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Abstract
The post freedom Naxalite moment emerged as the altennative to main stream politics of
corruption greed nepotism the movement was leaded by kanu Sanyal, Charu Chandra
Mazumdar, Jangol Santal, Jamini Gupta, and believed in the idealistic principles of honesty
and integrity. But as with all idealistic movements, Naxalism degenerated into violence and
bloodshed. The regional writens dealt with the Naxalite movement include Samresh Basu,
Samaresh Majumdar, Saibal Mitra, Santosh Kumar Ghosh, Maheshewate Devi, Swarna
Mitra, Bani Basu, Amar Mitra, Ashok kumar Mukhopadhy. Among them Abhijit Sen stands
out as he was a Naxalite himself. In my thesis I wish to explore the writings which dealt
with the Naxalite period focusing on his treatment of volatile, virulent period of history.
“The term Naxalites comes from Naxalbari a small village in west Bengal,
where a section of the communist party of India (Marxist) Led by Charu
Majumdar, Kanu Sanyal, and Jangal Santhal initiates an uprising Kishan
Sabha, of which Jangal was the president, declared their support for the
movement initiness to adopt armed struggled to redistribute land to the
landless”.
স্বাধীন বাযনত াভাভচও  অথথননভতও বফলনভযয ওাযনণ সমফ গুরুতয ংগ্রাভ তথা আনদারন ংখভিত য় নওার
আনদারন ভঙর সগুভরয ভনধয অনযতভ। ১৯৬৭ ানরয এই স্ত্র আনদারন আননত সঘনয়ভঙর নতুন ভূরযনফাধ, কড়নত
সঘনয়ভঙর নতুন ভাচ তথা াভাভচও ওাঠানভা । ভাওথন্থী আদনথ নওারওভথীযা সালাীন এও াভযফাদী ভাচ
ভযস্পঠানভা কড়নত সঘনয়ভঙনরন। । ভওন্তু যক্তাক্ত ভফপ্লনফয সম থ তাযা সফনঙ ভননয়ভঙনরন তা ভঙর ংওীণথ, ভানফতায
ভযন্থী । ধনীও সেভণ, চভভয ভাভরও ভওংফা সচাতদাযনদয ঔতভ ওযাই সমন নয় উনঠভঙর তানদয ভূর রিয। সদচুনড়
তানদয স্ত্র ংগ্রাভ ভফনফাযনণয ভনতা সপনি নড়ভঙর বাযতীয় ভানচয নয । লড়মন্ত্র, গুপ্ততযা, ভনভফথঘানয ভনধন- এই
যক্তাক্ত নথ সওান আনদারনই পর নত ানয না। তাই সদঔা মায় নওার আনদারন পর য়ভন। ভানফাভধওায রঙ্ঘন,
কণতনন্ত্রয তযা  সদচুনড় ন্দ্রানয ফাতাফযণ বতযী ওযায অযানধ নওার ওভথীনদয ধনয ধনয ওাযাফদী ওযা য়।
সচনরয ভনধয ুভরনয ভনমথাতননয ভওায নয় োণতযাক ওনয অনননওই। ১৯৭১ ানরয চুরাই ভান ইভদযা কান্ধী যাষ্ট্রভত
আইন চাভয ওযা বাযতীয় সনাফাভনীনও নাভভনয় সদয় নওারনদয ভূনর ভফনা ওযফায চনয মা ‘ Termed operation
Steeplcelase’ নানভ আঔযা সদয়া য় । এই অানযনন এও “ চন নওারওভথীনও তযা ওযা য় এফং ওুভড়
াচানযয সফী ভফপ্লফীনও ওাযারুদ্ধ ওযা য়। অতয ১৯৭২ ানর ঘারু ভচুভদাযনও ুভর সগ্রপ্তায ওনয এফং আভরুয
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সচনর তাাঁয ভৃতুয য় । তাাঁয ভৃতুযয য নওার আনদারন ভিভভত নয় মায় এফং সম ৩০-ভিয ভনতা নওারন্থী গ্রু াযা
বাযতচুনড় বতযী নয়ভঙর তানদয ভনধয বাগন সদঔা সদয়  ধীনয ধীনয নওার আনদারননয ধাযাভি ভনভিহ্ন নয় মায় ।
এ েনঙ্গ Wikipedia - য়া ফরা নয়নঙ“ Large sections of the Naxal movement began to question charu Majumdar’s
leadership. In 1971 the CPI (ML) was split, as the satyanarayan sing revolted
against Majumdar’s leadership. In 1972 Majumdar was arrested by the police
and died in Alipore Jail. His death accelerated the fragmentation of the
movement”.
