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তৃতীয় অধ�ায় 

�তভাগার সং�াম  :  বাংলা �ছাটগ� 

 

          বাংলােদেশ কৃষক িবে�ােহর ঐিতহ�েক অবল�ন কেরই ‘�তভাগা আে�ালন’ 

(১৯৪৬–৪৭ ি��া�) �াধীনতা পূব� অিবভ� বাংলার সব�ােপ�া বৃহৎ একিট কৃষক আে�ালন। 

কৃষেকর অিধকােরর দািব �ধুমা� অথ�ৈনিতক �াথ�পূরেণর মেধ� সীমাব� িছল না। 

আ�স�ােনর �ে�ও এই �থম কৃষক তার জািতগত অিভমােনর সপে� লড়াই কেরিছল। 

এই সম� নানা কারেণ বাংলার কৃষক িবে�ােহর ইিতহােস ত�গতভােব আংিশক সফল এই 

িবে�াহ একিট নতুন অধ�ােয়র সূচনা কেরিছল। যা পি�মবে�র পরবত�ী কৃষক িবে�ােহর 

অিভমুখ নতুন কের িনম�াণ কের তুেলিছল। এছাড়াও পি�মবে�র ইিতহােস বামপ�ী 

গণতাি�ক রাজৈনিতক ভাবনার িভি�েক দৃঢ়ভােব �িত�া করার ��ে� এই আে�ালেনর 

ভূিমকা অন�ীকায�।  

       চি�েশর দশেকর �শেষর িদেক একিট ঐিতহািসক সি��েণ গেড় ওঠা �তভাগা 

আে�ালন �ধুমা� একিট কৃষক আে�ালন িহেসেব নয়, জীবনেক নতুন কের �দখার একিট 

দৃি�ভি� গেড় �তালার জন�ও িবেশষ তাৎপয�পূণ�। কৃিষ �ধু একিট জীিবকা নয়, কৃিষ হল 

একিট জীবনচয�া। কৃষেকর জিমর সে� স�ক� �ধু অথ�ৈনিতক স�ক� নয়। �াসা�াদেনর 

হািতয়ার ছাড়াও এর সে� যু� থােক একিট আেবগ। তাই �তভাগা বাংলার ভূিমহীন 

কৃষকেদর অথ�ৈনিতক আে�ালন হেলও জিমর সে� যু� �দেয়র আেবগটা িমথ�া নয়। 

কৃিষিভি�ক বাংলার সমােজ কৃিষজীবী মানুেষর �শাষণ ও ব�নার ইিতহাসটা পুেরােনা। িক� 

�িতেরােধর ভাষাটা িছল নতুন। একিট িনিদ�� কালপেব� গেড় ওঠা একিট িবিশ� কৃিষ 

আে�ালেনর পিরে�ি�েত রিচত গ��িলর আেলাচনার মধ� িদেয় �ধু �তভাগার কািহিন িববৃত 

করা আমােদর উে�শ� নয়। একিট �দয় উজার করা সংঘব� আেবগ �য �িতবাদ ও 
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�িতেরােধর ভাষায় �কািশত হেয়েছ তা একিট গভীর ��িণেচতনা �থেক উ�ূত। এই 

��িণেচতনার িপছেন সাম�বাদী মেনাভােবর �ভাব ��। আর এই �বাধই �তভাগােক �ক� 

কের গেড় ওঠা গ��িলেত �� ছাপ �ফেল �গেছ। পাশাপািশ গ��িল িশ� উৎকষ�তার 

মানদে� আেদৗ �হণেযাগ� িকনা �স িবষেয় আেলাকপাত করাও আমােদর উে�শ�।কারণ 

অেনকসমেয়ই একিট আদশ�েক �কাশ করার িবপুল আেবেগ �লখক সৃজনশীলতার িশি�ত 

িবকােশর ��ে� দুব�ল হেয় পেড়ন।  

         �তভাগার গ� িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় �থেমই আমরা যার গ� িনেয় 

আেলাচনা করব িতিন হেলন মািণক বে��াপাধ�ায়। ‘যু� সমকাল �থেকই ��ভােব সািহেত� 

মাক�সবােদর �েয়াগ িনেয় এক সেচতনা �দখা যায় বামপ�ী এবং সাম�বােদ দীি�ত ও 

সাম�বাদ �ািণত সািহিত�ক ও বুি�জীবীেদর মেধ�। �াধীনতা উ�রকােলর সূচনা �থেকই তা  

তী� আকার �নয়। মািণক বে��াপাধ�ায় �মশ বামপ�ী রাজনীিত – ভাবনার সে� জিড়েয় যান 

ঊিনশ শ চুয়াি�শ সােলই এবং মাক�সবাদী সািহত� িচ�ার অন�তম শিরক হন কথায়, জীবেন 

ও তাঁর সৃি�েতও’।
১
 এই �চতনার �ত�� �িতফলন ঘেটেছ �তভাগা আে�ালনেক িনেয় �লখা 

তাঁর অিত উে�খেযাগ� িতনিট �ছাটগে� ‘হারােনর নাতজামাই’(১৩৫৩ব�া�), ‘�ছাট 

বকুলপুেরর যা�ী’ (১৩৫৩ ব�া�) এবং ‘�চতালী আশা’ (১৩৫৪ ব�া�) গে�। 

  

১. হারােনর নাতজামাই : মািণক বে��াপাধ�ায় 

           �ােমর দির�, �শািষত অত�াচািরত মানুেষর �চতনার �ের িকভােব ��িণেচতনা 

জা�ত হল এবং �িতেরােধর অিভনব� িকভােব শাসেকর �কুিটেক উেপ�া করেত পারল 

তারই �ল� দৃ�া� মািণক বে��াপাধ�ােয়র ‘হারােনর নাতজামাই’ শীষ�ক িবখ�াত �ছাটগ�িট। 

�তভাগা আে�ালেনর অন�তম �নতা ভুবন ম�ল। �ােম �ােম �স এই আে�ালেনর বাত�া 

�প�েছ �দয়। কৃষকেদর ঐক�ব� কের অত�াচার ও অত�াচারীর ��প উে�াচেনর পাশাপািশ 

��িণেচতনায় দীি�ত কের। ভুবন ম�ল অিবসংবাদী �নতা। �ােমর �শািষত মানুষ তােক 
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‘বাপ’ বেল মেন কের। এক স��ায় �স উপি�ত হয় ‘সািলগ�’ �ােম। রােত �স আ�য় �নয় 

হারােনর ঘের। �কােনা এক িব�াসঘাতেকর অমানিবক িহং�তার ফেল �স খবর �প�েছ যায় 

পুিলেসর কােছ। দােরাগা ম�থর �নতৃে� পুিলস হারােনর বািড় িঘের �ফেল। হারােনর ঘর 

�থেক ভুবনেক ���ার হেত �দেব না বেল, গাঁ �ভেঙ মানুষ ছুেট আেস �িতেরাধ করার জন�। 

সািলগ� �াম �থেক যিদ ভুবন ধরা পেড় তেব তা এই গাঁেয়র পে� অস�ানজনক। তারা 

ধান �দেব না বেল কবুল কেরেছ জান। এখন ভুবেনর জন� যিদ জানটাও িদেত হয় তবুও 

ভুবনেক পুিলেসর হােত তুেল �দওয়া যােব না। আমােদর আেলািচত পূব�বত�ী অধ�ােয় �ণময় 

মা�ার ‘লখী�র িদগার’ উপন�ােসর কৃষক �নতা �গািব� িম�র জন�ও �ােমর মানুেষর একই 

রকম অনুভূিত আমরা ল�� কেরিছ। কৃষক সিমিতর �নতােদর হাত ধেরই �য লড়াইটা চািলেয় 

�যেত হেব �সই িব�াস এই সময় মানুেষর মেন কায�করী িছল। এই সময় হারােনর �মেয় 

ময়নার মা-র উপি�ত বুি� সবাইেক অবাক কের �দয়। ভুবনেক ময়নার �ামী জগেমাহন বেল 

দােরাগার সামেন িনেয় আেস। ম�থ দােরাগা সে�েহর বেশ ���ার করেত পারত, িক� �স 

সাহস হয়িন। দেল দেল কৃষক অ�হােত উপি�ত হেয়েছ এই বািড়র সামেন। সশ� এই 

�িতেরােধর মুেখ পুিলসেক চেল �যেত হয়। 

         �তভাগা আে�ালেন �াম� নারীেদর ভূিমকা অন�ীকায�। ‘ময়নার মা’ চির�িট তারই 

একিট উে�খেযাগ� দৃ�া�। এই আে�ালেনর নারী বািহনীর ভূিমকা স�েক� বলেত িগেয় 

িপটার কা�াস� উে�খ কেরেছন – ‘একথা অন�ীকায� �য, তােদর মেধ� িনভ�ীক তথা বুি�দী� 

�নতৃে� উ�ব হেয়িছল আর ব�েন�ী উেঠ এেসিছল �ানীয়ভােব, আমরা �দেখিছ �ােমর দির� 

রমণীরা �ধুমা� ধানকাটা আর �জাতদােরর কাছাির �ঘরাওেতই �যাগ �দয়িন, অত�াচােরর 

সামনাসামিন হওয়ার ব�াপাের �ধু সবেচেয় জ�ী িছল না, �ােমর দির� রমণীরা অভু��ােনর 

কিঠনতম পয�ােয় মূল�বান �নতৃ� িদেয়েছ’।
২
 �ীর পরপু�েষর সােথ রাত কাটােনার খবর 

�প�েছ যায় জগেমাহেনর কােছ। �ু� জামাই জগেমাহনেক শা� কের ময়নার মা। যুি� �দয় 

‘ম�ল দশটা গাঁেয়র বাপ। খািল জে�া িদেলই বাপ হয় না, অ� িদেলও হয়। ম�ল আমােগা 
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অ� িদেছ। আমােগা বুঝাইেছ, সাহস িদেছ, একসাথ করেছ, ধান কাটাইেছ’।৩ �শষপয�� 

