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“পৃিথবী eক বেড়াসেড়া িব ািয়ত মnায় ডুবেছ। সmবত তা গত পঁিচশ
বছেরর মেধ সবেচেয় খারাপ, হয়ত বা মহামnার পর থেক িনকৃ তম।
eকািধক aেথ ei সংকট িছল আেমিরকার uৎপাদন, “ মড iন
আেমিরকা”। আেমিরকা তার িবষাk মটেগজgিল a ােসটব া ড
িসিকuিরিটর আকাের পৃিথবীময় ছিড়েয় িদেয়েছ। আেমিরকা তার
িনয়ntণহীন মুk বাজােরর দশনেক দেশ দেশ রpািন কেরেছ। eখন eর
pধান পুেরািহত, a ালান িgনসপ ানo, sীকার করেছন, ভুল হেয়িছল।
আেমিরকা তার কেপােরট দািয়tjানহীনতার সংsৃিতেক দেশ দেশ চালান
কের িদেয়েছ --- as sক aপশন, যা খারাপ িহেসবিনেকশ রাখােক
uৎসািহত কের --- যমন তা কেয়ক বছর আেগ eনরন o oয়াlকম
কেলংকািরেত কেরিছল --- ei িবপযেয় ভূিমকা পালন কেরেছ। আর
শষ পযn আেমিরকা তার aথনীিতর পতনেক রpািন করেছ। ...”
৬ নেভmর ‘গািডয়ান’ পিtকার পাতায় জােসফ িsগিলজ ei
কথাgেলা িলেখেছন। oi পিtকােতi ১৬ সেpmর তাঁর লখার িশেরানাম
িছল : The fruit of hypocrisy, ভNািমর ফল। আজেকর সংকট
সmেক িলখেত িগেয় সখােন িতিন বলেছন, “আমরা ভNািমেত aভ s
হেয় গিছ।”
কারা আমরা? আেমিরকান সাmাজ বােদর িবrেd য বাম নতা
গলার িশর ফুিলেয় বkৃতা দন, িতিন বাধহয় িনেজেক ভNািমেত aভ s
মেন কেরন না। িকnt আিম বা আমার পিরবােরর সদsরা? খুেঁ জ দখার
সময় বেয় যাে । য যখােন দাঁিড়েয় আিছ, খুেঁ জ দখা জrির হেয়
পেড়েছ, ei ভN ব বsা আমােক কতখািন gাস কেরেছ। আieমeফিব ব াে র চtের ঘারােফরা কেরন জােসফ িsগিলজরা, oঁরা eকভােব
বুঝেছন। আমরাo িক pিতিদেনর জীবেন তা টর পাi না?

pস unয়ন
িচিঠেত aমতর্ সেনর সে সমর বাগচীর সংলােপর pয়াস

নবম বষর্

পৃ া ৩

পিtকার সেpmর-aেkাবর ২০০৮ সংখ া
pকােশ দির হoয়ার জn
পিtকার পk থেক
আমরা dঃখpকাশ করিছ।

১২ নেভmর ‘গািডয়ান’ পিtকার পাতায় সাiমন জনিকেnর লখায় আমরা পাি ‘ল ডন sুল aফ iকনিমকস’-e eক সভার িববরণ। সখােন
aথনীিতর পিNতেদর মােঝ pথাবিহভুতভােব uপিsত হেয়েছন iংল াে ডর রাণী। িতিন বতমান সংকটেক ‘ভয়াবহ’ বেল বণনা কের eক ঝকমেক
aথনীিতিবদেক িজেjস করেলন, “ কu ব াপারটা লk কেরনিন কন?” utর িদেত িগেয় আমতা আমতা কের ‘ডাiেরkর aফ িরসাচ’ pেফসর লুiস
গ ািরকােনা বলেলন, “eকজন an আর eকজেনর oপর ভরসা কেরিছল ... আর pেত েকi ভেবিছল তারা সিঠক কাজi করেছ।” যখন গাটা দশ ei
pে র utর খুজ
ঁ েত িগেয় আতনাদ করেছ, সi সময় e িনেয় p করা মােটi িবেলেতর রাজকীয় আদবকায়দায় শাভনীয় নয়। রাণী তা হােট হাঁিড়
ভাঙেলন। িকnt ক ei িব ািয়ত ভNািমর দায় ঘাড় পেত নেব? কান স পিNত? কান পিলিসেমকার? কান রাজৈনিতক নতা?
িsগিলজ বলেছন, “আsার eক িবপযয়মূলক আচমকা পতন থেক ei আিথক সংকট udূত হেয়েছ।” aমত সনo বেলেছন, “ লােক আsা হািরেয়
ফেলেছ।” িকnt বাজােরর pিত, কনােবচার pিত আsা িফিরেয় আনেলi িক ভNািমর aবসান হেব? তােতi িক সমােজ িবষাk মটেগজ ছিড়েয় দoয়ার
মেতা িবষয়gেলার সমািp ঘটেব? dিনয়া জুেড় লk লk িমক ছাঁটাi আর রাTীয় িনয়ntেণর পুরেনা টাটকার বাiের আমরা িক an িকছু ভাবেত পারিছ?

মnন সামিয়কী
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সেpmর-aেkাবর ২০০৮

pস unয়ন
িচিঠেত aমতর্ সেনর সে সমর বাগচীর সংলােপর pয়াস
সmাদক সমীেপষু, আনnবাজার পিtকা
আজ আপনােদর কাগেজ ীযুk aমত সেনর িচিঠ পেড় ei পt। uিন
িলেখেছন টাটারা চেল গেল পি মবে িশlায়ন-unয়েনর িবরাট kিত হেব।
ভারত sাধীন হoয়ার পর িdতীয় প বািষকী পিরকlনার সময় থেক
পিNত জoহরলাল নেহr তা িশlায়েনর পথ িনেলন। িশlায়ন হেলi িক
দেশর আপামর জনসাধারেণর জীবনমান unত হয়? তাi যিদ হেব তেব
sাধীনতার ৬১ বছর পর কন পি মবে ৫০ হাজােরর বিশ কল-কারখানা
বn হেয় গল? কন ভারেত ৫০ শতাংশ িশ aপুি েত ভুগেছ? কন
ভারেতর ১১২ কািট মাnেষর মেধ ৮০ কািট মাnেষর ঘের িবd ৎ নi?
কন ১৯৯৮ থেক ২০০৩ সােলর মেধ ৫ বছের eক লk চািষ আtহত া
কেরেছ? মানব unয়েনর সমs িদক িবচার করেল (an, বst, বাসsান,
িশkা, sাs iত ািদ) কন আজo ভারেতর ৭০% মাnষ দািরেd বাস কের?
ei ৬১ বছের unয়েনর িশকার হেয় ৫ থেক ৬ কািটর oপর মাnষ তােদর
জীবন o জীিবকা হািরেয়েছ eবং হারােব ভারেতর িবিভn pােn।
aমত সন eখন য দেশ বাস কেরন, সখােন তথাকিথত unয়ন দেখ
uিন িব াস কেরন পি িম মেডেলi ভারেতর মেতা দশ unত হেব। িতিন
ভুেল যাে ন য oiসব দেশর বভব সৃি হেয়েছ uপিনেবেশর লুঠ o
হত ার মধ িদেয় dশ’ বছর ধের। চালস ডারuiন িলখেছন, “Wherever
Europeans have trod death seems to follow”। ( যখােনi iuেরাপীয়রা
পা ফেলেছ, সখােনi তােদর িপছেন eেসেছ মৃতু ।) ei লুেঠর মেধ িদেয়i
iuেরােপ িশlিবpব সmব হেয়েছ। oরা হল ‘core’ দশ eবং আমরা হলাম
‘periphery’।
ভারেতর মেতা দেশর সi ‘periphery’ কi? তাi শাসক eবং
তােদর uি েভাগীরা আkমণ করিছ gামেক, পাহােড়-পবেত নদীর ধাের
বাস করা gামবাসী eবং আিদবাসী-দিলতেক। aমত বাবু িব ায়েনর সমথক।
যার ফেল ei ভারেত ২০০৪ সােল িবিলoিনয়ার (১ িবিলয়ন = ১০০ কািট)
িছল ৯ জন। ২০০৭ সােল তা হল ৪০ জন। পৃিথবীর সবেচেয় বিশ গড়
বৃিdর হার।
জoহরলাল নেহr সৎভােবi ভেবিছেলন য িশlায়েনর মেধ িদেয়i
ভারেতর unয়ন হেব, যমন হেয়েছ iuেরাপ, আেমিরকা বা জাপােন।
গািnিজর eক িচিঠর utের নেহrিজ ১৯৪৫ সােলর ৯ aেkাবর eক
িচিঠেত িলখেছন, “It is 38 years since ‘Hind Swaraj’ was written.

the best technique, but taking things as they are in India, however
rapidly we advance towards the machine … the fact remains that
large number of our people are not touched by it and will not be
for a considerable time”। (আিম সmূণভােব আধুিনক যেnt anরাগী,

সবচাiেত আধুিনক যntপািত o সবেচেয় ভােলা কািরগির pেকৗশল আিম
চাi। িকnt তা ভারেতর বতমান aবsা aটুট রেখi eবং eiভােব যত drত
সmব আমােদর oi কািরগির যntপািত আয়tt করেত হেব ... সত িকnt
eটাi য জনগেণর বেড়া aংশেক তা sশ কের না eবং aেনক দীঘ সময়
ধেরi তা করেব না।) oi ১৯৬৩ সােলi আেরকিট বkৃতায় নেহrিজ
বলেছন, “My mind was trying to grapple with the problem of
what to do with the 550000 villages of India and the people who
live there … all the big and and important factories in India are
not really so important as agriculture … What Gandhiji did was
fundamentally right. He was looking all the time at the villages
of India, at the most backward people.” (ভারতবেষর ৫৫০০০০ gাম

o তার aিধবাসীেদর কী করা যায়, সi সমsা বুেঝ oঠার জn আমার মন
খুবi চ া করিছল ... ভারেতর সমs বৃহৎ o grtপূণ কারখানা সিত i
কৃিষর চেয় বিশ grtপূণ নয় ... গািnিজ যা কেরিছেলন, তা মূলত িঠক।
িতিন সবসময় ভারেতর gামgেলার িদেক eবং সবেচেয় িপিছেয় থাকা
জনগেণর িদেক তািকেয়িছেলন।)
aমত বাবুেক বলব আপিন শািnিনেকতেনর সnান। আেরকবার
রবীndনাথেক ভােলাভােব aধ য়ন কrন। কন রবীndনাথ ১৯২২ সােল
‘মুkধারা’য় বাঁধ ভেঙ িদে ন, কন ১৯২৩ সােল ‘রkকরবী’ িলখেছন?
কন মারা যাoয়ার আেগ কিব aিময় চkবতীেক িচিঠ িলখেছন,
“Exploiting brahmin’s knowledge, kshatriya’s arms and shudra’s
services today’s commercially-minded Europe has grown
irresistable. But I can see their feet resting on the downward
slope towards extinction.” (bাhণেদর jান, kিtয়েদর ast আর

শূdেদর ম শাষণ কের ব বসায়ী iuেরাপীয়রা dদমভােব eিগেয়েছ। িকnt
আিম দখেত পাি , তােদর পা রেয়েছ ংেসর aতেলর িদেক eিগেয়।) য
বছর িতিন মারা গেলন, িলখেলন, “সভ তার সংকট”।
eiসব কথা ভেবi রবীndনাথ কলকাতা ছেড় শািnিনেকতন sাপন
করেলন নতুন ভাবনায় ভািবত মাnষ তির করার জn। ীিনেকতন sাপন
করেছন, rural reconstruction (gাম পুনগঠন) r করেছন। aমত বাবু
জীবেন aেনক িকছু তা পেলন। eবার িনেজর pিত সৎ হান।
সমর বাগচী
েdয় aমত বাবু,
বছর িতন-চার আেগ eকিট পিরেবশ সংsা আপনােক আমntণ জানায়। সভা
তাজ ব েল হয়। ৪ জন প ােনিলs আপনােক eক eকিট p কের।
আপিন তার oপর িরa াk কেরন। oi প ােনিলsেদর মেধ আিম িছলাম।
আিম p কেরিছলাম, “What do you think would be the condition

The world has completely changed since then possibly in a
wrong direction. … You are right in saying that the world, or a
large part of it is bent on committing suicide. That may be an
inevitable development of an evil seed planted in civilization.”

(‘িহn sরাজ’ লখার পর ৩৮ বছর কেট গেছ। তখন থেক dিনয়া
eেকবাের পালেট গেছ, সmবত ভুল িদেকi ... আপিন সিঠকভােবi
বেলেছন য, গাটা পৃিথবী বা তার বেড়া eক aংশ আtহনেনর জn কামর
বঁেধ লেগেছ। eটা সভ তার গেভ িনিহত eক শয়তান বীেজর apিতেরাধ
u গম।)
জীবেনর শষ pােn eেস নেহrিজ বুেঝিছেলন, িশlায়েনর িবষ পান
কের ভারেতর আপামর জনসাধারেণর জীবেনর কান unিত হয়িন। মারা
যাoয়ার eক বছর আেগ িতিন pায় বুক চাপেড় dঃখ করেছন। পালােমে ট
p ািনং-eর oপর eক বkৃতায় ১৯৬৩ সােল বলেছন, “I am entirely an

of the marginalised people of the world because of
globalisation?” (িব ায়েনর ফেল pািnক মাnষেদর oবsা কী হেব বেল

আপিন মেন কেরন?) utর িদেত িগেয় আপিন বেলিছেলন, যারা
gাবালাiেজশন িনেয় eiসব p কের তারা “Frog in the well” aথাৎ
kপমNূক।
... পরবতর্ী aংশ ৬ পৃ ায়

admirer of modern machine, and I want the best machinery and
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dিনয়ােজাড়া মnা
িকছু কথাবাতর্া
aিনn দt
২১ aেkাবর ২০০৮ মnেনর eক ছাT আেলাচনাসভায় dিনয়া জুেড় মnার সূt ধের আেলাচনা কেরন aিনn দt। সi আেলাচনার পিরমাজর্ন কের eখােন pকাশ করা হল।

দৗেড়র িভতের তা সi গNেগালটা রেয় গেছ। কত আমােম টস তির
করেব?
আেমিরকার aথনীিতেত eকটা বেড়া িজিনস হে িরেয়ল eেsট।
জাপােন eটা eকসময় খুব grtপূণ িছল। oখােন সাধারণ মাnেষর
জীবনযাtাটা eরকম : কu যখন চাকিরেত ঢুকল, বয়স তখন kিড়পঁিচশ যাi হাক, ব া থেক ধার িনেয় বািড় িকনল। কনা বলেত
মটেগজ, বািড়টা তার নয়। ব াে র সে কথা হেয়েছ চিlশ বছর ধের
eকটু eকটু কের শাধ হেব। কােজi জীবেনর শেষ eেস বািড়টা তার
হেব। কমজীবেনর গাড়ায় ব াে র কােছ তার বািড়টা মটেগজ হেয়
আেছ। eটা আেমিরকার aথনীিতর eকটা বিশ । ei য ব া লান
িদল, সi ঋণপt --- eটা গত িবশ বছের হেয়েছ --- ব া আর
eকজনেক িবিk কের িদল। স তখন ঐ ঋণপt হােত িনেয় বেস
আেছ, সটা আবার স আর eকজনেক িবিk করল। eটা দাঁড়াল
eকটা pািpেযােগ। আেগ িছল eকটা ব ড। eখন বে ডর ব ড, তার
ব ড ...।
eকসময় পল ভলকার িছেলন আেমিরকার ফডােরল িরজােভর
চয়ারম ান। আমােদর ভারেত যমন িরজাভ ব া , oেদর হল
ফডােরল িরজাভ। আমােদর িরজাভ ব া সারা দেশ eকটা, oখােন
১২টা। ১২টার ১২ জন গভনর িমেল eকটা বাড aফ গভনস হয়, তার
eকজন চয়ারম ান। ei চয়ারম ােনর কথা আেমিরকােত খুব grt
পায়। পল ভলকার ei কথাটা তখনi বেলিছেলন। oরা যিদo eসেবর
মেধ গলা aবিধ ডূেব আেছ, তবু ব াপারটা বােঝ তা। ei য
কাগেজর িপছেন কাগজ ছুটেছ, তার িপছেন আর eক কাগজ ছুটেছ,
তার িপছেন আর eক ... ব াপারটা যন কমন গালেমেল। ঋণ িদেত
িদেত eমন লােকেদর ঋণ িদেত আরm করল, ঋণ পাoয়ার যাগ তা
নi eমন লাকo ঋণ পল। eটােক বেল সাবpাiম লান। eমন
aেনক sেরর মাnষেক ei সাবpাiম লান দoয়া হেয়েছ, আiন
anযায়ী তােদর সi লান পাoয়ার কথা নয়। ei বলুন ফুলেত
ফুলেত বhদূর চেল গেছ। আর oিদেক আমােম টস বাড়েত বাড়েত
কাথায় --- আর ক’টা যুd লাগােব? eখােনo eকটা জায়গায় িগেয়
আর আমােম টস বাড়ােনার কান যুিk নi। তাহেল িরসাচ কর। eমন
আমােম টস আমরা তির করব, িমসাiল uেড় eেল সi িমসাiলেক
আটেক দেব। sার oয়ার! eটাo eক জায়গায় িগেয় চkবৃিd হাের
আর বাড়েত পাের না। সিদক থেক aমত সেনর কথাটা িঠক,
কনিফেডnটা চেল গল। িকছু িকছু kেt দখা গল, মটেগেজ য
বািড় কনা হেয়েছ, সi টাকাটা আর আসেছ না। যার iনsলেম ট
পেম ট করার কথা, স িদেত পারেছ না। কথা হে , hাঁ কনিফেডn
দরকার। িকnt তার তা eকটা িভিt আেছ। aেনেক eকসে
মটেগেজর টাকাটা িদেত পারেছ না। তখন ব া বািড়টা িনেয় িনলাম
কের। aেনক বািড় যিদ eকসে oiভােব হয়, তাহেল িনলােমo দর
oেঠ না। eiটা হেল তখন কনিফেডn হািরেয় যায়। কনিফেডn তা
আপনা থেক হারায়িন। কনিফেডn হারােনার তা eকটা বাsব কারণ

আমরা যখন ছাt িছলাম, মাkীয় aথনীিত পড়েত িগেয় কতgেলা
িজিনস জেনিছলাম। মাkীয় aথনীিত বাঝার জn পল siিজ’র eকটা
বi িছল, ‘িথেয়াির aব ক ািপটািলs ডেভলপেম ট’, তােত নানা কথা
বেল eটা বলা হেয়িছল ‘আ ডার-কনজাmশন’-eর সংকেটর িদেক
সমাজেক িনেয় যাoয়া হেয়েছ। আবার কu কu oটােক আ ডারকনজাmশন না বেল ‘oভার- pাডাকশন’-eর িদেক যাoয়া বেলেছন,
যমন মিরস ডব। আiিডয়াটা আসেছ গাড়া থেক। যখন িমেকরা
eকটা িজিনস তির করেছ, সi pাডােkর eকটা মূল হে । িকnt
িমেকরা পাে তার eকটা aংশ। ধরা যাক, তার দাম হেব ১০০।
িমকেদর য বতন দoয়া হেব, তা যিদ ৬০ হয়, তাহেল ৪০ হে
pিফট (মুনাফা)। মাkীয় মেডলটা সাজা করার জn বলা হত,
িমকেদর যা আয় হয়, তার পুেরাটাi তারা খরচ কের।
ক ািপটািলেsর য আয় হয়, সi pিফটটা তারা খরচ কের না। তাহেল
সi pাডাkটা যখন বাজাের eল, তার িপছেন কতটা গল, ৬০টা
গল। সরলভােব বলেল, সমsাটা হল, বািক ৪০টা িবিk হেব কী
কের? আসেল pাথিমকভােব দখােনা হে সংকেটর বীজটা কাথায়?
িমেকরা পুেরা িজিনসটা িফের পাে না। যারা িফের পাে , তারা
pিফট- মািটভ িনেয় ছুটেছ সারpাস ভ ালুর িদেক। তােদর কান
সামািজক দায়বdতা থােক না।
পল siিজ, পল বারান eঁরা তাঁেদর লখায় দখােলন, iuনাiেটড
sটেস ei সংকটটা kেমi বাড়েব। pথেম আেমিরকা হাioেয় তির
করল, সমs দশ জুেড় জােলর মেতা। লােক িনেজর গািড় কেরi eক
জায়গা থেক an জায়গায় যত। জমাদাররাo িনেজর গািড় কের
বািড়েত কাজ করেত আসত। eক eকটা যখন iনেভsেমে টর যুগ
আেস, তখন aেনক টাকা ছড়ায় eবং eকটা আপsiং আেস। তারপর
আবার সi মূল সমsা, পুেরা pাডােkর দামটা িফের যাে না
মােকেটর কােছ, সংকট িফের আেস। eকবার যখন সংকট বিশ কের
দখা িদল, gট িডেpশেনর সময়, তখন rজেভl তাঁর ‘িনu িডল’
িদেয় িকছুটা সমাধােনর চ া করেলন। পল siিজ o পল বারান
দখােলন আেমিরকা pচুর আমােম টস (astশst) তির কের। মজাটা
হে , যখন আমােম টস তির হয়, তার দামটার িকছু aংশ িমকরা
পায়, oi ১০০ ভােগর ৬০ ভাগ পায়। সi আমােম টস বাজাের গল।
e eমন িজিনস, বndক কu িচিবেয় খায় না। কােজi সখােন
কনজাmশেনর p নi। aথচ লােকর হােত টাকা eেস গেছ। সi
টাকাটা an িজিনেসর িপছেন ব য় হেব। eiভােব oi সংকটেক িকছুটা
ঠিকেয় ঠিকেয় রাখা হয়। কােজi আেমিরকার aথনীিতেক ujীিবত
রাখার জn আমােম টস pাডাকশন দরকার। প ােশর দশেক ei
আেলাচনাটা হেয়িছল।
আেমিরকার ভাiস pিসেড ট চিন। hািলবাটন নােম eক
কনsTাকশন কাmািনর সে িতিন যুk। iরােক বামা মের যিদ বািড়
সব ভেঙ দoয়া যায়, তাহেল সi বািড় তির করার ক Tাk তারা
পােব। ei ব াপারটা হল কৃিtমভােব চািহদা সৃি করা। িকnt ei
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িছল, সটা aমত সন uেlখ কেরনিন। সবটাi কনিফেডেnর ব াপার,
eটা িঠক নয়।1
‘iি ডেপে ড ট’ নােম eকটা কাগেজ কেয়কটা ভােলা pবn
বিরেয়েছ। সgেলা sটসম ান পিtকায় পাoয়া যায়। eকটা লখায় বলা
হেয়েছ, eiবার আেমিরকার aত যুd করার kমতা আর থাকেব না।
aতeব aত যুd বাদ িদেয় oেদর anভােব ঘর gছােনার চ া করেত
হেব। আর eকটা লখায় pিসেড ট পদpাথী oবামা আর ম া েকন-eর
তুলনা করা হেয়েছ। oবামার ব িkগত জীবন তা আলাদা হoয়ারi কথা।
িকnt শষপযn oবামার uপেদ া যারা হেব, তারা কেপােরট-oয়ােlর
সে যুk। sতরাং িতিন য খুব বিশ আলাদা হেত পারেবন, সটা বলা
যায় না। তেব আেমিরকা যিদ eকটুখািনo আেগর থেক anরকম হয়,
তাহেল সারা িবে র aেনক লাভ আেছ। eরকম eকটা pবn আেছ।
খািনকটা eিরক eিরকসন-eর মেতা আেলাচনা। oবামার ব িkগত জীবন
িকnt ব িতkমী। oঁর বাবা কিনয়ান আর মা হে ন আেমিরকান হায়াiট।
oঁর িম ল নম hেসiন। eখন hেসiন নামটা নািক খুব জনিpয় হে ।
eিদেক ম া েকেনর pচাের বলা হে , hেসiন মােন িকnt বশ সা ািতক
লাক!
আেমিরকার তা মজা oiরকম। আমার মেন আেছ, eকবার আিম
ভারেবলা বিরেয়িছ, ক াmােস িগেয় খবেরর কাগজ পড়ব। সামেন
পুিলেশর গািড় পড়ল, খুব পাoয়ারফুল লাiট। oরা বলল, কী ব াপার,
তুিম eরকম ভারেবলা বিরেয়ছ কন? আিম বললাম, কন, ভারেবলা
কu বেরায় না? d’বছর পের আর ei p uঠত না। d’বছর পের
সারা বছর য কানিদন য কান সময় আপিন দখেত পেতন, কu না
কu ভdেলাক বা ভdমিহলা হাফ প া ট পের জিগংেয় দৗেড় যাে ।
তখন তা আর e’p uঠেত পাের না। oরা যখন দৗড়েব তখন
দৗড়েবi। ািরডােত িছেলন aধ াপক পল িডরাক, তাঁেক তাঁর stী
গািড়েত কের iuিনভািসিটেত পৗঁেছ িদেতন। সn ােবলা িতিন হঁেট বািড়
িফরেতন। তখন oঁেক kkের তাড়া করত। eকবার kkর কামেড়i িদল,
খবেরর কাগেজ ছিব বেরাল। িকnt d’বছর পের হেল eটা হত না। কারণ

তখন সারা বছর লােক দৗড়ে রাsা িদেয়। kkেররাo তােত aভ s
হেয় গেছ।
িবেদশনীিতেক ঠকা দoয়ার মেতা aথনীিত আর আেমিরকার থাকেছ
না। eটা oেদর eকটা সমsা। ei য ধাkা খল aথনীিত, তােক যিদ
সামলােত হয়, তাহেল ei পযােয় িমিলটািরজমেক বজায় রাখা oেদর
পেk কিঠন হেয় যােব। চীন eকটা বেড়া দশ, ভারত, bািজল, রািশয়া
রেয়েছ। eigেলা তা ফুৎকাের uিড়েয় দoয়া যাে না। eকটা কথা
লিনন বেলিছেলন, মেন আেছ? “In the last analysis Russia, China
and India will decide the future of the world.” ( শষ িবচাের
রািশয়া, চীন o ভারতi পৃিথবীর ভিব ৎ িনধারণ করেব।) eকটার পর
eকটা িবpব যখন পরািজত হে , তখন বেড়া বেড়া দশ, িবরাট িবরাট
জিম, িবশাল জনসংখ া --- ei িতন দেশর জনসংখ া তা পৃিথবীর
aেধেকর বিশ। কােজi পৃিথবীর চহারাটা পাlাে । আেমিরকা oiভােব
আর চালােত পারেব না। তাহেল কী করেব? সটা আেমিরকার িনেজর
oপের যতটা িনভর করেব, anেদর oপরo ততটাi িনভর করেব।
কননা aেnরা কী চাপ সৃি কের সটাo দখার আেছ।
আেমিরকা কৃিষেক ভতুিক-িনভর কের রােখ। an কম-িবকিশত দশ
তােদর শs িকছু িবিk করেত পারত; তােদর গম, চাল তা আেমিরকা
আরo িকনেত পারত, তাহেল annত দেশর যেথ sিবধা হত। িকnt স
sেযাগ নi। eমনকী eব াপাের ােnর সে o ঝােমলা। eটা হল oেদর
কালচারাল ব াপার। কৃষেকরা হল oেদর কালচােরর ধারক o বাহক।
আেমিরকায় eখন জনসংখ ার মাt ৪% কৃিষেত আেছ। eতটা
i ডািsTয়ালাiজড দশ!
eigেলা ভাঙা দরকার। oরা eখন ভাবেছ পূব iuেরােপর সব
দশgেলােক nােটােত eেন রািশয়ার িমসাiলেক ঠকােনার জn a াি টিমসাiল িমসাiল তির করেব। আেমিরকার মাথায় eসব আেছ। আমার
মেন হয়, হা িচ িমন আেমিরকােত eকটা িবভাজন eেনিছেলন। eেডায়াড
কেনিড িভেয়তনােমর যুdেক সমথন করেতন না। হা িচ িমন সটােক
uেs িদেয়িছেলন। িভেয়তনাম যুেdর সময় আিম তা oখােন িছলাম।
তখন য pিতেরাধ আেnালন হি ল oখােন, তা দেখিছ।
আেমিরকা eকটা দশ, যার কান সামnতািntক aতীত নi।
ক ািপটািলজেমর আেগ বাiের থেক iিমgা টসরা সব eেসিছল। তার
আেগ যারা িছল --- যােদর আমরা রড iি ডয়ান বিল, oরা বেল
আেমিরকান iি ডয়ান --- তােদর মের ধের িরজােভশেন পািঠেয় িদল।
িবরাট দশ, জিমর িদক থেক আমােদর িতনgণ, জনসংখ ার িদক থেক
আমােদর eক-তৃতীয়াংশ। তার মােন জনঘনt আমােদর নয় ভােগর eক
ভাগ। oরা সব iuেরাপ থেক eেসেছ, oেদর oখােন িতনশ’ বছেরর
পুরেনা চাচo দখার uপায় নi, কান sাপত o দখার uপায় নi। িকnt
oরা িনেজর হােত পির ম কের দশটােক তির কেরেছ। সাধারণ মাnষ
anরকম। আেমিরকার pেত ক pিসেড ট aবসর নoয়ার আেগ eকটা
বkৃতা দন। আiেজনহাoয়ার তাঁর বkৃতায় বেলিছেলন, িমিলটাির
i ডািsTয়াল কmেলk eকটা ভেয়র ব াপার। িতিন িছেলন eকজন
জনােরল, িdতীয় িব যুেd aংশgহণ কেরিছেলন। িতিন pিসেড ট
িহেসেব ei কথা বেল িগেয়িছেলন। eটাi আেমিরকার সবেচেয় খারাপ
িদক। কেপােরট oয়াl, হায়াiট হাuস িমেল ei িমিলটাির i ডািsTয়াল
কমেpk। ek- জনােরলরা চেল যায় কেপােরট oয়ােl, কেপােরট
হাuেসর লােকরা গভনেমে টর a াডভাiজার িহেসেব আেস --- ei
িজিনসটা eকটা জগdেলর মেতা মাথার oপের রেয়েছ eবং সারা পৃিথবীর
oপের তার চাপ।
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১৭ aেkাবর ২০০৮ NDTV–র পেk সারা জ াকব িনu iয়েকর্ aমতর্ সনেক িকছু p
কেরন। আেমিরকার aথর্নীিত o মnা সmেকর্ তাঁর মূল ায়ন িনেয় p করা হেল aমতর্
সন বেলন, ... in a recession you have to see to what extent it has been
caused by some gigantic external problem, but there has not really been
eny external [problem]. It’s just that people lost confidence. And that is
usually how recessions happen. You lose confidence, you cut down your
activities and as a result others cut down their activities. It’s the classical
Keynesian territory. Regenerate confidence and also support each other
through expansion rather than contraction. So I think this is a good time
to see what is going wrong, why is the economy in such weak shape – and
it is in weak shape. But the positive side is that just as it can decline by
lack of confidence, once confidence comes in it can also dramatically
improve. Like… suppose there is a change in government. … (মnার সময়

আপনােক দখেত হেব, eর কতটা হেয়েছ বাiেরর িকছু বৃহৎ সমsার জn, িকnt
বাsেব eেkেt তমন কান বাiেরর (সমsা) কারণ নi। eটা ধুমাt ei য লােক
আsা হািরেয় ফেলেছ। eবং ei ঘটনাi সাধারণত মnার সমেয় ঘেট। আপিন আsা
হারােলন, আপিন আপনার কাজকমর্ কিমেয় আনেলন eবং eর ফেল anরাo তােদর
কাজকমর্ কিমেয় িদল। eটাi িচরায়ত কinিসয় (aথর্নীিতর) চহারা। আsা আবার
িফিরেয় আnন eবং কজকমর্ না কিমেয় তার pসার ঘিটেয়i eেক aপরেক সাহায কrন।
তাi, আমার মেন হয়, ভুলভাল কী চলেছ সটা দখার eবং aথর্নীিতর ei য dবর্ল
চহারা, তার কারণটা কী তা বাঝার জn eটা eকটা ভােলা সময়। িকnt eর ভােলার
িদকটা হল ei য eটা যমন আsার aভােবi মnীভুত হেত পাের, তমন eকবার
আsা aজর্ন করেত পারেলi নাটকীয়ভােব eর unিত হেত পাের। যমন ... ধরা যাক,
সরকােরর eকটা রদবদল হল।) ... eভােবi eেসিছল আsা বা কনিফেডেnর pস ।

মnন সামিয়কী
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বেলিছেলন, “Bomb them, bomb them, bomb them, until they
go back to the stone age.” (oেদর oপর বামা ফেলা, বামা