এই নওার আনদারন ভননয় সদ ভফনদনয ভফভবন্ন বালায় সরঔা নয়নঙ সফ ভওঙু গ্রন্থ । সমভন েওা ভং- এয ‘The
Naxalite Movement in India’(1995), ভফপ্লফ দাগুনপ্তয ‘ The Naxalite Movement (1975), ুভন্ত
ফযানাভচথয ‘In the wake of Naxalbari: A History of the Naxalite Movement’ (1982) েবৃভত ইংনযভচ
বালায় যভঘত নওার আনদারভূরও ওনয়ওভি ভফঔযাত যঘনা।
নওার আনদারন ভননয় ফাংরায় উনযা  সঙািকল্প ভরনঔনঙন অনননও ভনয ফু, ভনয ভচুভদায, বফার
ভভত্র, অভয ভভত্র, ভানশ্বতা সদফী, নন্তাফ ওুভায সখাল, অীভ যায়, স্বণথ ভভত্র, ফাণী ফু, অনাও ওুভায ভুনঔাাধযায় েভুঔ ।
এই ধাযায় আনযও উনেঔনমাকয ংনমাচন অভবভচৎ সন। তাাঁয ভফভবন্ন কল্প  উনযা আনঙ নওার আনদারননয ওথা ।
সরঔও অভবভচৎ সন ভননচই ভঙনরন এওচন নওার ওভথী ।
ানতয দনওয উনেচনায় ঘাওভয, খযফাভড় সঙনড় ভতভন সমাক ভদনয়ভঙনরন নওার আনদারনন । স্বাবাভফও ওাযনণই
নওারনদয ওামথওরা, স্বাবাফ বফভষ্ট্য  ওভথদ্ধভত ম্পনওথ ভতভন ফািফ অভবজ্ঞতায অচথন ওনযভঙনরন । আয সই ফািফ
অভবজ্ঞতায তাচা স্মৃভত সথনওই নওার আনদারননয মাফতীয় ওথা সরঔও তাাঁয কল্প- উনযান তুনর ধনযনঙন । তাই
অভবভচৎ সননয কল্প  উনযা ানঠ নওার আনদারননয কভতেওৃভত  রূনযঔা ম্বনন্ধ আভানদয এওিা ুস্পষ্ট্ ধাযণা
সভনর । তাাঁয ‘ দ্ধভত’ এফং আনযা সফ ওনয়ওভি কনল্প নওার আনদারননয ওথানও ভতভন সমভন যয- সযাভাঞ্চ
ওাভভনরূন ভযনফন ওনযনঙন, তুনর ধনযনঙন নওারনদয আদনথ  দ্ধভতকত বফভনষ্ট্যয ভদওভি; সতভভন ‘স্বপ্ন এফং
অনযানয নীভরভা’ (২০০০) সতভভন উনযানয ভফার ওযানবান ভঘভত্রত নয়নঙ নওার আনদারননয মাফতীয় রূনযঔা ।
তাাঁয ‘ যহু ঘণ্ডানরয াড়’ (১৯৮৫) উনযাভি সমভন মামাফয সকাষ্ট্ীয সদড় ফঙনযয াাঁঘ েচনেয চীফন ংগ্রানভয এও
অনফদয ওাভভন; সতভভন ‘ স্বপ্ন এফং অনযানয নীভরভা’ নওার আনদারননয ওথায় ভযূণথ ফাংরায এওভি অাভানয উনযা
এই উনযান নওার ফাভড়য অবুযত্থান সথনও শুরু ওনয নওারনদয মাফতীয় ংগ্রাভ ওভথদ্ধভত  আদথকত ভদনওয ওথা
ফভণথত নয়নঙ । সইনঙ্গ ুভরনয ওড়া দভনভূরও অভবমাননয ভুনঔ নড় াচায াচায নওারওভথী ওীবানফ ওাযাফযণ
ওযনত ফাধয র, ঢনর ড়নরা ভৃতুযয সওানর এফং সলমথন্ত নওার আনদারন ফযাথথতায় ওভথফভত র তায ওরুণ
ইভতা অতযন্ত ভভথস্পথী বালায় তুনর ধনযনঙন সরঔও তাাঁয এই উনযানয ভভল্পত ফয়ানন।
