শূন�পেদ িনেয়াগ হয়। বারবার তাঁর মেন হয় ‘ইেয় আজাদী ঝুটা হ�ায়’। নস��াহর বড় �ছেল 

মিফজুল আলী আহেমেদর সহেযািগতায় রাজশাহী কেলেজ ভিত� হয় এবং ছা� রাজনীিতেত 

জিড়েয় পেড়।      

         এই সময়ই নােচােল �তভাগা আে�ালন �� হয়। ইলা িম� ও রেমন িমে�র 

সহেযািগতায় নস��াহ, ফজেল গাজী এই আে�ালেনর সে� জিড়েয় পেড়। �জাতদার ওসমান 

গিণ �য স�েক� নস��াহ – র ভাই �স �তভাগার এই উ�াল দািবেক �মেন িনেত পাের না। 

�াভািবক ভােবই িবেরাধ তুে� ওেঠ। এর সে� যু� হয় পূব� পািক�ােন উদু�েক রা�ভাষা করার 

চ�া�। এই চািপেয় �দওয়া রা�নীিতর িব�ে� রাজশাহী কেলেজর ছা�রা িমিছল ও িবে�াভ 

�দশ�ন করেত িগেয় মুসিলম িলেগর দুবৃ��েদর �ারা আ�া� হন। কেয়কজন ছা�েক ���ার 

করা হয়। রাজশাহী �জেল তােদর আটক করা হয়। রাজশাহী শহের ছিড়েয় �দওয়া হয় দা�ার 

�জব। এই সুেযােগ ভয় �দখােনার রাজনীিতেত িহ�ুেদর স�ি� জেলর দের িবি� হেয় 

যায়। অেনক িহ�ুই সম� িকছু �ফেল �রেখ পািলেয় যায়।  

রেমন িমে�র �ারা চালু করা �তভাগােক ব� করার জন� পুিলস ও �সনাবািহনী 

তৎপর হেয় ওেঠ। সাঁওতাল ও কৃষকেদর �িতেরােধ চারজন পুিলস িনহত হয়। �িতেশাধ 

িনেত �সনাবািহনী িনিব�চাের �িল চালায়। �িলেত ফজেল গাজী িনহত হয়। �রাহনপুর ��শেন 

ইলা িম� ধরা পেড় যান। ইলা িম� সাঁওতােলর ছ�েবেশ িছেলন। তাঁেক সনা� করার জন� 

নস��াহ মা�ারেক ডাকা হয়। িক� িতিন তাঁেক �চেনন না বেল জানান। ইলা িম� এবং 

সাঁওতালেদর উপর অকথ� পাশিবক িনয�াতন চালােনা হয়। ইলা িমে�র িবচাের যাব�ীবন 

কারাদ� হয়।  
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        উপন�ােসর এই পয�ােয় মূলত রা�ভাষােক �ক� কের সাধারণ মানুষ �য সং�ােম 

ঝাঁিপেয় পেড়িছল �সই বৃ�া� ব�� হেয়েছ। উপন�ােসর পরবত�ী অংেশ ইলা িম� �স� আবার 

এেসেছ। তাঁর শারীিরক অব�ার অবনিতর কারেণ তাঁেক ঢাকা �মিডক�াল কেলেজ আনা হয়। 

আলী আহেমদ তাঁেক �দখেত যান। এখান �থেক প�ােরােল মুি� �পেয় কলকাতায় চেল যান 

ইলা িম�। এই অংেশ ভাষা আে�ালন �যেহতু ��� �পেয়েছ, তাই ইলা িম� �স� এখােনই 

�শষ হেয়েছ। �থম খ� সমা� হেয়েছ মাশ�াল ল’ জািরর �স� িদেয়। 

        �সিলনা �হােসন ‘গায়�ী স��া’ উপন�ােসর �থম খে� মূলত ভাষা আে�ালনেকই 

��� িদেয়েছন। ইলা িম� ও �তভাগা �স� কালানু�িমক ইিতহােসর পার�য�েক 

সিঠকভােব উপ�াপন করার লে��ই ব�ব�ত হেয়েছ। িতন খে� সমা� এই উপন�ােস 

�সিলনা–র মূল ল�� �দশিবভােগর পর পূব�–পািক�ােনর মানুেষর জীবেন ও সং�ৃিতেত 

ভাষােক �ক� কের �য অি�ে�র লড়াই �� হেয়িছল তাঁর বণ�না �দওয়া। এই ভাষািভি�ক 

জাতীয়তাবাদ নবসৃ� রা�িটেক একিট সূে� গাঁথেত �চেয়িছল। পরবত�ীকােল ভাষা আে�ালেনর 

পথ ধেরই বাংলােদেশর মানুষ মুি�যুে�র মাধ�েম অজ�ন কেরেছ একিট �াধীন সাব�েভৗম রা�। 

িক� �শষপয�� এই রা� ও তাঁর �াধীন অসা�দািয়ক ভাবমূিত�েক র�া করেত পােরিন। 

ব�ব�ুর হত�াকাে�র মধ� িদেয় �িতি�য়াশীল সা�দািয়ক উ� জাতীয়তাবাদী রাজনীিতর 

িব�ার বাংলােদেশর সাধারণ মানুেষর ��েক নস�াৎ কেরেছ। �দশিবভােগর য�ণােকও বুেক 

িনেয়ও �য মানুষ�িল নতুন একিট রাে�র স�ার সে� িমেশ �যেত �চেয়িছল �সখােনও িক� 

সৃি� হেয়িছল �িতব�কতা। তাই অেনক আ�বিলদােনর মধ� িদেয়ও আি�ক সংঘাত �থেক 

মানুষ মু� হেত পােরিন। �সই য�ণােকই ঔপন�ািসক এই উপন�ােস তাঁর িনিবড় পয�েব�ণ ও 

িবে�ষণী দ�তার �ারা িনম�াণ কেরেছন। 
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 ৮. �খায়াবনামা : আখতা��ামান ইিলয়াস 

         আখতা��ামান ইিলয়ােসর সািহত�জীবেনর সূ�পাত �ছাটগ� িদেয়। ১৯৭৬ – 

১৯৮৫ সােলর মেধ� �িতিনিধ�ানীয় �বশ কত�িল গ� তাঁর �কািশত হেয়িছল। ‘অন� ঘের 

অন� �র’, ‘�খাঁয়াির’, ‘দুেধভােত উৎপাত’ এই গ�সংকলন�িল এই সময়সীমার মেধ�ই 

�কািশত হয়। ১৯৮৬ �ীঃ �কািশত হয় তাঁর �থম উপন�াস ‘িচেলেকাঠার �সপাই’ এবং 

দশবছর পর �কািশত হয় ‘�খায়াবনামা’ (১৯৯৬ ি�:)। ইিলয়াস িনঃসে�েহ একজন 

�মতাশালী �লখক। তাঁর ‘মেতা �খরভােব সেচতন, জাতীয় মেনর গভীের িনম� এবং 

আ�স�ানী আেগর পেব�র �লখেকরা িছেলন না। এমন ভূিমসংল�তাও কােরা িছল বেল মেন 

হয় না। আজ যখন পুব বাংলার শ�ের মধ�িবে�র �ােমর জীবেনর সে� �যাগ �েমই িশিথল 

হেয় আসেছ, আজ যখন শ�ের মানুষেদর �দেশর সে� এই িবে�দ �েমই আধুিনকতার 

ল�ণ বেল গণ� হে�, তখন আখতা��ামান ইিলয়ােসর �দেশর মািটর সে� সৃজনশী�ভােব 

সংেযাগ �াপন ও সংেযাগর�া সীমাহীনভােব তাৎপয�পূণ�।”
৩৩

 

        তাঁর অসামান� মহাকােব�াপম উপন�াস ‘�খায়াবনামা’–য় এক গভীরতর �চতনােক ব�� 

কেরেছন। বাংলােদেশর �াি�ক জনপেদ বসবাসকারী একিট জনেগা�ীর যািপত জীবেনর 

খুঁিটনািট িতিন তুেল ধেরেছন তা তাঁর গভীর পয�েব�ণ শি�র ফল। িতিন িনেজই বেলেছন 

“�দেশর িক জািতর সং�ৃিতর �গাড়ায়” �যেত হেব। �ধুমা� মধ�িব� জীবেনর ‘স�াঁতস�াঁেত 

দুঃখেবদনােক’ সািহেত� িতিন লালন করেত চান না। ‘�খায়াবনামা’ তাঁর �সই ভাবনারই 

ফসল। এই উপন�ােসর িবষয়ব� মূলত মানুেষর �বঁেচ থাকার �খায়াব। কাৎলাহার িবেলর ধাের 

জ�ল সাফ কের বসিত গেড় �সাভান ধুমার সুেখ থাকার �খায়াব, তিমেজর �জাতজিমর সােথ 

সােথ �তভাগার �খায়াব, তাঁর বাবার ঘুেমর �ঘাের কাৎলাহার িবেলর অশরীরী মুনিসেক �দখার 

�খায়াব, �করামেতর �চরাগ আিল ফিকেরর মেতা গােয়ন হওয়ার �খায়াব–সবই একসময় 

�ভেঙ পেড়।  
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       �খায়াবনামার �� িবেলর মািলকানা জিমদােরর অধীেন চেল যাওয়ার মধ� িদেয়। 

জিমদাির �শাষেণ �িত�� হয় এই এলাকার মানুষ। পাশাপািশ শরাফত ম�ল ও কালাম 

মািঝর মেতা নতুন মুসলমান �জাতদার ��িণ �তির হেত থােক। �শাষেণর �ে� তারা 

জিমদােরর �থেক আলাদা নয়। তাই তােদর সােথ িবেরাধ �তির হয় তিমজ–�করামেতর মেতা 

�খেট খাওয়া মানুষেদর। িবল ডাকািতর আসািম হেয় তিমজ �ফরার হেয়ও �� �দেখ িনেজর 

জিমর। িখয়ার অ�েল িগেয় �তভাগা আে�ালেন জিড়েয় পেড়। যিদও �থেম তিমজ �তভাগার 

ব�াপাের আ�হী িছল না। “পি�েম ধান কাটেত িগেয় আিধয়ার-�দর কা�কারখানা �তা তিমজ 

�দেখ এেসেছ িনেজর �চােখই, এসব দাপাদািপ �স িনেজই িক আর পছ� কের? জিম হল 

�জাতদােরর, ফসল �ক কী পােব �সটা �তা থাকেব মািলেকর এি�য়াের। অথচ ফসেলর 

�বিশরভাগ দখল করেত আিধয়াররা �নেম পেড় হািতয়ার হােত।”
৩৪
 িক� তার এই সহমিম�তা 

��ােধ �পা�িরত হেত সময় লােগ না। শরাফত ম�ল ও তার �ছেল কােদর তিমজেক জিম 

বগ�া িদেত চায় – এর িপছেন একিট বৃহৎ �াথ� লুিকেয় আেছ। কােদর মেন কের তিমজেক 

জিম িদেল “তিমজটা এখন তার বেশই থাকেব। িগিরর ডাঙায় মািঝেদর দাপট এখনও কম 

নয়। মািঝেদর মেধ� এই তিমজটাই �গালাবািড় �গেল একবার না একবার তার �দাকােন িগেয় 

অেনক�ণ বেস থােক , লীেগর �ছেলেদর কথাবাত�া মন িদেয় �শােন। এেক িদেয়ই 

মািঝপাড়াটা কােদর িনেজর িদেক টানেত পারেব। আবার দেলর �নতােদর সামেন �স দািখল 

করেত পারেব তিমজেক। এরকম কম�ী এই এলাকায় আর পাওয়া যােব না। তাছাড়া , এসব 

মািঝ আর চাষা আর কলুেদর মেধ� �ভদােভদ রাখেল পািক�ােনর ডােক সাড়া �দেব �ক?”৩৫ 

        মুসিলম িলেগর র�ণশীল অংশ কিমউিন� এবং �তভাগা িবেরাধী িছল, তারা 

তিমেজর মেতা �লােকেদর কােছ িমথ�া �চার চািলেয় এই আে�ালনেক �� কের িদেত 

�চেয়িছল। পািক�ােন জিমদার মহাজিন থাকেব না। �তভাগা িনেয় বেলেছ, “পািক�ান হেল 

আফেসাস কেরেছ, তােদর কত �তিজ �তিজ মুসলমান �ছেল পািক�ােনর ডােক মুসিলম লীেগ 
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িভেড় �গেছ। তারা িক এমিন এমিন িভেড়িছল।”৩৬ িক� �যিদন ধান ভাগ হয় �সিদন �স 

বুঝেত পাের �কন িখয়ােরর আিধয়াররা দুইভাগ দািব কের আে�ালন কেরিছল। হােলর গ� 

মই, লাঙল, পািন বাবদ টাকা �কেট �রেখ তিমজ যা পায় তােত তার মুখ ‘কােলা’ হেয় যায়। 

িবিচ� রকম বেকয়ার দািব আর অ�ুত ব�াখ�া তাঁেক িবি�ত কের। িক� �মেন না িনেয় উপায় 

থােক না। �জাতদার ম�েলর সােথ লড়বার সামথ�� তার �নই। ম�েলর �ছাটেছেল �য 

পািক�ােনর �� �দখেছ �সখােনও কৃষেকর মুি� �নই। আেছ �শাষেণর হাতবদেলর �ি�য়া। 

�তভাগা আে�ালন �ভেঙ িদেত �জাতদার মহাজনরা সা�দািয়ক দা�া বাধায়। দুই স�দােয়র 

মানুেষর ঐক� ন� করার জন� একিট ভুল �বাঝাবুিঝ সৃি� করা হয়। তিমজ বুঝেত পাের তার 

জিমর �খায়াব �কানিদনই পূরণ হওয়ার নয়। কালাম মািঝর িবেল িবনা খাজনায় মাছ ধরেত 

িগেয় যমুনার মািঝেদর সােথ িবেরােধ জিড়েয় একজনেক সড়িকর আঘােত ঘােয়ল কের 

তিমজ। তার িব�ে� মামলা হয়। কােদর তােক ঢাকা শহের এম.এল.এ ইসমাইল �হােসেনর 

বািড়েত লুিকেয় রাখার পিরক�না কের যােত ভিবষ�েত �স তিমজেক কালােমর িব�ে� 

ব�বহার করেত পাের। ঢাকার ��েন তােক �তালা হয়। �সই ��েনর পােশই দাঁিড়েয় িছল 

শা�াহােরর ��ন। তােত �চুর পুিলস ওেঠ। কারণ িজ�াসা করেত িগেয় জানেত পাের 

আিধয়ারেদর হা�ামা দমন করেত যাে� পুিলস। তিমজ ওই ��েন উেঠ বেস। তার মেন হয় 

এখােন একটু �চ�া করেল �স বগ�ার জিম পােব। �ানীয় কৃষকেদর িব�াস কের না বেলই 

�জাতদাররা বাইেরর কৃষকেদর জিম বগ�া িদে�। এখােন বগ�াদার হেয় জিম চাষ করেল হাল 

িফের যােব। আর �তভাগা হেয় �গেল তােক আর �ক পায়। ব�িক িভটা ছািড়েয় �নেব। �সই 

��পূরেণর আকা�া িনেয় তিমজ ছুটেত থােক ঠাকুর গা,ঁ িহিল িকংবা নােচােল। 

          �� ইিতহাসেচতনা, মানিবকেবাধ এবং জীবনেক িনিবড়ভােব পয�েব�ণ করার 

দ�তাই আখতা��মান ইিলয়াসেক িদেয়েছ ‘�খায়াবনামা’ িনম�ােণর শি�। �তভাগার 
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ইিতহাসেক অিত�ম কের এই উপন�াস আসেল মৃি�কা সংল� �াি�ক মানুষ�িলর জীবন 

�বিচে��র ইিতহাস তােদর �দখা পূণ� ও অপূণ� সম� �খায়ােবরই িববরণ। 

          �শষিবচাের �ীকার করেতই হেব ‘�তভাগা’ একিট আংিশক সং�াম; সাধারণ 

কৃষকেদর কােছ কৃিষিব�ব তখনও িছল সুদূর আদশ�। �াভািবকভােবই কৃষকেদর মেধ� িকংবা 

�নতৃে�র মেধ�ও এই আে�ালনেক কায�করী �েপ এিগেয় িনেয় যাওয়ার মেতা �মতা িছল 

না। কৃষক সভার শি� িনিহত িছল �াম �েরর কিমিট �িলর মেধ�। এরাই মূলত কৃষকেদর 

মেধ� সংেযাগ বজায় �রেখ িনেজেদর �েয়াজন অনুযায়ী �ামীণ কায�ভার সামেলেছ এবং 

�তভাগার লড়াইেত এরাই এিগেয় এেসেছ। শ�ের মধ�িব� মানুষ এই আে�ালেনর সে� 

কখেনাই একা� হয়িন। বামপ�ী �নতৃ�ও এ ব�াপাের সফল হয়িন। “আগ� িব�েবর’ 

িবপয�েয়র পর বামপ�ী জাতীয়তাবাদীেদর জাতীয় সং�ােমর �কােনা কম�সূচী িছল না। 

কিমউিন� পািট�ই একমা� পািট� �য ‘�মতার জন� চূড়া� সং�ােমর’ ডাক িদেয়িছল। িক� 

‘জাতীয় �নতৃে�র মাথার উপর িদেয়’ কৃষক সং�ামেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার মেতা শি� তার 

িছল না।”৩৭ ফলত এই আে�ালনেক িনেয় �লখাও হেয়েছ খুব কম। বাংলােদেশর িসংহভাগ 

মধ�িব� �লখক �গা�ী �তভাগা আে�ালেনর সে� মানিসক ভােব স�ৃ� হেত পােরনিন। 

�াভািবক ভােবই িবেশষত উপন�ােসর ��ে� আমরা কৃষক �নতৃে�র ভূিমকা কমই ল�� 

কির। কিমউিন� ভাবনাপু� যুবকরাই এই ধরেণর উপন�ােসর মূল চািলকাশি� হেয়েছন। 

তােদর মধ�িব� মানিসকতাই উপন�ােসর গিতপথ িনম�ান কেরেছ। ব�িত�ম আখতা��ামান 

ইিলয়ােসর ‘�খায়াবনামা’ উপন�াসিট �যখােন �াি�ক মানুেষর �চাখ িদেয় জিম ও ফসেলর ��, 

অিধকােরর রাজনীিত �� হেয় ওেঠ। ‘�তভাগা’ আে�ালন িনেয় �লখা উপন�াস�িল 

আে�ালেনর পরবত�ীকােল রিচত হেয়েছ। �াভািবকভােবই আে�ালেনর িদশা িনম�ােণ এই 

উপন�াস�িলর �কােনা ভূিমকা �নই। িক� পরবত�ীকােলর সািহত�সৃি�র ��ে� ‘�েদেশর 

মৃি�কায় ও বাতাবরেণ, �েদশীয় অিভ�তায় সমৃ� হেয় তাঁরা ি�তীয় মহাযু�–সমকালীন 
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সংকটকালেক নবযুগ – �চতনার �া�র – শািনত কথাসািহেত� �পািয়ত করেলন। আধুিনক 