�বােধাদয় হয় জগেমাহেনর। এমন সময় আবার হানা �দয় ম�থ দােরাগা। ময়নােক িনেয় 

অ�ীল ম�ব� করেতই �িতবােদ গেজ� ওেঠ জগেমাহন। গে�র �শেষ �দখা যায় ম�থ দােরাগা 

বৃ� হারান সহ এই বািড়র সবাইেক ���ার কের িনেয় যায়। িক� যা তােক �ি�ত কের তাই 

এই গে�র মূল সুর বা আমােদর এই আেলাচনারও মূল উে�শ�। ‘এটা ভাবেত পােরিন ম�থ। 

ম�েলর জন� হেল মােন �বাঝা �যত, হারােনর বািড়র �লােকর জন� চািরিদেকর গাঁ �ভেঙ 

মানুষ এেসেছ। মানুেষর সমুে�র, ঝেড়র উ�াল সমুে�র সে� লড়া যায় না’।৪ অন�ােয়র 

িব�ে� স�ব� �িতেরােধর কািহিন এিট। িশি�ত ব��নায় পিরিমিতেবােধর সাথ�ক �পায়েণ 

এই গ�িট �ধু �িতবােদর গ� নয় , এিট জীবেনর গ�। 

 

 ২. �ছাট বকুলপুেরর যা�ী  : মািণক বে��াপাধ�ায়    

        �ছাটবকুলপুর নামক একিট �ত�� �ােম ঘেট যাওয়া পুিলিস স�ােসর �িতি�য়ায় 

হাওড়ার কারখানার মজুর িদবাকর, তার �ী আ�া ও িশ� স�ােনর চরম লা�নােকই বণ�ণা 

কেরেছন মািণক বে��াপাধ�ায় তাঁর ‘�ছাট বকুলপুেরর যা�ী’ গে�। আ�ার বােপর বািড়র �দশ 

�ছাটবকুলপুর। �সখানকার �গােলােযােগর খবর �পেয়ই বাপ ভােয়র খবর িনেত এেসেছ তারা। 

িক� �ােম �ঢাকার মুেখই পাহারাদারেদর ��বান তােদর িব�� কের �তােল। ‘সিবনয় �� 

সরল ভাষায় িদবাকর তােদর আগমেনর কারণ ও িববরণ দািখল কের। কাঁদাকাটা কের না 

বেল,ভেয় িদেশহারা হেয় পােয়র তলায় আছেড় পেড় না বেল �বাধহয় তার ব�াখ�া এেদর 

পছ� হয় না’।
৫
 ভয় �দখােনার �য রাজনীিত তা এই অিত সাধারণ মানুষ�িলর কােছ ব�থ� 

হেয় যাওয়াটা �মেন �নওয়া সহজ নয়। ফেল মেন হয় এরা �কােনা সাধারণ মানুষ নয়। 

‘িন�য় �কােনা �ড�ারাস �লাক ছ�েবেশ এেসেছ’। তাই সাচ� কের িনি�� হেত চায় 

�শাসন।এখােনই গে�র চরম মুহূত� �তির হয়। সাচ� কের সে�হজনক যখন িকছুই পাওয়া 

�গল না। তখনই িদবাকেরর শােট�র পেকট �থেক পাওয়া যায় িতনিট সাজা পান মুেড় �দওয়া 
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একিট কাগজ। আর কাগজিট �দেখই সম� সে�হ দূরীভূত হেয় যায়। কাগজিট হল একিট 

ইশেতহার। যিদও �সিট পােনর রেস িভেজ �গেছ তবুও �সিট িবপদজনক ইশেতহার 

‘�ছাটবকুলপুেরর সং�ামী বীরেদর �িত’। এই এক টুকেরা কাগজ িনেদ�াষ িদবাকরেক �দাষী 

সাব�� করার জন� যেথ� িছল। ব�ুকধারী �শাসন �মতার দে� স�ােসর িনম�মতায় কতটা 

িন�ুর হেত পাের তারই একিট িনপুণ িচ� ফুেট উেঠেছ এই গ�িটেত। 

 

৩. �চতালী আশা : মািণক বে��াপাধ�ায় 

         �তভাগা আে�ালনেক িনেয় মািণক বে��াপাধ�ােয়র �ছাট আর একিট গ� ‘�চতালী 

আশা’। এই গ�িট গাঁেয়র বধূ দুিনর। যার �ামী দাসু শহের থােক। �রাজগারপািত অিত 

সামান�। দুিনর পরেন শতিছ� শািড়। তেব একিটমা� লাল তাঁেতর শািড় তার �তালা আেছ, 

দাসু শহর �থেক এেল �স �সিট পরেব। এই আশার আনে�র মােঝই �ােম �জাতদার 

পুিলেসর সি�িলত হামলায় ঘেট যায় এক সংঘষ�। �ােমর অেনক �লাক আহত। �ত�ােন 

বাঁধার জন� �েয়াজন পির�ার কাপেড়র। িক� হতদির� �ামীণ মানুষ�িলর কােছ একটুকেরা 

পির�ার কাপড় �যাগাড় করাও অস�ব। হতবাক দুিন বুঝেত পাের না তার িক করা উিচত। 

�শষপয�� �স তার কত�ব� উপলি� কের। ‘তরতর কের �ত পােয় ছুেট চেল দুিন। বাতাস 

এবার তার মুেখামুিখ। �চে�র অপরা� �শষ হেয় এেসেছ। আরও ি�� হেয় আেরকটু �জাের 

বইেছ হাওয়া। শািড়খানা গেণেশর হােত তুেল িদেলই �স ফালা ফালা কের ব�াে�জ বানােব’।
৬
 

এই আি�ক �িতেরাধ আে�ালেনর কম�ী কের �তােল দুিনেক। সং�ােমর এক পেরা� 

হািতয়াের �পা�িরত হেয় যায় দুিন। 

 

 ৪. সিলেমর মা : ননী �ভৗিমক 

        �ামীণ জীবেনর িচ� বাংলা কথাসািহেত� অ�তুল নয় িক� িতিরশ–চি�শ দশেকর 

এক ��িণর �লখকেদর হাত ধের �ামীন জীবন �যভােব উেঠ এল তােত পূব�তন ঐিতহ� �থেক 
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দৃি�ভ�ীর �মৗিলক পাথ�ক� ল�� করা �গল। �সিদেনর উ�াল িদন�িলর ছিব, সং�ােমর বিল� 

�ত�য় এই সময় যােদর �লখায় �� হেয় উেঠেছ তাঁেদর মেধ� উে�খেযাগ� নাম ননী �ভৗিমক 

–এর। বাংলা �গিত সািহত� আে�ালেনর িতিন িছেলন অন�তম কম�ী ও সংগঠক। �তভাগা 

িনেয় তাঁর �লখা ‘সিলেমর মা’ (১৩৫৩ ব�া�) গ�িট অভু�, অত�াচািরত কৃষকেদর 

সা�দািয়ক িবেরাধেক অ�ীকার কের িহ�ু মুসলমােনর সি�িলত ঐক�েকই িবধৃত কেরেছ। 

�শাষেকর চির� সবসময়ই এক। ধেম�র নীিতেবাধ, ঔিচত�েবাধ �শাষেকর চির�েক সংেশাধন 

করেত পাের না। তাই স�� কৃষক মঈন আজ �জাতদার করম আিলর চ�াে� আিধয়াের 

�পা�িরত। আইেনর লড়াই তােক ধীের ধীের িনঃ� কেরেছ। িক� বংশময�াদার আিভজাত� 

আজও আেছ। তাই বািড়র বউ �মেয়েদর �স মােঠ খাটেত িদেত চায় না। সিলেমর মা �সই 

��াব িদেল মঈন, বউ–এর গােয় হাত তুলেত ি�ধা কের না। মা� দুিদেনর �ের ভুেগ 

মঈেনর �ছেল সিলম মারা যায়। সিলেমর মােক �স �ছেলর কবেরর সামেনও কাঁদেত িদেত 

চায় না। �লােকর সামেন মােয়র কাঁদারও �কুম �নই। এেত �ধােনর বািড়র অময�াদা হয়। 

যিদও �ধােনর বািড়েত এখন দুেবলা খাওয়ারও সং�ান �নই।  

         এরই মেধ� ধানকাটার সময় এেস উপি�ত হয়। �জাতদার করম আিলর িব�ে� 

�িতেরাধ করার লে�� ধান �কেট িনেজর �খালােন �তালার জন� সবাই ��ত। এমন সমেয় 

মঈেনর বািড়র আি�নায় জেড়া করা ধান লুট করেত আেস করম আিলর �লাকজন। বুক িদেয় 

স�ান আগলােনার মত ধান আগেল রােখ সিলেমর মা। অত�াচািরত হেয় সিঙেনর �খাঁচা 

�খেয়ও ধান �স র�া কেরেছ। �শষপয�� খািল হােত িফের �যেত হেয়েছ ভাড়ােট ��ােদর। 

মঈনেক �� কের সিলেমর মা তােক আজ মারা হেব িক না? ‘‘�কেন মািরব মুই, �কেন 

বাপুের’ – মঈেনর গলার আওয়াজ �ভেঙ আেস অসহ� য�ণায়। ‘�মাসলমােনর িবিটেছায়া। 

...�বই�ত কির �গল ডাকােতরা’’ – মঈেনর িমথ�া বংশময�াদার অহংকার �ভেস যায় �চােখর 

জেল। �িতেরােধর শি�েত ধম�ীয় ও সামািজক ব�েনর �গাঁড়ািমও িশিথল হেয় যায়। 
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৫. ধানকানা : ননী �ভৗিমক 