িকnt সাধারণ মাnষ কীরকম? eকটা শহর, সখােন eকটা কিমuিনিট
স টার হেব, হয়ত eকটা বািড় বানােত হেব, যখােন নাটক-গান-টান
হেব। pথেম হেব টাuন িমিটং। টাuেনর য কান লাক যেত পাের।
d’িদন-িতনিদন ধের িমিটং, pেত েক যা বলেছ eকজন লাক টুেক িনে ।
সব লাক বলার পর ভাটাভুিট হেব। ভাটাভুিট হেয় িঠক হেব কাথায়
সi কিমuিনিট স টারটা হেব, কত খরচ হেব। gাসrট লেভেল adুত
ডেমােkিস রেয়েছ। আবার a াি ট-oয়ার মুভেমে ট দেখিছ --- ভরম ট
হল eকমাt sট যখান থেক dজন সেনট সদেsর eকজন
সাসািলs। ভরমে টর রলoেয় T াক িদেয় eকটা astশstবাহী মালগািড়
যাে । oরা বাধা িদল। eকিট ছেল রলoেয় লাiেনর oপর িদেয় েয়
পড়ল। Tনটা oর পােয়র oপর িদেয় চেল গল। ব স, তােক হাসপাতােল
িনেয় গল। oর পা a ামপুেটট করা হল। o আবার িফের eল a াি টoয়ার মুভেমে ট hiলেচয়াের চেপ। কান চঁচােমিচর ব াপার নi। আিম
জেন েন eটা কেরিছ, আবার করব, আমােক করেতi হেব। কান
মেলাDামার ব াপার নi। eiরকম সব মাnষ, যারা মেন কের, আিম
যিদ িকছু নিতকভােব পছn না কির, বাধা দoয়া আমার aিধকার। যিদ
eরা কানিদন uেঠ দাঁড়ায়, adুত ভােলা eকটা দশ হেব। সাধারণ
লােকর চিরt কমন? ছেলেমেয়রা সব সামার ভ ােকশেন কাজ কের।
বািড় বািড় িগেয় চূণকাম কের, ঘরেদার পির ার কের দয়। আপিন হয়ত
পTল sশেন গেলন গািড় িনেয়, দখেলন আপনার ছাt বা ছাtী
oখােন কাজ করেছ। eকবার eকটা রsুেরে ট গিছ রাত সােড় আটটা
নাগাদ, দিখ আমার eক ছাtী oখােন সাভ করেছ। আিম িজেjস
করলাম, ‘তুিম কতkণ ei কাজ কর?’ ‘রাত eগারটা-সােড় eগারটা
পযn ei কাজ, তারপর বােরাটা-সােড় বােরাটা পযn িডশ oয়ািশং কের
বািড় িফরেত eকটা- দড়টা হেয় যায়।’ আিম বললাম, ‘ লখাপড়া কর
কখন?’ o বলল, ‘বািড় িফের।’ ‘তাহেল ঘুমাo কখন? সকাল আটটায়
তা আমার kােস আেসা।’ ‘িডuিরং uiকe ড।’ o বলেছ, আিম শিনরিববাের ঘুমাi। মােনটা কী? eটা তা হেত পাের না। dেটা kােসর মােঝ
aেনকসময় ঘ টা dেয়ক গ াপ থােক, সiসময় বেস বেসi eকটু িঝিমেয়
নয়। পাঁচটা িদন eভােবi চালায়। ei য eকটা gাসrট লেভেল,
েমর মযাদা ... কেনিডর ছেলo বািড় বািড় খবেরর কাগজ দয়।
eকিদেক eটা আর anিদেক তার মাথায় বেস আেছ eকটা জগdল
‘িমিলটাির i ডািsTয়াল কমেpk’। তার ফেল িনেজর দেশর pিত eকটা
an দশভিk। oেদর আnজািতক বাধ eেকবাের কম। aেনক ihিদরা
যমন িনেজেদর
জািত মেন করত, oরা মেন কের oেদর দশ
eবং পৃিথবীর সব সmার (resources) oেদর kিkগত থাকাi ভােলা।
egেলা থেক মুিk পেত গেল তা কাঠােমাটা পাlােত হেব। aেনকিদন
তা হল। gট িডেpশেনর পের eতবেড়া মnা আর হয়িন।
মজা হে , iuনাiেটড s েসর iমেপাট ekেপােটর থেক aেনক
বিশ। eতবছর ধের eটা চলেছ। কানo দশ eরকম পারেব না। oরা
যটা কের, Tজাির ব ড িদেয় দয়। ei ধাkা খাoয়ার পের তা oেদর
iমেপাট eকটু কমেত আরm করেব। ... আিম যটা বলেত চাiিছলাম,
সকলেক eকটা বুেজায়া-িপN িহেসেব না দেখ, যােদর মেধ eকটা
eনলাiেটনড সলফ i টােরs রেয়েছ তােদর আলাদা করা --- হা িচ
িমন সটা কেরিছেলন। কেনিড তা সাসািলs নন, িকnt িতিন হয়ত
ভাবিছেলন িবশ বছর পের আমােদর কী হেব, i টারnাশনাল িরেলশন
কীরকম রাখেত হেব। িনkন হয়ত সভােব ভােবনিন। আিরেজানার
সেনটর গাl oয়াটার আরo খারাপভােব ভেবিছেলন। িতিন তা
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ফেলা, আবার বামা ফেলা, যতkণ না oেদর psর যুেগ পৗঁেছ দoয়া
যায়।) ড ািনেয়ল elসবাগ িভেয়তনােম eকজন ekপাট িহেসেব
িগেয়িছেলন। িকnt সখানকার বাsব aবsা দেখ িফের eেস a াি ট-oয়ার
মুভেমে টর eকজন নতা হেয় গেলন। রবাট ম াকনামারা বেলিছেলন,
িকল- রিশoটা আমরা যিদ ১ : ১০-e তুলেত পাির --- eকজন
আেমিরকান মারা গেল দশজন িভেয়তনামী মারা যােব --- তাহেল
আমরা িজেত যাব। িকল- রিশo uঠল, যুেdর চহারা বদলােলা না।
তখন তাঁর হল eক “agonizing reappraisal”। জনসনেক eেস
বলেলন, ‘আমােক ছেড় দাo।’ তখন তাঁেক oয়াl ব াে র চয়ারম ান
কের দoয়া হল। মধ রােt তাঁেক দখা িগেয়িছল কলকাতার বিsেত ঘুের
বড়াে ন। eরা ভাবেতi পােরিন eসব, ভেবিছল আেমিরকা রাজা
হেলi সারা পৃিথবীর ভােলা হেব। কপকেড --- বেড়ােলােকরা থােক --oঁেক a াি ট-oয়ার মুভেমে টর লােকরা আkমণ কেরিছল। সকেলi
ভেবিছল, িতিন বলেবন, ঠঙাo oেদর। িকnt িতিন তা বেলনিন।
সবসময়i eকটা আশা রাখা, আিম কান না কান জায়গায় মাnষেক
ধরেত পারব। সi আশা হা িচ িমেনর িছল।
বাsবটা বhমািtক। oi য মাথার oপর জগdেলর মেতা বেস আেছ
িমিলটাির i ডািsTয়াল কমেpk, oটার জni সমs পৃিথবীর kিতটা হয়।
সব দেশi সাধারণ মাnষ যেথ aিতিথপরায়ণ। আেমিরকােতo সরকম
মাnষ দেখিছ। বতমান সংকট থেক ভােলাভােব বেরােত গেল
আেমিরকার aথনীিতেক ির-sTাকচািরং করেত হেব। িমিলটািরজম কমােত
হেব, eকসােথ eতgেলা যুd করা চলেব না। চীন, ভারত, bািজলo
কীভােব oেদর সে িডল কের, সটাo দখার। যমন, ভারত WTO– ত
oেদর সব কথা মেন নয়িন। সi চাপgেলা বজায় রাখেত হেব।
পিরেবেশর সংকট তা পৃিথবীময় সামািজক িনয়ntেণর চাপ বািড়েয় চেলেছ।
pথম যুেগ পুঁিজবাদ যভােব বেড় uঠল, kজেনৎস নােম eকজন
aথনীিতিবদ বেলিছেলন, পুঁিজবােদ pথেম আিথক বষম বাড়েব, তারপর
gাথ হেব, তারপর aেনক বছর পের বষম িকছুটা কমেব। পূব eিশয়ার
কতgেলা দেশর aিভjতার িভিtেত eটা বলা যায়, ei তtt ভুল।
আজকাল aেনক লখােতo eটা দিখ। ধrন eকটা ধনী দশ, eকটা
পেTািলয়াম কাি T, ৯০ শতাংশ আয় ২% লােকর হােত আর ৯৮%
লােকর হােত ১০ শতাংশ আয়। eরকম আেয়র বষম যখােন, সখােন
চািহদার য ধরন হেব, তােত িবলাসdব তির হেব। pাথিমক pেয়াজনীয়
িজিনস কম uৎপাদন হেব। িকnt যিদ ৪০ শতাংশ লােকর হােত ৬০%
আয় আর ৬০ শতাংশ লােকর হােত ৪০% আয় থাকত, তাহেল pাথিমক
pেয়াজেনর িজিনস পুেরাপুিরi তির হত, pচিলত িজিনস তির হত।
iেnােনিশয়া বা থাiল াে ড eরকম হয়িন। জাপান, দিkণ কািরয়া বা
তাioয়ােন iিতহাসটা anরকম। ম াক আথার যখন জাপােন সেবসবা
হেলন, তখন তাঁর eক a াডভাiজার িছেলন ulফ ল াডেজনিs। িতিন
eিমেg ট রািশয়ান িছেলন। িতিন oয়াl ব াে যুk হেয়িছেলন।
পুিঁ জবাদেক আরo িটিকেয় রাখার জn ম াক আথারেক িতিন ল া ড
িরফমেসর বুিd িদেয়িছেলন। সটা পুঁিজবােদi হেত পাের। িbিটশ ভারেত
াuড কিমশেনর িরেপােট তা বগাদারেদর st দoয়ার কথা বলা
হেয়িছল। iংেরজরা বুঝেত পেরিছল, আমরা যা কেরিছ রাজs আর
বাড়েব না। বগাদারেক st দাo, uৎপাদনশীলতা বাড়েব, রাজs বাড়েব।
ম াক আথার য ল াডেজনিsর পরামশ পুেরা িগেল িনেয়িছেলন তা নয়,
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নানা সমাজতািntক uপাদােনর সহাবsান চলেছ। দূরবতী iিতহােস পি ম
iuেরােপর িবিভn দেশ সামnতািntক খাঁচািটর মেধ i ধনতেntর বসিত
গেড় uেঠিছল। ধনতnt রাTযntেক করায়t করার আেগi। আধুিনক pযুিk,
যথা তথ pযুিk, iত ািদর pেয়ােগ aসংখ িবেকndীকৃত, সমাজতািntক
uপাদােন সমৃd, u uৎপাদনশীল, sেদিশ মানিবক মূল েবােধ udুd
কিমuিনিট গেড় তালা ভারেতর বতমান পিরিsিতেত ক কlনা নয়।
পিরেবশেক রkা করার িবেশষ লk ei সৃি শীল কােজর সে যুk
হoয়ার তাৎপযo aপিরসীম। পিরেবেশর সংকট eমনi িজিনস য যৗথ
িনয়ntণ ছাড়া তার সমাধান সmব নয়। সমাজতািntক আেবগ সi
সমাধােনর pয়ােসo িবকিশত হয়।
কেয়কিট udৃিত পিরেবশন কের আমােদর ঔৎsক েক usেক িদেয়
শষ করা যাক।
আমরা aেনেকi েনিছ জন মনাড কins ক ািপটািলsেদর
“animal spirits” বা পাশিবক চতনােক মেন িনেয়িছেলন ধনতেnt তার
iিতবাচক ভূিমকার কারেণ। িকnt কins-i আবার বেলিছেলন,

িতিন িনেজর বুিdেত oটােক gহণ কেরিছেলন, যােত জাপােন আবার
িমিলটািরজম বেড় না oেঠ। oখােন চারেট ফ ািমিলর মেনাপিল। িতিন ei
মেনাপিলটােক ভাঙেত চেয়িছেলন। শষিদেক আবার আেপাষo কেরিছেলন।
জাপােন ল া ড িরফম করল। দিkণ কািরয়া আর তাioয়ােনo করল,
িফিলিপেn করল না। িফিলিপেn িবয়ার i ডািsTেত ম াক আথােরর i টােরs
িছল। তাioয়ােন বষম বােড়িন। চীেন র ািডকাল ল া ড িরফম হেয়িছল।
কােজi আিথক বষম কমােনা eবং gাথ রেটর মেধ আবি ক িবেরাধ
আিম মানেত পাির না।
আমােদর দেশ সবুজ িবpব বেড়াচািষ কিndক হেয় গল। যিদ
ছােটাচািষ কিndক হত, তাহেল anরকম হেত পারত। ছােটা চাষ পিরবার
িনভর। পিরবােরর সকেলi কাজ কের। aমত সন e িনেয় ভােলা কাজ
কেরিছেলন। যিদ ei ফাম থেক িকছু লাক i ডািsTেত চেলo যায়,
uৎপাদন eকiরকম হেব। িকnt বেড়া ফাম তা oেয়জ- লবার িনেয়াগ কের।
সবুজ িবpেবর টকনলিজ (জল, বীজ আর সার) বহর িনরেপk (scale
neutral)।
ব াপারটা হল, দেশ কােল িবধৃত মানবতার িবিভn ভৗেগািলক aংশ
monolithic বা eকিট মাt পাথেরর চাঁi নয়। তা সেtto িনu iয়েকর
িফনািnয়াল oয়ালড-eর মুখপাt যমন তাঁেদর তির িsম রালার িদেয়
gঁিড়েয় পৃিথবীটােক তাঁেদর তাঁেবদািরেত eকমািtক সমতেল পিরণত করেত
চান, তমনi aবাচীনsলভ মূখ গাঁয়াতুিমেত সমাজতেntর িকছু মুখপােtর
বkেব o তারi pিত িন আমরা েন eেসিছ --- যার দৃ াn হল সমs
পূব iuেরাপেক eকটা বিচt িবহীন ভূপৃ িহসােব দখা। aথচ, িdতীয়
মহাযুেdর শেষ চেকাে াভািকয়া িছল িশেlাnত eবং রামািনয়া, বুলেগিরয়া
িছল aেনক প াৎপদ। সামািজক o সাংsৃিতক iিতহােসর িদক থেক
হাে ির o পাল া ড িছল নানা িনজsতায় সমৃd। সামািজক মাnষ িবিভn
ভূখেN বাsব aিভjতার pিkেত জীবনধারণ o মানিসক িsিতsাপকতার
নানা নkা বুেন চেল। aিভিনেবশ o সকমক aংশgহেণর মধ িদেয় তােক
বুঝেত হয়। মাo য ডং-eর কথাটা কােন বােজ : “The educators must
be educated” । (িশkকেদর িশিkত করেত হেব : যিদo মাo-eর ei
uিkর গভীরতা কাযেkেt তার মযাদা aেনকাংেশi হািরেয় ফেলেছ।)
আরo aেনক আেগ সমাজতেnt utরেণর তtt-িবে ষেণ iতািলর আেnািনo
gাmিশ কান দেশর নাগিরক সমােজ িমকে ণীর দািয়tেবােধর pভাব
িবsীণ হoয়ার pেয়াজেনর কথা বেলেছন।
pেত ক দেশর িভতেরর o বাiেরর aবsা আলাদা। ভারেতর মেতা
দশ iিতহােসর বতমান পযােয় কান আপৎকালীন চােপর সmুখীন হেয়
নi। eবং ভারেতর আিথক, সামািজক o সাংsৃিতক িবnাসo নানা
বিশে পিরপূণ। pেত ক দেশর মেতাi ভারতেকo তার পথ রচনা কের
চলেত হেব। পি ম iuেরােপর নানা দেশ ধনতািntক মূল খাঁচািটর মেধ o

“Capitalism is the astounding belief that the most wickedest
of men will do the most wickedest of things for the greatest
good of everyone.” (মাnেষর মেধ য সবচাiেত শয়তান, স

pেত েকর সেবাtম ভােলার জn সবচাiেত বিশ শয়তািনর কারবার
করেব --- ei আ য িব াসi হে পুিঁ জবাদ।) কানাডা pবাসী indনীল
ব ানািজ সmpিত ei িবেরাধী aবsােনর িদেক দৃি আকষণ কেরেছন।
বstত, ব িkগত uেদ াগ o সামািজক কল াণেবােধর সমnয় সাধনi তা
ss সমােজর আকািkত লk । ২০০৮ সােলর নেভmেরর তৃতীয় সpােহ
মািকন যুkরােTর রাজধানীেত unত o unয়নশীল ২০িট দেশর
(“Group of 20” -র) িমিটংেয়র pাkােল ােnর aথমntী িkিsন লাগাদ
বেলন : “We see friction between Anglo-Saxon capitalism on
the one hand and the European-style capitalism on the other
hand. On the Anglo-Saxon side the balance is more toward
letting the market rules play out and the European side
probably has a big concern about regulation.” (আমরা eকিদেক

a াংেলা-sাkন পুঁিজবাদ o anিদেক iuেরাপীয় কায়দার পুঁিজবােদর
মেধ সংঘষ দখিছ। a াংেলা-sাkন পুিঁ জবােদর ঝাঁক হে বাজােরর
িনয়েমi খলা চালু রাখা আর iuেরাপীয় কায়দায় সmবত িনয়ntণi বিশ
grt পায়।) iuেরািপয়ান ক ািপটািলজম যিদ আজ non AngloSaxon, িনয়িntত ক ািপটািলজেমর িদেক ঝাঁেক, তেব pাkন
ঔপিনেবিশক দশgিলর পেk মাnষ o পিরেবশ সেচতন nonoccidental (পা ােত র an anকরেণর বাiের) aথনীিতর িদেক ঝাঁকা
িক sাভািবক হেত পাের না?

pস unয়ন, সমর বাগচীর িচিঠ ... ২ পৃ ার শষাংশ
তারপর আপিন ভারেতর পিNতেদর বাগদােদর খািলফােক ভারেতর
গিণেতর আকরgn দoয়ার কথা বেলন। eiরকম আnজািতক
সংsৃিতর আদান-pদােনর uদাহরণ দন। আমার eটা িব াস করা
aসmব য সi সময়কার সাংsৃিতক আদান-pদান eবং আজেকর
aথৈনিতক িব ায়েনর মেধ পাথক আপিন জােনন না। আমার সৗজn
সiিদন আমােক pিতবাদ করেত বাধা িদেয়িছল।
আপিন বশ িকছুিদন ধেরi পি মবে িসিপeেমর িশlায়ন pেচ ার
eকজন সমথক হেয়েছন। ২০ শ সেpmর আনnবাজাের আপনার িচিঠ
পেড় আনnবাজারেক eকিট িচিঠ পািঠেয়িছ। তার কিপ আপনােক
মnন সামিয়কী

পাঠালাম। eiরকম পেk eবং িবপেk aেনক িচিঠ আপিন হয়ত
পােবন। গত ১৭০-১৮০ বছেরর unয়েনর ধাkায় পৃিথবীর সমাজ eবং
pকৃিত তা ভেঙ পড়েছ। ভিব ৎ বংশধরেদর বাঁচার aিধকার তা
কেড় িনে বতমান আgাসী িশlসভ তা। তাi তা রাজা দরজা ভেঙ
বিরেয় আেসন পৗেষর ডােক।
আমার বয়স ৭৬ +। সারা ভারতবষ জুেড় িশ
o
িবjানিশkকেদর িনেয় কাজ কির। খুবi আশাবাদী। ‘মাnেষর pিত
িব াস হারােনা পাপ’। তাi ei িচিঠ। iিত
সমর বাগচী
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আেমিরকার গৃহঋেণর সে যুk িকছু শেbর aথর্
১৯৯০-eর দশক থেক আেমিরকা যুkরােT গৃহব বসা o গৃহঋেণর সে জিড়েয় কতgিল শb ব াপকভােব ব বহার হেত থােক। iদানীং aথর্ৈনিতক মnার প াৎপেট
eেসেছ ‘ ফারেkাজার’ eবং ‘সাবpাiম মটর্েগজ kাiিসস’-eর কথা। eখন আমরা eক dিনয়ােজাড়া সংকেটর কথা নিছ। শয়ারবাজােরর পতেন eবং কেয়কিট িশেl
িমক ছাঁটাi iত ািদেত িকছুটা যন টরo পাি । সবটা িঠকভােব বাঝার জn আমরা eখােন কেয়কিট বhল-ব বhত শেbর aথর্ িনধর্ারণ করার চ া করলাম। কেয়কজন
বnু eবং বশ িকছু সূেtর সাহায িনেয় egিল সূtবd কেরেছন িজেতন নnী।

সাবpাiম :

করার আিথক যাগ তা আেছ িকনা তা বাঝার জn ei িফেকা sারেক
ব বহার কের।
আেমিরকায় মটেগেজ বা বnক রেখ কান সmিt কনার সময়
আেবদনকারী ব িk pাiম রেট ঋণ পেত পাের িকনা তা dিট সরকাির
পৃ েপাষকতা pাp সংsা ‘ফ ািন ম’ বা ‘ িড ম াক’ ( ফডােরল
হামেলান মটেগজ কেপােরশন) িঠক কের দয়। য ব িkর লােনর
আেবদেন uেlখ করা আয় বা সmিtর জn pেয়াজনীয় কাগজপt থেক
pামাণ নিথ তির করা ক দায়ক, কারণ তার আেয়র বh uৎস রেয়েছ,
যমন িনেজর কান দাকান, ব বসা বা িবিনেয়াগ iত ািদ। eরকম মাnষ
আেয়র সkমতা eবং ঋণ পাoয়ার যাগ তা থাকা সেtto ‘ফ ািন ম’ বা
‘ িড ম াক’-eর anেমাদন পায় না। সেkেt pাiম রেটর Aপপােরর বদেল আলাদা আলাদা ঋণদাতা সংsা তােক Alt-A মটেগেজ
আরo ব য়বhল o কিঠন শেত ঋণ দয়।
সাবpাiম ei di sেরর থেকo বিশ ঝুঁিকর C- পপােরর মটেগজ
লান। য ব িk ফ ািন ম বা িড ম াক-eর ছাড়পt পায়িন, কারণ, ১.
তার িফেকা sার ৬৬০ বা আরo িনেচ; eর আেগ স তার আেগর
ঋেণর oপর গত ১২ মােস দয় িকিs শােধর kেt ৩০ িদন দির
কেরেছ aথবা গত ২৪ মােস দয় িকিsর kেt ৬০ িদন দির কেরেছ; ২.
গত পাঁচ বছের দuিলয়া ঘািষত হেয়েছ eবং ৩. তার মাট আেয়র ৫০
শতাংশ বা আরo বিশ ঋেণর দায় মটােত খরচ হেব। সব িমিলেয় বাঝা
যাে ei ব িk ঋণ পাoয়ার জn আিথকভােব যাগ নয়। তবু স
সাবpাiম রেট ঋণ পােব।
আেমিরকায় কীভােব গিজেয় uঠল ei সাবpাiম রেট ঋণ পাoয়ার
বাজার? মটেগেজ লান পাoয়ার kেt ১৯৯০-eর দশেকর মাঝামািঝ
থেক আেমিরকায় সাবpাiম লি ডং pাধাn পেত r কের।

iংেরিজ ‘সাবpাiম’ শেbর aথ হল যা ‘pাiম’ aথাৎ মুখ নয়, তার
কাছাকািছ িকছু। িকnt যখন িবষয়টা ‘সাবpাiম লান’, তখন তা eমন
eক ঋেণর কথা বাঝাে , যখােন sেদর হার ‘pাiম i টােরs রট’
aথাৎ মুখ sেদর হােরর থেক আলাদা। ১৯৭৬ সােলর ‘akেফাড iংিলশ
িডkনাির’- ত সাবpাiম লান বলেত eমন eক লােনর কথা বাঝােতা
যার sেদর হার মুখ sেদর হােরর থেক কম। ১৯৯৩-eর পের মােনটা
পােl যায়, আরo পির ার কের বলেল বলা যায়, মােনটা uেl যায়।
সাবpাiম লােনর kেt মাdা sেদর হার দাঁড়ায় মুখ sেদর হােরর
থেক বিশ। sতরাং আমরা বলেত পাির সাবpাiম লান কথাটার কান
s া ডাড বা আদশ সংjা নi। সময় o দশ ভেদ তার মােন আলাদা
আলাদা।
আমরা eখন সাবpাiম কথাটা বুঝেত চাiিছ আেমিরকার ‘সাবpাiম
মটেগজ kাiিসস’ িনেয় আেলাচনায় aংশ নoয়ার জn। সিদক থেক
দখা যাক। ব াে sেদর হার বা ‘i টােরs রট’ pসে eকটা কথা চালু
রেয়েছ --- pাiম রট। আেমিরকায় ‘oয়াল sTীট জানাল’ ei pাiম রট
pকাশ কের। eেক সূচক ধের িনেয় সখােন an নানান ঋেণর --- যমন
sুেড ট লান, হাম লান, kিডট কাড iত ািদর kেt --- sেদর হার
িঠক করা হয়।
বািড় িকংবা াট কনার জn ব া বা কান আিথক সংsা থেক ঋণ
করেত গেল বািড় য িকনেছ আর যার কাছ থেক ঋণ িনেয় িকনেছ,
eেদর মেধ eকটা আiনগত চুিk (িডড aফ Tাs) সmn হয়। ei চুিk
anযায়ী ঋণদাতা সংsার কােছ বািড় বা াট (সmিt) বnক রাখেত
হয়। eেক বলা হয় মটেগজ। বািড় বা ােটর নতুন মািলক ঋণ না শাধ
করা পযn তার সi সmিtটা দখেল রাখার আiিন aিধকার পায়
ঋণদাতা সংsা। য সi বািড় বা াট বnক রাখেছ, তােক ঐ ঋণদাতা
সংsােক eকটা sদ (িসিকuিরিট iনটােরs) িদেত হয় --- িনিদ সময়
anর তা মটােত হয়। ei sেদর kেt pথেম আসেছ pাiম রট। য
ব িk pাiম রেট ব া বা আিথক সংsার কাছ থেক ঋণ পায়, বুঝেত
হেব, তার ঋণ পাoয়ার যাগ তা ভােলাi রেয়েছ। কী িদেয় তা বাঝা
যায়? আেমিরকায় ‘ ফডােরল nাশনাল মটেগজ a ােসািসেয়শন’ ফ ািন
ম-র মাপকািঠ anযায়ী, ১. তার kিডট sার ৬২০-র oপের; ২. তার
মাট আেয়র ৪৫ শতাংেশর বিশ ঋেণর দায় মটােত খরচ হেব না eবং
৩. স বািড় বা ােটর দােমর ১০% pথেমi সরাসির িমিটেয় িদে ।
ei kিডট sার ব াপারটা কী? eকজন মাnষ যখন ঋেণর আেবদন
করেছ, তার আেগর ছ’মােসর kিডট িরেপােটর িভিtেত ‘ ফয়ার
আiজ াক a া ড কাmািন’ FICO–র বানােনা স টoয়ােরর মাধ েম
সi মাnেষর kিডট sার বা িফেকা sার পাoয়া যায়। আেমিরকার
ব া eবং an ঋণদাতারা কান মাnষেক ঋণ দoয়ার সময়, তার শাধ

মnন সামিয়কী

সাল

১৯৯৪
১৯৯৭
২০০০
২০০৩
২০০৪
২০০৬

মাট
মটেগজ
লােনর
সূtপাত
(িবিলয়ন
ডলার)
৭৭৩.১
৮৫৯.১
১০৪৮
৩৯৪৫
২৯২০
২৯৮০

সাবpাiম
লােনর
সূtপাত
(িবিলয়ন
ডলার)
৩৫
১২৫
১৩৮
৩৩৫
৫৪০
৬০০

pাiম o
Alt-A

লােনর
সূtপাত
(িবিলয়ন
ডলার)
৭৩৮.১
৭৩৪.১
৯১০
৩৬১০
২৩৮০
২৩৮০

মাট
মটেগজ
লােনর
কত
শতাংশ
সাবpাiম
৪.৫
১৪.৫
১৩.২
৮.৫
১৮.৫
২০.১

সূt : ১. eডoয়াডর্ eম gামিলচ (২০০৪);
২. জেয় ট iকনিমক কিমিট (২০০৭)
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৪% হাের oi ঋেণর পুেরা খরচ দাঁড়ায় দনদােরর জn ৮,৬৪,০০০
১৯৬৮ সােল আেমিরকায় ‘ ফডােরল nাশনাল মটেগজ
ডলার; আর ১০% হাের খরচটা দাঁড়ায় aেনক বিশ, মাট ১৩,৬৭,২৮০
a ােসািসেয়শন’ ফ ািন ম- ক যুkরাTীয় সরকাির সংsা থেক eকিট
ডলার। ei হল সsার সাবpাiম রেটর আসল ঝিk।
সরকাির পৃ েপাষকতা pাp sাধীন সংsায় পিরণত করা হয়। ১৯৭০-e
aতীেত ঋণgহীতার দনা শাধ করার akমতা বা ‘িডফl’ হেয়
মািকন কংেgেসর িসdােn আর eকিট সরকাির পৃ েপাষকতা pাp সংsা
যাoয়ার ঝুঁিক ঋণদাতা সংsা বা ব াে র oপরi বতােতা। আিথক
‘ ফডােরল হামেলান মটেগজ কেপােরশন’ িড ম াক গঠন করা হয়।
লনেদেনর ব বsায় নানান পিরবতেনর ফেল ei ঝুিঁ কেক তৃতীয় কান
eর ফেল য ব া বা ঋণদাতা সংsা বািড় (বা an িকছু) কনার জn
িবিনেয়াগকারীর কােছ হsাnর করা সmব হেয়েছ। যেহতু বািড়র দাম
ঋণ দয়, তার মটেগজ ei সংsাgেলা িকেন িনেয় সহেজ খালা বাজাের
eকসময় বেড় চেলিছল, তাi িবিনেয়াগকারীরাo ei ‘মটেগজ-ব া ড
‘মটেগজ-ব া ড িসিকuিরিট’ িহেসেব িবিনেয়াগকারীেদর কােছ িবিk
িসিকuিরিট’ --- িবেশষত খুবi ঝুিঁ কপূণ সাবpাiম মটেগেজর িসিকuিরিট করেত পাের। eছাড়া, আiেনর বশ িকছু aদলবদল ঘটােনা হয়। eেত
-- কনার ব াপাের আgহী হেয়েছ।
ঋণদাতা eবং gহীতা dজেনরi সাবpাiম রেট চুিkবd হoয়ার uৎসাহ
তির হয়। যমন, মটেগেজর লি ডং রেটর oপর আiনগত িসিলং সের
যায়; ঋণদাতার oপর ভৗেগািলক সীমার মেধ কাজ করার আiনেক
ফারেkাজার :
িশিথল করা হয়; নানান রকেমর মটেগেজর চুিk করার sাধীনতা দoয়া
iংেরিজ ‘ ফারেkাজার’ শেbর aথ বnিক সmিt (বািড়, াট, গািড়
হয়; কর ছােড়র ব বsার মধ িদেয় মটেগেজ ঋণ করা eবং বািড় (বা
iত ািদ) খালােসর aিধকার হরণ। ঋণদাতা সংsা বা ব া থেক ঘরবািড়র
গািড় iত ািদ) কনার চািহদা বািড়েয় তালা হয়।
মটেগজ লান বা বnিক ঋণ নoয়ার পর ঘরবািড়র মািলক যিদ সi
আেমিরকার ফডােরল িরজাভ (ভারেতর িরজাভ ব াে র মেতা)
মটেগজ বা চুিk না মােন aথবা মেন চলেত akম হয়; যিদ স
২০০০ সােলর ম মােস sেদর হার ৬.৫% থেক ২০০১-eর িডেসmের
মটেগেজর শত anযায়ী পাoনা না মটায় aথবা মটােত না পাের, তাহেল
১.৭৫%-e নািমেয় আেন। ২০০৩সেkেt ফারেkাজােরর pিkয়া লাg
eর জুেন তা দাঁড়ায় ১% --- ৪৫ • বতর্মােন গড়পড়তা আেমিরকান পিরবােরর eক-eকজেনর িজmায় হয়। আiনগতভােব আদালত eকটা
১৩টা কের kিডট কাডর্ রেয়েছ।
বছেরর মেধ িনmতম sেদর হার।
িনেদশ দয়, যার বেল ঋণদাতা সi
•
২০০৭ সােলর তৃতীয় িতনমােস আেমিরকার সাবpাiম মটর্েগেজর ঘরবািড়র মািলেকর oi ঘরবািড়
২০০১-eর ১১ সেpmর িনu
৬.৮% িছল ‘a াডজােsবল রট মটর্েগজ’। িকnt মাট খালােসর aিধকার কেড় নয়। সi
iয়েকর oয়াl Tড স টােরর
ফারেkাজােরর মেধ eরা িছল ৪৩% আর িফkড মটর্েগজ িছল kাক করা সmিt ঋণদাতা সংsা বা
টাoয়ার dিট িবেsািরত হয়।
৬.৩%। তােদর ফারেkাজার িছল মাt ১২%।
আেমিরকায় শয়ার বাজার eবং
ব া an কােরার কােছ িবিk কের
aথনীিতর নাটকীয় পতন ঘেট। • ১৯৯৯ সােল িk টন pশাসেনর চােপ ঋেণর শতর্ লাঘব করা r হয়। িদেত পাের eবং সi aেথ মটেগেজর
eiসময় sেদর হার কমােনার িচnা
আেমিরকার বৃহtম মটর্েগজ-মতদানকারী সংsা ‘ফ ািন ম’ ei চােপর পাoনা আর আiনগত খােত খরচ
aথনীিতেক চাঙা করার িচnার সে
ফেল সহজ শেতর্র ঋেণর সmিত দoয়ার ব াপারটা pচুর বািড়েয় িমিটেয় িনেত পাের। িকছু ব িk o
যুk, eমনটা মেন করাi যায়।
তােল। eর িপছেন িচnা িছল, eটা কের সংখ ালঘু eবং sl আেয়র কাmািন ei kাক করা সmিt
পাশাপািশ, pায় eকi সমেয়
কনার kেt িবিনেয়াগ কের।
লােকেদর ঋণ পেত sিবধা হেব।
আেমিরকায় ব া
o আিথক
আেমিরকায় যত মটেগজ সmিt
pিত ানgিলেত anাn দশ থেক
ফারেkাজার বা kাক হয়, তার eক
িবিনেয়াগকারীেদর eক িবপুল পিরমাণ aথ ঢুেক যায়। eর ফেল ঋণ
uেlখেযাগ aংশi হল সাবpাiম মটেগজ।
gহেণর eক utম পিরেবশ তির হয়। তা eকিদেক বািড় কনার ব াপাের
িনm আেয়র লােকেদর uৎসাহী কের তােল। anিদেক, বিশ
a া িসলােরশন :
মুনাফাদায়ক সাবpাiম মটেগেজ িবিনেয়াগ করার ব াপােরo
মটেগজ বা বnক-চুিkেত বিশরভাগ kেt eকটা ‘a া িসলােরশন’ ধারা
িবিনেয়াগকারীেদর uৎসাহী কের তােল।
থােক। ei ধারােত বলা থােক, ফারেkাজার হেয় গেল oi সmিt বাবদ
ei পেব সাবpাiম বলেত eকটা নতুন িবষয় যাগ হয় --কী পিরমাণ aথ ঋণদাতা পেত বাধ থাকেব। সেkেt মটেগেজর শত
a াডজােs ল রট মটেগজ। ei মটেগেজ ঋণgহীতােক pথম পযােয়
ভ কারীর oপর মটেগজ- হাlার বা ঋণদাতা পুেরা ঋেণর aথ বা
(সাধারণত eক মাস বা eক বছর পযn) বশ কম পেম ট করেত হয়
সmিtর মূল পাoনা িহেসেব ঘাষণা করেত পাের। a া িসলােরশন-ধারা
ei শেত য, পেরর পযায়gেলােত স pাiম রেটর থেক বিশ রেট
না থাকেল আদালত eমন আেদশo িদেত পাের, যােত oi ফারেkাজার
পেম ট করেব। pথম পযায়টা (িটজার িপিরয়ড) পেরর পযায়gেলা থেক
বা kাক করা সmিt িবিk কের ঋণদাতার বেকয়া পাoনা িমিটেয় দoয়া
যেথ ছােটা হয়। sতরাং গত িতন দশেক আেমিরকায় সাবpাiম রট
যায়।
মােন pাiম রেটর থেক শষ িবচাের aেনক বিশ আিথক বাঝা
দনদােরর oপর চাপােনা। িনu iয়ক টাiমেস pকািশত eকিট uদাহরণ
িরিফনাn :
দoয়া যেত পাের। ৪% হাের িtশ বছেরর ময়ােদ ৫,০০,০০০ ডলার
ঘরবািড়র মটেগেজর kেt ‘িরিফনািnং’ সাধারণত দখা যায়।
ঋণ িনেল pিত মােস ২,৪০০ ডলার শাধ করেত হয়। eকi পিরমাণ ঋণ
িরিফনািnংেয়র মাধ েম sেদর িকিsর পিরমাণ কমােনা যায়, পাoনা
যিদ সাবpাiম রেট হয়, তাহেল িটজার িপিরয়েডর পের বািক সাতাশ
মটােনার সময় বািড়েয় নoয়া যায় iত ািদ --- aথাৎ ঋেণর শত
বছেরর ময়ােদ ১০% হাের pিত মােস gণেত হয় ৪,২২০ ডলার। তাহেল
eমনভােব aদলবদল কের নoয়া যায়, যােত ঋণ শাধ না করেত পের
মnন সামিয়কী
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বািড়টা kাক হেয় যাoয়ার ঝুিঁ ক কিমেয় ফলা যায়। সাবpাiম মটেগেজ
ঋণgহীতা pাথিমক পযােয় িটজার িপিরয়েডর মেধ i িরিফনাn করার চ া
কের। কম সমেয়র িটজার িপিরয়েডর পেরi দীঘকালীন বিশ sেদর হার চেপ
যায়। য দালালেদর মধ sতায় sl আেয়র মাnষ ঋণ িনেয় বািড় কেন,
তারাi aেনক সময় িরিফনাn কের মটেগেজর শত িকছুটা লাঘব করার
ব বsা কের দoয়ার pিতrিত দয়। আেমিরকায় বািড়র দাম বাড়েত থাকেব,
eটা ধের িনেয় মটেগজ ঋণদাতারা ঋণgহীতার ঋণ শাধ করার সামথ খিতেয়
না দেখi বািড় কনার জn ঋণ িদেয়েছ। dবল রাজগােরর ঋণgহীতারাo
িনেজেদর সামথ িবচার না কেরi সাবpাiম রেট ঋণ িনেয় বািড় কনার ঝুিঁ ক
িনেয়েছ। তারা ভেব িনেয়েছ পের বািড়র aথমূল বেড় গেল তা িবিk
করেত aথবা মটেগজটা িরিফনাn করেত তার asিবধা হেব না। িকnt যখন
বািড়র দর পেড় যেত r করল, িরিফনাn করা কিঠন হেয় গল।