মুদ্ধ, ভন্বন্তয, দাঙ্গা, সদবাক, উদ্বাস্তু-ভযা, স্বাধীননােয বাযতফনলথয আথথ-াভাভচও ভযভিত, বাযত-ঘীন  বাযতাভওিান মুদ্ধ, ভুভক্তমুদ্ধ  স্বাধীন ফাংরানদনয েভতষ্ঠা “ এইফ উোর খিনায াাাভ ভান্তযারবানফ উনযান ফনয়
ঘনরনঙ নওার আনদারননয ওথা । ২২৩ ৃষ্ট্ায এই উনযানয াতায় াতায় ভফধৃত নয় আনঙ সদ- ওার- ভানচয
নানা ভযা ং ওনিয ওথা । তনফ নওার আনদারননয ওথাই ফনঘনয় সফী ওনয পুনি উনঠনঙ এই উনযান । ১৯৬৭
ানর ঘারু ভচুভদায, ওানু ানযার, চঙ্গর াাঁেতার েভুঔ সনতৃফৃনদয সনতৃনে ভভরগুভড় ংরগ্ন নওার ফাভড়নত সম
আনদারননয অবুযত্থান খনি এফং তায পরশ্রুভতনত াযা বাযতচুনড় সম ভফপ্লফী ওভথওান্ড শুরু নয়ভঙর তায ঘুরনঘযা ভফঘায
ভফনেলণ ওনযনঙন সরঔও তাাঁয ‘স্বপ্ন এফং অনযানয নীভরভা’ নাভও এই উনযাভিনত। এভদও সথনও উনযাভি নয় উনঠনঙ
নওার আনদারননয ফািফ তথযভনবথয এও ঐভতাভও াভাভচও দভরর।
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ভনয ফুয রুভতন ওুযভভ সমভন এওচন বূভভীন ওৃভলেভভও, সতভভন অভবভচৎ সননয নযাচ যায় যনপ ভাভনও 
সদতযাকী বূভভীন এও সফওায ভভিত মুফও । ভাভিয দাভফ, সদনয দাভফ এফং সালণীন ফঞ্চনাীন ভাচ কড়ায স্বপ্ন ভননয়
দু’চননই সমাক ভদনয়ভঙর নওার আনদারনন । ভওন্তু তানদয সই স্বপ্ন অধযাই সথনও মায়। রুভতন ওুযভভয াচতফা য়
এফং সলমথন্ত স্ত্র নওার আনদারননয থ ভযতযাক ওনয কান্ধীচী েদভথত অভংনথ চীফননও সদঔায েওৃত দৃভষ্ট্
ঔুাঁনচ ায় / আনর নওার আনদারননও ভথথন ওনযনভন সরঔও । ‘ভাওানরয যনথয সখাড়া’ উনযানয ভনতা তাাঁয
‘সওর সঙাঁড়া ানতয সঔাাঁনচ’ উনযাভিনত ভনয ফু নওার আনদারন ম্পনওথ তাাঁয ভফরূ ভন্তফয সালণ ওনযনঙন –
‚ নওারনদয াতগুনরা আভনর সওর
সঙাঁড়া বূনতয াত। নদয সওাননা চভভন
আয সকাড়া ভঙর না‛।
- ভনয ফুয ভনতা নযাভও অভবভচৎ তাাঁয ‘স্ব এফং অনযানয নীভরভা’ ধানযাভিনত নওার আনদারননয
ওরুণ ফযথথতায ভঘত্র তুনর ধনযনঙন। উনযানয েধান তথা সওন্দ্রীয় ঘভযত্র নযাচ যায় । তায চীফননয েথভ নয়
দ ফঙয সওনিনঙ ুফফাংরায় । সদবানকয য ঞ্চা “ ফাান্ন ানর নযাচ ঢনর আন ওরওাতায়। এঔানন
বাড়াফাভড়নত অভত ওনষ্ট্ ভদন ওানি নযানচয । নযাচ এনদন আায সঘাদ্দ ফঙয য অথথাৎ সঘৌলভিয দাঙ্গায
অফযফভত নয তায ফাফা- ভা ূফথাভওিান সঙনড় ঙয় বাই সফাননও , নঙ্গ ভননয় ঘনর আন ওরওাতায় । ওথনওয
ওথায় আভযা চাননত াভয “ ‚ সঘৌলভিয দাঙ্গায অফযাফভত নয অেতযাভত এওঔানা াত- সপযতা সিভরগ্রাভ এন