       ‘�ধু জলপাই�িড়, িদনাজপুর বা ময়মনিসংহ নয়, রাজশাহীর নােচাল (যা �দশ 

িবভােগর পূেব� মালদহ �জলার অ�ভূ�� িছল) যেশােরর নড়াইল, ২৪ পরগণার কাক�ীপ – 

সু�রবন, �মিদনীপুেরর মিহষাদল, সুতাহাটা ও ন�ী�াম এছাড়া বাঁকুড়া, বীরভূম এবং রংপুর 

�জলার সীমাব� এলাকায় আিদবাসী (িবেশষত সাঁওতাল জনজািত) কৃষক সমাজ �তভাগা 

সং�ােম ���পূণ� ভূিমকা �হণ কের’।
৭
 ননী �ভৗিমেকর রিচত ‘ধানকানা’ (১৩৫৪ ব�া�) 

এবং ‘আগ�ক’ (১৩৫৮ ব�া�) এই ইিতহাসেকই �ত�� কের তুেলেছ। ‘ধানকানা’ গে� 

সাঁওতাল আধাঁ� ভূিমহীন কৃষক। একসময় তার পাঁচ িবেঘ জিম িছল। যিদও আজ তা 

মহাজেনর কােছ ব�ক পেড় আেছ। িদনমজুির কের �স পয়সা জমায় আর �� �দেখ একিদন 

�স জিম উ�ার করেব। ‘পাঁচ িবেঘ জিম। �জাতদােরর হােত পােয় ধের আিধ �নেব আেরা দশ 

িবঘা। সােড় িতনকুিড় টাকা আেছ, আেরা চার কুিড় �নেব মহাজেনর কাছ �থেক। ভাঙা বািড়টা 

সারােব। এ বছর �যমন �তমন একেজাড়া গ� িকনেব টাকা ধার কের। তারপর ফসল উঠেল 

�শাধ িদেয় �দেব সম�। অিবিশ� �জাতদার বলেব, দুেনা সুদ দাও। িক� ও �দেব না। �কননা 

পাঁচগিনর সাঁওতালরা কী কেরিছল – তীের িবষ মািখেয় রােখিন তারা?’ 
৮
 

          �শষপয�� ��টা হয়েতা অধরাই �থেক যােব আঁধা�র। কারণ তার ব�িক জিম 

িকেন িনেয়েছ ব�ু �জাতদার। আঁধা� তবুও একটা �শষ লড়াই কের। আবার িদন মজুির �� 

কের এবার আেরা কম মজুিরেত িক� �স ভাবেত চায় একটা উপায় হেবই। ‘ইংরািজ জানা 

উিকল–আমলারা �কােনা ফি� িনি�ত খুঁেজ পােব আইেনর বইেত’।
৯
 আর �সও িফের পােব 

তার জিম। �� ও ��ভে�র ইিতবৃ� এই গ�। 

 

৬. আগ�ক : ননী �ভৗিমক 

         ‘আগ�ক’ গে� শ�ের কমেরড উপি�ত হয় শালবিন �ােম সাঁওতালেদর সংঘব� 

কের লড়াই – এর জন� ��ত করেত। কমেরড পিরচেয়র �থেক �া�ণ হওয়ার সূে� ঠাকুর 
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নােমই �স পিরিচত হয়। মুরাির – র �নতৃে� সবাই জিমর ধান কাটার সাহস স�য় কের 

�ফলেলও ধান �কেট �তালার আেগই পুিলেসর হােত ধরা পেড় �গল মুরাির। �ুল ঘের 

আটেক রাখা হল তােক। তখনই �দখা �গল এক অপূব� দৃশ�। সাঁওতালরা তীর ধনুক িনেয় 

িছিনেয় িনেত এেসেছ মুরািরেক। কারণ �কঁদরা সাঁওতাল কথা িদেয়িছল ঠাকুরেক লড়াই তারা 

করেব। ‘জিমটা উেয়ারা �কেড় িলেল �তা আিম চাষ �ছেড় িদেলম। �তা আিম ক�ােন যাব 

তুেদর সে�? িক� তুেক কথা িদেয়িছ �তা করব’।
১০
 ঠাকুরেক িছিনেয় িনেত িগেয় �াণ হারায় 

দুজন। মুরািরর দুবছেরর �জল হয়। �জল �থেক �বিরেয়ই �স আবার আেস শালবিনেত। 

আবার সংগিঠত করেত চায় – ‘‘আবার আে�ালন করেত হেব, বুেঝছ। আবার জমােয়ত 

করেত হেব সবাইেক’  - পু�ষরা দাঁিড়েয়িছল �মেয়�েলার �পছেন। শা�ভােব তারা সায় িদল, 

‘আ�া তা বেট! আমােদর দুেটা �লাক �গেছ িক�ক আবার �তা লাগেত হেব...’।১১ সং�াম �তা 

�থেম থােক না কারণ সং�াম িচরকালীন। 

 

 ৭. বাদা : ননী �ভৗিমক 

        ননী �ভৗিমেকর ‘বাদা’ (১৩৫৫ ব�া�) গে� �জাতদােরর অত�াচােরর িনম�ম কািহিন 

িলিপব� রেয়েছ। বৃ� ভাগচাষী ঈ�র িদ�া। ভাগচাষী ও লাটদারেদর মেধ� দীঘ�িদন ধের 

িববাদ চলেছ। এই িববােদ জিড়েয় পেড়েছ �স। ‘�কউ �কউ ধান িদেয় এেসিছল লাটদােরর 

�গালায়। �ধু দুঃসাহসী দু–একজন ধান তুেলিছল িনেজর ঘেরই। বািক �লাক িকছু ি�র 

করেত না �পের মােঠর ধান মােঠই �ফেল �রেখিছল রাগ কের, অেপ�া কের �দখেব বেল’।
১২
  

ঈ�র ধান �কেটও ধান �ফরত িদেয় এেসিছল লাটদারেক। �ফরত �দয়িন �কদার। �কদােরর 

িব�ে� ���াির পেরায়ানা �বর কেরেছ �জাতদার। �ফরাির �কদার ঈ�েরর কােছ এক রােতর 

আ�য় চায়। আ�য় িদেত অপারগ হয় ঈ�র। কারণ আজ রােত ঈ�র তার �চা� বছেরর 

নাতনীেক �জাতদােরর হােত তুেল িদেত যাে�। িবিনমেয় তার ধান ��াক হেব না। আ�াস 

িদেয়েছ �জাতদার। �কদার ঈ�েরর নাতনীেক ঘের তুলেত চায়। িক� ঈ�র রািজ হয় না। �স 
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তার নাতনীেক কাছািরেতই িনেয় �যেত চায়। কারণ �স জােন তােদর কাউেকই �কদার র�া 

করেত পারেব না। �বল �িত�ধ�ী শি�র কােছ �শষপয�� অসহায় আ�সমপ�ণ করা ছাড়া 

ঈ�েরর আর িকছুই করার থােক না। 

 

৮. ব�ুক : নারায়ণ গে�াপাধ�ায়   

        সা�দািয়ক দা�ায় �তিব�ত বাংলােদেশ �তভাগা আে�ালন �� হয়। এই 

স�টাপ� পিরেবেশ �তভাগা িক� জািত ধম� বণ� িনিব�েশেষ কৃষকেদর এক পতাকার িনেচ 

সমেবত হেত িশিখেয়িছল। অস�াদািয়ক �চহারা ও চির� িনেয় ফসেলর িতনভাগ দািবসহ, 

অন�ান� দািবেত �জাতদার ও ি�িটশ �শাসেনর সাড়াঁিশ আ�মেণর িব�ে� মুসলমান ও িহ�ু 

জনেগা�ীর মানুষ ‘জান’ ও ‘মান’ কবুল কেরিছল। নারায়ণ  গে�াপাধ�ােয়র ‘ব�ুক’ (১৩৫৫ 

ব�া�) গ�িট এই ভাবনারই সা�� বহন কের আেছ। �তভাগার দািবেত সংগিঠত কৃষক 

সমােজর �বল �িতেরাধেক �ংস করেত চারজন �জাতদার সমেবত হয়। �লাকনাথ সাহা, 

ফজল আলী, নুর মামুদ এবং বৃ�াবন পাল। আে�ালেনর �নতা রহমানেক হত�া করার জন� 

ভাড়ােট খুেন রঘুরামেক িনযু� করা হয়। এর আেগই অবশ� ফজল আলী রহমানেক িহ�ু 

মুসলমােনর িবেভদ বুিঝেয় কৃষকেদর �িতেরােধ ফাটল ধরােত �চেয়িছল। িক� �স সফল 

হয়িন। ফেল এই খুিনেক িনযু� করেত হয়। তারা চারজন �জাতদার রঘুরামেক চারিট ব�ুক 

�দয় রহমানেক মারার জন�। িক� ওই চারিট ব�ুকই �স রহমানেক িদেয় �দয়। অি�ে�র 

লড়াইেত রঘুরাম উপলি� কের কৃষকেদর উ�য়েনর �ােথ�ই তােক সংযু� হেত হেব। এই 

কালা�ক সমেয়র মেধ� বাস কেরও সাধারণ মানুষ �যভােব স�ীিতেবাধেক জা�ত �রেখিছল 

তা সিত�ই অভাবনীয়।  
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৯. �িতেরাধ : সমেরশ বসু  