পৃিথবীেত উৎপীড়েনর িব�ে� �িতেরােধর বাণী এভােবই ব�া� হেয় যায় �দেশর গি� 

ছািড়েয়। �দেশ �দেশ �ভেবাধস�� মানুেষর �িতেরাধ এভােবই অিবি�� হেয় �দখা �দয়। 

�ত�াশা িনেয় আেস এমন �কানও নতুন �ভােতর –  

                     যেব উৎপীিড়েতর ��নেরাল 

                     আকােশ বাতােস �িনেব না –’
৩৮
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তৃতীয় অধ�ায় 

�তভাগার সং�াম  :  বাংলা �ছাটগ� 

 

          বাংলােদেশ কৃষক িবে�ােহর ঐিতহ�েক অবল�ন কেরই ‘�তভাগা আে�ালন’ 

(১৯৪৬–৪৭ ি��া�) �াধীনতা পূব� অিবভ� বাংলার সব�ােপ�া বৃহৎ একিট কৃষক আে�ালন। 

কৃষেকর অিধকােরর দািব �ধুমা� অথ�ৈনিতক �াথ�পূরেণর মেধ� সীমাব� িছল না। 

আ�স�ােনর �ে�ও এই �থম কৃষক তার জািতগত অিভমােনর সপে� লড়াই কেরিছল। 

এই সম� নানা কারেণ বাংলার কৃষক িবে�ােহর ইিতহােস ত�গতভােব আংিশক সফল এই 

িবে�াহ একিট নতুন অধ�ােয়র সূচনা কেরিছল। যা পি�মবে�র পরবত�ী কৃষক িবে�ােহর 

অিভমুখ নতুন কের িনম�াণ কের তুেলিছল। এছাড়াও পি�মবে�র ইিতহােস বামপ�ী 

গণতাি�ক রাজৈনিতক ভাবনার িভি�েক দৃঢ়ভােব �িত�া করার ��ে� এই আে�ালেনর 

ভূিমকা অন�ীকায�।  

       চি�েশর দশেকর �শেষর িদেক একিট ঐিতহািসক সি��েণ গেড় ওঠা �তভাগা 

আে�ালন �ধুমা� একিট কৃষক আে�ালন িহেসেব নয়, জীবনেক নতুন কের �দখার একিট 

দৃি�ভি� গেড় �তালার জন�ও িবেশষ তাৎপয�পূণ�। কৃিষ �ধু একিট জীিবকা নয়, কৃিষ হল 

একিট জীবনচয�া। কৃষেকর জিমর সে� স�ক� �ধু অথ�ৈনিতক স�ক� নয়। �াসা�াদেনর 

হািতয়ার ছাড়াও এর সে� যু� থােক একিট আেবগ। তাই �তভাগা বাংলার ভূিমহীন 

কৃষকেদর অথ�ৈনিতক আে�ালন হেলও জিমর সে� যু� �দেয়র আেবগটা িমথ�া নয়। 

কৃিষিভি�ক বাংলার সমােজ কৃিষজীবী মানুেষর �শাষণ ও ব�নার ইিতহাসটা পুেরােনা। িক� 

�িতেরােধর ভাষাটা িছল নতুন। একিট িনিদ�� কালপেব� গেড় ওঠা একিট িবিশ� কৃিষ 

আে�ালেনর পিরে�ি�েত রিচত গ��িলর আেলাচনার মধ� িদেয় �ধু �তভাগার কািহিন িববৃত 

করা আমােদর উে�শ� নয়। একিট �দয় উজার করা সংঘব� আেবগ �য �িতবাদ ও 
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�িতেরােধর ভাষায় �কািশত হেয়েছ তা একিট গভীর ��িণেচতনা �থেক উ�ূত। এই 

��িণেচতনার িপছেন সাম�বাদী মেনাভােবর �ভাব ��। আর এই �বাধই �তভাগােক �ক� 

কের গেড় ওঠা গ��িলেত �� ছাপ �ফেল �গেছ। পাশাপািশ গ��িল িশ� উৎকষ�তার 

মানদে� আেদৗ �হণেযাগ� িকনা �স িবষেয় আেলাকপাত করাও আমােদর উে�শ�।কারণ 

অেনকসমেয়ই একিট আদশ�েক �কাশ করার িবপুল আেবেগ �লখক সৃজনশীলতার িশি�ত 

িবকােশর ��ে� দুব�ল হেয় পেড়ন।  

         �তভাগার গ� িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় �থেমই আমরা যার গ� িনেয় 

আেলাচনা করব িতিন হেলন মািণক বে��াপাধ�ায়। ‘যু� সমকাল �থেকই ��ভােব সািহেত� 

মাক�সবােদর �েয়াগ িনেয় এক সেচতনা �দখা যায় বামপ�ী এবং সাম�বােদ দীি�ত ও 

সাম�বাদ �ািণত সািহিত�ক ও বুি�জীবীেদর মেধ�। �াধীনতা উ�রকােলর সূচনা �থেকই তা  

তী� আকার �নয়। মািণক বে��াপাধ�ায় �মশ বামপ�ী রাজনীিত – ভাবনার সে� জিড়েয় যান 

ঊিনশ শ চুয়াি�শ সােলই এবং মাক�সবাদী সািহত� িচ�ার অন�তম শিরক হন কথায়, জীবেন 

ও তাঁর সৃি�েতও’।
১
 এই �চতনার �ত�� �িতফলন ঘেটেছ �তভাগা আে�ালনেক িনেয় �লখা 

তাঁর অিত উে�খেযাগ� িতনিট �ছাটগে� ‘হারােনর নাতজামাই’(১৩৫৩ব�া�), ‘�ছাট 

বকুলপুেরর যা�ী’ (১৩৫৩ ব�া�) এবং ‘�চতালী আশা’ (১৩৫৪ ব�া�) গে�। 

  

১. হারােনর নাতজামাই : মািণক বে��াপাধ�ায় 

           �ােমর দির�, �শািষত অত�াচািরত মানুেষর �চতনার �ের িকভােব ��িণেচতনা 

জা�ত হল এবং �িতেরােধর অিভনব� িকভােব শাসেকর �কুিটেক উেপ�া করেত পারল 

তারই �ল� দৃ�া� মািণক বে��াপাধ�ােয়র ‘হারােনর নাতজামাই’ শীষ�ক িবখ�াত �ছাটগ�িট। 

�তভাগা আে�ালেনর অন�তম �নতা ভুবন ম�ল। �ােম �ােম �স এই আে�ালেনর বাত�া 

�প�েছ �দয়। কৃষকেদর ঐক�ব� কের অত�াচার ও অত�াচারীর ��প উে�াচেনর পাশাপািশ 

��িণেচতনায় দীি�ত কের। ভুবন ম�ল অিবসংবাদী �নতা। �ােমর �শািষত মানুষ তােক 
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‘বাপ’ বেল মেন কের। এক স��ায় �স উপি�ত হয় ‘সািলগ�’ �ােম। রােত �স আ�য় �নয় 

হারােনর ঘের। �কােনা এক িব�াসঘাতেকর অমানিবক িহং�তার ফেল �স খবর �প�েছ যায় 

পুিলেসর কােছ। দােরাগা ম�থর �নতৃে� পুিলস হারােনর বািড় িঘের �ফেল। হারােনর ঘর 

�থেক ভুবনেক ���ার হেত �দেব না বেল, গাঁ �ভেঙ মানুষ ছুেট আেস �িতেরাধ করার জন�। 

সািলগ� �াম �থেক যিদ ভুবন ধরা পেড় তেব তা এই গাঁেয়র পে� অস�ানজনক। তারা 

ধান �দেব না বেল কবুল কেরেছ জান। এখন ভুবেনর জন� যিদ জানটাও িদেত হয় তবুও 

ভুবনেক পুিলেসর হােত তুেল �দওয়া যােব না। আমােদর আেলািচত পূব�বত�ী অধ�ােয় �ণময় 

মা�ার ‘লখী�র িদগার’ উপন�ােসর কৃষক �নতা �গািব� িম�র জন�ও �ােমর মানুেষর একই 

রকম অনুভূিত আমরা ল�� কেরিছ। কৃষক সিমিতর �নতােদর হাত ধেরই �য লড়াইটা চািলেয় 

�যেত হেব �সই িব�াস এই সময় মানুেষর মেন কায�করী িছল। এই সময় হারােনর �মেয় 

ময়নার মা-র উপি�ত বুি� সবাইেক অবাক কের �দয়। ভুবনেক ময়নার �ামী জগেমাহন বেল 

দােরাগার সামেন িনেয় আেস। ম�থ দােরাগা সে�েহর বেশ ���ার করেত পারত, িক� �স 

সাহস হয়িন। দেল দেল কৃষক অ�হােত উপি�ত হেয়েছ এই বািড়র সামেন। সশ� এই 

�িতেরােধর মুেখ পুিলসেক চেল �যেত হয়। 

         �তভাগা আে�ালেন �াম� নারীেদর ভূিমকা অন�ীকায�। ‘ময়নার মা’ চির�িট তারই 

একিট উে�খেযাগ� দৃ�া�। এই আে�ালেনর নারী বািহনীর ভূিমকা স�েক� বলেত িগেয় 

িপটার কা�াস� উে�খ কেরেছন – ‘একথা অন�ীকায� �য, তােদর মেধ� িনভ�ীক তথা বুি�দী� 

�নতৃে� উ�ব হেয়িছল আর ব�েন�ী উেঠ এেসিছল �ানীয়ভােব, আমরা �দেখিছ �ােমর দির� 

রমণীরা �ধুমা� ধানকাটা আর �জাতদােরর কাছাির �ঘরাওেতই �যাগ �দয়িন, অত�াচােরর 

সামনাসামিন হওয়ার ব�াপাের �ধু সবেচেয় জ�ী িছল না, �ােমর দির� রমণীরা অভু��ােনর 

কিঠনতম পয�ােয় মূল�বান �নতৃ� িদেয়েছ’।
২
 �ীর পরপু�েষর সােথ রাত কাটােনার খবর 

�প�েছ যায় জগেমাহেনর কােছ। �ু� জামাই জগেমাহনেক শা� কের ময়নার মা। যুি� �দয় 

‘ম�ল দশটা গাঁেয়র বাপ। খািল জে�া িদেলই বাপ হয় না, অ� িদেলও হয়। ম�ল আমােগা 
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অ� িদেছ। আমােগা বুঝাইেছ, সাহস িদেছ, একসাথ করেছ, ধান কাটাইেছ’।৩ �শষপয�� 

�বােধাদয় হয় জগেমাহেনর। এমন সময় আবার হানা �দয় ম�থ দােরাগা। ময়নােক িনেয় 

অ�ীল ম�ব� করেতই �িতবােদ গেজ� ওেঠ জগেমাহন। গে�র �শেষ �দখা যায় ম�থ দােরাগা 

বৃ� হারান সহ এই বািড়র সবাইেক ���ার কের িনেয় যায়। িক� যা তােক �ি�ত কের তাই 

এই গে�র মূল সুর বা আমােদর এই আেলাচনারও মূল উে�শ�। ‘এটা ভাবেত পােরিন ম�থ। 

ম�েলর জন� হেল মােন �বাঝা �যত, হারােনর বািড়র �লােকর জন� চািরিদেকর গাঁ �ভেঙ 

মানুষ এেসেছ। মানুেষর সমুে�র, ঝেড়র উ�াল সমুে�র সে� লড়া যায় না’।৪ অন�ােয়র 

িব�ে� স�ব� �িতেরােধর কািহিন এিট। িশি�ত ব��নায় পিরিমিতেবােধর সাথ�ক �পায়েণ 

এই গ�িট �ধু �িতবােদর গ� নয় , এিট জীবেনর গ�। 

 

 ২. �ছাট বকুলপুেরর যা�ী  : মািণক বে��াপাধ�ায়    

        �ছাটবকুলপুর নামক একিট �ত�� �ােম ঘেট যাওয়া পুিলিস স�ােসর �িতি�য়ায় 

হাওড়ার কারখানার মজুর িদবাকর, তার �ী আ�া ও িশ� স�ােনর চরম লা�নােকই বণ�ণা 

কেরেছন মািণক বে��াপাধ�ায় তাঁর ‘�ছাট বকুলপুেরর যা�ী’ গে�। আ�ার বােপর বািড়র �দশ 

�ছাটবকুলপুর। �সখানকার �গােলােযােগর খবর �পেয়ই বাপ ভােয়র খবর িনেত এেসেছ তারা। 

িক� �ােম �ঢাকার মুেখই পাহারাদারেদর ��বান তােদর িব�� কের �তােল। ‘সিবনয় �� 

সরল ভাষায় িদবাকর তােদর আগমেনর কারণ ও িববরণ দািখল কের। কাঁদাকাটা কের না 

বেল,ভেয় িদেশহারা হেয় পােয়র তলায় আছেড় পেড় না বেল �বাধহয় তার ব�াখ�া এেদর 

পছ� হয় না’।
৫
 ভয় �দখােনার �য রাজনীিত তা এই অিত সাধারণ মানুষ�িলর কােছ ব�থ� 

হেয় যাওয়াটা �মেন �নওয়া সহজ নয়। ফেল মেন হয় এরা �কােনা সাধারণ মানুষ নয়। 

‘িন�য় �কােনা �ড�ারাস �লাক ছ�েবেশ এেসেছ’। তাই সাচ� কের িনি�� হেত চায় 

�শাসন।এখােনই গে�র চরম মুহূত� �তির হয়। সাচ� কের সে�হজনক যখন িকছুই পাওয়া 

�গল না। তখনই িদবাকেরর শােট�র পেকট �থেক পাওয়া যায় িতনিট সাজা পান মুেড় �দওয়া 
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একিট কাগজ। আর কাগজিট �দেখই সম� সে�হ দূরীভূত হেয় যায়। কাগজিট হল একিট 

ইশেতহার। যিদও �সিট পােনর রেস িভেজ �গেছ তবুও �সিট িবপদজনক ইশেতহার 

‘�ছাটবকুলপুেরর সং�ামী বীরেদর �িত’। এই এক টুকেরা কাগজ িনেদ�াষ িদবাকরেক �দাষী 

সাব�� করার জন� যেথ� িছল। ব�ুকধারী �শাসন �মতার দে� স�ােসর িনম�মতায় কতটা 

িন�ুর হেত পাের তারই একিট িনপুণ িচ� ফুেট উেঠেছ এই গ�িটেত। 

 

৩. �চতালী আশা : মািণক বে��াপাধ�ায় 

         �তভাগা আে�ালনেক িনেয় মািণক বে��াপাধ�ােয়র �ছাট আর একিট গ� ‘�চতালী 

আশা’। এই গ�িট গাঁেয়র বধূ দুিনর। যার �ামী দাসু শহের থােক। �রাজগারপািত অিত 

সামান�। দুিনর পরেন শতিছ� শািড়। তেব একিটমা� লাল তাঁেতর শািড় তার �তালা আেছ, 

দাসু শহর �থেক এেল �স �সিট পরেব। এই আশার আনে�র মােঝই �ােম �জাতদার 

পুিলেসর সি�িলত হামলায় ঘেট যায় এক সংঘষ�। �ােমর অেনক �লাক আহত। �ত�ােন 

বাঁধার জন� �েয়াজন পির�ার কাপেড়র। িক� হতদির� �ামীণ মানুষ�িলর কােছ একটুকেরা 

পির�ার কাপড় �যাগাড় করাও অস�ব। হতবাক দুিন বুঝেত পাের না তার িক করা উিচত। 

�শষপয�� �স তার কত�ব� উপলি� কের। ‘তরতর কের �ত পােয় ছুেট চেল দুিন। বাতাস 

এবার তার মুেখামুিখ। �চে�র অপরা� �শষ হেয় এেসেছ। আরও ি�� হেয় আেরকটু �জাের 

বইেছ হাওয়া। শািড়খানা গেণেশর হােত তুেল িদেলই �স ফালা ফালা কের ব�াে�জ বানােব’।
৬
 

এই আি�ক �িতেরাধ আে�ালেনর কম�ী কের �তােল দুিনেক। সং�ােমর এক পেরা� 

হািতয়াের �পা�িরত হেয় যায় দুিন। 

 

 ৪. সিলেমর মা : ননী �ভৗিমক 

        �ামীণ জীবেনর িচ� বাংলা কথাসািহেত� অ�তুল নয় িক� িতিরশ–চি�শ দশেকর 

এক ��িণর �লখকেদর হাত ধের �ামীন জীবন �যভােব উেঠ এল তােত পূব�তন ঐিতহ� �থেক 
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দৃি�ভ�ীর �মৗিলক পাথ�ক� ল�� করা �গল। �সিদেনর উ�াল িদন�িলর ছিব, সং�ােমর বিল� 

