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মন চায়িন, তবু পািলেয় এলাম। ােম বড় অশাি ।” দেল-দেল মারামাির, আশমােন যখন-তখন ধাঁয়া, বাতােস 

মু মু  আতনাদ। িনদলীয়, অ-িহংস হেয় থাকেত চাইেলও উপায় নই— দল ও িহংসা সব াসী। “আপিন 

দলাদিলেত থাকেত চান না, শাি েত ঘর-সংসার করেত চান, িক  করেত িদেল তা? এই বামা পড়ল, কারও 

ঘের আ ন লাগল, কউ খুন হল। পারেবন শাি েত থাকেত?”  

এ তা গল এক রকম অশাি । যিদ-বা কউ এড়ােত পারল, জীবেনর অন  অশাি েলা থেক লােক কী ভােব 

বাঁচেব? “সামান  জিম, বছের দু’মােসর ভাতও আেস না। আেগ মজুির কের চলত। এখন জােট কােলভে । আেগ 

নদী-নালায় মাছ ধরতাম, ঘাস কেট বচতাম, স সবও িগেয়েছ।”  

ভারত সরকােরর তথ  বলেছ, থাগত জীিবকার সুেযাগ স ু িচত, অথচ নতুন ধরেনর কম সং ােনর ব ব া নই। 

তদুপির, “ ােমর যা অব া, সংসার ফেল রেখ বাইের কাজ খু ঁজেত যাব, তারও চারা নই”— জগদীশ তাই 

সপিরবার কাচিবহার শহের, পিলিথন টািঙেয় বাসা বাঁেধন। ঘর গড়া তা দূর, ভাড়া নওয়ারও সামথ  নই। 

জগদীশ সারা বছর নানা িজিনস িবি  কেরন। যমন, এখন কাঁচা আম-মাখা। আবার ক’িদন পর আচার। কখনও 

ফল, কখনও ফুচকা। যখন যটা চেল। তাঁর ী বািড় বািড় বাসন মােজন। দুই কন ার বড়িট কখনও মােয়র খাটিন 



হালকা কের, কখনও বাবার জন  মশলা তির কের। স ই ু ল ছেড়েছ। ছাটটা এখন াস ি , শহেরর এক 

াইমাির ই ু েল পড়েছ। “বড়টােক তা পড়ােত পারলাম না, ছাটটা যত দূর পাের পড়ুক।”    

কী কেরই বা পারেবন? “সারা িদেন স র-আিশ টাকা রাজগার হল তা ঢর। এই তা বলা ডুবেত চলল, 

িতনেশা টাকারও িবি  নই। সব টাকা খেয় ফলেল তা চলেব না। কালেকর জন  িজিনস িকনেত হেব। আজ 

বৃি  হেয় গল, িবি ও কেম গল। কাল হয়েতা একটু বিশ হেব”, জগদীেশর মুেখ হার-না-মানা হািস। “ বৗ 

মােস হাজারখােনক টাকা পায়, চেল যায়, ভাতটা জুেট যায় দাদা।’’    

ােমর কথা ভুলেত পােরন না। মন কমন করেল মােঝ মােঝ যানও সখােন। ভেঙ পড়া ঘের দু’দ  থেক চেল 

আ সন। ঘর সারাই করার স িত নই। সারাই করেলও ঘের থাকার কউ নই, স আবার ভাঙেব। “মায়া বািড়েয় 

কী লাভ? এক িদন না এক িদন তা সবই ভুলেত হেব দাদা।” কত কত লাক ঘর ছেড় চেল যাে । “ শেন 

িগেয় দখুন না, কত লাক ন ধরার জন  বেস আেছ, কাথায় মা াজ-ব া ােলার, কান কান মুলুেক। কী 

করেব? খােব কী?” বা িবক, রাি  দশটার শন লােক পিরপূণ, ওেয়িটং েম, াটফেম, বাইেরর চ ের েয় 