         সমেরশ বসুর ‘�িতেরাধ’ (১৩৫৪ ব�া�) গ�িট �তভাগার লড়াইেক মিহমাি�ত 

কেরেছ। �তভাগা–র দািবেত মুখর �ােমর কৃষকরা মনাই, ম�, �শ, ফিকর, �হম ি�র কেরেছ 

জিমদার পীতা�রেক অেধ�ক ধান �দবা না। িতনভােগর দুভাগ তারা রাখেব। �তভাগা এবার 

সফল হেবই। এর পাশাপািশ পাঠক জানেত পাের মনাই এর �ী রাধা গভ�বতী। �জাতদাররা 

কৃষকেদর িব�ে� ষড়য� কের পুিলস আর ভাড়ােট বািহনী িনেয় আ�মণ কের। কৃষক 

সিমিতর ঘের আ�ন লািগেয় �দয়। সবাই লড়াইেয়র জন� ��ত হয়। �ভাররােত লড়াই �� 

হয়। ভাড়ােট ��া আর পুিলেসর সি�িলত �য়ােস এক নারকীয় অব�ার সৃি� হয়। কৃষক 

বধূরাও �িতেরােধ সািমল হেয় ব�থ� হয়। ‘ব�দূর �থেক �মেয়রা ছুেট আসেছ দা – কুড়ুল, 

লািঠ–ঝাঁটা যা �পেরেছ তা িনেয়। সব�াে� রিহেমর বউ–হােত কাটাির। ... ডাকাত�িল তত�েণ 

ধের �ফেলেছ মানুর বউেক। ইশ পাশিবক ধষ�েণর এমন বীভৎস �প ক�না করেত পাের না 

সুবল’।
১৩
 এই চরম িবপেদর িদেন মনাই আর আড়ােল থাকেত পাের না। বািড় িফের আেস 

আর �দেখ �াণ িদেয় ধােনর �গালা র�া কেরেছ রাধা। ‘রাধার মুেখ সাড়া �নই। অ�ত 

�গালার সামেন উবু হেয় পেড় আেছ র�া� রাধা। ... রাধার তলেপটটা �যন �ক িছঁেড় 

িদেয়েছ’!
 ১৪

 

         কাক�ীেপর �ছাট একিট �াম চ�নিপিড়েত ১৯৪৮ সােলর ৬ই নেভ�র পুিলস ও 

�গাখ�া �সেন�র আ�মেণ িনহত হেয়িছেলন গভ�বতী অহল�া দাসী। পুিলেসর পাশিবক অত�াচার 

অবণ�নীয় িছল। গভ�বতী অহল�ার �পট �বয়েনট িদেয় িচের গভ�� �ণেক হত�া করা হেয়িছল। 

এই গ�িটেত সমেরশ বসু এরই ছায়াপাত ঘিটেয়েছন। 

  

১০. ধানেখেতর কািহনী : িবভূিত �হ 

          �তভাগা বাংলার কৃষকেদর �য �� �দিখেয়িছল �সই �� হয়েতা বা�েব �পা�িরত 

হয়িন। ��ভে�র য�ণা এ আে�ালেনর শরীের মাখামািখ হেয় আেছ। তবুও আশা আর �� 
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এই িনেয়ই �তা �বঁেচ থাকা মানুেষর ভিবতব� মানুেষর। িবভূিত �হ–র ‘ধানেখেতর কািহনী’ 

(১৩৫৪ ব�া�) �সই �� ও ��ভে�র ইিতবৃ�েকই ব�� কের। ‘�বহারী’ এই গে�র নায়ক। 

একদা দশ িবেঘ জিমর মািলক এখন ‘জিমহীন আিধয়ার’। �তভাগার দািবেত �ােমর 

মুসলমান, সাঁওতাল, িহ�ুরা সবাই এককা�া হেয়েছ। িমিছল কের যােব মহকুমা শহের। দািব 

জানােব। �জাতদােরর �জাতদারী �বাধহয় আর থাকেব না। ‘�বহারীর �চােখ �ে�র �ঘার 

লােগ। এসব জিম একিদন আমােদরই হইেব। বাপদাদার জিম সব িফিরয়া পাইব। তখন 

�তভাগা ও নয়। �জাতদােরর হােত পােয় ধিরয়া কা�াকািট নয়। সবার �পেট ভাত জুিটেব। 

হািস আিসেব মুেখ’।১৫ িমিছল িনেয় শহের �ঢাকার মুেখই পুিলিস স�ােস িবপয�� হেয় যায় 

িমিছল। িবনা �েরাচনােতই �িল চেল। �বহারীর হােত �িল লােগ। অেনেকই মারা যায়। 

হাসপাতােল িবছানায় মৃতু� আস� �বহারীেক ডা�ারবাবু �� কেরন িকছু চাই িকনা? ‘বড় বড় 

�চাখ কিরয়া তাকায় �বহারী – চাই, চাই, ডা�ারবাবু, �তভাগা চাই’।
১৬
 

 

১১. ধানেচার : নেব�ু �ঘাষ 

        নেব�ু �ঘাষ ‘ধানেচার’ (১৩৫৫ ব�া�) গে� �ুধার সব��াসী �ালা িকভােব মানুষেক 

�চাের �পা�িরত কের তারই �িত�িবেক তুেল ধেরেছন। �ুধাত� ভূিমহীন কৃষকেক গভীর 

রােত �জাতদার নীলমিণর জিমর ধান চুির করেত হয়। �জাতদার নীলমিণ তখন সুদেখার ব�ু 

বনমালীর বািড় �থেক চব�, �চাষ� �খেয় বািড় িফরিছল। �চারেক ধরার জন� নানা ব�ব�ার পর 

�ায় অধ�ন�, বুভু�ু �চার ধরা পেড়। মার �খেয় �ায় মুমূষ� �চারেক যখন পুিলস ধের িনেয় 

যায় তখনই �লখক পাঠকেক এক মম�াি�ক জীবন সেত�র মুেখামুিখ দাঁড় করান। �চার 

পুিলসেক �� কের – “�জহেল ভাত িদিবন না বাপ?’ িবকৃত কে� িজে�স করল �চারটা। 

‘এ ব�াটা িকের – অ�াঁ? আের হ�াঁ হ�াঁ, ভাত পািব, চল’ – একজন কনে�বল তােক ধা�া 

িদেয় বলল। �চারটা �যন িনেজর মেনই বলল, ‘িতনিদন ভাত খাই নাই �র বাপ – হয় 

িতনিদন খাই নাই’’।
১৭
 বড় য�ণাদায়ক এই সময় যখন কারাগারই হেয় ওেঠ �ুধােত�র 
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�াণদায়ী আ�য়। �াি�ক ভূিমহীন কৃষেকর লড়াই তার অি�ে�র সে�। �বঁেচ থাকার ��টাই 

তখন এত বড় �য �নিতকতার �� তখন অবা�র।  

 

১২. ম�শি� : �ণ�কমল ভ�াচায� 

         �ণ�কমল ভ�াচােয�র ‘ম�শি�’ (১৩৫৭ ব�া�) গ�িটর নায়ক রসুল কৃষক নয়। তেব 

তার আ�াজােনর জিমজমা �গা� িছল। �স িনেজ এখন িসঁেধল �চার। তেব �সও �শািষত 

��িণর �িতিনিধ। থানার �লােকেদর ঘুষ িদেয় তােক তার �পশায় িটেক থাকেত হয়। �ােম 

রােত �তভাগার িমিটং হয়। �স খবর রােখ। িক� �সখােন যায় না। কারন তার জিম �নই। �স 

কৃষকও নয়। তবুও �শাষেকর িব�ে� তার তী� ঘৃণা আেছ। �ী আিমনার িবপদহরণ ম� 

তােক সম� িবপেদর হাত �থেক র�া কের। একরােত চুির করেত িগেয় �স বািড় িফের 

আেস। কারণ �তভাগার দল িমিটং করেত যাে� তােদর �চােখ পেড় �যেত পাের। আিমনা 

তােক এই সুেযােগ চািষেদর ঘের িসঁধ িদেত বেল। তােত রসুল �রেগ যায়। �স যখন �বিরেয় 

যায় তখনও আিমনা তার গা ছুঁেয় �� ম� পাঠ কের। �শষরােত রসুল িফের এেস বাঁেশর 

লািঠ খুঁজেত থােক। রসুল বেল– ‘জািনস ভােগর ধান পাব। কথা িদেয় �ফেলিছ। মরেদর 

বাত। নড়চড় হবার �জা �নই। �যেতই হেব। সবাই িমেল জান �দেব তবু ধান �দেব না’।
১৮
  

আিমনা ��ম� পেড় এই নতুন িবপদ �থেক �ামীেক র�া করেত �চেয়েছ। রসুেলর এখন 

যিদও আর �� মে�র �েয়াজন �নই। কারণ �স জীবেন নতুন ম�শি� লাভ কেরেছ। �স 

আজ জান �দেব তবু ধান �দেব না। �তভাগার ব� গে� আমরা মানুেষর আি�ক উ�রেনর 

ছিব পাই। নতুন একিট �চতনার জাগরেণ আ�ময�াদার ��িট ব� গে� িবিভ�ভােব ব�� 

হেয়েছ। �শি�ক কুশলতার মধ� িদেয় সমােজর বি�ত, িন�বগ�ীয় মানুেষর মেধ� এই �চতনার 

পির�ুটন পরবত�ীকােল কৃষক তথা �াি�ক মানুষেক তােদর অিধকার আদায় করেত সাহায� 

কেরেছ।  
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১৩. বউ : সুশীল জানা 

