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বঙ্গদেদের কৃষক 

{ “বঙ্গদেদের কৃষদক” এ দেেীয় কৃষকদেদের দে অবস্থা বদণিত হইয়াদে, তাহা 

আর নাই। জমীোদরর আর দেরূপ অতযাচার নাই। নূতন আইদন তাাঁহাদের ক্ষমতাও 

কদময়া দেয়াদে। কৃষকদেদের অবস্থারও অদনক উন্নদত হইয়াদে। অদনক স্থদে এখন দেখা 

োয়, প্রজাই অতযাচারী, জমীোর দুর্ব্িে। এই সকে কারদণ আদম এতদেন এ প্রবন্ধ 

পুনমুিদিত কদর নাই। এক্ষদণ দে আদম ইহা পুনমুিদিত কদরদতদে, তাহার অদনকুলদে কারণ 

আদে। (১) ইহাদত পাঁদচে বৎসর পূদর্ব্ি দেদের দে অবস্থা দেে, তাহা জানা োয়। বদবষযৎ 

ইদতহাসদবত্তার ইহা কাদেিয োদেদত পাদর। (২) ইহার পর হইদত কৃষকদেদের অবস্থা 

সমাদজ আদদাদেত হইদত োদেে। এক্ষদণ দে উন্নদত সাদিত হইয়াদে, ইহাদত তাহার 

প্রথম সূত্রপাত, সুতরাাং পুনমুিদিত হইবার এ প্রবন্ধ একটু োদব োওয়া রাদখ। (৩) ইহদত 

কৃষকদেদের দে অবস্থা বদণিত হইয়াদে, তাহা এখনও অদনক প্রদেদে অপদরবদত্তিতই আদে। 

েতুলদে উৎপাদতর কথা আদে, তাহা সব দকান স্থাদনই এখনও অন্তদহিত হয় নাই। (৪) 

এ প্রবন্ধ েখন প্রকাদেত হয়, তখন দকেু েদোোব কদরয়াদেে, এবাং (৫) আদম বঙ্গেেিদন 

“সাময” নাদম একদট প্রবন্ধ রচনা কদরয়া পশ্চাৎ তাহা পুনমুিদিত কদরয়াদেোম। 

“বঙ্গদেদের কৃষক” আর পুনমুিদিত কদরব না, দবদবচনায় তাহার দকয়োংে “সাময”-মদিয 

প্রদক্ষপ্ত কদরয়াদেোম। এক্ষদণ দসই “সাময” েীষিক পুস্তখাদন দবেুপ্ত কদরয়াদে। সুতরাাং 

“বঙ্গদেদের কৃষক” পুনমুিদিত করার আর একটা কারণ হইয়াদে। 

অথিোস্ত্রঘদটত ইহাদত কদয়কটা কথা আদে, তাহা আদম এক্ষদণ ভ্রাদন্তেূনয মদন কদর 

না। দকন্তু অথিোস্ত্র সম্বদন্ধ দকান্ কথা ভ্রাদন্ত, আর দকান্ কথা ্রুবব সতয, ইহা দনদশ্চত করা 

দুুঃসািয। অতএব দকান প্রকার সাংদোিদনর দচষ্টা কদরোম না।} 

  

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিমচন্দ্র চদটোপোধ্যোয়  । বঙ্গদেদের কৃষক ।         প্রবন্ধ 

 2 

www.bengaliebook.com 
 

 

প্রথম পদরদেে—দেদের শ্রীবৃদি 

  

আদজ কাদে বড় দোে শুনা োয় দে, আমাদের দেদের বড় শ্রীবৃদি হইদতদে। এত 

কাে আমাদেদের দেে উৎসন্ন োইদতদেে, এক্ষদণ ইাংরাদজর োসনদকৌেদে আমরা সবয 

হইদতদে। সবয হইদতদে | আমাদের দেদের বড় মঙ্গে হইদতদে | 

দক মঙ্গে, দেদখদত পাইদতে না? ঐ দেখ, দেৌহবদমি দেৌহতুরঙ্গ, দকাদট উ্চৈঃুঃশ্রবাদক 

বদে অদতক্রম কদরয়া, এক মাদসর পথ এক দেদন োইদতদে। ঐ দেখ, বােীরথীর দে 

উত্তাে তরঙ্গমাোয় দেগ েজ বাদসয়া দেয়াদেে, অদিময়ী তরণী ক্রীড়ােীে হাংদসর নযায় 

তাহাদক দবেীণি কদরয়া বাদণজয িবয বদহয়া েুদটদতদে। কােীিাদম দতামার দপতার অেয 

প্রাদত সাাংঘাদতক দরাে হইয়াদে—দবদুযৎ আকাে হইদত নাদময়া আদসয়া দতামাদক সাংবাে 

দেে, তুদম রাদত্রমদিয তাাঁহার পেপ্রাদন্ত বদসয়া তাাঁহার শুশ্রূষা কদরদত োদেদে। দে দরাে 

পূদর্ব্ি আরাম হইত না, এখন নবীন দচদকৎসাোদস্ত্রর ুলদণ ডাক্তাদর তাহা আরাম কদরে। 

দে বূদমখণ্ড, নক্ষত্রময় আকাদের নযায় অট্টাদেকাময় হইয়া এখন হাদসদতদে, আদে উহা 

বযাঘ্র বলু্লদকর আবাস দেে। ঐ দে দেদখদতে রাজপথ, পঞ্চাে বৎসর পূদর্ব্ি ঐ স্থাদন 

সন্ধযার পর, হয় কাোর দপেদে পা বাদঙ্গয়া পদড়য়া থাদকদত, না হয় েসুযহদস্ত প্রাণতযাে 

কদরদত; এখন দসখাদন েযাদসর প্রবাদব দকাদট চন্দ্র জ্বদেদতদে। দতামার রক্ষার জনয 

পাহারা োাঁড়াইয়াদে, দতামাদক বহদনর জনয োদড় োাঁড়াইয়া আদে। দেখাদন বদসয়া আে, 

তাহা দেখ। দেখাদন আদে দোঁড়া কাাঁথা, দোঁড়া সপ দেে, এখন দসখাদন কাদপি্,, দকৌ্,, 

ঝাড়, কাদণ্ডোব্রা, মার দবল্, আোবাষ্টার,—কত বদেব? দে বাবু েূরবীণ কদষয়া বৃহস্পদত 

গ্রদহর উপগ্রহেদণর গ্রহণ পেিযদবক্ষণ কদরদতদে, পঞ্চাে বৎসর পূদর্ব্ি জদিদে উদন এত 

দেন চাে কো িূপ দেয়া বৃহস্পদতর পূজা কদরদতন। আর আদম দে হতবােয, দচয়াদর 

বদসয়া ফুদেদেপ্ কােদজ বঙ্গেেিদনর জনয সমাজতত্ত্ব দেদখদত বদসোম, এক েত বৎসর 

পূদর্ব্ি হইদে, আদম এতক্ষণ িরাসদন পশুদবদেদষর মত বদসয়া দোঁড়া তুে্, নাদকর কাদে 

িদরয়া নবমীদত োউ খাইদত আদে দক না, দসই ক্, কদচদত মাথা িরাইতাম। তদব দক 

দেদের বড় মঙ্গে হইদতদে না? দেদের বড় মঙ্গে—দতামরা একবার মঙ্গদের জনয 

জয়ধ্বদন কর! 
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এই মঙ্গে েড়ােদড়র মদিয আমার একদট কথা দজজ্ঞাসার আদে, কাহার এত মঙ্গে? 

হাদসম দেখ আর রামা ককবত্তি দুই প্রহদরর দরৌদি, খাদে মাথায়, খাদে পাদয় এক হাাঁটু 

কাোর উপর দেয়া দুইটা অদস্থচর্ম্িদবদেষ্ট বেদে, দবাাঁতা হাে িার কদরয়া আদনয়া 

চদষদতদে, উহাদের দক মঙ্গে হইয়াদে? উহাদের এই বাদির দরৌদি মাতা ফাদটয়া 

োইদতদে, তৃষায় োদত ফাদটয়া োইদতদে, তাহারা দনবারণজনয অঞ্জদে কদরয়া মাদরর 

কর্দ্িম পান কদরদতদে; কু্ষিায় প্রাণ োইদতদে, দকন্তু এখন বাড়ী দেয়া আহার করা োইদব 

না, এই চাদষর সময়। সন্ধযাদবো দেয়া উহারা বাঙ্গা পাতদর রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় বাত, 

েুন, েঙ্কা দেয়া আিদপটা খাইদব। তাহার পর দোঁড়া মাদুদর, না হয় বূদম, দোহাদের এক 

পাদে েয়ন কদরদব—উহাদের মো োদে না। তাহারা পরদেন প্রাদত আবার দসই এক হাাঁটু 

কাোয় কাজ কদরদত োইদব—োইবার সময়, হয় জমীোর, নয় মহাজন, পথ হইদত িদরয়া 

েইয়া দেয়া দেনার জনয বসাইয়া রাদখদব, কাজ হইদব না। নয় ত চদষবার সময় জমীোর 

জমীখাদন কাদড়য়া েইদবন, তাহা হইদে দস বৎসর দক কদরদব? উপবাস—সপদরবাদর 

উপবাস। বে দেদখ চসমা—নাদক বাবু! ইহাদের দক মঙ্গে হইয়াদে? তুদম দেখাপড়া 

দেদখয়া তাহাদেদের দক মঙ্গে সাদিয়াে? আর তুদম ইাংরাজ বাহাদুর! তুদম দে দমদজর 

উপদর এক হাদত হাংসপক্ষ িদরয়া দবদির সৃদষ্ট দফরাইবার কল্পনা কদরদতে, আর অপর 

হদস্ত ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুুলে কণূ্ডদয়ত কদরদতে,—তুদম বে দেদখ দে, দতামা হইদত এই হাদসম 

দেখ আর রামা ককবদত্তির দক উপকার হইয়াদে? 

আদম বদে, অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা েদে না হইে, তদব আদম দতামাদের 

সদঙ্গ মঙ্গদের ঘটায় হুেুধ্বদন দেব না। দেদের মঙ্গে? দেদের মঙ্গে, কাহার মঙ্গে? 

দতামার আমার মঙ্গে দেদখদতদে, দকন্তু তুদম আদম দক দেে? তুদম আদম দেদের কয় জন? 

আর এই কৃদষজীবী কয় জন? তাহাদের তযাে কদরদে দেদে কয় জন থাদক? দহসাব 

কদরদে তাহারাই দেে—দেদের অদিকাাংে দোকই কৃদষজীবী। দতামা হইদত আমা হইদত 

দকান্ কােিয হইদত পাদর? দকন্তু সকে কৃদষজীবী দক্ষদপদে দক দকাথায় থাদকদব? দক না 

হইদব? দেখাদন তাহাদের মঙ্গে নাই, দসখাদন দেদের দকান মঙ্গে নাই।  
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দেদের শ্রীবৃদি হইদতদে, স্বীকার কদর। আমরা এই প্রবদন্ধ একদট উোহরদণর দ্বারা 

প্রথদম দেখাইব দে, দেদের দক প্রকাদর শ্রীবৃদি হইদতদে। পদর দেখাইব দে, কৃষদকরা দস 

শ্রীবৃদির বােী নদহ। পদর দেখাইব দে, তাহা কাহার দোষ।  

দব্রদটশ্ অদিকাদর রাজয সুোদসত। পরজাতীদয়রা জনপেপীড়া উপদস্থত কদরয়া দে 

দেদের অথিাপহরণ কদরদব, দস আেঙ্কা বহুকাে হইদত রদহত হইয়াদে। আবার স্বদেেীয়, 

স্বজাতীদয়র মদিয পরস্পদর দে সদঞ্চতাথি অপহরণ কদরদব, দস বয়ও অদনক দনবারণ 

হইয়াদে। েসুযবীদত, দচৌরবীদত, বেবৎকতৃ্তিক দুর্ব্িদের সম্পদত্তহরদণর বয়, এ সকদের 

অদনক োঘব হইয়াদে। আবার রাজা বা রাজপুরুদষরা প্রজার সদঞ্চতাথি সাংগ্রহ-োেসায় 

দে বদে েদে দকৌেদে দোদকর সর্ব্িস্বাপহরণ কদরদবন, দস দেনও নাই। অতএব েদে 

দকহ অথিসঞ্চদয়র ইো কদর, তদব তাহার বরসা হয় দে, দস তাহা দবাে কদরদত পাদরদব, 

এবাং তাহার উত্তরাদিকারীরাও তাহা দবাে কদরদত পাদরদব। দেখাদন দোদকর এরূপ বরসা 

থাদক, দসখাদন দোদক সচরাচর সাংসারী হয়। দেখাদন পদরবারপ্রদতপােনেদক্ত সম্বদন্ধ 

অদনশ্চয়তা, দসখাদন দোদক সাংসারিদর্ম্ি দবরােী। পদরণয়াদেদত সািারণ দোদকর 

অনুরাদের ফে প্রজাবৃদি। অতএব, দব্রদটশ্ োসদন প্রজাবৃদি হইয়াদে। প্রজাবৃদির ফে, 

কৃদষকাদেিযর দবস্তার। দে দেদে েক্ষ দোদকর মাত্র আহাদরাপদোেী েদসযর আবেযক, দস 

দেদে বাদণদজযর প্রদয়াজন বাদে দকবে তদুপেুক্ত বূদমই কদষিত হইদব,—দকন না, 

অনাবেযক েসয—োহা দকহ খাইদব না, দফদেয়া দেদত হইদব,—তাহা দক পদরশ্রম স্বীকার 

কদরয়া উৎপােন কদরদত োইদব? দেদের অবদেষ্ট বূদম পদতত বা জঙ্গে বা তদ্রূপ 

অবস্থাদবদেদষ থাদকদব। দকন্তু প্রজাবৃদি হইয়া েখন দসই এক েক্ষ দোদকর স্থাদন দেড় 

েক্ষ দোক হয়, তখন আর দবেী বূদম আবাে না কদরদে চদে না। দকন না, দে বূদমর 

উৎপদন্ন েক্ষ দোকমাত্র প্রদতপাদেত হইত, তাহার েদসয দেড় েক্ষ কখন দচরকাে 

জীবনিারণ কদরদত পাদর না। সুতরাাং প্রজাবৃদি হইদেই চাষ বাদড়দব। োহা পূদর্ব্ি পদতত 

বা জঙ্গে দেে, তাহা ক্রদম আবাে হইদব। দব্রদটশ্ োসদন প্রজাবৃদি হওয়াদত দসইরূপ 

হইয়াদে। দচরস্থায়ী বদদাবদস্তর পূদর্ব্ির অদপক্ষা এক্ষদণ অদনক বূদম কদষিত হইদতদে। 
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আর এক কারদণ চাদষর বৃদি হইদতদে। দসই দদ্বতীয় কারণ বাদণজযবৃদি। বাদণজয 

দবদনময় মাত্র। আমরা েদে ইাংেদণ্ডর বস্ত্রাদে েই, তদব তাহার দবদনমদয় আমাদের দকেু 

সামগ্রী ইাংেদণ্ড পারাইদত হইদব, নদহদে আমরা বস্ত্র পাইব না। আমরা দক পারাই? অদনদক 

বদেদবন, “টাকা”; তাহা নদহ, দসদট আমাদের দেেীয় দোদকর একদট ুলরুতর ভ্রম। সতয 

বদট, বারতবদষির দকেু টাকা ইাংেদণ্ড োয়,—দসই টাকাদট বারতবযাপাদর ইাংেদণ্ডর মুনাফা। 

দস টাকা ইাংেণ্ড হইদত প্রাপ্ত সামগ্রীর দকান অাংদের মূেয নদহ, েদে দবদবচনা কর, 

তাহাদতও হাদন নাই। অদিকাাংদের দবদনমদয় আমরা কৃদষজাত িবযসকে পারাই—েথা, 

চাউে, দরেম, কাপিাে, পাট, নীে ইতযাদে। ইহা বো বাহুেয দে, দে পদরমাদণ বাদণজযবৃদি 

হইদব, দসই পদরমাদণ এই সকে কৃদষজাত সামগ্রীর আদিকয আবেযক হইদব। সুতরাাং 

দেদে চাষও বাদড়দব। দব্রদটে রাজয হইয়া পেিযন্ত এ দেদের বাদণজয বাদড়দতদে—সুতরাাং 

দবদেদে পারাইবার জনয বৎসর বৎসর অদিক কৃদষোস সামগ্রীর আবেযক হইদতদে, 

অতএব এ দেদে প্রদত বৎসর চাষ বাদড়দতদে। 

চাষ বৃদির ফে দক? দেদের িনবৃদি, শ্রীবৃদি। েদে পূদর্ব্ি ১০০ দবঘা জমী চাষ কদরয়া 

বাদষিক ১০০৲ টাকা পাইয়া থাদক, তদব ২০০ টাকা দবঘা চাষ কদরদে, নূযনাদিক* ২০০৲ 

টাকা পাইব, ৩০০ েত দবঘা চাষ কদরদে, ৩০০৲ টাকা পাইব | বঙ্গদেদে দেন দেন চাদষর 

বৃদিদত দেদের কৃদষজাত িন বৃদি পাইদতদে। 

আর একটা কথা আদে। সকদে মহাদুুঃদখত হইয়া বদেয়া থাদকন, এক্ষদণ দেনপাত 

করা বার—িবয সামগ্রী বড় দুর্ম্ুিেয হইয়া উদরদতদে। এই কথা দনদর্দ্িে কদরয়া অদনদকই 

প্রমাণ কদরদত চাদহন দে, বত্তিমান সময় দেদের পদক্ষ বড় দুুঃসময়, ইাংরাদজর রাজয 

প্রজাপীড়ক রাজয, এবাং কদেেুে অতযন্ত অির্ম্িাক্রান্ত েুে—দেে উৎসন্ন দেে! ইহা দে 

ুলরুতর ভ্রম, তাহা সুদেদক্ষত সকদেই অবেত আদেন। বাস্তদবক, িদবযর বত্তিমান সািারণ 

দুর্ম্ুিেয দেদের অমঙ্গদের দচহ্ন নদহ, বরাং একদট মঙ্গদের দচহ্ন। সতয বদট, দেখাদন আদে 

আট আনায় এক মণ চাউে পাওয়া োইত, দসখাদন এখন আড়াই টাকা োদে; দেখাদন 

টাকায় দতন দসর ঘৃত দেে, দসখাদন টাকায় দতন দপায়া পাওয়া বার। দকন্তু ইহাদত এমত 

বুঝায় না দে, বস্তুতুঃ চাউে বা ঘৃত দুর্ম্ুিেয হইয়াদে। টাকা সস্তা হইয়াদে, ইহাই বুঝায়। 
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দস োহাই হউক, এক টাকার িান এখন দে দুই দতন টাকার িান হইয়াদে, তাহাদত সদদহ 

নাই। 

ইহার ফে এই দে, দে বূদমদত কৃষক এক টাকা উৎপন্ন কদরত, দস বূদমদত দুই দতন 

টাকা উৎপন্ন হয়। দে বূদমদত েে টাকা হইত, তাহাদত ২০ দক ৩০ টাকা হয়। বঙ্গদেদের 

সবিত্রই বা অদিকাাংে স্থাদন এইরূপ হইয়াদে, সুতরাাং এই এক কারদণ বঙ্গদেদের 

কৃদষজাত বাদষিক আদয়র বৃদি হইয়াদে। 

আবার পূদর্ব্িই সপ্রমাণ করা দেয়াদে, কদষিত বূদমরও আদিকয হইয়াদে। তদব দুই 

প্রকাদর কৃদষজাত আদয়র বৃদি হইয়াদে; প্রথম, কদষিত বূদমর আদিদকয, দদ্বতীয়, ফসদের 

মূেযবৃদিদত। দেখাদন এক দবঘা বূদমদত দতন টাকার ফসে হইত, দসখাদন দসই এক 

দবঘায় েয় টাকা জদি, আবার আর এক দবঘা জঙ্গে পদতত আবাে হইয়া, আর েয় টাকা; 

দমাদট দতন টাকার স্থাদন বার টাকা জদিদতদে।  

এইরূদপ বঙ্গদেদের কৃদষজাত আয় দে দচরস্থায়ী সময় হইদত এ পেিযন্ত দতন চাদরুলণ 

বৃদি হইয়াদে, ইহা বদেদে অতুযদক্ত হইদব না। এই দবেী টাকাটা কার ঘদর োয়? দক 

েইদতদে? 