উভিত র । নযানচয এও ভতুনতা বাই সঔানা ানত ওনয এন মঔন উভিত র, তঔন সিভরগ্রানভয সেযও
নযানচয ফাফা ূফথাভওিান সঙনড় বাযনতয ভাভিনত । তাযা আনঙ । আনঙ ভানন এন সকনঙ । ভওড় উনড়
ভননয়, অফভষ্ট্ বাইনফাননয নঙ্গ ভননয় ভা এফং ফাফা আচই ীভান্ত অভতক্রভ ওনযনঙ‛।
ফাফা- ভা এফং ঙয়- বাইনফান ভননয় শুরু র নযানচয চীফন ংগ্রাভ । ফাাঁঘায রড়াই, ভিনও থাওায মুদ্ধ । বূভভীন,
ভযঘয় ভযভঘভতীন ম্পণথ এই অচানা ভযনফন শুরু নয় সকর দাাঁনত- ননঔ রড়াই । নযাচ অফাও ভফস্মনয়, কবীয
তাায় েতযি ওযনরা তায ভানও‚ সঘাদ্দফঙয আনক সম ভানও স সযনঔ
- এনভঙর , স ভঙর স্বািযফতী, ছরভনর
- সঘাযায মুফতী ভা । এঔন চীনথ সযাকগ্রি, এওিু ঔাভন, চনড়ানড়া‛।
সদবাক এবানফ যণ ওনযনঙ ভানুনলয চীফননয মাফতীয় ভ্রতা, সৌদমথ । ভক্তদ যাচগুেয ‘ সভনখ ঢাওা তাযা’
ধানযানয নীতায ভা ওাদভম্বনীয ভনতা নযানচয ভানও আভযা সদভঔ সৌদমথভয়ী কৃরক্ষ্মী অবানফ অনিনন ওীবানফ
তেী ভনস্পওরুণ নয মায়।
এওভদনও ভঙন্নভূর উদ্বাি চীফননয দুুঃঔ ওষ্ট্; অনযভদনও ফড় সঙনর নযানচয চনয দুভিন্তা তায ভানও ফথদাই ফযাওুর
ওনয যানঔ । নযাচ চভড়নয় নড় নওার আনদারননয খূভণথানও । নওার আনদারন েভতত ওযফায চনয ুভর
োন উনঠ নড় রানক । নওারওভথীনদয ধনয ধনয সচরফদী ওযা নে বাযতফনলথয ভফভবন্ন চায়কা সথনও । শুধু
নওারওভথীযাই নয় সনিায ভওায নত য় নওারওভথীনদয ভযফানযয ভানুলগুনরানও । তাই আভযা সদভঔ
নওাওভথী না য়া নে এওভাত্র নযানচয বাই য়ায অযানধ েণফ সগ্রপ্তায য়। ওরওাতা ুভরনয সস্পার
ব্রাঞ্চ তানও সগ্রপ্তায ওনয । ফায ফায নযানচয ফাফা- ভানও ফাাফাভড় ফদর ওযনত য়। ড়নত য় ুভরনয এনরা
াথাভয সচযায ভুনঔ। নযাচ রাতও ভুভূতুথ ফাফায ঘযভ অুিতায ঔফয সচনন তানও সদঔনত আনি ানয না স ।
নওার ওভথীনদয চীফননয এই দুুঃনীয় ট্রানচভডয ওথা অতযন্ত ভভথস্পথী বালায় তুনর ধনযনঙন সরঔও নযানচয
চীফন ফৃোনন্তয ভধয ভদনয় ।
- নযানচয ভনতা াচায াচায নওারওভথীয চীফনওথা । নযানচয ভনতাই কা ঢাওা ভদনয় আনঙ ফৃষ্ণভেয় অতীয
নওার সঙনর ভফষ্ণুভেয় । তানও ঔুাঁনচনঙ ুভর । এই দনর আনঙ আনযা ত ত নাভ মাভভনী গুপ্ত, ভতভভযফযণ,
যণফীয, ভত্রভদফ, নৃনন, ভওঙ্কয, ভদুর, নজ্রুর । এযা ওনরই ভনন “োনণ নওার আনদানরয ভক্রয় ওভথী ।
ভতভভযফযণ ওরওাতায এও ভফঔযাত যওাভয অভপানযয সঙনর । নওার দনর সমাক ভদনয় সল মথ ন্ত স ভৃতুযফযণ