        সুশীল জানার ‘বউ’ (১৩৫৭ ব�া�) গ�িটেতও �তভাগার �স� �ত��ভােব �কািশত 

হয়িন। টুকেরা টুকেরা বণ�নার মধ� িদেয় িতিন �তভাগার পটভূিমকা গেড় তুেলেছন। অজু�ন 

�তভাগার সংগঠক। �স িবেয় করেত �গেছ। সবাই তার �ফরার অেপ�ায়। কারণ জিমদােরর 

�লােকরা তােক ধরার চ�া� করেছ। তার �ফরার পেথর খবর জানার জন� পরাগ �বা�ুম 

নােম একজনেক ধের িনেয় �গেছ। িক� এ গ� অজু�েনর  বউ– এর। �সও �তভাগার সে� 

যু�। গাঁেয়র ধান কাটার সময় পুিলিস স�ােস তার পা �খাঁড়া হেয় �গেছ। বাসর রােত 

অজু�নেক তার বউ জািনেয়েছ। ‘আিমও �তা �খাঁড়া �ময়া। �মার দাদা বাবা হয়েতা তুমােক 

বেলিন–ভেয়। �মার বাঁ পাটায় িক� �তমন �জার নাই – পুিলেসর লািঠ পেড়িছল �সই 

ধানকাটার সমেয়। - তুিম রাগ করেবিন �তা?’
১৯
 অজু�ন এতিদেন উপলি� কের তার অব�� 

আেবগেক, সং�ােমর �গৗরবেক �কাশ করার একিট সাথ�ক পথ �স খুঁেজ �পেয়েছ। িক� এই 

আন� �ায়ী হেত পাের না। �শষরােতই বাসর ঘর �থেক �ফরার হেত হয় অজু�নেক। 

�শষপয�� অজু�ন ধরা পেড় যায়। অজু�েনর বউ ছুেট আেস। পুিলেসর হাত �থেক �ামীেক 

বাঁচােত জিড়েয় ধের। �ােমর অন�ান� �লােকরাও ছুেট আেস পুিলেসর িদেক। রাইেফেলর �িল 

ছুড়েত ছুড়েত পুিলস িপছু হেট যায়। আর �সই �িলেত মারা যায় অজু�েনর বউ। �ামীর জন� 

এই আ�ত�াগ ব�ি�গত না আেরা �কােনা বড় সামািজক �িতেরােধর বাত�া �শানায় তা িনেয় 

তক� হেতই পাের। তেব একথা �ীকার করেতই হেব ময়নার মা িকংবা অজু�েনর বউ এরা 

িবি�� �কােনা ঘটনার �িতিনিধ� কের না। �তভাগার আে�ালেন অংশ�হণকারী অসংখ� 

নারীরই �িত�িব এরা। 

 

১৪. �বিট : সুশীল জানা 

       সুশীল জানা–র ‘�বিট’ (১৩৫৮ ব�া�) গে�ও �তভাগার �িতেরাধ একিট অন�মা�া 

�পেয়েছ। পাি� বেল একিট �মেয়র গ� এিট। তার বাবা মথুরা দাস অত�� দির�। �ােমর 
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হারাধেনর সে� পাি�র িবেয় �দেব বেল তার কাছ �থেক দশ গ�া টাকা কেন পণ �নয়। িক� 

হারাধনেক �স সহ� করেত পাের না। কারণ হারাধন জিমদােরর দালাল। পাি�র দুব�লতার 

সুেযাগ িনেয় হয়েতা তার কাছ �থেক �জেন �নেব জিমদােরর ধান �ক লুঠ কেরছ? একরােত 

পাি� তার বাবােক অনুসরণ কের জানেত পাের �ােমর কৃষকরা সংগিঠত হে�। �স আড়াল 

�থেক �নেত পায় সবাই মথুরােক হারাধেনর ব�াপাের �� করেছ। পাি� কােরা নাম বেলেছ 

িকনা জানেত চায়। তার উ�ের মথুরা �কঁেদ বেল – ‘তার কথা �িধেয়ািন �মােক। �স �মার 

ব�াটা নয় – �বিট, পেরর ঘের যাওয়ার জেন� তার মন। ব�াটা হেল বুঝত – বােপর দুঃখ, 

�গরােমর মািটর টান, বােপর ঘেরর ব�থা’।
২০
 

       পাি� বাবার ‘ব�াটা’ হেত চাইল িকনা বলা যায় না। িক� হারাধেনর পুিলেসর কােছ �স 

মুখ খুলল না। পুিলস তােক ধের িনেয় িগেয় িনম�ম অত�াচার কের িতনিদন পের �ফেল িদেয় 

চেল �গল। হারাধেনর সােথ ঘর বাঁধার জন� �স িব�াসঘাতকতা কেরিন। এই �িতেরাধ 

আসেল মানুষেক বদেল �দয়। এই সং�াম �কৃতপে� িনেজেক �চনার সং�াম। 

  

১৫. দালাল : িমিহর আচায� 

        দীঘ� ব�না, য�ণা আর �শাষেণর পর �া� আমােদর �াধীনতা। �য �াধীনতা 

আমােদর সামেন জািগেয় িছল �ত�াশার িবে�ারণ। যিদও িকছুিদন পেরই উপলি� হল 

আশাভে�র �বদনা। এই ন� �ে�র ইিতবৃ�ই ব�� হেয়েছ িমিহর আচােয�র ‘দালাল’ (১৩৫৭) 

গে�। �ীপচাঁদ ওরেফ িঢপা একসময় িছল বুভু�ু মানুেষর �নতা। জিমদার প�ানেনর ধােনর 

�গালা লুঠ করার পিরক�না �কােনা এক িব�াসঘাতেকর চ�াে� ফাঁস হেয় যায়। �ীপচাঁদ ধরা 

পেড় �গল। নৃশংস অত�াচােরর ফেল �শষপয�� �স িনেজেক িবিকেয় িদল। অন�ভােব জীবন 

কাটােত চাইল। �স হেয় �গল পুিলেসর দালাল। তবুও �স �ভেবিছল �দশ যখন �াধীন হল 

তখন িনেজেক �স পাে� �নেব। তার িবি� হেয় যাওয়া মাথােক আবার সস�ােন উে� 

তুলেব। মানুেষর ভােলাবাসা পুনরায় লাভ করেব। িক� সিত�ই িক িকছু পা�ায়? �ীপচাঁেদর 
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কােছ আবার দােরাগার তলব �গল। নতুন কের �ীপচাঁদেক উপেদশ িদেলন – ‘’�দশ �াধীন 

হেলা বেল চুপচাপ থাকেল চলেব না। নতুন পাওয়া িশ�রাে�র �াধীনতােক র�া করেত হেব 

আমােদর। তাই �তার কাজ ফুিরেয় যায়িন। আেশপােশর গাঁেয়র  �লাকেদর গিতিবিধ 

চলােফরার অপর নজর রাখেত হেব �তােক। ... 

        ‘কথা �েন চমেক উেঠিছল �ীপচাঁদ। দােরাগার কথােক �যন িকছুেতই িব�াস করেত 

পারিছল না �স। আবার ...আবার �সই পুনমু�িষেকর জীবন। আবার �বইমানী আর দালালী – 

জনসাধারণ �থেক িবি�� এক ি�শ�ু জীবন’।
২১
 

দােরাগার কাছ �থেক মুি� �চেয়িছল �ীপচাঁদ। চািষর �ছেল চাষ কেরই �খেত 

�চেয়িছল। িক� জিমদার প�াননও �ীপচাঁদেক দািয়� িদল গাঁেয়র �লাকেদর �জাট পাকােনার 

�গাপন খবর সং�হ করার এবং �সই মানুষ�িলর উপর নজর রাখার। �ীপচাঁদ �সই দািয়� 

সযে� পালন কের। রােম�েরর বািড়েত শহেরর �নতােদর �গাপন �বঠেকর কথা �স 

�চৗিকদারেক জািনেয় �দয়। আর তার পেরই িমিটং – এর কথা �স �নেত থােক। এরা বলেছ 

জিমদারী ব� হেব। কৃষেকর জিম হেব। সম� �শাষণ �শষ হেয় যােব। আবার �সই �সানালী 

��টা মাথায় নাড়া িদেয় ওেঠ �ীপচাঁেদর। এই দালালীর জীবন তােক িকছুই �দয়িন, �ধু 

দাস� আর অনুক�া ছাড়া। তাই ‘�ীপচাঁদ আজ �বইমানী করেব, সিত�কােরর দালালী। 

মুহূেত�র মেধ� তী� �ালায় চীৎকার কের উঠল �স, পুিলস – পুিলস, পালাও ... তারপর ঝেড়র 

�বেগ ছুেট চলল অ�কােরর �ভতের’।২২ 

         �তভাগার লড়াই হয়েতা ব�থ� হেয়েছ। িক� এই আে�ালন �কাথাও না �কাথাও 

�শািষত, বি�ত কৃষকেক আ�ময�াদােবােধর �ারা স�ীিবত কের মনুষ��েবাধেক িজিতেয় 

িদেয়িছল। এক ��িণেচতনার �ারা উ�ীিপত বাংলার কৃষক উ�ততর জীবনেবােধর �ারা 

�ািণত হেয়িছল। �ীপচাঁদ – এই ভাবনারই �িতিনিধ� কেরেছ। 
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১৬. হাউষ : িমিহর �সন 