এ িন কৃদষজাত—কৃষদকরই প্রাপয—পারদকরা হরাৎ মদন কদরদবন, কৃষদকরাই পায়। 

বাস্তদবক তাহারা পায় না। দক পায়, আমরা দেখাইদতদে।  

  

—————–  

*সমাজতত্ত্বদবদেরা বুদঝদবন, এখাদন “নূযনাদিক” েব্দদট বযবহার কদরবার দবদেষ 

তাৎপেিয আদে, দকন্তু সািারণপারয এই প্রবদন্ধ তাহা বুঝাইবার প্রদয়াজন নাই। 

—————— 

  

দকেু রাজবাণ্ডাদর োয়। েত সন ১৮৭০।৭১ সাদের দে দবজ্ঞাপনী কদেকাতা 

দরদবদনউ দবার্ডি হইদত প্রচার হইয়াদে, তাহাদত কােিযািযক্ষ সাদহব দেদখন, ১৭৯৩ সাদে 

দচরস্থায়ী বদদাবদস্তর সমদয় দে প্রদেদে ২,৮৫,৮৭,৭২২ টাকা রাজস্ব িােিয দেে, দসই 

প্রদেে হইদত এক্ষদণ ৩,৫০,৪১,২৪৮ টাকা রাজস্ব আোয় হইদতদে। অদনদক অবাক্ 
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হইয়া দজজ্ঞাসা কদরদবন, দে কর দচরকাদের জনয অবিাদরত হইয়াদে, তাহার আবার বৃদি 

দক? েক্ সাদহব বৃদির কারণ সকেও দনদর্দ্িে কদরয়াদেন—েথা, দতৌদফর বদদাবস্ত, 

োদখরাজ বাদজয়াপ্ত, নূতন “পয়দস্ত” বূদমর উপর কর সাংস্থাপন, খাসমহদের কর বৃদি 

ইতযাদে। অদনদক বদেদবন, ঐ সকে বৃদি োহা হইবার হইয়াদে, আর বড় অদিক হইদব 

না। দকন্তু েক্ সাদহব দেখাইয়াদেন, এই বৃদি দনয়দমতরূদপ হইদতদে। পূর্ব্িাবিাদরত 

কদরর উপর দবেী োহা এক্ষদণ েবণিদমণ্্ট পাইদতদেন—সাদড় বাষদট্ট েক্ষ টাকা—তাহা 

কৃদষজাত িন হইদতই পাইদতদেন। 

এ িন  অনযানয পদথও রাজবাণ্ডার োইদতদে। আদফদমর আদয়র অদিকাাংেই 

কৃদষজাত। কষ্টম্ দহৌদসর দ্বার দেয়াও রাজবাণ্ডাদর কৃদষজাত অদনক িন োয়। 

েক্ সাদহব বদেন, এই কৃদষজাত িনবৃদি অদিকাাংেই বদণক্ মহাজনদেদের হস্তেত 

হইয়াদে। বদণক্ এবাং মহাজন সম্প্রোয় দে ইহার দকয়োংে হস্তেত কদরদতদে, তদদ্বষদয় 

সাংেয় নাই। কৃষদকর সাংখযা বাদড়য়াদে, সুতরাাং মহাজদনর োব বাদড়য়াদে। এবাং দে 

বদণদকরা মার হইদত ফসে আদনয়া দবক্রদয়র স্থাদন দবক্রয় কদর, কৃদষজাত িদনর 

দকয়োংে দে তাহাদের োবস্বরূদপ পদরণত হয়, তদদ্বষদয় সাংেয় নাই। দকন্তু কৃদষজাত 

িদনর বৃদির অদিকাাংেই দে োবস্বরূদপ পদরণত হয়, তদদ্বষদয় সাংেয় নাই। দকন্তু 

কৃদষজাত িদনর বৃদির অদিকাাংেই দে তাহাদের হস্তেত হয়, ইহা েক্ সাদহদবর ভ্রমমাত্র। 

এ ভ্রম দকবে েক্ সাদহদবর একার নদহ। “ইকনদমষ্্ট” এই মতাবেম্বী। “ইকনদমদষ্টর” 

ভ্রম “ইদণ্ডয়ান্ অবজর বদরর” দনকট ধ্বাংসপ্রাপ্ত হইয়াদে। দস তকি এখাদন উত্থাপদনর 

আবেযক নাই। 

অদিকাাংে টাকাটা বূস্বামীরই হদস্ত োয়। বূদমদত অদিকাাংে কৃষদকরই অদিকার 

অস্থায়ী; জমীোর ইো কদরদেই তাহাদের উরাইদত পাদরন। েখদের অদিকার অদনক 

স্থাদনই অেযাদপ আকােকুসুম মাত্র। দেখাদন আইন অনুসাদর প্রজার অদিকার আদে, 

দসখাদন কাদেিয নাই। অদিকা থাক্ বা না থাক্, জমীোর উদরদত বদেদেই উদরদত হয়। 

কয়জন প্রজা জমীোদরর সদঙ্গ দববাে কদরয়া দবটায় থাদকদত পাদর? সুতরাাং দে দবেী 

খাজানা স্বীকৃত হইদব, তাহাদকই জমীোর বসাইদবন। পূদর্ব্িই কদথত হইয়াদে, 
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দোকসাংখযা বৃদি হইদতদে। তাহার দবদেষ দকান প্রমাণ নাই বদট*, দকন্তু ইহা অনুবদবর 

দ্বারা দসি। প্রজাবৃদি হইদেই জমীর খাজানা বাদড়দব। দে বূদমর আদে এক জন প্রাথিী 

দেে, প্রজাবৃদি হইদে তাহার জনয দুই জন প্রাথিী োাঁড়াইদব। দে দবেী খাজানা দেদব, 

জমীোর তাহাদকই জমী দেদবন। রামা ককবদত্তির জমীটুকু বাে, দস এক টাকা হাদর 

খাজানা দেয়। হদসম দেখ দসই জমী চায়—দস দেড় টাকা হার স্বীকার কদরদতদে। জমীোর 

রামাদক উদরদত বদেদেন। রামার হয় ত েখদের অদিকার নাই, দস অমদন উদরে। নয় ত 

অদিকার আদে, দকন্তু দক কদর? কুমীদরর সদঙ্গ দববাে কদরয়া জদে বাস কদরদব দক 

প্রকাদর? অদিকার দবস র্জ্িন দেয়া দসও উদরে। জমীোর দবঘা দপেু আট আনা দবেী 

পাইদেন। 

  

————–  

* েখন এ প্রবন্ধ দেদখত হয়, তখন Census হয় নাই। 

————–  

  

এইরূদপ দচরস্থায়ী বদদাবদস্তর পর দকান সমদয় না দকান সমদয়, দকান সুদোদে না 

দকান সুদোদে, দেদের অদিকাাংে বূদমর হার বৃদি হইয়াদে। আইন আোেদতর আবেযক 

কদর নাই—বাজাদর দেরূপ গ্রাহকবৃদি হইদে দঝঙ্গা পটদের ের বাদড়, প্রজাবৃদিদত 

দসইরূপ জমীর হার বাদড়য়াদে। দসই বৃদি, জমীোদরর উেদরই দেয়াদে। 

অদনদকই রাে কদরয়া এ সকে কথা অস্বীকার কদরদবন। তাাঁহারা বদেদবন, আইন 

আদে, দনদরখ আদে, জমীোদরর েয়া ির্ম্ি আদে। আইন—দস একটা তামাসা মাত্র—বড় 

মানুদষই খরচ কদরয়া দস তামাসা দেদখয়া থাদক। দনদরখ পূর্ব্িবদণিত প্রণােীদত বাদড়য়া 

দেয়াদে। আর জমীোদরর েয়া ির্ম্ি—েখন আর স্ক্রু দফদর না, তখন দোদকর েয়া িদর্ম্ির 

আদববিাব হয়।# স্ক্রু দফরাইয়া দফরাইয়া, বঙ্গদেদের অদিকাাংে বদিিত িােিয আয় 

বূস্বাদমেণ আপনাদেদের হস্তেত কদরয়াদেন। দচরস্থায়ী বদদাবদস্তর সমদয় জমীোদরর দে 

হস্তবুে দেে, অদনক স্থাদনই তাহার দত্রুলণ চতুুলিণ হইয়াদে। দকাথাও েেুলণ হইয়াদে। 

দকেু না বাদড়য়াদে, এমন জমীোরী অদত অল্প। 
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আমরা দেখাইোম, এই ঈশ্বরদপ্রদরত কৃদষিদনর বৃদির বাে, রাজা পাইয়া থাদকন, 

বূস্বামী পাইয়া থাদকন, বদণক্ পাদয়ন, মহাজন পাদয়ন,-কৃষী দক পায়? দে এই ফসে 

উৎপন্ন কদর, দস দক পায়? 

আমরা এমত বদে না দে, দস দকেুই পায় না। দবদু দবসেিমাত্র পাইয়া থাদক। োহা 

পায়, তাহাদত তাহার দকেু অবস্থার পদরবত্তিন হয় নাই। অেযাদপ বূদমর উৎপদন্ন তাহার 

দেন চদে না। অতএব দে সামানয বাে কৃষকসম্প্রোয় পায়, তাহা না পাওয়ারই মদিয। 

োর িন, তার িন নয়। োহার মাথার কােঘাম েুদটয়া ফসে জদি, োদবর বাদে দস 

দকহ হইে না। 

আমরা দেখাইোম দে, দেদের অতযন্ত শ্রীবৃদি হইয়াদে। অসািারণ কৃদষেক্ষ্মী দেদের 

প্রদত সুপ্রসন্না। তাাঁহার কৃপায় অথিবষিণ হইদতদে। দসই অথি রাজা, বূস্বামী, বদণক্, মহাজন 

সকদেই কুড়াইদতদে। অতএব দসই শ্রীবৃদিদত রাজা, বূস্বামী, বদণক্, মহাজন সকদেরই 

শ্রীবৃদি। দকবে কৃষদকর শ্রীবৃদি নাই। সহস্র দোদকর মদিয দকবে নয় েত দনরানর্ব্ই 

জদনর তাহাদত শ্রীবৃদি নাই। এমত শ্রীবৃদির জনয দে জয়ধ্বদন তুদেদত চাদহ, তুেুক; আদম 

তুদেব না। এই নয় েত দনরানর্ব্ই জদনর শ্রীবৃদি না দেদখদে, আদম কাহারও জয় োন 

কদরব না। 

  

দদ্বতীয় পদরদেে—জমীোর 

  

জীদবর েত্রু জীব; মনুদষযর েত্রু মনুষয; বাঙ্গােী কৃষদকর েত্রু বাঙ্গােী বূস্বামী। 

বযাঘ্রাদে বৃহর্জ্ন্তু, োোদে কু্ষি জন্তুেণদক বক্ষণ কদর; দরাদহতাদে বৃহৎ মৎসয, 

সফরীদেেদক বক্ষণ কদর; জমীোর নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক দোট মানুষদক বক্ষণ 

কদর। জমীোর প্রকৃত পদক্ষ কৃষকদেেদক িদরয়া উেরস্থ কদরন না বদট, দকন্তু োহা কদরন, 

তাহা অদপক্ষা হৃেয়দোদণত পান করা েয়ার কাজ। কৃষকদেদের অনযানয দবষদয় দেমন 

দুর্দ্িো হউক না দকন, এই সর্ব্িরত্নপ্রসদবনী বসুমতী কষিণ কদরয়া তাহাদেদের জীবদনাপায় 

দে না হইদত পাদরত, এমত নদহ। দকন্তু তাহা হয় না; কৃষদক দপদট খাইদে জমীোর 
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টাকার রাদের উপর টাকার রাদে ঢাদেদত পাদরন না। সুতরাাং দতদন কৃষকদক দপদট খাইদত 

দেন না। 

  

————— 

#আমরা মুক্তকদে স্বীকার কদর, সকে বূস্বামী এ চদরদত্রর নদহন। অদনদকর েথাথি 

েয়া ির্ম্ি আদে। 

————— 

  

আমরা জমীোদরর দদ্বষক নদহ। দকান জমীোর কতৃ্তিক কখন আমাদেদের অদনষ্ট হয় 

নাই। বরাং অদনক জমীোরদক আমরা দবদেষ প্রোংসাবাজন দবদবচনা কদর। দস 

সুহৃেেদণর প্রীদত আমরা এ সাংসাদরর প্রিান সুদখর মদিয েণনা কদর, তাাঁহাদেদের মদিয 

অদনদক জমীোর। জমীোদররা বাঙ্গােী জাদতর চূড়া, দক না তাাঁহাদেদের প্রীদতবাজন 

হইবার বাসনা কদর? দকন্তু আমরা োহা বদেদত প্রবৃত্ত হইদতদে, তাহাদত প্রীদতবাজন 

হওয়া েূদর থাকুক, দেদন আমাদের কথা বাে কদরয়া না বুদঝদবন, হয় ত তাাঁহার দবদেষ 

অপ্রীদতপাত্র হইব। তাহা হইদে, আমরা দবদেষ দুুঃদখত হইব। দকন্তু কত্তিবয কােিযানুদরাদি 

তাহাও আমাদেেদক স্বীকার কদরদত হইদতদে। বঙ্গীয় কৃষদকরা দনুঃসহায়, মনুষযমদিয 

দনতান্ত দুর্দ্িোপন্ন, এবাং আপনাদেদের দুুঃখ সমাজমদিয জানাইদতও জাদন না। েদে 

মুদকর দুুঃখ দেদখয়া তাহা দনবারদণর বরসায় একবার বাকযবযয় না কদরোম, তদব 

মহাপাপ স্পদেি। আমরা এই প্রবদন্ধর জনয হয় ত সমাজদশ্রষ্ঠ বূস্বাদমমণ্ডেীর দবরােবাজন 

হইব—অদনদকর দনকট দতরেৃত, বৎিদসত, উপহদসত, অমেিযাোপ্রাপ্ত হইব—বনু্ধবদেির 

অপ্রীদতবাজন হইব। কাহারও দনকট মূখি, কাহারও দনকট দদ্বষক, কাহারও দনকট 

দমথযাবােী বদেয়া প্রদতপন্ন হইদব | দস সকে ঘদট, ঘটুক। েদে দসই বদয় বঙ্গেেিন, 

কাতদরর হইয়া কাতদরাদক্ত না কদর,—পীদড়দতর পীড়া দনবারদণর জনয েত্ন না কদর,—

েদে দকান প্রকার অনুদরাদির বেীবূত হইয়া সতয কথা বদেদত পরাঙু্মখ হয়, তদব েত 

েীঘ্র বঙ্গেেিন বঙ্গবূদম হইদত েুপ্ত হয়, ততই বাে। দে কে হইদত কাতদরর জনয 

কাতদরাদক্ত দনুঃসৃত না হইে, দস কে রুি হউক। দে দেখনী আদত্তির উপকারাথি না 
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দেদখে, দস দেখনী দনষ্ফো হউক। োাঁহারা নীচ, তাাঁহারা োহা ইো বদেদবন, আমরা ক্ষদত 

দবদবচনা কদরব না। োাঁহারা মহৎ, তাাঁহারা আমাদেেদক ভ্রান্ত বদেয়া মার্জ্িনা কদরদবন,-

এই দবক্ষা। আমরা জাদনয়া শুদনয়া দকান অেথাদথিাদক্ত কদরব না। বরাং আমাদেদের ভ্রম 

দেখাইয়া দেদে, কৃতজ্ঞ হইয়া তাহা স্বীকার কদরব। েতক্ষণ না দে ভ্রম দেদখব, ততক্ষণ 

োহা বদেব, মুক্তকদেই বদেব। 

আমাদেদের দবদেষ বক্তবয এই, আমরা োহা বদেদতদে, তাহা ‘জমীোর সম্প্রোয়’  

সম্বদন্ধ বদেদতদে না। েদে দকহ বদেন, জমীোর মাদত্রই দুরামা বা অতযাচারী, দতদন 

দনতান্ত দমথযাবােী। অদনক জমীোর সোেয়, প্রজাবৎসে এবাং সতযদনষ্ঠ। সুতরাাং 

তাাঁহাদেদের সম্বদন্ধ এই প্রবন্ধপ্রকাদেত কথাুলদে বদত্তি না। কতকুলদে জমীোর অতযাচারী; 

তাাঁহারা এই প্রবদন্ধর েক্ষয। আমরা সাংদক্ষদপর জনয এ কথা আদেই বদেয়া রাদখোম। 

দেখাদন জমীোর বদেয়াদে বা বদেব, দসইখাদন ঐ অতযাচারী জমীোরুলদেই বুঝাইদব। 

পারক মহােয় ‘জমীোর সম্প্রোয়’ বুদঝদবন না। 

বাঙ্গােী কৃষক োহা বূদম হইদত উৎপন্ন কদর, তাহা দকেু অদিক নদহ। তাহা হইদত 

প্রথমতুঃ চাদষর খরচ কুোইদত হয়। তাহা অল্প নদহ। বীদজর মূেয দপাষাইদত হইদব, 

কৃষাদণর দবতন দেদত হইদব, দোরুর দখারাক আদে; এ প্রকার অনযানয খরচও আদে। 

তাহা বাদে োহা থাদক, তাহা প্রথদম মহাজন আটক কদর। বষিাকাদে িার কদরয়া 

খাইয়াদে, মহাজনদক তাহা পদরদোি কদরদত হইদব। দকবে পদরদোি নদহ, দেড়ী সুে 

দেদত হইদব। শ্রাবণ মাদস দুই দবে িান েইয়াদে বদেয়া, দপৌষ মাদস দতন দবে দেদত 

হইদব। োহা রদহে, তাহা অল্প। তাহা হইদত জমীেরদক খাজনা দেদত হইদব। তাহা দেে। 

পদর োহা বাদক রদহে—অল্পাদবদেষ্ট, অল্প খুদের খুে, চদর্ব্িত, ইকু্ষর রস, শুষ্ক পল্বদের 

মৃদত্তকােত বাদর—তাহাদত অদত কদষ্ট দেনপাত হইদত পাদর, অথবা দেনপাত হইদত পাদর 

না। তাহাই দক কৃষদকর ঘদর োয়? পারক মহােয় দেখুন।— 

  

দপৌষ মাদস িান কাদটয়াই কৃষদক দপৌদষর দকদস্ত খাজনা দেে। দকহ দকদস্ত পদরদোি 

কদরে—কাহারও বাদক রদহে। িান পাো দেয়া, আেড়াইয়া, দোোয় তুদেয়া, সময়মত 

হাদট েইয়া দেয়া, দবক্রয় কদরয়া কৃষক সম্বৎসদরর খাজনা পদরদোি কদরদত কচত্র মাদস 
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জমীোদরর কাোদরদত আদসে। পরাণ মণ্ডদের দপৌদষর দকদস্ত পাাঁচ টাকা; চাদর টাকা 

দেয়াদে, এক টাকা বাদক আদে। আর কচদত্রর দকদস্ত দতন টাকা। দমাদট চাদর টাকা দস দেদত 

আদসয়াদে। দোমস্তা দহসাব কদরদত বদসদেন। দহসাব কদরয়া বদেদেন “দতামার দপৌদষর 

দকদস্ত দতন টাকা বাদক আদে।” পরাণ মণ্ডে অদনক চীৎকার কদরে—দোহাই পাদড়ে—হয় 

ত োদখো দেখাইদত পাদরে, নয় ত না। হয় ত দোমস্তা োদখো দেয় নাই, নয় ত চাদর 

টাকা েইয়া, োদখোয় দুই টাকা দেদখয়া দেয়াদে। োহা হউক, দতন টাকা বাদক স্বীকার 

না কদরদে দস আদখদর কবচ পায় না। হয় ত তাহা না দেদে দোমস্তা দসই দতন টাকাদক 

দতর টাকা কদরয়া নাদেে কদরদব। সুতরাাং পরাণ মণ্ডে দতন টাকা বাদক স্বীকার কদরে। 

মদন কর, দতন টাকাই তাহার েথাথি দেনা। তখন দোমস্তা সুে কদষে। জমীোরী দনদরখ 

টাকায় চাদর আনা। দতন বৎসদরও চাদর আনা, এক মাদসও চাদর আনা। দতন টাকা বাদকর 

সুে ৸৹ আনা। পরাণ দতন টাকা বার আনা দেে। পদর কচত্র দকদস্ত দতন টাকা দেে। তাহার 

পর দোমস্তার দহসাবানা। তাহা টাকার দুই পয়সা। পরাণ মণ্ডে ৩২ টাকার জমা রাদখ। 

তাহাদক দহসাবানা ১ টাকা দেদত হইে। তাহার পর পার্ব্িণী। নাএব দোমস্তা, তহেীেোর, 

মুহুদর, পাইক, সকদেই পার্ব্িণীর হকোর। দমাদটর উপর পড়তা গ্রাম হইদত এত টাকা 

আোয় হইে। সকদে বাে কদরয়া েইদেন। পরাণ মণ্ডেদক তর্জ্নয আর দুই টাকা দেদত 

হইে।  

এ সকে দেৌরাময জমীোদরর অদবপ্রায়ানুসাদর হয় না, তাহা স্বীকার কদর। দতদন 

ইহার মদিয নযােয খাজনা এবাং সুে দবন্ন আর দকেুই পাইদেন না, অবদেষ্ট সকে নাএব 

দোমস্তার উেদর দেে। দস কাহার দোষ? জমীোর দে দবতদন দ্বারবান রাদখন, নাএদবরও 

দসই দবতন; দোমস্তার দবতন খানসামার দবতন অদপক্ষা দকেু কম। সুতরাাং এ সব না 

কদরদে তাহাদের দেনপাত হয় দক প্রকাদর? এ সকে জমীোদরর আজ্ঞানুসাদর হয় না 

বদট, দকন্তু তাাঁহার কাপিদণযর ফে। প্রজার দনকট হইদত তাাঁহার দোদক আপন উেরপূদত্তির 

জনয অপহরণ কদরদতদে, তাহাদত তাাঁহার ক্ষদত দক? তাাঁহার কথা কদহবার দক প্রদয়াজন 

আদে? 
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তাহার পর আষাঢ় মাদস নববদষির শুব পুণযাহ উপদস্থত। পরাণ পুণযাদহর দকদস্তদত 

দুই টাকা খাজানা দেয়া থাদক। তাহা ত দস দেে, দকন্তু দস দকবে খাজানা। শুব পুণযাদহর 

দেদন জমীোরদক দকেু নজর দেদত হইদব। তাহাও দেে। হয় ত জমীোদররা অদনক েদরক, 

প্রদতযকদক পৃথক্ পৃথক্ নজর দেদত হয়। তাহাও দেে। তাহার পর নাএব মহােয় আদেন—

তাাঁহাদকও দকেু নজর দেদত হয়। তাহাও দেে। পদর দোমস্তা মহােদয়রা, তাাঁহাদের নযােয 

পাওনা তাাঁহারা পাইদেন। দে প্রজার অথি নজর দেদত দেদত ফুরাইয়া দেে—তাহার কাদে 

বাদক রদহে। সময়ান্তদর আোয় হইদব। 

পরাণ মণ্ডে সব দেয়া থুইয়া ঘদর দেয়া দেদখে, আর আহাদরর উপায় নাই। এদেদক 

চাদষর সময় উপদস্থত। তাহার খরচ আদে। দকন্তু ইহাদত পরাণ বীত নদহ। এ ত প্রদত 

বৎসরই ঘদটয়া থাদক। বরসা মহাজন। পরাণ মহাজদনর কাদে দেে। দেড়ী সুদে িান 

েইয়া আদসে, আবার আোমী বৎসর তাহা সুে সদমত শুদিয়া দনুঃস্ব হইদব। চাষা দচরকাে 

িার কদরয়া খায়, দচরকাে দেড়ী সুে দেয়। ইহাদত রাজার দনুঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা 

দকান োর! হয় ত জমীোর দনদজই মহাজন। গ্রাদমর মদিয তাাঁহার িাদনর দোো ও 

দোোবাড়ী আদে। পরাণ দসইখান হইদত িান েইয়া আদসে। এরূপ জমীোদরর বযবসায় 

মদ নদহ। স্বয়াং প্রজার অথিাপহরণ কদরয়া, তাহাদক দনুঃস্ব কদরয়া, পদরদেদষ কর্জ্ি দেয়া, 

তাহার কাদে দেড়ী সুে দবাে কদরন। এমত অবস্থায় েত েীঘ্র প্রজার অথি অপহৃত কদরদত 

পাদরন, ততই তাাঁহার োব। 

  

সকে বৎসর সমান নদহ। দকান বৎসর উত্তম ফসে জদি, দকান বৎসর জদি না। 

অদতবৃদষ্ট আদে, অনাবৃদষ্ট আদে, অকােবৃদষ্ট আদে, বনযা আদে, পঙ্গপাদের দেৌরাময 

আদে, অনয কীদটর দেৌরামযও আদে। েদে ফসদের সুেক্ষণ দেদখ, তদবই মহাজন কর্জ্ি 

দেয়; নদচৎ দেয় না। দকন না, মহাজন দবেক্ষণ জাদন দে, ফসে না হইদে কৃষক ঋণ 

পদরদোি কদরদত পাদরদব না। তখন কৃষক দনরুপায়। অন্নাবাব সপদরবাদর প্রাদণ মারা 

োয়। কখন বরসার মদিয বনয অখােয ফেমূে, কখন বরসা “দরদেফ”, কখন দবক্ষা, 

কখন বরসা দকবে জেেীশ্বর। অল্পসাংখযক মহামা দবন্ন দকান জমীোরই এমন দুুঃসমদয় 
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প্রজার বরসার স্থে নদহ। মদন কর, দস বার সুবৎসর। পরাণ মণ্ডে কর্জ্ি পাইয়া দেনপাত 

কদরদত োদেে। 

পদর বাদির দকদস্ত আদসে পরাদণর দকেু নাই, দেদত পাদরে না। পাইক, দপয়াো, 

নেেী, হােোহানা, দকাটাে বা তদ্রূপ দকান নামিারী মহামা তাোোয় আদসদেন। হয় 

ত দকেু কদরদত না পাদরয়া, বাে মানুদষর মত দফদরয়া দেদেন। নয় ত পরাণ কর্জ্ি কদরয়া 

টাকা দেে। নয় ত পরাদণর দুবুিদি ঘদটে—দস দপয়াোর সদঙ্গ বচসা কদরে। দপয়াো দফদরয়া 

দেয়া দোমস্তাদক বদেে, “পরাণ মণ্ডে আপনাদক োো বদেয়াদে।” তখন পরাণদক 

িদরদত দতন জন দপয়াো েুদটে। তাহারা পরাণদক মাদটোড়া কদরয়া েইয়া আদসে। 

কাোদরদত আদসয়াই পরাণ দকেু সুসবয োদেোোজ শুদনে—েরীদরও দকেু উত্তম মিযম 

িারণ কদরে। দোমস্তা তাহার পাাঁচ ুলণ জদরমানা কদরদেন। তাহার উপর দপয়াোর দরাজ। 

দপয়াোদেদের প্রদত হুকুম হইে, উহাদক বসাইয়া রাদখয়া আোয় কর | েদে পরাদণর দকহ 

দহ্তষী থাদক, তদব টাকা দেয়া খাোস কদরয়া আদনে। নদচৎ পরাণ এক দেন, দুই দেন, 

দতন দেন, পাাঁচ দেন, সাত দেন কাোদরদত রদহে। হয় ত পরাদণর মা দকম্বা বাই থানায় 

দেয়া এদজহার কদরে। সব্ ইন্ দস্পক্টর কদয়ে খাোদসর জনয কন্ দষ্টবে পারাইদেন। 

কন্ দষ্টবে সাদহব—দেন দুদনয়ার মাদেক—কাোদরদত আদসয়া জাাঁদকয়া বদসদেন। পরাণ 

তাাঁহার কাদেই বদসয়া—একটু কাাঁো কাটা আরম্ভ কদরে। কন্ দষ্টবে সাদহব একটু িূমপান 

কদরদত োদেদেন—দকন্তু “কদয়ে খাোদসর” দকান কথা নাই। দতদনই জমীোদরর 

দবতনবুক্—বৎসদর দুই দতন বার পার্ব্িণী পান, বড় উদড়বার বে নাই। দস দেনও 

সর্ব্িসুখময় পরমপদবত্রমূদত্তি দরৌপযচদক্রর েেিন পাইদেন। এই আশ্চেিয চক্র েৃদষ্টমাদত্রই 