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ওনয ওাযাকানয । নওার দনরয অনযতভ সনতা ঘারু ভচুভদানযয ভনতা আয ওত ত নওারওভথীনও সম ুভরনয
অতযাঘানযয ভওায নয় ওাযাকানয ভৃতুযফযণ ওযনত য় তায ভঠও ভাফ সভনর না আচ । নযাও দে, মাভভনী
গুনপ্তয ভনতা আনযা ওত নওার ভফপ্লফীয সম ফীবৎ ভৃতুয খনিনঙ তায ইয়ো সনই ভওানর েওাভত ‘মুকান্তয’ 
ইংনযভচ ‘সেিভযান ভত্রওা সথনও আভযা চাননত াভয এই ফীবৎ কণতযায ওথা । ওৃষ্ণভেয় ‘মুকান্তয’ ভত্রওায
গ্রাও । এই ভত্রওায় েওাভত য় ভনভফথঘায নওার ভনধননয ওথা । ১৯৭০ এয ভডনম্বনয সভভদনীুয সচর,
সপব্রুয়াভযনত ফযভুয, সভ- সত দভদভ, চুরাইনত আভরুয সস্পার সচর, তাযয ফাযাাত তযাওান্ড এফং ফননল
ওীুয ফযানকয “ এনওয য এও ঘরনত থানও এই ফীবৎ কণতযা । ওৃষ্ণভেয়নও নযাচ যায় ‘মুকান্তয’ ভত্রওায
১৫ আকনেয ওাকনচয ম্পাদওীয় নড় চাভননয়নঙ ফীবৎ ফ তযাওানণ্ডয ওথা –
‚ফৃস্পভতফায ন্ধযা সথনও শুক্রফায ন্ধযা মথন্ত োয় ঘভি খণ্টা ধনয ওাীুয ফয়ানকয অঞ্চনর মা নয়নঙ তানত
যাচননভতও ঔুননাঔুভন এওিা নতুন িনয উঠর । ...এঔানন ঔানন দুনয়ওচন ঔুন- চঔভ নয়, অথফা ফাযাানঙ্গ খিনায
ভনতা সকানন াইওাযী ঔুন ওনয রা াঘায ওযা নয়, এনওফানয েওায যাচনথ ধনয ধনয সওাতর ওযা এফং
এওিা ফড় অঞ্চর চুনড় খণ্টায  খন্টা ধনয তান্ডফ ঘাভরনয় মায়া। এিানও ওী ফরা নফ ? যাচননভতও ঔুননাঔুভন ?
দাঙ্গা, কণতযা ? ভিভফনঙ্গ সমফ ফীবৎ তযাওান্ড কত ওনয়ওভা মাফৎ ঘরনঙ সগুভরয ভনধয এভন খিনায
নভচয ায়া মানফ না । ১৮ সথনও ফঙয মথন্ত ভফভবন্ন ফয়নয ভানুল ভাযা সকনঙন । তাাঁনদয অভধওাংই তরুণ; সভাি
ওতচন সম ঔুন নয়নঙন তায সওাননা ভঠও ভনবথযনমাকয ভাফ সনই ।....’’ ফরা ফাহুরয, এই ফীবৎ কণতযায
সননথয ভঙর ভওানর িভতায় আীন ভওঙু যাচননভতও সনতৃফৃদ । ওংনগ্র াভিথয Chief Minister ভদ্ধাথথঙ্কয
যায় নওারনদয দভন ওযনত ওড়া দনি ভননয়ভঙনরন । তায উয ১৯৭১ ানরয চুরাই ভান ইভদযা কান্ধী
President rule গ্রণ ওনযভঙনরন to mobilise the Indian Army against the Naxalites’ শুধু তাই
নয়, Paramilitary forces and brigade of para commandos also participated in operation
steeplechase . The operation was choregraphed in October 1969 and Lt. General J.F.R.
Jacob was enjoined by Govind Narain, the home Secretary of India.’’