�ত�য় এই সময় যােদর �লখায় �� হেয় উেঠেছ তাঁেদর মেধ� উে�খেযাগ� নাম ননী �ভৗিমক 

–এর। বাংলা �গিত সািহত� আে�ালেনর িতিন িছেলন অন�তম কম�ী ও সংগঠক। �তভাগা 

িনেয় তাঁর �লখা ‘সিলেমর মা’ (১৩৫৩ ব�া�) গ�িট অভু�, অত�াচািরত কৃষকেদর 

সা�দািয়ক িবেরাধেক অ�ীকার কের িহ�ু মুসলমােনর সি�িলত ঐক�েকই িবধৃত কেরেছ। 

�শাষেকর চির� সবসময়ই এক। ধেম�র নীিতেবাধ, ঔিচত�েবাধ �শাষেকর চির�েক সংেশাধন 

করেত পাের না। তাই স�� কৃষক মঈন আজ �জাতদার করম আিলর চ�াে� আিধয়াের 

�পা�িরত। আইেনর লড়াই তােক ধীের ধীের িনঃ� কেরেছ। িক� বংশময�াদার আিভজাত� 

আজও আেছ। তাই বািড়র বউ �মেয়েদর �স মােঠ খাটেত িদেত চায় না। সিলেমর মা �সই 

��াব িদেল মঈন, বউ–এর গােয় হাত তুলেত ি�ধা কের না। মা� দুিদেনর �ের ভুেগ 

মঈেনর �ছেল সিলম মারা যায়। সিলেমর মােক �স �ছেলর কবেরর সামেনও কাঁদেত িদেত 

চায় না। �লােকর সামেন মােয়র কাঁদারও �কুম �নই। এেত �ধােনর বািড়র অময�াদা হয়। 

যিদও �ধােনর বািড়েত এখন দুেবলা খাওয়ারও সং�ান �নই।  

         এরই মেধ� ধানকাটার সময় এেস উপি�ত হয়। �জাতদার করম আিলর িব�ে� 

�িতেরাধ করার লে�� ধান �কেট িনেজর �খালােন �তালার জন� সবাই ��ত। এমন সমেয় 

মঈেনর বািড়র আি�নায় জেড়া করা ধান লুট করেত আেস করম আিলর �লাকজন। বুক িদেয় 

স�ান আগলােনার মত ধান আগেল রােখ সিলেমর মা। অত�াচািরত হেয় সিঙেনর �খাঁচা 

�খেয়ও ধান �স র�া কেরেছ। �শষপয�� খািল হােত িফের �যেত হেয়েছ ভাড়ােট ��ােদর। 

মঈনেক �� কের সিলেমর মা তােক আজ মারা হেব িক না? ‘‘�কেন মািরব মুই, �কেন 

বাপুের’ – মঈেনর গলার আওয়াজ �ভেঙ আেস অসহ� য�ণায়। ‘�মাসলমােনর িবিটেছায়া। 

...�বই�ত কির �গল ডাকােতরা’’ – মঈেনর িমথ�া বংশময�াদার অহংকার �ভেস যায় �চােখর 

জেল। �িতেরােধর শি�েত ধম�ীয় ও সামািজক ব�েনর �গাঁড়ািমও িশিথল হেয় যায়। 
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৫. ধানকানা : ননী �ভৗিমক 

       ‘�ধু জলপাই�িড়, িদনাজপুর বা ময়মনিসংহ নয়, রাজশাহীর নােচাল (যা �দশ 

িবভােগর পূেব� মালদহ �জলার অ�ভূ�� িছল) যেশােরর নড়াইল, ২৪ পরগণার কাক�ীপ – 

সু�রবন, �মিদনীপুেরর মিহষাদল, সুতাহাটা ও ন�ী�াম এছাড়া বাঁকুড়া, বীরভূম এবং রংপুর 

�জলার সীমাব� এলাকায় আিদবাসী (িবেশষত সাঁওতাল জনজািত) কৃষক সমাজ �তভাগা 

সং�ােম ���পূণ� ভূিমকা �হণ কের’।
৭
 ননী �ভৗিমেকর রিচত ‘ধানকানা’ (১৩৫৪ ব�া�) 

এবং ‘আগ�ক’ (১৩৫৮ ব�া�) এই ইিতহাসেকই �ত�� কের তুেলেছ। ‘ধানকানা’ গে� 

সাঁওতাল আধাঁ� ভূিমহীন কৃষক। একসময় তার পাঁচ িবেঘ জিম িছল। যিদও আজ তা 

মহাজেনর কােছ ব�ক পেড় আেছ। িদনমজুির কের �স পয়সা জমায় আর �� �দেখ একিদন 

�স জিম উ�ার করেব। ‘পাঁচ িবেঘ জিম। �জাতদােরর হােত পােয় ধের আিধ �নেব আেরা দশ 

িবঘা। সােড় িতনকুিড় টাকা আেছ, আেরা চার কুিড় �নেব মহাজেনর কাছ �থেক। ভাঙা বািড়টা 

সারােব। এ বছর �যমন �তমন একেজাড়া গ� িকনেব টাকা ধার কের। তারপর ফসল উঠেল 

�শাধ িদেয় �দেব সম�। অিবিশ� �জাতদার বলেব, দুেনা সুদ দাও। িক� ও �দেব না। �কননা 

পাঁচগিনর সাঁওতালরা কী কেরিছল – তীের িবষ মািখেয় রােখিন তারা?’ 
৮
 

          �শষপয�� ��টা হয়েতা অধরাই �থেক যােব আঁধা�র। কারণ তার ব�িক জিম 

িকেন িনেয়েছ ব�ু �জাতদার। আঁধা� তবুও একটা �শষ লড়াই কের। আবার িদন মজুির �� 

কের এবার আেরা কম মজুিরেত িক� �স ভাবেত চায় একটা উপায় হেবই। ‘ইংরািজ জানা 

উিকল–আমলারা �কােনা ফি� িনি�ত খুঁেজ পােব আইেনর বইেত’।
৯
 আর �সও িফের পােব 

তার জিম। �� ও ��ভে�র ইিতবৃ� এই গ�। 

 

৬. আগ�ক : ননী �ভৗিমক 

         ‘আগ�ক’ গে� শ�ের কমেরড উপি�ত হয় শালবিন �ােম সাঁওতালেদর সংঘব� 

কের লড়াই – এর জন� ��ত করেত। কমেরড পিরচেয়র �থেক �া�ণ হওয়ার সূে� ঠাকুর 
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নােমই �স পিরিচত হয়। মুরাির – র �নতৃে� সবাই জিমর ধান কাটার সাহস স�য় কের 

�ফলেলও ধান �কেট �তালার আেগই পুিলেসর হােত ধরা পেড় �গল মুরাির। �ুল ঘের 

আটেক রাখা হল তােক। তখনই �দখা �গল এক অপূব� দৃশ�। সাঁওতালরা তীর ধনুক িনেয় 

িছিনেয় িনেত এেসেছ মুরািরেক। কারণ �কঁদরা সাঁওতাল কথা িদেয়িছল ঠাকুরেক লড়াই তারা 

করেব। ‘জিমটা উেয়ারা �কেড় িলেল �তা আিম চাষ �ছেড় িদেলম। �তা আিম ক�ােন যাব 

তুেদর সে�? িক� তুেক কথা িদেয়িছ �তা করব’।
১০
 ঠাকুরেক িছিনেয় িনেত িগেয় �াণ হারায় 

দুজন। মুরািরর দুবছেরর �জল হয়। �জল �থেক �বিরেয়ই �স আবার আেস শালবিনেত। 

আবার সংগিঠত করেত চায় – ‘‘আবার আে�ালন করেত হেব, বুেঝছ। আবার জমােয়ত 

করেত হেব সবাইেক’  - পু�ষরা দাঁিড়েয়িছল �মেয়�েলার �পছেন। শা�ভােব তারা সায় িদল, 

‘আ�া তা বেট! আমােদর দুেটা �লাক �গেছ িক�ক আবার �তা লাগেত হেব...’।১১ সং�াম �তা 

�থেম থােক না কারণ সং�াম িচরকালীন। 

 

 ৭. বাদা : ননী �ভৗিমক 

        ননী �ভৗিমেকর ‘বাদা’ (১৩৫৫ ব�া�) গে� �জাতদােরর অত�াচােরর িনম�ম কািহিন 

িলিপব� রেয়েছ। বৃ� ভাগচাষী ঈ�র িদ�া। ভাগচাষী ও লাটদারেদর মেধ� দীঘ�িদন ধের 

িববাদ চলেছ। এই িববােদ জিড়েয় পেড়েছ �স। ‘�কউ �কউ ধান িদেয় এেসিছল লাটদােরর 

�গালায়। �ধু দুঃসাহসী দু–একজন ধান তুেলিছল িনেজর ঘেরই। বািক �লাক িকছু ি�র 

করেত না �পের মােঠর ধান মােঠই �ফেল �রেখিছল রাগ কের, অেপ�া কের �দখেব বেল’।
১২
  

ঈ�র ধান �কেটও ধান �ফরত িদেয় এেসিছল লাটদারেক। �ফরত �দয়িন �কদার। �কদােরর 

িব�ে� ���াির পেরায়ানা �বর কেরেছ �জাতদার। �ফরাির �কদার ঈ�েরর কােছ এক রােতর 

আ�য় চায়। আ�য় িদেত অপারগ হয় ঈ�র। কারণ আজ রােত ঈ�র তার �চা� বছেরর 

নাতনীেক �জাতদােরর হােত তুেল িদেত যাে�। িবিনমেয় তার ধান ��াক হেব না। আ�াস 

িদেয়েছ �জাতদার। �কদার ঈ�েরর নাতনীেক ঘের তুলেত চায়। িক� ঈ�র রািজ হয় না। �স 
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তার নাতনীেক কাছািরেতই িনেয় �যেত চায়। কারণ �স জােন তােদর কাউেকই �কদার র�া 

করেত পারেব না। �বল �িত�ধ�ী শি�র কােছ �শষপয�� অসহায় আ�সমপ�ণ করা ছাড়া 

ঈ�েরর আর িকছুই করার থােক না। 

 

৮. ব�ুক : নারায়ণ গে�াপাধ�ায়   

        সা�দািয়ক দা�ায় �তিব�ত বাংলােদেশ �তভাগা আে�ালন �� হয়। এই 

স�টাপ� পিরেবেশ �তভাগা িক� জািত ধম� বণ� িনিব�েশেষ কৃষকেদর এক পতাকার িনেচ 

সমেবত হেত িশিখেয়িছল। অস�াদািয়ক �চহারা ও চির� িনেয় ফসেলর িতনভাগ দািবসহ, 

অন�ান� দািবেত �জাতদার ও ি�িটশ �শাসেনর সাড়াঁিশ আ�মেণর িব�ে� মুসলমান ও িহ�ু 

জনেগা�ীর মানুষ ‘জান’ ও ‘মান’ কবুল কেরিছল। নারায়ণ  গে�াপাধ�ােয়র ‘ব�ুক’ (১৩৫৫ 

ব�া�) গ�িট এই ভাবনারই সা�� বহন কের আেছ। �তভাগার দািবেত সংগিঠত কৃষক 

সমােজর �বল �িতেরাধেক �ংস করেত চারজন �জাতদার সমেবত হয়। �লাকনাথ সাহা, 

ফজল আলী, নুর মামুদ এবং বৃ�াবন পাল। আে�ালেনর �নতা রহমানেক হত�া করার জন� 

ভাড়ােট খুেন রঘুরামেক িনযু� করা হয়। এর আেগই অবশ� ফজল আলী রহমানেক িহ�ু 

মুসলমােনর িবেভদ বুিঝেয় কৃষকেদর �িতেরােধ ফাটল ধরােত �চেয়িছল। িক� �স সফল 

হয়িন। ফেল এই খুিনেক িনযু� করেত হয়। তারা চারজন �জাতদার রঘুরামেক চারিট ব�ুক 

�দয় রহমানেক মারার জন�। িক� ওই চারিট ব�ুকই �স রহমানেক িদেয় �দয়। অি�ে�র 

লড়াইেত রঘুরাম উপলি� কের কৃষকেদর উ�য়েনর �ােথ�ই তােক সংযু� হেত হেব। এই 

কালা�ক সমেয়র মেধ� বাস কেরও সাধারণ মানুষ �যভােব স�ীিতেবাধেক জা�ত �রেখিছল 

তা সিত�ই অভাবনীয়।  
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৯. �িতেরাধ : সমেরশ বসু  

         সমেরশ বসুর ‘�িতেরাধ’ (১৩৫৪ ব�া�) গ�িট �তভাগার লড়াইেক মিহমাি�ত 

কেরেছ। �তভাগা–র দািবেত মুখর �ােমর কৃষকরা মনাই, ম�, �শ, ফিকর, �হম ি�র কেরেছ 

জিমদার পীতা�রেক অেধ�ক ধান �দবা না। িতনভােগর দুভাগ তারা রাখেব। �তভাগা এবার 

সফল হেবই। এর পাশাপািশ পাঠক জানেত পাের মনাই এর �ী রাধা গভ�বতী। �জাতদাররা 

কৃষকেদর িব�ে� ষড়য� কের পুিলস আর ভাড়ােট বািহনী িনেয় আ�মণ কের। কৃষক 

সিমিতর ঘের আ�ন লািগেয় �দয়। সবাই লড়াইেয়র জন� ��ত হয়। �ভাররােত লড়াই �� 

হয়। ভাড়ােট ��া আর পুিলেসর সি�িলত �য়ােস এক নারকীয় অব�ার সৃি� হয়। কৃষক 

বধূরাও �িতেরােধ সািমল হেয় ব�থ� হয়। ‘ব�দূর �থেক �মেয়রা ছুেট আসেছ দা – কুড়ুল, 

লািঠ–ঝাঁটা যা �পেরেছ তা িনেয়। সব�াে� রিহেমর বউ–হােত কাটাির। ... ডাকাত�িল তত�েণ 

ধের �ফেলেছ মানুর বউেক। ইশ পাশিবক ধষ�েণর এমন বীভৎস �প ক�না করেত পাের না 

সুবল’।
১৩
 এই চরম িবপেদর িদেন মনাই আর আড়ােল থাকেত পাের না। বািড় িফের আেস 

আর �দেখ �াণ িদেয় ধােনর �গালা র�া কেরেছ রাধা। ‘রাধার মুেখ সাড়া �নই। অ�ত 

�গালার সামেন উবু হেয় পেড় আেছ র�া� রাধা। ... রাধার তলেপটটা �যন �ক িছঁেড় 

িদেয়েছ’!
 ১৪

 

         কাক�ীেপর �ছাট একিট �াম চ�নিপিড়েত ১৯৪৮ সােলর ৬ই নেভ�র পুিলস ও 

�গাখ�া �সেন�র আ�মেণ িনহত হেয়িছেলন গভ�বতী অহল�া দাসী। পুিলেসর পাশিবক অত�াচার 

অবণ�নীয় িছল। গভ�বতী অহল�ার �পট �বয়েনট িদেয় িচের গভ�� �ণেক হত�া করা হেয়িছল। 

এই গ�িটেত সমেরশ বসু এরই ছায়াপাত ঘিটেয়েছন। 

  

১০. ধানেখেতর কািহনী : িবভূিত �হ 

          �তভাগা বাংলার কৃষকেদর �য �� �দিখেয়িছল �সই �� হয়েতা বা�েব �পা�িরত 

হয়িন। ��ভে�র য�ণা এ আে�ালেনর শরীের মাখামািখ হেয় আেছ। তবুও আশা আর �� 
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এই িনেয়ই �তা �বঁেচ থাকা মানুেষর ভিবতব� মানুেষর। িবভূিত �হ–র ‘ধানেখেতর কািহনী’ 

(১৩৫৪ ব�া�) �সই �� ও ��ভে�র ইিতবৃ�েকই ব�� কের। ‘�বহারী’ এই গে�র নায়ক। 

একদা দশ িবেঘ জিমর মািলক এখন ‘জিমহীন আিধয়ার’। �তভাগার দািবেত �ােমর 

মুসলমান, সাঁওতাল, িহ�ুরা সবাই এককা�া হেয়েছ। িমিছল কের যােব মহকুমা শহের। দািব 

জানােব। �জাতদােরর �জাতদারী �বাধহয় আর থাকেব না। ‘�বহারীর �চােখ �ে�র �ঘার 

লােগ। এসব জিম একিদন আমােদরই হইেব। বাপদাদার জিম সব িফিরয়া পাইব। তখন 

�তভাগা ও নয়। �জাতদােরর হােত পােয় ধিরয়া কা�াকািট নয়। সবার �পেট ভাত জুিটেব। 

হািস আিসেব মুেখ’।১৫ িমিছল িনেয় শহের �ঢাকার মুেখই পুিলিস স�ােস িবপয�� হেয় যায় 

িমিছল। িবনা �েরাচনােতই �িল চেল। �বহারীর হােত �িল লােগ। অেনেকই মারা যায়। 

হাসপাতােল িবছানায় মৃতু� আস� �বহারীেক ডা�ারবাবু �� কেরন িকছু চাই িকনা? ‘বড় বড় 

�চাখ কিরয়া তাকায় �বহারী – চাই, চাই, ডা�ারবাবু, �তভাগা চাই’।
১৬
 

 

১১. ধানেচার : নেব�ু �ঘাষ 

        নেব�ু �ঘাষ ‘ধানেচার’ (১৩৫৫ ব�া�) গে� �ুধার সব��াসী �ালা িকভােব মানুষেক 

�চাের �পা�িরত কের তারই �িত�িবেক তুেল ধেরেছন। �ুধাত� ভূিমহীন কৃষকেক গভীর 

রােত �জাতদার নীলমিণর জিমর ধান চুির করেত হয়। �জাতদার নীলমিণ তখন সুদেখার ব�ু 

বনমালীর বািড় �থেক চব�, �চাষ� �খেয় বািড় িফরিছল। �চারেক ধরার জন� নানা ব�ব�ার পর 

�ায় অধ�ন�, বুভু�ু �চার ধরা পেড়। মার �খেয় �ায় মুমূষ� �চারেক যখন পুিলস ধের িনেয় 

যায় তখনই �লখক পাঠকেক এক মম�াি�ক জীবন সেত�র মুেখামুিখ দাঁড় করান। �চার 

পুিলসেক �� কের – “�জহেল ভাত িদিবন না বাপ?’ িবকৃত কে� িজে�স করল �চারটা। 

‘এ ব�াটা িকের – অ�াঁ? আের হ�াঁ হ�াঁ, ভাত পািব, চল’ – একজন কনে�বল তােক ধা�া 

িদেয় বলল। �চারটা �যন িনেজর মেনই বলল, ‘িতনিদন ভাত খাই নাই �র বাপ – হয় 

িতনিদন খাই নাই’’।
১৭
 বড় য�ণাদায়ক এই সময় যখন কারাগারই হেয় ওেঠ �ুধােত�র 
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�াণদায়ী আ�য়। �াি�ক ভূিমহীন কৃষেকর লড়াই তার অি�ে�র সে�। �বঁেচ থাকার ��টাই 