মনুদষযর হৃেদয় আনদরদসর সঞ্চার হয়—বদক্ত প্রীদতর উেয় হয়। দতদন দোমস্তার প্রদত 

প্রীত হইয়া থানায় দেয়া প্রদবে কদরদেন “দকহ কদয়ে দেে না। পরাণ মণ্ডে দফদরর্ব্াজ 

দোক—দস পুকুর-িাদর তােতোয় েুকাইয়াদেে—আদম ডাক দেবা মাত্র দসইখান হইদত 

আদসয়া আমাদক দেখা দেে।” দমাকর্দ্মা ফাাঁদসয়া দেে। 

প্রজা িদরয়া েইয়া দেয়া, কাোদরদত আটক রাদখয়া, মারদপট করা,  জদরমানা করা, 

দকবে খাজানা বাদকর জনয হয়, এমত নদহ। দে দস কারদণ হয়। আদজ দোপাে মণ্ডে 
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দোমস্তা মহােয়দক দকদঞ্চৎ প্রণামী দেয়া নাদেে কদরয়াদে দে, “পরাণ আমাদক েইয়া 

খায় না”—তখনই পরাণ িৃত হইয়া আদসে। আদজ দনপাে মণ্ডে ঐরূপ মঙ্গোচরণ কদরয়া 

নাদেে কদরে দে, “পরাণ আমার বদেনীর সদঙ্গ প্রসদক্ত কদরয়াদে”—অমদন পরাণ দগ্রপ্তার 

হইয়া আবি হইে। আদজ সম্বাে আদসে, পরাদণর দবিবা ভ্রাতৃবিূ েবিবতী হইয়াদে—

অমদন পরাণদক িদরদত েুদটে। আজ পরাণ জমীোদরর হইয়া দমথযা সাক্ষয দেদত নারাজ, 

অমদন তাহাদক িদরদত দোক েুদটে। 

  

দোমস্তা মহােয়, পরাদণর কাদে টাকা আোয় কদরয়াই হউক বা জাদমন েইয়াই 

হউক বা দকদস্তবদী কদরয়াই হউক বা সময়ান্তদর দবদহত কদরবার আোয়ই হউক, পুনর্ব্িার 

পুদেে আসার আেঙ্কায়ই হউক বা বহুকাে আবি রাখায় দকান ফে না বদেয়াই হউক, 

পরাণ মণ্ডেদক োদড়য়া দেদেন। পরাণ ঘদর দেয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত হইে। উত্তম ফসে 

জদিে। অগ্রহায়ণ মাদস জমীোদরর দেৌদহত্রীর দববাহ বা ভ্রাতুষ্পুদত্রর অন্নপ্রােন। বরার্দ্ 

দুই হাজার টাকা, মহাদে মাঙ্গন চদড়ে। সকে প্রজা টাকার উপর ৷৹ দেদব। তাহাদত পাাঁচ 

হাজার টাকা উদরদব, দুই হাজার অন্নপ্রােদনর খরচ োদেদব—দতন হাজার জমীোদরর 

দসদুদক উদরদব। 

দে প্রজা পাদরে, দস দেে—পরাণ মণ্ডদের আর দকেুই নাই—দস দেদত পাদরে না। 

জদমোরী হইদত পুরা পাাঁচ হাজার টাকা আোয় হইে না। শুদনয়া জমীোর দস্থর কদরদেন, 

একবার স্বয়াং মহাদে পোপিণ কদরদবন। তাাঁহার আেমন হইে—গ্রাম পদবত্র হইে। 

তখন বড় বড় কাদো পাাঁটা আদনয়া, মণ্ডদেরা কাোদরর দ্বাদর বাাঁদিয়া োইদত োদেে। 

বড় বড় জীবন্ত রুই, কাতো, মৃোে উরাদন পদড়য়া েযাজ আেড়াইদত োদেে। বড় বড় 

কাদো কাদো বাত্তিাকু, দোে আেু, কদপ, কোইসুাঁদটদত ঘর পুদরয়া োইদত োদেে। েদি 

দুগ্ধ ঘৃত নবনীদতর ত কথা নাই। প্রজাদেদের বদক্ত অচো, দকন্তু বাবুর উের দতমন নদহ। 

বাবুর কথা েূদর থাকুক, পাইক-দপয়াোর পেিযন্ত উেরামদয়র েক্ষণ দেখা োইদত োদেে। 

দকন্তু দস সকে ত বাদজ কথা আসে কথা, জমীোরদক “আমনী,” “নজর” বা 

“দসোদম” দেদত হইদব। আবার টাকার অদঙ্ক ৵৹ বদসে। দকন্তু সকদে এত পাদর না। দে 
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পাদরে, দস দেে। দে পাদরে না, দস কাোদরদত কদয়ে হইে, অথবা তাহার দেনা বাদকর 

সাদমে হইে। 

পরাণ মণ্ডে দেদত পাদরে না। দকন্তু তাহার দক্ষদত্র উত্তম ফসে হইয়াদে। তাহাদত 

দোমস্তার দচাখ পদড়ে। দতদন আট আনার স্ট্যাম্প খরচ কদরয়া, উপেুক্ত আোেদত “দক্রাক 

সহায়তার” প্রাথিনায় েরখাস্ত কদরদেন। েরখাদস্তর তাৎপেিয এই, “পরাণ মণ্ডদের দনকট 

খাজনা বাদক, আমরা তাহার িানয দক্রাক কদরব। দকন্তু পরাণ বড় োঙ্গাবাজ দোক, দক্রাক 

কদরদে োঙ্গা হাঙ্গামা খুন জখম কদরদব বদেয়া দোক জমাদয়ত কদরয়াদে। অতএব 

আোেত হইদত দপয়াো দমাকবর হউক।” দোমস্তা দনরীহ বাে মানুষ, দকবে পরাণ 

মণ্ডদেরই েত অতযাচার। সুতরাাং আোেত হইদত দপয়াো দনেুক্ত হইে। দপয়াো দক্ষদত্র 

উপদস্থত হইয়াই মায়াময় দরৌপযচদক্রর মায়ায় অদববূত হইে। োাঁড়াইয়া থাদকয়া পরাদণর 

িানুলদেন কাটাইয়া জমীোদরর কাোদরদত পারাইয়া দেে। ইহার নাম দক্রাক সহায়তা”।  

পরাণ দেদখে, সর্ব্িস্ব দেে। মহাজদনর ঋণও পদরদোি কদরদত পাদরব না, 

জমীোদরর খাজানাও দেদত পাদরব না, দপদটও খাইদত পাদরব না। এত দেন পরাণ 

সদহয়াদেে—কুমীদরর সদঙ্গ বাে কদরয়া জদে বাস করা চদে না। পরাণ মণ্ডে শুদনে দে, 

ইহার জনয নাদেে চদে। পরাণ নাদেে কদরয়া দেদখদব। দকন্তু দস ত দসাজা কথা নদহ। 

আোেত এবাং বারাঙ্গনার মদদর তুেয; অথি নদহদে প্রদবদের উপায় নাই। স্ট্যাদম্পর মূেয 

চাই; উকীদের দফস্ চাই; আসামী সাক্ষীর তেবানা চাই; সাক্ষীর দখারাদক চাই; সাক্ষীদের 

পাদরদতাদষক আদে; হয় ত আমীন-খরচা োদেদব; এবাং আোেদতর দপয়াো ও আমোবেি 

দকেু দকেুর প্রতযাো রাদখন। পরাণ দনুঃস্ব।—তথাদপ হাে বেে ঘদট বাদট দবদচয়া আোেদত 

নাদেে কদরে। ইহা অদপক্ষা তাহার েোয় েদড় দেয়া মরা বাে দেে।  

  

অমদন জমীোদরর পক্ষ হইদত পাল্ টা নাদেে হইে দে, পরাণ মণ্ডে দক্রাক অদুে 

কদরয়া সকে িান কাদটয়া েইয়া দবক্রয় কদরয়াদে। সাক্ষীরা সকে জমীোদরর প্রজা—

সুতরাাং জমীোদরর বেীবূত—দেদহ নদহ—বদয় বেীবূত। সুতরাাং তাাঁহার পদক্ষই সাক্ষয 

দেে। দপয়াো মহােয় দরৌপযমদে দসই পথবত্তিী। সকদেই বদেে, পরাণ দক্রাক অদুে 

কদরয়া িান কাদটয়া দবদচয়াদে। জমীোদরর নাদেে দডক্রী হইে, পরাদণর নাদেে দডস্ দমস্ 
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হইে। ইহাদত পরাদণর োব প্রথমতুঃ, জমীোরদক ক্ষদতপূরণ দেদত হইে, দদ্বতীয়তুঃ, দুই 

দমাকর্দ্মাদতই জমীোদরর খরচা দেদত হইে, তৃতীয়তুঃ, দুই দমাকর্দ্মাদতই দনদজর খরচা 

ঘর হইদত দেে। 

পরাদণর আর এক পয়সা নাই, দকাথা হইদত এত টাকা দেদব? েদে জমী দবদচয়া 

দেদত পাদরে, তদব দেে, নদচৎ দজদে দেে, অথবা দেেতযাে কদরয়া পোয়ন কদরে। 

আমরা এমত বদে না দে, এই অতযাচারুলদেন সকেই এক জন প্রজার প্রদত এক 

বৎসর মদিয হইয়া থাদক বা সকে জমীোরই এরূপ কদরয়া থাদকন। তাহা হইদে, দেে 

রক্ষা হইত না। পরাণ মণ্ডে কদল্পত বযদক্ত—একদট কদল্পত প্রজাদক উপেক্ষ কদরয়া প্রজার 

উপর সচরাচর অতযাচার-পরায়ণ জমীোদররা েত প্রকার অতযাচার কদরয়া থাদকন, তাহা 

দববৃত করাই আমাদের উদর্দ্েয। আদজ এক জদনর উপর একরূপ, কাে অনয প্রজার উপর 

অনযরূপ পীড়ন হইয়া থাদক। 

জমীোরদেদের সকে প্রকার দেৌরাদমযর কথা দে বদেয়া উদরদত পাদরয়াদে, এমত 

নদহ। জমীোরদবদেদষ, প্রদেেদবদেদষ, সময়দবদেদষ দে কত রকদম টাকা আোয় করা 

হয়, তাহার তাদেকা কদরয়া সমাপ্ত করা োয় না। সর্ব্িত্র এক দনয়ম নদহ; এক স্থাদন 

সকদের এক দনয়ম নদহ; অদনদকর দকান দনয়মই নাই, েখন োহা পাদরন, আোয় কদরন। 

েৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা একদট েথাথি ঘটনা দববৃত কদরয়া একখাদন তাদেকা উিৃত কদরব। 

দে প্রদেদে েত বৎসর* বয়ানক বনযায় ডুদবয়া দেয়াদেে, দসই প্রদেদের একখাদন 

গ্রাদম এই ঘটনা হইয়াদেে। গ্রাদমর নাম দেদন জাদনদত চাদহন, দতদন েত ৩১ আেদষ্টর 

অব্ জর্ব্িদরর ১৩১ পৃষ্ঠা পার কদরদবন। বনযায় অতযন্ত জেবৃদি হইে। গ্রামখাদন 

সমুিমিযস্থ দ্বীদপর নযায় জদে বাদসদত োদেে। গ্রামস্থ প্রজাদেদের িান সকে ডুদবয়া 

দেে। দোরু সকে অনাহাদর মদরয়া োইদত োদেে। প্রজােণ েেবযস্ত। দস সমদয় 

জমীোদরর কত্তিবয, অথিোদন, খােযোদন প্রজাদেদের সাহােয করা। তাহা েূদর থাক, 

খাজনা মাপ কদরদেও অদনক উপকার হয়। তাহাও েূদর থাক, খাজানাটা দুদেন রদহয়া 

বদসয়া েইদেও দকেু উপকার হয়। দকন্তু রদহয়া বদসয়া খাজানা েওয়া েূদর থাক, দোমস্তা 

মহােদয়রা দসই সমদয় পাইক দপয়াোর সদঙ্গ বাদজ আোদয়র জনয আদসয়া েেবে সহ 
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উপদস্থত হইদেন। গ্রাদম দমাদট ১২।১৪ জন দখােকাস্ত প্রজা, এবাং ১২।১৪ জন কৃষাণ 

প্রবৃদত অপর দোক। একদট তাদেকা কদরয়া ইহাদের দনকট ৫৪৵৹ আোয় কদরদত 

বদসদেন। দস তাদেকা এই;— 

  

—————-  

*সন ১২৭৮।  

————— 

  

নাদয়দবর পুণযাদহর নজর … … ৬৲  

জমীোরদেদের পাাঁচ েদরদকর নজর … … ৫৲  

দোমস্তাদেদের নজর … … ২৲  

পুণযাদহর দপয়াোর তেবানা … … ১৲  

দোপােনেদর বাাঁে দঢাোইদয়র খরচ … … ১৲  

আষাঢ় দকদস্তর দপয়াোর তেবানা … … ৸৴৹  

বাদির দকদস্তর দপয়াোর তেবানা … … ১| | ৹  

দনৌকা বাড়া … … ৬| | ৹  

সের আমোর পূজার পার্ব্িণী … … ১৲  

কাোদরর জমাোর … … ১৲  

ঐ হােোহানা … … ৫৲  

পাাঁচ েদরদকর পার্ব্িণী … … ১৲  

শ্রীরাম দসন, দহর্ড মুহুদর … … ২৲  

জমীোদরর পুদরাদহদতর দবক্ষা … … ২৲  

দোমস্তাদের দবক্ষা … … ১২৲  

মুহুদরদের দবক্ষা … … ৩৲  

বরকদাজদেদের দোদের পার্ব্িণী … … ১৲  

ডাকদটক্স … … ৩৲  
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______ 

৫৪৵৹  

এই দুুঃদখর সমদয় প্রজাদেদের উপর টাকায় দতন আনা কদরয়া বাদজ আোয় পড়তা 

পদড়ে। আোয় করা দুুঃসািয; দকন্তু দোমস্তারা অসািযও সািন কদরয়া থাদকন। প্রজারা 

কায়দেদে দমদঙ্গদপদত, দবদচ দকদন, হাওোত বরাত কদরয়া ঐ টাকা দেে। দোদক মদন 

কদরদব, মনুষযদেদহ সহয অতযাচাদরর চরম হইয়াদে। দকন্তু দোমস্তা মহােদয়রা তাহা মদন 

কদরদেন না। তাাঁহারা জাদনন, একদট একদট প্রজা একদট একদট কুদবর। দে দেন টাকায় 

দতন আনা হাদর ৫৪৵৹ আোয় কদরয়া েইয়া দেদেন, তাহারা ৪।৫ দেন মদিযই আবার 

উপদস্থত। বাবুদের কনযার দববাহ। আর ৪০ টাকা তুদেয়া দেদত হইদব।  

প্রজারা দনরুপায়। তাহারা একখানা দনৌকা সাংগ্রহ কদরয়া নীেকুদরদত দেয়া কর্জ্ি 

চাদহে। কর্জ্ি পাইে না। মহাজদনর কাদে হাত পাদতে—মহাজনও দবমুখ হইে।  

তখন অেতযা দেষ উপায় অবেম্বন কদরে—দফৌজোদরদত দেয়া নাদেে কদরে। 

মযাদজদে্, সাদহব আসামীদেেদক সাজা দেদেন। আসামীরা আদপে কদরে, জজ সাদহব 

বদেদেন, “প্রজাদেদের উপর অতযন্ত অতযাচার হইয়াদে বদট, দকন্তু আইন অনুসাদর আদম 

আসামীদেেদক খাোস দেোম।” সুদবচার হইে দক না জাদন, দবচাদরর উদর্দ্েয আসামী 

খাোস? 

এদট উপনযাস নদহ। আমরা ইদণ্ডয়ান্ অব্ জর্ব্ির হইদত ইহা উিৃত কদরোম। দুষ্ট দোক 

সকে সম্প্রোয়মদিযই আদে, দুই একজন দুষ্ট দোদকর দুষ্কর্ম্ি উোহরণ-স্বরূপ উদল্লখ 

কদরয়া সম্প্রোদয়র প্রদত দোষাদরাপ করা অদবচার। েদে এ উোহরণ দসরূপ হইত, তাহা 

হইদে ইহা আমরা প্রদয়াে কদরতাম না। এ তাহা নদহ—এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘদটদতদে। 

োাঁহারা ইহা অস্বীকার কদরন, তাাঁহারা পল্লীগ্রাদমর অবস্থা দকেুই জাদনন না। 

  

উপদর দেদখত তাদেকার দেষ দবষয়দটর উপর পারক একবার েৃদষ্টপাত কদরদবন,—

“ডাকদটক্স”। েবণিদমণ্ট নানাদবি কর বসাইদতদেন, জমীোদররা তাহা েইয়া দকাোহে 

কদরয়া থাদকন। দকন্তু তাাঁহারা সকদেই দক ঘর হইদত দটক্স দেয়া থাদকন? ঐ “ডাকদটক্স” 

কথাদট তাহার প্রমাণ। েবণিদমণ্ট দবিান কদরদেন, মফুঃস্বদে ডাক চদেদব, জমীোদররা 
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তাহার খরচা দেদবন। জমীোদররা মদন মদন বদেদেন, “বাে, দেদত হয় দেব, দকন্তু ঘদর 

দথদক দেব না। আমরাও প্রজাদের উপর দটক্স বসাইব। েদে বসাইদত হইে, তদব একটু 

চাপাইয়া বসাই, দেন দকেু মুনাফা থাদক।” তাহাই কদরদেন। প্রজার খরদচ ডাক চদেদত 

োদেে—জমীোদররা মাদঝ থাদকয়া দকেু োব কদরদেন। েবণিদমণ্ট েখন দটক্স বসান, 

দেন বাদবয়া দেদখন, কাহার ঘাদড় পদড়। 

ইন্ কম্ দটক্সও ঐরূপ। প্রজারা জমীোদরর ইন্ কম্ দটক্স দেয়। এবাং জমীোর তাহা 

হইদত দকেু মুনাফা রাদখন। 

খাস মহে োাঁহারা গ্রহণ কদরন, তাাঁহাদেেদক দরার্ড ফণ্্ড দেদত হয়। ঐ দরার্ড ফণ্্ড 

আমরা বূস্বামীর জমাওয়ােীে বাদকবুক্ত দেদখয়াদে। 

দরার্ড দসস্ এই প্রবন্ধ দেদপর সময় পেিযন্ত েবণিদমন্্ট দকাথাও হইদত আোয় কদরন 

নাই | দকন্তু জদমোদরর দকহ দকহ আোয় কদরদতদেন। আোয় কদরবার অদিকার আদে, 

দকন্তু তাহা টাকায় এক পয়সার অদিক হইদত পাদর না। এক দজোয় এক জন জমীোর 

ইহার মদিয টাকায় চাদর আনা আোয় কদরদত আরম্ভ কদরদেন। এক জন প্রজা দেদত 

স্বীকৃত না হওয়াদত, তাহাদক িদরয়া আদনয়া পীড়ন আরম্ভ কদরদেন। প্রজা নাদেে কদরে, 

এবার আসামী “আইন অনুসাদর” খাোস পাইে না। জমীোর মহােয় এক্ষদণ শ্রীঘদর 

বাস কদরদতদেন। 

সর্ব্িাদপক্ষা দনম্নদেদখত “হাস্পাতাদের” বৃত্তান্তদট দকৌতুকাবহ। সব্ দডদবসদনর 

হাদকদমরা েুে, দডদস্পন্সদর কদরদত বড় মজবুত। ২৪ পরেণার দকান আদসষ্টাণ্্ট মাদজদে্, 

স্বীয় সব্ দডদবসদন একদট দডদস্পন্সদর কদরবার জনয তৎপ্রদেেীয় জমীোরেণদক ডাকাইয়া 

সবা কদরদেন। সকদে দকেু দকেু মাদসক চাাঁো দেদত স্বীকৃত হইয়া দেদেন। একজন বাটী 

দেয়া হুকুম প্রচার কদরদেন দে, “আমাদক মাদস মাদস এত টাকা হাস্পাতাদের জনয চাাঁো 

দেদত হইদব, অতএব আদজ হইদত প্রজাদেদের দনকট টাকায় ৴৹ আনা হাস্পাতাদে আোয় 

কদরদত হইদব।” দোমস্তারা তদ্রূপ আোয় কদরদত োদেে। এদেদক দডদস্পন্সদরর সকে 

দোোড় হইয়া উদরে না—তাহা সাংস্থাদপত হইে না। সুতরাাং ঐ জমীোরদক কখন এক 

পয়সা চাাঁো দেদত হইে না। দকন্তু প্রজাদেদের দনকট দচরকাে টাকায় এক আনা 
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হাস্পাতাদে আোয় হইদত োদেে। কদয়ক বৎসর পদর জমীোর ঐ প্রজাদেদের খাজানার 

হার বাড়াইবার জনয ১৮৫৯ সাদের েে আইদনর নাদেে কদরদেন। প্রজারা জবাব দেে 

দে, “আমরা দচরস্থায়ী বদদাবদস্তর সময় হইদত এক হাদর খাজানা দেয়া আদসদতদে—

কখন হার বাদড় কদম নাই—সুতরাাং আমাদেদের খাজানা বাদড়দত পাদর না।” জমীোর 

তাহার প্রতুযত্তর এই দেদেন দে, উহারা অমুক সন হইদত হাস্পাতাদে বদেয়া ৴৹ খাজানা 

দবেী দেয়া আদসদতদে। দসই দহতুদত আদম খাজানা বৃদি কদরদত চাই।  

এক্ষদণ জমীোরদেদের পদক্ষ কদয়কদট কথা বদেবার প্রদয়াজন আদে।  

প্রথমতুঃ, আমরা পূদর্ব্িই বদেয়াদে দে, সকে জমীোর অতযাচারী নদহন। দেন দেন 

অতযাচারপরায়ণ জমীোদরর সাংখযা কদমদতদে। কদেকাতাস্থ সুদেদক্ষত বূস্বামীদেদের 

দকান অতযাচার নাই—োহা আদে, তাহা তাাঁহাদেদের অজ্ঞাদত এবাং অদবদমতদবরুদি, 

নাদয়ব দোমস্তা েদণর দ্বারা হয়। মফুঃস্বদেও অদনক সুদেদক্ষত জমীোর আদেন, 

তাাঁহাদেদেরও প্রায় ঐরূপ। বড় বড় জমীোরদেদের অতযাচার তত অদিক নদহ;—অদনক 

বড় বড় ঘদর অতযাচার এদকবাদর নাই। সামানয সামানয ঘদরই অতযাচার অদিক। োাঁহার 

জমীোরী হইদত েক্ষ টাকা আইদস—অির্ম্িাচরণ কদরয়া প্রজাদেদের দনকট আর ২৫ 

হাজার টাকা েইবার জনয তাাঁহার মদন প্রবৃদত্ত দুর্ব্িো হইবারই সম্ভাবনা, দকন্তু োাঁহার 

