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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 
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�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।       

 