তখন এত বড় �য �নিতকতার �� তখন অবা�র।  

 

১২. ম�শি� : �ণ�কমল ভ�াচায� 

         �ণ�কমল ভ�াচােয�র ‘ম�শি�’ (১৩৫৭ ব�া�) গ�িটর নায়ক রসুল কৃষক নয়। তেব 

তার আ�াজােনর জিমজমা �গা� িছল। �স িনেজ এখন িসঁেধল �চার। তেব �সও �শািষত 

��িণর �িতিনিধ। থানার �লােকেদর ঘুষ িদেয় তােক তার �পশায় িটেক থাকেত হয়। �ােম 

রােত �তভাগার িমিটং হয়। �স খবর রােখ। িক� �সখােন যায় না। কারন তার জিম �নই। �স 

কৃষকও নয়। তবুও �শাষেকর িব�ে� তার তী� ঘৃণা আেছ। �ী আিমনার িবপদহরণ ম� 

তােক সম� িবপেদর হাত �থেক র�া কের। একরােত চুির করেত িগেয় �স বািড় িফের 

আেস। কারণ �তভাগার দল িমিটং করেত যাে� তােদর �চােখ পেড় �যেত পাের। আিমনা 

তােক এই সুেযােগ চািষেদর ঘের িসঁধ িদেত বেল। তােত রসুল �রেগ যায়। �স যখন �বিরেয় 

যায় তখনও আিমনা তার গা ছুঁেয় �� ম� পাঠ কের। �শষরােত রসুল িফের এেস বাঁেশর 

লািঠ খুঁজেত থােক। রসুল বেল– ‘জািনস ভােগর ধান পাব। কথা িদেয় �ফেলিছ। মরেদর 

বাত। নড়চড় হবার �জা �নই। �যেতই হেব। সবাই িমেল জান �দেব তবু ধান �দেব না’।
১৮
  

আিমনা ��ম� পেড় এই নতুন িবপদ �থেক �ামীেক র�া করেত �চেয়েছ। রসুেলর এখন 

যিদও আর �� মে�র �েয়াজন �নই। কারণ �স জীবেন নতুন ম�শি� লাভ কেরেছ। �স 

আজ জান �দেব তবু ধান �দেব না। �তভাগার ব� গে� আমরা মানুেষর আি�ক উ�রেনর 

ছিব পাই। নতুন একিট �চতনার জাগরেণ আ�ময�াদার ��িট ব� গে� িবিভ�ভােব ব�� 

হেয়েছ। �শি�ক কুশলতার মধ� িদেয় সমােজর বি�ত, িন�বগ�ীয় মানুেষর মেধ� এই �চতনার 

পির�ুটন পরবত�ীকােল কৃষক তথা �াি�ক মানুষেক তােদর অিধকার আদায় করেত সাহায� 

কেরেছ।  
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১৩. বউ : সুশীল জানা 

        সুশীল জানার ‘বউ’ (১৩৫৭ ব�া�) গ�িটেতও �তভাগার �স� �ত��ভােব �কািশত 

হয়িন। টুকেরা টুকেরা বণ�নার মধ� িদেয় িতিন �তভাগার পটভূিমকা গেড় তুেলেছন। অজু�ন 

�তভাগার সংগঠক। �স িবেয় করেত �গেছ। সবাই তার �ফরার অেপ�ায়। কারণ জিমদােরর 

�লােকরা তােক ধরার চ�া� করেছ। তার �ফরার পেথর খবর জানার জন� পরাগ �বা�ুম 

নােম একজনেক ধের িনেয় �গেছ। িক� এ গ� অজু�েনর  বউ– এর। �সও �তভাগার সে� 

যু�। গাঁেয়র ধান কাটার সময় পুিলিস স�ােস তার পা �খাঁড়া হেয় �গেছ। বাসর রােত 

অজু�নেক তার বউ জািনেয়েছ। ‘আিমও �তা �খাঁড়া �ময়া। �মার দাদা বাবা হয়েতা তুমােক 

বেলিন–ভেয়। �মার বাঁ পাটায় িক� �তমন �জার নাই – পুিলেসর লািঠ পেড়িছল �সই 

ধানকাটার সমেয়। - তুিম রাগ করেবিন �তা?’
১৯
 অজু�ন এতিদেন উপলি� কের তার অব�� 

আেবগেক, সং�ােমর �গৗরবেক �কাশ করার একিট সাথ�ক পথ �স খুঁেজ �পেয়েছ। িক� এই 

আন� �ায়ী হেত পাের না। �শষরােতই বাসর ঘর �থেক �ফরার হেত হয় অজু�নেক। 

�শষপয�� অজু�ন ধরা পেড় যায়। অজু�েনর বউ ছুেট আেস। পুিলেসর হাত �থেক �ামীেক 

বাঁচােত জিড়েয় ধের। �ােমর অন�ান� �লােকরাও ছুেট আেস পুিলেসর িদেক। রাইেফেলর �িল 

ছুড়েত ছুড়েত পুিলস িপছু হেট যায়। আর �সই �িলেত মারা যায় অজু�েনর বউ। �ামীর জন� 

এই আ�ত�াগ ব�ি�গত না আেরা �কােনা বড় সামািজক �িতেরােধর বাত�া �শানায় তা িনেয় 

তক� হেতই পাের। তেব একথা �ীকার করেতই হেব ময়নার মা িকংবা অজু�েনর বউ এরা 

িবি�� �কােনা ঘটনার �িতিনিধ� কের না। �তভাগার আে�ালেন অংশ�হণকারী অসংখ� 

নারীরই �িত�িব এরা। 

 

১৪. �বিট : সুশীল জানা 

       সুশীল জানা–র ‘�বিট’ (১৩৫৮ ব�া�) গে�ও �তভাগার �িতেরাধ একিট অন�মা�া 

�পেয়েছ। পাি� বেল একিট �মেয়র গ� এিট। তার বাবা মথুরা দাস অত�� দির�। �ােমর 
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হারাধেনর সে� পাি�র িবেয় �দেব বেল তার কাছ �থেক দশ গ�া টাকা কেন পণ �নয়। িক� 

হারাধনেক �স সহ� করেত পাের না। কারণ হারাধন জিমদােরর দালাল। পাি�র দুব�লতার 

সুেযাগ িনেয় হয়েতা তার কাছ �থেক �জেন �নেব জিমদােরর ধান �ক লুঠ কেরছ? একরােত 

পাি� তার বাবােক অনুসরণ কের জানেত পাের �ােমর কৃষকরা সংগিঠত হে�। �স আড়াল 

�থেক �নেত পায় সবাই মথুরােক হারাধেনর ব�াপাের �� করেছ। পাি� কােরা নাম বেলেছ 

িকনা জানেত চায়। তার উ�ের মথুরা �কঁেদ বেল – ‘তার কথা �িধেয়ািন �মােক। �স �মার 

ব�াটা নয় – �বিট, পেরর ঘের যাওয়ার জেন� তার মন। ব�াটা হেল বুঝত – বােপর দুঃখ, 

�গরােমর মািটর টান, বােপর ঘেরর ব�থা’।
২০
 

       পাি� বাবার ‘ব�াটা’ হেত চাইল িকনা বলা যায় না। িক� হারাধেনর পুিলেসর কােছ �স 

মুখ খুলল না। পুিলস তােক ধের িনেয় িগেয় িনম�ম অত�াচার কের িতনিদন পের �ফেল িদেয় 

চেল �গল। হারাধেনর সােথ ঘর বাঁধার জন� �স িব�াসঘাতকতা কেরিন। এই �িতেরাধ 

আসেল মানুষেক বদেল �দয়। এই সং�াম �কৃতপে� িনেজেক �চনার সং�াম। 

  

১৫. দালাল : িমিহর আচায� 

        দীঘ� ব�না, য�ণা আর �শাষেণর পর �া� আমােদর �াধীনতা। �য �াধীনতা 

আমােদর সামেন জািগেয় িছল �ত�াশার িবে�ারণ। যিদও িকছুিদন পেরই উপলি� হল 

আশাভে�র �বদনা। এই ন� �ে�র ইিতবৃ�ই ব�� হেয়েছ িমিহর আচােয�র ‘দালাল’ (১৩৫৭) 

গে�। �ীপচাঁদ ওরেফ িঢপা একসময় িছল বুভু�ু মানুেষর �নতা। জিমদার প�ানেনর ধােনর 

�গালা লুঠ করার পিরক�না �কােনা এক িব�াসঘাতেকর চ�াে� ফাঁস হেয় যায়। �ীপচাঁদ ধরা 

পেড় �গল। নৃশংস অত�াচােরর ফেল �শষপয�� �স িনেজেক িবিকেয় িদল। অন�ভােব জীবন 

কাটােত চাইল। �স হেয় �গল পুিলেসর দালাল। তবুও �স �ভেবিছল �দশ যখন �াধীন হল 

তখন িনেজেক �স পাে� �নেব। তার িবি� হেয় যাওয়া মাথােক আবার সস�ােন উে� 

তুলেব। মানুেষর ভােলাবাসা পুনরায় লাভ করেব। িক� সিত�ই িক িকছু পা�ায়? �ীপচাঁেদর 
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কােছ আবার দােরাগার তলব �গল। নতুন কের �ীপচাঁদেক উপেদশ িদেলন – ‘’�দশ �াধীন 

হেলা বেল চুপচাপ থাকেল চলেব না। নতুন পাওয়া িশ�রাে�র �াধীনতােক র�া করেত হেব 

আমােদর। তাই �তার কাজ ফুিরেয় যায়িন। আেশপােশর গাঁেয়র  �লাকেদর গিতিবিধ 

চলােফরার অপর নজর রাখেত হেব �তােক। ... 

        ‘কথা �েন চমেক উেঠিছল �ীপচাঁদ। দােরাগার কথােক �যন িকছুেতই িব�াস করেত 

পারিছল না �স। আবার ...আবার �সই পুনমু�িষেকর জীবন। আবার �বইমানী আর দালালী – 

জনসাধারণ �থেক িবি�� এক ি�শ�ু জীবন’।
২১
 

দােরাগার কাছ �থেক মুি� �চেয়িছল �ীপচাঁদ। চািষর �ছেল চাষ কেরই �খেত 

�চেয়িছল। িক� জিমদার প�াননও �ীপচাঁদেক দািয়� িদল গাঁেয়র �লাকেদর �জাট পাকােনার 

�গাপন খবর সং�হ করার এবং �সই মানুষ�িলর উপর নজর রাখার। �ীপচাঁদ �সই দািয়� 

সযে� পালন কের। রােম�েরর বািড়েত শহেরর �নতােদর �গাপন �বঠেকর কথা �স 

�চৗিকদারেক জািনেয় �দয়। আর তার পেরই িমিটং – এর কথা �স �নেত থােক। এরা বলেছ 

জিমদারী ব� হেব। কৃষেকর জিম হেব। সম� �শাষণ �শষ হেয় যােব। আবার �সই �সানালী 

��টা মাথায় নাড়া িদেয় ওেঠ �ীপচাঁেদর। এই দালালীর জীবন তােক িকছুই �দয়িন, �ধু 

দাস� আর অনুক�া ছাড়া। তাই ‘�ীপচাঁদ আজ �বইমানী করেব, সিত�কােরর দালালী। 

মুহূেত�র মেধ� তী� �ালায় চীৎকার কের উঠল �স, পুিলস – পুিলস, পালাও ... তারপর ঝেড়র 

�বেগ ছুেট চলল অ�কােরর �ভতের’।২২ 

         �তভাগার লড়াই হয়েতা ব�থ� হেয়েছ। িক� এই আে�ালন �কাথাও না �কাথাও 

�শািষত, বি�ত কৃষকেক আ�ময�াদােবােধর �ারা স�ীিবত কের মনুষ��েবাধেক িজিতেয় 

িদেয়িছল। এক ��িণেচতনার �ারা উ�ীিপত বাংলার কৃষক উ�ততর জীবনেবােধর �ারা 

�ািণত হেয়িছল। �ীপচাঁদ – এই ভাবনারই �িতিনিধ� কেরেছ। 
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১৬. হাউষ : িমিহর �সন 

       ‘হাউষ’–এর অথ� শখ। িমিহর �সেনর ‘হাউষ’ গে� ভাগচাষী �ডামার এবং তার পু� 

�পাহালু–র জীবেনর ‘হাউষ’ পূরণ না হওয়ার মম�াি�ক �বদনা �পা�িরত হয় ��ােভ। আর 

মুি�ব� হাত ��ত হয় আগামী লড়াইেয়র জন�। �ডামােরর হাউষ িছল সম� ধার �শাধ কের 

অেনক জিমর মািলক হেয় �জাতদার হওয়ার। িক� ধার �তা কখেনা �শাধ হয় না। বরং তা 

�বেড়ই চেল। আর �ছেল �পাহালুর শখ শহর �দখার। দির�, অ�ম �ডামােরর পে� �ছেলর 

এই শখ �মটােনা িছল �ায় অস�ব। বারবার �িত�িত িদেয়ও বাবা �পাহালুেক শহর �দখােত 

পােরিন। িদনমজুির �খেট িকংবা মােয়র ল�ীর ঝাঁিপ �থেক পয়সা চুির কের িনেজর উেদ�ােগ 

শহর �দখাও �পাহালুর হয় না। গাঁেয়র পিরিচত �লােকর কােছ ধরা পেড় দুবারই বািড় িফের 

আসেত হয়। 

        আর অন�িদেক �ডামার ��ত হয় �তভাগার জন�। জিমদারও চুপ কের থােক না। 

ভাড়ােট ��ারা ঝাঁিপেয় পেড় কৃষকেদর উপর। এই �চ� হ�ার মেধ� ছুেট যায় �পাহালু। 

‘�চ� হ�া আর হা�ামার মেধ�ই হঠাৎ আিব�ার কের উদ�ত একটা লািঠর মুেখ �ডামারেক। 

িচৎকার কের ঝাঁিপেয় পেড় �পাহালু সামেন, - সামাল বাপ। ওর ধা�ায় �ডামার িছটেক পেড় 

�গল একপােশ। লািঠটা এেস পড়ল ওর মাথায়’।
২৩
 

        পুিলেসর গািড় তুেল িনেয় যায় �ডামার, �পাহালু সহ অন�ান� কৃষকেদর। গািড় চেল 

শহেরর িদেক। মৃত�ায় �পাহালুেক পুিলেসর গািড় �থেক শহর �দখােত চায় �ডামার। �চ�া 

কের শহর �দখার জন� �পাহালু – পাের না। এই দীঘ�লািলত ‘হাউষ’ পূরেণর আেগই মৃতু�র 

�কােল �স ঢেল পেড়। মৃত �ছেলর মুখটা ওপেরর িদেক তুেল ধের �ডামার। িচৎকার কের 

শহর �দখেত বেল �পাহালুেক।‘সবার �চােখর জল �িকেয় ওেঠ, হােতর মুি� দৃঢ় হেয় ওেঠ’।
২৪
  

সংঘব� �িতেরাধই হয়েতা �ডামার �পাহালুেদর ‘হাউষ’ �েলােক পূণ� করেব এই ইি�েতই 

গে�র পিরসমাি� ঘেট। আেবগ এবং নাটকীয়তা হয়েতা এই পেব�র অেনক�িল গে�র �শি�ক 

মাধুয��েক আহত কেরেছ। তবুও বলা যায় তী� আেবগ ছাড়া হয়েতা আে�ালেন ঝাঁিপেয় 
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পড়াও স�ব নয়। পিরক�না ও �নতৃে�র �েয়াজনীয়তােক অ�ীকার না কেরও বলা যায় 

সং�ামী �সিনেকর যিদ আেবগ না থােক তেব লড়াই কখেনাই এিগেয় �যেত পাের না। 

 

১৭. লােখ না িমলেয় এক : �গালাম কু�ুস       

          কিব ও সাংবািদক �গালাম কু�ুেসর ‘লােখ না িমলেয় এক’ (১৩৭০ ব�া�) রচনািট 

একাধাের �তভাগা আে�ালেনর িরেপাট�াজ এবং রেসা�ীণ� �ছাটগ�ও বেট। �তভাগার খবর 

সং�হ করার জন� তাঁর �াম �থেক �ামা�ের যা�া এবং আে�ালেনর সে� স�ৃ� িবিচ� 

মানুেষর সে� পিরচেয়র অিভ�তা মম��শ�ী ভাষায় িতিন সাথ�ক কের তুেলেছন। �তভাগায় 

অংশ�হণকারী �ায় ষাট লাখ কৃষেকর মেধ� আজ �লখেকর মেন পড়েছ এক কৃষক বালেকর 

কথা। যার নাম আজ আর মেন �নই। পিরচয়ও মা� কেয়ক ঘ�ার। রাজবংশী কৃষক 

পিরবােরর �ছেল িভখুর সােথ �দখা খাঁপুের। এই িভখু নামিট �লখক িকেশারিটেক িদেয়েছন। 

‘�তামার নামটা ভাই আিম �বমালুম হািরেয় �ফেলিছ। �তামােক �য নােম ডাকিছ , ওটা আমার 

�ছেলেবলার এক ব�ুর নাম’।
২৫
 �সই িভখুেকই ��াতা িহসােব িনযু� কেরই িতিন তাঁর িবিচ� 

অিভ�তার ঝুিল পাঠেকর কােছ উ�ু� কেরেছন। তাঁর মেন পড়েছ �হম�দােক। িযিন 

পাঁজােকালা কের শীেতর রােত ‘িহমশীতল জলা’ পার কের িদেয়িছেলন। �চােখর সামেন 

�দখেত পাে�ন রাণী শংকাইেনর �মেয়েদর। যারা পুিলেসর কাছ �থেক চারিট ব�ুক �কেড় 

এেনেছ। �নেত পাে�ন �ােমর রা�ায় পাহারারত ভলাি�য়ারেদর মুেখ ‘জান �দব তবু ধান 

�দব না’–র কলরব। ১৯৪৩– র ভয়ংকর ম��েরর সাখী িতিন। শহেরর রা�ায় মৃতু�র িমিছল 

িতিন �ত�� কেরেছন। আ��ািনেত ভুেগেছন– ‘সভ�তার �খালস–পরা আিম, মৃতু�র মেহাৎসব 

�দখেত �দখেত অবশ হেয় ঘের িগেয় ক�ল মুিড় িদেয় ঘুেমােত �পেরিছ �তা!’
২৬

 