জমীোরী হইদত বার মাদস েত টাকা আদস না, অথচ জমীোরী চাে-চেদন চদেদত হইদব, 

মারদপট কদরয়া আর দকেু সাংগ্রহ কদরবার ইো আোয় কদরন, তাাঁহাদের অদপক্ষা 

পত্তনীোর, েরপত্তনীোর, ইজারাোদরর দেৌরাময অদিক। আমরা সাংদক্ষপানুদরাদি উপদর 

দকবে জমীোর েব্দ বযবহার কদরয়াদে। জমীোর অদথি করগ্রাহী বুদঝদত হইদব। ইাঁহারা 

জমীোরদক জমীোদরর োব দেয়া, তাহার উপর োব কদরবার জনয ইজারা পত্তদন গ্রহণ 

কদরন, সুতরাাং প্রজার দনকট হইদত তাাঁহাদেেদক োব দপাষাইয়া েইদত হইদব। মিযবত্তিী 

তােুদকর সৃজন প্রজার পদক্ষ দবষম অদনষ্টকর। 

  

দদ্বতীয়তুঃ, আমরা দে সকে অতযাচার দববৃত কদরয়াদে, তাহার অদনকই জমীোদরর 

অজ্ঞাদত, কখন বা অদবমতদবরুদি, নাদয়ব দোমস্তা প্রবৃদত দ্বারা হইয়া থাদক। প্রজার 

উপর দে দকানরূপ পীড়ন হয়, অদনদকই তাহা জাদনন না। 
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তৃতীয়তুঃ, অদনদক জমীোরীর প্রজাও বাে নদহ। পীড়ন না কদরদে খাজানা দেয় না। 

সকদের উপর নাদেে কদরয়া খাজানা আোয় কদরদত দেদে জমীোদরর সর্ব্িনাে হয়। 

দকন্তু এতৎসম্বদন্ধ ইহাও বক্তবয দে, প্রজার উপর আদে অতযাচার না হইদে, তাহারা 

দবরুিবাব িারণ কদর না। 

োাঁহারা জমীোরদেেদক দকবে দনদা কদরন, আমরা তাাঁহাদেদের দবদরািী। 

জমীোরদের দ্বারা অদনক সৎকােিয অনুদষ্ঠত হইদতদে। গ্রাদম গ্রাদম দে এক্ষদণ দবেযােয় 

সাংস্থাদপত হইদতদে, আপামর সািারণ সকদেই দে আপন আপন গ্রাদম বদসয়া 

দবদেযাপার্জ্িন কদরদতদে, ইহা জমীোরদেদের ুলদণ। জমীোদররা অদনক স্থাদন 

দচদকৎসােয়, রথযা, অদতদথোো ইতযাদের সৃজন কদরয়া সািারদণর উপকার কদরদতদেন। 

আমাদেদের দেদের দোদকর জনয দে দবন্নজাতীয় রাজপুরুষদেদের সমদক্ষ দুদটা কথা 

বদে, দস দকবে জমীোরদের দব্রদটশ্ ইদণ্ডয়ান্ এদসাদসএেন—জমীোরদের সমাজ। তদ্বারা 

দেদের দে মঙ্গে দসি হইদতদে, তাহা অনয দকান সম্প্রোয় হইদত হইদতদে না বা 

হইবারও সম্ভাবনা দেখা োয় না। অতএব জমীোরদেদের দকবে দনদা করা অদত 

অনযায়পরতার কাজ। এই সম্প্রোয়বুক্ত দকান দকান দোদকর দ্বারা দে প্রজাপীড়ন হয়, 

ইহাই তাাঁহাদের ের্জ্াজনক কেঙ্ক। এই কেঙ্ক অপনীত করা জমীোরদেদেরই হাত। েদে 

দকান পদরবাদর পাাঁচ বাই থাদক, তাহার মদিয দুই বাই দুশ্চদরত্র হয়, তদব আর দতন জদন 

দুশ্চদরত্র ভ্রাতৃদ্বদয়র চদরত্রসাংদোিনজনয েত্ন কদরন। জমীোরসম্প্রোদয়র প্রদত আমাদের 

বক্তবয এই দে, তাাঁহারাও দসইরূপ করুন। দসই কথা বদেবার জনযই আমাদের এ প্রবন্ধ 

দেখা। আমরা রাজপুরুষদেেদক জানাইদতদে না—জনসমাজদক জানাইদতদে না। 

জমীোরদেদের কাদেই আমাদের নাদেে। ইহা তাাঁহাদেদের অসািয নদহ। সকে েণ্ড 

অদপক্ষা, আপন সম্প্রোদয়র দবরাে, আপন সম্প্রোদয়র মিয অপমান সর্ব্িাদপক্ষা 

ুলরুতর, এবাং কােিযকরী। েত কুদোক চুদর কদরদত ইেুক হইয়া দচৌদেিয দবরত, তাহাদের 

মদিয অদিকাাংেই প্রদতবাসীদেদের মদিয দচার বদেয়া ঘৃদণত হইবার বদয় চুদর কদর না। 

এই েণ্ড েত কােিযকরী, আইদনর েণ্ড তত নদহ। জমীোদরর পদক্ষ এই েণ্ড জমীোদররই 

হাত। অপর জমীোরদেদের দনকট ঘৃদণত, অপমাদনত, সমাজচুযত হইবার বয় থাদকদে, 
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অদনক দুর্ব্ৃিত্ত জমীোর দুর্ব্ৃিদত্ত তযাে কদরদব। এ কথার প্রদত মদনাদোে কদরবার জনয 

আমরা দব্রদটশ্ ইদণ্ডয়ান্ এদসাদসদয়েন্ দক অনুদরাি কদর। েদে তাাঁহারা কুচদরত্র 

জমীোরেণদক োদসত কদরদত পাদরন, তদব দেদের দে মঙ্গে দসি হইদব, তর্জ্নয 

তাাঁহাদেদের মাহাময অনন্ত কাে পেিযন্ত ইদতহাদস কীদত্তিত হইদব। এবাং তাাঁহাদেদের দেদে 

উচৈঃতর সবযতার পেবীদত আদরাহণ কদরদব। এ কাজ না হইদে, বাঙ্গাো দেদের মঙ্গদের 

দকান বরসা নাই। োাঁহা হইদত এই কাদেিযর সূত্রপাত হইদব, দতদন বাঙ্গােীর মদিয দশ্রষ্ঠ 

বদেয়া পূদজত হইদবন। দক উপাদয় এই কােিয দসি হইদত পাদর, তাহা অবিাদরত করা 

কদরন, ইহা স্বীকার কদর। কদরন, দকন্তু অসািয নদহ। উক্ত সমাদজর কােিযািযক্ষেণ দে এ 

দবষদয় অক্ষম, আমরা এমত দবশ্বাস কদর না। তাাঁহারা সুদেদক্ষত, তীক্ষ্ণববুদি, বহুেেিী, এবাং 

কােিযক্ষম। তাাঁহারা ঐকাদন্তকদচদত্ত েত্ন কদরদে অবেয উপায় দস্থর হইদত পাদর। আমরা 

োহা দকেু এ দবষদয় বদেদত পাদর, তেদপক্ষা তাাঁহাদেদের দ্বারা সুচারু প্রণােী আদবষৃ্কত 

হইদত পাদরদব বদেয়াই আমরা দস দবষদয় দকান কথা বদেোম না। েদে আবেযক হয়, 

আমাদেদের সামানয বুদিদত োহা আইদস, তাহা বদেদত প্রস্তুত আদে। এক্ষদণ দকবে এই 

বক্তবয দে, তাাঁহারা েদে এ দবষদয় অনুরােহীনতা দেখাইদত থাদকন, তাহা হইদে 

তাাঁহাদেদেরও অখযাদত। 

  

তৃতীয় পদরদেে—প্রাকৃদতক দনয়ম 

  

আমরা জমীোদরর দোষ দেই বা রাজার দোষ দেই, ইহা অবেয স্বীকার কদরদত হইদব 

দে, বঙ্গদেদের কৃষদকর দুর্দ্িো আদজ কাদে হয় নাই। বারতবষিীয় ইতর দোদকর অবনদত 

িারাবাদহক; েত দেন হইদত বারতবদষির সবযতার সৃদষ্ট, প্রায় তত দেন হইদত বারতবষিীয় 

কৃষকদেদের দুর্দ্িোর সূত্রপাত। পাশ্চাদতযরা কথায় বদেন, একদেদন দরামনেরী দনদর্ম্িত 

হয় নাই। এদেদের কৃষকদেদের দুর্দ্িোও দুই এক েত বৎসদর ঘদট নাই। আমরা পূর্ব্ি 

পদরদেদে বদেয়াদে, দহদুরাজার রাজযকাদে রাজা কতৃ্তিক প্রজাপীড়ন হইত না; দকন্তু 

তাহাদত এমন বুঝায় না দে, তৎকাদে প্রজাদেদের দবদেষ দসৌষ্ঠব দেে। এখন রাজার 

প্রদতদনদিস্বরূপ অদনক জমীোদর প্রজাপীড়দন কদরন; তখন আর এক দশ্রণীর দোদক 
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পীদড়ত কদরত। তাহারা দক, তাহা পশ্চাৎ বদেদতদে। দক কারদণ বারতবদষির প্রজা দচরকাে 

উন্নদতহীন, অেয আমরা তাহার অনুসন্ধাদন প্রবৃত্ত হইব। বঙ্গদেদের কৃষদকর 

অবস্থানুসন্ধানই আমাদের মুখয উদর্দ্েয। দকন্তু অেয দে সকে ঐদতহাদসক দববরদণ আমরা 

প্রবৃত্ত হইয়াদে, তাহা েত েূর বঙ্গদেদের প্রদত বদত্তি, সমুোয় বারতবদষির প্রদত তত েূর 

বদত্তি। বঙ্গদেদে তৎসমুোদয়র দে ফে ফদেয়াদে, সমগ্র বারদত দসই ফে ফদেয়াদে। 

বঙ্গদেে বারদতর একদট খণ্ডমাত্র বদেয়া তথায় দসই ফে ফদেয়াদে। এবাং দসই ফে 

দকবে কৃদষজীবীর কপাদেই ফদেয়াদে, এমত নদহ; শ্রমজীবীমাদত্রই সমবাদে দস 

ফেদবােী। অতএব আমাদেদের এই প্রস্তাব, বারতীয় শ্রমজীবী প্রজামাত্র সম্বদন্ধ 

অদবদপ্রত দবদবচনা কদরদত হইদব। দকন্তু বারতীয় শ্রমজীবীর মদিয কৃদষজীবী এত অদিক 

দে, অনয শ্রমজীবীর অদস্তত্ব এ এ সকে আদোচনার কাদে মরণরণ রাখা না রাখা সমান। 

জ্ঞানবৃদিই দে সবযতার মূে এবাং পদরমাণ, ইহা বক্ ল্ কতৃ্তিক সপ্রমাণ হইয়াদে। বক্ ল্ 

বদেন দে, জ্ঞাদনক উন্নদত দবন্ন কনদতক উন্নদত নাই। দস কথায় আমরা অনুদমােন কদর না। 

দকন্তু জ্ঞাদনক উন্নদত দে সবযতার কারণ, এ কথা অবেয স্বীকার কদরদত হইদব। জ্ঞাদনর 

উন্নদত না হইদে সবযতার উন্নদত হইদব না। জ্ঞান আপদন জদি না; অদতেয় শ্রমেবয। 

দকহ েদে দবেযাদোচনায় রত না হয়, তদব সমাজমদিয জ্ঞাদনর প্রকাে হইদব না। দকন্তু 

দবেযাদোচনার পদক্ষ অবকাে আবেযক। দবেযাদোচনার পূদর্ব্ি উেরদপাষণ চাই; অনাহাদর 

দকহই জ্ঞানাদোচনা কদরদব না। েদে সকেদকই আহারাদেষদণ বযদতবযস্ত থাদকদত হয়, 

তদব কাহারও জ্ঞানাদোচনার অবকাে হয় না। অতএব সবযতার সৃদষ্টর পদক্ষ প্রথদম 

আবেযক দে, সমাজমদিয একদট সম্প্রোয় োরীদরক শ্রম বযতীত আমবরণদপাষদণ সক্ষম 

হইদবন। অদনয পদরশ্রম কদরদব, তাাঁহারা বদসয়া দবেযাদোচনা কদরদবন। েদে শ্রমজীবীরা 

সকদেই দকবে আমবরণদপাষদণর দোেয খাদেযাৎপন্ন কদর, তাহা হইদে এরূপ ঘদটদব 

না। দকন না, োহা জদিদব, তাহা শ্রদমাপজীবীদের দসবায় োইদব, আর কাহারও জনয 

থাদকদব না। দকন্তু েদে তাহারা আমবরণদপাষদণর প্রদয়াজনীয় পদরমাদণর অদপক্ষা অদিক 

উৎপােন কদর, তদব তাহাদেদের বরণদপাষণ বাদে দকেু সদঞ্চত হইদব। তদ্দ্বারা শ্রমদবরত 

বযদক্তরা প্রদতপাদেত হইয়া দবেযানুেীেন কদরদত পাদরন। তখন জ্ঞাদনর উেয় সম্ভব। 
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উৎপােদকর খাইয়া পদরয়া োহা রদহে, তাহাদক সঞ্চয় বো োইদত পাদর। অতএব 

সবযতার উেদয়র পূদর্ব্ি প্রথদম আবেযক—সামাদজক িনসঞ্চয়। 

  

দকান দেদে সামাদজক িনসঞ্চয় হয়, দকান দেদে হয় না। দেখাদন হয়, দস দেে সবয 

হয়। দে দেদে হয় না, দস দেে অসবয থাদক। দক দক কারদণ দেেদবদেদষ আদেম িনসঞ্চয় 

হইয়া থাদক? দুইদট কারণ সাংদক্ষদপ দনদর্দ্িষ্ট করা োইদত পাদর। প্রথম কারণ, বূদমর 

উর্ব্িরতা। দে দেদের বূদম উর্ব্িরা, দস দেদে সহদজ অদিক েসয উৎপন্ন হইদত পাদর। 

সুতরাাং শ্রমদপাজীবীদেদের বরণদপাষদণর পর আরও দকেু অবদেষ্ট থাদকয়া সদঞ্চত হইদব। 

দদ্বতীয় কারণ, দেদের উষ্ণতা বা েীতেতা। েীদতাষ্ণতার ফে দদ্বদবি। প্রথমতুঃ, দে দেে 

উষ্ণ, দস দেদের দোদকর অল্পাহার আবেযক, েীতে দেদে অদিক আহার আবেযক। এই 

কথা কতকুলদেন স্বাবাদবক দনয়দমর উপর দনবির কদর, তাহা এই কু্ষি প্রবদন্ধ দেদখবার 

স্থান নাই। আমরা এতোংে বক্ দের গ্রদের অনুবত্তিী হইয়া দেদখদতদে; দকৌতূহোদবষ্ট 

পারক দসই গ্রদে দেদখদবন দে, দে দেদের সািারণতুঃ অল্প খাদেযর প্রদয়াজন, দস দেদে 

েীঘ্র দে সামাদজক িনসঞ্চয় হইদব, তদদ্বষদয় সদদহ নাই। উষ্ণতার দদ্বতীয় ফে, বক্ ল্ 

এই বদেন দে, তাপাদিকয দহতু োরীদরক তাপজনক খাদেযর তত আবেযকতা হয় না। দে 

দেে েীতে, দস দেদে োরীদরক তাপজনক খােয অদিক আবেযক। োরীদরক তাপ 

শ্বাসেত বায়ুর অম্লজাদনর সদঙ্গ েরীরস্থ িদবযর কার্ব্িদনর রাসায়দনক সাংদোদের ফে। 

অতএব দে খাদেয কার্ব্িন অদিক আদে, তাহাই তাপজনক দবাজয। মাাংসাদেদতই অদিক 

কার্ব্িন্। অতএব েীতপ্রিান দেদের দোদকর তাহাই মাাংসাদের দবদেষ প্রদয়াজন। 

উষ্ণদেদে মাাংসাদে অদপক্ষাকৃত অনাবেযক—বনদজর অদিক আবেযক। বনজ সহদজ 

প্রাপয—দকন্তু পশুহনন কষ্টসািয, এবাং দবাজয পশু দুেিব। অতএব উষ্ণ দেদের খােয 

অদপক্ষাকৃত সুেব। খােয সুেব বদেয়া েীঘ্র িনসঞ্চয় হয়। 

বারতবষি উষ্ণদেে এবাং তথায় বূদমও উর্ব্িরা। সুতরাাং বারতবদষি অদত েীঘ্র 

িনসঞ্চয় হওয়াই সম্ভব। এই জনয বারতবদষি অদত পূর্ব্িকাদেই সবযতার অবুযেয় 

হইয়াদেে। িনাদিকয দহতু একদট সম্প্রোয় কাদয়ক পদরশ্রম হইদত অবসর েইয়া 

জ্ঞানাদোচনায় তৎপর হইদত পাদরয়াদেদেন। তাাঁহাদেদের অদর্জ্িত ও প্রচাদরত জ্ঞাদনর 
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কারদণই বারতবদষির সবযতা। পারক বুদঝয়াদেন দে, আমরা ব্রাহ্মণদেদের কথা 

বদেদতদে। 

দকন্তু এইরূপ প্রথমকাদেক সবযতাই বারতীয় প্রজার েূরেৃদষ্টর মূে। দে দে দনয়দমর 

বদে অকাদে সবযতা জদিয়াদেে, দসই দসই দনয়দমর বদেই তাহার অদিক উন্নদত দকান 

কাদেই হইদত পাদরে না,—দসই দসই দনয়দমর বদেই সািারণ প্রজার দুর্দ্িো ঘদটে। 

প্রবাদতই দমঘােন্ন। বােতরু ফেবান্ হওয়া বাে নদহ।  

েখন জনসমাদজ িনসঞ্চয় হইে, তখন কাদজ কাদজই সমাজ দদ্ববাদে দববক্ত হইে। 

এক বাে শ্রম কদর; এক বাে শ্রম কদর না। এই দদ্বতীয় বাদের শ্রম কদরবার আবেযকতা 

নাই বদেয়া তাহারা কদর না; প্রথম বাদের উৎপাদেত অদতদরক্ত খাদেয তাহাদের 

বরণদপাষণ হয়। োহারা শ্রম কদর না, তাহারাই দকবে সাবকাে; সুতরাাং দচন্তা, দেক্ষা 

ইতযাদে তাহাদেদেরই একাদিকার। দে দচন্তা কদর, দেক্ষা পায়, অথিাৎ োহার বুদি মাদর্জ্িত 

হয়, দস অনযাদপক্ষা দোেয, এবাং ক্ষমতাোেী হয়। সুতরাাং সমাজমদিয ইহাদেদেরই 

প্রিানত্ব এ হয়। োহারা শ্রদমাপজীবী তাহা ইহাদেদের বেবত্তিী হইয়া শ্রম কদর। তাহাদেদের 

জ্ঞান ও বুদির দ্বারা শ্রদমাপজীবীরা উপকৃত হয়, পুরোরস্বরূপ উহারা শ্রদমাপজীবীর 

অদর্জ্িত িদনর অাংে গ্রহণ কদর; শ্রমপজীবীর বরণদপাষদণর জনয োহা প্রদয়াজনীয়, 

তাহার অদতদরক্ত োহা জদি, তাহা উহাদেরই হাদত জদম। অতএব সমাদজর দে অদতদরক্ত 

িন, তাহা ইহাদেরই হাদত সদঞ্চত হইদত থাদক। তদব দেদের উৎপন্ন িন দুই বাদে দববক্ত 

হয়,—এক বাে শ্রমপজীবীর, এক বাে বুিুযপজীবীর। প্রথম বাে, “মজুদরর দবতন”, 

দদ্বতীয় বাে বযবসাদয়র “মুনাফা”।* আমরা “দবতন” ও “মুনাফা”, এই দুইদট নাম 

বযবহার কদরদত থাদকব। “মুনাফা” বুিুযপজীবীদের ঘদরই থাদকদব। শ্রদমাপজীবীরা 

“দবতন” দবন্ন “মুনাফা”র দকান অাংে পায় না। শ্রদমাপজীবীরা সাংখযায় েতই হউক না 

দকন, উৎপন্ন িদনর দে অাংেদট “দবতন”, দসইদটই তাহাদের মদিয দববক্ত হইদব, 

“মুনাফা”র মিয হইদত এক পয়সাও তাহারা পাইদব না। 

  

————-  
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*“বূদমর কর” এবাং “সুে” ইহার অন্তেিত এ স্থদে দবদবচনা কদরদত হইদব। 

সাংদক্ষপাদবপ্রাদয় আমরা কর বা সুদের উদল্লখ কদরোম না। 

————-  

  

মদন কর, দেদের উৎপন্ন দকাদট মুিা; তিদিয পঞ্চাে েক্ষ “দবতন”, পঞ্চাে েক্ষ 

“মুনাফা”। মদন কর, দেদে পাঁদচে েক্ষ শ্রদমাপজীবী তাহা হইদে এই পঞ্চাে েক্ষ মুিা 

“দবতন”, পাঁদচে েক্ষ দোদকর মদিয বাে হইদব, প্রদতযক শ্রদমাপজীবীর বাদে দুই মুিা 

পদড়দব। মদন কর, হরাৎ ঐ পাঁদচে েক্ষ শ্রদমাপজীবীর উপর আর পাঁদচে েক্ষ দোক দকাথা 

হইদত আদসয়া পদড়ে। তখন পঞ্চাে েক্ষ শ্রদমাপজীবী হইে। দসই পঞ্চাে েক্ষ মুিাই ঐ 

পঞ্চাে েক্ষ দোদকর মদিয দববক্ত হইদব। োহা “মুনাফা”, তাহার এক পয়সাও উহাদের 

প্রাপয নদহ, সুতরাাং ঐ পঞ্চাে েক্ষ মুিার দবেী এক পয়সাও তাহাদের মদিয দববাজয 

নদহ। সুতরাাং এক্ষদণ প্রদতযক শ্রদমাপজীবীর বাে দুই মুিার পদরবদত্তি এক মুিা হইদব। 

দকন্তু দুই মুিাই বরণদপাষদণর জনয আবেযক বদেয়াই তাহা পাইত।  অতএব এক্ষদণ 

তাহাদের গ্রাসাোেদনর কদষ্ট দবদেষ দুর্দ্িো হইদব।  

েদে ঐ দোকােদমর সদঙ্গ সদঙ্গ আর দকাদট মুিা দেদের িনবৃদি হইত, তাহা হইদে 

এ কষ্ট হইত না। পঞ্চাে েক্ষ মুিা দবতন বাদের স্থাদন দকাদট মুিা দবতন বাে হইত। 

তখন দোক দবেী আসাদতও সকদের দুই টাকা কদরয়া কুোইত। 

অতএব দেখা োইদতদে দে, দোকসাংখযা বৃদি শ্রদমাপজীবীদের মহৎ অদনদষ্টর কারণ। 

দে পদরমাদণ দোকসাংখযা বৃদি হয়, েদে দসই পদরমাদণ দেদের িনও বৃদি পায়, তদব 

শ্রদমাপজীবীদের দকান অদনষ্ট নাই। েদে দোকসাংখযা বৃদি অদপক্ষাও িনবৃদি ুলরুতর হয়, 

তদব শ্রদমাপজীবীদের শ্রীবৃদি—েথা, ইাংেণ্ড ও আদমদরকায়। আর েদে এই দুইদয়র একও 

না ঘদটয়া, িনবৃদির অদপক্ষা দোকসাংখযাবৃদি অদিক হয়, তদব শ্রদমাপজীবীদের দুর্দ্িো। 

বারতবদষি প্রথদমােযদমই তাহাই ঘদটে। 

দোকসাংখযা বৃদি স্বাবাদবক দনয়ম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইদত অদনক সন্তান জদি। 