ভওন্তু যাচননভতও সনতৃফৃনদয ভদনত ুভর ফাভনীয এই ভনভফথঘায কণতযায ওথা ভঘযওার ধনয সকান ওনয যাঔা
নয়নঙ । অভবভচৎ সন তাাঁয ন্ধনী দৃভষ্ট্নত সমন তুনর আননরন ইভতানয সই অন্ধওায ওাভরভাভরপ্ত অধযানয়য ওথা
ওৃষ্ণভেয়য চফানীনত সরঔও আভানদয চাভননয়নঙন‚ এই র সতাভানদয চনয এফানযয স্বাধীনতা ভদফনয উায । ঔফয এফং ম্পাদওীয়য ভনধয ুভর ঙাড়া আনযা
সমন ওানও আড়ার ওযায সঘষ্ট্া আনঙ। সদ উইর ভওর ভদ সার অপ ইয সচনানযন ।’’ যাষ্ট্রভক্তয ভংস্রতায েভত
সরঔনওয তীব্রফযাঙ্গফান ছরন উনঠনঙ এঔানন ফািভফওই নযাচ, ভত্রভদফ, েণফ, ভফষ্ণুভেয়, মাভভনী , যফীনযয ভনতা
ওত ত ত সানায সঙনরয চীফন সম নওার আনদারননয যথঘনক্র ভষ্ট্  ভফমথন্ত র তায সরঔানচাঔা সনই ।
ওৃষ্ণভেয় অতীয ভনতা ওনতা ভতা- ভাতায সওার সম ঔাভর নয় সকনরা তায ভঠও ভাফ সভনর না আচ । নওার
আনদারননয সই দুুঃনীয় ট্রযাভচও ইভতা, যওিনয়য ওরুণ ওাভভন মা মুক মুক ধনয ঘাা নড় আনঙ সই সকান
ইভতানয দযচা সমন সরঔও ঔুনর ভদনয়নঙন তাঁয এই উনযা যঘনায ভাধযনভ । সদনফ যানয়য ‘ভানুল যতন’
কনল্পয ভনতা এই ওাভভননত ুভর োননয েভত সরঔনওয তীব্র ভফ্রুপফাণথ ফভলথত নয়নঙ । যাষ্ট্রমনন্ত্রয ভুনঔা
ঔুনর ভদনয়নঙন সরঔও এঔানন ।
ভনয ফুয ভনতা সরঔও অভবভচৎ সন তাাঁয ‘স্বপ্ন এফং অনযানয নীভরভা’ উনযাভিনত নওার
আনদারননয নানা ক্রভি- ভফঘুযভতয ওথা তুনর ধনযনঙন । সরঔও ানতয দনওয উনেচনায় ঘাওভয, খযফাভড় সঙনড়
ভননচই সমাক ভদনয়ভঙনরন নওার আনদারনন । স্বাবাফতই নওারনদয ংগ্রাভ, আদথ, বফভষ্ট্য, ওম্পথদ্ধভত ফই তাাঁয
ভঙর নঔদথনণ । সরঔও মনযাচ যানয়য ভাধযনভ তাাঁয সই অভবজ্ঞতায ওথা আভানদয শুভননয়নঙন । আনর সরঔনওয
োয েভতভফম্ব র নযাচ । ভূরত তায সঘাঔ ভদনয়ই নযাভও আভানদয সদভঔনয়নঙন ফভওঙু । ভযঘয় ওভযনয়
ভদনয়নঙন মাফতীয় খিনায স্পনঙ্গ । নওারনদয আদথ, ংগ্রাভ, ভফপ্লফ এফং ওযণ ফযাথথতা, যাচয়- ফই- আভযা
েতযি ওভয নযানচয সঘাঔ ভদনয় । ভনয ফুয রুভতন ওুরুভভ ( ভাওানরয যনথয সখাড়া), ভওংফা ভওন্নয যানয়য
তন (‘ংখল’) সমবানফ ভফপ্লনফয স্বপ্ন সঙনড় ংদীয় যাচনীভতয ভিতাফিায় ভপনয আন, সতভভন অভবভচৎ সননয
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নওার নয়ও নযাচ যায় নওারনদয স্ত্র ংগ্রানভয থ ভযতযাক ওনয। ওরওাতা সথনও াভরনয় এন আেয়
সনয় ুদূয ভভর ফডথায ংরগ্ন ীভান্ত সচরা য ভানছয ফদনয । এও উদ্বাস্তু ভভফনযয ইনঘাচথ ভননফ সমাক সদয় ।
সইূনত্র উদ্বাস্তু ভানুলগুনরায দুুঃঔনফদনায াভযও য় স । সইনঙ্গ তাাঁয স্মৃভতয দথায় সবন আন ভননচয
ফযভক্তচীফননয বয়ার যাচনীভতয নানা খিনা েফানয ওথা । তায সওারই ভনন নড় নানা েশ্ন এফং স্মৃভত সথনও সযাই
সনত স ভাভনও সথনও নযাচ নয় সকনঙ । আফুর ফাানযয ‘ঘন্দ্রদী’ সমভন ভফভঙন্ন নয় মায়া এও নওারওভথীয
কল্প; সতভভন নওারন্থীনদয চীফনফৃোন্ত এও ঐভতাভও দভরর ভননফ ভফনফভঘত নত ানয ।
নযাচ নওারদনর দীখথওার থাওায য ফুছনত সনযনঙ দনরয নানা দুফথরতা  ক্রভি- ভফঘুযভতয ওথা
।
