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ি�তীয় অধ�ায় 

�তভাগার সং�াম : বাংলা উপন�াস 

 

              িবগত দশেকর চি�েশর দশক– এই িবেশষ কালপব�িট নানা কারেণই �রণীয়। 

এই দশেক বাঙািল সাখী �থেকেছ নানা ঘটনা–দুঘ�টনার। ি�তীয় িব�যু�, জাতীয়তাবাদী 

আে�ালেনর তী�তা, �াকৃিতক দুেয�াগ, ম��র, সা�দািয়ক �াতৃঘাতী দা�া, �াধীনতাপূব� 

ভারতবেষ�র সবেথেক ব�াপক কৃষক আে�ালন �তভাগা আে�ালন, �দশভাগ ও �াধীনতা। এই 

অজ� ঘটনাবলী নানা ��েপ বাংলা উপন�ােসর িবষয় হেয় উেঠেছ। কারণ সমেয়র ছাপ 

উপন�াস তার গােয় �মেখ �িতিনয়ত নতুন নতুন ভাবনােকই ব�ি�ত কের �তােল। �তভাগা 

আে�ালনেকি�ক উপন�াস আমােদর গেবষণা কেম�র একিট ���পূণ� অিভমুখ। ফলত এই 

অধ�ােয় আমরা বাংলা উপন�ােসর িবষয় িহেসেব �তভাগা আে�ালেনর ভূিমকা ও ���েক 

িবে�ষণ করার �চ�া করব। �তভাগা আে�ালেনর �িতি�য়ায় রিচত হেয়েছ �বশ িকছু 

উপন�াস। সব কিট উপন�ােসই �য �তভাগা আে�ালেনর �ত�� উপি�িত ল�� কেরিছ তা 

নয় বরং এই আে�ালেনর পেরা� �ভাবই �বিশরভাগ উপন�ােসর মূল অবল�ন। কারণ �ায় 

�িতিট উপন�াসই রিচত হেয়েছ আে�ালন সংঘিটত হেয় যাওয়ার পর। তবুও বলা যায় 

�তভাগা �থম বাংলার কৃষকেক �ধু দািব আদােয়র �ে� নয়, আ�ময�াদার �ে�ও সেচতন 

কের তুেলিছল। আ�সেচতন, আ�ময�াদাস�� এক নতুন ভাবধারায় পু� কৃষক ��িণর সে� 

আমােদর পিরচয় ঘটল। আর এই আে�ালেনর উ�ীপনায় রিচত উপন�ােস �সই কৃষক 

��িণেক ব�� করার �য়াস ল�� করা যায়। তেব একথা �ীকার করেতই হেব আে�ালেনর 

��� িবেবচনায় উপন�ােসর সংখ�া অ�তুল, তেব তা যেথ� তাৎপয�পূণ�। 
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১. লখী�র িদগার : �ণময় মা�া      

�ণময় মা�ার �থম উপন�াস ‘লখী�র িদগার’ (১৯৫০ ি�:)। কৃষক এবং �িমক 

জীবেনর িচ�েণ িতিন আজীবন ��� �থেকেছন। �ত��ভােব �কােনা রাজৈনিতক দেল নাম 

না �লখােলও িতিন �য মা��ীয় দশ�েন িব�াসী তা কখেনা অ�ীকার কেরনিন। জীবেনর 

সামি�ক �পায়েণ রাজনীিতেক বাদ �দওয়া যায় না। তাঁর সািহত�চচ�ার মূেল িনিহত রেয়েছ 

এই রাজৈনিতক িব�ােসরই টুকেরা টুকেরা �িত�িব। িতিন িনেজই একিট সা�াৎকাের 

বেলেছন, ‘তেব যিদ িকছু রাজৈনিতক মতাদশ� আমার �লখায় ছাপ �ফেল থােক, তেব তা উ� 

মাক�সীয় দৃি�রই ফসল। িক� মা��ীয় দৃি� আর কমু�িন� পািট� যিদও স�িক�ত, তবু ও – 

দুেটা এক নয়। আিম �কােনািদনই পািট�র সদস� িছলাম না – না কংে�স, না কমু�িন�। তেব 

একদা িকছু সমেয়র জন� ছা� �ফডােরশেনর সদস� িছলাম। পুিলেশর খাতায় নাম িছল, 

বাসগৃহ ত�ািসও হেয়িছল। না, �জেল যাওয়ার �সৗভাগ� বা দুভ�াগ� আমার হয়িন। কাউেক 

�কােনা পািট�েক সমথ�ন অসমথ�েনর �� িন�য়ই আেস। তার উ�ের একটা কথাই বলব – 

িচরকাল আিম এ�াি� এ�া� টাি�শেম� ; �সটা �বাধ কির সব বুি�জীবীর �ভাব, অসাধারণ 

িকছু নয়’।
১
 এই �িত�ান িবেরাধীতােকই িতিন আজীবন লালন কের এেসেছন। তাই �থম 

উপন�ােসর নায়ক কৃষক লখী�র �িতি�ত সরকাির নীিতর িব�ে�ই লড়াই কের। এই 

উপন�ােসর সূ�পাত �াধীনতার পের। উপন�াস ��ই হে� সময়কালেক িচি�ত কের  

‘�তরেশা প�া� সােলর সেতেরাই অ�হায়ণ সকাল �বলা’।২ সুতরাং এই উপন�াস �তভাগা 

আে�ালন ঘেট যাওয়ার পরবত�ীকােলর পটভূিমকােক �ক� কের রিচত। �াভািবকভােবই এটা 

�ীকৃত �তভাগা আে�ালেনর �ত�� �ভাব এই উপন�ােস �নই। িক� �তভাগা কৃষক মেন �য 

পিরবত�েনর ইি�ত জািগেয়িছল তার �� �ভাব এই উপন�ােসর ছে� ছে� বিণ�ত হেয়েছ। 

একিট আে�ালন িনিদ�� কালপেব� সংঘিটত হয় িঠকই িক� তার �ভাব রেয় যায় 

পরবত�ীকােল। �য �কােনা আে�ালনই তার পূব�বত�ী ধারা �থেক িবি�� ভােব সংঘিটত হেত 
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পাের না। �তভাগা কৃষক মেন �য পিরবত�েনর ইি�ত জািগেয়িছল তা পরবত�ী কৃষক 

আে�ালেনর ��ে� িবেশষ তাৎপয�পূণ� হেয় উেঠিছল তা আমরা আমােদর এই গেবষণাকেম� 

বারবারই ল�� করব। �াধীনতা লােভর পর কৃষক মেন কেরিছল িবেদশী শ�র হাত �থেক 

মুি� �পেয় এবার তারা তােদর অিধকার �িতি�ত করেত পারেব। িক� বা�েব �দখা �গল 

�ধু শাসেকর মুখ�িল পিরবিত�ত হেয়েছ �শাষেণর �কােনা পিরবত�ন হয়িন। �াধীনতার পর 

�মতাসীন দল এেকর পর এক উ�য়নশীল পিরক�না �হণ কেরেছ িঠকই , িক� তার 

ফল�িত কৃষকেদর কােছ �প�ছয়িন। �স�িল �ধুমা� �মতা দখেলর এক একিট মাধ�ম 

�েপই রেয় �গেছ। এই ���াপেটই রিচত এই উপন�াসিট। এই উপন�ােসর �ধান চির� 

লখী�র িদগার। একা� বছর বয়স তার। জীবনটা �স �দেখেছ অেনকটাই। উপলি� কেরেছ 

জীবেনর উে�শ�ই হল সবার সােথ িমেলিমেশ থাকা। সবার আপেদ িবপেদ বারবার �স 

এিগেয় এেসেছ। �কােনা অন�ায়েক �স কখেনাই ��য় �দয়িন। িনেজর মতন কের তার 

�িতবাদ কেরেছ। তার মেন হেয়েছ মানুেষর উপকার করার মেতা আন� আর অন� িকছুেতই 

পাওয়া যায় না। �ণময় মা�ার বাস�ান �মিদনীপুর �জলার ঘাটাল। আর এই উপন�ােসর 

পটভূিমকাও �মিদনীপুেরর শ�াওড়া, শ�ামগ�, ধানগািছয়া, শীরষা, �কঁচকাপুর, �কশপুর, ঝাঁকড়া 

�ভৃিত অ�লেক �ক� কের িনিম�ত হেয়েছ। এই উপন�ােসর কৃষেকরা িক� �বশ সেচতন। 

কারণটা হল �তভাগা আে�ালেনর ফল�িত। উপন�ােস অেনকবারই পূব�বত�ী �তভাগা 

আে�ালেনর �গৗরবজনক অধ�ােয়র কথা �রণ কিরেয় িদেয়েছ কৃষকেনতা �গািব� িমি�র। 

�গািব� কৃষকসভার �নতা। আর �গািব�র িনেদ�েশ এই অ�েলর সম� কৃষকেদর সংঘব� 

করার কাজ কের সতীশ। সতীশ �ফরারী কৃষক এবং িশি�ত। তার স�ে� অিশি�ত 

কৃষকেদর মেধ� একিট সংশয় কাজ কের। তােদর পূব� অিভ�তা �থেক মেন হয় এই িশি�ত 

�নতারা �ােম এেস মানুষেদর নানা উ�য়েনর কথা বেল মািতেয় �তােল পের কাজ �িছেয় 

পািলেয় যায়। কারণ �াধীনতার পর �েত�কিট রাজৈনিতক দলই কৃষকেদর অিধকারেক 

সুিনি�ত করার জন� অেনক ই�াহার �কাশ কেরেছন, িক� বা�েব তার ফল কৃষক পায়িন। 
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লখী�র একথা জােন। তবুও সতীশ স�ে� তার অগাধ িব�াস। �স বেল – ‘চাষীরা লেড় 