গেছ। বশ িকছু বািড়র মািলক --- যারা আেগi eকবার মটেগজ লান
িনেয়েছ --- তােদর বািড়র বিধত মূেল র (নতুন a ােসট ভ ালুর) oপর
আবার িরিফনাn কের aথাৎ আরo sিবধাজনক শেত (নতুন a ােসেটর
oপর) সেকN মটেগজ লান নয়। ei ঋেণর oপর ঋণ নoয়ার pবণতা
বেড় যাoয়ায় আেমিরকান পিরবার িপছু রাজগােরর শতাংশ িহেসেব
ঋেণর বাঝা ভয়াবহভােব বেড় যায়। সেকN মটেগজ ফারেkাজার বা
বnিক বািড় kাক হেয় যাoয়ার kেt anঘটেকর কাজ কের।

kিডট ডিরেভিটভ :
eটা eক ধরেনর aথৈনিতক চুিk। িহসাব-িনকােশর য িলিখত ব ালাn
িশট থােক, তার আoতার বাiেরi ei চুিk হয়। কান িনিদ সmিt,
যমন বািড়, যিদ ঋণ িনেয় কনা হয়, তেব ঋণ না শাধ হoয়া পযn
সi সmিtটা দখেল রাখার আiিন aিধকার পায় ঋণদাতা। ei kিডট
ডিরেভিটভ নামক চুিkর মাধ েম স --- ব া বা আিথক সংsা --an কান জািমনদারেক oi সmিt িবিk না কেরi সমs ঝুিঁ ক সেমত
ঋেণর st ‘মটেগজ-ব া ড িসিকuিরিট’ আকাের হsাnর করেত পাের।
আিথক kেt নানা udাবেনর ফেল ব া বা ঋণদাতা সংsা
‘িসিকuিরটাiেজশন’ pিkয়ার মাধ েম আiনগতভােব ei হsাnর চািলেয়
যেত পাের। sতরাং kিডট ডিরেভিটভ eiভােব ঋণ দoয়ার
িবিধব বsা থেক ঋেণর ঝুিঁ কেক সিরেয় ফেল eক পৃথক ব বসার kt
তির কের। আজেকর সংকট পািকেয় oঠার আেগ সারা পৃিথবী জুেড়
িবিনেয়াগকারীরা গভীর আsায় ei ‘মটেগজ-ব া ড িসিকuিরিট’ িকেনেছ।

সেক ড মটর্েগজ :
eকটা সmিtর oপর যখন eকটা ঋণ নoয়ার পর িdতীয়বার ঋণ নoয়া
হয়, তখন সi মটেগজেক বলা হয় সেক ড মটেগজ। ei সmিtর oপর
diেয়র বিশo ঋণ o মটেগজ থাকেত পাের। ei সেক ড মটেগজ pথম
মটেগেজর aধীন। যিদ সmিtর মািলক চুিk anযায়ী ঋণ বা তার sেদর
িকিs শাধ করেত না পাের, স ‘িডফl’ হেয় যায়। তখন সেক ড
মটেগেজর আেগi pথম মটেগেজর পাoনা মটােত হয়। তাi ঋণদাতার িদক
থেক দখেল সেক ড মটেগজ তুলনামূলকভােব বিশ ঝুিঁ কপূণ, তার sেদর
হারo সi কারেণ সাধারণত আরo চড়া হয়।
১৯৯৭ থেক ২০০৬-eর মেধ আেমিরকায় বািড়র দাম ১২৪% বেড় যায়।
eiসময় সাবpাiম মটেগজ লান িনেয় বািড় কনার দাrণ চািহদা লk করা

ম সংেশাধন
পিtকার আেগর সংখ া aথাৎ জুলাi-আগs ২০০৮-e ‘পূবর্ মিদনীপুের aসমেয় eত বেড়া বnার কারণ কী?’ ei িশেরানােম কল াণ rেdর বয়ােনর সংেশাধন
করা হল। িdতীয় প ারা হেব, “eটা pথেম পির ার হoয়া দরকার, চািNল থেক জল eেস মিদনীপুের ঢুেকেছ, ei কথা আমায় বh লাক বেলেছ। গত
বৃহsিতবার আিম মিদনীপুের িগেয়িছলাম। ঝাড়খেN য চািNল ব ােরজটার কথা বলা হে , oটা ড াম নয়। oটা িকnt বিশ জল ছাড়েত পারেব না। যিদ oটা
না থাকত, oi জলটা sাভািবকভােব বিরেয় আসত। যমন, িতলপাড়া বা ফারাkা eকটা ব ােরজ। eকটা ব ােরজ বা বাঁধ কতটুk জল ধের রাখেত পাের,
eপাড় থেক oপাড় --- ব ােরেজর কাজ হে জলsরেক eকটু uঁচুেত তালা। eর বিশ স পাের না। জল স য় কের রাখেত পাের িরজাভার বা জলাধার,
যমন ময়ুরাkীর িরজাভার। তারo eকটা সীমা আেছ। চািNল ব ােরজ থেক জল ছাড়া pসে বলা যায় য, oi জেল পূব মিদনীপুেরর কেলঘাi o
কপােল রী নদীেত বnা হoয়া সmব নয়। sবণেরখার জল কেলঘাi বা কপােল রী নদীর িদেক pবািহত হেত গেল oi জলেক পূবিদেক pবািহত হেত হেব।
িকnt sবণেরখার গিতপথ দিkণ-পূবিদেক।” প ম প ারা হেব, “pচN মুষলধারায় বৃি পােতর সে জুড়েত হেব eখানকার ভূ-সংsান আর মািটর চিরtেক।
ল াটারাiিটক T াk বা eক িবেশষ ধরেনর লাল মািটর চিরt হল, eটা eকটা হাড kাs বা কিঠন ভূtক। কান a েল মািটেত লৗহকিণকার ভাগ বিশ থাকেল
oi মািট যিদ পযায়kিমক s o জলিসk হয়, তেব oiসব লৗহকিণকা বৃি র জেলর সে মািটর aভ nের pেবশ কের, আবার বা ীভবেনর সময় oপের
uেঠ আেস। eটা যিদ শত শত বা হাজার বছর ধের চলেত থােক, eখােন eকটা কিঠন ভূtক তির হয়। eটাi হল ল াটারাiট। eটা eকটা িভেজ মািট eবং
কিঠন ভূtক। ei ল াটারাiিটক T ােkর বিশ হে , যেহতু eটা খুব দৃঢ় ঘনসিnিব । oখােন জল চুঁiেয় ঢুকেব কম। pচN মুষলধারায় বৃি পােত জল মািটর
aভ nের pেবশ করেব কম, oপর িদেয় pবািহত হেব বিশ। চুঁiেয় ঢুকেত গেল য সময়টা লােগ, সi সময়টা দয়িন। তােত জেলর গিত বিশ হেয়েছ। eর
চলার গিত পূব মিদনীপুেরর eiিদেক। ei জলটা যখন নেম আসেছ, নেম আসার পেথ ei জায়গাটায় বেড়ারকম িবপযয় হেয়িছল : eকটা হে pধানমntী
সড়ক যাজনার গােlন কায়ািDল াটারাল বা সানািল চতুভেজর
ু
রাsাটা আর পুরী যাoয়ার রল লাiনটা। রাsাটা আিম দেখিছ, িনেচ থেক দাতলা বািড়র
মেতা uঁচ।ু রাsার oপের জল uঠেব কন? যিদ না যেথ কালভাট থােক তাহেল uঠেব। ফেল ei জায়গাটায় জেলর গিতটা pথেম পুেরা আটেক যায়। জলটা
আেs আেs জেড়া হেয়েছ। eকটা জলsm তির হেয়েছ eকসময়। eiবার স রললাiনেক ভেঙেছ eকসময় িকংবা টপেক গেছ। aথবা রাsাটােক টপেকেছ।
eরপর যখন বেরাে , তখন সটা eকটা িবপুল আয়তেনর জলরািশ। যটা আমায় নারায়ণগেড়র মাsারমশাi বলেলন, আমরা দখলাম যন eকটা সাদা ধুিতর
মেতা কী eকটা eিগেয় আসেছ। eটা যন সi ভেঙ বিরেয় আসা জল।” সpম প ারায় যখােন আেছ “ স সময় মঘনাদ সাহা, আচায pফুlচnd রায়
িলখেছন রল সmেn। িsমার লিবর সে রল লিবর eকটা সংঘাত হে ।” --- পিরবেত হেব, “ স সময় মঘনাদ সাহা, আচায pফুlচnd রায় িলখেছন রল
o বnার পারsিরক সmক িনেয়। uনিবংশ শতাbীর মধ ভােগ িsমার লিবর সে রল লিবর eকটা সংঘাত হেয়িছল।”
eরকম aবা নীয় ভুল হেল ভিব েত সgিল আমােদর নজের আনার জn পাঠেকর কােছ আেবদন রাখিছ। -- সmাদক
মnন সামিয়কী
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বািতল বিs : মুmাiেয়র ধারািভ
eিশয়ার বৃহtম বিs? aথবা লkািধক িমক, মজুর o গিরেবর বঁেচ থাকা আর খেট খাoয়ার সংsান?

spা ব ানািজর্-gহ
ম ােলিরয়া- ড ুর দনিnন আkমণ, গা ঘঁষােঘঁিষ করা, pায় ঠাকাঠুিক
লাগা ঘেরর সংখ া --- utর-আধুিনক মুmাi য সমs সমsােক
‘aতীেতর ভূত’ িহেসেব asীকার করেত চাiেছ, ধারািভ সসেবরi
জলজ াn aিst, মুmাiেয়র লjা। কi, তােত তা ধারািভর pাণpাচুেয
কান ঘাটিত হয় না! pিত মুহেূ ত eখােন িকছু না িকছু ঘটেছ eবং eক
আ য uপােয় জn িনে eক িমিলত, যৗথ uেদ ােগ তির কমসংsৃিত।
১৯৯২-৯৩ সােলর দা া তােক দমােত পােরিন, ২০০৫-eর ২৬ জুলাiেয়র
বnা তােক হারােত পােরিন। ‘িহnd’ পিtকার সাংবািদক কlনা শমার
‘Rediscovering Dharavi’ বiিটর সমােলাচনার ভূিমকায় িদলীপ
িড’sজা িলেখিছেলন, ‘খুত
ঁ খুেঁ ত লােকর জn ধারািভ নয়, নয় aলসেদর
জno। uদাসীেনর জno নয়, d;খবাদীেদর জno নয়।’ বhবেণ, রিঙন
uপাচাের সাজােনা, মুmাiেয়র ei pিত মুহেূ ত বঁেচ থাকা pাণেভামরাi
আসেল ভারেতর pিত িব। eখােন দখেত পাoয়া যােব দেশর pিতিট
pেদেশর মাnষ --- utর, দিkণ, পূব, পি ম, eমনিক utর-পূেবরo।
দল, মত, গা ী, জাত িনিবেশেষ সকেলর আপন sান।
ei dজয়, dঃসাহসী ধারািভ আজ সnts, ভীত। িব ায়ন, িব পুঁিজ
আজ তার দারেগাড়ায় --- তােক uদরs করেত eেসেছ নব uদারপnার
শহর unয়েনর ‘pিতjাপt’ হােত িনেয়। pিতিনয়ত eেদর হাত থেক
পিরtােণর পথ খুঁজেছ ধারািভর লk লk বািসnা। তারা তা খুব ভােলা
কেরi জােন য তােদর ধারািভ যতi নাংরা হাক, asাs কর হাক,
বতমােন তা িব ািয়ত মুmাiেয়র eক aিত লাভনীয় eলাকা। তােক ব ন
কের আেছ দিkেণ দাদার-প ােরেলর নব পণ a ল, চাখ ধাঁধােনা মল,
মািlেpk, িবেনাদন সংsার utর-আধুিনক sাপত ৈশলী সহ। ei নব
পণ a েলর জn মুmাiেয়র eকদা িবখ াত কাপেড়র িমেলর
ংসাবেশেষর oপর। utের ধারািভেক ব ন কের আেছ বাndা-kলা
কমেpk, মুmাiেয়র ভিব ত আধুিনকতম বািণজ েকnd। kলার agনিত
বিsেক ংস কের , িমিঠ নদীর ধারােক rd কের তার আিবভাব। eর
হীরা-জহরত কনােবচার a েলর পােশi aিত আgেহ জিম কেন মুেকশ
আmািনর মেতা িব মােনর ধনীরা। eেদর সিmিলত ‘aবতার’ িবরাটকায়
aজগেরর মেতা eিগেয় আসেছ ধারািভেক gাস করেত।
কেব r হেয়িছল ধারািভেক ei নকনজের দখা? utর-আধুিনক
মুmাiেয়র ‘িনo-িলবারাল’ মানিচেt ei িবশাল বিsেক ঢুিকেয় দoয়ার
পিরকlনা কেব হেয়িছল? সময়টা ১৯৯০-eর মধ ভাগ। pধানমntীর িবেশষ
anদান ‘pেজk’ িহেসেব ধারািভ িচিhত হল। িঢল ছাঁড়া দূরেt তখন
পিরকlনা হে eকটু আেগ uেlখ করা ‘শহেরর মেধ শহর’ বাndা-kলা
কমেpেkর। তার eত কােছ ২০০ হkেরর ei িবশাল জিমেক হাতছাড়া
করা যায়? aতeব বঁেধ ফল eেক ‘unয়ন’-eর যাঁতাকেল, ংস কর
eর ঐিতহািসকতা, িব ায়েনর চািহদার জাগান দoয়ার জn পুনিনমাণ
কর eর sািনক বিশ (reconstructed spatiality)। ছুেট eল unয়নগৃে র দল --- িব পুঁিজ, বhজািতক সংsা, লিgকারী, মুmাiেয়র kখ াত
িবlারেগা ী eবং eেদর সকেলর সে শািমল হেত, pেয়াজনীয়
পুনrnয়ন পিরকlনার কাগজ হােত মহারাT সরকার। দেশর িবিভn pােn
য নব uদারপnী রাজ সরকারgিলেক দখা যাে , তারi eক জলn

মধ দিkণ মুmাiেয় মধ েরল o পি মেরেলর uপনপগরী শাখার মাঝখােন
১৭৪ হkেরর oপর দাঁিড়েয় আেছ ধারািভ। বh লাক eেক eিশয়ার
বৃহtম বিs িহেসেব জােন। eর জনসংখ া ১০ লােখরo oপর, মুmাiেয়র
জনসংখ ার pায় ৯ শতাংশ। লkািধক মাnেষর বসবাস o rিজেরাজগােরর
পীঠsান ধারািভ কাজ কের ভার থেক রাত পযn, জেগo থােক সারা
রাত। ধারািভর utের eককােলর িমিঠ নদী। আধুিনক নগরায়েনর দৗলেত
তা eখন নালায় rপাnিরত। পূেব সায়ন রলেsশন, দিkেণ মাতু া,
পি েম মািহম o বাndা। সীমানা বশ পুরেনা, িকnt তার ণীচিরt
পাlাে drত।
বতমােন ধারািভ বh আেলািচত eকিট নাম। িব ায়েনর ধাkায় স
মুখ থুবেড় পেড়েছ িব বাজােরর ময়দােন। খেলায়াড় সখােন ছােটাখােটা
কu নয়, eেকবাের িবল গ স aথবা রাজপুt চালেসর মেতা সব
মহারথীরা। eবং বাঘা বাঘা সব বhজািতক সংsা। ধারািভর বািসnারা
তাi যারপরনাi সnts। eেদর সকেল eকমত য ধারািভর বতমান
aথৈনিতক grt তােদরi রেk o ঘােম তির। তােদরi সিmিলত চ ায়
জেলেদর gাম থেক ধারািভ unীত হেয়েছ pাণবn, কমচ ল
rিজেরাজগােরর eক pাণেকেnd, sান কের িনেয়েছ দেশর বািণিজ ক
রাজধানীর aথৈনিতক মানিচেt।
িবংশ শতাbীর pথমােধ ধারািভ গেড় uেঠিছল বh aসংগিঠত
কারখানা, যntপািত সারাiেয়র কnd িহেসেব। মােছর কারবারীেদর হিটেয়,
তারo আেগ uনিবংশ শতাbীেত দিkণ মুmাiেয়র ‘ ফাট’ eলাকা থেক
চেল আেস চামড়ার কািরগর o ব বসায়ীরা। ধারািভর সামেন পূব-পি েম
আড়াআিড় য রাsা মািহম খাঁিড় o সায়নেক যাগ কেরেছ, তার oপর
eখনo সাির সাির দাঁিড়েয় আেছ দাকান --- চামড়ার ব াগ, s টেকস,
বl, আরo নানান রকমাির চামড়ার সামgীেত ভিত। kমশ ধারািভেত
uেঠ আেস gজরােতর eক িবশাল kেমােরর দল, যা কােল িদেন
ধারািভেক িদেয়েছ eক aতুলনীয় বিশ । eখানকার kেমারপাড়ার নাম
সকেল জােন। pিসd দিলত কিব নারায়ণ sেভর কিবতায় eর uেlখ,
ধারািভর oপর তির aজs তথ িচেt eর বণনা। দেশর utর, দিkণ,
পূব eবং aব i মহারােTর িবিভn জলা থেক kমশ মাnষ eেসেছ
ধারািভেত, তােদর বাসভূিম o কমভূিমেত rপাnিরত কেরেছ --- সে
eেনেছ তােদর কােজর iিতহাস, ম o দkতা। ধারািভ টgবg কেরেছ
কােজর ছেn, তার মাথায় eেক eেক যুk হেয়েছ আরo রিঙন পালক -- রিডেমড পাষােকর কারখানা; পাঁপড় তির; চানাচুর, চাকিল, লরি ,
শ রপাuিলর মেতা কেনা খাবােরর দাকান; iডিল- ধাসার িবশাল
দাকান, বh aিফেস যা সকােলর জলখাবার সরবরাহ কের; জিরর
কারখানা, eমনিক নামী বhজািতক রিডেমড পাষােকর বাতাম লাগােনা,
কলার লাগােনার কাজঘর। সব িমিলেয় কারখানার সংখ া pায় d’হাজার।
সে দাকান o পিরেষবা- কnd। বাজাের নানািবধ সামgীর জাগােন
ধারািভ eিগেয় আেছ an aেনক eলাকা থেক, বািষক কনােবচার
পিরমাণ ৪০০০ কািট টাকারo oপর।
aথচ aত n িন রু সত হল, ধারািভর জীবনযাtার মান aিত িনm।
বািসnােদর িনত িদেনর eকাn pেয়াজনীয় পানীয় জেলর aভাব,
শৗচাগােরর aভাব, খালা নদমা, জমা নাংরাজেল মশার বৃিd,
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anযায়ী ২০০১ সােল ধারািভর জনসংখ া িছল চার লাখ, পিরবােরর সংখ া
১ লাখ ৩৩ হাজার। ৫৭,০০০ পিরবােরর পুনবাসেনর কথা জানা যাে ,
বািক ৭৬,০০০-eর কান uেlখ নi। য কান পিরকlনায় udাst
পিরবােরর তুলনায় পুনবাসেনর জn িচিhত পিরবােরর সংখ া যিদ কম
হয়, pকlিটর জনিবেরাধী চিরt বুঝেত সময় লােগ না। আরo বেড়া
কথা, পুনবাসেনর য পিরকlনা করা হেয়েছ, তার uপেযািগতা, সংি
বাজার দের িবিk হoয়া জিমর পাশাপািশ তার িটঁেক থাকার uপায় --eসব aত n grtপূণ pে পিরকlনাকারীরা নীরব।
eবার দখা যাক pিkয়াগত িদকিট। পুনrnয়ন pকেlর নািটশ জাির
হেয়িছল ২০০৭-eর ১৯ জাnয়াির। বতমান বািসnা, দাকানী, কারখানার
মািলকেদর সmিত/আপিt জানােনার আেবদন সহ, যা ‘মহারাT টাuন
p ািনং a াk’-eর িনয়েমর anভুk। জুেনর িdতীয় সpাহ থেক আপিtর
নািন r হয়। কেয়কিদন পের জানা যায়, তার d’সpাহ আেগ ৩০
ম- তi Expression of interest document জাির হেয় যায়।
সবসmিতkেম সমs আপিtর নািন eবং আেলাচনার পেরi তা কবল
জাির হেত পাের। sতরাং নাম-কা-oয়ােs ei নািন িছল eক aথহীন
চােখ ধুেলা দoয়া ভাঁoতাবাজী। সে সে আর eকিট grtপূণ
িনয়েমরo পিরবতন মহারাT সরকার কের। য কান পুনrnয়ন pকl
কাযকরী করার জn ৭০% বািসnার সmিতর য pেয়াজন eতিদন আiেন
িছল, তাo তুেল দoয়া হয়।
ei pকl anযায়ী pিতিট পিরবার, pেজk eলাকার িভতের ২২০
sায়ার ফুট জায়গা পােব বসবােসর জn। বতমােন পিরবার-pিত জিমর
পিরমাণ aেনক বিশ। eকথা ভুেল গেল চলেব না য ei জিম বসবাস
o কাজ diেয়র জni ব বhত হয়। eকিট kেমার পিরবার ছ’তলার
oপের ২২০ sায়ার ফুেট কীভােব তােদর কাজকম চালােব, তার কান
জবাব pকেl নi। pকেlর জিমর আয়তেনর শতাবলী মেন নoয়ার
aথ হল, ei পিরবারgিলর rিজেরাজগােরর পথ বn হেব, eটাo মেন
নoয়া। pকlিট নানা আধুিনক সমাধানসূেtর কথা বলেছ। kেমােরর
কােজর আধুিনকীকরণ; পাঁপড়, চানাচুর, চা িল, iডিল- ধাসা বানােনার
আধুিনকীকরণ pিkয়াo তার মেধ রেয়েছ। eর eকবণo ধারািভর
বািসnারা িব াস কের না। মাnখুদ, িচতা ক াm, কািnভিলর বিs
uে েদর পরবতী পুনবাসন pিkয়ার ভাঁoতাবাজীর ব াপাের তারা যেথ i
oয়ািকবহাল। তারা uপলিb করেছ, ei মার তােদর oপর শষ মার।
১৯৯৫-eর আেগ থেক যারা বিsবাসী, তােদর uে দ করা যােব না --eসব িনয়েমরo eখন য আর কান মূল নi, তাo তারা জােন।
iিতমেধ i বাndা-kলা কমেpেkর কারেণ বাstহারা িবশাল ভারতনগর
বিsর হাজার হাজার বািসnােদর িনয়মাnযায়ী কানi পুনবাসন হয়িন;
তােদর সে সে যntপািত সারাiেয়র কারখানাgিলo anিহত হেয়েছ।
eখন সখােন sp দখা
r হেয়েছ ‘Mithi Riverside
Beautification Plan’-eর rপায়েনর, পিরকাঠােমা sের ব য় হেত
চেলেছ িবপুল মূলধন। eর eকিট uদাহরণi যেথ : বাndা থেক kলা
হেয় চmুর পযn (পি ম থেক পূব, মধ রল কিরডেরর মাথার oপর
িদেয়) পিরকিlত ছয় লেনর াioভার।
aতeব স বd pিতেরােধর জn তির হে ধারািভর বািসnারা।
‘ধারািভ বাঁচাo আেnালন কিমিট’ সমs বািসnােদর eবং আরo বh
ছােটা ছােটা আেnালনকারীেদর দলেক স বd কের আেnালেন নেমেছ
--- যমন, ‘ঘর বাঁচাo ঘর বানাo’ আেnালেনর দলিট। eমন আরo
বh দল আেছ। িকছু রাজৈনিতক দলo তােদর ভাটব াে র কথা ভেব

uদাহরণ িহেসেব eল eখানকার সরকার। eল আরo eকদল
নগরপিরকlনাকারী, যারা বhিদন ধেরi িব পুঁিজর ছtছায়ায় পিরপু ।
খয়াল কের দখেলi বাঝা যােব য ‘ধারািভ পুনrnয়ন pকl’
utর-আধুিনক মুmাiেয়র নব uদারপnারi eকিট aধ ায়। ২০০৪ সােল
‘Bombay First’ নামক বhজািতক সংsার মদেত পু eকিট বসরকাির
pিত ান (NGO) kখ াত িবেদিশ পরামশদাতা ম ািকnেস কাmািনেক
মুmাiেয়র sািনক o সামািজক unয়েনর eকিট রাডম াপ বা পথpদিশকা
তির করেত anেরাধ কের। ম ািকnেসর সi িরেপাট ‘Vision
Mumbai’ মহারাT সরকােরর ছাড়পt সহi বাজাের হািজর হয়।
জনিবেরাধী o পিরেবশিবেরাধী ei িরেপােটর িবশদ মূল ায়ন ei pবেn
সmব নয়। িকnt eকথা বলা pেয়াজন য ei িরেপাট anযায়ী মুmাiেয়র
‘সাংহাiকরণ’ pিkয়ার rপায়েনর িভতেরi রেয়েছ ধারািভর পুনrnয়ন
pকl। িরেপাটিটর dিট uেlখেযাগ শত : ১. বিsর সংখ া কিমেয়
মুmাiেক িব মােনর snর শহর বানােত হেব eবং eর জn ২.
বিsবাসীর সংখ া --- যা বতমােন মুmাiেয়র জনসংখ ার ৬০-৭০% --কিমেয় ১০% করেত হেব। ২০০৪-eর rেত আমার eকিট pবেn
(Shifting Places and Changing Identities : New Urbanism and
Mumbai, Creative Destruction and New Geographies of
Empire, City University of New York, 2004) uেlখ কেরিছলাম

য মুmাiেয়র সানালী িtভূজ, যা utের আেnরীর তথ pযুিkেকnd, পূেব
পিরত k ডকiয়াড, পি েম প ােরেলর পিরত k কাপেড়র িমল aধুনা
িবেনাদনেকnd হেয় ধারািভ eবং utের বাndা কমেpk হেয় আেnরী পযn
pসািরত, ভিব েতর বিs uে েদর মূল কnd হেত চেলেছ। ম ািকnেস
িরেপাট গৃহীত হoয়ার সে সে i pায় r হেয় যায় মহারাT সরকােরর
আর eক ps বিs uে দ aিভযান, রাতারািত গৃহহারা হয় িতন লাখ
মাnষ। বতমােন ei uে দ aিভযান সারা দশব াপী eক aিভযােনর
aংশ িহেসেব আরo ভয়াবহ আকার ধারণ কেরেছ। ভারত সরকােরর
‘জoহরলাল নহr nাশনাল আরবান িরিনuয়াল িমশন’-eর মদতপু
ei aিভযান eখন মুmাi, ব ালুr, হায়dাবাদ, কলকাতা, িদিl, কািচ,
ভূপাল, পুেণ, ছােটা বেড়া বh শহেরর দিরdিবেরাধী নব uদারনীিত
rপায়েনর কািরগর।
মহারাT সরকার ধারািভ পুনrnয়েনর য pকl তির কেরেছ, তার
মূল িভিt হল eকচালা কাঠােমা ভেঙ ফেল বhতল িবিlং তির করা।
eর জn gাবাল ট ডার ডাকা হয়। pেজkিটর rপায়েনর আnমািনক
খরচ সাব s হয় ৯৫০০ কািট টাকা। ১৯৯২-eর ‘Development
Control Rules (DCR)’–eর আমূল পিরবতন কের ‘ধারািভ পুনrnয়ন
pকl’ তির করা হয়। gাবাল ট ডােরর ফলsrপ গৃহীত হয়
আেমিরকার eক aনাবাসী ভারতীেয়র psাব eবং তিড়ঘিড় মহারাT
সরকার টাকা জাগাড় করার কােজ নেম পেড়। sভাবতi pথেম হাত
পাতা হয় িব পুিঁ জ o আnজািতক unয়ন সংsাgিলর কােছ। বsত
মুmাiেয় িব ব াংেকর কািট কািট টাকার লনেদেনর aংশ ei pকl।
সরকােরর বয়ান anযায়ী গাটা eলাকার pায় ৪০% জায়গার oপর তির
হেব বতমােন বসবাসকারী ৫৭,০০০ পিরবােরর জn বসতবািড়, sুল,
পাক, রাsা iত ািদ। বািক aংশ িবিk করা হেব বাজার দের, u মােনর
বাসsান o বৃহৎ বািণজ a ল তিরর জn। eiসব সংখ াতেttর কান
িবশদ িভিt িকnt সরকার eখনo পশ কেরিন। কেব সােভ হল, ৫৭,০০০
পিরবােরর সংখ ায় কীভােব পৗঁছােনা গল, দাকানপােটর সংখ া কত,
সরকািরভােব কান িহেসব নi। ভারত সরকােরর সnাস িরেপাট
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কান কান kেt, কখনo-সখনo eেদর সমথন জানাে । আেnালেনর
pাথিমক ফলsrপ হাiেকাট থেক িনেদশ eেসেছ, যতিদন না যথাযথ
uপােয় সােভ হে eবং pকlিটর পেk ধারািভর বািসnােদর িলিখত
সmিত জমা পড়েছ, পুনrnয়েনর কাজ মুলতুবী থাকেব।
িকnt তা কতিদন? pিতপk aেনক শিkশালী eবং রাTশিk তার
সে । আেnালনকারীেদর রােতর ঘুম কেড় িনেয়েছ ei pকl। ধারািভর
মািণক pভাবতীর p আজ সব বািসnােদর মুেখ : ‘আমরা িক পরাধীন
pজা? পুনrnয়ন pকেlর পুনবাসন প ােকজ িনেত আমরা কন বাধ
থাকব? িনেজেদর ভােলামেnর ব াপাের মতামত দoয়ার কান আিধকার
িক আমােদর নi? ধারািভ থেক বছের আমরা চার হাজার কািট টাকার
ব বসা িদi, তার জn কান ভতুিক আমরা সরকােরর কােছ চাi না।