নওারনদয ভনভদথষ্ট্ সওান ওম্পথদ্ধভত ভঙর না । ভওনয চনয তানদয রড়াই, সও তানদয ক্র, সও ভভত্র, সওাথায় এফং
ভওবানফ তাযা রড়াই শুরু ওযনফ এফ মাফতীয় ফযায নওারওভথীনদয ওানঙ ভযস্কায ভঙর না । তাঙাড়া াভিথনত ভঙর
নানা ধযননয ভতভফনযাধ । নানা ধযননয তাা । ভফনযাধ ভঙর ঔতভ ভননয়, সকভযরা অবুযত্থাননয দ্ধভত ভননয়, ভূভতথ
বাগা ভননয়, ুভরনয নঙ্গ যাভয ংখনলথ ভরপ্ত য়া ভননয় । েশ্ন ভঙর সচাতদায ঔতভ ভননয়, ফাংরানদ ভননয়,
াভওিান ঘীননয বূভভওা ভননয় । নযানচয ভনন নয়ভঙনরা‚ ওৃলওযা তানদয ভদনয় সচাতদায ঔুন
ওযানত ঘানে ভনঙও ফযভক্তকত; ভওংফা
ভনতান্তই অথথননভতও তাৎিাভণও ভওঙুিা
ুভফধা াফায চনয ।’’
- তাই সলমথন্ত ভনয ফুয নায়ও রুভতন ওুযভভয ভনতা নযাচ স্ত্র ংগ্রানভয থ সঙনড় ভদনয় াভরনয় আন
ওরওাতা সথনও োয় ৫০০ ভওনরাভভিায দূনয অফভিত ীভান্তফতথী এও সচরা য ভানছয ফদনয । নওার আনদারন
ম্পনওথ নযানচয আচ উরভি –
(১) ‚ শুধুভাত্র বনযাচয সমন তানদয উনদ্দয । এওিা বনযানচযয অবুযত্থাননয ভধয ভদনয় রারনপৌচ কনড় ঠা ম্ভফ ভঙর
ভওনা , এওথা সওউ সওউ ভনিয়ই সবনফ সদনঔভঙর ।’’
আনর নওার আনদারন মানদয ওথা সবনফ এফং সম ওাযনণ ংখভিত নয়ভঙর সইফ বূভভীন ওৃলনওযা এই
আনদারনন সবানফ সমাক সদয়ভন । ভিভফাংরায় ওৃলও অঞ্চনর সওাথা এই আনদারন ফযাওবানফ সঘানঔ নড়ভন ।
গ্রাভাঞ্চনরয কভযফ ঘাভল, ভদনভচুয ভওংফা যাচভভভস্ত্র, ঙুনতায ইতযাভদ অভত াধাযণ ফৃভেধাযী ভানুলনদয সেভণংগ্রানভয
তে সফাানত ানযভন নযাচ ভওংফা মাভভনী গুনপ্তয ভনতা আনফকফথস্ব নওারন্থী তরুণ মুফনওযা । তাই সেভণক্র
ঔতনভয আক্রভনণ কভযফ বূভভীন ওৃলনওযা সবানফ এনকায় ভন সমবানফ অভযণত ফুভদ্ধয আনফকফথস্ব তরুনণযা
এভকনয়ভঙর । সচাতদাযনদয ঔুাঁনচ ফায ওযা এফং সচাতদায ঔতভ ওযাই সমন নয় উনঠভঙর এই স্ত্র ফাভনীয এওভাত্র
রিয । তাই এই আনদারন ফৃেয অবুযত্থানন সৌাঁনঙাননায ূনফথই ভভভরনয় মায় । আনর নওার আনদারননও ভঠও
নথ এভকনয় ভননয় মাফায চনয সমাকয সনতৃনেয অবাফ ভঙর । ভওনয চনয তানদয রড়াই, সও তানদয ক্র, সও ভভত্র ,
সওাথায় এফং ভওবানফ তাযা রড়াই শুরু ওযনফ, াযা বাযতচুনড় ঙভড়নয় ড়া ভফভবন্ন নওার গ্রুন সও সনতৃে সদনফ
এই ভফলয়গুনরা ভঠওভনতা ভনষ্পভে না ওনযই তায ভনভফথঘানয ‘সেণক্র’ ঔতনভ সননভ নড়ভঙর । স্বাবাফতই
নওারন্থীনদয দভনন ুভর োন ঔুফ ভক্রয় বূভভওা গ্রণ ওনযভঙর । তাঙাড়া সদনয িভতায় থাওা ওংনগ্র
সনতাযা এওথা ঔুফ বানরাবানফই ফুছনত সনযভঙনরন সম, নওার-আনদারন পরেূ নর ভিভফাংরায় যাচনীভতয
ারাফদর অভিনযই খিনফ । তাই ইভদযা কান্ধী যাষ্ট্রভত ান াভয ওনয বাযতীয় সনাফাভনী ভদনয়া নওারনদয
ভূনর ভফনা ওযনরন । ভঘযতনয বাযতফনলথয ভাভি সথনও ভুনঙ সকর নওারনদয রড়াই । ১৯৭১ ানর দয েভতভষ্ট্ত
স্বাধীন ফাংরানদনয ভানুনলযা ভুভক্তয আননদ মঔন উোভত, তানদয কৃোঙ্গন আনরাওভারায় াচানত তাযা মঔন
ফযি; তঔন নযাচ, েণফ, ভত্রভদফ ভওংফা ওৃষ্ণভেয় , চাভয অতীয ভনতা াচায াচায ভানুনলযা াকনরয ভনতা
স্বাচননও ঔুাঁচনঙ ননয নয় । ওথনওয তাই স্পষ্ট্ স্বীওানযাভক্ত –
‚ ায়নয স্বনদ! ায় স্বাধীনতা!