       ‘হাউষ’–এর অথ� শখ। িমিহর �সেনর ‘হাউষ’ গে� ভাগচাষী �ডামার এবং তার পু� 

�পাহালু–র জীবেনর ‘হাউষ’ পূরণ না হওয়ার মম�াি�ক �বদনা �পা�িরত হয় ��ােভ। আর 

মুি�ব� হাত ��ত হয় আগামী লড়াইেয়র জন�। �ডামােরর হাউষ িছল সম� ধার �শাধ কের 

অেনক জিমর মািলক হেয় �জাতদার হওয়ার। িক� ধার �তা কখেনা �শাধ হয় না। বরং তা 

�বেড়ই চেল। আর �ছেল �পাহালুর শখ শহর �দখার। দির�, অ�ম �ডামােরর পে� �ছেলর 

এই শখ �মটােনা িছল �ায় অস�ব। বারবার �িত�িত িদেয়ও বাবা �পাহালুেক শহর �দখােত 

পােরিন। িদনমজুির �খেট িকংবা মােয়র ল�ীর ঝাঁিপ �থেক পয়সা চুির কের িনেজর উেদ�ােগ 

শহর �দখাও �পাহালুর হয় না। গাঁেয়র পিরিচত �লােকর কােছ ধরা পেড় দুবারই বািড় িফের 

আসেত হয়। 

        আর অন�িদেক �ডামার ��ত হয় �তভাগার জন�। জিমদারও চুপ কের থােক না। 

ভাড়ােট ��ারা ঝাঁিপেয় পেড় কৃষকেদর উপর। এই �চ� হ�ার মেধ� ছুেট যায় �পাহালু। 

‘�চ� হ�া আর হা�ামার মেধ�ই হঠাৎ আিব�ার কের উদ�ত একটা লািঠর মুেখ �ডামারেক। 

িচৎকার কের ঝাঁিপেয় পেড় �পাহালু সামেন, - সামাল বাপ। ওর ধা�ায় �ডামার িছটেক পেড় 

�গল একপােশ। লািঠটা এেস পড়ল ওর মাথায়’।
২৩
 

        পুিলেসর গািড় তুেল িনেয় যায় �ডামার, �পাহালু সহ অন�ান� কৃষকেদর। গািড় চেল 

শহেরর িদেক। মৃত�ায় �পাহালুেক পুিলেসর গািড় �থেক শহর �দখােত চায় �ডামার। �চ�া 

কের শহর �দখার জন� �পাহালু – পাের না। এই দীঘ�লািলত ‘হাউষ’ পূরেণর আেগই মৃতু�র 

�কােল �স ঢেল পেড়। মৃত �ছেলর মুখটা ওপেরর িদেক তুেল ধের �ডামার। িচৎকার কের 

শহর �দখেত বেল �পাহালুেক।‘সবার �চােখর জল �িকেয় ওেঠ, হােতর মুি� দৃঢ় হেয় ওেঠ’।
২৪
  

সংঘব� �িতেরাধই হয়েতা �ডামার �পাহালুেদর ‘হাউষ’ �েলােক পূণ� করেব এই ইি�েতই 

গে�র পিরসমাি� ঘেট। আেবগ এবং নাটকীয়তা হয়েতা এই পেব�র অেনক�িল গে�র �শি�ক 

মাধুয��েক আহত কেরেছ। তবুও বলা যায় তী� আেবগ ছাড়া হয়েতা আে�ালেন ঝাঁিপেয় 
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পড়াও স�ব নয়। পিরক�না ও �নতৃে�র �েয়াজনীয়তােক অ�ীকার না কেরও বলা যায় 

সং�ামী �সিনেকর যিদ আেবগ না থােক তেব লড়াই কখেনাই এিগেয় �যেত পাের না। 

 

১৭. লােখ না িমলেয় এক : �গালাম কু�ুস       

          কিব ও সাংবািদক �গালাম কু�ুেসর ‘লােখ না িমলেয় এক’ (১৩৭০ ব�া�) রচনািট 

একাধাের �তভাগা আে�ালেনর িরেপাট�াজ এবং রেসা�ীণ� �ছাটগ�ও বেট। �তভাগার খবর 

সং�হ করার জন� তাঁর �াম �থেক �ামা�ের যা�া এবং আে�ালেনর সে� স�ৃ� িবিচ� 

মানুেষর সে� পিরচেয়র অিভ�তা মম��শ�ী ভাষায় িতিন সাথ�ক কের তুেলেছন। �তভাগায় 

অংশ�হণকারী �ায় ষাট লাখ কৃষেকর মেধ� আজ �লখেকর মেন পড়েছ এক কৃষক বালেকর 

কথা। যার নাম আজ আর মেন �নই। পিরচয়ও মা� কেয়ক ঘ�ার। রাজবংশী কৃষক 

পিরবােরর �ছেল িভখুর সােথ �দখা খাঁপুের। এই িভখু নামিট �লখক িকেশারিটেক িদেয়েছন। 

‘�তামার নামটা ভাই আিম �বমালুম হািরেয় �ফেলিছ। �তামােক �য নােম ডাকিছ , ওটা আমার 

�ছেলেবলার এক ব�ুর নাম’।
২৫
 �সই িভখুেকই ��াতা িহসােব িনযু� কেরই িতিন তাঁর িবিচ� 

অিভ�তার ঝুিল পাঠেকর কােছ উ�ু� কেরেছন। তাঁর মেন পড়েছ �হম�দােক। িযিন 

পাঁজােকালা কের শীেতর রােত ‘িহমশীতল জলা’ পার কের িদেয়িছেলন। �চােখর সামেন 

�দখেত পাে�ন রাণী শংকাইেনর �মেয়েদর। যারা পুিলেসর কাছ �থেক চারিট ব�ুক �কেড় 

এেনেছ। �নেত পাে�ন �ােমর রা�ায় পাহারারত ভলাি�য়ারেদর মুেখ ‘জান �দব তবু ধান 

�দব না’–র কলরব। ১৯৪৩– র ভয়ংকর ম��েরর সাখী িতিন। শহেরর রা�ায় মৃতু�র িমিছল 

িতিন �ত�� কেরেছন। আ��ািনেত ভুেগেছন– ‘সভ�তার �খালস–পরা আিম, মৃতু�র মেহাৎসব 

�দখেত �দখেত অবশ হেয় ঘের িগেয় ক�ল মুিড় িদেয় ঘুেমােত �পেরিছ �তা!’
২৬

 

         কৃষক �নতা কালী সরকারেক তার �জাতদার জ�াঠা িকভােব পাঁিচল তুেল, ইঁদারার 

জল ব� কের িদেয়িছেলন এবং তার পিরণােম �কউ তার জ�াঠার বািড়েত কাজ করেত স�ত 

হয়িন। এই �িতেরােধর ছিব �ভেস উেঠেছ আজ। নড়াইেলর কৃষেকর �দওয়া �তভাগা–র 
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ধােনর ভাত খাওয়া , িদনাজপুেরর ফুলবািড়েত �থম �থম �তভাগার ধান কাটা �দখার �ৃিত 

সব আজ উ�ল হেয় উেঠেছ। এই রচনািট �ধু �তভাগার ইিতহাস নয়। এই রচনািট 

আ�িবে�ষেণরও। িচিরর ব�ের শহীদ হেয় যাওয়া িশবরাম ও সিম�ি�ন। যারা আসেল 

িছেলন �খতমজুর। এই আে�ালেনর ফেল তােদর �কােনা পািথ�ব লাভ িছল না। তবু 

তােদরেকও উপযু� ময�াদা �দওয়া হয়িন। তাই শহীদ িশবরােমর �ীেক সাঁওতাল হওয়ার 

অপরােধ একাসেন �খেত �দওয়া হয়িন – ‘একজন শহীেদর বউ আজ �থেক সবেথেক িনকৃ� 

জায়গায় কুকুর – িবড়ােলর মেতা �খেত বেসেছ কলাপাতা িবিছেয়। আর �সটা ঘেটেছ 

সকেলর �চােখর সামেন এবং কােরারই তােত িকছু মেন হে� না। এরই নাম �বাধহয়  

একা�েবাধ?’ 
২৭
 

          িডমলায় তৎনারায়ণ নােম এক কৃষেকর মৃতু�র পর কাতাের কাতাের �লাক অ� 

িনেয় উপি�ত হেয়েছ। এই পিরি�িতেত এখানকার �ানীয় �নতারা আ�েগাপন করার ফেল 

�লখকেকই �নতা িহসােব �ীকৃিত িদেয় তাঁর কাছ �থেক িনেদ�শ চাওয়া হেয়েছ – ‘এই 

দশহাজার �ু� বশ�া – ব�মধারী �লাক আমার িনেদ�েশর অেপ�া করেছ। আিম ছায়াস�ীেদর 

�� করলাম, - ওরা কী চায়? উ�র এল, ওই �য সামেন �জাতদারেদর �াম, ওটােক আ�মণ 

করেত চায়’।
২৮

 এই এত অ� িতিন �কানিদন �দেখনিন। িতিন িক িনেদ�শ �দেবন �ভেব 

�পেলন না। এটা অনুধাবন করেলন এই ‘খুনখারািপর’ দািয়� িতিন িনেজর কাঁেধ িনেত 

পারেবন না। এেদর থামােনার জন� তখন িতিন ব�ৃতা িদেত �� করেলন। কারণ এটা িতিন 

বুেঝিছেলন �পেটর ি�েদর �থেক বড় িকছু হেত পাের না। তাই ব�ৃতা িদেয় সময় ন� 

করেত চাইেলন। আর �শষপয�� তাই ঘটল। দুপুরেবলায় িতনভাগ �লাকই চেল �গল। এরই 

মােঝ এেস উপি�ত হেলন মুসিলম িলেগর একজন �নতা, যার �নতৃে� কেয়কিদন আেগই 

ভয়াবহ সা�দািয়ক দা�া বাঁধার উপ�ম হেয়িছল। তােকও িতিন বাঁচােলন �ু� কৃষকেদর 

হাত �থেক। এরপর �লখক যা�া করেলন খাঁপুের। আর �সখােনই তাঁর সা�াৎ হেয়েছ এই 

‘িনভ�ীক’ বালক িভখুর। জনশূন� �ােম দুপুরেবলায় এই বালকিট পুিলেসর �চােখ ধুেলা 
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�লখকেক �প�েছ িদেয়িছল খাঁপুের। �ফরার পেথ �লখকেক খাইেয়িছল মুিড়, জল আর আেখর 