যমন চাiেছ বhজািতক সংsাgিল, িবেশষ aথৈনিতক a েল ব বসা
করার জn। আমােদর জল নi, শৗচাগার নi, রাsা নi, বা ােদর
খলাধূলার জায়গা নi, কবল আেছ বঁেচ থাকার জn ei ধারািভ।
িনেজেদর মেতা কের বাঁচবার aিধকারo িক আমােদর নi?’
ei p আজ সারা দশ জুেড়। gােম, গে , শহের, জ েল,
খিনa েল। unয়েনর জাঁতাকেল িপ , বhবছর ধের জীবনধারা তির কের
eখন বািতল হেয় যাoয়া মাnেষর ei p ।
আমােদর সকেলরi eখন িবকl unয়েনর পথ খাঁজার সময় eেসেছ।
যখােন পথi কবল আলাদা নয়, unয়েনর মূল িভিti হেব anতর,
মাnষেক সে িনেয় যা চলেব, সৃি শীল
ংেসর (Creative
Destruction) মাধ েম যার সূtপাত হেব না।

বািতল িমক
িজেতন নnী
নবkমার সরদােরর সে আমার পিরচয় হয় ১৯৯৬ সাল নাগাদ। আমােদর
বাঁধাবটতলার বািড়েত গৗরদা oঁেক িনেয় eেসিছেলন। গৗরদা iuিনয়েনর
মাটামুিট সিkয় সদs িছেলন। কাজ করেতন িরিলঙ িব িশ েট।
থাকেতন িজি রাবাজােরর কােছ। নবদাo eকi জায়গায় eকi িশ েট
কাজ করেতন। তখন সেব িরটায়ার কেরেছন। gাচুiিটর টাকা কম পাoয়ায়
মামলা করেত চান িতিন। পাdারেদর িমেল বh িমকেকi ক াজুয়াল কের
রাখা হত বছেরর পর বছর। eমনo aেনেক িছেলন ক াজুয়াল হেয়i িমল
থেক aবসর িনেতন। যিদo eiসব ক াজুয়ালরা sায়ীভােব িনিদ মিশেন
কাজ করেতন। িমেল লােক ঢুকত pথেম গটপাস িনেয়, সটা
ক াজুয়ােলরo নীেচর sর। তারপর লালপাস, িপলাপাস, aবেশেষ
সাদাপাস --- মােন পামােন ট চাকির। ei ক াজুয়ালেদর gাচুiিট দoয়া
হত না, gাচুiিটর জn sায়ী চাকিরর বছরgেলাi ধরা হত িহেসেব। ফেল
aেনেকi নামমাt টাকা gাচুiিট িনেয় িমল থেক িবদায় িনত। পাdাররা
িমল চালু কেরিছল আটষিT সােল। সবছরi নবদা িব িশ েট িরিলেঙর
... মিশেন কােজ ঢােকন। aথচ gাচুiিট পেলন মাt ... বছেরর। কারণ
... পাস িছল মাt oi ক’বছর।
গৗরদা আমায় anেরাধ করেলন নবদার কসটা লড়ার জn। eর
আেগ আমরা পাdাের gাচুiিটর dেটা মামলা িজেতিছ। oi য সঁেপ িদেয়
চেল গেলন, ব s। গৗরদার আর িটিকটাo খুেঁ জ পাoয়া গল না।
নবদােক আিম আেগ িচনতাম না। িতিন সmবত আমােদর iuিনয়েনর
মmার িছেলন না। যিদo sতাকেল িকছু খাস মmার বাদ িদেয় বািকেদর
সিঠক iuিনয়ন-aবsান বাঝা মুশিকল। িমেকরা িনয়িমত চাঁদা িদেতন
না। বানাস বা an কান পেমে টর সময় যখন চাঁদা তালা হত, সটা
বশ জবরদs eকটা ব াপার। িমেল যারা মাকামারা ‘পািটর লাক’ বেল
পিরিচত, তােদর বাiের eকজন িমেকর কাছ থেক eকািধক iuিনয়ন
িনিdধায় চাঁদা কেট িনত। aেনক িমক তা িদেতo চাiত। তারা ভাবত,
কান ঝােমলায় eকজন িলডারেক না পেল an িলডারেক ধরা যােব।
uেlািদেক, চাঁদা না িদেল কান আিজ িনেয় গেল নতারা বলেত ছাড়ত
না : মmাির দাoিন, eখন কন আসছ? যাi হাক, আিম pথেম eকটু
গাঁigঁi কেরo নবদার সে জুেড় গলাম। বছরখােনেকর মেধ নবদা
কসটা িজেত গেলন।
কাmািন িছল ঢ াটা, কীভােব িমকেদর হয়রান করেত হয় ভােলাi
জানত। কে Tািলং aথিরিটর কােছ ডট পড়েল কীভােব িদেনর পর িদন
মnন সামিয়কী

পাশ কাটােত হয় ভােলাi জানেতন লবার aিফসার বাsবাবু। oটাi িছল
oঁর িডuিট। তারপর যখন কাmািন হের গল, পেম ট করল না।
টাকাটা সরকােরর ঘের জমা িদেয় আিপেল চেল গল। আিম তখন দল
ছাড়ার ঝােমলায় ফেস আিছ। নবদাo িকছুিদন ass হেয় পড়েলন।
যাগােযাগটা সামিয়ক িবি n হেয় গল। আরo বছর dেয়ক পের হঠাৎ
eকিদন দখিছ নবদা িসিড় িদেয় আমােদর চারতলার ঘের uেঠ আসেছন,
হােত সi পিরিচত থেল, তার মেধ মিলন aবsায় eকটা ছঁড়া ফাiেলর
িভতর কেসর কাগজপt। আিম বললাম : ‘নবদা, আিম দল ছেড়
িদেয়িছ।’ নবদা বলেলন, ‘আিম লবার কােট িগেয় aেনক হােত-পােয়
ধের মামলাটা িফিরেয় eেনিছ। দাদা আপিন eকটু না গেল eেkবাের
চলেব না।’ নবদা ডট eকটা িনেয়i eেসিছেলন, eবার মামলা আিপল
কােট। আিম না বলেত পারলাম না। যিদo দল ছাড়ার পর আিম Tড
iuিনয়ন বা দলীয় রাজৈনিতক ব াপাের eকদমi থাকতাম না।
eরপেরর গlটা eগােরা বছেরর। ২০০৭ সােল আিপল কােট িজেত
নবদা হােত পেলন মাt পাঁচ হাজার টাকা। eমনকী ei eত বছেরর
sেদর টাকাটাo পাdাররা মের িদল।
...

...

...

...

...

জীবেনর সবেচেয় dরn সময়টােত নবkমার সরদার িছেলন eকজন
িমক। gাচুiিটর মামলার িচিঠপেt য িঠকানাটা দখতাম, তােত
জেনিছলাম, দিkণ চিbশ পরগণার িব পু রু থানার utর কা মহল
ডাকঘেরর রামনগর gােম তাঁর বাস। চািষঘেরর ছেল। ছেলেবলায় মােঠ
চােষর কাজ কেরেছন। বাবা িছেলন িpয়নাথ সরদার। ei a েল
তফিসিল সmpদােয়র বাস --- নsর, মNল, পুরকাiত, সরদার; আর
আেছ সামাn িকছু িk ান। িpয়নােথর িছল ছয় মেয়র পর িতন ছেল।
ছেলেদর মেধ নবkমারi বেড়া। সi ছেল যখন kাস ফাiেভ পেড়,
বাবা বংশরkার uেdেগ মাt তর বছর বয়েস তার িবেয় িদেয় িদেলন।
িpয়নােথর ১২ িবেঘ জিম িছল। চােষর পাশাপািশ িতিন খড় আর ধােনর
ব বসা করেতন। সi সূেt চারাকারবাির r কেরন। নদীপেথ ডাঙায়
কের চারাi ধান আনেত িগেয় মগরায় ধরা পেড়ন। পুিলশ ধান িসজ কের
নয়। কস হল িpয়নােথর নােম। কস লড়েত িগেয় িবsর ধারেদনা হেয়
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তখনকার িদেন ডায়মN হারবার রাড িছল সr। eত গািড়েঘাড়া
চলত না। ei রাsায় ফলতা থেক আসত ৮৩, ডায়ম ড হারবার থেক
৭৬ আর বজবেজর িদক থেক ঠাkরপুkর বাজার হেয় ৭৫ নmর বাস
চলত। সাiেকল চািলেয় যেত eখনকার চেয় aেনক কম সময় লাগত।
িকnt ঘ টা পাঁেচক সাiেকল চািলেয় আর আটঘ টা িমেলর িডuিট কের
বিশিদন টানা গল না। সকেল aব হাল ছাড়ল না। নবkমার ঘর খুেঁ জ
িনেলন পাহাড়পুের। রল কায়াটােরর িপছেন মnথ সরদােরর বািড়েত
eকখান ঘর পাoয়া গল। মািসক পেনেরা টাকায় ঘরভাড়া িনেয় বৗেক
সে কের চেল eেলন িমেলর কাছাকািছ। পাdাররা aব িমেলর
িপছেন আলমপুের সামাn eকসাির কায়াটার বািনেয়িছল। তা িছল
pেয়াজেনর তুলনায় িনতাni সামাn। oেদর জায়গাজিম aেনকটাi নoয়া
িছল পােটর কাছ থেক। িকnt সgেলা oরা ফেল রেখিছল। মােঝরহাট
a েল গাডাuনo িছল বশ িকছু। লােক বলত, পাdাররা সরকাির
কাটায় তুেলা পেয় সgেলা gদােম মজুত কের রাখত আর দাম বাড়েল
চড়াদের তা িবিk করত। তাi নতুন িমল তির কেরo পূেণাদ েম
চালােনার iে oেদর িছল না। d’চার বছর চািলেয়i eকবার কের
লকআuট করত। আর লবার দpের আেলাচনায় ডাকেল বছর বছর
লাকসােনর িফিরিs পশ করত।
িমেল যারা চাকির পেয়িছল, তােদর চাd-পেনেরা আনাi বাiের
থেক eেসিছল। sানীয় লাক িছল খুব কম। aেনেক দেশ পিরবার
রেখi eখােন কানরকেম িদন gজরান করত। দশ-িবশ িকিমর মেধ
aেনেক ডিল প ােস াির করত। আবার নবkমােরর মেতা পিরবার িনেয়
eেসিছল কu কu। নবkমােরর গাঁেয়র লাক গৗর দাস দেশর পাট
eেকবাের চুিকেয়-বুিকেয় eিদেক চেল eেসিছল। eরকম aব কমi
পাoয়া যত।
eভােব বশ চলিছল। গাঁেয়র eক িবেঘ জিমটা িতিন ছােটা ভাiেক
চাষ করেত িদেলন। aব বছেরর পর বছর চাষ না কের ফেলo
রাখেত হেয়েছ। মজভাiটা পাiপলাiেনর কােজ িদনমজুির করত। ছােটা
ভাi চােষi লেগ রiল। পাঁচ বছর পাহাড়পুের কািটেয় নবkমার ঘরবদল
কের eেলন বহালার পণ ীেত, হাr দােসর বািড়েত ভাড়া িছল পঁিচশ
টাকা। ততিদেন di মেয়র পর dেটা ছেল হেয়েছ। পণ ী, মেটবুrজ বা
বজবজ রােডর oপর নয়াবিs থেক লােক হঁেটi িডuিট করত।
িতনচার িকিম হঁেট িডuিট করা িমকেদর কােছ জলভাত িছল। ei
a েলর মেধ পাdােরর মাiেন িছল বশ কম। পাdােরর িমকেদর
মেধ িহndsান িলভার িজiিস বা an বেড়া কারখানার মেতা বাবুয়ানা
দখা যত না। িমকেদর aেনেক িমেলর কাজ কেরo an ব বসা বা
হকাির করত, সলাiেয়র কাজ করত। না-কের তােদর uপায় িছল না।
নবkমারo িমেলর কাজ কের eলআiিসর eেজিn িনেয়িছল। যিদ তােত
d’পয়সা আেস। তারপর লকআuট হেল তা an ধাnা করেতi হত।
পণ ীেত থাকাকালীন িতিন িমেলর বিnর সময় িদনমজুির করেতন, তাঁর
stী ঘের িবিড় বাঁধেতন। eরপর eকসময় ফ ািমিলেক দেশ পািঠেয় িদেত
হল। ছেলgেলা বেড়া হে , বদমােয়িস করেছ।
দেশ eেস ছেলেমেয়রা isুেল ভিত হল। মেয়রা পেড়িছল kাস
সেভন aবিধ, ছেলরা িকnt ফােরর পের আর পড়ল না। লকআuট তা
পাdাের লেগi থাকত। stী িবিড় বাঁধার কাজটা িশেখ িনেয়িছেলন। গাঁেয়
eেসo oটা চািলেয় যেতন। িমল বn হেল পণ ীর ঘের তালা ঝুিলেয়
নবkমার গাঁেয় চেল আসেতন। সখােনi চােষর কােজ জনমজুির
করেতন।

গল। মামলায় রায় হল eক হাজার টাকা জিরমানা িকংবা eক বছর
জল। জিম িবিk কের সব টাকা ধেত হল। তখন িছল oখােন ২০০
টাকা িবেঘ। িpয়নাথ যখন মারা গেলন, তখন তাঁর িছল পাঁচ িবেঘ জিম।
বাবা মারা যাoয়ার পর নবkমার সবার মাথার oপর। aভােবর জn
আরo d’িবেঘ িবিk কের পেড় রiল িতন িবেঘ জিম। পৃথক an হেয়
যাoয়ার পর িতন ভাiেয়র ভােগ eক িবেঘ কের জুটল। িকnt তােত তা
আর সংসার চেল না। নবkমার গেলন আমতলায় হাডা টkটাiেল
কােজর সnােন। তখন ১৯৬৭ সাল। কাজ বলেত pথেম eক মাস িবনা
মজুিরেত Tিনং, তারপর চারটাকা রােজ িরিলঙ িডপাটেমে ট কাজ জুটল।
িকnt কাজটা টকােনা গল না। িনত িমেলর িভতর মারিপট, িব ুপুর
eলাকার sানীয় ছেলেদর িনেত হেব বেল hjুিত। aবেশেষ বছর
ঘুরেতi আবার বকার।
তখন oi a েল পৗেষর ধানচাষটা হত। gােম বnা হল। জিমেত
জল বিশ দাঁিড়েয় গল। eরকম pায় বছরi হত। চাষ হল না।
নবkমারেক রাজগােরর ধাnা করেত হল। হাডা িছল কােছi, eবার
নবkমারেক আর eকটু দূের বিরেয় পড়েত হল। টািলগে িগেয় িতিন
ডােবর ব বসা r করেলন। ব বসা eকটু জমেতi টািলগ পােলর
কােছ ঘর ভাড়া িনেলন, মােস দশটাকা। সখােন gাম থেক বৗেক িনেয়
eেলন। oখােন থাকেতi বেড়া মেয় হল িচtর ন সবাসদেন। ডাব
বচেত বচেতi eকিদন নেলন, পাdার কাmািন চালু হেয়েছ, সখােন
লাক িনে ।
পাdার pেজk sতাকলটা arণ পাdাররা খুেলিছল ১৯৬৮ সােল।
তারাতলা রােডর oপর bসিbজ রলkিসং পিরেয় ei জায়গাটা িছল
eেকবাের সাnাটা। িমেলর সামেনi িবরাট িঝল, তােত oপােশ যত
কারখানার বজ eেস পড়ত। আবার মাছo হত িঝেল, সi মাছ ধের
ম াটােডার বাঝাi কের িনেয় িগেয় িবিk হত মেটবুrজ a েলর
বাজারgেলােত। পের aব
মুিদয়ািল িফশারেমnস কাaপােরিটভ
িঝলটার সংsার কেরিছল। তার আেগ বhিদন oi জায়গাটা িছল ডাকািতিছনতাiেয়র জn পিরিচত। রােতর িদেক আমরা যখন বহালা বা
তারাতলার িদেক যাoয়া-আসা করতাম, কখনo কখনo ভেয় লালেগেটর
সামেন থেক সাiেকল ঘুিরেয় িনেয় হাiড রাড হেয় যতাম। রােতর
িশ েটর িমেকরাo দশটায় ছুিটর পর oi রাsাi ধরত। নbiেয়র
দশেকর আেগ oi রাsায় ল াmেপােsর আেলা পযn িছল না। লােক
জায়গাটােক বলত ভাগাড়। আর পাdার ছুিট হত রাত eগারটায়। কারণ
িব িশ ট r হত dপুর িতনেটয়। রােতর িশ েটর লাক eক-d ঘ টা
আেগ থেকi িমেল আসেত r করত। eেস eকটু িজিরেয় িনেয় তেব
মিশন ধরত িমেকরা। আমরা বহালা বা ant িমিটং সের ফরার
পেথ oেদর সে দখা হত। তাছাড়া pেত ক িমেকর িশ ট িছল িফkড।
রােতর িশ েট যারা কাজ করত, তােদর জীবেনর বেড়া সময়টাi কেট
যত রােতর ঘুম ছাড়াi। মেটবুrেজ কেশারাম কটন িমেলo ei দstর
চলত।
নবkমার সরদার ১৯৬৮- ত কাজ পেলন িব িশ েট, পাঁচটাকা
রাজ। আমতলা-িব পু রু a েলর আরo িকছু লাক কাজ পল
পাdাের। নবkমার সাiেকেল যাতায়াত r করেলন। রামনগর,
কা মহল, আবজাখািল থেক মাট সাতজন তখন সাiেকেল িব িশ ট
িডuিট করত। dপুর বােরাটায় নেয়েখেয় বিরেয় পড়েত হত সাiেকেল।
আবার িডuিট সের রাত eগারটায় বিরেয় dেটা বেজ যত ঘের িফরেত
িফরেত। তারপর dেটা খেয়েদেয় ঘুম। ei হল তাঁর নতুন চাকিরর
rিটন।
মnন সামিয়কী
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পৗেষর চাষটা বn হেয় গেছ বhিদন। জিমেত জল বিশ হেয়
যাoয়ায় বছেরর পর বছর চাষ বn রাখেত হত। পের eিদকটায় গরেমর
খােরাচাষ r হেয়িছল। বরাবর ei a েল বছের eকটাi ধানচাষ হয়।
চােষর িদক থেক a লটা unত নয়। তবু eক িবেঘ জিম চাষ করেল
১৫-১৬ বsা [১ বsা = ৬০ কিজ] ধান পাoয়া যায়। িনেজর eক িবেঘ
ছাড়াo নবkমার কাঠা চােরক an লােকর জিম চাষ কেরন। তােক িকছু
িদেত হয় না। আড়াi বsা ধান oi জিমেতo হয়। ডাঙাটােত kমেড়া,
ঢ াঁড়শ, টমােটা লাগান। ধানজিমেত য মাছ আেস, তা থেকi pিত বছর
পুkের মাছ হয়। আলাদা কের পানা ফলেত হয় না। জল ছঁেচ িনেল
eেককবার আড়াi হাজার টাকার মাছ পাoয়া যায়।

...

আঠাশ বছর চাকির কের িরটায়ােরর আেগi নবkমারেক িমল ছাড়েত
হল। িমেলর লকআuট oঠার পর নবkমার বৗেক িনেয় পণ ীর ডরায়
eেলন। eেস দেখন ঘেরর দরজায় তাঁর তালার oপর বািড়oয়ালা হাr
দাস তালা eঁেট রেখেছ। হাr দােসর কােছ যেতi স বলল, ‘d’মাস
ভাড়া বািক। যাকেগ, ভাড়া িদেত হেব না, oেঠ যাo।’ নবkমার বহালা
থানায় গেলন। oিস সব েন বলল, ‘আপিন িগেয় তালা ভেঙ ফলুন।
পণ ীেত আমােদর ক াm বেসেছ। আিম িলেখ িদলাম, ei িচিঠটা oখােন
দেবন। oরা সাহায করেব।’ নবkমার তালা ভেঙ ঘের ঢুকেলন। হাr
দােসর ছয় ছেল িছল gNাpকৃিতর। তােদর ভেয় নবkমার পােশর kােব
িগেয় িবনয়দা বেল eকজনেক ধরেলন : ‘দাদা কী করব?’ িতিন
আিলপুের র ট কে Tােল িগেয় ভাড়া জমা দoয়ার পরামশ িদেলন।
নবkমার সi মেতা আিলপুের d’মােসর টাকা জমা িদেলন। oi বািড়েত
আটখান ঘের ভাড়ােট িছল। হাr দাস সকলেকi তুলেত চাiিছল।
নবkমার র ট কে Tােল যাoয়ােত বািক সবাi সi রাsা িনল। হাr
দােসর ছেলরা eেস ঘের ভাঙচুর করল। নবkমার ফর থানায় গেলন।
oিস সব েন হাr আর তার বেড়া ছেলেক লকআেপ ঢুিকেয় িদল।
পরিদন চালান কের িদল কােট। ভয় পেয় হাr দাস থানার সে রফা
করেত চাiল। বশ মাটা টাকা িদেয় তারা খালাস হল।
eiবার হাr দাস জb হল। eকিদন সকােল eেস স নবkমার আর
তাঁর বৗেয়র হােত ধের কাnাকািট r কের িদল। স বলল,
‘নবkমারবাবু, তামার পােয় ধরিছ, ঘরটা ছেড় দাo। ছেলরা চাপ
িদে । িকছু টাকা িনেয় তুিম চেল যাo।’ বুেড়া গাঁিট কের টাকা িনেয়i
eেসিছল। নবkমারo তােত গেল গেলন। িতিন বলেলন, ‘িঠক আেছ।
িতনিদন সময় দাo, আিম চেল যাব।’ বুেড়াটা oঁর stীর হােত d’হাজার
টাকা িদল। পরিদন সকােল নবkমার oর ঘের যেতi ডেক িনেয় বিসেয়
িমি খাoয়াল। তারপর বৗেক আর oঁেক কাপড় িদল। নবkমার আর
দির না কের সব বঁেধেছঁেদ সিদনi বলা eগারটা নাগাদ ঘর ছেড় িদেয়
রoনা হল। বুেড়াটা eমনকী ভ ানভাড়া d’শ টাকাo হােত ধিরেয় িদল।
আপদ িবেদয় হল ভােলায় ভােলায়। নবkমার চেল যাoয়ায় an
ভাড়ােটেদর তাড়ােনার আর কান asিবেধ রiল না।
আবার সi সাiেকেল িডuিট। মাস দেড়ক টানার পর নবkমার
sতাকেলর চাকির ছেড় িদেলন। কাmািনর aবsাo ভােলা নয়। eত
পির ম, আর টানা যাি ল না। তাছাড়া ছেল dেটা সয়ানা হেয় গেছ
ততিদেন। নবkমার ভাবেলন, eবার ছেলেদর িনেয় চাষবাস করব। দেশ
জিমর দর তখন দশ হাজার টাকা িবেঘ। িমল ছাড়ার সময় তাঁর চাকির
পামােন ট হেয়েছ বেট, িকnt রাজ বেড় হেয়িছল মাt eকাn টাকা।
িপeফ gাচুiিটর য ক’টা টাকা পাoয়া গল, ছেলেদর dেটা ঘর কের
িদেলন। বেড়া ছেলর আেগi িবেয় হেয়িছল। মেয়েদর িবেয় িদেলন।
বেড়া মেয়র িবেয়েত আট-দশ হাজার টাকা খরচ হল, ছােটার বলায়
খরচ হল িবশ হাজার। eসব িমিটেয় িতিন বৗেয়র নােম পেনেরা কাঠা
আর ছােটা ছেলর নােম পেনেরা কাঠা জিম িকনেলন। aেধকটা
ধানচােষর জn রেখ বািক জিমটােত eকটা পুkর কাটেলন আর পুkেরর
মািটটা তুেল eকটা ডাঙা তির করেলন সবিজ চােষর জn। পুkর আর
ডাঙার িপছেন আিশ হাজার টাকা চেল গল। আেগ পতৃক eক িবেঘ তা
িছলi। জীবেনর শষপেব eেস নবkমার eবার িমক থেক চািষ হেলন।

মnন সামিয়কী

...

...

...

...

িমল ছেড় িদেলo কাmািনর সে gাচুiিটর মামলা চলেত লাগল। তেব
আমার সে মােঝ aেনকিদন দখা নi। আিম ভাবলাম, নবদা হয়ত
ধেয র পরীkায় হের গেলন। কাmািনর তা oটাi রণেকৗশল,
দীঘsায়ী যুেd পরাs করার ট াকিট স। হঠাৎ eকিদন ফােন আবার চনা
গলাটা kীণsের বেজ uঠল : ‘দাদা, আিম মেরi িগেয়িছলাম। ভগবােনর
কৃপায় বঁেচ গিছ। আপনার সে দখা করেত চাi।’ যখন eেলন,
নলাম, মােঠ কাজ করেত করেত পেড় িগেয়িছেলন। তারপর সকেল
ধরাধির কের িনেয় িগেয় ডাkারবিদ কের দাঁড় কিরেয়েছ। aেনক পয়সা
চেল গেছ ss হেত। নবদা eমিনেতi রাগাপাতলা মাnষ। ধুিত আর
পা ািবশাট পেড়ন। চহারাটা আরo দিড় পািকেয় গেছ, চুলgেলা আরo
সাদা হেয় গেছ। oঁর মুেখ নলাম, gাচুiিট দpের eর মেধ dজন
aিফসার বদিল হেয় গেছন। ফেল eকজন eেস কস টক আপ করেত
করেত িতিন চেল গেলন। আর eকজন eেস কসটা আবার গাড়া থেক
বুঝেত r করেলন। কাmািন তা eটাi চায়। তেব eবার িযিন
eেসেছন, বয়স বিশ নয়। নবদা বলেলন, ‘কথা বেল মেন হয়, লাকটার
pােণ দয়ামায়া আেছ। দাদা eর পেরর ডেট আপনােক eকবার যেতi
হেব। আিম আপনার কথা বেলিছ। uিন আপনার সে কথা বলেত চান।’
eসব কথা নেত নেত নবদার িদেক তািকেয় আমার বুকটা কীরকম
কের, চােখর জল আটকােত পাির না। চায়ালটা শk হেয় আেস। মেন
মেন আর eকবার aবেহলা আর aপমােনর জn pstত হi। িনেজেক
aসহায় লােগ। তবু আিম গলাম।
aিফসার লাক িকnt সিত i ভােলা। িকnt তাঁরo Tাnফার aডার হেয়
গেছ। িতিন বলেলন, ‘আিম কসটা বুেঝ গিছ। িকnt িহয়ািরংেয়র জn
আমােক eকবার dপkেক ডাকেতi হেব।’ িতিন আমার সামেনi eকটা
ডট িদেলন। আর আিম oi কাmািনর iuিনয়ন বা দলীয় কােজ যুk
নi জেন বলেলন, ‘আপিন eকটু থাkন। নiেল, বুঝেতi তা পারেছন
...’। পেরর ডেট আবার গলাম। aিফসার সিদন an কান কােজ
বাiের গেছন। কাmািন লকআuট চলেছ। লবার aিফসার আেসনিন।
তাঁর সে eকিদন আিলপুেরর oিদেক বােস দখা হেয়িছল। arণবাবু
তাঁেকo মাiেন িদে না। কাজ anযায়ী খপ-পয়সা িদে । oঁর তােত
চেল না। oকালিতটা জানা আেছ বেল বাঁেচায়া। জজেকােট কাজ
করেছন। আিম pিতপk জেনo িতিন বােসর মেধ i নীচুsের kােভর
কথা pকাশ কের ফলেলন। যাi হাক, বাsবাবুর a ািসsা টেক দখলাম
মাটা মাটা রিজsার আর eকজেনর ঘােড় চািপেয় চাচ লেনর aিফেস
ঢুকেছন। সিদন িকছু হল না। পের aিফসার আমােদর কাmািনর eকটা
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ছেলপুেল িনেয় পােশi রেয়েছ। eকমাt ছােটা ভাiেয়র পিরবােরর
িকছুটা s লতা eেসেছ। বােপর দoয়া eক িবেঘ থেক স বােরা িবেঘ
জিম কেরেছ। তার ছেলরাo চাষ কের। তার িনেজর Tাkর রেয়েছ, পাকা
দালানo হেয়েছ।
পাdাের কাজ করার সময় থেকi নবkমার gােম িসিপeম কের
eেসেছন। িমেলo িতিন বরাবর িসআiিটiu করেতন। ১৯৯৩ সােল
প ােয়ত ভােটর সময় gােম রাজৈনিতক পালাবদল হয়। নবদা eবং
আরo aেনেক িসিপeম ছেড় কংেgেস যাগ দন। aিনল নsর নােম
eক যুবক gাম প ােয়েত ভােট িজেত যায়। eরপর তৃণমূল আেস,
কংেgস মুেছ যায়। নবদা িসিপeেমo সিkয় িছেলন, তৃণমূেলo সিkয়
হন। পেরর িতনেট ভােটi তৃণমূল জেত। লখাপড়া না জানেলo
সামািজক ব াপাের আgহ রেয়েছ। আর oi আিলপুের র ট কে Tােল
যাoয়ার সময় থেকi আiনকাnেনর ব াপাের eকটা সাহস গেড় oেঠ।
তার সে রেয়েছ বশ িকছুটা জদ। aভাব-aনটন লেগi িছল, aথকরী
িদক থেক জীবনটা কখনi মসৃণ হয়িন। al বয়েস কাmািনেত
থাকাকালীন eলআiিস করেতন। পঁিচশ হাজার টাকার হাuস লানo
পেয়িছেলন eকবার। iদানীং gােম িবেয়র ঘটকািল কেরন। আর
নামগােনo আকষণ রেয়েছ।
ছেলেদর সে িনেয় চােষর কাজ িকnt হল না। বেড়া ছেলর সে
সdাব রiল না। স িসিপeম কের। বাবার a াি টপািট করাটা মােটi
পছn কের না স। ভয়ানক মেদর নশা তার। নশা কের eেল বাবার
সে ঝােমলা লেগ যায়। eখন তা মুখ দখােদিখi বn। ছােটা ছেলo
নশা ধেরেছ। তেব বাবার সে রষােরিষটা নi। eকা চাষ কেরo হয়ত
তাঁর stীেক িনেয় কানরকেম চেল যত। িকnt stী বছর di হল বারবার
ass হেয় পড়েছ। oষুধ-পথ ,ডাkার আর হাসপাতােলর িপছেন জেলর
মেতা টাকা চেল যাে । ছেলেদর দখার মুেরাদ নi। মেয়রা eেস
ass মােক মােঝমেধ িনেয় যায়। eবছর নবkমারেক হািনয়া aপােরশন
করােত হল। সব িমিলেয় সাত হাজার টাকা লান িনেত হল eক িবেঘ
জিমটা বnেক রেখ। oi জিমর ধানচাষ বn হল। শরীরটাo আর চলেত
চায় না। eর মেধ eল প ােয়ত ভাট। বেড়া ছেল hমিক িদেয় বলল,
িসিপeেম চেল eস। না হেল ফল ভােলা হেব না। নবkমারo সকথায়
কান দoয়ার পাt নয়। স eখন gােমর তৃণমূল iuিনেটর সভাপিত।
ভােটর ক’িদন আেগ রােতর বলায় কারা eেস ডাঙায় লাগােনা সবিজ
uপেড় িদল। ডাঙাটা ধানেখেতর মােঝ ঘর থেক বশ খািনকটা দূের।
oখােন কu সবিজ চাষ কের না। eিদেক কিদন আেগi মােঠর ধানকাটা
হেয় গেছ। নবkমারেক an লাক eেস খবরটা িদল। মাঠ পিরেয়
ডাঙায় িগেয় দখেলন, kমেড়া গাছgেলা সবi pায় uপেড় িদেয়েছ।
ঢ াঁড়শ বশ ভােলাi ফলন হেয়িছল, ছােটা ছােটা গাছ ক’টা বঁেচ
গেছ। eিদেক stীo হঠাৎ খুবi ass হেয় পড়েলন। খবর পেয় তাঁেক
িনেয় গল বেড়া মেয় আর জামাi। হাসপাতােল ভিত কের িচিকৎসা
করােনার পর িতিন eখন rg aবsায় বেড়া মেয়র বািড়েত। সামেন িছল
ভাট। তাi খেয়-না- খেয় নবkমারেক গাঁেয়i পেড় থাকেত হল। ভােট
তাঁেদর pাথী িজেতেছ।
িকnt নবkমার eখন কী করেবন? কাথায় যােবন িতিন? মনটা বশ
ভেঙ গেছ। ভেঙ গেছ শরীরটাo। িমেলর চাকির, গাঁেয়র চাষ, পিরবার
--- সব জায়গােতi তাঁর oপর ঢ াঁড়া পেড় গেছ। িতিন আজ সমs
aেথi বািতল।

িলিখত িববৃিতর কিপ িদেয় জবাব িদেত বলেলন। eেত কাmািন
নবkমারেক ক াজুয়াল না বেল বদিল িমক িহেসেব দািব করেছ। eকটা
তািলকা িদেয় দখােনার চ া কেরেছ, য ক’বপছর তারা oঁেক gাচুiিট
দয়িন, স বছরgেলােত oঁর d’শ চিlশ িদন িডuিট হয়িন। আমার
জবাব িদেত sিবধাi হল। কারণ লকআuেটর িদনgেলা কাmািন
িহেসেবর মেধ ধেরিন। তাছাড়া oi বছরgেলােত নবদা িপeল ছুিট
পেয়েছন। আর কাmািন আিপেলর আেগ eকটা িচিঠেত িলেখিছল,
নবkমার ক াজুয়াল। eখন িলখেছ, বদিল। aতeব সবটাi কসটােক
ভNুল করার জn। ei কথাgেলা িলেখ িনেয় িগেয় আিম আর নবদা
aিফসােরর সে দখা করলাম। িতিন বলেলন, িঠক আেছ, আিম আর
দির করব না। oেদর eকিদন ডেক িনেয়i আিম জাজেম ট দব। তেব
আমার বদিল হেয় গেছ। আিম নতুন aিফেস জেয়ন কেরo ei মামলার
িন িt কের যাব।
eরপর আরo ছ’মাস গল। সi aিফসার eকটা ফান নmর
িদেয়িছেলন। নবদা বলেলন, ‘দাদা আপিন eকবার oনােক ফান কrন।’
আিম eকটু iতsত করিছলাম। যাi হাক, শষ পযn ফান করায় িতিন
জানােলন, নতুন কােজর জায়গায় িতিন খুব চােপর মেধ রেয়েছন। তেব
পুেরা ফাiল oঁর হফাজেতi রেয়েছ। দির হেলo িতিন aডারটা িঠকঠাক
দেবন। আমরা আর oঁেক িবরk না কের িদন gনেত লাগলাম। বছর
ঘুের গল। aবেশেষ কে Tািলং aথিরিট নবkমার সরদারেক িচিঠ পািঠেয়
জানােলন, আেগর aডারটাi বহাল থাকেছ। aথাৎ eগার বছর পর
নবkমার ১৯৬৮ থেক তাঁর চাকির জীবেনর sীকৃিতটুk পােবন। eগার
বছর খিড়েবিরয়া থেক চাচ লন হেn হেয় ঘুের নবkমার পেলন পাঁচ
হাজার ... টাকা। চাচ লেনর পাঁচতলার oপের িঝম মের থাকা gাচুiিট
িডপাটেমে টর লাক বাজােরর থেল হােত আলুথালু বশ লাকটার িদেক
আড়েচােখ তাকােত লাগল। eরকম আগলপাগল লাক তারা কমi
দেখেছ। দpেরর eকজন কমচারী eকপােশ ডেক নবkমারেক িফসিফস
কের বলেলন, আপিন টাকাটা তুেল িনন। তারপর আবার eকটা দরখাs
কrন, sেদর টাকাটাo পেয় যােবন।
...