থাকা, বেস থাকা, অেপ ায় থাকা— কখন ন আসেব, য ন তােদর িনেয় যােব দূর দেশ। কননা, ােম 

কাজ নই। “ ছেল- ছাকরারা তা যাে ই, এখন অেনেকই ঘর-বংশসু  চেল যাে । বৗ-বা ােক কার ভরসায় 

রেখ যােব? তােদর িনেয়ই চলল। সাত-মাস আট-মােস এক বার িফরেব, দু’িতন মাস থাকেব, আবার চেল যােব। 

তার পর আে  আে  ফরা ব  হেয় যােব। আিমই এখন কত কম যাই ােম, আেগ মােস এক বার চেল যতাম, 

এখন কমেত কমেত ছ’মােস ন’মােস এক বার।”   

তা বেল সবাই াম ছেড় চেল যাে  এমন নয়। “যারা পারেছ তারা থাকেছ। যােদর খািনক জার আেছ। আবার 

অেনেকর কাথাও যাওয়ার নই বেল ােম পেড় আেছ, বুেড়াবুিড়রা।” ােম থাকেত গেল জার লােগ। জিম-

জায়গা, ব বসাপািত, আর স সব র ণােব েণর জন  পািটর খু ঁিট। পািট একটা অথৈনিতক কাযকলাপ। তােত 

যারা যাগ িদেত পারল তারা িটেক গল, বাড়েত লাগল। শহেরর সে ও তােদর আসা-যাওয়া লেগ রইল, আবার 

ােমর ওপরও অিধকার কােয়ম থাকল। জগদীশ ও তাঁর মেতা হাজার হাজার লাক যখন শহের িন পায় 

আি েতর জীবন কাটান, তখন ােমর মতাবানরা শহের আেস িনেজর জাের, সস ােন। ছেল- মেয়রা শহের 

পড়েত আসেত লাগল, তােদর র-অসুেখ শহেরর  হাসপাতােল িচিকৎসা করােত আসেত লাগল। আর 

জগদীশেদর স ান শহের এেসও ু লিশ ার িন য়তা পল না। ঘেরর পােশ ম  হাসপাতাল, িক  তােত 

িচিকৎসা দূর, জগদীশেদর েবশািধকারও নই।  

উ েরর কাচিবহার থেক নেম আিস কলকাতার উপকে  সদ  গিজেয় ওঠা বি েত। দি ণ চি শ পরগনার 

কুলতিল, গাসাবা, বাস ী থেক উজাড় হেয় আসা পিরবার েলারও অেনেকরই একই কািহিন। জাতীয় নমুনা 



সমী ার তথ  অনুযায়ী, ামীণ ে  মািসক পািরবািরক আেয়র িবচাের পি মবে র অব ান দেশর মেধ  ি তীয় 

সবিন , মধ েদেশর িঠক ওপের। এ রােজ র ৭৩ শতাংশ পিরবােরর মািসক আয় সােড় সাত হাজার টাকার 

নীেচ। এর মেধ  আবার ৪২ শতাংশ পিরবােরর মািসক আয় পাঁচ হাজার টাকার নীেচ। এই আেয় ু ি বৃি র ব ব া 

যিদ হয়ও, নিমি ক সংঘােতর মুেখ পড়ার স াবনা থেক বাঁচায় ক? “আমােদর বলল, তারা িবেরাধী, আর 

আমােদর ঘর ভেঙ িদেয় গল, কিচ ছেলটােকও ছােড়িন, লািথ মের কামর ভেঙ িদল”, কুলতিল থেক উৎখাত 

হেয় আসা মিলনা কা া চাপেত পােরন না। “ রাজ রাজ িমিছেল ধের িনেয় যােব, অত িমিছল করেল রাজগার 

করব কখন, খাব কী”— গাসাবা থেক আসা মেনার েনর । “না-হয় নুন-ভাত খেয় থাকব, তবু শাি েত 