�দেখিন এমন লয়, �িল �গালাও চেলেছ, মানুষ মেরওেছ, িক� আজ ই �গল ত �স এল। �স 

একিদন �গল ত আর একজন ই শালা এই রকমই চলেছ। তেব …ওরা আমািদেক মািত �দয়, 

আর িনেজরা পািল যায়, তা িঠক লয়। িপিথবীেত অেনক রকম মানুষ আেছ, ভাই, ঠগও পােব 

সা�াও পােব’।
৩
 

সতীশেক �যেহতু স�ূণ��েপ অিব�াস করেত পাের না �ােমর মানুষ তাই তার 

আ�ােন মানুষ �জাটব� হেত চায় অত�াচারী জিমদােরর িব�ে�। সতীশ �বাঝােত চায় 

িনেজর িজিনস বুেঝ না িনেল �কউ হােত তুেল �দেব না। কৃষেকর কােছ কৃিষ একিট সং�ৃিত, 

তার অি�ে�র অংশ। তাই জিমদােরর অন�ায় �কােনাভােবই �মেন �নওয়া যায় না। লখী�র 

উপলি� কের সময় �ত পিরবিত�ত হেয় চেলেছ। একিদেক �যমন কৃষেকর জিমর �িত 

রেয়েছ গভীর টান, অন�িদেক অেনেকই আর পূব�পু�েষর কােজর উপর ভরসা রাখেত পারেছ 

না। সমাজ পাে� যাে�। মানুষ তাড়াতািড় �বিশ পয়সার মািলক হেত চাইেছ। �সই কারেণ 

�য �কােনা পথই তারা অবল�ন করেত চাইেছ। ‘আেগ মানুষ সুখী িছল। এখন দুহােত পয়সা 

লুটেছ, িক� আন� নাই। … আজকাল জাত – ব�বসা কের �কউ! শালা বামুন বেল, রইল 

�তামার পূজা – আ�া, শহের �যেয় জুতার �দাকান ফাঁদল। চাষা বলেছ, ল�াঙেলর �বাঁটা 

ধরবিন আর।’
৪
 এই পিরবত�নটােক অনুভব করেত চায় লখী�র। মানুেষর �িত তার অসীম 

মমতা। তার �ছেল সুধীর বাবার এই পেরাপকারী মেনাভাব �মেন িনেত পাের না। তােক অন� 

কােরার িবষেয় মাথা গলােত �স বারণ কের। লখী�র তার �ছেলর কথা মানেত পাের না। �স 

পূজারী কৃ�েমাহন ঠাকুেরর সে� আেলাচনা কের। িবনয়ী এই মানুষিট িবয়াি�েশর কংে�সী 

আে�ালেনর সময় এই �ােম এেসিছেলন। সবাইেক তার �াপ� স�ান িতিন িদেত জােনন। 

�ছাট বড় �ভদােভদ ভুেল িতিন সবার আপেদ িবপেদ পােশ দাঁড়ান। কৃ�েমাহন লখী�েরর 

বড় সহায়। তার কােছ এেল মেনর সম� �ে�র সমাধান লখী�র পায়। সমােজর নীিত – 



54 

 

দুন�ীিত িকভােব সাধারণ মানুষেক কুেড় কুেড় খাে� তা িনেয় তােদর আেলাচনা হয়। লখী�র 

�য একজন খুব বড় মেনর মানুষ, সবার �িতই �য তার তী� মম� �স িবষেয় কৃ�েমাহেনর 

�কােনা সংশয় �নই। তাই িতিন বেলন,’�তামার �দয় খুব বড়, লখী�র। এমন কথা �তা �কউ 

বেল না। তুিম িঠকই বেলছ লখী�র মানুষ �ছাট হেয় �গেছ, আর এই পুিলস, �চৗিকদার, 

সরকার সুেবদার এরা মানুষেক �ছাট কের িদে�, তােক মাথা তুলেত িদে� না’।
৫
 

       �াধীন �দেশ এখন পুিলস – �শাসন সাধারণ মানুেষর উপর িনম�ম অত�াচার করেছ। 

�ােমর অভাবী কৃষক রােমর �ীেক গণধষ�ণ কেরেছ পুিলস। িক িন�ুর এই সমাজ। তবুও রাম 

তার �ীেক ত�াগ কেরিন বেল �ােমর মানুষ নানাভােবই রামেক িব�ত করেছ। এই আমােদর 

মনুষ��, আমােদর মানিবকতার পিরণিত। আ�েকি�ক �াথ�পর মানুেষর এই ��প 

লখী�রেক গভীর য�ণায় দ� কের। দীঘ�িদন ধের একটু একটু কের অিভ� হেয় ওেঠ 

লখী�র। বুঝেত পাের সব�� চলেছ দুব�েলর উপর সবেলর অত�াচার। পাইেয় �দওয়ার 

রাজনীিতেত �য �কােনা মানুষেক দিমেয় রাখার এক ভয়�র �বণতা ল�� করা যাে�। 

�কৗশলী ধুর�র রাজনীিতিবদরা মানুেষর �লাভেক কােজ লািগেয় িনেজেদর কাজ �িছেয় 

িনে�। কৃ�েমাহন ঠাকুেরর কথায় িবষয়টা আরও �� হেয় ওেঠ লখী�েরর ‘ �লাভ হেল 

মানুষ হয় পরিনভ�র, িনেজর ওপর আর আ�া থােক না। তখন �ধু িভে� কের মানুষ, আজ 

ই�ুল দাও কাল জেলর কল দাও, পর� রা�া �মরামত কের দাও …এেত �ক �ছাট হয়, মানুষ 

িনেজই �ছাট হে�’ ।
৬
 �কন  এমন হল ? এ �ে�র উ�র খুঁজেত চায় লখী�র। �স �বােঝ 

যে�র উপর িনভ�রশীল মানুষ আজও িনেজই যে� পিরণত হেয় যাে�। িক� মানুেষর উপর 

িব�াস হারােনা �তা পাপ। তাই নতুন উদ�েম লখী�র অপমািনত মানুেষর পােশ দাঁড়ােত চায়। 

কৃিষজীবী মানুেষর কােছ িনেজর জিমর উপর �থেক অিধকার িছিনেয় �নওয়ার মত অপমান 

�তা আর িকছুেতই �নই। তাই জিমদার �লেঠল বািহনী আর পুিলস পািঠেয় �যিদন মনু 

িদগােরর জিমর ধান তুেল িনেত এেলা, �সিদন আর লখী�েরর পে� চুপ কের থাকা স�ব 
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হল না। সব চািষরা �জাটব� হেয় জিমদােরর িব�ে� �েখ দাঁড়ায়। এই অন�ােয়র আজও 

যিদ �িতবাদ না করা হয় তেব এেক এেক সবার উপেরই এই আঘাত �নেম আসেব। তাই 

লখী�র বেল ,’ধান আমরা দুবিন। তােত যা হয় হউ’।
৭
 িবপদেক ভয় করেল চলেব না। 

কৃষেকর কােছ তার জিমর ধােনর তুল� মূল�বান আর িকছুই �নই। �স কৃষকেদর আ�� কের 

এই বেল এক সে� থাকেল কােরার �মতা �নই তােদর দমন কের।‘পু�েষর বা�ার ভয় 

নাই। আমরা গাঁেয় যাি� ধান রাখেত, আবার িফের আসব, বউ এর আঁচল ধের �কােণ 

লুকাবিন!’৮ জিমদারও চুপ কের বেস থােক না, �ত�াঘাত কের। জিমদােরর পাঠােনা �লেঠল 

বািহনীর লািঠর ঘােয় অ�ান হেয় যায় লখী�র। আঘাত�া� হেয়ও লখী�র কৃষকেদর 

�বাঝায়, এই সমেয় মাথা ঠা�া রাখেত হেব। মাথা গরম কের �কােনা কাজ উ�ার হেব না। 

�লাভ করেলও হেব না। কারণ জিমদার হয়েতা �লাভ �দিখেয় দল ভািঙেয় িনেত পাের। 

ঝাঁকরার কৃষক �নতা �গািব�ই �য কৃষকেদর ��িপেয় তুেলেছ তা জিমদার অজয় জােন। 

তাই �গািব�েক �স �শষ কের িদেত চায়। এই কােজ তার সহচর তারই মামা��র হির 

�চৗধুরী। �গািব�েক তার �ীর হত�ার িমথ�া অপরােধ ফাঁিসেয় �দয় হির। আসেল খুনটা তারাই 

কিরেয়িছল। �গািব�র �ী গায়�ীেক কুমারী অব�ায় ন� কেরিছল হির। গায়�ী িছল অজেয়র 

�ী সািব�ীর স�েক�র �বান। সব �জেনও অজয় হিরর িব�ে� �কােনা ব�ব�া �নয়িন। বরং 

�গািবে�র সে� িবেয় িদেয় কৃষক সিমিতর সম� �গাপন খবর তার �থেক আদায় করত। এই 

অন�ায় �গািব� �জেন যাওয়ার পর তােক হত�া কের হিররা। আর অপবাদ চািপেয় �দয় 

�গািবে�র উপর। �গািব� �কােনা �িতবাদ কের না। কারণ তার মেন হেয়িছল এই 

িব�াসঘািতনীর মৃতু�র িমথ�া অপবাদ তার মাথায় থাকেল অ�ত �স �বাঝােত পারেব অন�ােয়র 

সে� �স �কােনা আপস কের না। লখী�র �গািব�র এই দুন�ােমর কথা িঠক িব�াস করেত 

পাের না। কারণ তার মেন হয় �গািব�ই তােক অনু�ািণত কেরেছ কৃষকেদর পােশ দাঁড়ােনার 

জন�। সমাজটােক বদলােনার কথা �গািব�ই বারবার কের বেল। গতবােরর �তভাগার কথা 

মেন কিরেয় িদেয় বেল, ‘আমােদর সাবধান হেত হেব। �তরী থাকেত হেব। একটা কথা �ধু 
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আমােদর, ধান আমরা ছাড়ব না, ধান ছাড়ব না’।৯ কৃষক সিমিতর �গাপন িমিটং – এ 

লখী�রেক আপিন সে�াধন কের মনু িদগােরর জিমর ধান র�া করার িবষেয় িকছু �স বলেত 

বেল। এই আপিন সে�াধনিট বড় ভােলা লােগ লখী�েরর। আমরা ল�� কেরিছ �তভাগা 

আে�ালন কৃষকেদর সম� দািবেক �মটােত পােরিন। িক� কৃষেকর ময�াদার �ে� এই 

আে�ালন একিট অন� মা�া যু� কেরিছল। কৃষক তার আ�স�ােনর �ে� একিট নতুন 

অব�ান লাভ কেরিছল। লখী�েরর মেন হয় – ব�াপারটা হয়েতা িকছু নয়, িক� তারাও �য 

মানুষ, এই সত�টা �ীকার করার সময় উপি�ত হেয়েছ। একজন সাধারণ কৃষেকর সামািজক 

স�ােনর মূল�েক �য �ীকৃিত �দওয়া উিচৎ, তা নতুন কের লখী�েরর �চােখ �� হেয় উঠল। 

�গািব� লখী�রেক পড়ােশানা করেত বেল। তাহেলই অিশি�ত লখী�র এই সমাজ 

পিরবত�েনর ইিতহাসেক অনুভব করেত পারেব। তার একিট অত�� স�দয়, মমতাময় মন 

আেছ। সমােজর �িতিট মানুেষর �িত তার অপার ক�ণা। এই অনুভূিত�বণ, দরদী মনিটই 

পাের মানুেষর জন� কাজ করেত। সতীশ বই ও পি�কা �থেক লখী�রেক িদনবদেলর 

ইিতহাস পেড় �শানায়। এই পাঠ �থেক �স উপলি� কের, ‘সাধারণ মানুেষর ই�েতর লড়াই 

�ধু �তা এই ঝাঁকড়া – �কশপুর – তমলুেক সীমাব� নয়। এই লড়াই চেলেছ সব জায়গায় : 