...

...

...

eতিদন যাoয়া হয়িন, eবার eকিদন গলাম নবদার gােম। আমােদর
আকড়া ফটক থেক eসিড ২৭ বােস চেপ খিড়েবিরয়ায় নামেত হল।
আিম আর আমার stী গিছ। বােস pায় ঘ টাখােনেকর পথ, তারপর aেটা
িরকশায় রথতলা আরo িমিনট kিড়। সখান থেক হঁেট নবদার িভেট
আরo আধাঘ টা। রsল মামুদ চক o ছােটা রামনগর ি pাiমাির sুল
পিরেয় নবদার পতৃক িভেট। িনেজর বলেত stীেক িনেয় eকটা ছাT ঘের
তাঁর বাস। ঘেরর dিদেক মািট লপা iেটর দoয়াল, dিদেক িছেট বড়া,
তার ফাঁকর িদেয় রােদর আেলা ঢুকেছ। মাথার oপর a াসেবসটেসর
চাল, eকটা ফ ানo রেয়েছ। তেব বািড়েত iেলকিTক নi, hিকং কের
eক-আধটা বাl বা পাখা চালায় eরকম aেনেকi। ছেলেদর ঘর dেটায়
পাকা দoয়াল। pথেম বেড়া ছেলর ঘেরi বসােনা হল। তার ছাT
মেয়টা আমােদর পেয় খুব খুিশ। ঘেরর দাoয়ায় স শািড়েত জিরর কাজ
কের। di ছেলi ভােগ-ভুেত eকটা ধান চাষ কের, তােত সারা বছেরর
চােলর খারািকটা হেয় যায়। eছাড়া d’ভাi মােছর ব বসা কের। নবদা
আর তাঁর stীর আলাদা হাঁিড়। নবদার d’ভাiেয়র পিরবারo তােদর
মnন সামিয়কী
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িনমর্াণ িমকেদর িনেয় িকছু কথা
শীেষর্nd দt
নতুন শতাbীর পিরবিতত পিরিsিতেত চািরিদেক যখন িব ায়েনর হাoয়া,
কংেgস কিমuিনs (?) সকেলর মুেখ যখন unয়ন-ম ল-মাnেষর কথা,
তখন eকটা বেড়া aংেশর মাnষ িনেয় চচায় যন ভীষণ aনাgহ
aেনেকর। সi aংশটা হল aসংগিঠত kেtর কমরত eকটা িবশাল
aংেশর িমক জনগণ। দেশর মাট কমরত িমকেদর মেধ ৯২ শতাংশ
aসংগিঠত kেt কাজ কের। আমােদর দেশর ২৯ কািট মশিkর মেধ
২৬ কািট ৮০ লk িমক aসংগিঠত kেt কাজ কের। রােজ ৮০ থেক
৮৫ লk মাnষ eবং তার মেধ মূল কলকাতায় ১০ লk মাnষ aসংগিঠত
kেt আেছ। eেদর মেধ বিশটাi িনমাণ িশেl যুk। সংখ াটা pিতিদন
বেড় চেলেছ pায় লািফেয় লািফেয়। লkণটা ভােলা না। পুিঁ জবাদী
িব ায়েনর পৃ েপাষক িকছু sিবধােভাগী মাnষ হয়ত ei বেড় চলােক
unয়েনর লkণ বলেব। িকnt িনরেপk মাnষ তা বলেত পারেব না।
সমেয়র সােথ সােথ সবিকছুi বেড় চেল। স িহসােব িনমাণ কমীর সংখ া
বাড়েতi পাের। িকnt সi বৃিdর হার য হাের বাড়েছ তা ssতার লkণ
নয়। কননা তখন িকছু p আেস। যমন, eখন যারা ei িশেl িমক
হে , তারা কাথা থেক eখােন eল, কন আেগর পশা ত াগ করল?
ei পশা ছাড়া আর কী কী িবকl িছল, ei পশােতi বা তােদর
ভিব ত কী?
আিম িনেজ বশ িকছুিদন ei িমকেদর মেধ থাকার aিভjতা থেক
বলেত পাির, eখানকার িনমাণ কমীেদর মূলত dিট ভাগ। ১) s ায় যারা
ei পশা িনবাচন কের eেসেছ। ২) যারা an িশl বা িনেজর কৃিষজিম
থেক আংিশক বা পুেরা uৎখাত হেয় ei িশেl যুk হেয়েছ। eেদর
বিশর ভাগi aদk িমক। pথমভাগ বা s ায় যারা ei িশেl আেছ
তােদর নানা িবভাজন আেছ। যমন, ক) বংশাnkিমকভােব ei িশেl
আেছ। ফেল eখােন তােদর sেযাগ বিশ। খ) eরা কui চলিত aেথ
মজুর নয়, কািরগর। িনমাণ িশেl কানo কানo kেt eরা pিশিkত বা
কাজ জানা িমিst। গ) কu কu সরাসির ম কের না। সদার, pধান,
sপারভাiজার iত ািদ। িকnt সi কাজিট সmেn স যেথ aিভj।
pেয়াজেন হাত লাগােতo পাের।
ei সবক’িট kেti সংখ াবৃিdর হার ততটা নয়। যতটা িdতীয় ভােগ
(an kt থেক uৎখাত হেয় আসা aদk িমক) বেড় চেলেছ। ei
aদk িমেকর সংখ া hh কের বেড় চেলেছ। আর ei বেড় চলাটা an
a ভ সংেকত দয় কন তা বুঝেত গেল eেদর uৎেসর সnান করেত
হেব। আেগi বেলিছ য eেদর dিট িবেশষt। pথমত, eরা সাধারণভােব
aদk। িdতীয়ত, eরা বাধ হেয় an পশা থেক eখােন eেসেছ। eেদর
আসাটাo নানান জায়গা থেক। বেড়া aংশটাi িবহার বা uিড় া থেক।
সখানকার ভূিমহীন কৃষক aভােব পের কােজর সnােন eেস জেড়া হে
ei বাংলায়। মহনত ছাড়া আর কানo kমতাi নi eেদর। aিধকাংশi
িনরkর। দেশo eেদর ঠকাত জিমদার, মহাজন। আর eখােন eেদর
মজুির ঠকায় সদার, মািলকরা।
িহিn বা oিড়য়াভাষী eসব িমক সকেলi সেব eরােজ eেসেছ
eমনটা নয়। eখানকার িবিভn চটকল, কারখানায় aসংখ aবাংলাভাষী
মাnষ কাজ করেছ বhিদন ধের। aেনকিদন ধের তারা eখােন। eমনকী
aেনেকর জni eখােন। হাoড়া, hগলী, utর চিbশ পরগণায় গ ার
d'পাের িবিট রাড বা িজিট রােডর কলকারখানায় eরা কাজ কের
মnন সামিয়কী

eেসেছ। বলঘিরয়া, আগরপাড়া, িটটাগড়, জগdল,
ামনগর,
কাঁিকনাড়া, নহাটী, ব ারাকপুর, পলতা। oিদেক বািল, িরষড়া, ব ােNল,
utরপাড়া, িহnেমাটর, কাnগর, ভেd র iত ািদ a লgিলেত যিদ
আপিন যান, তাহেল বাংলায় আেছন িকনা তা িনেয় মেন সংশয় তির
হেত পাের। আসেল aসংখ কলকারখানা কারণিবহীন ভােব বn হoয়াটাi
বাধহয় িব ায়ন বা আধুিনক িশlায়েনর eকটা aিবে দ aংশ। eখােন
লাভ-kিত, যুিk-তক িবেশষ চেল না। ei িবশাল a লgিলেত খাঁ খাঁ
করা বn কলকারখানা দখেত দখেত যখন আপিন kাn হেয় পড়েবন,
তখন আপনার মেন হেত পাের য িব ায়ন বা িশlায়েনর মােন সামিgক
ভােব িশl বািণেজ র pসার নয়। িবেশষ কানo পেkর বািণেজ র pসারi
িশlায়ন। aথবা জনগেণর ২০-২৫ শতাংশ মাnেষর ভাগ িবলাস বৃিd
eবং ভাগ পণ আমদািনর নাম িব ায়ন। তা করেত যা িকছু হাক,
পিরেবশ শষ হেয় যাক, দূষেণর মাtা বাড়ুক, গিরব মাnষ আরo গিরব
হাক, তারা চার ডাকাত িকংবা সntাসবাদী হাক, kিত নi। pিতবাদ
যিদ কu কেরন, তেব সi pিতবাদেক িচিhত করা হেব িশlিবেরাধী
িকংবা unয়নিবেরাধী বেল। aতeব, pিতবাদ থেক িবরত হান আর
চুপচাপ বেস িটিভ চ ােনেলর সসব ২০-২৫ শতাংশ মাnেষর ভাব
ভালবাসা, ভাগ িবলােসর কায়দা কাnন দখুন, জাnন। আর সnানেদর
তির কrন সi ভাগবােদর আদশ পণ িহেসেব।
আসেল যটা বলেত চাiিছ, ei িবsীণ a লgিলর বn
কলকারখানার িমেকরা pিতিনয়ত পিরণত হে িনমাণ িশেlর aদk
িমেক। eiসব রলoেয় sশনgিলেত গেলi আপনার দখা িমলেব oi
বn কারখানাgিলর িমকেদর, িকংবা তােদর পিরবােরর লােকেদর। তারা
সখােন aেপkায় থােক কােজর জn। কu রঙিমিst, কu ছুেতার, কu
রাজিমিst। তেব aিধকাংশi আসেল িমিst নয়, িমিstর জাগােড় বা মজুর।
eেদর মেধ আপিন যমন ষােটা পkেকশ বৃd পােবন, তমন পােবন
বােরা থেক ষােলা বছেরর নাবালক িমকেক। মেয় িমকরাo ঠাঁ ঠাঁ
রােদ কােজর aেপkায় দাঁিড়েয়। তােদর কu গভবতী, কu a ািনিমক।
িদেনর শেষ কাজ না পেল aেনক মিহলা িমকi বাধ হয় দহ বেচ
রােতর ভাত খরচ তুলেত। যমন পুrষ িমকরা কাজ না পেয় কখেনা
কখেনা হািরেয় যায় নানা aসামািজক কাজকেম।
গ ার d'পাের eসব মাnেষরা eেস িভড় কেরেছ শহেরর িবিভn
িনমাণ কােজ। দমদম, লকটাuন, বাঙুর, রাজারহাট, হাoড়া, দঃ
কলকাতার িবিভn বhতল, মািlেpk, রাsা-িনমাণ – আরo নানা
িনমাণকােজ eরা pিতিদন যুk হেয় পড়েছ।
eiসব aবাঙািল িমকেদর সােথ যুk হে রােজ র িবিভn pাn
থেক আসা িমেকরা। পুrিলয়া, বাঁkড়া, মালদা, মুিশদাবাদ, মিদনীপুর
iত ািদ জলার eiসব মাnেষরা eেস জেড়া হে শহর কলকাতায়,
হলিদয়ায় o আরo নানা জায়গায়। যখােন গেড় uঠেছ বেড়া বেড়া
iমারত, আিলশান বাংেলা, রাsা, িbজ iত ািদ। eরা কu gােমর
ভূিমহীন কৃষক বা ভূিম থাকেলo বাঁkড়া পুrিলয়ার rখা মািট িকংবা
মালদা মুিশদাবােদর নদীভাঙেন ফসল ফলােত ব থ। কuবা রাজৈনিতক
aশািnর িশকার হেয় gামছাড়া। eরাi eেস িভড় করেছ শহের।
eিশয়ার সবেথেক বেড়া aসংগিঠত িমক বাজার িহেসেব aেনেক
িচিhত কের িবধাননগর sশন সংলg uেlাডা া রােডর pভািত
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নi। যজn eকতলার কথা eত বলিছ সটা হল, দাতলায় oঠার পর
কী দখেবন তা বাঝার জn।
িসঁিড় বেয় দাতলা uঠেলi চমক লাগেব। আেলা ঝলমল করেছ।
িনেচর মেতা আবছা anকার নয়। মেঝেত কােপট, দািম দািম ফািনচার।
বাথrমটা কান আধুিনক হােটেলর বাথrেমর মেতা। ঘ টায় ঘ টায়
পির ার হে । লােগায়া eকিট িকেচেন eকজন কমচারী দািম কােপ চা
ঢালেছ। তােকর কৗটায় দামী িবsুট। sদৃ T কের সi পানীয় িবিভn
ঘের চেল যাে । eখােন eকতলার ক াি টেনর মাল ঢােকনা। eকতলায়
পয়সা িদেয় খাo। oপের িবিন পয়সা। বাiের থেক যারা নতােদর সে
দখা করেত আসেছন তােদর aেপkার জn িনিদ জায়গা আেছ।
সখােন দামী সব আসবাব। কাঁেচর টিবেল নানা জানাল, খবেরর কাগজ।
নতােদর pেত েকর আলাদা চmার। d'িতনেট ঘের গিদ আঁটা চয়ার,
িটিভ। eছাড়া কিmuটার, িp টার, ফ াk মিশন। aেনক রকম ফান।
eসবi িমকেদর চাঁদায়। তােদর কল ােণর জn! eiসব নতারা
iuিনয়েনর পয়সায় সারািদন গািড় চেড়, খায় দায়। aথচ িবিভn সমেয়
িমকেদর কানo pেয়াজেন কখেনা ফা ড থেক সাহায করার কথা
িনিন। কারণ সটা সংগঠেনর কাজ ছাড়া নািক খরচ করা যােব না।
eসব নতােদর জলা সফর ছেড় িদন। হরদম তারা িদিl বােm
যাে । িমিটং, সেmলন, সংগঠেনর কােজ। eলািহ স যাতায়াত। তােদর
বািড়র ল া ডেফান, িনেজর মাবাiল ফােনর িবল দেব iuিনয়ন বা
পািট। ei সংগঠেনর eক রাজ -পদািধকারী বেলিছেলন তাঁর পাসেপাট,
িভসা সেমত ব াগ সবসময় গাছােনা থােক, কারণ যখন তখন তাঁেক
িবেদশযাtা করেত হয়। eiসব গিতিবিধর কাযকারীতা, pেয়াজন
apেয়াজন কতটা তা মাnষ িবচার করেবন। তেব eiসব সবkেণর
নতারা চাকির না কেরo চাঁদার পয়সায় ভােলাi আেছন। eেদর িবষেয়
আরo িকছু তথ আেছ। যমন, ১) eঁেদর pায় সবার stীi সরকাির
চাkের। িবেশষ কাটায়। ২) eঁেদর pায় কােরার সnানi রাজনীিত কের
না। কu িবেদেশ, কu an রােজ । pাiেভট কেলেজ লk লk টাকা
খরচ কের iি িনয়ািরং বা oi জাতীয় িকছু পড়েছ। তাi বুিঝ টাটােদর
জn eত হায় হায়! সmpিত জিম aিধgহণ িবতেক eক নতা বেলেছন,
‘চাষার ছেল চাষাi হেব নািক?’
িঠকi। রাজৈনিতক নতােদর ছেলেমেয় রাজনীিতi করেব নািক! তার
সমােজ pিতি ত হেব। যাগ তার ঊেd uেঠ। আর আমার আপনার
বািড়র ছেলরা সব ত াগ কের িমিটং িমিছেল পািটর জn গলা ফাটােব।
সমৃd চািষর ছেল aসংগিঠত kেtর িমেক পিরণত হেব। বn
কলকারখানার িমক দিনক মজুিরেত িনমাণ িশেl যুk হেব! যতিদন
খাটেব পয়সা। না খাটেল নi!
িমকরা i া না থাকেলo iuিনয়নেক চাঁদা দয়। কন দয়? তােদর
জীবেনর মােনাnয়েন তারা আেnালন করেব বেল? না মািলেকর anায়
শাষেণর িবrেd কথা বলেব বেল? না। কবলমাt সi eলাকায় দাঁিড়েয়
কােজর সnান করেব, eiজn চাঁদা িদেত হেব। ei aথ আসেল কানo
সংgাম তহিবেল জেড়া হয় না। eটা আসেল চাঁদার নােম তালাবািজ।
i া না থাকেলo িমকেক িদেত হেব। না হেল স কাজ পােব না।
eরকম তালাবািজর নমুনা aসংগিঠত kেtর সবt। ট ািk, aেটা,
ম াটােডার কবল s াে ড দাঁড়ােনার জn iuিনয়নেক চাঁদা দয়। কানo
আেnালেনর জn নয়।
আেnালন হেব কী কের? য িনমােণ িমক কমরত, আর মািলকi
তা iuিনয়েনর পেরাk চালক! ফেল eiসব মািলক বা pেমাটার যা
iে করেত পাের। eখােন ‘িবচােরর বাণী নীরেব িনভৃেত কাঁেদ’।

বাজারিটেক। য কানিদন সকােল সখােন চেল গেল দখেবন হাজাের
হাজাের নারী পুrষ জেড়া হেয়েছ কােজর আশায়। দর কষাকিষ কের
তারা িবিভn লবার সদার বা সাpায়ােরর সােথ চেল যাে সাiেট।
রাজারহাট বা দূেরর সাiটgেলােত লির কের পােল পােল প র মেতা
বাঝাi হেয় চেল যাে তারা। বলা ন'টার মেধ i িভড় কেম আেস।
eরকম য কান িমক বাজাের নারী িমেকর সংখ া নজের পেড়। কন?
কারণ aিgমূেল র বাজাের কবল সংসােরর পুrষ কাজ কের চািহদা
মটােত পাের না। তাi anরমহেলর মেয় বuরাo বিরেয় পেড়েছ
রাsায়। Tেন কের পৗঁেছ যাে বািড় থেক aেনক দূের, দিনক মজুিরর
কােজর খাঁেজ।
eiসব িমকেদর নi কানo পনশন, pিভেড ট ফা ড, নi
িচিকৎসা িকংবা িনরাপtার নূ নতম ব বsা। কমরত aবsায় dঘটনা ঘটেল
নi কানo িবমা বা িচিকৎসা ভাতা। সবটাi মািলক িকংবা সদােরর
দয়ার ব াপার। কাগজ খুলেল pায়িদনi দখেবন নানা dঘটনার খবর।
িকছুিদন আেগ বাgiহািটর eক িনমীয়মান শিপং মেল ঢালাiেয়র সময়
স টািরং ভেঙ aেনক িমক চাপা পেড় যায়। aেনক রােত সনাবািহনী
eেস তােদর grতর আহত aবsায় udার কের। তােদর বতমান aবsার
কথা আর জানা যায় না। eরকম pিতিদন বh িমক dঘটনায় মারা যাে
aথবা িবকলা হেয় পড়েছ। িচিকৎসাকালীন িকছু সাহায কখনo পাoয়া
গেলo, তারপর eেদর ভিব ত কী হেব কu জােন না। সi মৃত িকংবা
aথব িমকিটর পিরবার পায় না eকপয়সাo kিতপূরণ। eতিদন কাজ
কেরo তার িপeফ বা an কানo ফা ড না থাকায়, হঠাৎ কের সi
িমক পিরবারিট eক চরম দািরেd র মেধ পেড়। যিদo দািরেd i স
িছল। নতুন কের তা বেড় গল। ফলত eবার সi মৃত িকংবা aথব
িমকিটর মেয় বu বা নাবালক সnানেকo রাsায় নামেত হেব। তারাo
পিরণত হেব িনমাণ িমেক।
eiসব aসংখ নাম না জানা িমেকর পির ম, ত াগ, ঘাম- চােখর
জেল গড়া তাজমহেলর িনমাণকারী িহেসেব শাজাহান পােবন iিতহােস
sান। শর শাহ হেবন িজিট রােডর সৃি কতা। আজেকর িবlার
pেমাটাররা d'হােত টাকা uপাজন করেব। তােদর ছেলেমেয়রা লাখ লাখ
টাকা খরচ কের ডাkার, iি িনয়ার বা আiিট িবেশষj হেব। তারা রাত
কাটােত নাiটkােব যােব, ছুিট কাটােত িবেদশ যােব। আর সi িবকলা
িমকিট কানo দরমার ঘের বেস hাজােকর আবছা আেলায় রাsার
িদেক চেয় থাকেব, কখন তার stী বা মেয় শষ লাকাল Tেন বািড়
িফের আসেব।
iদানীং uেlাডা া িকংবা anাn বেড়া িমকহাটgেলােত iuিনয়েনর
লালরঙা বাড দখা যাে । সাধারণত তা শাসক দেলর iuিনয়ন। তারা
ei িমকেদর কাছ থেক চাঁদা তালা ছাড়া িবেশষ িকছু কের না।
িমকেদর রk জল করা পয়সায় ei iuিনয়নgেলা ফুেল ফঁেপ oেঠ।
eেদর বাৎসিরক সেmলেন pাচুেয র ছড়াছিড় হয়। িমকেদর সমsা eবং
আগামী আেnালেনর rপেরখা িনেয় িডিজট াল িpে টর রিঙন িরেপাট তির
হয়। আিম িনেজ eকসময় eরকম eকিট িমক সংগঠেন যুk িছলাম।
আমােদর আ িলক aিফসিট দরমার িছল। িকnt রাজ aিফসিট বশ
চমকpদ। aিফেসর সামেন সাির সাির সাদা a ামবাসাডার। নতারা তােত
চেড় সংগঠন কেরন। তার টাকা কখেনা পািট, কখেনা iuিনয়ন, কখেনা
বা ঘুিরেয় কানo সরকাির দpর থেক নoয়া হয়। eকতলায় eকটা
িবরাট হলঘর। আর aেনকgেলা ছােটা ছােটা ঘের িবিভn iuিনয়েনর
aিফস। aিফেসর িনজs ক াি টন থেক দফায় দফায় চা-িবsুট, টাsaমেলট ঘের চেল যাে । যা হাক, eসব িকছুর মেধ কানo বাড়াবািড়
মnন সামিয়কী
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সমাজিবেরাধীo ei কাড কােজ লাগাে । নতারা aেনকসময়
জেন েনi তােদর পিরচয়পt িদে । আবার কলকাতা জলায় সদs
হেল তারা সlেলেক কাজ পােব না -- eটা utর চিbশ পরগণার
িসটু নতােদর hিলয়া। ফেল িমকরা ei di জলার কাডi কের
রােখ। eকিট দাঁড়ােনার জn, আেরকিট কাজ করার জn। তেব
iuিনয়ন e ব াপাের িনেজেদর হাত ধুেয় রেখেছ। pথমত, কাড is
করেছ iuিনট sর থেক। তাi গNেগাল হেল কndীয় নতৃেtর কান
দায় নi। আর িdতীয়ত, সবেথেক আ য জনক হে , পিরচয়পt
দoয়া বা না দoয়া -- e সংkাn কান কথা iuিনয়েনর িনয়মাবলী
বা গঠনতেnt নi। eমনিক ন'পাতার বiটােত কাথাo ‘পিরচয়পt’
শbিটরi কান u বাচ নi।
িসিপআieেমর pায় সব ক'িট গণসংগঠেনর জলা o রাজ aিফস
মৗলালী e টািল eলাকায়। aথচ তাঁিতয়া কনsTাকশন যখন eসব
a েল িbজ, রাsার কাজ করেছ, তখন সখানকার িমকেদর
সংগিঠত করেত ঘার aনীহা দেখিছলাম িসটুর নতােদর মেধ ।
e’িনেয় ক’বার জলা-সmাদকমNলীেত eকজন pস তুলেল চেপ
দoয়া হয়। কবল eখােনi নয়। গাটা রাজ জুেড় য সব বেড়া
বেড়া িনমাণ কাজ চলেছ, সখােন িসটু সংগঠেনর চ া কের না।
eকবার রাজাবাজার a েল িকছু গিরব রঙ িমিst, যারা িসটুর সিkয়
কমী, তারা বেলিছল রাজ দpেরর বা পািট দpেরর রেঙর বরাত কন
বেড়া কাmািনেক দoয়া হয়, আমােদর িদন, আমরা বকার। eর
utরo নতারা দয়িন। দমদম নায়াপাড়ার রললাiেনর eকিদক
কলকাতা জলা, আেরকিদক utর চিbশ পরগণা। তারা বেলিছল
utর চিbেশর িসটু iuিনয়ন eেস কলকাতার iuিনয়নেক হিটেয়
দাকান করেছ। আ য ! eকi iuিনয়ন, eকi ঝাNা, তাo দখল!
আসেল মতাদশ িবিকেয় গেল eমনi হয়। eসব িকছুর iি ত
িমেলিছল তখনi, যখন বুdবাবুরা িমকেদর সিহ ু হেত বলা r
কেরিছেলন। িবিভn জায়গায় িসটুর জি কমীেদর সিরেয় িদেত r
করেলন। তখন aেনেকর মেন হেয়িছল, বুdবাবুi িঠক। আজ pিতপেদ
pমাণ হেয় যাে , িতিন আসেল ধনী সmpদােয়র sােথ কাজ কেরন।
eঁরা মতাদশেক িবিকেয় িদেয়েছন। আর বািক িবেকােত তাi লjা
নi। সmpিত িশেl জিম aিধgহণ িবতেক তােদর eক রাজ
সmাদকমNলীর সদs বেলেছন, ‘জিমর মািলক তা আসেল ঈ র
eবং সরকার’। তার মােন ধম o রাT। ei বkব eকজন মাkবাদী
নতার মুখ থেক কীভােব বেরায় তা মাnষ ভেব দখেবন। eেদর
হােতi রােজ র ৮০ লk িনমাণ িমেকর ভাগ । তােদর পনশন নi,
িবমা নi, িচিকৎসা নi। ei িমকেদর জার কের কাজ বn কিরেয়
িbেগড ময়দােন নoয়া আর চাঁদা তালা ছাড়া আর কীi বা তাঁরা
করেবন।
সmpিত sানীয় িনরাপtা কমীেক কাজ থেক সিরেয় িদল টাটারা।
বদেল an রাজ থেক িনেয়াগ হল। eরা িসটুর সদs িছল।
aসংগিঠত kt। িতনমােসর টাকাo বািক। iuিনয়ন িকnt চুপ। না
হেল টাটা r হেব য! ei pায় eক কািট িনমাণ িমক আগামী
িদেন যখন আর কমkম থাকেব না, ক তােদর দািয়t নেব? তােদর
পিরবারবেগর কী হেব? তােদর সnান-সnিতর ক'জন টাটা মাটরs ,
সkর ফাiেভ কাজ পােব?

pেমাটারেদর বআiিন কােজ কখনo সখনo পুিলিশ aিভযান হেল
মািলেকর হেয় হাজতবাস eবং মার gহণ করেত হয় িমকেক, দিনক
মজুিরেত। aেনক সময় কােটo চালান হেয় যায়।
বছর দেশক আেগ আিম eক বৃহৎ িনমাণ সংsায় চাকির করেত
িগেয় দেখিছ, পুrষ িমক প াশ টাকা, মেয় চিlশ, আর িশ
িমক িtশ টাকা রােজ কাজ করেছ। িদেনর শেষ মজুিরর aেধক বা
আরo কম দoয়া হয়। বািকটা খাতায় জমা রাখা হয়। সi খাতায়
সদাররা ব াপক কারচুিপ কের। কারণ বনগাঁ থেক আগত eiসব
মাnেষরা pায় সকেলi িনরkর। কu হয়েতা সামাn পড়া না জানত।
িকnt তােত খাতার সi মারপ াঁচ িহেসব বাঝা যায় না। ম-জুন
মােসর pখর রােদ সi সব িমক খালা আকােশর িনেচ চৗবা া
থেক আলকাতরা হােত কের Dােম তুলত। Dাম িপছু তারা পত পাঁচ
টাকা। থাকার জn মািলক িকছু ছঁড়া িtপল আর বাঁশ িদেয় িদত।
তাi িদেয় eরা রাsার ধাের তাঁবু কের থাকত। সখােনi খাoয়া থাকা
pাকৃিতক কাজ, সব হত। ঝড়, জল, বৃি , ঠাNা, গরেম মােসর পর
মাস ei ক ােm তারা থাকত। eখনo aবsা সবt eকi। সাধারণত
eরা যৗথ রাnাঘের খাoয়া সারত। িকছু িমক পিরবার, যারা সংখ ায়
বেড়া, তারা আলাদা খত। তেব ei যৗথ রাnাঘরo anত িতনরকম
দেখিছ। eকটা eিলট গােছর রাnাঘর। eেত sপারভাiজার, সদার,
Dাiভার বা সমেগাtীয়রা খত। eখােন সবসময় ভালমn রাnা হত।
আমােদর কাmািনর রাঁধুিন আবার bাhণ হত। eর খরচ নানা aৈবধ
aথ থেক চলত। কখনo মদ পানo হত। আর dেটা রাnাঘর হত
িমকেদর। eকটা িহnd িমকেদর। eকটা মুসিলম িমকেদর। গr o
েয়ার খাoয়া িনেয় সখােন pায়i ঝােমলা হত। ei িমকেদর
aেনেকরi িটিব হত। বhিদন রাsায় কাজ করেল ei রাগ
aব mাবী। যিdন পারত করত। তারপর যখন বাড়াবািড় হত, তখন
সদার eেদর হােত িকছু টাকা িদেয় ভািগেয় িদত। eরা িনেজরা যেত
চাiত না। কারণ কাজ না করেল খােব কী? দেশ যাবার িকছুিদন
পরi খবর আসত মারা যাবার। eেদর খাতায় লখা বেকয়াটা তখন
সদােরর। তাi কােরার িটিব হবার খবর সদার িদত বশ ডেগামেগা
হেয়।
eসবi তা গl। যত বলব, ততi বাড়েব। িকnt গl বলাটা
uেd নয়। eiসব মাnেষরা কীভােব িদনযাপন কের, আর বাধ হেয়
িনমাণ িশেl চেল আেস, সটাi বাঝােত চাiিছ।
eiসব িমকেদর আর eকিট িবভাজন আেছ। eকদল আবািসক।
ক ােm বা বাসায় থােক সাiেটi। আেরকদল আসা যাoয়া কের।
রােজ র নিথভুk iuিনয়নgিলর মেধ সবেথেক বেড়া িসটু। আবার
তােদর সবেথেক বিশ সদs সমৃd iuিনয়ন পি মব িনমাণ কমী
iuিনয়ন। সmpিত তারা িমকেদর পিরচয়পt দoয়া চালু কেরেছ।
eটা সংগঠেনর গৃহীত িসdাn হেলo, তােদর য কানo সাংগঠিনক
কােজর িবেরািধতা নািক pথম িসিপআieম থেকi হয়। ei
পিরচয়পt aেনক kেti an a ল থেক আসা িমকেদর kেt
uপকারী হেলo p যটা oেঠ, তা হল য, iuিনয়েনর পিরচয়পt
দoয়াটা কতটা নিতক। কারণ, pথমত, eকটা গণসংগঠন চাঁদার িবল
িদেত পাের, িকnt পিরচয়পt িক স িদেত পাের? বা দoয়া uিচত?
aিধকারi বা ক িদেয়েছ? eবং eর থেক িক তার eকটা pািত ািনক
মানিসকতা ফুেট oেঠ না? তাছাড়া পিরচয়পেtর kেt বাsেব aেনক
িবrপ aিভjতাo আেছ। যমন, uেlাডা া a েল aেনক দহ
পসািরনীo ei কাড িনেয় ব বসা চািলেয় যাে । aেনক
মnন সামিয়কী
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ফলতার SEZ িমেকর টুকেরা কথা
পাথর্ কয়াল o বচু দলুi
িব িজত ম ডল। সকাল ছ'টায় কােজ যান। কােজ রাজ যেত হেব।
িকnt িনেতo পাের, নাo িনেত পাের। িকnt না গেল ক Tাkর বাদ িদেয়
দেব। মূল কাজ হল সফিট
তির করা। কাmািনর নাম িসমল।
pথেম hামািরংেয়র কােজ ঢােক। সােলর সলাi সমান করার কােজ।
eখন পুেরা কাজটাi করেত পাের। eকটা লাiেন ১০-১২ জন ছেল
থােক। কনেভয়ার বেlর eকিদেক জুেতাটা রাখা হয়। pথেম সটা
eকজেনর কােছ গল, স গাটাটােক খুেল পােশর জেনর কােছ
hামািরংেয় িদল। তার পােশ িচপ লাগােনা হল। তার পােশ টাক আপ।
তারপর সিরং aপােরটেরর কােছ গল। aবেশেষ রািবং মিশেন গল।
সখােন িশিরষ কাগজ eকিট রালােরর oপর drত ঘুের চেলেছ। হােত
জুেতাটা ধের রািবং করেত হেব। ফেল anমনs হেল ছাল চামড়া চেল
যেত পাের। পােশর জেনর সােথ কথা বলা বারণ। বাের বাের বাiের
যাoয়ার p i নi। pাডাকশেনর চাপ আেছ। কাmািনর পামােন ট
sাফ বলেত িফটার আর sপারভাiজার। কাmািনর ক াজুয়াল িফটারo
আেছ। লবারেদর বষাকােলo আসেত পাঁচ িমিনট দির হেল বিসেয়
দেব। sপারভাiজারেদর pিত ব বহার eকরকম, িঠকােদর pিত ব বহার
anরকম। মজুির দিনক ৬৮ টাকা। িপeফ, ieসআi-eর p i নi।
ক Tাkর বদল হেল মােঝ মােঝ কাজ হারােত হয়। eকবার িনয়িমত কাজ
না পাoয়ার জn eবং মাiেন বাড়ােনার জn ছেলরা eকেজাট হয়,
কানo iuিনয়ন িহেসেব নয়। sানীয় িটeমিস-র কমল মNল সােপাট
িদেয়িছল। ক Tাkর কত পায় ক জােন? তেব oiটুk কারখানায় িতনজন
ক Tাkর কাজ কের।
সারাkণ দাঁিড়েয় কাজ করায় pচN ক । বািড় থেক দশ িকেলািমটার
রাsা সাiেকল চািলেয় যাoয়া আসা। কাmািন িকছু লবারেক কােজর
জn জুেতা িদেয়িছল। eখন সটা পের আসা বাধ তামূলক হেয় দাঁিড়েয়েছ,
িভেজ থাকেলo। িকnt sপারভাiজাররা না পের eেল িকছু বলা হয় না।