         কৃষক �নতা কালী সরকারেক তার �জাতদার জ�াঠা িকভােব পাঁিচল তুেল, ইঁদারার 

জল ব� কের িদেয়িছেলন এবং তার পিরণােম �কউ তার জ�াঠার বািড়েত কাজ করেত স�ত 

হয়িন। এই �িতেরােধর ছিব �ভেস উেঠেছ আজ। নড়াইেলর কৃষেকর �দওয়া �তভাগা–র 
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ধােনর ভাত খাওয়া , িদনাজপুেরর ফুলবািড়েত �থম �থম �তভাগার ধান কাটা �দখার �ৃিত 

সব আজ উ�ল হেয় উেঠেছ। এই রচনািট �ধু �তভাগার ইিতহাস নয়। এই রচনািট 

আ�িবে�ষেণরও। িচিরর ব�ের শহীদ হেয় যাওয়া িশবরাম ও সিম�ি�ন। যারা আসেল 

িছেলন �খতমজুর। এই আে�ালেনর ফেল তােদর �কােনা পািথ�ব লাভ িছল না। তবু 

তােদরেকও উপযু� ময�াদা �দওয়া হয়িন। তাই শহীদ িশবরােমর �ীেক সাঁওতাল হওয়ার 

অপরােধ একাসেন �খেত �দওয়া হয়িন – ‘একজন শহীেদর বউ আজ �থেক সবেথেক িনকৃ� 

জায়গায় কুকুর – িবড়ােলর মেতা �খেত বেসেছ কলাপাতা িবিছেয়। আর �সটা ঘেটেছ 

সকেলর �চােখর সামেন এবং কােরারই তােত িকছু মেন হে� না। এরই নাম �বাধহয়  

একা�েবাধ?’ 
২৭
 

          িডমলায় তৎনারায়ণ নােম এক কৃষেকর মৃতু�র পর কাতাের কাতাের �লাক অ� 

িনেয় উপি�ত হেয়েছ। এই পিরি�িতেত এখানকার �ানীয় �নতারা আ�েগাপন করার ফেল 

�লখকেকই �নতা িহসােব �ীকৃিত িদেয় তাঁর কাছ �থেক িনেদ�শ চাওয়া হেয়েছ – ‘এই 

দশহাজার �ু� বশ�া – ব�মধারী �লাক আমার িনেদ�েশর অেপ�া করেছ। আিম ছায়াস�ীেদর 

�� করলাম, - ওরা কী চায়? উ�র এল, ওই �য সামেন �জাতদারেদর �াম, ওটােক আ�মণ 

করেত চায়’।
২৮

 এই এত অ� িতিন �কানিদন �দেখনিন। িতিন িক িনেদ�শ �দেবন �ভেব 

�পেলন না। এটা অনুধাবন করেলন এই ‘খুনখারািপর’ দািয়� িতিন িনেজর কাঁেধ িনেত 

পারেবন না। এেদর থামােনার জন� তখন িতিন ব�ৃতা িদেত �� করেলন। কারণ এটা িতিন 

বুেঝিছেলন �পেটর ি�েদর �থেক বড় িকছু হেত পাের না। তাই ব�ৃতা িদেয় সময় ন� 

করেত চাইেলন। আর �শষপয�� তাই ঘটল। দুপুরেবলায় িতনভাগ �লাকই চেল �গল। এরই 

মােঝ এেস উপি�ত হেলন মুসিলম িলেগর একজন �নতা, যার �নতৃে� কেয়কিদন আেগই 

ভয়াবহ সা�দািয়ক দা�া বাঁধার উপ�ম হেয়িছল। তােকও িতিন বাঁচােলন �ু� কৃষকেদর 

হাত �থেক। এরপর �লখক যা�া করেলন খাঁপুের। আর �সখােনই তাঁর সা�াৎ হেয়েছ এই 

‘িনভ�ীক’ বালক িভখুর। জনশূন� �ােম দুপুরেবলায় এই বালকিট পুিলেসর �চােখ ধুেলা 
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�লখকেক �প�েছ িদেয়িছল খাঁপুের। �ফরার পেথ �লখকেক খাইেয়িছল মুিড়, জল আর আেখর 

�ড়। �লখেকর �ৃিতেত লাখ লাখ মানুেষর মেধ� এই িকেশারিটর �ৃিত িচর অ�ান – কারণ 

�লখেকর কােছ ‘তুিম �যন আমােদর এই বাংলােদেশর কৃষক আে�ালেনর �কেশার অব�ার 

�তীক!’
২৯ 

 

১৮. কমেরড : �সৗির ঘটক 

        �তভাগা �ধু জিমর অিধকােরর লড়াইেক ময�াদা �দয়িন। মানুেষর ব�ি�গত স�ােনর 

অিধকারেকও যথােযাগ� ময�াদা িদেয়িছল। এই আে�ালন মানুষেক মানুষ মেন করার িশ�াও 

িদেয়িছল। �সৗির ঘটক তাঁর ‘কমেরড’ (১৩৬৭ ব�া�) গে� তাই �ত�� লড়াইেয়র গ� 

বেলনিন। মানিবক অিধকােরর লড়াইেয়র কথা বেলেছন। যা আসেল �তভাগার – পেরা� 

অবদান। �মতা ও অিধকােরর �� �যমন অথ�ৈনিতক হয়। �তমিন এই �� সামািজকও হয়। 

‘কমেরড’ গে� তারই নব উে�াচন ঘেটেছ। কািলপদ মুিচ তার বউ সু�রীেক িনয�াতন কের। 

�ীেক মারার সামািজক অিধকার �তা �ামীর থােকই। তেব এখন সময় বদেল �গেছ। 

পিরবিত�ত পিরি�িতেত সু�রী কৃষক সিমিতেত �ামীর এই অত�াচােরর িব�ে� িবচার 

�চেয়েছ। িবচােরর ��ে� অেনেকই ব�াপারটা বািড়েতই িমিটেয় িনেত বলল, কারণ সু�রীর 

�হাের আপি� �নই, �হােরর পিরমােণ আপি�। িক� ত�ণ কমেরডরা এই িবচার �মেন িনল 

না। সু�রী একজন কমেরড। তাই ��টা এখােন ব�ি�গত স�েক�র নয়। একজন কমেরড 

আর একজন কমেরডেক �হার কেরেছ। সুতরাং কািলপদ মুিচেক সু�রীর কােছ �মা চাইেত 

হেব। িবষয়িট আর ঘেরর ব�াপার নয়–এিট একিট রাজৈনিতক অিধকােরর িবষয়। 

 

১৯. অরেণ�র �� : �সৗির ঘটক  

         �সৗির ঘটেকর ‘অরেণ�র ��’ (১৩৬৮ ব�া�) গ�িটেতও একিট নারীর আ�ময�াদা 

�িত�ার কািহিন িববৃত হেয়েছ �তভাগার পটভূিমেত। পািখ এই গে�র নািয়কা। আে�ালন 
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করেত িগেয় িমিলটািরর হােত িনম�মভােব অত�াচািরত হেয়েছ। অত�াচােরর পর তার ��র 

কৃষক সিমিতর �ভাবশালী �নতা হিরপদ তােক �হণ করেত চায় না। পািখ ধিষ�তা হওয়ার 

পর কৃষক সিমিত করেত পারেব, িক� বািড়র বউ হবার �যাগ�তা �স হািরেয়েছ। যিদও 

পািখর �ামী �ণধর তােক �হণ করেত চায়। কৃষক সিমিতর সদস�েদর চােপ পািখেক �হণ 

করেত হয়। ধিষ�তা পািখর �ামীগৃেহ �ত�াবত�ন এক নতুন �চতনার উে�াধন ঘটায়। �চতনার 

�ের এই আে�ালেনর পেরা� �ভাব �য সুদূর�সারী ভূিমকা �রেখিছল, এই গ�িট তার 

একিট দৃ�া�। 

 

২০. �জাকঁ : আবু ইসহাক 

         আবু ইসহােকর ‘�জাঁক’ (১৩৭০ ব�া�) গ�িট জিমদারী �শাষেণর ইিতবৃ�েকই �� 

কের �তােল। �জাঁেকর মতই অজাে� কৃষেকর জিম, ফসলেক আ�সাৎ কের �জাতদাররা 

ফুেল �ফঁেপ ওেঠ। এই গে� ওসমান �সই �শািষত ��িণরই �িতিনিধ। গে�র �থেমই নদী 

�থেক পাট কাটার সময় তার পােয় �জাঁক লােগ – ‘�কমুন কইর �া �জাঁেক ধরল �তামাের, �টর 

পাও নাই? – না �র বাজান, এ�েলা �কমুন কইর �া �য চুমুক লাগায় িকছুই �টর পাওয়া যায় 

না’।
৩০

 এই ইি�তই সাথ�ক হেয় ওেঠ গে�র পরবত�ী অংেশ। যখন পােটর ভাগ হয় তখন 

�থেম িতনভাগ করা হয়। ওসমান �ভেবিছল তা হেল �তভাগা আইন পাশ হেয় �গেছ, �স 

দুভাগ পােব। িক� কায�ত �দখা �গল জিমদার ওয়ােজদ �চৗধুরী – র �ছেল ইউসুেফর িনেদ�েশ 

�গাম�া দুইভাগ িনেজেদর �নৗকায় �তােল। �তভাগা আইেনর একিট ধারা িছল – ‘জিমর 

মািলক লাঙল – �গা� সরবরাহ কিরেল বা ওই উে�েশ� টাকা িদেল উৎপ� শেস�র অধ�াংশ 

পাইেবন’।
৩১
 এই আইেনর বেলই িনর�র কৃষকেদর িটপসই িদেয় িমথ�া কাগজ �তির কের 

�রেখেছ জিমদার। ওসমানও এই চ�াে�র বিল। িক� গ� এখােনই �শষ নয়। �য র� 

�জাতদার চুেষ �খেয়েছ তা �য তােদর িবনাবাক�ব�েয় হজম করেত �দওয়া যােব না �সই 

�িতেরােধর বাত�ােতই গ� �শষ হেয়েছ। 
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২১. ধানেচার : সেত�ন �সন 

       খুলনার িবখ�াত কৃষক �নতা িব�ু চ�াটািজ�– র কৃষক আে�ালেনর সে� স�ৃ� একিট 

�ৃিতকথা সেত�ন �সন– এর ‘ধানেচার’ (১৩৭৭ ব�া�) গে�র মূল অবল�ন। বরাবুিনয়ার 

�ফেরজতু�া কৃষক সিমিতর সদস� তার জিমর ধান জিমদার ধীেরন ভ�াচােয�র �লােকরা চুির 

কের িনেয় যায়। �চারেদর আটকােনা স�ব হয় না। �নৗকা কের পািলেয় যাওয়ার সময় 

�ােমর কৃষকরা তােদর িপছু �নয়। এমন সময় কৃষক সিমিতর ডােক সাড়া িদেয় ধানীবুিনয়ার 

হীরালাল বাইন, িবখ�াত লািঠয়াল �ফেরজতু�ােক সাহায� কের। সম� অপ�ত ধান জিমদােরর 

�লাক �ফরৎ িদেয় যায়। এই গে�র মূল অিভিনেবেশর জায়গািট হল হীরালাল বাইেনর কৃষক 

সিমিতেত �যাগদােনর িস�া�িট। ‘�শষকােল হীরালাল বাইন আর সব কাজ �ফেল �রেখ 

একা�ভােব কৃষক সিমিতর আে�ালেন ঝাঁিপেয় পেড়িছেলন। এই আে�ালনই তাঁর কােছ 

ধ�ান, �ান, জপম� হেয় দাড়াঁল’।
৩২
 

        িশ�রেসর মানদে� এই গ� কতটা িশে�া�ীণ� হেয়েছ তা িনেয় সংশয় থাকেলও 

��িণেচতনা – িবকােশ এই আে�ালন �য িবিভ� �েরর মানুষেক একই ছাতার তলায় আনেত 

�পেরিছল �স িবষেয় িন:সি�� হেত হয়। 

 

২২. সামেন লড়াই : অিসত �ঘাষ 

        িখেদর �ালায় ইজাহার কািজর জিমর ধান কাটেত িগেয় রিহম ও আেয়সা ধরা 

পড়ল। রিহমেক হাত পা �বঁেধ ব�ী কের রাখা হল। অত�াচার ও �শাষেণর এই িনম�ম িচ�ই 

ফুেট উেঠেছ অিসত �ঘােষর ‘সামেন লড়াই’ (১৩৭৭ ব�া�) গ�িটেত। �ুধাত� রিহমেক 

অপির�ার ফ�ান ভাত �দওয়া হেলও বউ �ছেলেক �ফেল তা একা খাওয়া তার পে� স�ব 

িছল না। ইজাহােরর পাহারাদার জান �মাহা�েদর নজর এিড়েয় ভাতটা আেয়সােক িদেত িগেয় 

ধরা পেড় �গল। সড়িকর আঘােত রিহম আহত হেলও আেয়সা �কান�েম পািলেয় বাঁচল। 

�জাতদােরর পাওনা পিরেশােধ অ�ম ইয়ািসেনর বলদটােক ধের এেন জবাই কের যখন রা�া 
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করা হল তখন বাতাস �যন দুগ��ময় হেয় উঠল। আ�ার নাম িনেয় এই সব�নােশর �খলায় 

এটাই �মািণত হয় সব��াসী �লােভর কােছ ধম�, �নিতকতার �কােনা মূল� �নই। �শাষেকর 

চির� সব ধেম�ই সমান। িক� এই সময়টা �তা অন�সময়। িচৎকার কের বলার সময় ‘বদলা 

িলেত হেব।’ তাই হাজার হাজার মানুষ লািঠ–ঝা�া, কাে�–হাতুিড় আর মুেখ ‘ইন�াব 

িজ�াবাদ’– র জয়�িন িদেয় উপি�ত হেয়েছ ইজাহােরর দাওয়ায়। �জাতদার পািলেয় �ােণ 

বাঁচেলও–সংঘব� মানুেষর �বল ইন�াব �িনেত �িতি�ত হেয় যায় সামেন কিঠন লড়াই। 

আর এই লড়াই িজতেতই হেব। 

 

২৩. দখল  : আখতা��ামান ইিলয়াস 

        আখতা��ামান ইিলয়াস একজন �িথতযশা সািহিত�ক। তাঁর �শি�ক দ�তা 

আেলাচ� ‘দখল’ (১৩৯৩ ব�া�) গ�িটেক একিট অসাধারণ উৎকষ�তা দান কেরেছ। �তভাগা 

আে�ালেনর �স� এই গে� �ত��ভােব অনুপি�ত। গে�র ঘটনাকাল ১৯৭৩ সােলর 

বাংলােদেশ আওয়ামী শাসনকাল। যিদও বাের বােরই নানা অনুষে� ১৯৪৯ – ৫০ সােলর 

তৎকালীন পূব� – পািক�ােন কিমউিন� পািট�র �নতৃে� গেড় ওঠা কৃষক সং�ােমর কথা 

এেসেছ। গে�র নায়ক ইকবাল। তার বাবা �মাবারক �হােসন িযিন �জাতুদার �মায়াে�ম 

�হােসেনর �ছেল হেয়ও কিমউিন� আে�ালেনর সে� যু� হেয়িছেলন। ��রাচারী পািক�ান 

সরকােরর �ারা ১৯৫০ সােল রাজশাহী �স�াল �জেল ব�ী অব�ায় �িলেত মারা যান। বাবার 

মৃতু�র পর ইকবাল আর ইকবােলর মা �কােনািদন �মায়াে�ম �হােসেনর বািড়েত আেসনিন। 

মামার বািড়েতই ইকবাল মানুষ হেয়েছ। আজ মােয়র মৃতু�র �ায় চি�শ বছর পর উ�রবে� 

ইকবাল এই বািড়েত এেসেছ।  

        ইকবাল ল�� কেরেছ অত�াচারী, িনপীড়ক �মায়াে�ম �হােসেনর িব�ে� কৃষকরা 

পুনরায় সংগিঠত হে�। এেদরই একজন �ভদু পরামািণক। যার কােছ ইকবাল তার বাবার 

গ� �শােন – ‘�তামার বাপ হামার �গাের িক আিছেলা, তুিম জােনা? �তামার বাও না থাকেল 
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আজ এিট হামােগাের পাি� হবার পাের? তাই িবছন িদেয় �গিছল, এখন তামাম গাঁও এক 

�জাট হেছ।’
৩৩

 আবার অন�িদেক রেয়েছ তার ঠাকুরদা �মায়াে�ম �হােসন, িযিন �ছেল 

�মাবারক �হােসেনর পােশ িনেজর কবরেক িচি�ত কের �রেখেছন। মৃতু�র পর িতিন শহীদ 

পুে�র পােশই কবের শািয়ত হেত চান।এই গে� ইিলয়াস পাঠেকর জন� চমকটা �রেখেছন 

গে�র �শেষ। যখন সশ� কৃষেকরা �মায়াে�েমর বািড় আ�মণ কের তখন �াথিমকভােব 

ইকবােলর মেন হেয়িছল–বােপর স�ি� দখল করেত এেস �স িক এক নতুন ঝােমলায় 

পড়ল। িক� �শষপয�� �স �ভেবেছ মানুষ মারা ঠক, �শাষক �মায়াে�ম �হােসেনর �কােনা 

অিধকার �নই শহীদ �মাবারক �হােসেনর কবেরর পােশ �শাওয়ার–তাই ‘ইকবাল িনেজই 

কবের �বশ জুৎ কের বসল। বােপর যা িকছু আেছ �স �তা তারই �াপ�। শূন� কবের লােশর 

মেতা �েয় �স একটু একটু কের পা নাচায়। এবার মরেল এখােনই তার িচরকােলর আসন 

হেয় থাকেব। িচরকাল? হ�াঁ িচরকাল!’
৩৪
 কবর দখেলর এই লড়াইেত ইকবােলর িজেত যাওয়া 

�কাথাও �যন সং�ােমর িচরজীবীতােকই �রণ কিরেয় �দয়। 

 