বাংলায়, ভারতবেষ� – পৃিথবীর সবখােন।‘১০  

      নতুন কের লড়াইেয়র �ে� িবেভার হেয় ওেঠ লখী�র। ১৯৬৬ সােল খাদ� আে�ালন 

ঘেটিছল। তার িভি� িছল সরকােরর কুখ�াত খাদ�নীিত। �সই আে�ালেনর িপছেন দীঘ�িদেনর 

�য অন�ায়টা িছল তা এই উপন�ােস ঔপন�ািসক উপ�ািপত কেরেছন। সরকােরর �বঁেধ �দওয়া 

ধােনর দাম অত�� কম থাকায় কৃষকেদর মেন অসে�াষ ঘনীভূত হেত থােক। সরকাির 

কম�চািরেদর ঔ�ত� এবং দুন�ীিত একেশা মন ধানেক, একেশা পঁিচশ মন কের ধের দাম কম 

�দওয়ার চ�া� কৃষকেদর �িতেরােধ বাধ� করায়। �ােম �পা�ার পেড় – ‘ জান িদব তবু 

ধান িদব না’। সরকােরর িনেদ�শ অমান� করার জন� শীরেষ �ােম সংঘষ�  বােধ। লখী�েরর 
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�ছেল সুধীর এই লড়াইেত নাম িলিখেয় ধরা পেড়। অেনেকর মৃতু�ও ঘেট। জিমদাররা 

পুিলেসর সাহােয� ব� কৃষকেক ���ার করায়। �াম জনশূন� হেয় যায়। পলাতক আসামীেদর 

নাম জানােল পুর�ার �দওয়া হেব একথাও বলা হয়। তবুও �নতােদর �কউ ধিরেয় �দয় না। 

�গািব� কৃষকসভার উে�শ�েক সবার সামেন �� কের �তালার জন� ছাি�েশ জানুয়াির 

পালন করার কথা �ঘাষণা কের। লখী�র ভােব এইভােবই হয়েতা চাষার মুেখ হািস ফুটেব। 

কৃষেকর �ী কাপড় পােব, চুিড় পােব। িক� �গািব� লখী�েরর ভুল ভািঙেয় �দয়। �স বেল, 

‘আিম �তা সুখ িদেত পারব না। আিম �াধীনতার আ�াদ িদেত পাির। িক� তােত ক� আেছ। 

...আমােদর কথা আমরা মুখ ফুেট বলেত পািরেন, তার �াধীনতা চাই। আমােদর ভাগ� আমরা 

িনয়�ণ করব তার �াধীনতা চাই। চাই, মােন কােরা কােছ িভে� কের নয়। �সটা আমরা সৃি� 

কের তুলব’।১১ 

     ছাি�েশ জানুয়াির পািলত হয়। অেনক দূর দূর �থেক মানুষ আেস। লখী�েরর কথায় 

মানুেষর �িত সহমিম�তাই বিষ�ত হয়। �স বেল , “ সতীশ ভাই বলল, আমােদর সব িজিনস 

আমরা �দখব। ই অিত উ�ম কথা। আমােদর ধান আমরা �দখব বই িক।’ আমােদর মান 

ই�ৎ ভাল-ম� আমািদেক �দখেত হেব। িক� ভাই, আমার �ু� বুি�েত এই �লয়, �য ও �ত 

অহংকার করেল চলেবিন। �লাভ করেল চলেবিন। সবই আমরা করলম, তবু আমরা করলম 

এই কথা বলেল চলেবিন।”
১২
 রাজৈনিতক সুিবধাবােদর ইিতহােস রাজৈনিতক �নতােদর এই 

আ�গব�ী মেনাভােবর সে� আমরা পিরিচত। লখী�র িক� তার তথাকিথত �ািত�ািনক 

অিশ�া িনেয়ও জীবেনর সারকথািট উপলি� কেরেছ �য মানুষেক ভােলাবাসেতই হেব। ঘৃণা 

আর িহংসার �কােনা �ান �নই এই জীবেন। �গািব� এেস খবর �দয়, অ�রীণ আেদশ �স 

ভ� কেরেছ,তাই পুিলস লখী�রেক ���ার করেব। �জেল তার উপর অত�াচার করা হেব 

বেল সতক�ও কের �দয় �গািব�। িক� লখী�র বেল , ‘একথা �কেন বলছ ভাই। আমার কী 

িমতু� – ভয় আর আেছ? িমতু� মাহা শাি�, মাহা পিরণাম।’১৩  লখী�েরর সং�েশ� এেস 
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�গািব�ও অনুভব কের, ‘আমােদর শি� �য অপরােজয় তা আেগ বুি� িদেয় �জেনিছলুম, 

আজও �দয় িদেয় অনুভব করিছ।’
১৪
 পেররিদন  ���ার হয় লখী�র। উপন�াস এখােনই �শষ 

হয়। িক� পাঠেকর মেন রেয় যায় এমন এক কৃষক �নতা �য অিভ�তা আর মানুেষর �িত 

অপার ভালবাসােক স�ল কের একটু একটু কের িনেজেক গেড় তুেলেছ। �িতেরাধ �তা �ধু 

বািহ�ক নয়। �িতেরাধ গেড় তুলেত হয় িনেজর মেধ�ও �লাভ �থেক, ঈষ�া �থেক, িবে�ষ 

�থেক,িহংসা �থেক। আর �সই আে�ালনটা বড় কিঠন। ঔপন�ািসক আমােদর এই উপন�ােস 

কৃষক আে�ালেনর পাশাপািশ �সই আে�ালেনর পাঠও িদেয়েছন। আর �সখােনই িতিন তাঁর 

কৃিতে�র পিরচয় িদেয়েছন।                   

                                                                                                                                                                                                                                 

২. লালমািট : নারায়ণ গে�াপাধ�ায়  

           আমরা এখন �য উপন�াসিট িনেয় আেলাচনা করব �সিট হল নারায়ণ 

গে�াপাধ�ােয়র ‘লালমািট’ (১৯৫১ ি�:)। এখােনও �তভাগা �স� �ত��ভােব অনুপি�ত। িক� 

�তভাগা–র অনুভব উপন�াসিটর সামি�ক �চতনায় িনিহত হেয় রেয়েছ। �য বের�ভূিমর 

লালমািট িছল িছল �কবত� িবে�ােহর নীরব সাখী �সখােনই ঘেটেছ �কবত� িবে�ােহর নবজ�। 

কিমউিন� কম�ী র�ন �শািষত আিদবাসী সাঁওতাল কৃষক ও �খতমজুরেদর সংগিঠত করেত 

চায়। িহ�ু ও মুসলমােনর রাজৈনিতক িবেরাধ এবং জিমদােরর �শাষেণর ন��েপর িব�ে� 

সংঘব� �িতেরােধর মধ� িদেয় নতুন একিট �ভােরর সূচনা করেত চায়। কালাপুখির এবং 

আেশপােশর আেরা �ায় �ছাট–বড় পেনেরাখানা �াম িনেয় তুরীেদর এলাকা। এই �াম�িলর 

দুপােশ দুহাজার িবেঘ ধানী জিম। আর এই মােঠর মধ� িদেয় বেয় �গেছ একিট স� খাল 

যােক বলা হয় কামারহািটর ডাঁড়া। �াকৃিতক কারেণই ডাড়াঁর মধ� িদেয়ই নদী এখন নতুন 

পথ �কেট িনেত চাইেছ। ফেল ডাঁড়ার সংকীণ� খােত জল আর ধরেছ না, দুকূল ছািপেয় 

ভািসেয় িদে�। ফেল ন� হেয় যাে� দুই পােশর হাজার হাজার িবঘার ফসল। িক� 
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জলকেরর �লােভ জিমদার �ভরব নারায়ণ এই ডাঁড়ার মুখ ব� করেত রাজী নন। কৃষেকরা 

সংঘব� হয়। তারা ফসল ফলােনার জন� এবার মিরয়া হেয় উেঠেছ। কৃষক সিমিতর িমিটং – 

এর মধ� িদেয় িস�া� �নওয়ার �চ�া করা হয়। এই সভায় এেসেছ পাল�ােমর সাঁওতাল, 

কালাপুখিরর ওঁরাও �থেক �� কের সাধারণ কৃষেকরাও। বড় কৃষক ও বগ�াদাররাও এেসেছ। 

র�ন �সই সভায় ব�ৃতা �দয় – “... নদীর বন�ায় কালাপুখির অ�েলর হাজার হাজার িবেঘ 

ধানী জিম �িত বছর কীভােব বরবাদ হেয় যায়। আর জিমদােরর িকছু জলকর বাঁচাবার জন� 

ন� হয় হাজার �লােকর মুেখর �াস। তাই এবার বষ�া নামবার আেগই বাঁধ �দওয়া হেব 

কালাপুখিরর ডাঁড়ায়। িক� তােত জিমদােরর বাধা। এই বাধা সেয় এমন কের িকছুেতই 

আপনারা মরেত পােরন না। এবার �েখ দাঁড়ােত হেব আপনােদর–সকেল হােত হাত িমিলেয় 

বাঁধ বাঁধেত হেব। হয়েতা জিমদােরর লািঠয়াল আসেব–পুিলশও আসেত পাের। িক� �সই 

জেন� আপনারা িপিছেয় যােবন িকনা �স িবচােরর ভার আপনােদর ওপর।”১৫ 

 