গৗরব হালদার। চিভয়েট ঢােক। alবয়িস ছেল। লুম মিশেনর কাজ।
পাড়ার ছেল দবpসাদ কমকারেক ধের ঢুেকিছল। চিভয়েট ঢুেক pথম
থেকi ভােলা লােগিন। যাoয়ার পর থেকi কােজর pচN চাপ। বলত
Tিনং িপিরয়ড। িকnt লুম মিশন িঠক থাকেল ৪ ঘ টায় ৪০০-৪৫০ িমটার
pাডাকশন িদেত হত। দরকার পড়েল oi ৪ ঘ টার পর আরo ৪ ঘ টা
pাডাকশন িদেত হেব। oভারটাiম নi। ব বহার খারাপ। সারাkণ মিশেন
চাখ রাখেত হত। কখন সূেতা ছেড় যায়। সূেতা ছেড় গেল িফিনিশং বােজ
হত। সাসেপ ড করা হত। ৮০ টাকা রাজ িছল। গৗরব চিভয়েট কাজ
করেত িগেয় খুব কামাi করত। তারপর আবার দববাবুেক ধের প ািসিফক
কটিsেন Tিনংেয় ঢােক। eক সpাহ dেটা লুম মিশন ঘুের ঘুের দখা।
তারপর eকসpাহ বােদ pাডাকশেন জেয়িনং। মােস ৩০০০ টাকা। িদন pিত
মজুির। আর িদন pিত ৭০-৭৫ কিজ uৎপাদন। Tিনং শেষ মকািনকােল
নেব বেলিছল, নয়িন। মাiেন হত ৪২০০ টাকা। বাiের থেক লাক িনেয়
eেস কাজ করাে । ২৭০০ টাকােতi লাক পাে । sTাiক হয়। কারণ
ডসপ ািচংেয়র ছেলgেলা ৯০ টাকা রােজর পিরবেত ১২০ টাকা রাজ দািব
কেরিছল। কাmািন দেব বেল মাল ডসপ াচ কিরেয় িনেয় oেদর বার
কের দয়। eখন কাmািন আবার ডাকেছ। গৗরবেদর চাষ জিম আেছ।
জন িদেয় চাষ করােনা হয়।
িবকাশ pামািণক। কাঁটাখািল নদীর পােড় বািড়। ছােটা বয়েসi বাবােক
হািরেয়েছ। মিহরামপুর sুল লােগায়া aনাথ আ ম থেক মাnষ। oর িদিদ
বািণজ েকেnd টুিন বােlর কারখানায় মাsার সািকট তিরর কাজ করত।
তারপর কারখানা uেঠ যাoয়ার পর eখন বািলগে কাজ কের। কী কাজ
সিঠকভােব িবকাশ জােননা। িদিদ যখন বািড় আেস তখন দখা হয়। আর
কাথায় থােক তাo oেদর জানা নi। িবকাশ মাধ িমক পাশ কের ২০০৩
সােল। আমার s মেন আেছ পড়া নায় বশ ভােলা িছল স। িকnt
iেলেভেন ভিত হেয় আর পড়ল না। বািড়েত oর মা eকাi থাকত। o
sুেলর আেশপােশi ঘুের বড়াত। sানীয় ফলতা িবেবকানn sুেল
ভােকশনাল Tিনং চালু হবার পর oখান থেক iেলিkTকাল oয় ািরং আর
মনেটেনেnর কাস করল। তা ২০০৬-০৭ নাগাদ। তারপর eিদক-oিদক
টুকটাক কাজ করত। ২২ আগs হঠাৎ sুেলর গেট দখা। ফলতা
বািণজ েকেnd মাস dেয়ক pািsক কারখানায় কাজ করার পর ছেড় িদেয়েছ,
an eকটা জায়গায় আর eকটা ভােলা কােজর সnান পেয়। pািsক
কারখানায় a া েলা দানা প ােকট কের লািডংেয়র কাজ করত। কােজর
চাপ িছল pচN। ৪ ঘ টা িডuিট। মােঝ িটিফন। বাঁধাধরা িটিফন আoয়ার
বেল িকছু নi। সবt eকজন কের লাক দাঁিড়েয় আেছ। কাজ শষ করার
জn তাড়া লাগাে । মাস গেল ৬৮ টাকা রাজ। িপeফ, ieসআi নi।
oসেবর কথা িজেjস করায় বলল, oসব পুরেনা oয়াকারেদর আেছ।

িবকাশ মNল। মহীরামপুর আ েম থাকত। ২০০৪ সােল পরীkার খাতা
চুিরর সাজা িহেসেব sুল থেক eক বছেরর জn সাসেপ ড হয়। তারপর
আর sুেলর গিN মারায়িন। আশপাশ িদেয় সাiেকল িনেয় ঘুরত।
িবকােশর িদিদ তখন ি Tড জােন কাজ করত। সi সূt ধের o
ম ালকম gাভs কাmািনেত কােজ ঢােক। তখন ৬০-৬৫ টাকা রাজ
পত। সবিদন কােজo যত না। মাস গেল ১২০০-১৩০০ টাকা হােত
পত। িপeফ বা ieসআi কােট িকনা িজেjস করােত বলল, ‘o কী সব
কােট জািন না।' তারপর আেs আেs ৮০-৮৫ টাকা রাজ পায়। oর
কাজ িছল gাভs রঙ করা। eকসে ১২ জন দরকার। ৪ জন gাভsgিল
eকিট িসরািমেকর হােতর মেধ পিরেয় দেব। তারপর সgিল,
eকজায়গায় d'জন দাঁিড়েয় আেছ, সখােন চেল আসেব। তারা eকটা
মিশন aপােরট করেছ যােত oi হাতসহ gাভsgেলা eকটা রঙপূণ
চৗবা ার মেধ ঢাকােনা হয়। তারপর dজন oi িহট চmার থেক
gাভsgেলােক বর কের। eরপর ৪ জন gাভsgিলেক িসরািমেকর হাত
থেক খুেল আলাদা কের রােখ। eখন িবকাশ oi কাজটা আর কের না।
Tাnফমােরর kিলংেয়র কাজ কের। কারণ? o দেখেছ, ei কাজ কের
eকজন বািড়-টািড় কেরেছ। স বশ ভােলা আেছ। তাi স eকােজ চেল
eেসেছ। oর ভাi ম ালকম-e oর জায়গায় কােজ ঢুেকেছ। ১০৫ টাকা
রােজ, oভারটাiম আেছ।
মnন সামিয়কী

sেশাভন মNল। গাপালপুর রামনগর থানা। ২০০৩ সােল আমােদর sুেল
ফাiেভ পড়ত। তারপর সানার কােজ যায়। বছর দেড়ক কাজ কের। িফের
eেস দােt কেপােরশেন ডসপ াচ সকশেন মিশন পির ার করত। করেত
করেতi কাজ িশখেত r কের। eখন gাiি ডংেয়র কাজ করেছ। ei
গাটাটাi ক Tাkেরর আ ডাের। oর কােজ িরs আেছ। তাi ক Tাkর
pাডাকশেনর জn চাপ দয়না। কারণ eকটু eিদক oিদক হেলi য gাiি ডং
মিশেন কাজ কের সটা ব ােক চেল আেস। oর eক সহকমীর eভােব
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িবনয় মNল। kাস eiেট পড়েত পড়েত পড়া ছােড়। o চানা িবিk করত।
eখন মিlকপুর হােট সবিজ বেচ। িবনয়রা d’ভাi, eক বান। oর মা an
eকজনেক িনেয় eখন ঘর করেছ। িবনেয়র eখন বয়স বছর আঠােরা। sুল
মােড় আDা মাের আর মেয় দেখ। eকটা রিসং সাiেকেল চেপ ঘুের
বড়ায়। o ম ালকম gাভস কারখানায় কােজ ঢুেকিছল। কেয়কিদন কাজ
করার পর ছেড় দয়। কারণ eকিদন না বেল কামাi করায় sপারভাiজর
oেক eক সpাহ বিসেয় দয়। তােত o রেগ কাজ ছেড় দয়। ৬৮ টাকা
রােজ কাজ করত। টাকাটা পেয় গেছ।

হাঁটরু িনেচর হাড় কেট গেছ। eখনo িচিকৎসাধীন, মাস dেয়ক হল। o ৮০
টাকা রােজ কাজ করেছ। সখােন ক Tাkরেক িকছুi িদেত হয় না। ক Tাkর
pাডাকশেন pিত কিজ মাল িপছু ২-৩ gাম কিমশন পায়। িচিকৎসাধীন থাকা
aবsায় মাiেন-কিড় িকছুi পােব না। তেব িচিকৎসা বাবদ খরচ ক Tাkেরর।
চা'িদিদর ছেল (নাম জানা নi)। আেগ সহরারহাট-মিlকপুর rেট aেটা
চালাত। aেnর aেটা। তারপর িরলােয়েnর পেTাল পােm কাজ নয়। িবেয়
কেরেছ। িরলােয়েnর পাm বn হেয় যাoয়ার পর বািড়েত বেস আেছ।
সmpিত ডlমল-e কাজ পেয়েছ। তাo রাজ কাজ নi। সpােহ dিদন
িতনিদন কখনo কখনo d'ঘ টা কাজ কিরেয় বিসেয় িদে ।

গৗরা মNল। ২০০৭ সােল পড়েত পড়েত পড়া ছেড় দয়। বশ
শাnিশ , ভd, পড়া না করত। eকদম িদনমজুর পিরবােরর সnান। kাস
টেন eকবার কী eকটা কারেণ হডমাsােরর কােছ িপটুিন খেয় পড়া
ছেড় দয়। গৗরাে র বাবা আেkপ কেরন, সবছর পড়ার জn, sুেলর
Dস বাবদ eবং িনকেট ধানকল মােড় মাsােরর কােছ কেয়কমাস
পাঠােনা বাবদ aেনকgিল টাকা খরচা হেয়িছল। িকnt সসব পN হল।
গৗরা eখন ফলতায় গাkল চা কাmািনেত ৬৮ টাকা রােজ কাজ
করেছ। oর বাবা sুল িলিভং সািটিফেকেটর জn sুেল eেসিছেলন।
কারণ, কu eকজন গৗরা েক an eকটা কাজ দেব বেলিছল।

পাথর্ কয়াল। মিহরামপুর uচ িবদ ালয় থেক u মাধ িমক পাশ। লােগায়া
সরকাির aনাথ আ ম থেক o মাধ িমক িদেয়িছল। বাবা িবিড় িমক। মা
গৃহবধূ। বাবা, মা, ঠাkমা আর িদিদ িছল। eকসময় মাটামুিট িনেজেদর চলার
মেতা জায়গাজিম িছল। শিরিক dেnd eখন িকছুi নi। ক'িদন আেগi ঠাkমা
মারা গেছ। িদিদরo িবেয় হেয়েছ। ঠাkমা আর বাবা জিমজমা সংkাn শাক
থেকi pিতবছর পুেজার আেগ আসেগ aসংলg কথা বলেত r করত। পাথ
মাধ িমক পােশর আiিটআi- ত ভিত হয়। oর বািড় দিkণ ২৪ পরগণার
ডায়ম ডহারবার ২নং bেকর বড়খািল gােম। পাথ আiিটআi পাশ কের
চাকিরর জn হেn হেয় ঘুরিছল। তখন oর চনােশানা eকজেনর মাধ েম
কারখানায় ঢােক। a ােpি টস িহেসেব কাজ করেছ িg স iি ডয়া িলিমেটেড।
eখন তার নাম িpিময়াম eনািজ িলিমেটড। oর কথায়, পাঁচ বছর anর নাম
না বদলােল কাmািন নািক ট ােkর আoতায় পেড়। oেক ৮ ঘ টা কারখানায়
থাকেত হয়। ১৫০০ টাকা পায়। oর কথা anযায়ী eর পুেরাটাi সরকার থেক
দয়। o মােঝ ছিtশগেড় eকটা কাজ পেয়িছল। ভােলা মাiেন। িকnt
মাoবাদী a ল বেল যায়িন। oর কারখানায় মানস ঘাষ নােম eকজন
sপারভাiজার আেছ। স oেক eকিদন সারা রাত কাজ কিরেয়েছ। o সটা
ম ােনজেম টেক জানায়, সরাসির কান কািজয়ায় যেত চায়িন। ম ােনজেম ট
oর পk িনেয়িছল। o জােন লবার ল’ anযায়ী eকজন a ােpি টসেক
(িনেজ রািজ না হেল) ৮ ঘ টার বিশ খাটান যায় না।

শংকর মNল। aসmব রাগা, kয়ােট, তামােট চহারা। চুেল ভিত
নারেকল তল, জ াবজ ােব। আেগ খতমজুর িছেলন। sুেলর ধান জিমেত
চাষo কেরেছন। বছর d’িতন আেগo িশবু মিlেকর জিম চাষ করেতন।
জিম চেল যাoয়ায়, আর বষার মর েম খেতর কাজ বিশ না থাকায় ei
গাkল-ei কাজ কেরন। d'িতন বছর হল। pথেম ৬০-৬৫ টাকা রাজ
পেতন। eখন ৭০ টাকা। িপeফ, ieসআi কােট িকনা তা িঠক জােনন
না। কাগজপto নi। oনার কাজ চা পাতা বেড়া বেড়া পিলব ােগ ভরা।
eকটানা দাঁিড়েয় কাজ। ২-৩ ঘ টা anর ১৫ িমিনট িব াম। তার জn
sপারভাiজার বেলেছন, aিতিরk ১০ িমিনট কের কাজ করেত হেব। তা
িতিন কেরo দন। আজ িতিন না বেল ছুিট কেরেছন, কাল কী হেব
জােনন না। কথায় কথায় বলেলন, িশবু মিlক টাকা িদেয় pচুর iিnরার
দািম ফেটা িকেনেছ। পের বুঝলাম, জিম িবিkর টাকায় ব ড িকেনেছন।
িশবু মিlেকর সােথ iয়ািক মারেত মারেত স কথা বলেতন।

মািনক বেn াপাধ ােয়র কথা-গদ , বাsেবর িভতর-পাঠ
হাসান আিজজুল হক
আমরা দেখিছ, য কান িবষয় eেল, তা কান িবখ াত ব িkেtর মূল ায়ন বা an কান কৃিতেtর িবচােরর িবষয় eেল, বামপnী িশিবর (an রাজৈনিতক ধারার মেতাi) িনেজেদর
কােল ঝাল টেন নoয়ার জn, সi ব িktেক বা কৃিতtেক িনেজেদর দলভুk বেল pচােরর চ া কের। eেত তােদর সাংগঠিনক আেখর কতটা গাছােনা যায় জািন না। যটা
জািন, তা হল ei য, আদত মূল ায়নিট িবি ত হয়।
সিদক থেক দখেল হাসান আিজজুল হেকর রচনািট তথ িন ভােবi দিখেয়েছ য, ‘ লখক মািনক বেn াপাধ ায়i কিমuিনs হেয়িছেলন, েয়িডয় তtt, মাকর্িসয় দশর্ন মািনক
বেn াপাধ ায়i gহণ কেরিছেলন। ei সব তtt তাঁেক aিধকার কের লখক মািনক বেn াপাধ ায় বানায়িন।’
২ সেpmর ২০০৮ সািহত আকােদিমর জাতীয় আেলাচনাচেk পিঠত হাসান আিজজুল হেকর ভাষেণর িলিখত কিপ grেtর িবচাের eখােন ছেপ দoয়া হল।

মািনক বেn াপাধ ােয়র জেnর শতবষ পূণ হেয় গল, মৃতু র পেরo কেট
গল বাহাn বছর।মাt ৪৮ বছেরর জীবনকােল ২৭ বছেরর লখক জীবেন
তাঁর রচনার পিরমাণ িবপুলi বলেত হেব।েসিদক থেক তার aকালমৃতু
হেয়েছ, eকথা বলার uপায় নi, বরং লখক িহসােব তাঁর সারা জীবেনর
সৃি সামেন রাখেল বুঝেত বািক থােক না, তাঁর রচনা পূণ পিরণিতেতi
পৗঁেছিছেলা; দীঘতর জীবন লাভ করেল তাঁর লখক জীবনo য দীঘতর o

মnন সামিয়কী

পূণতর হেতা eমন মেন হয় না। িবশ বছর বয়স থেক আটচিlশ বছর
বয়স পযn তাঁর লখা সকাল-মধ াh-aপরােhর পূণ বৃti ঘুের eেসিছেলা।
িলখেত r করার পর থেকi িতিন সািহত পাঠেকর মেনােযাগ
পেয়িছেলন। সাধারণ পাঠেকর কথা বলিছ না, জনিpয়তার কথাo নয়।
আদেপ সাধারণ পাঠেকর সংখ ার hাস-বৃিd আর কেব বাঝা যায়?
জনিpয়তাi বা িঠক িঠক কী কের মাপা যায়? বi িবিkর সংখ া জানেত চেয়
বা কমন ধরেনর কত পাঠক িকেন বi পড়েলন ei সব খবর িনেয় িক খুব
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ভাটা পেড়েছ eমন নয়। গজ-িফেত-লিগ- বঠা iত ািদ ব বহার কের তাঁর
সািহেত র মৗিলকতা, গভীরতা, pকৃিত o পিরসীমার আnাজ নবার চ াo
চলেছ। আিম িনেজo কখেনা-কখেনা আমার সাধ মেতা তমন আেলাচনায় মন
িদেয়িছ; িকnt eখােন আিম মূল ায়ন বা িবচােরর pস িট পাড়েতi চাi না।
বাংলা সািহেত বা eকােলর িব -কথাসািহেত তাঁর sানিট িঠক কাথায় স
িনেয় হাজাররকম কথা হেব, তা আমরা জািন, তারপেরo গিণেতর িনয়েম
চূড়াn কােনা িসdাn হেত পারেব না, তা-o আমােদর জানা। তাi বেল িক
eটাo আমােদর জানা নয় বা িsর নয় য, সব িবতেকর uপের বাংলা
সািহেত বা আমােদর চােখ eকােলর িব সািহেত তাঁর eকটা জায়গা
আেপিkক হেলo sায়ী হেবi? eটা িশেরাধায কেরi eখন তেব an িকছু
কথা।
সািহেত র eকটা ঐিতh তির হেত কত িদন লােগ কu িনি ত কের
বলেত পাের না। eমন eকটা ধারাi বা কতিদেন সৃি হেত পাের যােক বলা
যােব মূলধারা? বি মচnd থেক রবীndনাথ-শরৎচেndর aিnমপব পযn বাংলা
কথাসািহেত র িচনেত পারার মেতা eকটা ধারা তির হেয়েছ বেল যিদ মেন
িনi, তাহেল িক বলেত পাির মািনক বেn াপাধ ােয়র রচনা তা থেক
eেকবাের িভn পেথ মাড় িনেয়েছ? যিদ পাির তাহেল eকথাটা বলার পেরo
আিম নতুন, মৗিলক, aিভনব iত ািদ শb ব বহার করেত চাi না। pায়
ধাঁধাঁর মেতা, eসব শেb সকেলর sীকায sরাহা হবার সmাবনা pায় নi।
আমােদর মেন পড়েব নতুন-পুরেনার তক গত শতেকর িবেশর দশেকi
uেঠ পেড়েছ, ঘাষণা িদেয় বা না-িদেয়। ‘কেlাল’, ‘কািল-কলম’ iত ািদ
সািহত পিtকা নতুন সািহেত র পতাকা uিড়েয় িদেয়i কােজ নেমেছ। নতুন,
িবেdাহী, dঃসাহসী, আnজািতক, আধুিনক, aলj যৗনতােচতন iত ািদ
লবজ িদেয় ণীকরণ, বগীকরণ তখনi বশ r হেয় িগেয়িছল। মািনক
eকটুখািন দিরেত eেলন, িকnt e-সেবর কােনািকছুেতi গেলন না। তাঁর
লখা r হেলা তাঁর িনেজর লখক-sভােব। তাi মৗিলক, নতুন eসব না
বেল বরং বলা যাক িতিন ঐ-রকম। আলাদা দখেছন, আলাদা ভাবেছন।
মাnষ, সমাজ, সময় যভােব দখেছন, তা eেকবােরi িভn, আর কােরা সে
িমলেছ না। বাংলা কথাসািহেত র সে যাগসূt রাখার কােনা ভাবনাi তাঁর
মাথায় নi। িতিন r করেছন সmূণ িনেজ িনেজ। হাত মকশ করবার
সময়o যন নi, ekুিন িলেখ ফলেত হেব যা লখার। স l করেছন লখক
হেবন, আর িকছু নয়। তাঁর িনেজর ভাষায় সািহেত র কাn শষ থেক িতিন
r করেবন তা িনেয়o তাঁর িচnা নi। কােজi pথম থেকi তাঁর লখা
আলাদা আর নতুন। eiটুki। eখােন anতপেk মৗিলকt, নতুনt iত ািদ
pস টেন িনেয় eেস মািনক বেn াপাধ ােয়র িবরাটt বা মহtt ঠাহর করবার
দরকার নi। তার চেয় তাঁর িভnতা আর নতুনেtর ধরনটা বাঝার চ া
করাi বিশ কােজর হেব।
‘aতসীমামী’ মািনেকর pথম লখা গl আর ‘জননী’ pথম pকািশত
uপnাস হেলo ‘িদবারািtর কাব ’ তাঁর ekশ বছর বয়েসর pথম লখা
uপnাস। ‘জননী’ নানািদক থেক আমােদর eকটু চমেক দয়। গlিটেত তার
িনmমধ িবt শhের চিরtgিল বশ চনাi লােগ, তবু তারা সরাসির যখন
আমােদর সামেন আেস, কথা বেল, িচnা কের আর নানা আচরণ o কেমর
িভতর িদেয় তােদর ভাবনাgিলর সে anাn বৃিt িমিশেয় িনেজেদর pকাশ
কের, তখন তারা য আমােদর দখা, চনা গতাnগিতক চিরtgেলার মেতা
মােটi নয় সটা s হেয় oেঠ। তবু ‘জননী’-র খািনকটা চমেক আমরা
eকটু সময় িনেয়i aভ s হেয় যেত পাির িকnt eর আেগ লখা ‘িদবারািtর
কাব ’ য pথম থেকi আমােদর pায় হতবাক কের ফেল! আিম পাঠকেদর
‘িদবারািt কাব ’-র pকাশকাল ১৯৩৬-e িফের যেত বিল।

লাভ হয়? মািনেকর বলায় সাধারণভােব পাঠকিpয়তার কথা বলা যায় না।
িকnt বলা চেল সািhতপাঠক বা সমঝদার পাঠকেদর মেনােযাগ িতিন r
থেকi পাি েলন। eঁেদর মেধ পিtকার ঝাn-সmাদক আেছন, সািhেতর
সমােলাচক আেছন, আর aব i anরাগী pাgসর aিভj পাঠকo আেছন।
pথম গl ‘aতসী মামী’ ছাপা হবার ব াপাের তাঁর আtিব াস মেন রাখার
মেতা। ei গl লখার আেগ হাত মকেশার আেরা লখা িকছু আেছ িকনা
জািন না, তেব তাঁর আtিব াস থেক মেন হয় ‘aতসী মামী’ গlিটেকo
িতিন নহাত কাঁচা লখা বেল মেন কেরনিন। গlিট ছাপার পের ‘িবিচtা’র
সmাদক িনেজ eেস দশ টাকা সmানী িদেয়িছেলন eবং আেরা গl
চেয়িছেলন, ছেপিছেলন আেরা dিট গl। বার কতক ‘মািনকলাল,
মািনকলাল’ বেল uেlখ করেলo স-সমেয়র মহািবdান জাঁদেরল সমােলাচক
ধূজটীpসাদ মুেখাপাধ ায় তাঁর pথম পেবর uপnাস িনেয় সpশংস মnব
কেরিছেলন। eকটা িবেশষ aবsান থেক গাপাল হালদার, সেরাজ দtর
মেতা সমঝদার সািহিত করাo গভীর আgেহর সে তাঁর pিতিট লখাi
পেড়িছেলন, আেলাচনা কেরিছেলন। তবু চলিত কথায় যােক জনিpয় লখক
বলা হয়, তমন জনিpয় লখক মািনক বেnাপাধ ায় তখেনা িছেলন না,
আজo নন। তুলনায় তাঁর eেকবাের সমসামিয়ক dজন লখক িবভূিতভূষণ
বেn াপাধ ায়, তারাশ র বেn াপাধ ােয়র পাঠকিpয়তা বিশ িছল বেলi মেন
হয়। aব মুgপাঠক, বশীভূত পাঠক, pায় আtিবsৃত পাঠক শরৎচেndর
চেয় বিশ আর কােরা িছেলা না। িনেজর কথা মেন কেরi বলেত পাির --তেব তারপের িবভূিতভূষণ eবং তারাশ েরর কথাi বলেত হয়। িবভূিতভূষণ
বরাবরi পাঠকিpয়, সত িজৎ ছাড়াo, আজo তাi। ‘পেথর পাঁচালী’,
‘আরণ ক’, ‘aপরািজত’ পেড়েছন eমন aেনক apত ািশত aসmব পাঠেকর
সnান পেয় আিম বরাবর আ য হেয়িছ। িবভূিতভূষেণর পেরi িকnt
জায়গাটা তারাশ েরর, মািনেকর নয়।
তাহেল িক আিম জনিpয়তার িবপরীেত মৗিলকতার কথা বলেত চাiিছ?
না, মৗিলকতা িনেয় কােনা কথা নয়। স বেড়া প াঁচােলা িবষয়। বরং
খািনকটা আnাজ হয় য, মািনক r থেকi হেত চেলিছেলন
শাসকসািহিত ক। তখনকার কথা জািননা, তেব তখনকার জায়গা থেক eখন
লখক িহেসেব মািনেকর rর সময়টা দখেত িগেয় মেন হয়, বাংলা সািহত
শাসেনর জায়গাটা তাঁর জেn kেমi িনিদ হেয় যাি ল। eকিদেন নয়,
মািনকেক কােনািদন স-ভূিমকা দািব করেতo হয়িন, চাখ রাঙােতo হয়িন।
কন মেন হয় ei কথা? তাঁেক িনেয় আেলাচনা, সমােলাচনা, িবতক,
তকাতিক, িব ািn, ভুল- বাঝা, ভুল বাঝা থামােত মািনেকর িনেজর
আেলাচনায় যাগ দয়া, কখনo কিফয়ৎ কখনo আtসমােলাচনা করা সবi
টানা dিট দশক ধের যভােব দখা গেছ তােত eকিদেক যমন সমেয়র
aিsরতা ধরা পেড়, anিদেক তমিন িশl-সািহত -সংsৃিতর aনড় ধারণার
আসনgিলেকo নাড়াচাড়া করেত দখা যায়। তাঁর মৃতু র পেরo তাঁেক িনেয়
লখািলিখ, িবতক কখেনাi eেকবাের থেম যায়িন। বরং তিরi হেয় গেছ
সমােলাচনা-সািহেত র eকিট বড় ধারা। eiসব থেকi তাঁর িবsয়কর
pভাবটা s হেয় oেঠ। বাংলােদেশo sাভািবক িনয়েম, ভােলা-মn যা-i
হাক, সবিকছু িভnপথ ধরেলo মািনেকর pিত আgহ িকnt aেনক চড়াiuৎড়াi পিরেয় ei বতমােন যন pবলi হেয় uেঠেছ। জনিpয়তা নয়,
তাহেল e িক মািনক-সািহেত র uৎকট sাতnt ? হেত পাের asিsকর িকnt
aনsীকায মািনেকর সািহত শাসেনর pবলতা।
মািনক বেn াপাধ ােয়র িবপুল সৃি িনেয় িবেশষভােব বা সাধারণভােব
আিম কােনা আেলাচনায় ঢুকেত চাi না। গত প াশ বছর ধের e-রকম
িবে ষেণর, মূল ায়েনর চ া মাটামুিট িনরিবি nভােবi চলেছ, তােত আজo
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aথনীিত iত ািদর সে কথাসািহেত র তফাৎ কিমেয় আেনন, uপnােসর
ধারণািটেকi pে র সামেন দাঁড় কিরেয় দন। আিম মেন কির, d সািহেত র
ভাবনা মািনক পাঠেকর মন থেক মুেছ ফলেত চেয়িছেলন। eকােলর
iিতহাস, রাজনীিত, নীিতিবদ া, মনstt, সািহেত র সে eমনভােব িমেশ
গল যন সািহত িঠক কী বst সটা আর িনধারণ করা না যায়। uপnােসর
ভাষা, আি ক, কাঠােমা, িবষয়-pস চরম মীমাংসার বাiেরi চেল যায়।
সমs আpবাক বািতল হেয় পেড়। uপnােসর eকটা নতুন পথ মািনক যন
জার কের দেগ দন। সািহেত কlনাবৃিt, সৃজনবৃিt, udাবনবৃিtর সে
মেশ বুিd-িবচার-িবে ষেণর কেনা-নীরস আেরা িকছু িভnতর বৃিt।
ব বে েদ শল -িচিকৎসেকর হােত তীkধার ছুিরর য-কাজ, aেনকটা
সiভােবi বুিdেক uপnােসর uপজীব জীবন o সমােজর তn-তn িবচাের
ব বহার করেত চাiেলন মািনক। বুিdpধান uপnােসর stপাত খািনকটা
ধূজটীpসাদ মুেখাপাধ ােয়র হােত হেয়িছল, তেব তা িছেলা গিণেতর মেতা
কেনা। িতিন তা কথাসািহিত ক িছেলন না। তেতা, কশায়, িবsাদ, িম
িদেনর মাnেষর জীবনযাপেনর রস সখােন িঠক মেলিন। মািনক বুিdর ei
শািণত আর আেলাসদৃশ astিট িনেয় জীবেনর খুব িভতেরর কkgিলেত ঢুেক
পড়েত চাiেলন।
‘জননী’ তাঁর pথম pকািশত uপnাস। আেগ বেলিছ aেনকটা চনাi
লাগিছল সিট, খুব ভড়েক দবার মেতা িকছু আপাতদৃি েত িছেলা না তােত।
িবেশর দশেকর শহর-নগেরর uপকে ঠর gাম-শহর মশােনা সমােজর নহাৎ
মধ িবt ণীর গl। গেlর কেnd, সংসােরর কেnd-থাকা মা। খুবi চনা,
িকnt eেকবাের r থেকi eকটু anরকম। গl হািজর করার বলায়
anরকম, চিরtgিলর আচার-ব বহার anরকম। সাদামাটা, িকnt সiসব
আচরণ-িkয়ার িপছেন আেবগ-িচnা-anভেবর, যুিk-িবnােসর ধরনটা
আলাদা, eকটু যন তরছা, যন লুকেনা-িজিনস বর কের আনার মেতা।
দখেত পাি , মািনেকর sতnt হেয় যাoয়াটা ‘জননী’ ত িঠকi আেছ, ধু
ঢাকনাটা আটেপৗের। বরং pথম লখা িকnt pথম pকািশত uপnােসর পের
pকািশত uপnাস ‘িদবারািtর কাব ’ r থেক শষ পযn aবাক করা
আনেকারা, নতুন, পুেরাপুির মািনকীয়। তাঁর রচনা তখন পূণ িবকােশর
aেপkায় থাকেলo।
১৯৩৬-e pকািশত ‘িদবারািtর কাব ’ পড়বার পের মেন হয় মািনক
মনিsর কেরi ভাবেত r কেরিছেলন, আমােদর সািহেত মাnষেক eবং
মাnেষর সমাজ, সংসার, রাTেক ভাসা-ভাসা ভােব দখা হেয়েছ eতকাল।
ছুিরর নীেচo ফলা হয়িন, aণুবীkেণর তলােতo পরীkা করা হয়িন।
sিবধাজনক আর sিsকর কতgেলা সামািজক মূল েবাধ o ধারণােক আঁকেড়
ধের uপnাস eতকাল egেনার চ া কেরেছ। বাঁধা o ধের নoয়া কতকgিল
মাnষীয়-বৃিt --- যমন দয়া, মায়া, সহাnভূিত, সমেবদনা, বাৎসল ;
anপেk লাভ, লালসা, কাম, বাসনা iত ািদ aবলmন কের সািহেত র কাজ
চািলেয় নoয়া হেয়েছ। কােনা িকছুেকi পরীkা কের দখা হয়িন। eককথায়
বাধহয় গাটা মানব-aিstটারi মুেখামুিখ হoয়া যায়িন। আমরা জািন,
সিত কার জীবেন িকছুেতi ফাঁিক চেল না, কড়ায়-kািnেত তার পুেরা মূল
ধেতi হয়। িকnt সািহেত চেলেছ kমাগত ফাঁিক। জীবেনর ছিবর সবরকম
রঙ সখােন anপিsত। aেনকিকছুi সখােন কৃিtমভােব gিছেয় নয়া, uপরভাসা, আpবােক ভরা। মnন কের দখা হয়িন মানিবক- চতন aিst থেক
কী কী uেঠ আসেত পাের। aমৃেত আtহারা হoয়া হয়ত চেল, িকnt জীবন
যখন িবষ uগের দয়, তােকo তা গলাধঃকরণ করা দরকার। জীবনটা
aিবকল কী, জানা না গেলo যেতাটা জানা যায়, তা জানেত চ া করা িক
হেব না? সািহেত র িক সi দায় eেকবােরi নi?