২৪. লালগ� অেনক দূর : অ�ণকুমার চে�াপাধ�ায় 

        অ�ণকুমার চে�াপাধ�ােয়র ‘লালগ� অেনক দূর’ (১৩৯৭ ব�া�) ন�ইেয়র দশেক 

�লখা হেয়েছ। �তভাগা আে�ালনেক এখােন �দখা হে� �ায় প�াশ বছর পর একজন 

�মতাসীন ম�ী িবকাশকাি� রায়েচৗধুরীর �ৃিতচারণার অনুষে�। িবকাশকাি� একিদন িছেলন 

লালগে�র �তভাগা আে�ালেনর অন�তম �সিনক। অিত�া� সমেয়র সে� সে� �সই �ৃিত ও 

আজ ধূসর। আকি�কভােবই ম�ী িবকাশকাি� সরকাির কম�সূিচেত �যাগ িদেত এেস �নেত 

পান লালগে�র নাম। সম� িনরাপ�ার �বড়াজাল পার কের �প�েছ যান লালগে�। খুঁেজ পান 

লড়াইেয়র সহেযা�া ভুজুং মািঝেক। এই লড়াই তােদর দুজেনর পােয়ই এঁেক িদেয়েছ 

সং�ােমর জয়টীকা। পুরাতন �ৃিত �রাম�েনর মধ� িদেয় কত শহীেদর রে� লাল হেয় যাওয়া 

লালগে�র মািট–র গ� নতুন কের �ািণত কের িবকাশকাি�েক। এতবছর বােদ সুি�ত 
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জীবেন অভ�� ম�ী িবকাশকাি� আসেল মুেখামুিখ হেত �চেয়েছন িনেজর সে�। অবশ� এই 

আ�িবে�ষণও দীঘ��ায়ী হয়িন– ‘িবকাশকাি� �দখল ওেক িঘের দাঁিড়েয় গািড় িজপ বিডগাড� 

পুিলশ।’
৩৫

 �ফেল আশা জীবন ও সং�াম আজ অেনক দূর চেল �গেছ। �ধুমা� �ৃিতপেটই 

�স �ান �পেত পাের বা�েব তার পুনরাবৃি� আজ অস�ব।  

       ঐিতহািসক িনরেপ�তা �থেক যিদ �তভাগা আে�ালনেক িবে�ষণ করা যায় তাহেল 

এিট �থেমই �ীকার কের �নওয়া ভােলা �য এিট কৃষকেদর একিট অথ�ৈনিতক আে�ালন। 

উৎপ� ফসেলর উপর অিধকার �াপেনর লড়াই। যা মূলত জীবন ও জীিবকােক র�া করার 

জন� �� হেয়িছল। িক� এই �� চাওয়া পাওয়ার বাইেরও এমন িকছু অনুভব–আেবগ– 

�চতনা থােক যা এই চাওয়া পাওয়ােক অিত�ম কের �যেত পাের। তাই িসঁেধল �চার, ভাড়ােট 

খুিন, মুসলমােনর পদ�ানসীন �ী, ময়নার মা–�দর মত তথাকিথত ‘িন�বগ�’–এর মানুষেদর 

আ�-উপলি�র ��প তথা মানিবক উ�রেণর �চতনােকই ব�� করা হেয়েছ �তভাগা 

আে�ালনেক িনেয় �লখা গ��িলেত। আেবেগর আিতশেয� কখনও কখনও হয়েতা গ� তার 

কাি�ত িশি�ত ��প �থেক �� হেয়েছ। একটা ব�ব� �পশ করার তািগদ হয়েতা গে�র 

�সৗকুমায� সৃি� করার �থেক �বিশ জ�ির মেন হেয়েছ। একটা িবেশষ সমেয়র উে�জনায় 

�সই �িট অ�াভািবক নয়। তবুও সমােলাচনার উে�� উেঠ বলা যায় এই গ��িল �িতবােদর, 

এই গ��িল �িতেরােধর এবং এই গ��িল আ�উে�াচেনর। 
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চতুথ� অধ�ায় 

নকশালবািড় কৃষক অভু��ান : বাংলা উপন�াস 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

স�ক��িল হেয় ওেঠ স�ূণ� িব��। এই চরম িব�া� রাজৈনিতক আেলাড়নেক িলিপব� 



111 

 

করার ��ে� মধ�িব� �লখক ��িণ সি�য় হেয় উেঠিছল। কারণ এটা হয়েতা যথাথ�ই িঠক 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

উপন�াস�িলর মূল অবল�ন।  

 

১. ��ােতর সে� : নারায়ণ গে�াপাধ�ায়  

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

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

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

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

এই উপন�াস।  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

আবজ�নার মেধ� আিম আর নাই।’’
৩
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�তামােদর যু��ে�র অবদান!’
৫
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

চির��িল। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

উ�র আজও অমীমাংিসতই �থেক �গেছ। 

 

২. �ােম চেলা : �ণ� িম�   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

টাকা পয়সার ওপর িনভ�রতা বাড়েব।’ ”
১২
 



118 

 

        �চয়ারম�ােনর িনেদ�িশত পথেক মান�তা িদেয় �িমক ও কৃষকেদর সে� একা� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

রা��মতা দখেলর লড়াই একই সূে� আব�।’১৮ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

৩. অসংল� কাব� : অসীম রায় 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

খতেমর রাজনীিতেত �� হেয় �গল।  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

৪. মহাকােলর রেথর �ঘাড়া : সমেরশ বসু  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

লড়াইেয় �িহতন ‘জানকবুল’ কের িদেয়িছল।  

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

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

এই �ে�র উ�র 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ভূিম পায়। জনমজুের রাজ� চালায়।’
৩১
 

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

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

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

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

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

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

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

আসেছ তার।’
৩২ 

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

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

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

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

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

�দখােনা হেয়েছ। 
৩৩

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

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

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

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

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

 

৫. শ�াওলা : শীেষ��ু মুেখাপাধ�ায় 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

মেধ�ও ঘুিমেয় পড়েত বাধা হত না।’
৩৪
 

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

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

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

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

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

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

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

�িমক অেনক�ণ দাঁিড়েয় িচ�া কের।’
৩৫

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

তাই �চিলত 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘তুমু যা িচনু, জানু, তাই পথ হেথ� হেব? িস.িপ.এম লয় িস.িপ.আই লয় লকসাল? ই পথ 
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বসাই টুডু পথ। কী পথ? যােথ কাজ হেব। আইেন �গেল� িযথা কাজ হবু, িসথা আইন। িযথা 

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

তুমু দাও, িলবু�।’
৪১
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

একজন �জাতদােরর দািবেক মান�তা জানােত িগেয়। 

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

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

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

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

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

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

ধ�ক, �জাতদার মহানে� িবরাজ ক�ক?’৪৫  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

কেরেছন।”
৪৬

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘এভােবই এেগায়’ (১৯৭৮ ি�:) উপন�ােস। 

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

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

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

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

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

�তির করার কােজ লাগান।”
৪৯
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

িব�ে� তী� ঘৃণা সি�ত রেয়েছ।’
৫০

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

৮. কালেবলা : সমেরশ মজুমদার  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 তখন এটাই �� হেয় ওেঠ �য সাধারণ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�স।’
৫৪
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 অথ�াৎ রাজনীিতেত িগিরিগিটর মত রঙ 

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

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

সত� �য সংসদীয় রাজনীিতেত �মতার একািধপত� �িত�ার লে�� �য �কােনা মূেল� 



147 

 

রাজৈনিতক অিভসি� পূরেণর জন� বামপ�ী �নতৃ� তৎপর হেয় উেঠিছল। ি�য়েতাষ িম�, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

উপলি� করেত পাির �য, ��ণীসং�াম অথ�াৎ খতেমর লড়াইই আমােদর সামেন সম� 



148 

 

সমস�ােক সমাধান করেত পাের ও লড়াইেক উ�তর �ের িনেয় �যেত পাের, আমােদর 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

সব�েশেষ শহর দখল করার পথ।”
৬২

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

এই খতেমর সং�ােমর �ে� যারা আমােদর িবেরািধতা করেব তােদর আমরা পািট�েত থাকেত 

�দব না। িক� এসব করেত িগেয় আমরা জনসাধারেণর কাছ �থেক সের আসিছ। সাধারণ 

মানুষ এখন আমােদর ভয় পাে�। একজন কনে�বল খুন কের কতটা িব�ব করা যায়?’
৬৩

 

        তাই আজ এই আে�ালেনর প�াশ বছর পর খুব স�ত কারেণই এই �� ওেঠ 

‘নকশালবািড় অভু��ােনর অিভঘােত আি�� স�র দশকীয় বৃহ�র রাজৈনিতক অিভ�তার 

একিট �মৗিলক �ে�র। উ�র সংশয়দীণ�। ঐিতেহ�র উ� যাপন �তা �াত�িহক। কারণ �রাজই 

িনেজেক বদলােত হেব, তার সে� জগৎেক, �রাজই �সই কােজ চুক হেব। �সই ি�মুখী 

পিরবত�েনর সাধনায় িহংসার উে�াধন ও চচ�ার িক �কানও �ান আেছ?’
৬৪ 
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         কত�িল ত�িনভ�র আদেশ�র উপর িনভ�র কের এত বড় একিট আে�ালেন ঝাঁিপেয় 

পড়ার ��ে� �দেশর মানুষেক তারা আে�ালেনর �কৃত ���েক �বাঝােত পােরিন। ‘কৃষক– 

�িমক জনগেণর ভােগ�র �মৗিলক পিরবত�েনর জন� রা��মতা দখেলর উে�েশ সশ� 

সং�ােমর পিরচালনা দরকার; �ধু এটুকু বলেলই �সই ধরেনর সং�ােমর সাফল� িনি�ত হেত 

পাের না। তার জন� �েয়াজন উপযু� তাি�ক ও সাংগঠিনক ��িত। এই ��িতর অভােব 

স�র দশেক �েবেশর পূেব�ই মাক�সবাদী–�লিননবাদী পািট� পিরচািলত িব�বী সং�াম এক 

কানাগিলেত �েবশ কের এবং সং�াম আরও িকছুিদন অব�াহত থাকেলও এেকর পর এক 

ব�থ�তায় তার বািক পথটুকু ক�িকত হয়।’
৬৫

 একিট ব�থ� আে�ালেনর দায়ভার কাঁেধ িনেয়ও 

প�ু অিনেমষ ভাবেত চায় একিদন হয়েতা পিরবত�ন আসেব। এই হঠকারী ভাবনার �থেকও 

নতুন �কােনা �ে�র জ� হেব– ‘িব�াস যিদ সিত� হয় তাহেল অেনক অসাধ�সাধন করা যায়। 

আমরা করেত �চেয়িছলাম বেলই ভুল�েলা ধরা পেড়েছ। ‘আমােদর আেগ �কউ কেরিন বেল 

অ�কার পথ হাতড়ােত হেয়িছল। িক� আমােদর পের যারা এই িব�াস িনেয় কাজ �� 

করেব তারা আমােদর ভুল�েলা �থেক অিভ�তা পােব। ফেল তারা সফল হেবই।’
৬৬

 বত�মােন 

মহারাে�র কৃষকেদর এই শাি�পূণ� আে�ালন িক এই �ে�রই বা�ব �প ? সময়ই এর উ�র 

�দেব।  

 

৯. একিট আ�হত�া ও কেয়কজন নকশাল : �বণু দাশ�� 

        এই উপন�ােসর �ক�ীয় চির� �কৗিশক একজন িফিজওেথরািপ�। �স �কােনা িব�বী 

আদেশ�ই িব�াসী নয়। একজন আদ�� ভীতু, মধ�িব�, গা বাঁচােনা সাধারণ মানুষ। িক� 

ঘটনাচে� �স নকশাল�েপ �িতপ� হয় পুিলেসর কােছ। উপন�াসিটর কািহিনকাল ১৯৭৫ 

সােলর জ�রী অব�াকালীন সময়। �শাসিনক স�ােসর পিরকি�ত ভাবনা অনুযায়ী নকশাল 

আে�ালনকারীেদর িকংবা �সই িচ�াধারার সে� �য �কােনা সূে� স�ৃ� মানুষেদর �জেল 



151 

 

ভরার �য কম�কা� চেলিছল – �সই সূে�ই �কৗিশক পুিলেসর �ারা ���ার হয় এবং িনি�� 

হয় সরাইেক�ার �জেল। যিদও নকশাল আে�ালেনর সে� তার �কাথাও �কােনা স�ক� িছল 

না। বরং নকশালেদর কম�কা�েক �স অব�াই কের এেসেছ। ‘স�েরর দশকেক িব�েবর 

দশেক পিরণত কর’ – িকংবা ‘িশ�া আেন �চতনা, �চতনা আেন িব�ব’ – এই �দওয়াল 

িলখন তার কােছ হািসর �খারাকই িছল।  

        নকশাল আে�ালনেক �ক� কের রিচত উপন�ােস, ঔপন�ািসকেদর মেধ� এই 

আে�ালেনর �িত তী� একিট আেবগ �বশীরভাগ ��ে�ই ল�� করা �গেছ। �াধীনতার 

এত�িল বছর পের �দেশর অিধকাংশ মানুেষর জন� খাদ� – ব� – বাস�ােনর নূন�তম 

ব�ব�াও করেত পােরিন �কােনা সরকারই। �াভািবকভােবই তী� একিট ��াধ – একিট 

পিরবত�েনর �ি�য়া িহসােব নকশাল আে�ালনেক �দখার সেচতন �য়াস িছল �ায় সম� 

ঔপন�ািসকেদর মেধ�ই। এই আে�ালেনর একনায়কতাি�ক �নতৃে�র বাইের �বিরেয় এেস 

এই ভাবনার সে� যু� অিত সাধারণ কম�ীেদর আেবগ ও উ�ীপনােকই ঔপন�ািসক ব�� 

করেত �চেয়েছন। তাই উপন�ােসর ভূিমকা অংেশ িতিন �� কেরই বেলেছন – “যখন 

কলকাতার যশ�ী িব�বীরা ��িসেডি� বা ওই জাতীয় �কান বড় �জেল িব�েবর উ�াপ 

�পাহােত ব�� এবং দেলর তে�র কূটকচািলেত খ� িবখি�ত হি�েলন, তখন িবহােরর এক 

সাবেজেল লড়াইেয়র �িত�ায় উ�ুখ হেয় দানা বাঁধিছল িকছু মানুষ �ে� িবেভার হেয়। �স 

দিলল রচনা হেয়িছল সরাইেক�া সাব – �জেল। সরাইেক�া নামটা �তীক। ঘটনাটা লড়াই – 

এর জীব� দিলল। এেত সময় – কাল – �ান ইে� কেরই অেগাছাল সবকােলর ঘটনা।” 

       অিতসাধারণ মানুেষর �ত�য় ও আ�িব�ােসর সং�েশ� এেস মধ�িব�–আপাত �াথ�পর 

–সুিবধােভাগী–আ�সব�� �কৗিশক এক নতুন �চতনায় উ�ািসত হয়। আেবগ িদেয় নয়, �বাধ 

িদেয় �স �িতবােদর নতুন ��পেক উপলি� করেত চায়। �জেলর বাইেরর জীবেনর মেধ�ও 

�য �াধীনতা �নই, মুি� �নই �স তার সে� ব�ী মানুষ�িলর সােথ পিরচেয়র মধ� িদেয় 
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জানেত পাের। �দেশর নীিত িনধ�ারেকরা ঠা�া ঘের বেস �য পিরক�না�িল �তির কের – তার 

�েয়াগ বা সুফল �কােনাটাই সাধারণ মানুেষর কােছ �প�ছায় না। িবনা কারেণ �জেল িনি�� 

�কৗিশক �জেলই উপলি� কের নকশাল আে�ালেনর �িতবাদী ভাবনােক। �জেল �শাসিনক 

কত�ােদর চ�া� স�েক� �কৗিশক অবিহত হয়। �জেল �য �কােনাভােব �গালমাল বািধেয় হত�া 

করা হেব নকশাল কম�ী �কা�, �পন, �কৗিশকেক। পেররিদন খবেরর কাগেজ ছািপেয় 

�দওয়া হেব নকশালরা �জল �থেক পালােত িগেয় পুিলেসর সােথ সংঘেষ� িনহত হেয়েছ। 

�জলার এবং �সপাইরা নকল আঘােত আহত হেব। এই চ�াে�র সাজােনা নাটেক �কৗিশক 

�িলেত আহত হয়। হাসপাতােল তােক �সবা কের তারই ছা�ী আিদবাসী এক �লিড ডা�ার। 

�কৗিশকেক বাঁিচেয় �তালার �স শপথ �হণ কের। অজানা এক ইিতহাস, অজানা এক 

জগেতর সত� �� হেয় ওেঠ �কৗিশেকর সামেন। নকশাল বািনেয় �তালার রা�ীয় চ�া� 

এবং �শািষত মানুেষর ইিতবৃ� বািলর মেধ� মুখ �ঁেজ থাকা মধ�িব� �কৗিশেকর কােছ আজ 

নতুন ��েপ উ�ািসত হেয় ওেঠ। 

 

১০. ��াহজ : সুি�য় �চৗধুরী 

        ‘নকশালবািড় আে�ালন’ – একিট �ে�র নাম। এই ��েক সাথ�ক করার অিভলােষ 

কলকাতা �কি�ক যুবসমােজর �য �বল উ�ীপনা ও লড়াই তারই গ� বেল ‘��াহজ’ (২০১৪ 

ি�:) উপন�াসিট। সংসদীয় রাজনীিতর �ঘরােটাপ �থেক �বিরেয় এেস সশ� সং�ােমর মধ� 

িদেয় অিধকারেক আদায় করেত হেব এই িছল নকশালবািড়র মূলম�। কলকাতার এক িবরাট 

সংখ�ক ছা�সমাজেক নকশালবািড়র উ�ীপনা �টেন এেনিছল সং�ােমর ময়দােন। সুদী�, 

ত�য়, পূেণ��ু বা পুেণ, �তীপদা, �দবা�ন, আর.িজ.কেরর ডা�ারদারা �সই লড়াইেয়রই এক 

একজন �সিনক। সুদী� – র �চতনাসূে�ই এই উপন�ােস এই আে�ালেনর সে� আমােদর 

পিরচয় ঘেট। সুদী�র �বেড় ওঠা বামপ�ী পিরম�েলই। সুদী�র বাবা পািট�র �হালটাইমার 
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হওয়ার জন� চাকির ছাড়েত বাধ� হয়। পািট�র �নতা িনর�ন বাবু বেলন – ‘ রাজ� কিমিট 