       ‘জান কবুল’ করার সংঘব� �ঘাষণার মধ� িদেয় আ��ত�য়ী কৃষেকর দল একিট 

নতুন লড়াই–এর জন� ��ত হয়। িক� সংশয় �তা �থেকই যায়। �ধু িনেজেক ভােলা রাখার 

আকা�া �তা মানুেষর ম�াগত। তাই �� ওেঠ – ‘কালাপুখিরেত ঝােমলা হে� তা হে�। 

�সইটা িলয়া ওইখানকার মানিসলাই লিড়েব। হামরা ক�ােন ঝুটমুট ওইেঠ যাই ফ�াচােঙ 

পিড়মু।’
১৬
 র�ন এর উ�র �দয়। মানুষেক �বাঝােত চায়–আজ িদন বদেল �গেছ। অেন�র 

জন�ই আজ লড়াই করেত হেব। কারণ পৃিথবীর সম� মানুেষর �শাষেণর ইিতবৃ�টা এক। 

তাই দুিনয়ার সম� দুঃখী মানুষেক পাশাপািশ দাঁিড়েয় িনেজেদর অিধকার �কেড় িনেত হেব। 

‘যতিদন আপনারা ফারাক হেয়িছেলন, ততিদন আপনােদর ��েতর ফসল লুেট িনেয়েছ 

জিমদার, ঘরবািড়, �গা�–হাল নীলােম তুেলেছ মহাজন। আজ �য �যখােন আেছন, যিদ 

এককা�া হেয় দাঁড়ান তাহেল �দখেবন দুিদেনই সব জুলুমবািজ ব� হেয় �গেছ। রােমর �াথ� 
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রাখবার জন� যিদ রিহম দাঁড়ায়, আিলেক বাঁচবার জন� যিদ ছুেট যায় – তাহেল সবাই বুঝেত 

পারেব তামাম পৃিথবীর ভুখা মানুেষরা আজ একদেল।’
১৭
 এই িব�বী সং�ােমর উ�ী� 

আশাবাদ এক নতুন শি�েক উে�ািধত কের তুলল। এক নতুন পিরবত�েনর হাওয়ায় উপল� 

হওয়া �গল। আসেল বড়েলােকেদর �কান জাত �নই। �শাষেণর ��ে� িহ�ু�ানী আর 

পািক�ানী সবই সমান। মানুেষর র�ে�ােতর ধারায় গেড় উঠল বাঁধ। নতুন কের �িতেরােধর 

মূত� ��পেকই শা�ত কের রাখেত হেব। সম� ভাঙা ���েলােক �জাড়া লাগােত হেব। তাই 

�চ�াটা চািলেয় �যেত হেব। �সখােন �কােনা ফাঁক বা ফাঁিকর অবকাশ �নই। আগামী িদেনর 

ইিতহাসেতা এই লড়াইেয়র উপর িভি� কেরই গেড় উঠেব।  

 

 ৩. পাকাধােনর গান  :  সািব�ী রায়        

�তভাগা আে�ালেনর পটভূিমকায় সািব�ী রােয়র ‘পাকা ধােনর গান’ একিট 

মহাকািব�ক উপন�াস। িতনখে� সমা� এই উপন�াসিটর �থম খ� �কািশত হেয়িছল ১৯৫৬ 

ি�:, ি�তীয় খ� ১৯৫৭ ি�: এবং তৃতীয় খ� ১৯৫৮ ি�:। িনর� দির� মানুষ�িলর জীবেনর 

দুঃখেবদনা, দাির��, �শাষণ, ব�নার িদনযাপেনর বা�ব কািহিনেক কৃষক আে�ালেনর 

���াপেট সাথ�ক কের �তালার ��ে� ‘পাকা ধােনর গান’ িনঃসে�েহ একিট ���পূণ� 

�েচ�া।  

             উপন�াস �� হেয়েছ িতিরেশর দশেকর উ�াল রাজৈনিতক টানােপােড়েনর যুেগ 

আর �শষ হেয়েছ গােরা পাহােড়র হাজং – �দর সে� �তভাগার লড়াইেক বা�বািয়ত করার 

মধ� িদেয়। ধনতাি�ক সমাজব�ব�ায় �িমক মািলক িবেরাধ, �জাতদােরর অত�াচার, পুিলিস 

উৎপীড়ন, �মতা ও অিধকােরর লড়াই–এর িচর পিরিচত �য �প িবপ�তা ও িবপয�য় সৃি� 

কেরিছল �সই সংকেটর িচ� এই উপন�ােস পিরলি�ত হয়। কৃষক পিরবােরর িশি�ত �মধাবী 

�ছেল পাথ� দাস কিমউিন� ভাবধারায় উ�ীিপত হেয় স�াসবাদী িব�বীেদর সে� যু� হয়। 
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কৃষক ��িণেক সংগিঠত করা তার দািয়�। পাথ� উে�ািধত করেত চায় – ‘হ�াঁ, জিমদাররা 

এেদেশর মানুষ িঠকই। তেব তারা আমােদর িম� নয়। জিমদার আর কৃষক দুেটা জাত। 

তােদর মেধ� স�ক� হল সাপ আর �বিজর। �ধু এেদেশ নয় – সারা দুিনয়ায়। রািশয়া আজ 

জিমদারেদর সরােত �পেরেছ বেলই কৃষকেদর এেতা উ�িত। রািশয়ার কৃষকেদর কথা 

�তামরা হয়েতা এখনও িকছুই জােনা না। আমােদর মতই জিমদার �ারা তারাও এমিনভােব 

অত�াচািরত হেতা। এমিন অনাহাের, অধ�াহাের অ�তার অ�কাের তােদর িদন কাটেতা। িক� 

আজ তােদর গ� �নেল �তামরা অবাক হেয় যােব। �সখােন এখন চাষীেদর মেধ� িনর�রতা, 

অ�ানতা, ব�ািধ, দািরে��র য�ণার পিরবেত� এেসেছ সু�র, সু� জীবেনর আন� সুখ।’
১৮
এই 

সং�ামী �চতনার পাশাপািশ উপন�ােস পােথ�র মা�ারমশাই দীনব�ু ও তার কন�া �দবকীর 

কািহিনও �থম খে�র অেনকটা �ান জুেড়ই আেছ। পুিলেসর হাত �থেক আ�েগাপন করার 

লে�� পাথ� মা�ারমশাই দীনব�ুর বািড়েত  একরাি� আ�য় �নয়। �সখােনই �দবকীর সে� 

আলাপ হয়। �দবকীর পড়ােশানার আ�হ �দেখ তােক সদেরর িবদ�ালেয় পড়ার ব�ব�া কের 

�দয় পাথ�। �দবকী মেন মেন পাথ�র �িত দুব�ল হেয় পেড়। পাথ� তােক আে�য়া� 

র�ণােব�েণর দািয়� �দয়। িক� �দবকীর পড়ােশানা অধ�পেথই �থেম যায়। �দবকীর িবেয় 

হেয় যায়। 

         অন�িদেক পাথ�েদর �ােম জিমদােরর বসােনা পথকেরর িব�ে� �িতবােদর জন� 

পাথ�র ভি�পিত ল�ণ সহ কেয়কজনেক িনম�ম �হার সহ� করেত হয়। কংে�সী �নতা 

ি�য়েতাষবাবু জিমদােরর সে� �গাপন আেপাষ কের চািষেদর সােথ একটা মীমাংসায় আসেত 

চান। সাঁেকা �মরামেতর জন� জিমদার অেধ�ক টাকা িদেত রািজ হন, িক� পথকর �দওয়ার 

শেত�। সম� আে�ালন ব�থ� হেয় যায়। এই পেব�ই পাথ� ধরা পেড় যায়, তার িতনবছেরর 

সাজা হয়। ব�ীদশা �থেক মুি� পাওয়ার পর �স কলকাতায় যায়।  পািট�র িনেদ�শ�েম কৃষক 

আে�ালনেক জনমানেস ছিড়েয় �দওয়ার জন� ‘চািষ’ পি�কা �কাশ করার দািয়� �স পায়, 

কলকাতায় তার ��ােটর মািলেকর িবধবা পু�বধূ িহি� �ুেলর িশ�িয়�ী ভ�ার সে� তার 
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একিট স�ক� গেড় ওেঠ। ‘চািষ’–র বাংলা সংবাদ�েলা িহি�েত অনুবাদ করার জন� �স 

ভ�ার সাহায� �নয়। পাথ�র নতুন দািয়� আেস কৃষক আে�ালনেক সংগিঠত করার জন� 

পাহাড়পুের যাওয়ার। পাথ�েক িচিঠ �লখার অপরােধ �দবকী ��রবািড় �থেক িবতািড়ত হয়। 

এখােনই �থম খে�র সমাি� হয়। 

        ি�তীয় খে� পাথ� কৃষক আে�ালেন সািমল হয়। জিমদােরর নােয়ব হাজং–�দর 

শািসেয়েছ, গতবােরর ধােরর ধান �শাধ না হেল নতুন ধার পােব না। িক� তারা এই টংক 

�থা মানেত রািজ নয়। তারা চায় জিমর অিধকার। জিমদার এেত রািজ নয়। উপর� তারা 

জ�েল ঢুেক কাঠ কাটার উপেরও িনেষধা�া চাপায়। সশ� পাহারা বসায়। খামাের ধান 

�প�ছােনার জন� সাতিদন সময় �বঁেধ �দয়। আর এেত ি�� হেয় ওেঠ হাজংরা। জিমদার ধান 

�কেড় িনেত এেল আিদবাসীরা �েখ দাঁড়ায়। রে� রাঙা হেয় যায় জিম। কৃষকরা সংঘব� 

হয়। �িত�া কের জান থাকেত ধান �দেব না। আিদবাসী ভূিমপু� সারিথ–ঘনশ�াম– 

শ�মানরা অি�ে�র লড়াই লড়েত চায়। এটা অিধকােরর লড়াই। �মতা দখেলর লড়াইেত 

জিমদারও িপিছেয় থােক না। পুেরােনা বগ�াদারেদর জিম িবিল করেত থােক। সুল�ণ, পাথ� 

চািষেদর সতক� কের �দয় তারা �যন ধান না ছােড়। নাহেল মজুতদাররা পরবত�ীকােল এর 

দাম ি��ণ – িতন�ণ কের �দেব। সারা ভারতবষ�ব�াপী আে�ালন তী� আকার ধারণ কের। 

গা�ীজী ��ফতার হন। সারা ভারেত িবে�ােভর আ�ন �েল ওেঠ। পাথ�ও ‘�বআইনী ব�ৃতা’ 