তাহার একদট একদট সন্তাদনর আবার অদনক সন্তান জদি। অতএব মনুদষযর দুর্দ্িো এক 

প্রকার স্ববাদবর দনয়মাদেষ্ট। সকে সমাদজই এই অদনষ্টপাদতর সম্ভাবনা। দকন্তু ইহার 
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সদুপায় আদে। প্রকৃত সদুপায় সদঙ্গ সদঙ্গ িনবৃদি। পরন্তু দে পদরমাদণ প্রজাবৃদি, দস 

পদরমাদণ িনবৃদি প্রায়ই ঘদটয়া উদর না। ঘদটবার অদনক দবঘ্ন আদে। অতএব উপায়ান্তর 

অবেম্বন কদরদত হয়। উপায়ান্তর দুইদট মাত্র। এক উপায় দেেীয় দোদকর দকয়োংদের 

দেোন্তদর েমন। দকান দেদে দোদকর অদন্ন কুোয় না, অনয দেদে অন্ন খাইবার দোক 

নাই। প্রথদমাক্ত দেদের দোক কতক দেদষাক্ত দেদে োউক,—তাহা হইদে প্রথদমাক্ত 

দেদের দোকসাংখযা কদমদব, এবাং দেদষাক্ত দেদের দকান অদনষ্ট ঘদটদব না। এইরূদপ 

ইাংেদণ্ডর মহদুপকার হইয়াদে। ইাংেদণ্ডর দোক আদমদরকা, অদস্ত্রদেয়া এবাং পৃদথবীর 

অনযানয বাদে বাস কদরয়াদে। তাহাদত ইাংেদণ্ডর শ্রীবৃদি হইয়াদে, উপদনদবেসকদেরও 

মঙ্গে হইয়াদে। 

দদ্বতীয় উপায়, দববাহপ্রবৃদত্তর েমন। এইদট প্রিান উপায়। েদে সকদেই দববাহ কদর, 

তদব প্রজাবৃদির সীমা থাদক না। দকন্তু েদে কতক দোক অদববাদহত থাদক, তদব প্রজাবৃদির 

োঘব হয়। দে দেদে জীবদনর স্বেদ দোদকর অবযস্ত, দেখাদন জীদবকাদনর্ব্িাদহর সামগ্রী 

প্রচুর পদরমাদণ আবেযক, এবাং কদষ্ট আহরণীয়, দসখানকার দোদক দববাহপ্রবৃদত্ত েমন 

কদর। পদরবার প্রদতপােদনর উপায় না দেদখদে দববাহ কদর না।  

  

বারতবদষি এই দুইদটর একদট উপায়ও অবেদম্বত হইদত পাদর না। উষ্ণতা েরীদরর 

কেদথেযজনক, পদরশ্রদম অপ্রবৃদত্তোয়ক। দেোন্তদর েমন উৎসাহ, উদেযাে, এবাং 

পদরশ্রদমর কাজ। দবদেষ, প্রকৃদতও তাহার প্রদতকূেতাচরণ কদরয়াদেন। বারতবষিদক 

অেঙ্ঘ্য পর্ব্িত, এবাং বাতযাসঙ্কুে সমুিমিযস্থ কদরয়া বন্ধ কদরয়া রাদখয়াদেন। েবদ্বীপ, 

এবাং বাদে উপদ্বীপ দবন্ন আর দকান দহদু উপদনদবদের কথা শুনা োয় না। বারতবদষির 

নযায় বৃহৎ এবাং প্রাচীন দেদের এইরূপ সামানয ঔপদনদবদেক দক্রয়া েণনীয় নদহ। 

দববাহপ্রবৃদত্তর েমন দবষদয় বারতবদষির আরও মদাবস্থা। মাদট আাঁচড়াইদেই েসয 

জদি, তাহার েৎদকদঞ্চৎ দবাজন কদরদেই েরীদরর উপকার হউক, না হউক, কু্ষিাদনবৃদত্ত 

এবাং জীবনিারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতাপ্রেুক্ত পদরদেদের বাহুদেযর আবেযকতা নাই। 

সুতরাাং অপকৃষ্ট জীদবকা অদত সুেব। এমত অবস্থায় পদরবার প্রদতপােদন অক্ষমতাবদয় 

দকহ বীত নদহ। সুতরাাং দববাহপ্রবৃদত্তেমদন প্রজা পরাঙু্মখ হইে। প্রজাবৃদির দনবারদণ 
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দকান উপায়ই অবেদম্বত না হওয়াদত তাহার দবে অপ্রদতহত হইে। কাদজ কাদজই 

সবযতার প্রথম অবুযেদয়র পদরই বারতীয় শ্রদমাপজীবীর দুর্দ্িো আরম্ভ হইে। দে বূদমর 

উর্ব্িরতা ও বায়ুর উষ্ণতাদহতুক সবযতার উেয়, তাহাদতই জনসািারদণর দুরবস্থার কারণ 

সৃষ্ট হইে। উবয়ই অেঙ্ঘ্য কনসদেিক দনয়দমর ফে। 

শ্রদমাপজীবীর এই কারদণ দুর্দ্িো আরম্ভ। দকন্তু একবার অবনদত আরম্ভ হইদেই, 

দসই অবনদতরই ফদে আরও অবনদত ঘদট। শ্রদমাপজীবীদেদের দে পদরমাদণ দুরবস্থা বৃদি 

হইদত োদেে, দসই পদরমাদণ তাহাদেদের সদহত সমাদজর অনয সম্প্রোদয়র তারতময 

অদিকতর হইদত োদেে। প্রথম, িদনর তারতময—তৎফদে অদিকাদরর তারতময। 

শ্রদমাপজীবীরা হীন হইে বদেয়া তাহাদের উপর বুিুযপজীবীদেদের প্রবুত্ব এ বাদড়দত 

োদেে। অদিক প্রবুদত্ব এর ফে অদিক অতযাচার। এই প্রবুদত্ব এই েূিপীড়ক মরণৃদতোদস্ত্রর 

মূে। 

আমরা দে সকে কথা বদেোম, তাহার দতনদট ুলরুতর তাৎপেিয দেখা োয়। 

১। শ্রদমাপজীবীদেদের অবনদতর দে সকে কারণ দেখাইোম, তাহার ফে দত্রদবি। 

প্রথম ফে, শ্রদমর দবতদনর ফে অল্পতা। ইহার নামান্তর েদরিতা। 

দদ্বতীয় ফে, দবতদনর অল্পতা হইদেই পদরশ্রদমর আদিদকযর আবেযক হয়; দকন 

না, োহা কদমে, তাহা খাদটয়া দপাষাইয়া েইদত হইদব। তাহাদত অবকাদের ধ্বাংস। 

অবকাদের অবাদব দবেযাদোচনার অবাব। অতএব দদ্বতীয় ফে মূখিতা।  

তৃতীয় ফে, বুিুযপজীবীদেদের প্রবুত্ব এ এবাং অতযাচার বৃদি। ইহার নামান্তর োসত্ব এ। 

োদরিয, মূখিতা, োসত্ব এ। 

২। ঐ সকে ফে একবার উৎপন্ন হইদে বারতবদষির নযায় দেদে প্রাকৃদতক দনয়মুলদণ 

স্থাদয়ত্ব এ োব কদরদত উিুখ হয়। 

  

দেখান দেয়াদে দে, িনসঞ্চয়ই সবযতার আদেম কারণ। েদে বদে দে, িনদে্া 

সবযতাবৃদির দনতয কারণ, তাহা হইদে অতুযদক্ত হইদব না। সামাদজক উন্নদতর মূেীবূত 

মনুষযহৃেদয়র দুইদট বৃদত্ত; প্রথম জ্ঞানদে্া, দদ্বতীয় িনদে্া। প্রথদমাক্তদট মহৎ এবাং 

আেরণীয়, দদ্বতীয়দট, স্বাথিসািক এবাং নীচ বদেয়া খযাত। দকন্তু “History of Rationalism 
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in Europe” নামক গ্রদে দেদক সাদহব বদেন দে, দুইদট বৃদত্তর মদিয িনদে্াই 

মনুষযজাদতর অদিকতর মঙ্গেকর হইয়াদে। বস্তুতুঃ জ্ঞানদে্া কাোদচৎক, িনদে্া 

সর্ব্িসািারণ; এ জনয অদপক্ষাকৃত ফদোপিায়ক। দেদের উৎপন্ন িদন জনসািারদণর 

গ্রাস আোেদনর কুোন হইদতদে বদেয়া সামাদজক িনদে্া কদম না। সর্ব্িোই নূতন 

নূতন সুদখর আকাঙ্ক্ষা জদি। পূদর্ব্ি োহা দনপ্রয়োদয়াজনীয় বদেয়া দবাি হইত, পদর তাহা 

আবেযক দবাি হয় | আকাঙ্খায় দচষ্টা, দচষ্টায় সফেতা জদি | সুতরাাং সুখ এবাং মঙ্গে 

বৃদি হইদত থাদক। অতএব সুখস্বেদদর আকাঙ্ক্ষার বৃদি সবযতা বৃদির পদক্ষ দনতান্ত 

প্রদয়াজনীয়। বাহয সুদখর আকাঙ্ক্ষা পদরতৃপ্ত হইয়া আদসদে জ্ঞাদনর আকাঙ্ক্ষা, দসৌদদেিযর 

আকাঙ্ক্ষা, তৎসদঙ্গ কাবযসাদহতযাদের দপ্রয়তা এবাং নানাদবি দবেযার উৎপদত্ত হয়। েখন 

দোদকর সুখোেসার অবাব থাদক, তখন পদরশ্রদমর প্রবৃদত্ত দুর্ব্িো হয়। উৎকষি োদবর 

ইোও থাদক না, তৎপ্রদত েত্নও হয় না। তদন্নবন্ধন দে দেদে খােয সুেব, দস দেদের 

প্রজাবৃদির দনবারণকাদরণী প্রবৃদত্তসকদের অবাব হয়। অতএব দে “সদন্তাষ” কদবদেদের 

অদেষ প্রোংসার স্থান, তাহা সমাদজান্নদতর দনতান্ত অদনষ্টকারক; কদবেীতা এই প্রবৃদত্ত 

সামাদজক জীবদনর হোহে। 

দোদকর অদনষ্টপূণি সন্তুষ্টবাব, বারতবদষির প্রাকৃদতক দনয়মুলদণ সহদজই ঘদটে। এ 

দেদে তাদপর কারণ অদিককাে িদরয়া এককােীন পদরশ্রম অসহয। তৎকারণ পদরশ্রদম 

অদনো অবযাসেত হয়। দসই অবযাদসর আরও কারণ আদে। উষ্ণদেদে েরীরমদিয 

অদিক তাদপর সমুদ্ভদবর আবেযকতা হয় না বদেয়া তথাকার দোদক দে মৃেয়াদেদত 

তােৃে রত হয় না, ইহা পূদর্ব্ি কদথত হইয়াদে। বনয পশু হনন কদরয়া খাইদত হইদে 

পদরশ্রম, সাহস, বে, এবাং কােিযতৎপরতা অবযস্ত হয়। ইউদরাপীয় সবযতার একদট মূে, 

পূর্ব্িকােীন তােৃক্ অবযাস। অতএব এদক শ্রদমর অনাবেযকতা, তাহাদত শ্রদম অদনো, 

ইহার পদরণাদম আেসয ও অনুৎসাহ। অবযাসেত আেসয এবাং অনুৎসাদহরই নামান্তর 

সদন্তাষ। অতএব বারতীয় প্রজার একবার দুর্দ্িো হইদে, দসই েোদতই তাহারা সন্তুষ্ট 

রদহে। উেযমাবাদব আর উন্নদত হইে না। সুপ্ত দসাংদহর মুদখ আহােিয পশু স্বতুঃপ্রদবে কদর 

না। 
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বারতবদষির পুরাবৃত্তাদোচনায় সদন্তাষ সম্বদন্ধ অদনকুলদেন দবদচত্র তত্ত্ব পাওয়া োয়। 

ঐদহক সুদখ দনসৃ্পহতা, দহদুির্ম্ি এবাং দবৌিির্ম্ি উবয়কতৃ্তিক অনুজ্ঞাত। দক ব্রাহ্মণ, দক 

দবৌি, দক মরণাত্তি, দে োেিদনক, সকদেই প্রাণপদণ বারতবাসীদেেদক দেখাইয়াদেন দে, 

ঐদহক সুখ অনােরণীয়। ইউদরাদপও ির্ম্িোজকেণ কতৃ্তিক ঐদহক সুদখ অনােরতত্ত্ব 

প্রচাদরত হইয়াদেে। ইউদরাদপ দে দরামীয় সবযতা দোদপর পর সহস্র বৎসর মনুদষযর 

ঐদহক অবস্থা অনুন্নত দেে, এইরূপ দেক্ষাই তাহার কারণ। দকন্তু েখন ইতাদেদত প্রাচীন 

েুনানী সাদহতয, েুনানী েেিদনর পুনরুেয় হইে, তখন তৎপ্রেত্ত দেক্ষাদনবন্ধন ঐদহদক 

দবরদক্ত ইউদরাদপ ক্রদম মদীবূত হইে। সদঙ্গ সবযতারও বৃদি হইে। ইউদরাদপ ঐ প্রবৃদত্ত 

বিমূে হইদত পাদর নাই। বারতবদষি ইহা মনুদষযর দদ্বতীয় স্ববাব স্বরূদপ পদরণত 

হইয়াদে। দে বূদম দে বৃদক্ষর উপেুক্ত, দসইখাদনই তাহা বিমূে হয়। এ দেদের 

ির্ম্িোস্ত্রকতৃ্তিক দে দনবৃদত্তজনক দেক্ষা প্রচাদরত হইে, দেদের অবস্থাই তাহার মূে; আবার 

দসই ির্ম্িোদস্ত্রর প্রেত্ত দেক্ষায় অবস্থাজনয দনবৃদত্ত আরও েৃঢ়ীবূতা হইে। 

  

৩। এই সকে কারদণ শ্রদমাপজীবীদেদের দুরবস্থা দে দচরস্থায়ী হয়, দকবে তাহাই 

নদহ। তদন্নবন্ধন সমাদজর অনয সম্প্রোদয়র দোদকর দেৌরদবর ধ্বাংস হয়। দেমন এক বাণ্ড 

দুদগ্ধ দুই এক দবদু অম্ল পদড়দে সকে দুগ্ধ েদি হয়, দতমন সমাদজর এক অিুঃদশ্রণীর 

দুর্দ্িোয় সকে দশ্রণীরই দুর্দ্িো জদি। 

(ক) উপজীদবকানুসাদর প্রাচীন আদেিযরা চাদর দশ্রণীদত দববক্ত হইয়াদেদেন—ব্রাহ্মণ, 

ক্ষদত্রয়, কবেয, েূি। েূি অিুঃস্তন দশ্রণী; তাহাদেদেরই দুর্দ্িোর কথা এতক্ষণ 

বদেদতদেোম। কবেয বাদণজযবযবসায়ী। বাদণজয, শ্রদমাপজীবীর শ্রদমাপৎপন্ন িদবযর 

প্রাচুদেিযর উপর দনবির কদর। দে দেদে দেদের আবেযক সামগ্রীর অদতদরক্ত উৎপন্ন না 

হয়, দস দেদে বাদণদজযর উন্নদত হয় না। বাদণদজযর উন্নদত না হইদে, 

বাদণজযবযবসায়ীদেদের দসৌষ্ঠদবর হাদন। দোদকর অবাববৃদি, বাদণদজযর মূে। েদে 

আমাদেদের অনযদেদোৎপন্ন সামগ্রী গ্রহদণো না থাদক, তদব দকহ অনযদেদোৎপন্ন সামগ্রী 

আমাদের কাদে আদনয়া দবক্রয় কদরদব না। অতএব দে দেদের দোক অবাবেূনয, 

দনজশ্রদমাৎপন্ন সামগ্রীদত সন্তুষ্ট, দস দেদে বদণক্ দেদের শ্রীহাদন অবেয হইদব। দকহ 
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দজজ্ঞাসা কদরদত পাদরন দে, তদব দক বারতবদষি বাদণজয দেে না? দেে কব দক। দেে, 

দকন্তু বারতবদষির তুেয দবস্তৃত উর্ব্িরবূদমদবদেষ্ট বহুিদনর আকরস্বরূপ দেদে দেরূপ 

বাদণজযবাহুেয হওয়ার সম্ভাবনা দেে,—অদত প্রাচীন কাদেই দে সম্ভাবনা দেে,—তাহার 

দকেুই হয় নাই। অেয কদয়ক বৎসর তাহার সূত্রপাত হইয়াদে মাত্র। বাদণজয হাদনর অনযানয 

কারণও দেে, েথা—ির্ম্িোদস্ত্রর প্রদতবন্ধকতা, সমাদজর অবযস্ত অনুৎসাহ ইতযাদে। এ 

প্রবদন্ধ দস সকদের উদল্লদখর আবেযক নাই। 

(খ) ক্ষদত্রদয়রা রাজা বা রাজপুরুষ। েদে পৃদথবীর পুরাবৃদত্ত দকান কথা দনদশ্চত 

প্রদতপন্ন হইয়া থাদক, তদব দস কথাদট এই দে, সািারণ প্রজা সদতজুঃ এবাং রাজপ্রদতদ্বন্দ্বী 

না হইদে রাজপুরুষদেদের স্ববাদবর উন্নদত হয় না, অবনদত হয় | েদে দকহ দকেু না বদে, 

রাজপুরুদষরা সহদজই দস্বোচারী হদয়ন। দস্বোচারী হইদেই আমসুখরত, কাদেিয দেদথে 

এবাং দুদিয়াদেত হইদত হয় | অতএব দে দেদের প্রজা দনদস্তজ, নম্র, অনুৎসাহী, 

অদবদরািী, দসইখাদনই রাজপুরুষদেদের ঐরূপ স্ববাবেত অবনদত হইদব। দেখাদন প্রজা 

দুুঃখী, অন্নবদস্ত্রর কাঙ্গাে, আহাদরাপার্জ্িদন বযগ্র, এবাং সন্তুষ্টস্ববাব, দসইখাদনই তাহারা 

দনদস্তজ, নম্র, অনুৎসাহী, অদবদরািী। বারতবদষি তাই। দসই জনয বারতবদষির রাজেণ, 

মহাবারতকীদত্তিত বেোেী, িদর্ম্িষ্ঠ, ইদন্দ্রয়জয়ী রাজচদরত্র হইদত মিযকাদের 

কাবযনাটকাদেদচদত্রত বেহীন, ইদন্দ্রয়পরবে কস্ত্রণ, অকর্ম্ির েোপ্রাপ্ত হইয়া দেদষ 

মুসেমান-হদস্ত েুপ্ত হইদেন। দে দেদে সািারণ প্রজার অবস্থা বাে, দস দেদে 

রাজপুরুষদেদের এরূপ দুেিদত ঘদট না | তাহারা রাজার দুর্ম্িদত দেদখদে, তাাঁহার প্রদতদ্বন্দ্বী 

হইদত পাদর এবাং হইয়া থাদক। দবদরাদিই উবয় পদক্ষর উন্নদত। রাজপুরুষেণ অনথিক 

দবদরাদির বদয় সতকি থাদকন। দকন্তু দবদরাদি দকবে দে এই উপকার, ইহা নদহ। দনতয 

মল্লেুদি বে বাদড়। দবদরাদি মানদসক ুলণসকদের সৃদষ্ট এবাং পুদষ্ট হয়। দনদর্ব্িদরাদি 

তৎসমুোদয়র দোপ। েূদির োসদত্ব এ ক্ষদত্রদয়র িন এবাং িদর্ম্ির দোপ হইয়াদেে। দরাদম 

দিদবয়ান্ দেদের দববাদে, ইাংেদণ্ডর কমন্ দেদের দববাদে প্রবুদেদের স্বাবাদবক উৎকষি 

জদিয়াদেে। 
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(ে) ব্রাহ্মণ। দেমন অিুঃদশ্রণীর প্রজার অবনদতদত ক্ষদত্রয়দেদের প্রবুত্ব এ বাদড়য়া 

পদরদেদষ েুপ্ত হইয়াদেে, ব্রাহ্মণদেদেরও তদ্রূপ। অপর দতন বদণির অনুন্নদতদত ব্রাহ্মদণর 

প্রথদম প্রবুত্ব এ বৃদি হয়। অপর বদণির মানদসক েদক্তহাদন হওয়াদত তাহাদেদের দচত্ত 

উপিদর্ম্ির দবদেষ বেীবূত হইদত োদেে। দেৌর্ব্িেয থাদকদেই বয়াদিকয হয়। উপির্ম্ি 

বীদতজাত; এই সাংসার বেোেী অথচ অদনষ্টকারক দেবতাপূণি, এই দবশ্বাসই উপির্ম্ি। 

অতএব অপর বণিত্রয়; মানদসকেদক্তদবহীন হওয়াদত অদিকতর উপির্ম্িপীদড়ত হইে, 

ব্রাহ্মদণরা উপিদর্ম্ির োজক; সুতরাাং তাহাদের প্রবুত্ব এ বৃদি হইে। ব্রাহ্মদণরা দকবে 

োস্ত্রজাে দবস্তাদরত কদরয়া ক্ষদত্রয়, কবেয, েূিদক জদড়ত কদরদত োদেদেন। মদক্ষকােণ 

জড়াইয়া পদড়ে—নদড়বার েদক্ত নাই। দকন্তু তথাদপ ঊণিনাদবর জাে ফুরায় না। দবিাদনর 

অন্ত নাই। এ দেদক রাজযোসনপ্রণােী েণ্ডদবদি োয় সদন্ধদবগ্রহ প্রবৃদত হইদত আচমন, 

েয়ন, বসন, েমন, কদথাপকথন, হাসয, দরােন, এই সকে পেিযন্ত ব্রাহ্মদণর রদচত দবদির 

দ্বারা দনয়দমত হইদত োদেে। “আমরা দেরূদপ বদে, দসইরূদপ শুইদব, দসইরূদপ খাইদব, 

দসইরূদপ বদসদব, দসইরূদপ হাাঁদটদব, দসইরূদপ কথা কদহদব, দসইরূদপ হাদসদব, দসইরূদপ 

কাাঁদেদব; দতামার জিমৃতুয পেিযন্ত আমাদের বযবস্থার দবপরীত হইদত পাদরদব না; েদে 

হয়, তদব প্রায়দশ্চত্ত কদরয়া, আমাদেেদক েদক্ষণা োও।” জাদের এইরূপ সূত্র।* দকন্তু 

পরদক ভ্রান্ত কদরদত দেদে আপদনও ভ্রান্ত হইদত হয়; দকন না, ভ্রাদন্তর আদোচনায় ভ্রাদন্ত 

অবযস্ত হয়। োহা পরদক দবশ্বাস করাইদত চাদহ, তাহাদত দনদজর দবশ্বাস দেখাইদত হয়; 

দবশ্বাস দেখাইদত দেখাইদত েথাথি দবশ্বাস ঘদটয়া উদর। দে জাদে ব্রাহ্মদণরা বারতবষিদক 

জড়াইদেন, তাহাদত আপনারাও জদড়ত হইদেন। দপৌরবৃদত্তক প্রমাদণ প্রদতপন্ন হইয়াদে 

দে, মানুদষর দস্বোনুবদত্তিতার প্রদয়াজনাদতদরক্ত দবাি কদরদে সমাদজর অবনদত হয়। 

দহদুসমাদজর অবনদতর অনয েত কারণ দনদর্দ্িে কদরয়াদে, তিদিয এইদট দবাি হয় প্রিান, 

অেযাদপ জাজ্বেযমান। ইহাদত রুি এবাং দরািকারী সমান ফেদবােী। দনয়ম-জাদে জদড়ত 

হওয়াদত ব্রাহ্মণদেদের বুদিস্ফূদত্তি েুপ্ত হইে। দে ব্রাহ্মণ রামায়ণ, মহাবারত, পাদণদন 

বযাকরণ, সাাংখযেেিন প্রবৃদতর অবতারণা কদরয়াদেদেন, দতদন বাসবেত্তা, কােম্বরী, 
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প্রবৃদতর প্রণয়দন দেৌরবদবাি কদরদত োদেদেন। দেদষ দস ক্ষমতাও দেে। ব্রাহ্মণদেদের 

মানস দক্ষত্র মরুবূদম হইে। 

আমরা দেখাইোম দে, দুইদট প্রাকৃদতক কারদণ বারতবদষির শ্রদমাপজীবীদের 

দচরদুর্দ্িো। প্রথম বূদমর উর্ব্িরতাদিকয, দদ্বতীয় বায়বাদের তাপাদিকয। এই দুই কারদণ 

অদত পূর্ব্িকাদেও বারতবদষি সবযতার উেয় হইয়াদেে। দকন্তু দসই সকে কারদণ দবতন 

অল্প হইয়া উদরে। এবাং ুলরুতর সামাদজক তারতময উপদস্থত হইে। ইহার পদরণাম, 

প্রথম শ্রদমাপজীবীদেদের (১) োদরিয, (২) মূখিতা, (৩) োসত্ব এ। দদ্বতীয়, এই েো একবার 

উপদস্থত হইদে প্রাকৃদতক দনয়মবদেই স্থাদয়ত্ব এ প্রাপ্ত হইে। তৃতীয়, দসই দুর্দ্িো ক্রদম 

সমাদজর অনয সকে সম্প্রোয়দক প্রাপ্ত হইে। এক দস্রাদত আদরাহণ কদরয়া ব্রাহ্মণ ক্ষদত্রয় 

কবেয েূি, একদত্র দনম্নবূদম অবতরণ কদরদত োদেদেন। 

এক্ষদণ দজজ্ঞাসয হইদত পাদর দে, েদে এ সকে অেঙ্ঘ্য প্রাকৃদতক দনয়দমর ফে, 

তদব বঙ্গদেদের কৃষদকর জনয চীৎকার কদরয়া ফে দক? রাজা বাে আইন কদরদে দক 

বারতবষি েীতে দেে হইদব, না জমীোর প্রজাপীড়দন ক্ষান্ত হইদে বূদম অনুর্ব্িরা হইদব? 