িস�া� িনেয়েছ দমদেম, িবেশষ ভােব কেলািন এলাকায়, পািট� সংগঠনেক আেরা শি�শালী 

করেত দু’ িতনজন সব��েণর পািট�কম�ী �েয়াজন। কিমিট এ ব�াপাের অিসেতর নাম ��াব 

কেরেছ।’৬৭ পািট�র িস�া� �মেন িনেয় অিসত তার চাকির �ছেড় িদেয় চেল আেস দমদেম 

অ�া�ে��র জীবেন।  

        পািট�র সংগঠনেক এই সময় মজবুত করা জ�রী হেয় পেড়। কারণ নকশাল 

আে�ালনেক �ক� কের ‘তখন মা��বাদী কিমউিন� পািট�র মেধ� দুধরেণর সমস�া �কট 

হেয় ওেঠ। এর �থমিট �হাল, এই আে�ালন দমন করেত না পারেল �ক�ীয় সরকার ‘আইন 

শৃংখলা’র�ার নােম যু��� সরকারেক �মতাচু�ত করেত পাের, আর অন�িট হল, যিদ 

সরকার �ারা ঐ আে�ালন দিমত হয়, তেব বুেজ�ায়া সংসদীয় ব�ব�ার সে� সমেঝাতা, এবং 

সরকাের িটেক থাকার জেন� ��ণীসং�াম পিরহার করার অিভেযাগ দেলর �ভতর �থেকই 

উ�ািপত হেত পাের। এই সংকেটর আপাত সমাধান তারা নকশালবাড়ীেত পুিলশী হামলার 

িন�া কেরন এবং পািট�র বামপ�ী অংেশর সে� আদশ�গত সং�ােমর িস�া� �নন।’
৬৮

 

�াভািবকভােবই যারা িব�ু� বামপ�ী িছেলন তারা এমতাব�া �মেন িনেত পারেলন না। এই 

ঐিতহািসক ��ি�তেকই সামেন �রেখ ঔপন�ািসক �দখােত �চেয়েছন িকভােব ছা� ও 

যুবসমােজর মেধ� নকশালবািড়র উ�াদনা সশ� সং�ােম �পা�িরত হেয় �গল। দীঘ�িদেনর 

িবে�াভ এবং ব�না �ল� সময়েক গেড় তুেলিছল তােত অি��ুিল� ঘিটেয়িছল 

নকশালবািড়র ঘটনা। ��াগােন, িমিছেল, িমিটং–এ  মাও–�স-তুং– এর �চতনায় ঋ� হেত 

চাইল যুবস�দায়। সুদী�েদর �ুল ও তার ব�িত�ম রইল না। ওেদর �ুেলর নাইন – �টন – 

ইেলেভেনর বাছা বাছা �ছেলেদর ডাকা হে� �গাপন িমিটং– এর জন�। পােক�র �মিট ঘের 

�াস ইেলেভেনর �তীপদার ব�েব�র মধ� িদেয় নকশালবািড়র ঐিতহািসক ���াপটিট সবার 

কােছ �� হেয় ওেঠ। ‘ঊিনশেশা সাতষি� সােল যু��� �মতায় আসার পর বাংলার মানুষ 
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মেন কেরিছল এবার হয়েতা এই ব�ব�ার অবসান ঘটেব। কারণ বামপ�ীরা এই সরকাের 

রেয়েছ। কৃষকরা উৎফু� হেয়িছল এই �ভেব �য �মহনিত মানুেষর সরকার যখন �মতায় 

এেসেছ তখন বামপ�ীেদর �ঘািষত ‘লাঙল যার জিম তার’ নীিতর বা�ব �িতফলন ঘটেব। ... 

ভ� কৃষক – �িমক দরিদ, টাটা িবড়লার �িতিনিধ �জ�ািত বসু, �েমাদ দাশ��, হেরকৃ� 

�কাঙােরর দল তখন পুিলশেক আেদশ �দয় –�কােনা মূেল� এ আে�ালন দমন করেত। িবশাল 

পুিলশবািহনী ঘটনা�েল �প�েছ িনিব�চাের �িল চািলেয় এক িশ�সহ সাতজন কৃষক রমণীেক 

হত�া কের। মহান িচেনর কিমউিন� পািট� নকশালবািড়র কৃষকেদর এই বীর�পূণ� সং�ামেক 

দৃঢ় সমথ�ন জানায়। িপিকং �রিডওর ভাষায় এই কৃষক িবে�াহ ‘ভারেতর বুেক বসে�র 

ব�িনেঘ�াষ’। পািট�র িভতেরই নকশালবািড় আে�ালনেক সমথ�ন জািনেয় �িতি�য়াশীল 

�নতৃে�র এই জঘন� পদে�েপর তী� িন�া কেরেছন হাজার হাজার কমেরড। িক� �মকী 

বামপ�ী �নতৃ� তােত কণ�পাতও কেরনিন। ফেল পািট� �থেক বিহ�ৃত হেয়েছন সুশীতল 

রায়েচৗধুরী, চা� মজুমদার, �সৗেরন বসু, কানু সান�াল, সেরাজ দ�, জ�ল সাঁওতােলর মেতা 

একিন� সা�া িব�বী �নতারা। ছা� সংগঠন �ছেড় �বিরেয় এেসেছন �শবাল িম�, সে�াষ 

রানা, আিজজুল হক, অসীম চ�াটািজ�র মেতা �থম ��িণর ছা�েনতাসহ অ�নিত ছা� 

কমেরড। এই িবে�ােহর আ�ন ছিড়েয় পেড়েছ কলকাতা, ��িসেডি�, যাদবপুর, �মিডক�াল, 

আর–িজ–কর সহ বাংলার অসংখ� �ুল কেলেজ। িঠক এইখােনই আমার ��, আমােদর �ুল 

িক এই লড়াইেয়র আ�ন �থেক গা বাঁিচেয় বেস থাকেব, না ঝাঁিপেয় পড়েব? িস�া� িনেত 

হেব আমােদরই’।
৬৯

 

      এই উে�জনার আঁচ ছিড়েয় পড়ল কলকাতার �ায় সম� �ুল কেলেজ। ব�ি�গত 

আকা�া, উ�ল ভিবষ�তেক বািজ �রেখ ছা�–যুবসমাজ আে�ালেন ঝাঁিপেয় পড়ার লে�� 

একেজাট হেয় উেঠিছল। এই ��াহকােল, এই র�া� সমেয় সুদী�, ত�য়, পূেণ��ুরা এেক 

এেক ঝাঁপ িদল। পুেরােনা �থা ভাঙার লড়াইেত ছা�–যুবসমাজ �চিলত মূল�েবাধ�িলর উপর 
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িব�াস হারােনার �িতেযািগতায় ম� হেয় উেঠিছল। সশ� সং�ামেক �ক� কের নকশাল 

আে�ালেনর �য কায��ম িনিব�চাের মানুষ খুন, মনীষীেদর মূিত�ভাঙা সবসময়ই �য জনসমথ�ন 

�পেয়েছ তা নয়। এই ধরেনর রাজৈনিতক িস�া� �হেণর ��ে� �য একধরেনর হঠকািরতা 

িছল তা আজ অ�ীকার করা যায় না। ��িণসং�ােমর এই লড়াইেত বড় তাড়াতািড় হয়েতা 

সমাধান সূ� চাওয়া হেয়িছল। ফেল �ুল – কেলেজ ভাঙচুর, িব�িবদ�ালেয়র উপাচায�েক খুন, 

সাধারণ কনে�বলেক খুন কের �য ভেয়র পিরেবশ সৃি� হেয়িছল তা �কান মহৎ উে�শ� 

সাথ�ক কেরিছল তা �বাঝা যায় না। ইিতহােসর পাঠ� বইেত �লখা মনীষীেদর জীবনীেকও 

বািনেয় �তালা ইিতহাস বেল ব�� করা হেয়েছ। আেদৗ তাঁরা তাঁেদর �াপ� স�ান পাওয়ার 

�যাগ� িকনা তা িনেয় �� �তালা হেয়েছ। িবদ�াসাগর–রামেমাহেনর ব�ি�গত �াথ� ও 

জীবনচয�ার �কৃত পিরচয়টা জানা ভিবষ�েতর �সিনকেদর একা� �েয়াজন বেল মেন করা 

হেয়েছ। জিমদার রবী�নাথও �মজীবী মানুেষর �িত দরদ �দখােত ব�থ� হেয়েছন। তাই 

এঁেদর �য মহান মানুষ ও িশ�ী কের গেড় �তালা হেয়েছ �সই িমথ �ভেঙ �ফলেত হেব। নতুন 

�চােখ নতুন ভাবনায় মনীষীেদর �দখেত হেব। গ�কােরর মূল সমথ�ন নকশাল আে�ালেনর 

�িত। �াভািবকভােবই তােদর লড়াই এবং মৃতু�েক মিহমাি�ত কের �তালার �য়াস ��। 

প�া�ের িস.িপ.আই (এম) দেলর দমনমূলক কায�কলাপ, নৃশংস অত�াচার, পুিলিস স�ােসর 

বা�ব ইিতহাসেক িতিন িলিপব� কেরেছন। �সইসময় সম� রাজ� জুেড় িবেশষ কের 

কলকাতা শহের �য সামি�ক একিট ভেয়র আবহ সৃি� হেয়িছল তােক ঔপন�ািসক তুেল ধরার 

�চ�া কেরেছন। কলকাতা শহেরর �দওয়ােলর িলখনেক ব�� কের িতিন রাজৈনিতক দল�িলর 

�িতিহংসামূলক ি�য়াকলাপেক �� কেরেছন। নকশালবািড়র সমথ�েন যারা দল �ভেঙ 

�বিরেয় এেসিছল তােদর িব�ে� পুরেনা পািট� িস.িপ.আই (এম) – এর িবেষা�ার �দওয়াল 

িলখেন সু�� হেয় উঠল – ‘সত� �সলুকাস, কী িবিচ� এই �দশ / িদেন যারা নকশাল রােত 

কংে�স’। জবােব নকশালরা িলখল ‘সত� �সলুকাস, কী িবিচ� এই �দশ / সাইনেবােড� 

মাক�সবাদী, কােজ কংে�স’।
৭০
 এই লড়াই �ধু �দওয়াল িলখেনই সীমাব� িছল না। ১ লা �ম, 
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১৯৬৯ নতুন পািট�র অি�� �ঘাষণার িদেনই লড়াই �� হেয় �গল। �বামাবািজ, ইঁটবৃি�,ডা�ার 

লড়াই। �� হল খুেনর রাজনীিত। মতাদশ�গত পাথ�েক�র আ�েন এেকর পর এক খুন হেত 

�� করল। রাজৈনিতক িহংসা – �িতিহংসা – বদলার সে� যু� হল �শাসন। পুিলিস 

অত�াচােরর িব�ে� �িতেরাধ গেড় �তালার জন� �� �হাল পুিলস খুন। “হত�ার পর 

রা�র�েকর অ�িটর �েয়াজনীয়তা এবং ��� ও �য িব�বীেদর কােছ অপিরসীম �স 

�সে�ও সেব�া� �নতৃে�র মতামত �কািশত হেত লাগল দেলর মুখপে�। �দওয়ােল আবার 

�লখা হল ‘পুিলস মােরা অ� কােড়া/�সই অে� লড়াই কেরা’। পুিলস, �শাসনও হাত �িটেয় 

বেস রইল না। শ� হােত এই আে�ালন দমেন সেচ� হল তারা। �গােয়�া দ�েরর বাছা 

বাছা অিফসারেদর িনেয় �তির হল ‘অ�াি� নকশাল ��ায়াড’, লালবাজাের। িনর� �ািফক 

কনে�বেলর �কামেড়ও উেঠ এল �চন বাঁধা িরভলভার। পাড়ার �মােড় �মােড় বািলর ব�ার 

বা�ার। িপছেন উঁিচেয় থাকা উিদ�ধারী ব�ুেকর নল। আর অপরপে�র কােছ ‘ব�ুেকর নল’ 

�তা ‘শি�র উৎস’ হেয়ই িগেয়েছ তত িদেন”।
৭১
 

       এই র��য়ী সং�ােম, মােরর পর পা�া মাের, িহংসা এবং �িতিহংসার দুিব�পােক, 

��িণশ�র র� রাঙােনা হােত এই ��টাই বারবার উ�ািপত হেয়েছ এই ভেয়র রাজনীিত 

এই মারণযে�র রাজনীিত �কৃতই আমােদর �কাথায় িনেয় যােব? �য জনগণেক িনেয় লড়াই 

করার কথা িছল, �সই জনগণেক িক এই ভেয়র আবেহ পােশ পাওয়া স�ব? উপন�ােস 

সুদী�র বাবা অিসেতর মুখ িদেয় ঔপন�ািসক এই কথাই বলেত �চেয়েছন। লড়াইেত সুদী�রা 

জনগণেক িপছেন �ফেল এেসেছ। আজ এই পািট�েত আসার জন� নূ�নতম রাজৈনিতক িশ�া 

বা সামািজক মূল�েবােধর �েয়াজন �নই। �বামা ছুড়েত পাের িকনা এ�েলাই দেল �ঢাকার 

মাপকািঠ এখন। আদশ�হীন এক পিরণিতর িদেক �মশ চেলেছ এই আে�ালন। সুদী�, 

মৃ�য়রা বুঝেত পাের এই লড়াইটা বড় কিঠন। �শাষণ কাঠােমার �য দীঘ�কালীন ঐিতহ� তােক 

বদলােনা সহজ নয়। �লিনেনর কথা অনুযায়ী তাই �াথিমক �ের �ছাটখাট িবচু�িত, িবশৃ�লা, 

অনু�েবশ সমস�া এ�েলা থাকেবই। তেব এই সমস�া�িলেক এখন বড় কের �দিখেয় 
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আে�ালেনর এই পয�ােয় সুদী�েদর পালােনা স�ব নয়। এই যুে� যিদ �াণ িদেত হয় তাই 

�দেব। আমৃতু� লেড় �যেত হেব। �কােনারকম �লাভ, মধ�ম প�া বা সংেশাধনবােদর কােছ 

আ�সমপ�ণ করেল চলেব না। তাই অিসেতর কথার উ�ের সুদী� বেলেছ – “কমেরড িস এম 

�তা বেলইেছন।‘ সবসময় সাধারণ �সিনকরাই �াণ �দেব �স �তা বুেজ�ায়া যুে�র িনয়ম। 

সমাজত� �িত�ার যুে� �জনােরলেদরও �াণ িদেত হেত পাের’। এই �শষ যু� ��র িদেন 

আমরা �জনােরলেদর পােশই রইলাম’’।৭২ 

        স�র দশক হেত �চেয়িছল মুি�র দশক। িক� মুি�র দশেক এই মৃতু�র িমিছল, 

পার�িরক িহংসা, সে�হ এবং িবে�েষর আ�েন এই আে�ালন আর কাি�ত ল�� পেথ 

�প�ছেত পারল কই? আর �শাসন যখন দািয়� িনেয় স�াস ছড়ােত �� কের তখন রাে�র 

িহং� আচরেণ বিল �দ� হেত হয় হাজার হাজার মানুষেক। নকশাল কম�ীরাই �ধু নন, �িল 

খান নকশালেদর আ�ীয়–�জন–ব�ু–পিরিচত মানুষ এমনিক স�ূণ� িনরপরাধ অজ� যুবক–

যুবতী। উপন�ােসও এেক এেক �শষ হেয় যায় মৃ�য়, ত�য়, বু�দা। সুদী� ধরা পেড় �জেল 

যায়। ছয় বছর পর �জল �থেক ছাড়াও পায়। পুেরােনা জায়গা�িল ঘুের ঘুের পুেরােনা 

লড়াইটার কথা ভােব। অেনকিকছুই বদেল �গেছ। �সই লড়াইটা আর িক �� করা যােব? 