িদেত িগেয় পুিলেসর হােত ধরা পেড়। ভ�া পাথ�েদর রাজনীিতেত জিড়েয় পেড়। আিলপুর 

�জল �থেক পাথ�র ছাড়া পাওয়ার মধ� িদেয় ি�তীয় পব� �শষ হয়। 

          �� হয় তৃতীয় পব�। এই পেব� আে�ালন তার কাি�ত গিতপথ খুঁেজ পায়। পাথ� 

কৃষকেদর ব�ৃতা িদেয় সংগিঠত করেত চায়। জিমর �কৃত মািলক কৃষক। সময় উপি�ত 

হেয়েছ মজুতদারেদর সম� চ�া�েক নস�াৎ কের িনেজেদর �খালােন ধান �তালার। এইভােব 

গােরা অ�েল �তভাগার লড়াই �� হয়। সারারাত আ�ন �ািলেয় ঢাক �ঢাল করতাল বািজেয় 
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পাহািড় বুেনা হািতর দলেক িফিরেয় িদেত সমথ� হয়। কৃষক সিমিত এরপর �ত ধান �কেট 

�গালায় �তালার িস�া� �নয়। কারণ ‘বুেনা হািতর হাত �থেক ধান র�া �পল। এবার 

জিমদােরর �পাষা হািত আসার আেগই ধান �কেট ঘের তুলেত হেব।’
১৯
 মাঝরােত 

হাজারখােনক কৃষক ‘‘চাষীর মরা গােঙ আইল এবার বান �র, আইল এবার বান’ গাইেত 

গাইেত একেরর পর একর জিমর ধান �কেট �শষ কের।’’
২০
 জিমদার কৃষকেক তার ন�ায� 

অিধকার �থেক বি�ত করার লে�� রা�ীয় স�াসেক কােজ লাগায়। আে�ালন দমেন গাঁেয় 

পুিলেসর সােথ �সনাবািহনী নামােনা হয়। �সনাবািহনীর �িল পাথ�র গােয় লােগ। - “সে� সে� 

�টর পায় পাথ� তার গােয়র শাট�টাও রে� িভেজ �গেছ। তািকেয় �দেখ িফনিক িদেয় র� 

ছুটেছ তার বাঁ কাঁধ িদেয়। ... 

“সম� র� কিণকা িদেয় �শােন পাথ� অরণ� �াে�র �স িশ�ার �িত�িন। ি�� একটা 

হািসর �রখা ফুেট ওেঠ অধর �াে�। সে� সে� আরও খািনকটা র� �বিরেয় আেস �ত 

িদেয়।”
২১
 

     পাথ�র মৃতু� লড়াইেক �দয় একিট নতুন অিভমুখ। স��া হেত না হেতই হাজার হাজার 

ডালু, �কাচ, গােরা, বানাই �েত�েকর হােত তীর – ধনুক, লািঠ, সড়িক, বশ�া। দুধ�ষ� তাতার 

বািহনীর মেতা অ�কাের শালবেনর �ভতর িদেয় ছুেট আেস মশােলর পর মশাল। মাদেলর 

�� �� আওয়াজ আর মশােলর গণনাতীত সংখ�া �দেখ ভয় �পেয় যায় িমিলটাির  সশ� 

বািহনী। �সেন�র ঘাঁিট তুেল িনেয় যাওয়ার �কুম আেস ওপরওয়ালার। এরপর ভ�া পাথ�র 

অসমা� আে�ালনেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার লে�� পুনরায় উ�ীিপত করেত �চেয়েছ গােরা 

পাহােড়র আিদবাসীেদর। “মােয়রা, বধূরা, �বােনরা �তামােদর শাি�র ঘুম �কেড় িনেয়েছ যারা, 

তােদর পৃিথবী �থেক িনি�� করার শপথ িনেয় �তামােদর স�ানেদর, �ামীেদর, ভাইেদর 

পােশ এেস দাঁড়াও। �তামােদর �দালনা �দালােনা হােত বশ�া তুেল নাও।”২২ এই লড়াই আর 
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�িতবােদর পথই �য অিধকার অজ�েনর একমা� পথ, সািব�ী রায় ‘পাকা ধােনর গান’ 

উপন�ােসর এই সুিবশাল পিরসের তােকই শা�ত কের �রেখেছন। 

 

 ৪. বে�াবি�  : মহাে�তা �দবী 

          মহাে�তা �দবীর ‘বে�াবি�’ (১৯৮৭ ি�:) �তভাগা আে�ালনেক িনেয় �লখা একিট 

উপন�াস। �ত�� সং�ােমর কািহিন এই উপন�ােস �নই। ‘�তভাগা’ – র �ৃিতর মধ� িদেয় 

বত�মান ভারতবেষ�র রা�ীয় ব�ব�ার ��প উে�াচেনর পাশাপািশ এক ব�ি�র আ�ানুস�ােনর 

কািহিনও হেয় ওেঠ এই উপন�াস। মধ�িব� মানুষ তার সুি�ত জীবনেবােধ আপাত শাি�র 

স�ান কের চেলেছ। ফেল �স একটা আেপাস বা ‘বে�াবি�’ – র মধ� িদেয়ই িনেজেক 

সুরি�ত রাখেত চায়। এই কািহিন যােক িনেয় গেড় উেঠেছ �সই �সামনাথ দ� বা �সাম এক 

চি�শ অনু�ীণ� যুবক। ১৯৫০ সােল, �সােমর িতন বছর বয়েস যখন তার কিমউিন� বাবা 

অেশাকবরেণর মৃতু� হয় তখন রাজনীিত বত�মান সমেয়র মেতা �কােনা লাভজনক �পশা হেয় 

ওেঠিন। সংসােরর �িত উদাসীন �ামীর �িত একধরেণর িবতৃ�া বা ��াভ �সােমর মােক 

রাজনীিত স�েক� বীত�ৃহ কের �তােল এবং �সামেকও রাজনীিতর িনরাপ�াহীনতা �থেক 

সিরেয় এেন �লখাপড়া ভােলা চাকরীর িনরাপদ অব�ােন �িতি�ত করার লে�� িতিন উেদ�াগী 

হন। ফেল �সাম িনেজর অতীত এবং বত�মান �কােনা সমেয়র সে�ই পিরিচত হয় না। অথচ 

�সাম �ধুই িনি�� জীিবকা িনেয় স�� থাকেত চায়িন। �স বারবার জীবেনর �কােনা মহৎ 

উে�শ�েক স�ান করেত �চেয়েছ। 

         এই অনুস�ােনই �স �বেছ িনেয়েছ আধা সরকাির �িত�ােনর হেয় সমী�ার কাজ। 

মােয়র সাি�েধ� �বেড় ওঠা �সােমর বা�ব িবি�� জীবন �থম ধা�া �খেয়েছ ভারত – ভুটান 

সীমাে�, জলপাই�িড়র �টােটা বি�েত। সংরি�ত �টােটা উপজািতেদর �যাজনার বরা� টাকা 

ও তােদর নােম �রকেড�ড জিম িকভােব সরকাির আনুকূেল� নয় – ছয় হে� তা �সাম �দেখ। 
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�াধীনতার এত বছর পেরও মধ��েদেশর আিদবাসী অধু�িষত গািঢ়য়ােত িগেয় �দেখ রা�ীয় 

বে�াবি�েত আিদবাসীেদর আনাহাের মৃতু�, বাধ� হেয় বাবা–মা–র স�ান িবি�, ফসল হ�গত 

কের �নয় মহাজন। আিদবাসীরা বাধ� হয় বুেনা অখাদ� ক� �খেত। অথচ �ক অিফসােরর 

বািড়েত পাঁচ িকেলা িঘ �ঢেল য� হয়। �ী জিয়ও তােক সতক� কের এবং মধ�িব� সুলভ 

বে�াবি�েত িনেয়ািজত হেত বেল। কাজেক �ধুমা� �পশাদারী দৃি�েকাণ �থেক �দখেত বেল। 

�দয় িদেয় নয় মি�� িদেয় িস�া� িনেত বেল। জিয়র সে� এই কৃি�ম স�ক� িটিকেয় 

রাখেত পাের না �সাম। 

       এই সমেয়ই �সােমর সে� আলাপ হয় বাবার সহকম�ী রাম �সেনর। অিবভ� 

কিমউিন� পািট�র সি�য় সদস� আজ তারই দেলর �মতাসীন শাসকেনতােদর �াচুেয� �ি�ত 

হেয় যান। তেব িতিন িব�াস কেরন – “টাইেম সকিল �চ� কইরা িগেছ, তাই মেন কির। 

ক�ক। আবার �চ� আইব, ইিতহােসর সত�।”
২৩

 িতিন �সামেক বাম আে�ালেনর �কৃত 

সহায়ক �লাককিব ও গণ কিবয়ালেদর অবদান িনেয় কাজ করেত বেলন। রাম �সেনর 

িনেদ�েশ �সাম যায় চি�শ পরগণার বনগাঁ মহকুমার িভতরগািছ �ােম �ভালানাথ দে�র সে� 

সা�াৎ করেত। �তভাগা আে�ালেনর �মিদনীপুর �জলার কৃষক আে�ালেনর অন�তম সংগঠক 

�ভালানাথ বেলন ১৯৪৪ সাল �থেক কৃষক আে�ালেনর অ� িহসােব �লাকিশ�ীেদর 

সহেযািগতায় কৃি�বািহনী গেড় �তালা হেয়িছল। বামপ�ী আে�ালেনরই অবদান গণসংগীত, 

এই �া� ধারণা �ভেঙ �ভালানাথ �দখান গণস�ীেতর ঐিতহ� কত �াচীন। ��তা� শাসকেদর 

িব�ে� সাঁওতাল িবে�াহ �থেক উ�র ঔপিনেবিশক কৃষকেদর সংকট ও কৃষক �নতােদর 

িনেয় মুেখ মুেখ গেড় ওঠা গানই �কৃত গণসংগীত। বত�মােনর শ�ের কৃি�ম গণসংগীত �থেক 

িবচু�ত হেয় পেড়েছ। চি�েশর দশেকর বামপ�ী �নতারা �তঃ�ূত� নাচ, গান, জননাট�েক 

ব�বহার কেরিছেলন অথচ �ভালানােথর আে�প �লাকজ সং�ৃিতর এই ব�াপক স�াবনােক 

ফল�সূ করা যায়িন। �ােমর গান, গাথা, পালাগান, পটিশ� �ভৃিতর মাধ�েম �ােমর সং�ৃিতর 

�য �সার �তভাগার সং�ামেক জিড়েয় গেড় উঠেত পারেতা অথচ পািট� �নতৃে�র উদাসীনতায় 
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যা �শষ অবিধ স�ূণ�তা পায়িন। �মতার অনু�েবশ পািট�েক তার পূব�তন ঐিতেহ�র ধারা 

�থেক িবচু�ত কের স�া মেনার�েনর অপসং�ৃিতেকই ছিড়েয় িদেয়েছ। 

        �ভালানােথর �ৃিতচারণার মধ� িদেয় �সাম স�ান পায় গণ – কিবয়াল রামলাল 

খাটুয়ার। পরাধীন ভারেতর লবণ আে�ালনই �হাক বা �াধীনতা উ�র কৃষকেদর িব�ে� 

সরকারী ও জিমদারী অত�াচার সবই উেঠ এেসেছ তাঁর গােনর কথায় –  

           “িবেদশী শাসন �গল �াধীন শাসন এল 

            তবু �দখ �তামার স�ান উপবােস মের!” 