উত্তর, আমরা দে সকে ফে দেখাইদতদে, তাহা দনতয নদহ। অথবা ঐরূপ দনতয দে, েদে 

অনয দনয়দমর বদে প্রদতরুি না হয়, তদবই তাহার উৎপদত্ত হয়। দকন্তু ঐ সকে ফদোৎপদত্ত 

কারণান্তদর প্রদতদষি হইদত পাদর। দস সকে কারণ, রাজা ও সমাদজর আয়ত্ত। েদে 

ত্রদয়ােে েতাব্দীদত না তৎপদর ইতাদেদত গ্রীক সাদহতযাদের আদবদিয়া না হইত, তদব 

এক্ষণকার অবস্থা হইদত ইউদরাদপর অবস্থা দবন্ন হইত, সদদহ নাই। দকন্তু জেবায়ুর 

েীদতাষ্ণতা বা বূদমর উর্ব্িরতা বা অনয বাহয প্রকৃদতর দকান কারদণর দকেু পদরবত্তিন হইত 

না। 

  

—————-  

*টাকাটার উল্টা দপর আদম ির্ম্িতদত্ত্ব দেখাইয়াদে। উবয় মতই সতযমূেক। 

—————-  

  

চতুথি পদরদেে—আইন 
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বঙ্গদেদের কৃষদকরা দে েদরি-অন্নবদস্ত্রর কাঙ্গাে, তাহা দকবে জমীোদরর দোষ 

নদহ। দকবে প্রাকৃদতক দনয়দমর ফে নদহ। জমীোদরর দোষ, প্রাকৃদতক দনয়দমর ফে, 

রাজদবদির দ্বারা সাংদোদিত হইদত পাদর। দুর্ব্িদের উপর পীড়ন করা বেবাদনর স্ববাব। 

দসই পীড়ন দনবারণ জনযই রাজত্ব এ। রাজা বেবান্ হইদত দুর্ব্িেদক রক্ষা কদরন, ইহারই 

জনয মনুদষযর রাজোসনেৃঙ্খদে বি হইবার আবেযকতা। েদে দকান রাদজয দুর্ব্িেদক 

বেবাদন পীড়ন কদর, তদব তাহা রাজারই দোষ। দস রাদজয রাজা আপন কত্তিবযসািদন 

হয় অক্ষম, নয় পরাঙু্মখ | েদে এ দেদে জমীোদর কৃষকদক পীদড়ত কদরন, ইহা সতয 

হয়, তদব তাহাদত ইাংরাজ রাজপুরুষদেদের অবেয দোষ আদে। দেখা োউক, তাাঁহারা 

আপন কত্তিবয সািন পদক্ষ দক কদরয়াদেন। 

প্রাচীন দহদুরাদজয জমীোর দেে না। প্রজারা ষষ্ঠাাংে রাজাদক দেয়া দনদশ্চত হইত; 

দকহ তাহাদেেদক মাঙ্গন মাথট পার্ব্িণীর জনয জ্বাোতন কদরত না। দহদুরা স্বজাদতর 

রাজযকাদের পুরাবৃত্ত দেদখয়া োন নাই বদট, দকন্তু অসাংখয অনযদবষয়ক গ্রে রাদখয়া 

দেয়াদেন। দসই সকে গ্রে হইদত বারতবদষির প্রাচীন অবস্থা সমযক্ রূদপ অবেত হওয়া 

োয়। তদ্দ্বারা জানা োয় দে, দহদুরাজযকাদে প্রজাপীড়ন দেে না। োাঁহারা মুসেমান ও 

মহারােীয়দেদের সমদয়র প্রজাপীড়ন এবাং দবেৃঙ্খো দেদখয়া দবদবচনা কদরন দে, প্রাচীন 

দহদুরাজেণও এইরূপ প্রজাপীড়ক দেদেন, তাাঁহারা দবদেষ ভ্রান্ত। অসাংখয গ্রেমদিয 

প্রজাপীড়দনর পদরচয় দকাথাও পাওয়া োয় না। েদে প্রজাপীড়দনর প্রাবেয থাদকত, তদব 

অবেয দেেীয় প্রাচীন সাদহতযাদেদত তাহার দচহ্ন থাদকত; দকন না, সাদহতয এবাং মরণৃদত 

সমাদজর প্রদতকৃদত মাত্র। প্রজাপড়ীন েূদর থাকুক, বরাং দসই প্রদতকৃদতদত দেখা োয় দে, 

দহদু রাজারা দবদেষ প্রজাবৎসে দেদেন। রাজা দপতার নযায় প্রজাপােন কদরন, এই কথা 

সাংেৃত গ্রদে পুন: পুন: কদথত আদে। সুতরাাং অনযানয জাতীয় রাজাদেদের অদপক্ষা এ 

দবষদয় তাাঁহাদের দেৌরব। েুনানী রাজেদণর নামই দেে “Tyrant”, দস েদব্দর আিুদনক 

অথি প্রজাপীড়ক। ইাংেণ্ডীয় রাজেণ প্রজাপীড়ক বদেয়া প্রজাদেদের সদহত তাাঁহাদেদের 

দববাে হইত; একজন রাজা প্রজাকতৃ্তিক পেচুযত, অনয একজন দনদহত হন। ্ান্স 

প্রজাপীড়দনর জনযই দবখযাত, এবাং অসহয প্রজাপীড়দনর জনযই ফরাসীদবিদবর সৃদষ্ট। 
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বারতবদষি উত্তরোমী মুসেমান এবাং মহারােীয়দেদের প্রজাপীড়দনর উদল্লখ মাত্র েদথষ্ট। 

দকবে প্রাচীন দহদু রাজেদণর এ দবষদয় দবদেষ দেৌরব। তাাঁহারা দকবে ষষ্ঠাাংে েইয়া 

সন্তুষ্ট থাদকদতন। 

মুসেমানদেদের সমদয় প্রথম জমীোদরর সৃদষ্ট। তাাঁহারা রাজযোসদন সুপারে দেদেন 

না। দেখাদন দহদু রাজেণ অবেীোক্রদম প্রজাদেদের দনকট হইদত কর সাংগ্রহ কদরদতন, 

মুসেমাদনরা দসখাদন কর সাংগ্রহ কদরদত অসমথি হইদেন। তাাঁহারা পরেণায় পরেণায় 

এক এক বযদক্তদক করসাংগ্রাহক দনেুক্ত কদরদেন। তাাঁহারা এক প্রকার কর-সাংগ্রদহর 

কণ্ট্রাক্টর হইদেন। রাজার রাজস্ব আোয় কদরয়া দেদবন, তাহার দবেী োহা আোয় কদরদত 

পাদরদবন, তাহা তাাঁহাদেদের োব থাদকদব। ইহাদতই জমীোরীর সৃদষ্ট, এবাং ইহাদতই 

বঙ্গদেদে প্রজাপীড়দনর সৃদষ্ট। এই কণ্ট্রাক্টদররাই জমীোর। রাজার রাজদস্বর উপর েত 

দবেী আোয় কদরদত পাদরন, ততই তাাঁহাদের োব। সুতরাাং তাাঁহারা প্রজার সর্ব্িস্বান্ত 

কদরয়া দবেী আোয় কদরদত োদেদেন। প্রজার দে সর্ব্িনাে হইদত োদেে, তাহা বো 

বাহুেয। 

  

তাহার পর ইাংরাদজরা রাজা হইদেন। তাাঁহারা েখন রাজয গ্রহণ কদরন, তখন 

তাাঁহাদেদের দসই অবস্থা। তাহাদেদের দুরবস্থা দমাচন কদরবার জনয ইাংরাজদেদের ইোর 

ত্রুদট দেে না; দকন্তু ের্ডি কর্ণিওয়াদেস্ মহাভ্রদম পদতত হইয়া প্রজাদেদের আরও ুলরুতর 

সর্ব্িনাে কদরদেন। দতদন বদেদেন দে, জমীোরদেদের জমীোরীদত দচরস্থায়ী স্বত্ব এ নাই 

বদেয়াই জমীোরীদত তাাঁহাদেদের েত্ন হইদতদে না। জমীোরীদত তাাঁহাদেদের স্থায়ী 

অদিকার হইদে পর, তাহাদত তাাঁহাদের েত্ন হইদব। সুতরাাং তাাঁহারা প্রজাপীড়ক না হইয়া 

প্রজাপােক হইদবন। এই বাদবয়া দতদন দচরস্থায়ী বদদাবদস্তর সৃজন কদরদেন। রাজদস্বর 

কণ্ট্রাক্টরদেেদক বূস্বামী কদরদেন। 

তাহাদত দক হইে? জমীোদররা দে প্রজাপীড়ক রদহদেন। োদবর পদক্ষ প্রজাদেদের 

দচরকাদের স্বত্ব এ এদকবাদর দোপ হইে। প্রজারাই দচরকাদের বূস্বামী; জমীোদররা কদমরণন্ 

কাদে দকহ নদহন—দকবে সরকারী তহেীেোর। কর্ণিওয়াদেস্ েথাথি বূস্বামীর দনকট 

হইদত বূদম কাদড়য়া েইয়া তহেীেোরদক দেদেন। ইহা দবন্ন প্রজাদেদের আর দকান োব 
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হইে না। ইাংরাজ-রাদজয বঙ্গদেদের কৃষকদেদের এই প্রথম কপাে বাদঙ্গে। এই 

“দচরস্থায়ী বদদাবস্ত” বঙ্গদেদের অিুঃপাদতর দচরস্থায়ী বদদাবস্ত মাত্র—কদমরণন্ কাদে 

দফদরদব না। ইাংরাজদেদের এ কেঙ্ক দচরস্থায়ী; দকন না, এই বদদাবস্ত “দচরস্থায়ী”।  

কর্ণিওয়াদেস্ প্রজাদেদের হাত পা বাদন্ধয়া জমীোদরর গ্রাদস দফদেয়া দেদেন—

জমীোর কতৃ্তিক তাহাদেদের প্রদত দকান অতযাচার না হয়, দসই জনয দকান দবদি ও দনয়ম 

কদরদেন না। দকবে বদেদেন দে, “প্রজা প্রবৃদতর রক্ষাথি ও মঙ্গোথি েবণির দজনাদরে 

দে সকে দনয়ম আবেযক দবদবচনা কদরদবন, তাহা েখন উপেুক্ত সময় দবদবচনা কদরদবন, 

তখনই দবদিবি কদরদবন। তর্জ্নয জমীোর প্রবৃদত খাজানা আোয় করার পদক্ষ দকান 

আপদত্ত কদরদত পাদরদবন না।”* 

“দবদিবি কদরদবন” আো দেদেন, দকন্তু কদরদেন না। প্রজারা পুরুষানুক্রদম জমীোর 

কতৃ্তিক পীদড়ত হইদত োদেে, দকন্তু ইাংরাজ দকেুই কদরদেন না। প্রজাদেদের দদ্বতীয়বার 

অশুবগ্রহ। ১৮১৯ সাদে দকাটি অব্ দডদরক্টরস্ দেদখদেন, “েদেও দসই বদদাবদস্তর পর 

এত বৎসর অতীত হইয়াদে, তথাদপ আমরা তৎকাদে প্রজাদেদের স্বত্ব এ দনরূপণ এবাং 

সামঞ্জসয কদরবার দে অদিকার হাদত রাদখয়াদেোম, তেনুোয়ী অেযাদপ দকেুই করা হইে 

না।” এই আদক্ষপ কদরয়াই ক্ষান্ত হইদেন। ১৮৩২ সাদে কাদম্বল্ নামক একজন দবচক্ষণ 

রাজকর্ম্িচারী দেদখদেন, “এ অঙ্গীকার অেযাদপ রাজকীয় বযবস্থামাোর দেদরাবাদে বত্তিমান 

রদহয়াদে, দকন্তু েবণিদমণ্্ট ভ্রাময বূস্বামী (প্রজা) দেদের অদগ্র জমীোরদক োাঁড় করাইয়া, 

তাহাদের সদহত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উদেে কদরয়াদেন। সুতরাাং দস অঙ্গীকার মত কর্ম্ি কদরন 

নাই।”  

বরাং তদদ্বপরীতই কদরদেন। দুর্ব্িেদক আরও দুর্ব্িে কদরদেন, বেবান্ দক আরও 

বেবান্ কদরদেন। ১৮১২ সাদের ৫ আইদনর দ্বারা প্রজার দে দকেু স্বত্ব এ দেে, তাহা দোপ 

কদরদেন। এই দবদি হইে দে, জমীোর প্রজাদক দে দকান হাদর পাট্টা দেদত পাদরদবন। 

ইহার অথি এই হইে দে, জমীোর দে দকান প্রজার দনকট, দে দকান হাদর খাজানা আোয় 

কদরদত পাদরদবন। দডদরক্ টদররা স্বয়াং এই অথি কদরদেন,# সুতরাাং কৃষকদক বূদমদত রাখা 
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না রাখা জমীোদরর ইোিীন হইে। বূদমর সদঙ্গ কৃষদকর দকান সম্বন্ধ রদহে না। কৃষক 

মজুর হইে। এই তৃতীয় কুগ্রহ। 

  

—————-  

*১৭৯৩ সাদের ১ আইদনর ৮ িারা। 

#Revenue Letter to Bengal, 9th May, 1821, para 54.  

—————-  

  

এই ১৮১২ সাদের ৫ আইন পূর্ব্িকাদের দবখযাত “পঞ্জম”। েদে দকহ প্রজার সর্ব্িস্ব 

েুদটয়া েইদত চাদহত, দস “পঞ্জম” কদরত। এখনও আইন তাই আদে, দকবে দস নামদট 

নাই। “দকাদরাক” দক চমৎকার বযাপার, তাহা আমরা দদ্বতীয় পদরদেদে দেদখয়াদে। সন 

১৮১২ সাদের ৫ আইনও দকাদরাদকর প্রথম আইন নদহ। দে বৎসর জমীোর প্রথম বূস্বামী 

হইদেন, দসই বৎসর দকাদরাদকর আইনও প্রথম দবদিবি হইে।* জমীোর দচরকােই 

প্রজার ফসে কাদড়য়া েইদতন, দকন্তু ইাংরাদজরা প্রথদম দস েসুযবৃদত্তদক আইনসঙ্গত 

কদরদেন। অেযাদপ এই েসুযবৃদত্ত আইনসঙ্গত। প্রজাদেদের এই চতুথি কপাদের দোষ। 

পদর ১৮১২ সাদের ১৮ আইন। ৫ আইন তদ্দ্বারা আরও স্পষ্টীকৃত হইে। 

দডদরক্ টদররা দেদখদেন দে, এই আইন অনুসাদর জমীোদররা কদেমী প্রজাদেেদকও 

দনদরদকর দববােেদে তাহাদেদের কপতৃক সম্পদত্ত হইদত উদেে কদরদত পাদরন। 

তাহার পর সন ১৮৫৯ সাে পেিযন্ত আর দকান দেদক দকেু হইে না। ১৮৫৯ সাদে 

দবখযাত েে আইদনর সৃদষ্ট হইে। ইাংরাজ কতৃ্তিক প্রজার উপকারাথি এই প্রথম দনয়ম-

সাংস্থাপন হইে। ১৭৯৩ সাদের কর্ণিওয়াদেস্ দে অঙ্গীকার কদরয়াদেদেন, প্রায় ৭০ বৎসর 

পদর প্রাতুঃমরণরণীয় েডি কাদণঙ্ হইদত প্রথম দকদঞ্চৎমাত্র পূরণ হইে। দসই পূরণ প্রথম, 

দসই পূরণই দেষ।# তাহার পর আর দকেু হয় নাই। সন ১৮৬৯ সাদের ৮ আইন েে 

আইদনর অনুদেদপমাত্র।! 

১৮৫৯ সাদের েে আইনও দে প্রজাদেদের দবদেষ মঙ্গেকর, এমত আমরা বদে না। 

প্রজাদেদের োহা দেে, তাহা তাহারা আর পাইে না। তাহাদেদের দে সকে অতযাচার 
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হইয়া থাদক, তাহা দনবারদণর দবদেষ দকান উপায়, এই আইন বা অনয দকান আইদনর 

দ্বারা হয় নাই। দকাদরাক-েুদটর দবদি দসই প্রকারই আদে। দবেীর বাে, প্রজার খাজানা 

বাড়াইবার দবদেষ সুপথ হইয়াদে। এ আইদনর সাহাদেয োহার হার দবেী করা োইদত 

পাদর না, বঙ্গদেদে এমত কৃষক অদত অল্পই আদে।  

তথাদপ এইটুকু মাত্র প্রজার পক্ষতা দেদখয়া প্রজাদদ্বষী, স্বাথিপর দকান দকান জমীোর 

কতই দকাোহে কদরয়াদেদেন। অেযাদপ কদরদতদেন! 

আমরা দেখাইোম দে, দব্রদটশ্ রাজযকাদে বূদমসাংক্রান্ত দে সকে আইন হইয়াদে, 

তাহাদত পদে পদে প্রজার অদনষ্ট হইয়াদে। প্রদত বাদর দুর্ব্িে প্রজার বে হরণ কদরয়া 

আইনকারক বেবান্ জমীোদরর বেবৃদি কদরয়াদেন। তদব জমীোর প্রজাপীড়ন না 

কদরদবন দকন? 

ইোপূর্ব্িক দব্রদটশ্ রাজপুরুদষরা প্রজার অদনষ্ট কদরন নাই। তাাঁহারা প্রজার পরম 

মঙ্গোকাঙ্ক্ষী। দেওয়ানী পাইয়া অবদি এ পেিযন্ত দকদস সািারণ প্রজার দহত হয়, ইহাই 

তাাঁহাদেদের অদবপ্রায়, এবাং ইহাই তাহাদেদের দচষ্টা। দুবিােযবেতুঃ তাাঁহারা দবদেেী; এ 

দেদের অবস্থা সদবদেষ অবেত নদহন, সুতরাাং পদে পদে ভ্রদম পদতত হইয়াদেন। ভ্রদম 

পদতত হইয়া এই মহৎ অদনষ্টকর দবদি সকে প্রচাদরত কদরয়াদেন। দকন্তু ভ্রমবেতুঃই হউক 

আর দে কারদণই হউক, প্রজাপীড়ন হইদেই রাজার দোষ দেদত হয়। 

  

————— 

*সন ১৭৯৩ সাদের ১৮ আইদনর ২ িারা। 

#েখন এই প্রবন্ধ দেদখত হয় তখন নূতন Tenancy Act প্রচাদরত হয় নাই। 

!এই সকে ত্তত্ত্ব োাঁহারা সদবস্তাদর অবেত হইদত ইো কদরন, তাাঁহারা শ্রীেুক্ত বাবু 

সঞ্জীবচন্দ্র চদট্টাপািযায় প্রণীত “বঙ্গীয় প্রজা” ( Bengal Ryot) নামক গ্রে পার কদরদেন। 

আমরা এ প্রবদন্ধর এ অাংদের কতক কতক গ্রে হইদত সঙ্কদেত কদরয়াদে। 

————— 

  

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিমচন্দ্র চদটোপোধ্যোয়  । বঙ্গদেদের কৃষক ।         প্রবন্ধ 

 40 

www.bengaliebook.com 
 

 