�ড়। �লখেকর �ৃিতেত লাখ লাখ মানুেষর মেধ� এই িকেশারিটর �ৃিত িচর অ�ান – কারণ 

�লখেকর কােছ ‘তুিম �যন আমােদর এই বাংলােদেশর কৃষক আে�ালেনর �কেশার অব�ার 

�তীক!’
২৯ 

 

১৮. কমেরড : �সৗির ঘটক 

        �তভাগা �ধু জিমর অিধকােরর লড়াইেক ময�াদা �দয়িন। মানুেষর ব�ি�গত স�ােনর 

অিধকারেকও যথােযাগ� ময�াদা িদেয়িছল। এই আে�ালন মানুষেক মানুষ মেন করার িশ�াও 

িদেয়িছল। �সৗির ঘটক তাঁর ‘কমেরড’ (১৩৬৭ ব�া�) গে� তাই �ত�� লড়াইেয়র গ� 

বেলনিন। মানিবক অিধকােরর লড়াইেয়র কথা বেলেছন। যা আসেল �তভাগার – পেরা� 

অবদান। �মতা ও অিধকােরর �� �যমন অথ�ৈনিতক হয়। �তমিন এই �� সামািজকও হয়। 

‘কমেরড’ গে� তারই নব উে�াচন ঘেটেছ। কািলপদ মুিচ তার বউ সু�রীেক িনয�াতন কের। 

�ীেক মারার সামািজক অিধকার �তা �ামীর থােকই। তেব এখন সময় বদেল �গেছ। 

পিরবিত�ত পিরি�িতেত সু�রী কৃষক সিমিতেত �ামীর এই অত�াচােরর িব�ে� িবচার 

�চেয়েছ। িবচােরর ��ে� অেনেকই ব�াপারটা বািড়েতই িমিটেয় িনেত বলল, কারণ সু�রীর 

�হাের আপি� �নই, �হােরর পিরমােণ আপি�। িক� ত�ণ কমেরডরা এই িবচার �মেন িনল 

না। সু�রী একজন কমেরড। তাই ��টা এখােন ব�ি�গত স�েক�র নয়। একজন কমেরড 

আর একজন কমেরডেক �হার কেরেছ। সুতরাং কািলপদ মুিচেক সু�রীর কােছ �মা চাইেত 

হেব। িবষয়িট আর ঘেরর ব�াপার নয়–এিট একিট রাজৈনিতক অিধকােরর িবষয়। 

 

১৯. অরেণ�র �� : �সৗির ঘটক  

         �সৗির ঘটেকর ‘অরেণ�র ��’ (১৩৬৮ ব�া�) গ�িটেতও একিট নারীর আ�ময�াদা 

�িত�ার কািহিন িববৃত হেয়েছ �তভাগার পটভূিমেত। পািখ এই গে�র নািয়কা। আে�ালন 



103 

 

করেত িগেয় িমিলটািরর হােত িনম�মভােব অত�াচািরত হেয়েছ। অত�াচােরর পর তার ��র 

কৃষক সিমিতর �ভাবশালী �নতা হিরপদ তােক �হণ করেত চায় না। পািখ ধিষ�তা হওয়ার 

পর কৃষক সিমিত করেত পারেব, িক� বািড়র বউ হবার �যাগ�তা �স হািরেয়েছ। যিদও 

পািখর �ামী �ণধর তােক �হণ করেত চায়। কৃষক সিমিতর সদস�েদর চােপ পািখেক �হণ 

করেত হয়। ধিষ�তা পািখর �ামীগৃেহ �ত�াবত�ন এক নতুন �চতনার উে�াধন ঘটায়। �চতনার 

�ের এই আে�ালেনর পেরা� �ভাব �য সুদূর�সারী ভূিমকা �রেখিছল, এই গ�িট তার 

একিট দৃ�া�। 

 

২০. �জাকঁ : আবু ইসহাক 

         আবু ইসহােকর ‘�জাঁক’ (১৩৭০ ব�া�) গ�িট জিমদারী �শাষেণর ইিতবৃ�েকই �� 

কের �তােল। �জাঁেকর মতই অজাে� কৃষেকর জিম, ফসলেক আ�সাৎ কের �জাতদাররা 

ফুেল �ফঁেপ ওেঠ। এই গে� ওসমান �সই �শািষত ��িণরই �িতিনিধ। গে�র �থেমই নদী 

�থেক পাট কাটার সময় তার পােয় �জাঁক লােগ – ‘�কমুন কইর �া �জাঁেক ধরল �তামাের, �টর 

পাও নাই? – না �র বাজান, এ�েলা �কমুন কইর �া �য চুমুক লাগায় িকছুই �টর পাওয়া যায় 

না’।
৩০

 এই ইি�তই সাথ�ক হেয় ওেঠ গে�র পরবত�ী অংেশ। যখন পােটর ভাগ হয় তখন 

�থেম িতনভাগ করা হয়। ওসমান �ভেবিছল তা হেল �তভাগা আইন পাশ হেয় �গেছ, �স 

দুভাগ পােব। িক� কায�ত �দখা �গল জিমদার ওয়ােজদ �চৗধুরী – র �ছেল ইউসুেফর িনেদ�েশ 

�গাম�া দুইভাগ িনেজেদর �নৗকায় �তােল। �তভাগা আইেনর একিট ধারা িছল – ‘জিমর 

মািলক লাঙল – �গা� সরবরাহ কিরেল বা ওই উে�েশ� টাকা িদেল উৎপ� শেস�র অধ�াংশ 

পাইেবন’।
৩১
 এই আইেনর বেলই িনর�র কৃষকেদর িটপসই িদেয় িমথ�া কাগজ �তির কের 

�রেখেছ জিমদার। ওসমানও এই চ�াে�র বিল। িক� গ� এখােনই �শষ নয়। �য র� 

�জাতদার চুেষ �খেয়েছ তা �য তােদর িবনাবাক�ব�েয় হজম করেত �দওয়া যােব না �সই 

�িতেরােধর বাত�ােতই গ� �শষ হেয়েছ। 
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২১. ধানেচার : সেত�ন �সন 

       খুলনার িবখ�াত কৃষক �নতা িব�ু চ�াটািজ�– র কৃষক আে�ালেনর সে� স�ৃ� একিট 

�ৃিতকথা সেত�ন �সন– এর ‘ধানেচার’ (১৩৭৭ ব�া�) গে�র মূল অবল�ন। বরাবুিনয়ার 

�ফেরজতু�া কৃষক সিমিতর সদস� তার জিমর ধান জিমদার ধীেরন ভ�াচােয�র �লােকরা চুির 

কের িনেয় যায়। �চারেদর আটকােনা স�ব হয় না। �নৗকা কের পািলেয় যাওয়ার সময় 

�ােমর কৃষকরা তােদর িপছু �নয়। এমন সময় কৃষক সিমিতর ডােক সাড়া িদেয় ধানীবুিনয়ার 

হীরালাল বাইন, িবখ�াত লািঠয়াল �ফেরজতু�ােক সাহায� কের। সম� অপ�ত ধান জিমদােরর 

�লাক �ফরৎ িদেয় যায়। এই গে�র মূল অিভিনেবেশর জায়গািট হল হীরালাল বাইেনর কৃষক 

সিমিতেত �যাগদােনর িস�া�িট। ‘�শষকােল হীরালাল বাইন আর সব কাজ �ফেল �রেখ 

একা�ভােব কৃষক সিমিতর আে�ালেন ঝাঁিপেয় পেড়িছেলন। এই আে�ালনই তাঁর কােছ 

ধ�ান, �ান, জপম� হেয় দাড়াঁল’।
৩২
 

        িশ�রেসর মানদে� এই গ� কতটা িশে�া�ীণ� হেয়েছ তা িনেয় সংশয় থাকেলও 

��িণেচতনা – িবকােশ এই আে�ালন �য িবিভ� �েরর মানুষেক একই ছাতার তলায় আনেত 

�পেরিছল �স িবষেয় িন:সি�� হেত হয়। 

 