        ভারত ছােড়া আে�ালন িকংবা �তভাগা সব আে�ালেনর কথাই িতিন গােনর আকাের 

তুেল ধরেত �চেয়িছেলন। �ভালানাথ �চেয়িছেলন তার গানেক সংকিলত করেত। �তভাগার 

গােনর পা�ুিলিপ রামলাল �ভালানােথর হােত তুেল িদেয়িছেলন। �সই গােনর সংকলেনর বই 

�কাশ কেরন �ভালানাথ। �সােমর হাত িদেয় �সই বই িতিন পাঠােত চান রামলােলর কােছ।  

        �সাম �শষপয�� রওনা �দয় রামলােলর কােছ িকংবা তার িশকেড়রও স�ােন। 

রামলােলর স�ােন �স যায় খ�পুেরর �বলদার �ত�� �াম মগনািদেত, গজানন �বরার 

কােছ। �ামীন দািরে��র ভয়াবহ িচ� তার শ�ের �বােধ অিব�াস� লােগ। অবেশেষ রামলাল 

খাটুয়ার স�ান পাওয়া যায়। গােনর বই তুেল �দয় তাঁর হােত। ওরা একসােথ �ােমর মািটর 

পথ ধের চেল ধামসা মাদল িনেয়। �সাম অনুভব কের �ামীন মু�ােদর সরল জীবন, 

পার�িরক �সৗহাদ�� ও আ�িরক ব�বহাের িনি�� হয় “ওরা জড়াজিড় কের নােম। রামলাল, 

কালীপদ ওরা �সামেক শ� কের ধের রােখ, তার �কােনা দরকার �নই, �কননা �সাম এখন 

এরকম পােড় উঠেত, ঘােসর ঢাল �বেয় নামেত িনেজই পারেব। চিট খুেল �নয় ও। এসব ঘাস 

মািট, এসব এখন বে�াবি�র বাইের, খািল পা ঘােস �ডাবাও, জানেত পারেব। মািটেত পা 

�রেখ চেলা। হািরেয় যাওয়া িনেজেকও একটু একটু কের কণায় কণায় িফের পােব।”
২৪
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       নতুন কের বাঁচেত চায় �সাম। এই সহজ িনম�ল মানুষ�েলার মেধ� িনেজেকই নতুন 

কের িচনেত চায়। এই উপন�াসিটর রচনা �কৗশেল আধুিনক ব�ি� মানুেষর আি�ক সংকট 

উপি�ত হেলও পাশাপািশ �তভাগার লড়াই, �িতেরাধ ও আ�বিলদােনর ইিতহাস শা�ত হেয় 

আেছ। ইিতহােসর �� পাতায় �কােনা আে�ালনই �বঁেচ থাকেত পাের না। তােক �বািহত 

হেত হেব জাতীয় �চতনার মধ� িদেয়। আর �লাকসং�ৃিত আমােদর �সই �চতনার ফসল। 

�কােনা বে�াবি�ই তােক নস�াৎ করেত পাের না। কারণ এই সং�ৃিতই আমােদর অি��। 

এেক ভুেল থাকা মােন িনেজর পিরচয়েকই ভুেল যাওয়া।  

 

 ৫. �জনভূিম  : ঝেড়�র চে�াপাধ�ায় 

        ‘বাংলা কথাসািহেত� আিশর দশক আর একিট তরে�র �প সামেন আেন, আর 

একিট পেব�র মুখব� রচনা কের। �সই Continued process–এর সূে�ই প�ােশর দশেকর 

��ািলেনর মৃতু�ঘটনায় সাম�বাদী আে�ালেন ভাঙন স�ব অ�ি�কর অব�ার উ�ব, ভারত – 

চীন সংঘষ�, উ�াল খাদ� আে�ালন, ভারত – পািক�ান যু�, সাম�বাদী মতাদেশ� �বল িবেরাধ 

িপছেন রাখেত রাখেত আেস স�র দশেকর নকশালবািড় আে�ালন, জ�রী অব�া �ঘাষণা, 

কংে�সী সরকােরর পতন এবং নতুন যু��� সরকােরর �মতা দখল – এসবই এসমেয় 

ত�ণ ও িকেশার কথাকারেদর মেনাভূিম এক নতুন �ােদ ও মা�ায় িনম�াণ কের। আেস 

আিশর দশক।’২৫ �াভািবকভােবই বলা যায় আিশর দশেকর যারা বাংলা কথাসািহিত�ক তারা 

�কউই প�াশ – ষােটর দশক �থেক িবি�� হেয় সািহত� িনম�ান কেরনিন। সািহত� রচনায় 

পূব�তন ঐিতেহ�র �ীকৃিত �থেকই যায়। ফলত এই দশেকর কথাসািহিত�করা �লখার রীিত, 

ভাষা �কৗশল, িবষয়গত �বিচ�� িনেয় নতুন নতুন উ�াবনী শি�র পিরচয় �যমন িদেয়েছন 

�তমিন �ফেল আসা সময়েকও নতুন জীবনদশ�েনর �ারা স�ান করেত �চেয়েছন। এই পেব�র 

�তমিন একজন শি�শালী �লখক ঝেড়�র চে�াপাধ�ায়। �তভাগা আে�ালনেক িতিন 
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সা�িতক সমেয়র পিরে�ি�েত নতুন কের স�ান করেত �চেয়েছন ‘�জনভূিম’ (১৯৯৪ ি�:) 

উপন�ােসর মধ� িদেয়। এই উপন�াসিটর জন� িতিন ১৯৯৬ সােল পি�মব� সরকার কতৃ�ক 

‘তারাশ�র পুর�ার’ ও পান। জীবনেক �দখার দৃি�ভি� তাঁর িনিবড় এবং পয�েব�ণ শি� 

�গাঢ়। দি�ণবে�র �ামা�ল তাঁর রচনায় বারবার িফের আেস। এই উপন�াসিটর �িতিট 

অবয়ব জুেড় ছিড়েয় আেছ এক দীঘ��াস। ঘেট যাওয়া �তভাগা আে�ালেনর �ৃিত আজেকর 

িদেন �িতমুহূেত� তার �াসি�কতা হািরেয় �ফলেছ, তার য�ণা তী� এক �বদনার অনুভূিত 

সৃি� কেরেছ এই উপন�ােস। ঔপন�ািসক কাক�ীপ অ�েলর �তভাগা আে�ালেনর কথা, 

সং�ামী কৃষক �নতা অতুল কািমল�ার �ৃিতচারণার মধ� িদেয় ফুিটেয় তুেলেছন। “কংসারী 

হালদার, কলকাতা �থেক আসা অেশাক �বাস, দি�েণর �ভাস রায়েদর সে� এেদেশর ম�থ 

�ঘাড়ুই, জগ�াথ মাইিতেদর সে� গাঙ সাঁতের �যেত হেতা ওপােড়র �গাপন আ�ানায়।”
২৬

 

দি�ণবে�র কাক�ীপ, �সানারপুর ও ভাঙেরর ল� ল� বগ�া চাষী ও ��তমজুর র��য়ী 

সং�াম চািলেয়িছল দীঘ�িদন ধের। লাটদার আর ইংেরজ শাসকেদর �যৗথ অত�াচাের পািলেয় 

�বড়ােত হেয়েছ �নতৃ�েক। কািমল�ার এই আে�ালন �ােমর পুেরােনা সাধারণ মানুেষর কােছ 

আজও �রণীয়। �ােমর মানুষেক সংগিঠত কের পুিলেশর আ�মেণর িব�ে� �য সংগঠন 

�তির হেয়িছল লালঝা�া িনেয় কৃষেকরা �য লড়াই কেরিছল তার কথা আজও �শানা যায়। 

এই উপন�ােসর অন�তম চির� কুড়ালী তাই বেল– “মামা বাউয় তুিম �স বাংলা �তরশ িতপা� 

সােলর আে�ালেনর �নতা �লাক। পুিলেশর তা�ু পুড়ােনা কমিন�।”
২৭
 িক� সময় বদেলর 

সে� সে� নতুন �জে�র কােছ এই আে�ালেনর �গৗরব অ�িমত। সময় বদেল যায় 

‘�জনভূিম’ পাে� যায়। স�া মেনার�েনর অবাধ �েবশ, সহেজই অসৎ পেথ �রাজগােরর 

�বণতা , আধুিনক জীবেনর আিবলতা �কাথায় �যন �সই লড়াইেয়র গ�েক �ান কের �দয়। 

তাই সং�ামী অতুল কািমল�ার পু�বধূ এখন প�ােয়ত সদেস�র সে� অৈবধ স�ক� িনম�ােণর 

মধ� িদেয় জিমর মািলক হেত চায়। �য জিমর আর ফসেলর অিধকােরর জন� এত লড়াই তার 

পিরণিত আমােদর এক চরম বা�েবর মুেখামুিখ দাঁড় কিরেয় �দয়। সরকাির শীলেমাহের আজ 
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জিমর অৈবধ �লনেদন হয়। মজুতদার, কােলাবাজাির, বাজার দেরর অ�াভািবক বৃি� আজ 