দকন্তু ইহা অদপক্ষা আর একদট ুলরুতর কথা আদে। ইাংরাদজর দোর্দ্িণ্ড প্রতাপ—দস 

প্রতাদপ সমগ্র আদসয়াখণ্ড সঙ্কুদচত; তদব কু্ষিজীবী জমীোদরর দেৌরাময দনবারণ হয় না 

দকন? বহুেূরবাসী আদবদসদনয়ার রাজা জনকদয়ক ইাংরাজদক পীড়ন কদরয়াদেদেন বদেয়া 

তাাঁহার রাজয দোপ হইে। আর রাজপ্রদতদনদির অট্টাদেকার োয়াতদে েক্ষ েক্ষ প্রজার 

উপর পীড়ন হইদতদে, তাহার দকান প্রতীকার হয় না দকন? জমীোর প্রজা িদরয়া 

আদনদতদেন, কদয়ে কদরদতদেন, কদয়ে কদরদতদেন, মাদরয়া টাকা আোয় কদরদতদেন, 

তাহার ফসক েুদটদতদেন, বূদম কাদড়য়া েইদতদেন, সর্ব্িস্বান্ত কদরদতদেন, তাহার 

প্রতীকার হয় না দকন? দকহ বদেদবন, তাহার জনয রাজপুরুদষরা আইন কদরয়াদেন, 

আোেত কদরয়াদেন, তদব েবণিদমদণ্টর ত্রুদট দক? আমরাও দসই কথা দজজ্ঞাসা কদর। 

আইন আদে-দস আইদন অপরািী জমীোর েণ্ডনীয় হন না দকন? আোেত আদে—দস 

আোেদত দোষী জমীোর দচরজয়ী দকন? ইহার দক দকান উপায় হয় না? দে আইদন 

দকবে দুর্ব্িেই েদণ্ডত হইে, োহা বেবাদনর পদক্ষ খাদটে না—দস আইন দকদস? দে 

আোেদতর বে দকবে দুর্ব্িদের উপর, বেবাদনর উপর নদহ, দস আোেত আোেত 

দকদস? োসনেক্ষ ইাংরাদজরা দক ইহার দকেু সুদবদি কদরদত পাদরন না? েদে না পাদরন, 

তদব দকন োসনেক্ষতার ের্ব্ি কদরন? েদে পাদরন, তদব মুখয কত্তিবয সািদন অবদহো 

কদরন দকন? আমরা এই েীন হীন েয় দকাদট বাঙ্গােী কৃষদকর জনয তাাঁহাদের দনকট 

েুক্তকদর দরােন কদরদতদে—তাাঁহাদের মঙ্গে হউক!—ইাংরাজরাজয অক্ষয় হউক!—তাাঁহারা 

দনরুপায় কৃষদকর প্রদত েৃদষ্টপাত করুন। 

দকন দে আইন আোেদত কৃষদকর উপকার নাই, তাহার একদট কারণ আমরা 

সাংদক্ষদপ দনদর্দ্িে কদরব। 

প্রথমতুঃ, দমাকর্দ্মা অদতেয় বযয়সািয হইয়া পদড়য়াদে। দক প্রকার বযয়, তাহার 

উোহরণ আমরা দদ্বতীয় সাংখযায় দেয়াদে, পুনরুদল্লদখর আবেযক নাই। োহা বযয়সািয, 

তাহা েদরি কৃষকদেদের আয়ত্ত নদহ। সুতরাাং তাহারা তদ্দ্বারা সচরাচর উপকৃত হয় না; 

বরাং তদদ্বপরীদতই ঘদটয়া থাদক। জমীোর িনী, আোেদতর দখো দতদন দখদেদত পাদরন। 

দোদষ হউক, দবনা দোদষ হউক, দতদন ইো কদরদেই কৃষকদক আোেদত উপদস্থত কদরন। 
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তথায় িনবাদনরই জয়, সুতরাাং কৃষদকর দুর্দ্িো ঘদট, অতএব আইন আোেত, কৃষকদক 

পীদড়ত কদরবার, িনবাদনর হদস্ত আর একদট উপায় মাত্র। 

দদ্বতীয়তুঃ আোেত প্রায় েূরদস্থত। োহা েূরস্থ, তাহা কৃষদকর পদক্ষ উপকারী হইদত 

পাদর না। কৃষক ঘর বাদড় চাষ প্রবৃদত োদড়য়া েূদর দেয়া বাস কদরয়া দমাকর্দ্মা চাোইদত 

পাদর না। বযদয়র কথা েূদর থাকুক, তাহাদত ইহাদের অদনক কােিয ক্ষদত হয়, এবাং অদনক 

অদনষ্টপাদতর সম্ভাবনা। কৃষক দোমস্তার নাদম নাদেে কদরদত দেে, দসই অবসদর 

দোমস্তার বািয দোদক তাহার িান চুদর কদরয়া েইয়া দেে, না হয় আর একজন কৃষক 

দোমস্তার দনকট হইদত পাট্টা েইয়া তাহার জমীখাদন েখে কদরয়া েইে। তদদ্ভন্ন 

আমাদেদের দেদের দোক, দবদেষ ইতর দোক, অতযন্ত আেসযপরবে। েীঘ্র নদড় না, 

সহদজ উদর না, দকান কাদেিযই তৎপরতা নাই। েূদর োইদত চাদহ না। কৃষক বরাং 

জমীোদরর অতযাচার নীরদব সহয কদরদব, তথাদপ েূদর দেয়া তাহার প্রদতকার কদরদত 

চাদহ না | োাঁহারা দবচারকাদেিয দনেুক্ত, তাাঁহারা জাদনন দে, তাাঁহাদের দবচারােদয়র 

দনকটবত্তিী স্থাদনরই দমাকর্দ্মা অদনক; েূদরর দমাকর্দ্মা প্রায় হয় না। অতএব দবচারক 

দনকদট থাদকদে দে অতযাচাদরর োসন হইত, েূদর থাকায় দস অতযাচাদরর োসন হয় না। 

ইহার আর একদট ফে এই হইয়া উদরয়াদে দে, অতযাচারী দোমস্তারাই দবচারদকর 

স্থোদবদষক্ত হইয়াদে। েখন একজন কৃষক অপদরর উপর দেৌরাময কদর, তখন তাহার 

নাদেে জমীোদরর দোমস্তার কাদে হয় | েখন দোমস্তা দনদজ অতযাচার কদর, তাহার 

নাদেে হয় না। দে বযদক্ত স্বয়াং পরপীড়ক, এবাং চাদর পয়সার দোদব সকে প্রকার 

অতযাচার কদরদত প্রস্তুত, তাহার হাদত দবচারকােিয থাকায় দেদের দক অদনষ্ট হইদতদে, 

তাহা বুদিমাদন বুদঝদবন। 

  

তৃতীয়তুঃ, দবেম্ব। সকে আোেদতই দমাকর্দ্মা দনষ্পন্ন দবেম্ব হয়। দবেদম্ব দে 

প্রদতকার, দস প্রতীকারদক প্রতীকার বদেয়া দবাি হয় না। দোমস্তায় কৃষদকর িান উরাইয়া 

েইয়া দেয়াদে, কৃষক আোেদত ক্ষদতপূরদণর জনয নাদেে কদরে। েদে বড় কপাে—

দজাদর দস দডক্রী পাইে, তদব দস এক বৎসদর। আপীদে আর এক বৎসর। েদে আতযদন্তক 

দসৌবােযুলদণ আপীদে দডক্রী দটদকে, এবাং দডক্রীজাদরদত টাকা আোয় হইে, তদব দস 
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আর এক বৎসদর। বােীর কুদড় টাকার িান ক্ষদত হইয়াদেে, দডক্রীজারী কদরয়া খরচ 

খরচা বাদে দতন বৎসর পদর পাাঁচ টাকা আোয় হইে। এরূপ প্রতীকাদরর আোয় দকান্ 

কৃষক জমীোদরর নাদম নাদেে কদরদব? 

দবেদম্ব দবচারদকর দোষ নাই। আোেদতর সাংখযা অল্প—দেখাদন দতন জন দবচারক 

হইদে বাে হয়, দসখাদন একজন কব নাই। সুতরাাং দমাকর্দ্মা দনষ্পন্ন কদরদত দবেম্ব ঘদটয়া 

োয়। আর প্রচদেত আইন অতযন্ত জদটে। দবচারপ্রণােীদত অতযন্ত দেদপবাহুদেযর এবাং 

অতযন্ত কােিযাবাহুদেযর আবেযকতা। আজ এ দমাকর্দ্মার প্রদতপদক্ষর উকীদের দজরার 

বাহুদেয একদট দমাকর্দ্মার একদট সাক্ষী মাত্র দবোয় হইে; সুতরাাং আর পাাঁচদট 

দমাকর্দ্মার দকেু হইে না, আর এক মাস বাদে তাহার দেন পদড়ে। কাে দনষ্পন্নদোেয 

দমাকর্দ্মার একদট দনপ্রয়োদয়াজনীয় সাক্ষী অনুপদস্থত, তাহার উপর েস্তক কদরদত হইে | 

সুতরাাং দমাকর্দ্মা আর এক মাস দপোইয়া দেে। এ সকে না কদরদে দবচার আইনসঙ্গত 

হয় না। দনষ্পদত্ত আপীদে দটদক না। দবচাদর দবেম্ব হয়, তাহাও স্বীকার,—অদবচার হয়, 

তাহাও স্বীকার, তথাদপ কদেকাতার কতয়ারী আইন ঘুণাক্ষদর েঙ্ঘ্ন করা োইদত পাদর 

না। ইাংরাদজ আইদনর মর্ম্ি এই। 

আমরা দে সবয হইদতদে, দেন দেন দে দেদের শ্রীবৃদি হইদতদে, ইহা তাহার একদট 

পদরচয়। আমাদেদের দেদে বাে আইন দেে না, দবোত হইদত এখন বাে আইন 

আদসয়াদে। জাহাদজ আমোদন হইয়া, চাাঁেপাদের ঘাদট দঢাোই হইয়া, কদেকাতার কদে 

োাঁটবদী হইয়া, দেদে দেদে দকেু চড়া োদম দবকাইদতদে। তাহাদত ওকােদত, হাদকদম, 

আমোদেদর প্রবৃদত অদনকুলদে আিুদনক বযবসাদয়র সৃদষ্ট হইয়াদে। বযাপারীরা আপন 

আপন পণযিদবযর প্রোংসা কদরদত কদরদত অিীর হইদতদেন। েোবাদজর দজাদর, আদে 

োাঁহাদের অন্ন হইত না, এখন তাাঁহারা বড় দোক হইদতদেন | দেদের শ্রীবৃদির আর সীমা 

নাই, সর্ব্িত্র আইনমত দবচার হইদতদে। আর দকহ দবআইদন কদরয়া সুদবচার কদরদত পাদর 

না। তাহাদত েীন দুুঃখী দোদকর একটু কষ্ট, তাাঁহারা আইদনর দেৌরব বুদঝ না, সুদবচার 

চায়। দস দকবে তাহাদেদের মুখিতাজদনত ভ্রম মাত্র। 
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মদন কর, দোমস্তা, দক অপর দকহ দকান দুুঃখী প্রজার উপর দকান ুলরুতর দেৌরাময 

কদরে। দোমস্তা দসেযদনর দবচাদর অদপিত হইে। দসেযদনর দবচাদর সাক্ষীদেদের সতয 

কথায় প্রদতবােীর অপরাি প্রমাণ হইে | দকন্তু দবচার জুদরর হাদত। জুরর মহােদয়রা এ 

কাদজ নূতন ব্রতী; প্রমাণ অপ্রমাণ দকেু বুদঝন না। েখন সাক্ষীর দজাবানবদী হইদতদেে, 

তখন তাাঁহারা দকহ কদড় েদণদতদেদেন, দকহ দোকাদনর দেনা পাওনা মদন মদন দনকাে 

কদরদতদেদেন, দকহ বা অল্প তন্দ্রাদববূত। উকীে েখন বক্তৃতা কদরদতদেদেন, তখন 

তাাঁহারা দকদঞ্চৎ কু্ষিাতুর, েৃদহ েৃদহণী দকরূপ জেদোদের আদয়াজন কদরয়া রাদখয়াদেন, 

তাহাই বাদবদতদেদেন। জজ সাদহব েখন দুদর্ব্িািয বাঙ্গোয় “চােিয” দেদতদেন, তখন 

তাাঁহারা মদন মদন জজ সাদহদবর োদড়র পাকা চুেুলদেন েদণদতদেদেন। জজ সাদহব দে 

দেদষ বদেদেন, “সদদদহর ফে প্রদতবােী পাইদব,” তাহাই দকবে কাদন দেে। জুরর 

মহােয়দেদের সকেই সদদহ—দকেুই শুদনন নাই, দকেুই বুদঝন নাই; শুদনয়া বুদঝয়া 

একটা দকেু দস্থর করা অবযাস নাই, হয় ত দস েদক্তও নাই, সুতরাাং সদদদহর ফে 

প্রদতবােীদকই দেদেন। দোমস্তা মহােয় খাোস হইয়া আবার কাোদড়দত দেয়া জমদকয়া 

বদসদেন। বদয় বােী সবাংদে দফরার হইে। োহারা দোষীর দবরুদি সাক্ষয দেয়াদেে, 

দোমস্তা তাহাদের দবটামাদট দোপ কদরদেন। আমরা বড় সন্তুষ্ট হইোম—দকন না, জুদরর 

দবচার হইয়াদে—দবোদত প্রথানুসাদর দবচার হইয়াদে—আমরা বড় সবয হইয়া উদরয়াদে। 

  

বত্তিমান আইদনর এইরূপ অদেৌদক্তকতা এবাং জদটেতা অদবচাদরর চতুথি কারণ। 

পঞ্চম কারণ, দবচারকবদেির অদোেযতা। এদেদের প্রিানতম দবচারদকরা সকদেই 

ইাংরাজ। ইাংরাদজরা সচরাচর কােিযােক্ষ, সুদেদক্ষত, এবাং সেনুষ্ঠাতা। দকন্তু তাহা হইদেও 

দবচারকাদেিয তাহাদেদের তােৃে দোেযতা নাই। দকন না, তাাঁহারা দবদেেী, এ দেদের অবস্থা 

তােৃে অবেত নদহন, এ দেদের দোদকর চদরত্র বুদঝন না, তাহাদেদের সদহত সহৃেয়তা 

নাই, এবাং অদনদক এ দেদের বাষাও বাে কদরয়া বুদঝন না। সুতরাাং সুদবচার কদরদত 

পাদরন না। দবচারকাদেিযর জনয দে দবদেষ দেক্ষা আবেযক, তাহা অদনদকরই হয় নাই। 

দকহ দকহ বদেদত পাদরন দে, অদিকাাংে দমাকর্দ্মাই অিস্তন দবচারদকর দ্বারা দনষ্পন্ন 

হইয়া থাদক, এবাং অদিকাাংে অিস্তন দবচারকই এ দেেীয়,—তদব উপদরস্থ জন কতক 

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিমচন্দ্র চদটোপোধ্যোয়  । বঙ্গদেদের কৃষক ।         প্রবন্ধ 

 44 

www.bengaliebook.com 
 

 

ইাংরাজ দবচারদকর দ্বারা অদিক দবচারহাদন সম্ভদব না। ইহার উত্তর, প্রথমতুঃ সকে বাঙ্গােী 

দবচারকই দবচারকাদেিযর দোেয নদহন। বাঙ্গােী দবচারদকর মদিয অদনদক মূখি, স্থূেবুদি, 

অদেদক্ষত, অথবা অসৎ। এ সম্প্রোদয়র দবচারক দসৌবােযক্রদম দেন দেন অল্পসাংখযক 

হইদতদেন। তথাদপ দবদেষ সুদোেয বাঙ্গােীরা দবচারক দশ্রণীবুক্ত নদহন। ইহার কারণ, এ 

দেেীয় দবচারদকর উন্নদত নাই, পেবৃদি নাই; োাঁহারা ওকােদত কদরয়া অদিক উপার্জ্িদন 

সক্ষম, দস সকে ক্ষমতাোেী দোক দবচারদকর পদের প্রাথিী হদয়ন না। সুতরাাং সচরাচর 

মিযম দশ্রণীর দোক এবাং অিম দশ্রণীর দোকই ইহাদত প্রবৃত্ত হদয়ন। দদ্বতীয়তুঃ, অিস্তন 

দবচারদক সুদবচার কদরদে দক হইদব? আপীদে চূড়ান্ত দবচার ইাংরাদজর হাদত। নীদচ 

সুদবচার হইদেও উপদর অদবচার হয়, এবাং দসই অদবচারই চূড়ান্ত। অদনক দবচারক 

সুদবচার কদরদত পাইদেও আপীদের বয় কদরন না; োহা আপীদে থাদকদব, তাহাই 

কদরন। এ দবষদয় হাইদকাটি অদনক সময় দবদেষ অদনষ্টকর। তাাঁহারা অিস্তন 

দবচারকবেিদক দবচারপিদত দেখাইয়া দেন, আইন বুঝাইয়া দেন;—বদেন, এইরূদপ দবচার 

কদরও, এই আইদনর অথি এইরূপ বুদঝও। অদনক সমদয় এই সকে দবদি ভ্রমামক—কখন 

কখন হাসযাস্পেও হইয়া উদর | দকন্তু অিস্তন দবচারকদেেদক তেনুবত্তিী হইয়া চদেদত হয়। 

হাইদকাদটির জজদেদের অদপক্ষা বাে বুদঝন, এমন সুবদডিদনট জজ্, মুদন্সফ্ ও দডপুদট 

মযাদজদে্, অদনক আদেন; দকন্তু তাাঁহাদেেদক অদপক্ষাকৃত অদবজ্ঞদেদের দনদর্দ্িেবত্তিী হইয়া 

চদেদত হয়। 

এই প্রবন্ধ দেদপবি হইদে পর “সমাজেপিণ” নাদম একখাদন অদবনব সাংবােপত্র 

েৃদষ্ট কদরোম। তাহাদত “বঙ্গেেিন ও জমীোরেণ” এই দেদরানাদম একদট প্রস্তাব আদে, 

আমাদেদের এই প্রবদন্ধর পূর্ব্িপদরেদের উপেদক্ষ উহা দেদখত হইয়াদে। তাহা হইদত 

দুই একদট কথা উিৃত কদরদত ইো কদর; দকন না, দেখক দেরূপ দবদবচনা কদরয়াদেন, 

অদনদকই দসইরূপ দবদবচনা কদরন বা কদরদত পাদরন। দতদন বদেন,— 

“এদকই ত েেোো বদদাবদস্তর চতুদেিদক েত্তি খনন করা হইয়াদে, তাহাদত 

বঙ্গেেিদনর মত দুই এক জন সম্ভ্রান্ত দবচক্ষণ বাঙ্গােীর অনুদমােন বুদঝদে দক আর রক্ষা 

আদে?”  
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আমরা পদরষ্কার কদরয়া বদেদত পাদর দে, েেোো বদদাবদস্তর ধ্বাংস আমাদেদের 

কামনা নদহ বা তাহার অনুদমােনও কদর না। ১৭৯৩ সাদে দে ভ্রম ঘদটয়াদেে, এক্ষদণ 

তাহার সাংদোিন সম্ভদব না। দসই ভ্রাদন্তর উপদর আিুদনক বঙ্গসমাজ দনদর্ম্িত হইয়াদে। 

দচরস্থায়ী বদদাবদস্তর ধ্বাংদস বঙ্গসমাদজ দঘারতর দবেৃঙ্খো উপদস্থত হইবার সম্ভাবনা। 

আমরা সামাদজক দবিদবর অনুদমােক নদহ। দবদেষ দে বদদাবস্ত ইাংরাদজরা সতয প্রদতজ্ঞা 

কদরয়া দচরস্থায়ী কদরয়াদেন, তাহার ধ্বাংস কদরয়া তাাঁহারা এই বারতমণ্ডদে দমথযাবােী 

বদেয়া পদরদচত হদয়ন, প্রজাবদেির দচরকাদের অদবশ্বাসবাজন হদয়ন,  এমত কুপরামেি 

আমরা ইাংরাজদেেদক দেই না। দে দেন ইাংরাদজর অমঙ্গোকাঙ্ক্ষী হইব, সমাদজর 

অমঙ্গোকাঙ্ক্ষী হইব, দসই দেন দস পরামেি দেব। এবাং ইাংরাদজরাও এমন দনদর্ব্িাি নদহন 

দে, এমত েদহিত এবাং অদনষ্টজনক কাদেিয প্রবৃত্ত হদয়ন। আমরা দকবে ইহাই চাদহ দে, 

দসই বদদাবদস্তর ফদে দে সকে অদনষ্ট ঘদটদতদে, এখন সুদনয়ম কদরদে তাহার েত েূর 

প্রতীকার হইদত পাদর, তাহাই হউক। কদথত দেখক দেদখয়াদেন দে, “োহাদত েেোো 

বদদাবদস্তর দকানরূপ বযাঘাত না হইয়া জমীোর ও প্রজা, উবদয়রই অনুকূদে এরূপ 

সুবযবস্থা সকে স্থাদপত হয় দে, তদ্দ্বারা উবদয়রই উন্নদত হইয়া দেদের শ্রীবৃদি হইদত 

পাদর, তদদ্বষদয় পরামেি দেওয়াই কত্তিবয।” আমরা তাহাই চাই। 

  

ইহাও বক্তবয দে, আমরা কর্ণিওয়াদেদসর বদদাবস্তদক ভ্রমামক, অনযায়, এবাং 

অদনষ্টকারক বদেয়াদে বদট, দকন্তু ইাংরাদজরা দে, বূদমদত স্বত্ব এ তযাে কদরয়া এ দেেীয় 

দোকদেেদক তাহাদত স্বত্ব এবান্ কদরয়াদেন, এবাং করবৃদির অদিকার তযাে কদরয়াদেন ইহা 

েূষয দবদবচনা কদর না। তাহা বােই কদরয়াদেন। এবাং ইহা সুদবদবচনার কাজ, নযায়সঙ্গত, 

এবাং সমাদজর মঙ্গেজনক। আমরা বদে দে, এই দচরস্থায়ী বদদাবস্ত জমীোদরর সদহত 

না হইয়া প্রজার সদঙ্গ হওয়াই উদচত দেে। তাহা হইদেই দনদর্দ্িাষ হই ত। তাহা না 

হওয়াদতই ভ্রমামক, অনযায় এবাং অদনষ্টজনক হইয়াদে। 

দেখক আরও বদেন,— 

“আমরা দেদখদতদে, বাঙ্গাো দেে দনতান্ত দনিিন হইয়া পদড়য়াদে। ** সকদেই বদে, 

আমাদের দেদের টাকা আমাদের দেদে থাদকদতদে না, দবদেেীয় বদণক্ ও রাজপুরুদষরা 
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প্রায়ই েইয়া োইদতদেন। েদে মহামা কর্ণিওয়াদেস্ জমীোরদেদের বত্তিমান শ্রীর উপায় 

না কদরয়া োইদতন, তদব দেে এত দেন আরও েদরি হইয়া পদড়ত। দেদে োহা দকেু অথি 

সম্পদত্ত আদে, তাহা এই কদয়ক জন জমীোদরর ঘদরই দেদখদত পাওয়া োয়।”  

সািারণতুঃ অদনদকই এই কথা বদেন, সুতরাাং ইহার মদিয আমাদেদের দবদবচনায় 

দে কদয়কদট ভ্রম আদে, তাহা দেখাইদত বািয হইোম। 

১। ইউদরাপীয় দকান রাদজযর সদহত তুেনা কদরদত দেদে, বাঙ্গাো দেে দনিিন বদট, 

দকন্তু পূর্ব্িাদপক্ষা বাঙ্গাো দে এক্ষদণ দনিিন, এরূপ দবদবচনা কদরবার দকান কারণ নাই। 

বত্তিমান কাে অদপক্ষা ইদতপূর্ব্িকাদে দে বাঙ্গাো দেদে অদিক িন দেে, তাহার দকেু মাত্র 

প্রমাণ নাই। বরাং এক্ষদণ দে পূর্ব্িাদপক্ষা দেদের িন বৃদি হইদতদে, তাহার অদনক প্রমাণ 

আদে। “বঙ্গদেদের কৃষদকর” প্রথম পদরদেদে আমরা দকান দকান প্রমাদণর উদল্লখ 

কদরয়াদে। তেদতদরক্ত এক্ষদণ বদেবার আবেযক নাই। 

২। দবদেেী বদণক্ ও রাজপুরুদষ দেদের টাকা েইয়া োইদতদে বদেয়া দে, দেদে 

টাকা থাদকদতদে না, এই প্রসদঙ্গর মদিয প্রথদম দবদেেীয় বদণক্ দেদের দবষয় আদোচনা 

করা োউক। 

োাঁহারা এ কথা বদেন, তাাঁহাদের সচরাচর তাৎপেিয দবাি হয়; এই দে, বদণদকরা 

এই দেদে আদসয়া অথি উপার্জ্িন কদরদতদেন, সুতরাাং এই দেদের টাকা েইদতদেন কব 

দক? দে টাকাটা তাাঁহাদের োব, দস টাকা, এ দেদের টাকা। দবাি হয়, ইহাই তাাঁহাদের 

বদেবার উদর্দ্েয। 

দবদেেীয় বদণদকরা দে োব কদরন, তাহা দুই প্রকাদর; এক আমোদনদত, আর এক 

রপ্তাদনদত। এদেদের িবয েইয়া দেয়া দেোন্তদর দবক্রয় কদরন, তাহাদত তাাঁহাদের দকেু 

মুনাফা থাদক। দেেন্তদরর িবয আদনয়া এ দেদে দবক্রয় কদরন, তাহাদতও তাাঁহাদের দকেু 

মুনাফা থাদক। তদদ্ভন্ন অনয দকান প্রকার োব নাই।  

এ দেদের সামগ্রী েইয়া দেয়া দবদেদে দবক্রয় কদরয়া দে মুনাফা কদরন, সহদজই 

দেখা োইদতদে দে, দস মুনাফা এ দেদের দোদকর দনকট হইদত েদয়ন না। দে দেদে 

তাহা দবক্রয় হয় দসই দেদের টাকা হইদত তাহার মুনাফা পান। এখাদন দতন টাকা মণ 
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চাউে দকদনয়া দবোদত পাাঁচ টাকা মণ দবক্রয় কদরদেন; দে দুই টাকা মুনাফা কদরদেন, 