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ায় ভুভক্তমুদ্ধ! ায় ফীযে!.. াযা সদন মঔন দয অভচথত স্বাধীনতা ভননয় উৎনফ ভে, চাভনযয ভনতা ফহু ভানুল
তঔন াকনরয ভনতা াভযনয় মায়া স্বচননও ঔুাঁচনঙ । ায় স্বাধীনতা !’’
নযানচয সলভদনও এন ভনন নয়ভঙর ‘শুধুভাত্র বনযাচয সমন তানদয উনদ্দয’ । আয বনযানচযয অবুযত্থাননয ভধয
ভদনয় সওান আনদারনই সম পরতা অচথন ওযনত ানয না নওার “আনদারননয ঘযভ ফযথথতা সওথাই েভান ওনয
। সরঔও অভবভচৎ সন তাাঁয এই উনযাভিয ভধয ভদনয় নওার আনদারন ম্পনওথ তাাঁয এই ুস্পষ্ট্ ধাযণাই ফযক্ত
ওনযনঙন ।
এবানফ াভভগ্রও আনরাঘনায সদঔা মায় অভবভচৎ সন তাাঁয ‘ স্বপ্ন এফং অনযানয নীভরভা’ উনযাভিনত
নওারন্থীনদয ভফভফতথননয এওিা ুস্পষ্ট্ সযঔাভঘত্র অঙ্কণ ওনযনঙন । ভনয ফুয ‘ভাওানরয যনথয সখাড়া’, ভওন্নয
যানয়য ‘ংখলথ’, ফানী ফুয ‘অন্তখথাত’ ভওংফা অনাও ওুভায ভুনঔাাধযানয়য ‘ আিিা ন’িায ূমথ’ উনযানয ভনতা
অভবভচৎ সননয ‘স্বপ্ন এফং অনযানয নীভরভা উনযাভি নওার আনদারননয এও ভনঔুাঁত ফািফ ভঘত্রণ । ফরাফাহুরয ,
নযাভও ভনযিাবানফ ভনভথভ ভনযাক্ত দৃভষ্ট্বভঙ্গ ভদনয় তুনর ধনযনঙন ভাচ ইভতানয সই যক্তাক্ত অতীত
অধযায়নও মায াতায় াতায় ভফধৃত নয় আনঙ নওার ভফপ্লফীনদয চীফনভঘত্র, তানদয আত্মভীিা, আত্ম-উনোঘন 
আত্মঅযাধ স্বওৃভতয ওথা ।

তথয ূত্র
১। Wikipedia India Naxalbari Movement, Google.
২/ ূনফথাক্ত
৩/ ফাংরা াভনতযয ইভতাুঃ ড. সদনফ ওুভায আঘামথয আধুভনও মুক (১৯৫০-২০০০), ইউনাইনিড ফুও এনচভি,
ওরওাতান, েথভ েওা ২০১০, ৃ.৮৯৭ ।
৪/ অভবভচৎ সনুঃ ‘স্বপ্ন এফং অনযানয নীভরভা’, সদ’চ াফভরভং, ওল্কাতা-৭৩, েথভ েওা ২০০০, ৃ.৭৮ ।
৫/ তনদফ, ৃ.৭৯
৬/ তনদফ, ৃ. ১১১
৭/ Wikipedia—ৃনফথাক্ত ।
৮/ অভবভচৎ সন, ৃনফথাক্ত, ৃ .১১১
৯/ তনদফ, ৃ. ১২৫
১০/ তনদফ, ৃ . ১২৫
১১/ তনদফ, ৃ . ১২৪
১২/ তনদফ, ৃ . ১২৭, ১২৮ ।

Volume- VI, Issue-IV

April 2018

103