সরকাির পৃ�েপাষণায় হয়।     

         ‘�জনভূিম’ – র অন� একিট চির� �দেবেনর বাবা গেজন স�েক� আমরা জানেত 

পাির– “বাপ এককােল �জাতদার লাটদার খতম করেছ�, ফসেলর িতনভাগা িলেয় আে�ালন 

কেরিছেলা। জিম �জাতদােরর হউক আর লাটদােরর হউক, ফসেলর দু-ভাগ চািষর। এই িলেয় 

কম �লাক খতম হইেছ�? কত কাছাির পুড়াইেছ ওর বাপটা। তবুও বােপর কথা উঠেল কী গব� 

…�দমাক! বড় গলায় কয়, বাপ কাকারা অমন মুভেম� কেরিছেলা বেলই না আজ �দশময় 

�সৗ আইন কেরেছ� �দেশর গরিম�।”
২৮

 িক� সিত�ই িক �সই সং�ােমর �কােনা মূল� আজ 

আেছ? �দেবন উপলি� কের  �য লড়াইটা িছল, আজ পেড় রেয়েছ তার ভ�াবেশষ। তাই 

আজ এই চ�ন িপঁিড়র অহল�া দাসীেক অেনেকই ভুেল �গেছ। নতুন �জে�র কােছ এই 

লড়াইেয়র কািহিনর �কােনা মূল�ই �নই। তাই অহল�া দাসীর মৃতু�িদেন �রণসভার আেয়াজন 

করা হেলও অহল�ার নাতিন অ�িলর কােছও তার ঠাকুমার বিলদােনর ইিতহাস জানা �নই। 

�স বাবা রিতকা�েক �� কের ‘ঠা� মা ওই �িলগালাজ ব�ুেকর সামেন �গল �কিন? ঘের 

থাকেলই �তা পািরত? �তেরা–�চা� বছেরর �মেয়টার সামেন �কমন �বাবা �মের যায় 

রিতকা�। সিত� �তা মা �কিন �গিছল? �ধু িক মা একলা �গিছল? আরও কত মানুষ �য 

এিগেয়িছল। কােদর কথায়। কােদর উপেদশ ...কারাই বা �স মানুষ�লান!’২৯  এর �কােনা 

উ�র আজ আর �নই। এই মানুষ�িলর জন� শহীদেবদী হেয়িছল। িক� শহীদেবদী উ�র 

�জে�র কােছ পিরচয়হীনতার আবরেণ �ঢেক �গেছ। সংশয়া�� িনতাই যার বাবা ভূপিত 

�তভাগার জন� অ� লুিকেয় রাখেত িগেয় অ� িবে�ারেণর ফেল দৃি�শি� হািরেয়িছল �স 

িনেজর মেনই ভােব ‘বাপ খুড়ােদর কা�কািহিন অখন �ছেলেমেয়রা জােনেঠ কাঁই ...! তখন 

�তা অেতা�লান মা – �বান জীবন িদেল এই �ীেপর মানুেষর ভােলা কিরবার আশায় �ীপ 

ছািড়েয় িবেদেশর চাষামজুরেদর ম�ল কামনায়...। নািক অখনকার বাপ – ভাইরা �সাউ কথা 
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মুেখই আেনিন! গ� কয়িন ! যারা কয় ...তারা িক �ধু সং�াম সংঘষ�কারী বংেশর �লাকজন, 

�ছেলপুেলরা? তা হইেল িক এই সং�াম – আে�ালন সকেলর ম�েলর হইয়া উঠেছ িন! নািক 

এই সং�াম ... ইিতহস সকলেক লইয়া নয়...নািক বাদসাধ �কউ থাউকেবই...! িকছু �লাক 

�মেন িলেবিন।’
৩০

 আে�ালেনর গিরমার �িত সাধারণ মানুেষর এই অব�া, অ�ানতা আহত 

কের িনতাইেক। এর দায় কার? এ �ে�র উ�র অমীমাংিসতই �থেক যায়। নতুন সরকাির 

নীিত িকংবা দুন�ীিত আজ আর �সইিদেনর লড়াকু মানুষ�িলর �িত �কৃত ��া �াপন কের 

না। তাই সরকাির িনেদ�েশ ি�ডম ফাইটাররা সােড় সাতেশা টাকা কের �পনশন �পেলও 

�তভাগা – র বীর সং�ামীরা পান মািসক িতনশত টাকা। এই ব�বধােনর কারণ অ�াত । 

কািমল�ার �ছেল এই িনেয় হতাশা �কাশ করেল ধমেক ওেঠ অতুল কািমল�া। �ছেলটােক তাঁর 

িনেজর �ছেল মেন হয় না। মেন হয় �কান �জাতদােরর �ছেল। তাঁর এতিদনকার একটু একটু 

কের গেড় ওঠা অতীেতর সুখ�ৃিত �থেক তাঁেক �যন িবযু� কের িদে�। ‘�জনভূিম’–র জন� 

তাঁর আ�ত�ােগর মূল� িনধ�ািরত হেত পাের না সরকাির নীিতর �ারা। লড়াইটা একিদন 

হেয়িছল �স সত� িমথ�া হেত পাের না। �সই লড়াইেয়র �িতিট অনুভবই এখন �বঁেচ থাকার 

একমা� অবল�ন। 

       �তভাগা আে�ালন অিবভ� বাংলার �শষ সবেথেক বড় কৃষক আে�ালন। 

�াভািবকভােবই �তভাগা আে�ালনেক �ক� কের বত�মান বাংলােদেশর ঔপন�ািসকরাও 

উপন�াস রচনা কেরেছন। আমােদর আেলাচনার সূে� আমরা িতনিট উপন�াসেক িনেয় এখােন 

আেলাচনা করব। দুিট উপন�ােসর রচিয়তা �সিলনা �হােসন এবং একিট উপন�ােসর রচিয়তা 

আখতা��ামান ইিলয়াস।  

        ১৯৭১ সােল মুি�যুে�র পর সবে�ে�ই নতুন �জায়ার আসা আর� হেয় িগেয়িছল। 

সািহত�চচ�ােতও দৃি�ভ�ী ও মননশীলতার পিরবত�ন ঘেটিছল। এই সমেয়র একজন িবিশ� 
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ঔপন�ািসক হেলন �সিলনা �হােসন। তাঁর �য দুিট উপন�াস িনেয় আেলাচনা করব তার �থমিট 

হল ‘কাঁটাতাের �জাপিত’ (১৯৮৯ ি�:) এবং ি�তীয়িট হল ‘গায়�ী স��া’ (১৯৯৪ ি�:)। 

 

৬. কাঁটাতাের �জাপিত : �সিলনা �হােসন   

          নােচােলর �তভাগা আে�ালেনর িকংবদি� নারী ইলা িম�। এই ইলা িমে�র 

জীবনেক �ক� কেরই গেড় উেঠেছ �সিলনা �হােসেনর উপন�াস ‘কাঁটাতাের �জাপিত’। 

“�তভাগার দািবেত উ�রব� জুেড় আে�ালন যখন �ায় �শষ হেয় এেসিছল (১৯৪৬-৪৮) , 

�সই সময় রাজশাহীর নােচােল �তভাগার আে�ালন �� হেয়িছল। কিমউিন� পািট� ও কৃষক 

সিমিতর �নতৃে� পািক�ান �িত�ার পর ১৯৪৭ �থেক রাজশাহীর নবাবগ� ও নােচােল 

�তভাগার দািবেত সাঁওতাল , িহ�ু ও মুসলমান ভাগচািষেদর আে�ালন তী� িবে�ােহর �প 

িনেয়িছল। এই আে�ালেন ব� সংগঠক ও কম�ী অসীম সাহস ও আ�িরকতা িনেয় �যাগ িদেয় 

আ�দান কেরিছেলন।”৩১ 

         এই আে�ালেনর অন�তম �ন�ী ইলা িম�। িতিন �তভাগা আে�ালেন নােচােলর 

নারীেদর সংগিঠত কেরিছেলন। িতিন িছেলন চাঁপাইনবাবগে�র রামচ�পুর এলাকার 

কিমউিন� �নতা রেমন িমে�র �ী এবং িনেজও িছেলন ভারতীয় কিমউিন� পািট�র সদস�। 

িবেয়র পর ��রবািড়েত এেস �ামীর সে� সি�িলত ভােব নােচােলর কৃষক আে�ালেনর 

কােজ যু� হেয়িছেলন। এই রাজৈনিতক ব�ি�ে�র জীবনিভি�ক কািহিনেকই �সিলনা তাঁর 

উপন�ােসর িবষয় িহসােব �হণ কেরেছন। উপন�াস �ধু বা�ব কািহিনর �� �পায়ণ নয়। 

তার সে� িমেশ থােক ক�নার সুবাস। �সিলনা ইিতহাস ঘটনা আর ক�নার সু�র সংিম�ণ 

ঘিটেয়েছন তাঁর উপন�ােস। অি�গভ� নােচােলর সং�ােমর ইিতহােসর �িত িতিন �যমন দায়ব� 
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�থেকেছন �তমিন নানা কি�ত চির� সৃি�র মাধ�েম কািহিনিটেক একিট অন� মা�া দান করেত 

স�ম হেয়েছন।  

        উপন�ােসর �থম পয�ােয় ইলা িম� রেমন িমে�র িবেয় এবং নানা ঘটনাচে�র 

উপ�াপনা করা হেয়েছ। নবম অধ�ায় �থেকই ইলা িম� রামচ�পুের �মেয়েদর �ুল �তির 

কের তাঁর কম�কাে�র জগেত �েবশ কেরেছন। ১৯৪০ সােলর মাচ� মােস কৃষকেদর জন� 

কিমশেনর সুপািরশ এবং কৃষকসভার কম�কাে�র কথােক �লিখকা ইলা িমে�র ভাষেণর খসড়া 

�তির করার মাধ�েম আমােদর সামেন তুেল ধেরেছন। ঐিতহািসক তেথ�র বণ�না ঔপন�ািসক 

কাঠােমায় িতিন দ�তার সে� ব�� কেরেছন। এই উপন�ােস এেসেছ ১৯৪৬ সােলর ১৬ ই 

আগে�র ভয়াবহ দা�া �স�, ভারেতর সাধারণ িনব�াচেন মুসিলম িলেগর জয়লাভ, 

�সাহরাওয়াদ�ীর �ধানম�ী� লাভ, �নায়াখািলর দা�া, গা�ীজীর �নায়াখািল সফর, ইলা – 

রেমেনর �নায়াখািল গমন এরই মােঝ ১৯৪৭ সােলর ২০ �শ ���য়াির ি�িটশরােজর ভারত 

�ছেড় যাওয়ার �ঘাষণা ইত�ািদ ইিতহাস ব�� হেয়েছ। ১৪ ই আগ� পািক�ান নােম নতুন 

একিট রাে�র জ� হল। মালদহ �জলার পাঁচিট থানা – চাঁপাইনবাবগ�, �ভালাহাট, িশবগ�, 

নােচাল ও �গাম�াপুর রাজশাহী �জলার সােথ যু� হয়। মুসলমান �দেশ িহ�ুরা বসবাস 

করেত পারেব িকনা এই �� চলেত �� কের। এর মেধ�ই রেমন িমে�র মা িব�মায়া িম� 

এেদেশ �থেক যাওয়ার িস�া� িনেলন। িক� �সই মুহূত� �থেক সংখ�ালঘু স�দােয় 

�পা�িরত হওয়ায় িহ�ু স�দােয়র �য মানিসক সংশয় ও সংকট ঔপন�ািসক �সিটেক 

দ�তার সে� উপ�ািপত কেরেছন।  

       “ভারতীয় কিমউিন� পািট�র ি�তীয় কংে�স কলকাতায় অনুি�ত হেয়িছল ১৯৪৮ 

সােল। �সই সে�লেন বা কংে�েস পািট�র �নতা রণদীেভর �� এবং িনেদ�িশত িস�া� িছল 

�য , ভারত উপমহােদেশ িব�ব ঘটেবই, �সজন� সশ� তৎপরতার মাধ�েম সমাজত� �িত�া 

করেত হেব। এই িনেদ�িশত িস�া� বা�বায়েনর কায��ম চালােনার ���াপেট নােচােল 
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�তভাগা আে�ালেনর সূ�পাত এবং হঠকারীভােব, অ��ত প�িতেত নােচােল কৃষক িব�ব ও 