তাহা এ দেদের দোকদক দেদত হইে না; দবোদতর দোদক দেে, বরাং এ দেদের দোদক 

আড়াই টাকা পড়তার চাউে তাাঁহাদের কাদে দতন টাকা দবক্রয় কদরয়া দকেু মুনাফা কদরে। 

অতএব দবদেেীয় বদণদকরা এদেেীয় সামগ্রী দবদেদে দবক্রয় কদরয়া এ দেদের টাকা ঘদর 

েইয়া োইদত পাদরদেন না। বরাং দকেু দেয়া দেদেন।  

  

তদব ইহাই দস্থর দে, তাাঁহারা েদে দকেু এ দেদের টাকা ঘদর েইয়া োন, তদব দস 

দেোন্তদরর দজদনস এ দেদে দবক্রয় কদরয়া তাহার মুনাফায়। দবোদত চাদর টাকার থান 

দকদনয়া এ দেদে েয় টাকায় দবক্রয় কদরদেন; দে দুই টাকা মুনাফা হইে, তাহা এ দেদের 

দোদক দেে। সুতরাাং আপাততুঃ দবাি হয় বদট দে, এ দেদের টাকাটা তাাঁহাদের হাত দেয়া 

দবদেদে দেে। দেদের টাকা কদমে। এই ভ্রমদট দকবে এ দেদের দোদকর নদহ। 

ইউদরাদপর সকে দেদেই ইহাদত অদনক দেন পেিযন্ত দোদকর মন আেন্ন দেে, এবাং 

তথায় কৃতদবেয বযদক্ত দবন্ন সািারণ দোদকর মন হইদত ইহা অেযাদপ েূর হয় নাই। ইহার 

েথাথি তত্ত্ব এত দুরূহ দে, অল্পকাে পূদর্ব্ি মহামদহাপািযায় পদণ্ডদতরাও তাহা বুদঝদত 

পাদরদতন না। রাজেণ ও রাজমদেেণ এই ভ্রদম পদতত হইয়া, দবদেদের সামগ্রী স্বদেদে 

োহাদত না আদসদত পাদর, তাহার উপায় অনুসন্ধান কদরদতন। এবাং দসই প্রবৃদত্তর বদে 

দবদেে হইদত আনীত সামগ্রীর উপর ুলরুতর শুল্ক বসাইদতন। এই মহাভ্রমামক 

সমাজনীদতসূত্র ইউদরাদপ (Protection) নাম প্রাপ্ত হইয়াদে। তদুদেেপূর্ব্িক আিুদনক 

অনেিে বাদণজয-প্রণােী (Free Trade) সাংস্থাপন কদরয়া ব্রাই্, ও কব্ দডন দচরমরণরণীয় 

হইয়াদেন। ্াদন্স তাহা দবদেষরূদপ বিমূে কদরয়া, তৃতীয় নাদপাদেয়নও প্রদতষ্ঠাবাজন 

হইয়াদেন। তথাদপ এখনও ইউদরাদপ অদনদকর এ ভ্রম েূর হয় নাই। আমাদের দেদের 

সািারণ দোদকর দে দস ভ্রম থাদকদব, তাহার আশ্চেিয দক?  Protection হইদত ইউদরাদপ 

দক অদনষ্ট ঘদটয়াদেে, তাহা দেদন জাদনদত ইো কদরন, দতদন বক্ দের গ্রে পার কদরদবন। 

দেদন তাহার অসতযতা বুদঝদত চাদহন, দতদন দমল্ পার কদরদবন। ঈেৃে দুরূহ তত্ত্ব 

বুঝাইবার স্থান, এই কু্ষি প্রবদন্ধর দেষবাদে হইদত পাদর না। আমরা দকবে দোটাকতক 

দেেী কথা বদেয়া ক্ষান্ত হইব। পদরবদত্তি একদট সামগ্রী পাইোম। দসই সামগ্রীদট েদে 

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিমচন্দ্র চদটোপোধ্যোয়  । বঙ্গদেদের কৃষক ।         প্রবন্ধ 

 48 

www.bengaliebook.com 
 

 

আমরা উদচত মূদেযর উপর একদট পয়সা দবেী োম দেয়া েইয়া থাদক, তদব দসই পয়সাদট 

আমাদের ক্ষদত। দকন্তু েদে একদট পয়সাও দবেী না দেয়া থাদক, তদব আমাদের দকান 

ক্ষদত নাই। এক্ষদণ দবদবচনা কদরয়া দেখুন, েয় টাকার থানদট দকদনয়া একদট পয়সাও 

দবেী মূেয দেয়াদে দক না। দেখা োইদতদে দে, েয় টাকার এক পয়সা কদম দস থান 

আমরা দকাথাও পাই না, পাইদে তাহা সািারণ দোদক েয় টাকায় দকন দকদনদব? েদে 

েয় টাকার এ পয়সা কদম ঐ থান দকাথাও পাই না, তদব ঐ মূেয অনুদচত নদহ। দে েয় 

টাকার থান দকদনে, দস উদচত মূদেযই দকদনে। েদে উদচত মূদেয সামগ্রীদট দকনা হইে, 

তদব দক্রতাদেদের ক্ষদত দক? দক প্রকাদর তাহাদেদের টাকা অপহরণ কদরয়া দবদেেীয় 

বদণক্ দবদেদে পোয়ন কদরে? তাহারা দুই টাকা মুনাফা কদরে বদট, দকন্তু দক্রতাদেদের 

দকান ক্ষদত কদরয়া েয় নাই; দকন না, উদচত মূেয েইয়াদে। েদে কাহারও ক্ষদত না কদরয়া 

মুনাফা কদরয়া থাদক, তদব তাহাদত আমাদের অদনষ্ট দক? দেখাদন কাহারও ক্ষদত নাই, 

দসখাদন দেদের অদনষ্ট দক? 

আপদত্তর মীমাাংসা এখনও হয় নাই। আপদত্তকারদকরা বদেদবন দে, ঐ েয়দট টাকায় 

দেেী তাাঁদতর কাদে থান দকদনদে টাকা েয়টা দেদে থাদকত। বােই। দকন্তু দেেী তাাঁদতর 

কাদে থান কই? দস েদে থান বুদনদত পাদরত, ঐ মূদেয ঐরূপ থান দেদত পাদরত, তদব 

আমরা তাহারই কাদে থান দকদনতাম—দবদেেীর কাদে দকদনতাম না। দকন না, দবদেেীও 

আমাদের কাদে থান েইয়া দবদচদত আদসত না। কারণ, দেেীয় দবদক্রতা দেখাদন সমান 

েদর দবদচদতদে, দসখাদন তাহা েবয হইত না। এ কথাদট সমাজনীদতর আর একদট 

দুদর্ব্িািয দনয়দমর উপর দনবির কদর, তাহা এক্ষদণ থাক। স্থূে কথা, ঐ েয় টাকা দে দবেী 

তাাঁদত পাইে না, তাহাদত কাহারও ক্ষদত নাই। দস থান বুদন না, দকন্তু অনয কাপড় 

বুদনদতদে। দস কাপড় সকেই দবক্রয় হইদতদে। অতএব তাহার দে উপার্জ্িন হইবার, 

তাহা হইদতদে। থান বুদনয়া দস আর অদিক উপার্জ্িন কদরদত পাদরত না; থান বুদনদত 

দেদে ততক্ষণ অনয কাপড় বুনা স্থদেত থাদকত। দেমন থাদনর মূেয েয় টাকা পাইত, 

দতমদন েয় টাকা মূদেযর অনয কাপড় বুনা হইত না; সুতরাাং দোদব দোকসাদন পুদষয়া 

োইত। অতএব তাাঁদতর তাহাদত দকান ক্ষদত নাই।  
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তাদকিক বদেদেন, তাাঁদতর ক্ষদত আদে। এই থাদনর আমোদনর জনয তাাঁদতর বযবসায় 

মারা দেে। তাাঁদত থান বুদন না, িুদত বুদন। িুদতর অদপক্ষা থান সস্তা, সুতরাাং দোদক থান 

পদর, িুদত আর পদর না। এজনয অদনক তাাঁদতর বযবসায় দোপ হইয়াদে।  

উত্তর। তাহার তাাঁতবুনা বযবসায় দোপ পাইয়াদে বদট, দকন্তু দস অনয বযবসা করুক 

না, দকন? অনয বযবসাদয়র পথ রদহত হয় নাই। তাাঁত বুদনয়া আর খাইদত পায় না, দকন্তু 

িান বুদনয়া খাইবার দকান বািা নাই। সকে বযবসাদয়র পদরণাম সমান োব, ইহা 

সমাজতত্ত্বদবত্তারা প্রমাণ কদরয়াদেন। েদে তাাঁত বুদনয়া মাদস পাাঁচ টাকা োব হইত, তদব 

দস িান বুদনয়া দসই পাাঁচ টাকা োব কদরদব। থাদন বা িুদতদত দস েয় টাকা পাইত, িাদন 

দস দসই েয় টাকা পাইদব। তদব তাাঁদতর ক্ষদত হইে কক? 

ইহাদতও এক তকি উদরদত পাদর। তুদম বদেদতে, তাাঁত বুদনয়া খাইদত না পাইদেই 

িান বুদনয়া খাইদব, দকন্তু িান বুদনবার অদনক দোক আদে। আরও দোক দস বযবসাদয় 

দেদে ঐ বযবসাদয়র েবয কদময়া োইদব; দকন না, অদনক দোক দেদে অদনক িান 

হইদব, সুতরাাং িান সস্তা হইদব। েদে িানযকারক কষৃকদেদের োব কদমে, তদব দেদের 

টাকা কদমে বই দক? 

উত্তর। বাদণজয দবদনময় মাত্র। এক পদক্ষ বাদণজয হয় না। দেমন আমরা দবোদতর 

কতক সামগ্রী েই দতমদন দবোদতর দোদক আমাদেদের কতক সামগ্রী েয়। দেমন আমরা 

কতকুলদেন দবোদত সামগ্রী েওয়াদত, আমাদের দেদে প্রস্তুত দসই দসই সামগ্রীর 

প্রদয়াজন কদম দসইরূপ দবোতীদয়রা আমাদের দেদের কতকুলদে সামগ্রী েওয়াদত 

আমাদের দেদের দসই দসই সামগ্রীর প্রদয়াজন বাদড়। দেমন িুদতর প্রদয়াজন কদমদতদে, 

দতমদন চাউদের প্রদয়াজন বাদড়দতদে। অতএব দেমন কতকুলদে তাাঁদতর বযবসায় হাদন 

হইদতদে, দতমদন কৃদষ বযবসায় বাদড়দতদে, দেেী দোদকর চাষ কদরবার আবেযক 

হইদতদে। অতএব চাষীর সাংখযা বাদড়দে তাহাদের োব কদমদব না।  

অতএব বাদণজয দহতু োহাদের পূর্ব্িবযবসাদয়র হাদন হয়, নূতন বযবসায়াবেম্বদন 

তাহাদের ক্ষদত পূরণ হয়। তাহা হইদে দবোদত থান খদরদে তাাঁদতর ক্ষদত নাই। তাাঁদতরও 

ক্ষদত নাই, দক্রতাদেদেরও ক্ষদত নাই। তদব কাহার ক্ষদত? কাহারও নদহ। েদে বদণক্ থান 
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দবদচয়া দে েবয কদরে, তাহাদত এ দেেীয় কাহারও অথিক্ষদত হইে না, তদব তাহারা এ 

দেদের অথিবাণ্ডার েুর কদরে দকদস? তাহার েদবযর জনয এ দেদের অথি কদমদতদে 

দকদস? 

আমরা তাাঁদতর উোহরদণর সাহাদেয বক্তবয সমথিন কদরদত দচষ্টা কদরয়াদে। দকন্তু দস 

উোহরদণ একদট দোষ ঘদট। তাাঁদতর বযবসায় দোপ হইদতদে, তথাদপ অদনক তাাঁদত অনয 

বযবসায় অবেম্বন কদরদতদে না। আমাদের দেদের দোক জাতীয় বযবসায় োদড়য়া সহদজ 

অনয বযবসায় অবেম্বন কদরদত চাদহ না। ইহা তাাঁদতদের দুবিােয বদট দকন্তু তাহাদত দেদের 

িনক্ষদত নাই; দকন না, থাদনর পদরবদত্তি দে চাউে োয়, তদুৎপােন জনয দে কৃদষজাত 

আদয়র বৃদি, তাহা হইদবই হইদব। তদব তাাঁদত দসই িন না পাইয়া, অনয দোদক পাইদব। 

তাাঁদত খাইদত পায় না বদেয়া দেদের িন কদমদতদে না। 

অদনদকর এইরূপ দবাি আদে দে, দবদেেীয় বদণদকরা এ দেদে অথি সঞ্চয় কদরয়া 

নেে টাকা বস্তাবদী কদরয়া জাহাদজ তুদেয়া পোয়ন কদরন। এরূপ োাঁহাদের দবশ্বাস, 

তাাঁহাদের প্রদত বক্তবয,— 

প্রথমতুঃ, নেে টাকা েইয়া দেদেই দেদের অথিহাদন হইে না। নেে টাকাই িন 

নদহ। েত প্রকার সম্পদত্ত আদে, সকেই িন। নেে টাকা এক প্রকার িন মাত্র। তাহার 

দবদনমদয় আমরা েদে অনয প্রকার িন পাই, তদব নেে টাকা খাওয়ায় দনিিন হই না। 

  

নেে টাকাই দে িন নদহ, এ কথা বুঝান কদরন নদহ। একজদনর এক েত টাকা নেে 

আদে, দস দসই এক েত টাকার িান দকদনয়া দোো-জাত কদরে। তাহার আর নেে টাকা 

নাই, দকন্তু এক েত টাকার িান দোোয় আদে। দস দক পূর্ব্িাদপক্ষা েদরব হইে? 

দদ্বতীয়তুঃ, বাস্তদবক দবদেেীয় বদণদকরা এ দেে হইদত নেে টাকা জাহাদজ তুদেয়া 

েইয়া োন না। বাদণদজযর মূেয হুদণ্ডদত চদে। সদঞ্চত অথি েদেদে থাদক। অদত অল্পমাত্র 

নেে টাকা দবোদত োয়। 

তৃতীয়তুঃ, েদে নেে টাকা দেদেই িনহাদন হইত, তাহা হইদে দবদেেীয় বাদণদজয 

আমাদেদের িনহাদন নাই, বরাং বৃদি হইদতদে। দকন না, দে পদরমাদণ নেে টাকা বা রূপা 

আমাদেদের দেে হইদত অনয দেদে োয়, তাহার অদনক ুলণ দবেী রূপা অনয দেে হইদত 
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আমাদের দেদে আদসদতদে, এবাং দসই রূপায় নেে টাকা হইদতদে। নেে টাকাই েদে 

িন হইত, তদব আমরা অনয দেেদক দনিিন কদরয়া দনদজর িন বৃদি কদরদতদে, দনদজ দনিিন 

হইদতদে না। 

এ সকে তত্ত্ব োাঁহারা বুদঝদত েত্ন কদরদবন, তাাঁহারা দেদখদবন দে, দক আমোদনদত, 

দক রপ্তাদনদত, দবদেেীয় বদণদকরা আমাদের টাকা েইয়া োইদতদেন না, তদন্নবন্ধন 

আমাদেদের দেদের টাকা কদমদতদে না। বরাং দেেীয় বাদণজয কারণ আমাদেদের দেদের 

টাকা কদমদতদে না। বরাং দবদেেীয় বাদণজয কারণ আমাদেদের দেদের িন বৃদি হইদতদে। 

োাঁহারা দমাটামুদট দবন্ন বুদঝদবন না, তাাঁহারা একবার বাদবয়া দেদখদবন, দবদেে হইদত কত 

অথি আদসয়া এ দেদে বযয় হইদতদে। দে দবপুে দরল্ ওদয়ুলদে প্রস্তুত হইয়াদে, দস অথি 

কাহার? 

দবদেেীয় বদণক্ দেদের সম্বদন্ধ দেদষ োহা বদেয়াদে, রাজপুরুষদেদের সম্বদন্ধও তাহা 

দকেু দকেু বদত্তি। দকন্তু ইহা অবেয স্বীকােিয দে, রাজকর্ম্িচারীদেদের জনয এ দেদের দকেু 

িন দবোদত োয়, এবাং তাহার দবদনমদয় আমরা দকান প্রকার িন পাই না। দকন্তু দস 

সামানয মাত্র।* বাদণজয জনয এ দেদে দে িন বৃদি হইদতদে, এবাং প্রথম পদরদেদের 

পদরচয় মত কৃদষ জনয দে িন বৃদি হইদতদে, তাহাদত দস ক্ষদত পূরণ হইয়া আরও অদনক 

ফাদজে থাদকদতদে। অতএব আমাদের িন বৎসর বৎসর বাদড়দতদে, কদমদতদে না। 

৩। দেখক বদেদতদেন, “েদে মহামা কণিওয়াদেস্ জমীোরদেদের বত্তিমান শ্রীর 

উপায় না কদরয়া োইদতন, তদব দেে এত দেন আরও েদরি হইয়া পদড়ত। দেদে োহা 

দকেু অথি সম্পদত্ত আদে, তাহা এই কদয়কজন জমীোদরর ঘদরই দেদখদত পাওয়া োয়।”  

  

————–  

*এই কথাটাই বড় দবেী বুে। এ সকে দবচাদর বুে আদে, দোড়ায় স্বীকার 

কদরয়াদে। 

————–  

  

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিমচন্দ্র চদটোপোধ্যোয়  । বঙ্গদেদের কৃষক ।         প্রবন্ধ 

 52 

www.bengaliebook.com 
 

 

এ কথাও সকদে বদেন, এ ভ্রমও সািারদণর। আমাদেদের দজজ্ঞাসয এই দে, 

জমীোরী বদদাবদস্ত েদে দেদের িন আদে—তদব প্রজাওয়াদর বদদাবদস্ত িন থাদকত না 

দকন? দে িন এখন জমীোরদেদের হাদত আদে, দস িন তখন দেদে থাদকত না ত দকাথায় 

োইত? 

জমীোদরর ঘদর িন আদে, তাহার একমাত্র কারণ দে, তাাঁহারা বূদমর উৎপন্ন দবাে 

কদরন। প্রজাওয়াদর বদদাবস্ত হইদে, প্রজারা দসই উৎপন্ন দবাে কদরত, সুতরাাং দসই 

িনটা তাহাদের হাদত থাদকত। দস দবষদয় দেদের দকান ক্ষদত হইত না। দকবে দুই চাদর 

ঘদর তাহা রােীকৃত না হইয়া েক্ষ েক্ষ প্রজার ঘদর েড়াইয়া পদড়ত। দসইদটই এই ভ্রান্ত 

দবদবচকদেদের আেঙ্কার দবষয়। িন দুই এক জায়োয় কাাঁদড় বাাঁদিদে তাাঁহারা িন আদে 

দবদবচনা কদরন, কাাঁদড় না দেদখদত পাইদে তাাঁহারা িন আদে দবদবচনা কদরন না। েক্ষ 

েক্ষ টাকা এক জায়োয় োো কদরদে অদনক দেখায়; দকন্তু আি দক্রাে অন্তর একদট 

েড়াইদে টাকা দেদখদত পাওয়া োয় না। দকন্তু উবয় অবস্থাদতই েক্ষ টাকার অদস্তত্ব এ স্বীকার 

কদরদত হইদব। এখন দবদবচনা করা কত্তিবয, িদনর দকান্ অবস্থা দেদের পদক্ষ বাে, দুই 

এক স্থাদন কাাঁদড় বাে, না ঘদর ঘদর েড়ান বাে? পূর্ব্িপদণ্ডদতরা বদেয়াদেন দে, িন 

দোমদয়র মত, এক স্থাদন অদিক জমা হইদে দুেিন্ধ এবাং অদনষ্টকারক হয়, মারময় 

েড়াইদে উর্ব্িরতাজনক, সুতরাাং মঙ্গেকারক হয়। সমাজতত্ত্বদবদেরাও এ তদত্ত্বর 

আদোচনা কদরয়া দসইরূপই দস্থর কদরয়াদেন। এবাং তাাঁহাদের অনুসন্ধানানুসাদর িদনর 

সািারণতাই সমাদজান্নদতর েক্ষণ বদেয়া দস্থর হইয়াদে। ইহাই নযায়সঙ্গত। পাাঁচ সাত জন 

টাকার োোয় েড়ােদড় দেদব, আর েয় দকাদট দোক অন্নাবাদব মারা োইদব, ইহা অদপক্ষা 

অনযায় আর দকেু দক সাংসাদর আদে? দসইজনযই কণিওয়াদেদসর বদদাবস্ত অতেয় েূষয। 

প্রজাওয়াদর বদদাবস্ত হইদে, এই দুই চাদর জন অদতিনবান বযদক্তর পদরবদত্তি আমরা েয় 

দকাদট সুখী প্রজা দেদখতাম। দেেশুি অদন্নর কাঙ্গাে, আর পাাঁচ সাত জন টাকা খরচ 

কদরয়া ফুরাইদত পাদর না, দস বাে না—সকদেই সুখ স্বেদদ আদে, কাহারও 

দনপ্রয়োদয়াজনীয় িন নাই, দস বাে? দদ্বতীয় অবস্থা দে প্রথদমাক্ত অবস্থা হইদত েতুলদণ 

বাে, তাহা বুদিমাদন অস্বীকার কদরদবন না। প্রথদমাক্ত অবস্থায় কাহারও মঙ্গে নাই। দেদন 
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টাকার োোয় েড়ােদড় দেন, এ দেদে প্রায় তাাঁহার ের্দ্িবজি ঘদটয়া উদর। আর োহারা 

দনতান্ত অন্নবদস্ত্রর কাঙ্গাে, তাহাদের দকান েদক্ত হয় না। দকহ অদিক বড় মানুষ না হইয়া, 

জনসািারদণর স্বেদাবস্থা হইদে সকদেই মনুষযপ্রকৃত হইত। দেদের উন্নদতর সীমা 

থাদকত না। এখন দে জন পাাঁচ েয় বাবুদত দব্রদটশ্ ইদণ্ডয়ান্ এদসাদসদয়েযদনর ঘদর বদসয়া 

মৃদু মৃদু কথা কদহন, তৎপদরবদত্তি তখন এই েয় দকাদট প্রজার সমুিের্জ্িনেম্ভীর মহাদননাে 

শুনা োইত। 

আমরা দেখাইোম দে, োাঁহারা দবদবচনা কদরন দে, জমীোর দেদের পদক্ষ 

প্রদয়াজনীয় বা উপকারী, তাহাদের তদ্রূপ দবশ্বাদসর দকান কারণ নাই।  
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