িকছুই �শষ হয় না। ঔপন�ািসক এই িব�ােসই আ�� �থেক উপন�াস �শষ কেরন পূেণ��ুর 

িচিঠ িদেয়। পূেণ��ু আবার নতুন কের অন�ভােব লড়াইটা �� কেরেছ। পালােমৗ–এর জ�েল– 

‘আবার নতুন কের �খলা ��। �তারা �খলাটা মাঝপেথ �ছেড় িদেলও আিম ছাড়েত পারলাম 

না’।
৭৩
 

      সমেয়র এই িবরাট ���াপেট লড়াইটা চলেতই থােক অিবন�র–িচর �বহমান এই 

সং�ােমর ধারা। এর �শষ �নই। ইিতহােসর নতুন �কােনা ��ি�েত নতুন কের এর �ূরণ 

ঘটেব। এই �ত�াশােত-ই নকশালবােদ িব�াসী মানুষ �বঁেচ রেয়েছন। এই আে�ালেনর পথটা 

িনেয় সংশয় থাকেলও, অিমত স�াবনা সৃি�কারী এই আে�ালেনর িবনাশ এেতা সহেজ স�ব 
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নয়। �সই �ত�েয়ই নতুন �কােনা আে�ালেনর আশােতই আমােদর বুক বাঁধেত হেব। কারণ 

সং�ােমর �েয়াজন এখেনা ফুরায়িন।               
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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 । 
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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 



196 

 

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�� 



201 

 

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 



210 

 

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 

��ে�ই �লখেকরা তােদর ব�ব� িবষয় স�েক� দৃঢ় ও প�পাতপু� হেলও গে�র িনম�াণ ও 

রস�কােশর ��ে� �কােনা আেপাস কেরনিন।                 
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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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7. কুমার ,কা�ন       :  ‘নকশালবািড় ও সািহত�’,সারা ভারত িব�বী সাং�ৃিতক  

িলগ, পি�মব� শাখা,হািলশহর,উ�র চি�শ পরগনা, 

�কাশকাল–২২, এি�ল, ২০০৬। 

8. �কাঙার, িবনয়             :  ‘িনব�ািচত  রাজৈনিতক �ব� �ৃিত ও �রণ’, এন িব  

এ, ১২ এ বি�ম চ�াটািজ� ি�ট, কলকাতা–৭৩, �থম 

�কাশ : �সে��র, ২০১৪, ি�তীয় মু�ণ, নেভ�র, 

২০১৪। 

9. �গা�ামী, অজু�ন (স�া.) :  ‘নকশালবািড় আে�ালেনর িদন�িল’, নেলজ পাবিলিশং 

হাউস, ২/৭৩, িবেবক নগর, কলকাতা – ৭৫, �থম 

�কাশ : কলকাতা বইেমলা ২০০৯। 
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10. �ঘাষ, িবিজত   :  ‘বাংলা �ছাটগে� �িতবাদী �চতনা’, পুন�, ৯এ, নবীন  

কু�ু �লন, কলকাতা – ৯, �থম �কাশ: জানুয়ারী, 

২০০০। 

11. �ঘাষ, িনম�ল   :  ‘নকশালবাদী আে�ালন ও বাংলা সািহত�’, ক�ণা  

�কাশনী, ১৮এ, �টমার �লন, কলকাতা–৯, �থম 

�কাশ: আষাঢ়,  ১৩৮৮, ি�তীয় মু�ণ: ১লা মাঘ, 

১৪০১। 

12. �ঘাষাল, জয়�কুমার  :  ‘বাংলা উপন�ােস সমাজবা�বতা’, পু�ক িবপিণ, ২৭,   

     �বিনয়ােটালা �লন,কলকাতা–৯, �থম �কাশ- ১৯৯২। 

13.  চ�বত�ী, �গৗরা�      :  ‘কাক�ীেপ �তভাগার লড়াই’, �সিরবান, দি�ণ চি�শ  

     পরগণা �থম �কাশ : জানুয়াির: ২০০৪। 

14.  চ�বত�ী, দীপংকর (স�া.) :  ‘িনব�ািচত কালপু�ষ, (১৯৬৭–১৯৬৯) সংেশাধন 

িবেরাধী সং�াম ও নকশালবািড়’, র �ািডক�াল, ৪৩,                                        

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা – ৯, �থম �কাশ :                                         

জানুয়াির, ২০১১। 

15.  চ�বত�ী, সুিমতা  :  ‘�ছাটগে�র িবষয়–আশয়’, পু�ক িবপিণ, ২৭,  

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা–৯, �থম �কাশ : জুন, 

২০০৪। 

16.  চে�াপাধ�ায় কুণাল   :  ‘�তভাগা আে�ালেনর ইিতহাস’, �ে�িসভ পাবিলশাস�,  

৩৭ এ, কেলজ �ীট, কলকাতা – ৭৩, �থম �কাশ : 

আগ�, ১৯৮৭, পুনমু��ণ : জানুয়াির, ২০০৬। 

17.  চে�াপাধ�ায়, মেনার�ন (স�া.):  ‘�াধীনতা উ�র বাংলা সািহত�’, নবমন �কাশন, ৯২,  

িপ. �ক. �হ �রাড, কলকাতা – ২৮, �থম �কাশ :  
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18.  চ�, অিমতাভ   :  ‘অিবভ� বাংলার কিমউিন� আে�ালন, সূচনা পব�’,  

পু�ক িবপিণ, ২৭, �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা– ৯, 

�থম �কাশ : এি�ল, ১৯৯২। 

19.  চ�, িবপান      :  ‘ভারেতর জাতীয় আে�ালন : দীঘ� �ময়াদী গিতসূ�’,  

�ক. িপ. বাগচী এ�া� �কাং, ২৮৬, িব. িব. গা�ুলী 

�ীট,কলকাতা–১২, �থম �কাশ : ১৯৯০। 

20.  ি�পাঠী, অমেলশ     :  ‘�াধীনতা সং�ােম ভারেতর জাতীয় কংে�স (১৮৮৫– 

১৯৪৭)’,  আন� পাবিলশাস� �াইেভট িলিমেটড, 

কলকাতা–৯, �থম সং : ১ লা �বশাখ, ১৩৯৭, তৃতীয় 

মু�ণ : আি�ন : ১৪০২ । 

21.  দ� ,বীের�      :  ‘বাংলা কথাসািহেত�র একাল’, পু�ক িবপিণ, ২৭, 

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা–৯, �থম �কাশ: ২০�শ 

িডেস�র, ১৯৯৮। 

22.  দ�, বীের�         :  ‘বাংলা �ছাট গ� �স� ও �করণ’, পু�ক িবপিণ, ২৭,  

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা – ৯, �থম �কাশ : 

আগ�, ১৯৮৫, ি�তীয় সং: �ম, ১৯৯৫। 

23.  দাশ, সু�াত         :  ‘অিবভ� বাঙলার কৃষক সং�াম’, ন��, এ–১৫, 

�নতাজী সমবায় আবাস, �ফু�কানন, কলকাতা-১০১, 

�থম �কাশ : কলকাতা পু�কেমলা, ২৬ জানুয়াির, 

২০০২, পিরমািজ�ত ও পিরবিধ�ত তৃতীয় সং : ২৯ 

এি�ল ২০১২। 

24.  দাস, অ�পকুমার     :  ‘ষাট ও স�র দশেকর রাজনীিতর ���াপেট বাংলা  
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কথাসািহত�’, ক�ণা �কাশনী,১৮ এ, �টমার �লন, 

কলকাতা– ৯, �থম �কাশ: অে�াবার, ২০১২। 

25. দাস, অ�পকুমার (স�া.) :  ‘গণযুেগর িদনপি� (১৯৬০ – ১৯৭৯)’, �ে�িসভ 

পাবিলশাস�, ৩৭ এ কেলজ �ীট, কলকাতা – ৭৩, 

�থম �কাশ-জুন, ২০০২।  

26.  �দ,অমেল�ু             :   ‘বাঙালী বুি�জীবী ও িবি��তাবাদ’, পি�মব� রাজ�  

পু�ক পষ�দ, ৬এ,রাজা সুেবাধ মি�ক ��ায়ার, 

কলকাতা–১৩, �থম �কাশ - ১৯৮৭। 

27.  বসু �দীপ, (স�া.)  :  ‘মনেন সৃজেন নকশালবাড়ী বাঙািলর সাং�ৃিতক  

অনুস�ান’, �সতু �কাশনী, ১২এ, শংকর �ঘাষ �লন, 

কলকাতা–৬, �থম সং : আগ�, ২০১২। 

28.  বসু, �দীপ      :  ‘নকশালবাড়ীর পূব��ণ িকছু �পা� মডাণ� ভাবনা’, 

�ে�িসভ পাবিলশাস�, ৩৭এ, কেলজ �ীট, কলকাতা– 

৭৩, �থম �কাশ : নেভ�র, ১৯৯৮। 

29. বসু, �সৗেরন            :  ‘চা� মজুমদােরর কথা’, িপপ�� বুক �সাসাইিট,  

১০/২ িব, রমানাথ মজুমদার �ীট, কলকাতা – ৯,  

�থম �কাশ - ১৯৮৯। 

30.  বসু, �পন ও দ�, হষ�(স�া.) : ‘িবশ শতেকর বাঙািল জীবন ও সং�ৃিত’, পু�ক  

িবপিণ, ২৭, �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা–৯, �থম 

�কাশ-মাচ�, ২০০০। 

31.  বে��াপাধ�ায়, তারকনাথ  :  পি�মবাংলার ভূিম–ব�ব�া ও ভূিম-রাজ�, পি�মব�  

রাজ� পু�ক পষ�দ,  ৬এ, রাজা সুেবাধ মি�ক ��ায়ার, 

কলকাতা-১৩, �কাশকাল : আগ�, ১৯৮৩। 
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32. বে��াপাধ�ায় �মা    :   ‘�াধীনতা – উ�র বাংলা উপন�ােস িন�বেগ�র অব�ান  

(১৯৪৭-১৯৭৭), ব�ীয় সািহত� সংসদ, ৬৬/৩, মহা�া 

গা�ী �রাড, কলকাতা–৯, �থম �কাশ: নেভ�র, 

২০০৫। 

33. বে��াপাধ�ায়, �শখর  :  ‘পলািশ �থেক পািট�শান আধুিনক ভারেতর ইিতহাস’, 

ওিরেয়� লংম�ান, ১৭, িচ�র�ন এিভিনউ, কলকাতা– 

৭২, �থম �কাশ-২০০৬। 

34.  বে��াপাধ�ায়, সেরাজ  :  ‘বাংলা উপন�ােসর কালা�র’, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩,  

বি�ম চ�াটািজ� ি�ট, কলকাতা–৭৩, �থম �কাশ: 

১৯৬১, তৃতীয় সং: নেভ�র-১৯৯৫। 

35.  িব�াস অিনল, (�ধান স�া.) :  ‘বাংলার কিমউিন� আে�ালন : দিলল ও �াসি�ক  

তথ� (পাঁচ খ�)’, ন�াশনাল বুক এেজি�, ২, সূয� �সন 

�ীট, কলকাতা–১২, �কাশকাল : ২০০২-২০০৭। 

36. �বগম, মােলকা         :   ‘ইলা িম� নােচােলর �তভাগা আে�ালেনর �ন�ী’,  

�থমা �কাশন, িস এ ভবন, ১০০ কাজী নজ�ল 

ইসলাম এিভিনউ, ঢাকা, �থম �থমা সং : অমর 

একুেশ ��েমলা, ২০১১। 

37.  ভ� �গৗতম             :  ‘ইমান ও িনশান, বাংলার কৃষক �চতেন�র এক  

অধ�ায়’, সুবণ�েরখা, ৭১, মহা�া গা�ী �রাড, কলকাতা-

৭, �থম �কাশ- ১৯৯৪। 

38. �ভৗিমক কৃ�সু�র         :  ‘আমার জীবেন কৃষক আে�ালন’, এন.িব.এ., ২, সূয�  

     �সন �ীট, কলকাতা–১২, �কাশকাল- ২০০৫। 

39.  ভ�াচায� ,জয়�,  :  ‘পি�মবে� কৃষক আে�ালেনর ধারা’, এন.িব.এ., ২,  
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     সূয� �সন �ীট, কলকাতা–১২, �কাশকাল-১৯৯১। 

40.  ভ�াচায� ,সব�সাচী     :  ‘ঔপিনেবিশক ভারেতর অথ�নীিত’, আন�, ৪৫, 

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা – ৯, �থম �কাশ : 

এি�ল, ১৯৮৯। 

41.  মজুমদার, উ�লকুমার (স�া.):  ‘প�ােশর দশেকর কথাকার’, পু�ক িবপিণ, ২৭, 

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা–৯, �থম �কাশ :  জুন, 

১৯৯৮। 

42.  মজুমদার , িদলীপ   :  বাংলা সািহেত� �গিতিচ�া (ঊনিবংশ শতক), 

এডুেকশন �ফারাম,৭৩, সীতারাম �ঘাষ ি�ট,  

কলকাতা–৯, �থম �কাশ: ২০, আগ�, ২০০৯। 

43. মুেখাপাধ�ায় ,অ�ণকুমার  :  ‘কােলর �িতমা, বাংলা উপন�ােসর ষাট বছর : ১৯২৩– 

১৯৮২’, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩, বি�ম চ� �ীট,                                          

কলকাতা–৭৩, �থম �কাশ : এি�ল, ১৯৭৪,                                        

ি�তীয় সং : এি�ল, ১৯৯১। 

44. মুেখাপাধ�ায়, অ�ণকুমার  :   ‘কােলর পু�িলকা, বাংলা �ছাটগে�র একশ’ বছর : 

১৮৯১–১৯৯০’, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩, বি�ম চ� �ীট,                                         

কলকাতা–৭৩, �থম সং: �সে��র, ১৯৯৫, ি�তীয় সং                     

: নেভ�র, ১৯৯৯। 

45. মুেখাপাধ�ায়, গীতা         :  ‘বাংলাসািহত সাম�তাি�ক িচ�াধারা (�সকাল ও  

একাল পব�)’, �ক.িপ.বাগচী এ�া� �কাং, ২৮৬, িব. িব. 

গা�ুলী, �ীট, কলকাতা – ১২, �থম �কাশ : ১৯৮১। 

46.  মুেখাপাধ�ায়, সত� (স�া.)  :  ‘বাংলা সািহেত� িব�াস ও মূল�েবােধর সংকট’,  
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র �ািডক�াল ইে�শন, ৪৩, �বিনয়ােটালা �লন, 

কলকাতা–৯, �থম �কাশ: ১৯৮৬। 

47.  মুখাজ�ী, িব�নাথ          :  ‘ত� ও সং�ােমর �তীক’, মনীষা, ৪/৩িব, বি�ম  

চ�টািজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ : এি�ল, 

১৯৯৯। 

48.  রসুল, আবদু�াহ        :  ‘কৃষক সভার ইিতহাস’, নবজাতক, কলকাতা–৭৩, 

 �থম �কাশ : এি�ল, ১৯৭৮। 

49. রায় ,অিমত (সংকলক)  :  ‘অ�র� চা� মজুমদার’, র �ািডক�াল ইে�শন, ৪৩, 

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা–৯, �থম �কাশ : 
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বােরা বােরা বছেরর পর  : ১৭৪ 

িবভূিত �হ : ৯৩ 

�ব�ল বগ�াদারস �টে�ারাির �র�েলশন িবল                   

: ৩৪ 

�বিট : ৯৬ 

�বণী দাশ�� : ১৭২ 

�বণু দাশ�� : ১৫০ 
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ভ 

ভগীরথ িম�  : ১৮৪ 

ভবতারেণর গ� : ২০৪ 

ভাওয়ালী �থা : ২৩ 

ভারত র�া আইন  : ২৮ 

ভারতীয় জাতীয় কংে�স  : ২০, ২১ 

ভূিম সং�ার আইন  : ৩৮, ১৩৭, ১৬৫ 

ম                                                                                                                                           

মিণ মুেখাপাধ�ায়  : ১৬৯               

ম�শি� : ৯৪, ২২২                                                                

মহাম��র  : ৪, ৩০              

মহাকােলর রেথর �ঘাড়া  : ১২৬ 

মহা�া গা�ী  : ২৮                                              

মহািবে�াহ : ১৪, ১৫                                                         

মহাে�তা �দবী : ৬৪, ১৩২, ১৬৭                                                       

মশারফ �হােসন : ২১৭        

ময়মনিসংহ পরগণায় কৃষক িবে�াহ  : ১১                              

ময়মনিসংেহর পাগলপ�ীেদর িবে�াহ  : ১১, 

১৯                       

মািণক বে��াপাধ�ায়  : ৮৫, ৮৭, ৮৮, ১৭৯, 

২১৯, ২২২, ২২৩ 

মােয়র জন�  : ১৮৪                                               

িমিহর আচায�  : ৯৭    

িমিহর �সন  : ৯৮   

মুসিলম িলগ : ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৭২, ৭৮                                                       

�মিদনীপুেরর নােয়ক িবে�াহ  : ১০                                 

�মাকািবলা  : ১৯৮                                                    

�মৗজা �ডামপািট : ২০২                                     

 মৃতু�হীন  : ১৯৭, ১৯৮                                         

য                                                       

যেশাহেরর নীল িবে�াহ  : ১৮                                  

যু��� সরকার  : ৪১, ৪৩, ৪৪, ১১২, ১২২, 

১৫৩, ১৫৪, ২০০                                                                                   

র                                                                                           

র� : ২০৮                                             

রতনলাল  : ১৮১                                               

রামকুমার মুেখাপাধ�ায়  : ২০২    

রেমশচ� দ�  : ২১৬ 
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ল 

লখী�র িদগার  : ৫১,  ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, 

৫৬, ৫৭, ৫৮, ৮৬ 

লােখ না িমলেয় এক : ৯৯ 

লালগ� অেনক দূর : ১০৫ 

লালমািট  : ৫৮                   

শ 

শীেষ��ু মুেখাপাধ�ায়  : ১৩০ 

�কেদব চে�াপাধ�ায়  : ১৭৪ 

�িতিলিপ  : ২০৯ 

�শরতালাই  : ৩১           

শ�াওলা  : ১৩০, ১৩১ 

স 

সংকেটর কাল  : ১৬৬ 

 সেত�ন �সন  : ১০৩                                          

সনৎ বসু  : ১৯৭ 

স�ীেপর চতুথ� িবে�াহ  : ১৭ 

স�ীেপর তৃতীয় িবে�াহ  : ১১ 

স�ােনর নাম ধান  : ১৭১ 

স��াসী িবে�াহ  : ২, ২১৭    

সবুজ �ীেপর মািঝ  : ১৭৭ 

সমেরশ বসু  : ৯২, ৯৩, ১২৬, ১৩০ 

সমেরশ মজুমদার : ১৪১ 

 সিলেমর মা : ৮৮, ৮৯, ২২ 

সাঁওতাল িবে�াহ  : ১৪, ১৫, ১৬                                 

 সািব�ী রায়  : ৬০, ৬৩                                        

সামেন লড়াই  : ১০৩ 

 িস�াথ� সাহা  : ১৭৯             

িসরাজগ� িবে�াহ  : ১৭                                                          

সুেখন মুেখাপাধ�ায় : ২০০               

সুধীর করণ : ১৬৬ 

সুনীল �সন  : ২৮ 

সুি�য় �চৗধুরী : ১৫২    

সুিবমল িম� : ২০৮ 

সুশীল জানা : ৯৫, ৯৬ 

সুযশ ভ�াচায� : ১৯১ 

সু�রবন অ�েলর িবে�াহ : ১৬ 
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সূয�েসনা : ১৮৭, ১৮৮ 

�সিলনা �হােসন  : ৭০, ৭১, ৭৪ 

�সাহরাবিদ�  : ৩০, ৩৪, ৭২ 

�সৗির ঘটক  : ১০১, ১০২ 

�জনভূিম : ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০                                                    

�পন চ�বত�ী  : ১৮১ 

��ময় চ�বত�ী : ১৯৫ 

�ণ� িম� : ১১৬, ১২১, ১৮৪, ১৮৮, ১৮৯ 

�ণ�কমল ভ�াচায� : ৯৪, ২১৭, ২২০, ২২১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���য়ন : ১৯৫ 

��ােতর সে� : ১১২ 

   হ 

হেরকৃ� �কাঙার : ৪১, ৪২, ১২২, ১৭৮ 

হাউষ  : ৯৮, ৯৯ 

হাটেতালা আে�ালন  :  ২৪ 

হাবা  :  ১৮৩, ১৮৪ 

হারােনর নাতজামাই  :  ৮৫, ২২২ 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