২২. সামেন লড়াই : অিসত �ঘাষ 

        িখেদর �ালায় ইজাহার কািজর জিমর ধান কাটেত িগেয় রিহম ও আেয়সা ধরা 

পড়ল। রিহমেক হাত পা �বঁেধ ব�ী কের রাখা হল। অত�াচার ও �শাষেণর এই িনম�ম িচ�ই 

ফুেট উেঠেছ অিসত �ঘােষর ‘সামেন লড়াই’ (১৩৭৭ ব�া�) গ�িটেত। �ুধাত� রিহমেক 

অপির�ার ফ�ান ভাত �দওয়া হেলও বউ �ছেলেক �ফেল তা একা খাওয়া তার পে� স�ব 

িছল না। ইজাহােরর পাহারাদার জান �মাহা�েদর নজর এিড়েয় ভাতটা আেয়সােক িদেত িগেয় 

ধরা পেড় �গল। সড়িকর আঘােত রিহম আহত হেলও আেয়সা �কান�েম পািলেয় বাঁচল। 

�জাতদােরর পাওনা পিরেশােধ অ�ম ইয়ািসেনর বলদটােক ধের এেন জবাই কের যখন রা�া 
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করা হল তখন বাতাস �যন দুগ��ময় হেয় উঠল। আ�ার নাম িনেয় এই সব�নােশর �খলায় 

এটাই �মািণত হয় সব��াসী �লােভর কােছ ধম�, �নিতকতার �কােনা মূল� �নই। �শাষেকর 

চির� সব ধেম�ই সমান। িক� এই সময়টা �তা অন�সময়। িচৎকার কের বলার সময় ‘বদলা 

িলেত হেব।’ তাই হাজার হাজার মানুষ লািঠ–ঝা�া, কাে�–হাতুিড় আর মুেখ ‘ইন�াব 

িজ�াবাদ’– র জয়�িন িদেয় উপি�ত হেয়েছ ইজাহােরর দাওয়ায়। �জাতদার পািলেয় �ােণ 

বাঁচেলও–সংঘব� মানুেষর �বল ইন�াব �িনেত �িতি�ত হেয় যায় সামেন কিঠন লড়াই। 

আর এই লড়াই িজতেতই হেব। 

 

২৩. দখল  : আখতা��ামান ইিলয়াস 

        আখতা��ামান ইিলয়াস একজন �িথতযশা সািহিত�ক। তাঁর �শি�ক দ�তা 

আেলাচ� ‘দখল’ (১৩৯৩ ব�া�) গ�িটেক একিট অসাধারণ উৎকষ�তা দান কেরেছ। �তভাগা 

আে�ালেনর �স� এই গে� �ত��ভােব অনুপি�ত। গে�র ঘটনাকাল ১৯৭৩ সােলর 

বাংলােদেশ আওয়ামী শাসনকাল। যিদও বাের বােরই নানা অনুষে� ১৯৪৯ – ৫০ সােলর 

তৎকালীন পূব� – পািক�ােন কিমউিন� পািট�র �নতৃে� গেড় ওঠা কৃষক সং�ােমর কথা 

এেসেছ। গে�র নায়ক ইকবাল। তার বাবা �মাবারক �হােসন িযিন �জাতুদার �মায়াে�ম 

�হােসেনর �ছেল হেয়ও কিমউিন� আে�ালেনর সে� যু� হেয়িছেলন। ��রাচারী পািক�ান 

সরকােরর �ারা ১৯৫০ সােল রাজশাহী �স�াল �জেল ব�ী অব�ায় �িলেত মারা যান। বাবার 

মৃতু�র পর ইকবাল আর ইকবােলর মা �কােনািদন �মায়াে�ম �হােসেনর বািড়েত আেসনিন। 

মামার বািড়েতই ইকবাল মানুষ হেয়েছ। আজ মােয়র মৃতু�র �ায় চি�শ বছর পর উ�রবে� 

ইকবাল এই বািড়েত এেসেছ।  

        ইকবাল ল�� কেরেছ অত�াচারী, িনপীড়ক �মায়াে�ম �হােসেনর িব�ে� কৃষকরা 

পুনরায় সংগিঠত হে�। এেদরই একজন �ভদু পরামািণক। যার কােছ ইকবাল তার বাবার 

গ� �শােন – ‘�তামার বাপ হামার �গাের িক আিছেলা, তুিম জােনা? �তামার বাও না থাকেল 
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আজ এিট হামােগাের পাি� হবার পাের? তাই িবছন িদেয় �গিছল, এখন তামাম গাঁও এক 

�জাট হেছ।’
৩৩

 আবার অন�িদেক রেয়েছ তার ঠাকুরদা �মায়াে�ম �হােসন, িযিন �ছেল 

�মাবারক �হােসেনর পােশ িনেজর কবরেক িচি�ত কের �রেখেছন। মৃতু�র পর িতিন শহীদ 

পুে�র পােশই কবের শািয়ত হেত চান।এই গে� ইিলয়াস পাঠেকর জন� চমকটা �রেখেছন 

গে�র �শেষ। যখন সশ� কৃষেকরা �মায়াে�েমর বািড় আ�মণ কের তখন �াথিমকভােব 

ইকবােলর মেন হেয়িছল–বােপর স�ি� দখল করেত এেস �স িক এক নতুন ঝােমলায় 

পড়ল। িক� �শষপয�� �স �ভেবেছ মানুষ মারা ঠক, �শাষক �মায়াে�ম �হােসেনর �কােনা 

অিধকার �নই শহীদ �মাবারক �হােসেনর কবেরর পােশ �শাওয়ার–তাই ‘ইকবাল িনেজই 

কবের �বশ জুৎ কের বসল। বােপর যা িকছু আেছ �স �তা তারই �াপ�। শূন� কবের লােশর 

মেতা �েয় �স একটু একটু কের পা নাচায়। এবার মরেল এখােনই তার িচরকােলর আসন 

হেয় থাকেব। িচরকাল? হ�াঁ িচরকাল!’
৩৪
 কবর দখেলর এই লড়াইেত ইকবােলর িজেত যাওয়া 

�কাথাও �যন সং�ােমর িচরজীবীতােকই �রণ কিরেয় �দয়। 

 

২৪. লালগ� অেনক দূর : অ�ণকুমার চে�াপাধ�ায় 

        অ�ণকুমার চে�াপাধ�ােয়র ‘লালগ� অেনক দূর’ (১৩৯৭ ব�া�) ন�ইেয়র দশেক 

�লখা হেয়েছ। �তভাগা আে�ালনেক এখােন �দখা হে� �ায় প�াশ বছর পর একজন 

�মতাসীন ম�ী িবকাশকাি� রায়েচৗধুরীর �ৃিতচারণার অনুষে�। িবকাশকাি� একিদন িছেলন 

লালগে�র �তভাগা আে�ালেনর অন�তম �সিনক। অিত�া� সমেয়র সে� সে� �সই �ৃিত ও 

আজ ধূসর। আকি�কভােবই ম�ী িবকাশকাি� সরকাির কম�সূিচেত �যাগ িদেত এেস �নেত 

পান লালগে�র নাম। সম� িনরাপ�ার �বড়াজাল পার কের �প�েছ যান লালগে�। খুঁেজ পান 

লড়াইেয়র সহেযা�া ভুজুং মািঝেক। এই লড়াই তােদর দুজেনর পােয়ই এঁেক িদেয়েছ 

সং�ােমর জয়টীকা। পুরাতন �ৃিত �রাম�েনর মধ� িদেয় কত শহীেদর রে� লাল হেয় যাওয়া 

লালগে�র মািট–র গ� নতুন কের �ািণত কের িবকাশকাি�েক। এতবছর বােদ সুি�ত 
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জীবেন অভ�� ম�ী িবকাশকাি� আসেল মুেখামুিখ হেত �চেয়েছন িনেজর সে�। অবশ� এই 

আ�িবে�ষণও দীঘ��ায়ী হয়িন– ‘িবকাশকাি� �দখল ওেক িঘের দাঁিড়েয় গািড় িজপ বিডগাড� 

পুিলশ।’
৩৫

 �ফেল আশা জীবন ও সং�াম আজ অেনক দূর চেল �গেছ। �ধুমা� �ৃিতপেটই 

�স �ান �পেত পাের বা�েব তার পুনরাবৃি� আজ অস�ব।  

       ঐিতহািসক িনরেপ�তা �থেক যিদ �তভাগা আে�ালনেক িবে�ষণ করা যায় তাহেল 

এিট �থেমই �ীকার কের �নওয়া ভােলা �য এিট কৃষকেদর একিট অথ�ৈনিতক আে�ালন। 

উৎপ� ফসেলর উপর অিধকার �াপেনর লড়াই। যা মূলত জীবন ও জীিবকােক র�া করার 

জন� �� হেয়িছল। িক� এই �� চাওয়া পাওয়ার বাইেরও এমন িকছু অনুভব–আেবগ– 

�চতনা থােক যা এই চাওয়া পাওয়ােক অিত�ম কের �যেত পাের। তাই িসঁেধল �চার, ভাড়ােট 

খুিন, মুসলমােনর পদ�ানসীন �ী, ময়নার মা–�দর মত তথাকিথত ‘িন�বগ�’–এর মানুষেদর 

আ�-উপলি�র ��প তথা মানিবক উ�রেণর �চতনােকই ব�� করা হেয়েছ �তভাগা 

আে�ালনেক িনেয় �লখা গ��িলেত। আেবেগর আিতশেয� কখনও কখনও হয়েতা গ� তার 

কাি�ত িশি�ত ��প �থেক �� হেয়েছ। একটা ব�ব� �পশ করার তািগদ হয়েতা গে�র 

�সৗকুমায� সৃি� করার �থেক �বিশ জ�ির মেন হেয়েছ। একটা িবেশষ সমেয়র উে�জনায় 

�সই �িট অ�াভািবক নয়। তবুও সমােলাচনার উে�� উেঠ বলা যায় এই গ��িল �িতবােদর, 

এই গ��িল �িতেরােধর এবং এই গ��িল আ�উে�াচেনর। 
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