থাকেত চাই”, জগদীশ যন এক ব াপক জনেগা ীর িতিনিধ।     

গত শতা ীেত ামীণ দাির  দূরীকরেণর কমসূিচ েলা াম-জীবেন খািনকটা সুি িত এেনিছল। “অেনক আশা 

িছল, আমার তখন ছেলেবলা। গিরবরা দু’কাঠা চার কাঠা জিম পল, সই সাঁেঝ খেল সকােল না-খাওয়ার সমস া 

খািনক িমটল। ভাবলাম আরও উ িত হেব।” হেয়িছল বেলই মাণ পাওয়া যায়। িব ব াে র এক িতেবদন 

বলেছ, গত শতা ীেত এ রােজ  ামীণ দাির  ত াস পেয়িছল। িক , জগদীশরা বড় হেয় উঠেত “আবার য 

ক সই। কউ কউ খুব বড়েলাক হেয় গল। তােদর হােত সব, পুিলশ তােদর, প ােয়ত তােদর, িবিডও 

তােদর। আমােদর দখার কউ রইল না।” স অরাজকতার পিরণােম পিরবতন হল। “ভাবলাম সিত ই আমােদর 

িদন িফরেব। িক , কাথায় কী? লািঠ েলা এক রইল, লািঠ েলা তল খেয় আরও চকচেক হেয় উঠল। আেগ 

আমরা জানতাম কার ঘােড় কখন স লািঠ পড়েব, িক  এখন তা হওয়ার নয়। য কউ য কানও সময় লািঠর 

ঘােয় েয় যােব”, বলেছন মেনার ন। “পািলেয় না এেস উপায় কী? যােদর ধন আেছ তারা আরও ধনী হে । 

গিরেবর জন  অেনক ক  হল। িকছু িকছু সুিবধা পাওয়া গল। িক  বিশর ভাগটা খেয় গল বুলবুিল। এক 

বুলবুিল খল তা আর এক জন ছাড়েব কন, সও খেত চাইল। চলল খাওয়ার লড়াই। বাঁচেত হেল পালােতই 

হেব ভাই।”     

সবার পে  করল, তািমলনাড়ু, তল ানায় পািলেয় কাজ খাঁজা স ব নয়। সবার পে  রাজনীিতর ব বসা-

ব াপাের অংশীদািরর সুেযাগ নই। পি মবে র সই জনেগা ী, যারা িদেন একেশা- দড়েশা টাকায় সংসার 

িতপালন কের, তােদর কী হেব? এই মানুষ এতই অসহায় য, িনেজ কী চায় সটুকু বুঝেতও চােখ অ কার 

দেখ, যিদও বা বােঝ, স-কথা মুখ ফুেট বলেত পাের না। কখন যন তার মন, তার বুি , তার যাবতীয় অনুভূিত 

রাজনীিতর পা া-পু েতর গলায় উ য়ন, রাম-ভগবান, দশমাতা, ইত ািদ ের িনত হয়। লািঠ েলা লকলিকেয় 

ওেঠ, এক অসহায় মানুষ অবিশ  দহশি  এক  কের বল িব েম লািঠ চািলেয় দয় অন  এক অসহােয়র 

ওপর। বশ তার কারখানা চেল, অসহায় মানুষ েলা পিরণত হয় িহ ু েত, মুসলমােন, গা ী ােথর দােস, অতঃপর 



লােশ। মৃতেদেহর ওপর গেড় ওেঠ মতার সৗধ, অভ ের কাপািলেকর শবসাধনা, বিহভােগ নরঘােতর 

চা িশ ।   

একটাই ভরসা, যুগযুগাে র লাককথা বেল: সাধনা সা  হেল শব জেগ ওেঠ, মানুেষর সাধনায় পুনজাত স 

লােকর থম ও অি ম উৎসগ সই কাপািলক। লাককথা িমথ া হয় না। 

 