আসেল কী ঘেটিছেলা ‘িদবারািtর কাব ’ uপnাসিটেত? বাংলা ভাষা,
বাংলা গদ খুব নতুনভােব ব বহার করা হেয়িছেলা? রবীndনাথ, pমথ চৗধুরী,
ধূজটীpসাদ মেন রেখ, ভােলা-মn p িশেকয় তুেল রেখo িক মেন হেব
eকজন নতুন লখক uপnােসর গদ েক িভnতর uেdে , িভnতর কাজ
কিরেয় নবার জেn eেকবাের আনেকারা কের ফেলেছন? যিদ তাi হয়,
তাহেল তা করার pেয়াজন হেলা কন? মাnষ আর তার সমাজেক uেlা
জায়গা থেক বাঁকা চােখ দখেত চাiিছেলন বেলi িক ভাষার ঐ িতযক
ব বহার? সব রকেমর সmকgিলেক িতিন িক খুেঁ ড় খুেঁ ড় দখেত চাiিছেলন?
মাnেষর সে মাnেষর সmক, মানেবর সে মানবীর সmক, pেমর
সmক? আমােদর মধ িবেtর বৃেtর মেধ ? pম, শরীর, িহংsতা, িন রু তা,
িবেdষ-মানব সmেকর বলায় eসেবর anপাত কu িক িমিলেয় িদেত
পারেব? নািক মাnষ eiভােবi eকসে সব বiেত-বiেত aিsেtর দােয়
পৃিথবীেত বঁেচ থাকার বাধ বাধকতায় পুড়েতi থাকেব? আেরা p ঃ িঠক ei
ভি , ei িজjাসা-কিঠন, aসnt , aতৃp ভি িক বাংলা uপnােস eর
আেগ কানিদন দখা গেছ? বাংলা uপnােসর য ধরন-ধারন, pট, গlিবnাস, কােনা eকটা কাঠােমা, বি মচnd-রবীndনাথ-শরৎচnd পিরেয় যা
গেড় uেঠিছেলা, তার কােনারকম ছাপ না রেখi রিচত হেয় গল িক eকিট
uপnাস? কাঠােমার কথা আর িক বলব? আমরা জািন বাধহয় uপnাস
িতিন িলেখিছেলন-o না। কী িতিন িলখিছেলন িতিনi জােনন। সmদেকর
পরামেশi নািক িতিন ‘িদবারািtর কাব ’-র eকািট aংশ জমা িদেত িগেয়
িফিরেয় eেনিছেলন। সmাদক মহাশয় eকিট সmাব uপnাসেক আঁতুড় ঘেরi
nন িদেয় হত া করেত বারণ কেরিছেলন।
কী হেয়িছল জািননা! তেব মেন হয়, ei uপnাসিট pকােশর পর থেকi
বাংলা uপnাস আলাদা eকটা িঠকানা তির কের িনল। বাস করার জn
আলাদা eকটা বািড়। পুরেনা বািড়টা রiল, আর aেনকিদন থাকেব হয়ত,
আর যাঁরা সখােন থাকেবন তাঁরা হয়ত খািনকটা মরামত কের নেবন,
দরকার মেতা বাড়ােবন বা সংিkp করেবন। ei পুরেনা বািড়র পােশi
eকজন নতুন লখক িভn-eকটা িনমাণ খাড়া করেত চাiেলন। বাঝা গল,
চলিত কাঠােমা ভেঙেছ, ভাষা জিটল-kিটল পেথ চলেত r কেরেছ, মসৃণ
pশs বেড়া রাsা থেক পাঠকেদর নেম আসেত usািন িদে । যা পিরিচত
চনা, তােক eমন কের িচনেত বলেছ যন তা আবার aপিরিচত aেচনা হেয়
oেঠ।
আিম িভnতার কথা বললাম, নতুন পেথর কথা বললাম িকnt কাথাo
কােনারকম য়তার কথা তুিলিন। eমনকী, আধুিনকতা সমকালীনতার কথাo
নয়। পুরেনা বািড় ছেড় িদেয় সবাi eখােন চেল আসেব, আসাটােতi বাংলা
uপnােস pগিত o আধুিনকতা eকথাo বলা হে না। ঘেটoিন তমন।
বাংলা uপnাস aেনক বদেলেছ, pিতিনয়ত বদলাে । ব িতkম িহেসেব dচারজন eেকবাের িভnপেথ হঁেটেছন। িকnt পুরেনা, চনা ধারািট িঠকi বজায়
আেছ। eকজন সতীনাথ ভাদূিড়, eকজন কমলkমার মজুমদার বা aিময়ভূষণ
মজুমদার িকংবা দেবশ রায় িক eঁেদরi মেতা আরo কu- কu রেয়েছন,
যাঁেদর রচনােক িঠক বাংলা কথাসািহেত র চনা ধারার সে মলােনা যায় না-বাংলােদেশ যমন সয়দ oয়ালীuেlাহ বা আখতাrjামান iিলয়াস--তবু
বলেত হয়, বাঁধা, পিরিচত সড়ক িঠকi রেয় গেছ। আবার যাঁেদর pভাবশালী
sতnt পেথর পিথক বলা হেলা, তাঁরা সবাi য মািনক বেn াপাধ ায়
anpািণত e-কথা বলাo aব আমার uেd নয়। বরং তা য নয়, সটাi
জােরর সে বলা uিচত। pস টা ei জni তালা য, মািনকi pথম
পৗেন eক শতাbী আেগ বাঙািল uপnাস পাঠকেদর হকচিকেয় দন,
uপnাস-পােঠর uপেভাগ, আনn, sিs আর আরামেক আয়াস-pাপ কের
তােলন। uপnাস পােঠi sরাnর ঘটান; pবn, মননশীল রচনা, সমাজিবদ া,
মnন সামিয়কী
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‘পুতলু নােচর iিতকথা’, ‘পdানদীর মািঝ’, ‘জীবেনর জিটলতা’ iত ািদ
uপnাস আর তাঁর aজs ছাটগlgিল পড়েল বাঝা যােব, য-মািনেকর r
‘িদবারািtর কাব ’-e, ‘জননী’- ত, ‘aতসী মামী’-র গেl, সi eকi
মািনক drত পিরণত, সমৃd দাপুেট হেয় uঠেছন। িবষয় kমাগত বদলাে -যিদo িবেশষ eকটা িবষয়-বৃt িনিদ হেয় uঠেছ, তাঁর সমেবদনাgিল,
সমথন, সহাnভূিতgিল kেমi শk চহারা িনে , তেব িকছুেতi বাঁধা-পেথ
িতিন হাঁটেত চাiেছন না। গেlর মাnষজন খুব বদলাে । িমিছল কের তারা
আসেছ, eঁেদা, বd ডাবায় আটকােনা গাoিদয়া gােমর নানা পশার
মাnষজন, ধুমাt বঁেচ থাকার লড়াi-e জায়াল-আটকােনা পdাতীেরর
গিরেবর গিরব মৎsজীবী জেল-সmpদায়, নতুন নতুন মাtা িনেয় তাঁর
রচনায় দখা িদে । alিদেনর মেধ i বstবাদী, জীবনবাদী, বাsববাদী iত ািদ
নানা খতাব জুেট যাে মািনক বেn াপাধ ােয়র আর মাঝ-চিlেশ
আn ািনকভােব কিমuিনs পািটেত যাগ দবার পর eেস যাে eকটা sায়ী
মাকা--সাম বাদী, সমাজবাদী, বামপnী লখক। বলেত িক eসব uপািধর
সিত কার কােনা িনিদ মােন নi। সাধারণভােব িকছু eকটা বাঝােত পাের
হয়ত। িকnt d-eকিট p তুলেতi, যটুk বা বাঝা যায় তা আর ধােপ
টেক না। জীবনবাদী, বstবাদী নয় কাn লখক? a-বাsববাদী লখক আেছ
নািক কাথাo? আমার ধারণা, মািনক িনেজেক কিমuিনs মেন করেলo
কােনা খতাব বা মাকায় িব াস করেতন না। িতিন মুেখ িক বলেতন, না
বলেতন, তা ধতব নয়। তাঁর সব লখা, শষ লখা পযn pমাণ দয়,
সািহত িহেসেব দাঁড়াক, যুিk-pিkয়া হাsকর হেয় uঠুক, বjািনক দৃি টা
ভুেয়া-ঠুনেকা মেন হাক, তবু য-মnনকারী, খননকারী মািনক বেn াপাধ ায়েক
আমরা r থেকi দেখ আসিছ, সারাজীবন িতিন তা-i থেক িগেয়িছেলন।
বৃd বেটর বাল - যৗবন-বাধক iত ািদ সবi আেছ, kীণ বটচারা কােনারকেম
বােড়, সi eকিদন সেতেজ দখা দয় শাখা, পাতা, ফুল-ফল িনেয়, তারপর
আকাশ ছুেঁ য় ফেল, তারপর eকিদন ঘুণ ধের, kেয় যায়, মরেত থােক আর
নহাত বট বেলi বঁেচ থােক। ei রকমi aিভjতার লাহা-লkড়, আদেশর
aেমাচনীয় িচh, ঘুণ-kয় মািনক বেn াপাধ ােয়র মেধ o আমরা দখেত
পােবা।
eখন শষ pস । di মািনক বেn াপাধ ায়। মুk sাধীন (?), aদীিkত
(?) sফ লখক মািনক বেn াপাধ ায়, আর ১৯৪৪-e কিমuিনs পািটর
সদs হoয়া ‘কিমuিনs’ বা ঘািষত ‘বামপnী’ লখক মািনক বেn াপাধ ায়।
মািনক eেকবাের dখN কন? দশ খN করেত পারেলi আমােদর sিs। কারণ
eকজন লখক িকছুেতi য আটকা থাকেত চায় না, কবলi uপেচ-uপেচ
পেড়, য-পােt রাখেত চাi িকছুেতi তােত ধরেত চায় না। সজেn
eেকবাের ভাগ-ভাগ খN-খN করেত পারেলi আর আলাদা-আলাদা বােk
বn কের ফলেলi লখক সহেজ কbা হেয় যেত পাের। আমরা ভুেল যাi
rেত যমন কােনা না কােনাভােব শষ আেছ, শেষo তমিন r
আেছ।
eiবার eকটা আলাদা িহেসব কির। সব লখকi লখকজীবেনর কােনাeকটা পযােয় তাঁর সরা লখাgিল িলেখ ফেলন। তারপরi eকটু-eকটু কের
eিগেয় আেস aপরাh, eকটু-eকটু হেল পড়া। দখা যাে আn ািনকভােব
১৯৪৪-e কিমuিনs পািটেত যাগ দবার আেগ লখা- rর ১৫-১৬ বছেরর
মেধ মািনক তাঁর সরা (an কােনা শb ekুিন খুেঁ জ পাি না বেলi ei
পুরেনা শbিট ব বহার করিছ) লখাgিল িলেখ ফেলন। eর মেধ uপnাসগl di-i আেছ। িকnt ১৯৪৪-eর পর তাঁর grtপূণ লখা বলেত পাi,
uপnাস নয়, গli বিশ: ‘আজকাল পর র গl’, ‘ ছাট বkলপুেরর
যাtী’, ‘হলুদ পাড়া’; uপnােসর মেধ di খেN ‘ সানার চেয় দামী’,

আমরা দখিছ, eেকবাের pথম uপnাস ‘িদবারািt কাব ’ থেকi r
হেয় গেছ জীবেনর িভতর-িপঠ পরীkা করা। সকেলর সামেন পাতা-নকশার
ভােলা-মn বশ দখা যায়। uেl িনেল মাটা মাটা দাগ, ছঁড়া সলাi,
রেঙর িভতর-িপঠ চােখ পেড়। তখন যা িকছু uপায়-uপকরণ িদেয় জীবন
তির সgেলােক আঁেশ আঁেশ ছিড়েয় ছািড়েয় টেন-িছঁেড় দখা সmব হয়।
সািহেত র কােজর তখন আর শষ থােক না। জীবনেক aেনক খােপ রেখ
পরীkা, d মানব aিst িনেয় িবচার, eক-eকটা বৃিt িনেয় জিটল
aধ য়ন--eসবi তখন সmব হেত পাের। যমন pম-‘িদবারািtর কাব ’;
aিহংসাবৃিt-‘aিহংসা’; সৗnয, নারীশরীর-‘চতুে াণ’। ei ভােবi সব
সmবপর মানিবক পিরিsিত, সmবপর সব সমাজ-সmক, তারপর সংgােম
িলp মাnষ, দািরেd র ফাঁেদ, শাষেণর জােল আটকােনা মাnষ, জানা-aজানা
aসংখ সmেকর জিটল-kিটল বাঁধেনর মেধ udারহীন বnী মাnষ-লখেকর anসnােনর কাজ তা anহীন!
‘িদবারািtর কাব ’-র িবষয় িক? সাধারণ কথায়, eককথায়, ‘ pম’।
য- কােনা গড়-পাঠকেক িজjাসা করেল ei utরi পাoয়া যােব। মাটামুিট
সnt i হoয়া চেল তােত, কারণ ‘ pম’ কথািট িদেয় িকছু-eকটা িন য়i
আমরা বুিঝ। তা নাহেল কথাটা ব বহার কের কন লােক? বশ তা কাজ
চেল যাে -- pম করেত, বা anেদর pমকম বুঝেত, কােরা আটকাে না
কাথাo। eiরকম eকটা িনি nতার মেধ পড়া হেলা ‘িদবারািtর কাব ’।
গল সব gিলেয়। pথেম ংস হেয় গল কথাটার গড়পরতা মােন। চলিত,
আবছা aিনভরেযাগ o ব িkগত য aথটা eকরকম কের িছল, সটা sফ
uেব গল, তির হেলা ফাঁকা eকটা জায়গা, তারপর সi ফাঁকায় eেস
জমেত লাগেলা সেnহ, সংশয়, ষ-িবdrপভরা নানা p আর eকটার পর
eকটা পরsর িনভরশীল, পরsর-িবেরাধী িজjাসার জাল বানা r
হেলা: pম িক d মুgতা? কতিদেন তা িছঁেড় ফঁেস যায়? pম িক রkমাংেসর an তাড়না, eেকবাের লি ক? ভীষণ ঈষা, ভয়াবহ িবেdষ,
pেমর সে িমেশ থাকেত পাের িক? dা, ভিk, ভয়, িববিমষা, চরম
িন রু তা o হনন-pবৃিt pেমর সহগামী হেত পাের িক? আর oরাi বা
কারা--ঐ হরm, মালতী, আনn--oরা? মািনক িনেজi বেলন, oরা কu
পুেরাদstর মাnষ নয়, কােনা eকটা মানবীয় ধারণা বা বৃিtর ‘pেজকশন’
মাt। আমরা দখেত পাi মািনক, খুড়ঁ েত খুড়ঁ েত ‘iনেসs’ aবিধ পৗঁেছ
যান। ‘িদবারািtর কাব ’ পড়েত পড়েত যা ঘটেত থােক তা শষ পযn ei:
য ধারণা, িব াস বা eমনকী যুিk মেনর মেধ pািথত-pিতি ত থােক তা
ভেঙ পড়েছ িকnt তােদর জায়াগায় নতুন িকছুi গেড় uঠেছ না, aথচ মেন
হয় aেনক হাঁটা হেলা, দখা হেলা, আেলা-anকার eল, গিল-ঘুিঁ জ পরেনা
গল িকnt কােনা িকছুেতi িনি ত হoয়া গল না। uপnাস পােঠর শেষ
তেতা হেয় যাoয়া eকটা বাধi যন িsর হয়: মাnষেক জাড়াতািল িদেয়i
জীবেনর কালটা খরচ কের ফলেত হয়।
সািহেত মািনেকর মৗিলক কৃেত র ei জায়গাটা মেন রেখ eiবার
‘জননী’ পড়েত গেল বাঝা যােব e-uপnােসর িবষয়টা আলাদা বেট, িকnt
eর রচনার িপছেন কাজ করেছ মািনেকর সi বjািনক িনরাসk কিঠন
লখক aবsান। যা ভাবনাহীন anমনs মেন নoয়ােক ভাঙেত ভাঙেত
eেগায়, িকnt শষ িসdাn বা শষ সত বেল কােনা িকছুেক বািনেয় তােল
না। আেলা ছড়ােত-ছড়ােত যায়, নানা কাযকারণ সmেকর িদেক iি ত
কের --- িবষয় যা-i হাক, সমাজ হাক, রাT হাক, দািরd , শাষণ, িনgহ,
ণী- শাষণ, ণী-dnd, শহর-নগর gােমর মাnেষর জীবনযাtা হাক,
কাথাo িতিন কােনা লbেক পাtা দনিন, ঋিষ-বােক র দাহাi মােননিন।
িনেজর sতnt িচnার pাধাnেকi িতিন akেN তুেল ধেরেছন। পরপর
মnন সামিয়কী
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ণীসংgােম িনেজর uপর িনেজ চাপােনা আsায় i াপূরেণর চিরt আর
ঘটনার সৃি করা। সব িমিলেয়i মািনক। লখক মািনক বেn াপাধ ায়i
কিমuিনs হেয়িছেলন, েয়িডয় তtt, মাকিসয় দশন মািনক বেn াপাধ ায়i
gহণ কেরিছেলন। ei সব তtt তাঁেক aিধকার কের লখক মািনক
বেn াপাধ ায় বানায়িন।

‘িচnামিণ’, হয়ত বা ‘দপণ’। ভােলা-মn রচনা d-পেবi আেছ। শষপেবর
লখায় দখা িদে নানারকম ‘ম ানািরজম’, aেনক লখার kািn, aভ ােস
ভাসা-ভাসা লখা, মেনর মেধ বিড়র মেতা চেপ বসা িচnাভাবনা সৃজনpিkয়ার িনপীড়ন। তমিন pথম পেবo িছল eকধরেনর ক লািন, িkিনক াল
মেনািবকলেনর নােছাড় pবণতা। শষ িদেক আরo দখা িদেয়িছল ণীতেtt,

িকuবা : an িবpব
রtা মজুমদার
দশজ মাnেষরাo aবলুp হেয় গল। জাহাজ ভের ভের ধু আি কান
দাস িমক eেন হািজর করা হল। eরা pধানত eকেচিটয়াভােব আখ o
তামাক চাষ করত আর iuেরােপ রpািন করত। uনিবংশ শতেকর
গাড়ার িদেক বিশরভাগ uবর জিম ধু মাt আখ চােষর জn ব বhত
হত। িচিন রpািন হেয় দাঁড়াল pধান িবষয়। ১৮৯৮ সােল যখন
s ািনসেদর হিটেয় আেমিরকানরা আিধপত িবsার করল, তখন পরবতী
িতন দশেকর মেধ আেমিরকান ব বসায়ীরা pচুর জিম িকেন িনল। aেনক
বেড়া মােপ আখ চাষ r করল। হাiিত, জামাiকা থেক কম
পাির িমেক িমক আনেত লাগল। আর sানীয় চািষরা িমেলর থেক কম
দাম পেত থাকল। ফেল তােদর পেk িটেক থাকাi দায় হেয় গল।
eiভােব িবংশ শতেকর pথম িতন দশেক িকuবার মাnষ তােদর aেধেকর
বিশ জিম হারাল। আর ১৯৩০ নাগাদ দখা গল তােদর চাষেযাগ জিমর
৭০% আখ চােষর দখেল। িকuবা পৃিথবীর বৃহtম িচিন uৎপাদক দশ
হেয়েছ। iিতমেধ িকuবার সmূণ aথৈনিতক aবsাটাi আnজািতক
বাজাের িচিনর দােমর oঠানামার oপর িনভরশীল হেয় পেড়েছ। বনজ
সmেদর িবপুল kিত কের ধু আখ চাষ করা হেয়েছ। আর মাট
চাষেযাগ জিমর ৭৫% বেড়া বেড়া কেপােরশন o আেমিরকান
নাগিরকেদর হােত চেল িগেয়েছ। ১৯৫৯ সােল ‘বািতsা’ সরকােরর পতন
ঘিটেয় নতুন সরকার গিঠত হল। eর িতন মােসর মেধ ‘a াgািরয়ান
িরফম ল’ তির হল। ei আiেনর মাধ েম ভাগচািষ o ভূিমহীন চািষেদর
মেধ জিম ব টন করা হল। ১৯৬৩ সােল িdতীয় দফায় di লk কৃষক
পিরবােরর মেধ ছােটা ছােটা জিম ব টন করা হল। আর সtর শতাংশ
‘লািতফুনিদo’ aথাৎ বেড়া বেড়া আেখর খামার o প খামারgিল
সরকােরর হােত রাTীয় খামাের rপাnিরত হল। আেমিরকা pমাদ গণল।
বছের সাত লk টন িচিন কনার কাটা তারা বািতল কের িদল, িকuবার
সােথ সবরকম বািণেজ র িবেরািধতা করেত লাগল। ফলsrপ িকuবা
সািভেয়ত bেকর িদেক ঝুেঁ ক পড়েত বাধ হল। aেনক uদার শেত,
আnজািতক বাজােরর পাঁচgণ বিশ দােম তারা িচিন িবিk করেত
পারেলা। বদেল তারা aেনক সsায় পেTািলয়াম, খাদ dব , চােষর
সহেযাগী u মােনর যntপািত, রাসায়িনক সার, কীটনাশক, দািম জােতর
গr আমদািন করেত থাকল। ১৯৮০ সাল নাগাদ িকuবার কােছ pিত ১
হাজার হkর জিমর জn ২১িট কের Tাkর িছল। িকuবা স বছর আরo
আমদািন কেরেছ ১৩ লk টন রাসায়িনক সার, দশ হাজার টন রাসায়িনক
কীটনাশক dব । pায় সব যnt, যntাংশ, jালািন, চােষর সহেযাগী dব
তারা সািভেয়ত দশgিল থেক কেনেছ। িচিন রpািনর পয়সায় তারা
pায় সবিকছু বাiের থেক আমদািন কেরেছ। িকuবার কৃিষব বsা
eকফসিল চােষর oপর িনভরশীল হেয় পেড়েছ। eরকমভােব pায় িতন
দশক গল। িকuবা সমৃিdর শীেষ। িকnt eরকমভােব ধুমাt eকিট
ফসল eকেচিটয়াভােব চােষর ফেল eবং রাসায়িনক dব , ভাির যntপািতর
oপর aিতিরk িনভরশীলতার ফেল িকছু asিবধা দখা িদেত লাগল।

ভারতবষ sাধীন হoয়া থেক আজ isক যতgেলা বােজট ঘাষণা করা
হেয়েছ, তার বিশরভােগi বলা হেয়েছ কৃিষেক pাধাn দoয়ার কথা।িকnt
কাথায় কী? চািষর ভাগ তা খুলেছ না। কাগজ খুলেলi মােঝ মেধ i
দখিছ কৃষেকর আtহত ার খবর। রাসায়িনক সােরর দাম o u ফলনশীল
বীেজর দাম বেড় যাoয়ার ফেল, aথবা uৎপn ফসেলর সিঠক দাম না
পাoয়ার ফেল, আবার কখনo বা ঋেণর ভার বiেত না পের oঁরা
আtহত া করেছ। সi কেব পা াব-হিরয়ানায় সবুজ িবpব হেয়িছল।
তারপর থেক আজ aবিধ কৃিষেkেt তা গেবষণা, ফসেলর মান unয়ন
সবi হল। িকnt তা কৃষেকর আিথক স ট ঘাচােত পারেছ না। eবার
তাহেল ঠেক না িশেখ দেখ শখা যাক। কৃষেকর pােণর দােম ঠেক
শখার য মূল চুিকেয়িছ দেখ িশেখ যিদ তার িকছুটা ভার কমােনা যায়।
কােক দখব? কন িকuবা? ১৪৯২ সােল িkেsাফার কেলাmােসর চােখ
দখা ‘snরীতমা ভূখN’ আজ আমােদর চােখ জব িবpব বা aরগািনক
রভািলuশেনর রাল মেডল হেয় দাঁিড়েয়েছ।
িকuবা বলেল তামরা যিদ বেলা িফেদল বােstা আর হাভানা চুrেটর
কথা, তেব আমরা বলব িকuবার জব িবpব আর িকuবার জব কৃিষ
সিমিত aথাৎ িজ.e.o.-র ‘alারেনিটভ নােবল pাiজ’ পাoয়ার কথা।
১৯৮৯-e সািভেয়ত bক ভেঙ যাoয়ায় িকuবার aথনীিতর aপূরণীয়
kিত, ১৯৯০-e িকuবার ঘুের দাঁড়ােনা আর জব িবpেবর r। ১৯৯৯-e
িবকl নােবল pাiজ pািp, ২০০৬-e ডbু.ডbু.eফ. ফর নচােরর তরফ
থেক সবচাiেত িsিতশীল unিতর দশ তকমা পাoয়া, ২০০৭ aবিধ গাটা
eক দশক জুেড় কৃিষ unয়েনর কাঁটা eকেকর ঘর ছেড় দশেকর ঘেরi
আটেক থাকা (পৃিথবীর eকমাt দশ) --- ei হল িকuবার গত িবশ
বছেরর unয়েনর rপেরখা। eেতা ধু কথার কথা নয়। তাi dকথা বিশ
বলেতi হেব।
pথেম eকটু িকuবার iিতহােসর eক ঝলক দেখ নoয়া যাক। ১৪৯২
সােল যখন pথম eখােন কলmাস পা রােখন, তখন eখানকার aিধবাসী
িছেলন ‘আরাoয়াক iি ডয়ান’রা। eরা pধানত kেতর কাজ, চাষবাস o
বাগান করত, eক িম o জিটল পdিতেত, যার নাম ‘ কাnেকা’ চাষ।
আর anতম uৎপাদনশীল চােষর eকিট পdিত হল মািট o জব পদােথ
তির uঁচু িঢিব বা ‘ক ােমেলানেস’র oপর চাষ করা। eর ফেল গােছর
গাড়ায় বৃিd সহায়ক বাতাস সহেজi খলা করেত পাের। eছাড়া eরা
ঘুিরেয় িফিরেয় িবিভn রকম শs চাষ বাস করত। যমন -- ভুTা, িমি
আলু, টােরা, িভয়াNা, তামাক, তুেলা iত ািদ। মাnেষর ম ছাড়া আর
িকছুi তারা বাiেরর িজিনষ ব বহার করত না। সmূণ জব পdিতেত
pাকৃিতক ভারসাম বজায় রেখ ei চাষবাস হত। ei বhফসিল চাষ
পdিতেত মািটর gণগত মান বজায় থাকত। আেগর বছেরর ফসেলর বীজ
তুেল রেখ পেরর বছর তা বপন করা হত। সৗরশিkেক িনেজেদর iে
মেতা, ঋতুর সােথ তাল িমিলেয় ব বহার করা হত। s ািনশ uপিনেবশ
গেড় oঠার সােথ সােথ দশজ কৃিষ পdিত, দশজ সংsৃিত, eমনিক
মnন সামিয়কী
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ei দাঁড়াল য তারা িনেজরা তা িকuবার সােথ কান ব বসািয়ক সmক
রাখেবi না। an কান দশ যিদ তা কের তেব তারা আেমিরকার দািkণ
থেক বি ত হেব। ক ািপটািলs বড়দা kােসর িবপjনক খারাপ ছেলর
সােথ িমশেত বারণ কের িদল, eককথায় aথৈনিতক aবেরাধ করল।
e যন শােপ বর হল। িকuবার আজেকর ei য জবকৃিষ িনভর
সফল সমৃd rপ, তার জn যতিকছু ধnবাদ o aপবাদ সবi আেমিরকার
pাপ । সবেচেয় মজার ব াপার হল, িকuবার চাষবাস জব হেয়েছ
ঘটনাচেk নাচার হেয়। িকuবার pথম লk কৃিষেত aিতিরk যnt
িনভরতা কাটােনা aথাৎ িশlায়ন না কের তােত জবচােষর পdিত
aবলmন করেত হেব। pথম ধাkায় চােষর জিমেত রাসায়িনক dেব র
বদেল জব dেব র ব বহার করার pকl r হল। পরবতী সমেয় জব
চাষবােসর মাধ েম পিরেবেশর সাম িনয়ntক চাষবােসর িদেক eিগেয় চলার
িসdাn নoয়া হল। তােদর চাষবােসর জব পdিত eতi দশজ, eতi
pকৃিতর কাছাকািছ, যন pকৃিতর সমবয়সী। pকৃিত আর পিরেবেশর সােথ
eকটা sষম দoয়ােনoয়ার সmক sাপন করা হল। কান চাষেযাগ জিম
তা ফাঁকা থাকলi না, eমনিক কৃিষ মntেকর aিফেসর সামেনর লেনo
সবিজ চাষ করা হল। খাদ uৎপাদেন sিনভরতা aজনi pধান কাজ হেয়
দাঁড়াল। কােফেটিরয়ার লােগায়া জিমেত তােদর pেয়াজেনর সবিজ চাষ
হেত লাগল। আরo বলা হল িমিলটািররা আর সাধারেণর থেক খাদ dব
নেব না। uপরnt িনেজেদর aিতিরk খাদ সাধারেণর মেধ ব টন কের
দেব। eক বছেরর বাধ তামূলক য িমিলটাির pিশkণ, তা না িনেয়
যুবেকরা iuথ oয়াক Tুপ dারা পিরচািলত ৯৩টা খামাের চােষর কাজ
করেত পাের। eiভােব gাম o শহেরর রা ীয় খামাের, িচিন কেল,
কােজর জায়গায় ‘s-পিরচািলত kt’ বা ‘aেটাকনজু েমা’ সাফেল র সােথ
চলেত লাগল। ১৯৯৩ ত িকuবার সরকার eক সাহসী পদেkপ িনল।
বেড়া বেড়া রাTীয় খামার ভে
িমকেদর মািলকানায় ছােটা ছােটা
খামার ব টন কের িদেলন। eেদর নাম iu.িব.িপ.িস. বা ‘ বিসক iuিনট
aফ কাaপােরিটভ pাডাকশন’। ei ছােটা খামারgিল aেনক সহেজ
পিরচালনা করা যাে আর িচরাচিরত দশজ রীিতর জব চাষপdিতর
সােথ তারা িনেজেদর সহেজi মািনেয় িনেত পারেছ। eটা oiসময় খুবi
pেয়াজন িছল। ei iu.িব.িপ.িস.-র aবাক করা সাফল i পের িকuবার
‘পিরেবেশর সাম িনয়ntক কৃিষ’ (eেgা iেকালিজকাল) আেnালেনর
মrদN হেয় দাঁড়ায়। ১৯৯৪ সাল নাগাদ যখন eেলােমেলা ঘর গাছােনা,
চািষ o জিমর সিঠক সmn িনধারণ --- eiসব কাজ শষ হল, তখন
সরকার িকছু নীিত িনধারণ করল। ১লা aেkাবর নাগাদ বাজারেক কৃষেকর
কােছ unুk কের িদল aথাৎ কৃষক eখন থেক সরাসির বাজাের মাল
বচেত পারেব। eর ফেল aেনক ছােটা চািষ িতন-চারgণ লাভ পেত
লাগল। কােলাবাজাির কেম গল। eছাড়া নানারকম আiিন ছাড়, ট ােkর
ছাড় িদেয় সরকার তােদর সাহায করল। িকuবার কৃিষব বsার সাংগঠিনক
rপেক মাটামুিট িতন ভােগ ভাগ করা যেত পাের।
১। রাTীয় খামার
(ক) িনu টাiপ sট ফামস (িজ.i.eন.িট.)
(খ) ফামস aফ দা রেভািলuশনাির আমড ফােসস (eন.e.আর.)
(গ) ফামস aফ দা iয়ং oয়াকাস আিম (i. জ.িট.)
(ঘ) ফামস aফ দা িমিনিT aফ দা iনেটিরয়র (eম.আi.eন.আi.eন.িট.)
(ঙ) সlফ pিভশিনং ফামস a াট oয়াকেpেসস a া ড পাবিলক
iনিsিটuশনস
২। যৗথ খামার
(ক) eিgকালচারাল pাডাকশন কাaপােরিটভ (িস.িপ.e.)

১৯৭০-৮০র দশক থেকi egেলা বাঝা যাি ল। eকনাগােড় রাসায়িনক
dব িনভর চাষবােসর ফেল মািটর পুি gণ ন o ভূিমkয় বৃিd পেত
থাকল। মািটেত লবেণর পিরমাণ বিশ হেত হেত ফসেল রােগর pেকাপ
বাড়ল। ব বhত কীটনাশেকর pিত কীেটরা িনজs pিতেরাধ গেড় তালায়
কীটনাশক আর কাযকর হি ল না। জেলর sর aেনক িনেচ নেম
যাি ল। রাসায়িনক dেব র বজ েত জেলর uৎসgিল দূিষত হেয় যাি ল।
eছাড়া জিমেত কােজর জn যntপািত বিশ ব বহােরর ফেল মাnেষর
েমর pেয়াজন কেম যেত থাকল। তখন জিমর কাজ হািরেয় মাnষ
শহের ভীড় করল। যখােন ১৯৫৯ সােল িকuবার gামীণ aিধবাসীর সংখ া
িছল ৫৯%, সখােন ১৯৮৯-e তা কেম দাঁিড়েয়িছল ২৮%। eসব নানান
সমsায় পেড় ১৯৮২ নাগাদ ‘িবকl চাষ’ আেnালন r হয়। ছােটা
চািষরা িমেল তির করল ‘জাতীয় kুd কৃষক সংগঠন’ বা e.eন.e.িপ.।
aেনেক যাগ িদল ‘কৃিষ uৎপাদন সমবায় সিমিত বা িস.িপ.e.- ত। ছােটা
চািষরা তােদর জিমেত বhমুখী চাষ o িনিবড় চাষ pকl বজায় রাখল।
ei দশজ পdিতেত তারা খুবi সাফল লাভ করল। খুব সামাn দশজ
uপকরণ িদেয় তারা তােদর জিমেত সফল ভােব ফসল ফলােত পারল।
১৯৮০-র দশেকর শেষর িদেক িকuবায় ‘জাতীয় খাদ pকl’ r হয়।
eর মূল লk িছল ২০,১০০ হkর জিম থেক আখ uৎপাদন সিরেয়
সবিজ চাষ করা। pধানত হাভানা শহেরর পা বতী a লgিলেত ei
সবিজ uৎপাদেনর sিনভরতা pকl চালু করা হয়। sুল, কেলজ,
কমsানgিলেতo ei pকl চালু হল। িকnt ei pকেlর sফল পাoয়ার
আেগi িকuবার aথনীিত িবরাট ধাkা খল। pথমত, সািভেয়ত রািশয়ার
পতেনর r। িdতীয়ত, িস.eম.i.e. (কাuিnল aফ িমuচুয়াল iকনিমক
a ািসসেটn) তােদর সােথ ব বসার শত হঠাৎ কের শষ কের িদল।
তৃতীয়ত, dবছেরর মেধ বািলেনর pাচীর ভা ল। চতুথত, আেমিরকার
দাদািগির তুে uঠল। ei সব িমিলেয় িকuবার aথনীিতর iিতহােস
সবচাiেত কিঠন সময় নেম eেলা। িকuবার পেTািলয়ােমর ৯৮%,
খাদ dেব র ৬৬%, কাঁচামােলর ৮৬%, যnt o যntাংেশর ৮০% আসত
সািভেয়ত bেকর দশgিল থেক। বদেল রpািন হত uৎপািদত িচিনর
৬৬%, ফল ৯৮% শতাংশ। হঠাৎ কের ৮ িবিলয়ান ডলার িকuবার
ব বসা kt থেক uধাo হেয় গল। রpািন ৫৩৯৯.৯ িমিলয়ান ডলার
থেক ১১৫৬.৭ িমিলয়ান ডলাের নেম গল। আর আমদািন ৮১৩৯.৮
িমিলয়ান ডলার থেক নেম ২০০৮.২ িমিলয়েন নেম eল। িকuবা তখন
ভয় র aসমেয়র মুেখামুিখ। কােstার সরকার তখন ঘাষণা করল
‘শািnপূন সমেয়র মেধ িবেশষ সময়’ ( sশাল িপিরয়ড iন িপসটাiম)।
যুdকালীন বা আপৎকালীন তৎপরতায় ঘাষণা করা হল িকছু িনয়ম
িনেষধ। যমন, িনয়িমত b াক আuট, সাiেকেলর ব বহার বাড়ােনা,
Tাkেরর বদেল প ব বহার করা iত ািদ। বিশরভাগ খাদ dেব র uপর
রশিনং করা হল। ফেল জাতীয় sােs র দাrণ aবনিত হল। সামিয়ক
ant, sায়ুঘিটত রাগ দখা িদল। িভটািমন িব-eর aভােব pায় ৫০,০০০
লাক দৃি শিkর রােগ আkাn হল। রাসায়িনক সার, কীটনাশক,
যntাংশ, চােষর পাm iত ািদ না পেয় ফসল ফলােনা কিঠন হেয় পড়ল।
aেনেক দশ ছেড় চেল গল। আবার aেনেক ei চ ােল েক gহণ কের,
দশজ কৃিষ পdিত আর aসীম সিহ ত
ু ােক সmল কের দেশi রেয় গল।
িকuবার ei স ট জজিরত সময় আেমিরকার লােভর থাবা বরাবেরর
মেতা aিsর হেয় uঠল। ১৯৯২ আর ১৯৯৬ সােল যথাkেম ‘িকuবা
ডেমােkিটক a াk’ (টিরেসিল িবল) আর ‘িকuবা িলবারিট a া ড
ডেমােkিটক সিলডািরিট a াk’ ( হমs-বাটন a াk) --- eiরকম
হাsকর নােমর dিট িবল পাস করল। ei dিট িবেল যা বলা হল তােত
মnন সামিয়কী
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রাখা বীজ থেক বপন করা --- eiসব সােবিক পdিতi pকৃিতর
ভারসাম রkাকারী (a ােgা iেকালিজ) চােষর ankল o বnুভাবাপn।
(৫) বলেদর ব বহার --- ১৯৬০ থেক ১৯৮০-র মেধ চােষর kেt
Tাkেরর ব বহার eত বিশ িছল য বলেদর ব বহার ভীষণভােব কেম
যায়। িকnt ১৯৮৯-eর পের jালািনর aভােব যখন সব Tাkর pায় বেস
গল তখন বাধ হেয়i বলেদর ব বহার করেত হল। তারপর pজনন
কেndর সহায়তায় ei বলেদর সংখ া ২৩৪৪ থেক ১৯৯৩ সােল হল
৬৪,২৭৯টা আর ২০০২ ত আরo িতন লk বলদ বিশ হল। aতeব
jালািনর oপর aিতিরk িনভরতা কেম গল। eছাড়া গr পুষেল তার
dধটা, গাবরটা সবi কােজ লােগ।
aিতিরk যািntক কািরগির িবদ ািনভর কৃিষ পdিত pকৃিত o
পিরেবশেক ভীষণভােব kিতgs o ভারসাম হীন কের তােল। ভূিমkয়,
লবণায়ন, anবরতা, জব বhমুখীতার aবkয়, aরণ kয়, শিkর
aপব বহার, আথসামািজক সমsা, gাম থেক শহের anpেবশ বেড়
যাoয়া --- eiসব সমsা তখন সািরবdভােব eেস পেড়। ছােটা চািষরা
দশীয় িচরাচিরত পdিতেত চােষর কাজ r করার পর তােদর সাফল i
দিখেয় িদল য জব পdিতi eকমাt পিরেবেশর ankল চাষ পdিতর
eকক হেত পাের। eর পরবতী পদেkপ হল বনসৃজন, ভূিমkয় রাধ --eককথায় পিরেবেশর যটুk ন হেয়েছ, তা িফিরেয় দoয়ার চ া করা।
িকuবার কৃিষ ব বsায় gামীণ কৃিষর সােথ সােথ শহরা েলর কৃিষ ব বsার
eকটা বেড়া জায়গা আেছ। শহের চাষবাস নেত খুব aবাক লােগ। নগর
িফিরেয় না িদেল aরণ পাব না। eকথাটা িকuবার kেt িঠক নয়। কৃিষ
kেt শহর o gােমর সহাবsান সব িমথেক ভেঙ দয়। pথম িদেক
িকuবা িকছুটা বাধ হেয়i শহরা েল সবিজ চাষ করেত r কের। িকnt
পরবতী সমেয় তারা ei ব বsােক আtীকরণ কের ফেল। pথম িদেক
শহের সবিজ চাষ িনিষd িছল। ১৯৮৯-e ভয় র খাদ স েট পের গাটা
দশ যখন নােজহাল হেয় পেড়েছ, হাভানার aবsা আরo খারাপ। মাট
জনসংখ ার ২০% থাকত হাভানােত। তখন তারা িনেজরা uেদ াগী হেয়
চাষবাস r করল বারাnা, বািড় সংলg জিম, কমsল সংলg জিমেত।
সরকাির o পৗরসভার আiনকাnন িশিথল করা হল। pিতিট শহের ১৫িট
পৗর a েল িবেশষ িবভাগ খালা হল, যারা চাষবাস সংkাn pিশkণ o
সাহায দেব। ei সবিজ বাগােনর সাফল aবণনীয়ভােব বেড় চলল।
পাঁচবছের ২৮,০০০-eর বিশ ঘেরায়া সবিজ বাগান ধু হাভানােত তির
হল। ১৯৯২- ত য ফলন িছল শূn, ১৯৯৩- ত তা হেয় দাঁড়ােলা কেয়ক
শ' টন, ১৯৯৪- ত হাজার হাজার টন, ২০০৬-e ৩ িমিলয়ন টন খাদ dব
uৎপািদত হল। শহেরর pায় সবti তখন বীজ ব টন কnd, চােষর
সহেযাগী যntাংশ, কেmাs সার, জব সার, জব কীটনাশক িবkয় কnd
তির হেয় গল।
িকuবার gামীণ চাষপdিতর মেতাi শহরা েলর চাষ পdিতর
pাথিমক uেd িছল রাসায়িনক o যািntক পdিত হিঠেয় িদেয় জব
পdিত aবলmন করা। জিমেত ফসল ফলােনাi তখন pধান uেd িছল।
পের ধীের ধীের ei চাষ পdিতেক জিম o পিরেবেশর ভারসাম িবধায়ক
পdিত িহেসেব gহণ করা হল। িসমবােয়া পdিতেতi তা সmব, যােত
িকনা dজেন dজেনর পিরপূরক। যমন বhফসিল uৎপাদন পdিত aবলmন
করেল বাiেরর কীটনাশক ব বহার করেত হেব না। ei pাচীন পdিতেত
চাষ করেল বnু পাকার বৃিd হেয় শtr পাকা hাস পায়। eiরকমi
আরo aেনক পdিত, যা িকনা pাকৃিতক ভারসাম বজায় রেখ, িনেজেদর
মেধ i দনাপাoনা সmূণ্ কের সমৃd হেয় uেঠেছ। বীজ িনবাচন,
জলেসচন, হলকষণ সব পdিতেতi িচরায়ত, সােবিক পdিত aবলmন

(খ) বিসক iuিনটs aফ কাaপােরিটভ pাডাকশন (iu.িব.িপ.িস.)
৩। eকক মািলকানার খামার।
(ক) iনিডিভজুয়াল ফাম aন pাiেভট pপািট
(খ) iনিডিভজুয়াল ফাম iন পামােন ট।
pথেম রাসায়িনক আমদািনর জব িবকl খাঁজা o পের pকৃিতর
পিরেবেশর ভারসােম র ankল চাষবােস মেনােযাগী হoয়া --- eটা যন
‘মrতীর হেত sধা ামিলম পাের’ পাঁছােনার মেতা কিঠন পথ। িকnt
aসmব পথ নয়। কীভােব ei পিরবতন তারা সmব করল? eকটু
আেলাচনা করা যাক।
(১) sানীয় জব সােরর ব বহার --- বhবছর রাসায়িনক সার ব বহােরর
ফেল জিমর uবরতা o জবgণ সমােন hাস পাি ল। sানীয় দশীয়
পdিতেত তির কেmাs সার, সবুজ সার, গাবর সার, কঁেচার িঢিব
থেক তির িহuমাস --- eiসব ব বহার করা হেত লাগল। ১৯৯৮- ত
ei জাতীয় সােরর uৎপাদন বেড় ৭,০০,০০০ টন হেয়িছল। ২০০৩-e eর
পিরমাণ eক িমিলয়ন টন হেয় দাঁিড়েয়েছ। আেখর িছবেড়, িচিন িশেlর
বজ o ei কােজ লাগল। eর নাম ‘কাচাজা’। eছাড়া কৃষেকরা eমন
ভােব বেছ বেছ ফসেলর চাষ করেত লাগল, যােদর মূল থেক
নাiেTােজন সরাসির মািটেত sািপত হয়। eমন িকছু ব াকিটিরয়া eেদর
মূেল থােক, যা বাতাস থেক নাiেTােজন সংgহ কের। যমন --রাiেজািবয়াম, a ােজােটাব াkর iত ািদ।
(২) কীটনাশক ব বহাের জব িনয়ntণ o pকৃিতর সাম িবধান --- িকuবা
pমাণ কেরেছ য পিরেবেশর kিত না কের রাসায়িনক কীটনাশেকর থেক
সফলভােব জব কীটনাশক কাযকর করা যায়। যমন িনম, বা
a াজািডরােতা iি ডকা, eরকম আরo ৪০ রকম pজািতর গাছ আেছ
যারা পাকা মাকড় িনয়ntেণ সাহায কের। ধু িনম থেক তির কীটনাশক
িদেয় ২৫ রকম পাকামাকড় িনয়িntত হয়। িকuবায় eখন ১ লk
িমিলয়েনর oপর িনম গাছ আেছ। তারপর বhফসিল চাষ পdিতo কীট
িনয়ntেণ aেনক সাহায কেরেছ। eছাড়া pাকৃিতক খাদ -খাদক সmেকর
oপরo িনভর করা যেত পাের। যমন, aেনক পািখ আেছ যারা পাকা
খায়, aেনক িপঁপেড় আেছ যারা uiেপাকা খায়। আবার যসব িপঁপেড়
িমি আলুর খত ন কের, তােদর আটকােনার জn কলাগােছর গাড়া
কেট তােত gড় মািখেয় রেখ িদেল ফল পাoয়া যায়। eসব পdিত
পিরেবশেক দূিষত বা ভারসাম হীন কের না। pকৃিত o pাণীজগেতর
জীবনচk বাধাহীনভােব আবিতত হেত পাের।
(৩) িসমবােয়ািটক কািরগির পdিত বা িমথজীবী কািরগির পdিত --েমর apতুলতা জয় করার জn pথেম ei পdিত aবলmন করা
হেয়িছল। ১৯৯০ সােল ৮০% িকuবান aিধবাসীরা শহের থাকত। ফেল
gােমর চােষর জিমেত িমেকর aভাব দখা িদল। ফেল তারা eমন
pাকৃিতক িচরায়ত পdিত aবলmন করল, যােত ফসল খতেক, খত
ফসলেক, pকৃিত পিরেবশেক, পিরেবশ pকৃিতেক আদানpদােনর ফেল
সমৃd কের তুলল। dজেন dজেনর পিরপূবেকর কাজ করেত লাগল। ফেল
বাiেরর েমর pেয়াজন কেম গল।
(৪) পূবজেদর থেক পাoয়া িচরাচিরত দশজ চাষ পdিত o বhফসিল
চােষর রীিতর পুনঃsাপন --- িকuবার ছােটা চািষরা তােদর
িপতৃিপতামেহর কাল থেক চেল আসা পdিত aবলmন কের aেনক বিশ
লাভবান হল। ei সমেয়র পরীkায় utীণ পdিতgিল aবেহলা করার
নয়। যমন --- সার দoয়ার পdিত, মধ বতী চাষ, আবতেনর মাধ েম
শs চাষ, হলকষণ, বলেদর সাহােয হাল চষা, আেগর বছেরর বাঁিচেয়

মnন সামিয়কী

26

সেpmর-aেkাবর ২০০৮

করা হল eবং জব চাষ পdিতেক ধীের ধীের পিরেবেশর সাম িবধায়ক
চাষ পdিতেত পিরণত করার pিkয়া চলেত থাকল।
সমs পৃিথবীর কৃিষব বsা যখন যািntক o রাসায়িনক পdিত aবলmন
কের কৃিষেkেt সাফল aজন করেত চাiেছ eবং সটােকi সিঠক মেন
করেছ, িকuবা তখন uেlাপেথ হঁেট সাফেল র pায় িশখের পৗেছ গেছ।
e যন িফের দখা। pকৃিতর হাত ধের হাঁটেলi আর pকৃিতর ধমক
নেত হেব না। ভূিমkয়, পিরেবশ দূষণ, aিতবৃি , aনাবৃি , বnা-খরা
সবিকছু থেকi aেনকাংেশ রহাi িমলেব। আমােদর ei দশভূেত
লুেটপুেট খাoয়া দশটােতo যিদ কৃষেকরা eকটু জবচাষ পdিতর িদেক
মেনািনেবশ কের, তেব হয়েতা রাসায়িনক সার, কীটনাশেকর দাম বেড়
যাoয়ার জn ঋণ িনেত হয় না, ঋণেশাধ না করেত পারার জn
আtহত াo করেত হয় না। aিতিরk রাসায়িনক সার ব বহােরর ফেল

eেক eেক য asিবধার সmুখীন হেত হয়, যমন --- জিমর পুি gণ
ন , uবরতা ন , জলsর নেম যাoয়া, ভূিমkয়, জিমর টিkিসিট বেড়
যাoয়া --- eiসেবর সমাধান হেত পাের। জিমর hত সৗnয আবার
িফের আসেত r করেব। মূলত আমােদর পূবজেদর চাষ পdিতর মেধ
থেক, সi পdিতর পিরবধন, পিরমাজন করাi য়। ei দশীয় পdিত,
ei জব পdিত ধের িনেজরাi পিরেবেশর সাম িবধায়ক পdিতর িদেক
eিগেয় যাoয়া যাক। তারপর সরকার eেস যিদ হাত বাড়ায়, তাহেল তা
আরi ভাল। মাdা কথা হল --- মািট আর ফসেলর দাহাi --কৃষেকর চাষ পdিত যন সবসময় হয় শেsর সপেk।
কৃতjতা sীকার : Earthcare Books pকািশত ভরত মনসাটার বi
anসরেণ ei pবn লখা হেয়েছ।

Organic

Revolution

১. িবষয় : িচnার s তা aজর্ন
pািnক চািষ বা খতমজুেরর বতমান aবsানটাi বজায় রাখেত হেব?

সmাদক, মnন

িচিঠপt
তাহেল unিত কাথায় হল? আবার বতমান aবsােক ধের রাখেত
পtেলখক মিতলাল দবনাথ বেলেছন, “জানেত i া কের িঠক কান
চাiেলo ধের রাখা যাে না।
পেথ, কীভােব eসব anায় aত াচােরর সমািp হেত পাের” ... আবার
pািnক চািষ, খতমজুর য সমােজ বাস কের সখােন টাটা
বেলেছন, “ pিতিট মাnেষরi তার িনজs জীবনযাtার মান unয়েনর sp
িবড়লারাo
আেছ। ফেল p হে সমsা সমাধােনর utর খুঁজব
থােক, কামনা থােক আধুিনক unত sেযাগsিবধা o ভাগিবলােসর
কীভােব? পtেলখকেকo eব াপাের মাথা ঘামােত হেব। আমােদর
uপকরণ করায়t করার। gােমর eকজন pািnক চািষ বা খতমজুর যিদ
সিmিলত pেচ ােত utর বার করেত হেব।
তার বতমান aবsােনi িsিতশীল থােক, তেব কীভােব তার sp পূরণ
আমােদর শারীিরক o মানিসক চািহদা মটােনার জn আমরা
হেত পাের?”
uৎপাদন কির। ei uৎপাদেন আমরা কীভােব aংশgহণ কির, কীভােব
সবেশেষ আেবদন রেখেছন, “eেkেt সািবক বাsব পিরিsিত িবচার
uৎপাদন
পিরচািলত হয়, কীভােব uৎপািদত বstর ব টন হয়, সটা
িবেবচনায় রেখ eকিট সিঠক মতাদশগত rপেরখা মাnেষর সামেন ss
আমােদর পযােলাচনা করা দরকার, uৎপাদেনর iিতহাস ঘাঁটা দরকার।
হেয় oঠার pেয়াজনীয়তা আেছ বেলi মেন হয়। মnন পিtকার আগামী
aেনক
িকছু ছাড়াi সমাজটা চলেত পাের, িকnt uৎপাদন ছাড়া
সংখ াgিল িবিভn আেলাচনা o pিতেবদেনর মাধ েম আমার মেনর
সমাজটা চলেতi পাের না। যটা ছাড়া সমাজটা চলেতi পাের না,
দালাচল, িব ািn eবং িচnার aসmূণতা o as তা কাটােনার সহায়ক
সটাi আমােদর ভােলা কের বাঝা দরকার, তার iিতহাস জানা
হেব ...।”
দরকার।
সিত i ‘মnন’ পিtকা সমsা সমাধােনর ব াপাের িবেশষ grt
মুনাফািভিtক uৎপাদন ব বsার মেধ আেদৗ িক কান সমাধান
দয়িন, যতটা সমsা ব াখ ার oপর িদেয়েছ। সমােজর িবিভn সমsােকi
সmব --- aকৃিষ জিমেত িশl হেলo, পুঁিজিনিবেড়র বদেল মিনিবড়
eতিদন তুেল ধেরেছ, িকnt সামিgক সমাধােনর ব াপাের মাথা ঘামায়িন।
হেলo --- সটা ভেব দখা দরকার। iিতহােসর িশkা কী?
মােঝ ‘িবকl’ িনেয় লখা বার কেরিছল, িকnt সটাo eকটা িনছক িবষয়
মুনাফােক বাদ িদেয় িক uৎপাদন সmব? uৎপাদেনর িববতন িক স
িহসােব। মতাদশগত মnন চালােনার uেদ াগ নয়িন। আশা কির eবার
pবণতা দখাে ?
নেব। সmাদকমNলী য িবষেয় grt দেবন, সটাi পিtকােত
বাsব uৎপাদন kেt দখা যায়, eকদল uৎপাদন কের আর
pিতফিলত হেব। সমsা সমাধােনর ব াপাের যিদ grt দন, তাহেল
eকদল uৎপাদন পিরচালনা কের। eকদল uৎপাদক তা আর eকদল
িন য় সটা পিtকােত দখেত পাব।
পিরচালক। aসােম র মূেল রেয়েছ ei ভাগাভািগটা। ei ভাগাভািগটা
তেব ei pসে আমার িনজs মত ব k কির। ফরািস িবpেব
িক আমরা তুেল িদেত পারব? সমােজর pিতিট ব িkর unিতর জn,
সাম বােদর ঝাNা uেঠিছল, তােতo সাম বাদ আেসিন। aসাম থেকi
pেয়াজেনর জn uৎপাদন পিরচালনা করেত পারব?
গেছ, eখন তা িদন ক িদন বেড়i চেলেছ। p হে aসাম দূর
আsন আমরা uৎপাদেনর iিতহাস ঘঁেট দিখ eটা সmব িকনা।
হoয়ার কান সmাবনা দখা যাে িক? eর কান িভিt আেছ িক? eটা
িঠক সমােজ aসাম থাকেল সােম র আকাkা থাকেব, pেচ া থাকেব।
১২ aেkাবর ২০০৮
শংকর সরকার
বতমান িশlায়েনর মধ িদেয় aসাম দূর হoয়ার কান pিkয়া দখা তা
পানাগড়, বধমান
যাে i না, বরং বেড় যাে । তাহেল িক িsতাবsা বজায় রাখেত হেব?
২. িবষয় : সmাদকীয়/ আমার jেলিন আেলা
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Manthan Samayiki

Regn. No. WBBEN/2000/3047

িpয় সmাদক,
মnেনর জুলাi-আগs ২০০৮ সংখ ার “আমার jেলিন আেলা” শীষক
সmাদকীয় pিতেবদন সmেক d’চারেট কথা বলেত চাi।
pিতেবদেনর চতুথ প ারায় eেস হাঁচট খলাম। “গৃহs ঘেরর পুrষ
eরকম kমতার নশায় unাদ হেয় গেল পড়িশরা বেল ‘শয়তােন পেয়েছ’।
িকnt আদেত স তা মাnষi --- কারo বাপ, কারo ছেল, কারo pিমক,
কারo বা বnু। িনেজর aিsেtর জn, িনেজেদর পিরবার, পাড়া, জাত,
কৗম বা দেশর aিsেtর জn তার মেধ জেগ oেঠ aপরেক --- aপর
পিরবার, পাড়া, জাত, কৗম বা দশেক --- ংস করার pবৃিt, kমতা
ব বহােরর iে । eকটা পিরবার, সমাজ বা জনেগা ীo বঁেচ থাকার যুিkেত
সi kমতা বা পাoয়ারেক anেমাদন দয়।”
হাজার হাজার বছর আেগ aরণ বা চারণভূিমর aিধকার িনেয় যুdরত
জনেগা ীর মানিসকতা বাঝােত হয়ত e সংjা কাযকর হেত পাের। িকnt
আধুিনক সাmাজ বাদেক ব াখ া করেত গেল e সংjােক aিত তরল বেলi
মেন হয়।
আর তাi পরমাণু শিkর িনিরেখ আেমিরকা, রািশয়া, চীনেক eকাসেন
বিসেয় দoয়া, “িনuিkয়ার ডটােরn”-eর িনেnমn করার মেধ ei
তরলতাi স ািরত হেয়েছ।
আ া বলুন তা, আেমিরকা পরমাণু বামার সmার বািড়েয় যােব,
pরিথবী জুেড় ৭০০-র বিশ সামিরক ঘাঁিট বািনেয় চীন-রািশয়ােক িঘের
ফলেব, oয়ারশ চুিkর aবলুিp সেtto nােটােক পূবিদেক সmpসািরত
করেব, িনত নতুন যুdস ী খুেঁ জ িবিভn a েল সামিরক মহড়া চালােব,
আর চীন-রািশয়া িক সখােন skমার রােয়র “ বচারা থিরয়াম” হেয়
থাকেব? আেমিরকা িক eসব করেছ তার aিsেtর pেয়াজেন? নািক তার
aপছেnর দশgিলর aিstনােশর pেয়াজেন? আtরkার pেয়াজেনo তা
পিরবার, সমাজ, কৗম, জািত বা দেশর সমথন থাকেত পাের। তাi না?
চীেন ক’টা সামিরক ঘাঁিট আেছ? রািশয়ারi বা ক”টা? িকেয়ােটা
pােটাকল আiেন পিরণত হoয়ার সময় আেমিরকা সের িগেয়িছল, িকnt
রািশয়া anেমাদন িদেয়িছল। (সূt : sজয় বsর pবn, মnন, ম-জুন ২০০৭
সংখ া)। আমরা িক eসব িবচােরর মেধ আনব না?

আর িনuিkয়ার ডটােরেnর জni িমশর আজ sেয়জ খােলর মািলক
eবং িকuবায় িবpব বঁেচ আেছ। ভুেল যাব?
আমার তা মেন হয়, যিদ iরােকর মািটেত oয়ািশংটেনর িদেক তা
কের eকটা ICBM থাকত, তাহেল iরােকর aবsা আজ যা হেয়েছ, তা
হত িকনা সেnহ।
আর eকটা িবষয় aবাক কেরেছ। ভারত-আেমিরকা পরমাণু চুিkেক
কnd কের যুযধু ান di পkেক aথাৎ মহঃ সিলম o রাhল গাnীেক eকi
পংিkভুk কের বতমােনর eকটা grtপূণ সাmাজ বাদ িবেরাধী সংgামেক
ছায়াযুd িহেসেব দখােনার pয়াস।
িসিপeম পরমাণু িবd েতর িবেরাধী নয়। িকnt পরমাণু দাসেtর িবrেd
বা পরমাণু িবd তেক aজুহাত কের আেমিরকার পােয় িনেজেদর sাধীন সtা
িবসজন দoয়ার িবrেd। e িবষেয় িসিপeম তার য aিভমত pকাশ
কেরেছ, তার সােথ মnেনর ei সংখ ায় sজয় বsর pবেnর শষ বাক িট বা
aজুন মািখজািনর সাkাৎকােরর িশেরানােমর সােথ কান িবেরাধ নi।
“eকটা িকনেল eকটা ি ”-র মেতা eকi pযুিkেত বামা আর িবd ৎ
বানােনা যায় বেল আপিন পরমাণু িবd ৎ চান না। িকেয়ােটা pােটাকল িকnt
তার চতুথ pিতেবদেন শিkর uৎস িহেসেব পরমাণুর sীকৃিত িদেয়েছ, যিদo
যেথ সতকীকরণ সহ। (সূt : sজয় বsর pবn, মnন, ম-জুন ২০০৭
সংখ া)।
সmাদকীয় pিতেবদেন আপনার i া, আেkপ o সমােলাচনা eক
সহমেতর িব ব বsার িদেক িদকিনেদশ কের, যখােন pকৃিতর সে স িত
রেখ শিkর িনয়িntত ব বহার সmব হেব। আমরা ei মুহেূ ত তার থেক
বhদূের থাকেলo সi কািkত ব বsা িবে eকিদন কােয়ম হেবi, স
dিনয়ার মজdর eক হেয়i হাক বা an য কানভােবi হাক।
সi ব বsার িদেক িবে র eিগেয় যাoয়া eবং সটােক আটকােনা বা
বানচাল করা --- ei dেndi আবিতত হে যাবতীয় anবতীকালীন
কমকাN। যেথ নমনীয়তা, ধয, িবে ষণ o anশীলেনর মধ িদেয়
আমােদর পk বেছ িনেত হেব।
১০ aেkাবর ২০০৮

দীেপন সনgp
রবীndনগর, কলকাতা ১৮

পাঠেকর pিত

পা সেpmর মােসর গাড়া
আমরা সmpিত eকিট পািkক সংবাদপt pকাশ করার কথা ভাবিছ। ei মেমর্ পিtকার িকছু বnুর সে কথাবাতর্ার িভিtেত আমরা
না
থেক কেয়কিট নমুনা সংখ া pকােশর uেদ াগ িনi। iিতমেধ সেpmর-aেkাবর d’মােস ‘সংবাদমnন’ নাম িদেয় ৬িট নমু
গ না সংখ া pকাশ করা হেয়েছ।
egিল আমরা পিtকার সমs পাঠকবnুেকi দখােত চাiিছ। আমরা চাi পাঠক িহেসেব আপিন ei নমুনা সংখ াgিল দখুড়ন eবং আমােদর পরামশর্ িদন,
eরকম eকিট পািkক সংবাদপt pকাশ করা যায় িকনা। যিদ মেন কেরন pকাশ করা যায়, তেব তা কীরকম হেত পাের,
, কী কী তােত িনয়িমতভােব
থাকেত পাের, তার আি ক কীরকম হেত পাের, কীভােব তার সংবাদ িনয়িমতভােব সংgহ করা যায়, কত দাম হেত পাের, কীভােব িবতরণ হেব --eiসব িবষেয় আপনার sিচিnত মতামত আমরা eকাnভােব আশা করিছ। মnন সামিয়কীর িdমািসক সংখ া aব eকiরকম pকািশত হেত থাকেব।
যাঁরা ডাকেযােগ পিtকা পান, তাঁেদর আমরা ডােকi eকিট anত নমুনা সংখ া পাঠােনার চ া করিছ। যাঁরা sল থেক বা সরাসির আমােদর হাত
থেক পিtকা নন, তাঁরা ‘বাকচচর্া’, ৫০ সীতারাম ঘাষ sTীট, কলকাতা ৯ থেক কিপ সংgহ করেত পােরন। ei িঠকানায় pিত ম ল o শিনবার dপুর
২ টা থেক সn া ৭টা পযর্n আমােদর পাoয়া যােব। eছাড়া সmাদেকর সে যাগােযাগ করা যেত পাের।
যাগােযােগর িঠকানা
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