পুিলশ–কৃষক সংঘষ� সংঘিটত হেয়িছল ১৯৫০ সােলর জানুয়াির মােস।”
৩২
 রেমন িম� 

রনদীেভর এই িস�া�েক সমথ�ন জানান এবং তারই পিরে�ি�েত িতিন নােচােল �তভাগার 

িস�া� �নন। উপন�ােস আমরা ল�� কির কৃষকরা ধান �কেট সাঁওতাল �নতা মাতলার 

বািড়েত জমা কের তারপর ভাগ কের �জাতদারেদর ধান �নওয়ার জন� খবর �দওয়া হয়। 

যারা িনেত আেস তােদর �দওয়া হয় আর যারা উপি�ত হয় না তােদর ভাগ �গা�র গািড় 

কের পািঠেয় �দওয়া হয়। �জাতদাররা এটা �মেন িনেত পােরন না। থানায় ধান লুেঠর 

অিভেযাগ জানােনা হয়। এেত পুিলিস তৎপরতা বৃি� পায়। ১৯৪৮ সােলর ৬ –ই মাচ� ইলা 

িম� – রেমন িমে�র একমা� স�ান �মাহেনর জ� হয় কলকাতায়। স�ান জে�র পর িতিন 

আবার িফের এেস আে�ালেন অংশ�হণ কের চেল যান সাঁওতাল অধু�িষত এলাকায়। 

সাঁওতালেদর উ�ীিপত কেরন এবং তােদর সং�ােম �নতৃ� িদেয় হেয় ওেঠন তােদর ি�য় 

রািণমা। কৃষক ও সাঁওতালেদর �যৗথ উেদ�ােগ ধান কাটা �� হেলই পুিলেসর উপি�িতর 

খবর পাওয়া যায়। জানা যায় একিট �াথিমক িবদ�ালেয় কেয়কজন কৃষকেক পুিলস আটেক 

�রেখেছ। তােদর ছািড়েয় আনার জন� হাজার হাজার নারী পু�ষ জেড়া হয়। িলগ সরকােরর 

পুিলস ও �সনাবািহনী সাত – আটিট �ােম আ�ন �ািলেয় �দয়। হত�া,লুঠ,ধষ�েণর মধ� িদেয় 

অমানিবক অত�াচার চেল। ইলা িম� �রাহনপুর ��শেন পুিলেসর হােত ধরা পেড় যান। 

এরপর �� হয় দীঘ� িনয�াতেনর বীভৎস কািহিন। এই উপন�াসিট �শষ হয় ইলা িমে�র �য 

জবানবি� পািট� ইশেতহার আকাের �কািশত হেয়িছল তা পােঠর মধ� িদেয়। সম� পৃিথবী 

তাঁর উপর ঘেট যাওয়া নৃশংস অত�াচােরর কািহিন �জেনিছল এই জবানবি�র মাধ�েমই। 

          এই উপন�ােস ইলা িমে�র সং�ামী জীবন অত�� যে�র সােথ িচি�ত হেয়েছ। 

ঘটনা পর�রােকও সুরি�ত রাখা হেয়েছ। �শািষত িনগৃহীত কৃষকেদর ন�ায� দািব আদােয়র 
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�ে� এই অসীম সাহসী নারীর সব��পণ কের ঝাঁিপেয় পড়ার কািহিনেকই �সিলনা �হােসন 

িববৃত কেরেছন ঐিতহািসক সত� ও সািহিত�ক সেত�র সাথ�ক �মলব�েন।   

 

 ৭. গায়�ী স��া : �সিলনা �হােসন 

         ১৯৯৪ ি��াে� �কািশত �সিলনা �হােসেনর ‘গায়�ী স��া’ �য়ী উপন�ােসর �থম 

খে� �তভাগা �স�  িহেসেব এেসেছ । ঔপন�ািসক �ে�র ভূিমকােত উে�খ কেরেছন �ে�র 

�থম খে�র ব�াি� ১৯৪৭ – ১৯৫৮ সাল পয��। অথ�াৎ �দশিবভােগর পরবত�ী সমেয় সদ�সৃ� 

পূব� পািক�ােনর সামািজক রাজৈনিতক উ�াল পিরি�িতেক িতিন তাঁর উপন�ােস তুেল 

ধেরেছন। ভারেতর ি�খি�ত  �াধীনতা �াি�র ফল�িতেত �য �দশিবভােগর পিরণাম িছল 

তােত আমরা �পেয়িছ অত�াচার, িনয�াতন, বা�চু�িত, সীমা� স�াস, �দশত�াগ, উ�া�, শরনাথ�ী 

িশিবর, �াণহািন, স�ানহািনর য�ণায় দ� সাধারণ মানুেষর জীবন। �াভািবকভােবই এই 

শারীিরক ও মানিসক �য় �িতমুহূেত� দ� কেরেছ িনেজর অি��েক। �সিলনা এই 

ভাবনািটেকই ধরেত �চেয়েছন। কািহিনর সূ�পাত ঘটেছ �দশিবভােগর পর িভেটমািট �থেক 

উৎখাত হওয়া মুিশ�দাবােদর রাঙামািট �াম �ছেড় রাজশাহীেত আ�য় �নওয়ার উে�েশ� 

মহান�া পার হেত থাকা কেয়কিট িবপয�� পিরবােরর বণ�না িদেয়। পুি�তা আর আলী 

আহমদ ভারত �থেক নতুন রা� পূব� পািক�ােন �েবশ কের। স�ান স�বা পুি�তার ��েনর 

মেধ�ই ি�তীয় স�ােনর জ� হয়। তাৎপয�পূণ�ভােব পুে�র নাম রাখা হয় �তীক। ধেম�র 

িভি�েত দুিট রাে�র জে�র রাজৈনিতক িভি���র �ািপত হেয়িছল পরাধীন ভারতবেষ� দীঘ� 

িতনদশক ধের। যােত িনিদ�� �ভৗেগািলক অ�েল বসবাসকারী মানুষেক মুহূেত� সংখ�া�� 

িকংবা সংখ�ালঘু অিভধায় ভূিষত করা যায়। মানুেষর জীবেনর এই চরম �তেক সািরেয় 

�তালা যায় না। উ�া� হওয়ার য�ণার সে� �য অব�া িমেশ থােক তার �কােনা �িতেষধক 

হয় না। ফজেল গাজী, তার মা, �হডমা�ার নস��াহ, তাঁর �ী ও দুই �ছেল মিফজুল ও 
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তিরকুল তারাও ভারত �ছেড়েছ। নস��াহ নােচােল এেস �ােমর �াথিমক িবদ�ালেয় চাকির 

পান আর আলী আহেমেদর রাজশাহী কেলেজ বাংলা িবভােগ িহ�ু অধ�াপেকর �ছেড় যাওয়া 

শূন�পেদ িনেয়াগ হয়। বারবার তাঁর মেন হয় ‘ইেয় আজাদী ঝুটা হ�ায়’। নস��াহর বড় �ছেল 

মিফজুল আলী আহেমেদর সহেযািগতায় রাজশাহী কেলেজ ভিত� হয় এবং ছা� রাজনীিতেত 

জিড়েয় পেড়।      

         এই সময়ই নােচােল �তভাগা আে�ালন �� হয়। ইলা িম� ও রেমন িমে�র 

সহেযািগতায় নস��াহ, ফজেল গাজী এই আে�ালেনর সে� জিড়েয় পেড়। �জাতদার ওসমান 

গিণ �য স�েক� নস��াহ – র ভাই �স �তভাগার এই উ�াল দািবেক �মেন িনেত পাের না। 

�াভািবক ভােবই িবেরাধ তুে� ওেঠ। এর সে� যু� হয় পূব� পািক�ােন উদু�েক রা�ভাষা করার 

চ�া�। এই চািপেয় �দওয়া রা�নীিতর িব�ে� রাজশাহী কেলেজর ছা�রা িমিছল ও িবে�াভ 

�দশ�ন করেত িগেয় মুসিলম িলেগর দুবৃ��েদর �ারা আ�া� হন। কেয়কজন ছা�েক ���ার 

করা হয়। রাজশাহী �জেল তােদর আটক করা হয়। রাজশাহী শহের ছিড়েয় �দওয়া হয় দা�ার 

�জব। এই সুেযােগ ভয় �দখােনার রাজনীিতেত িহ�ুেদর স�ি� জেলর দের িবি� হেয় 

যায়। অেনক িহ�ুই সম� িকছু �ফেল �রেখ পািলেয় যায়।  

রেমন িমে�র �ারা চালু করা �তভাগােক ব� করার জন� পুিলস ও �সনাবািহনী 

তৎপর হেয় ওেঠ। সাঁওতাল ও কৃষকেদর �িতেরােধ চারজন পুিলস িনহত হয়। �িতেশাধ 

িনেত �সনাবািহনী িনিব�চাের �িল চালায়। �িলেত ফজেল গাজী িনহত হয়। �রাহনপুর ��শেন 

ইলা িম� ধরা পেড় যান। ইলা িম� সাঁওতােলর ছ�েবেশ িছেলন। তাঁেক সনা� করার জন� 

নস��াহ মা�ারেক ডাকা হয়। িক� িতিন তাঁেক �চেনন না বেল জানান। ইলা িম� এবং 

সাঁওতালেদর উপর অকথ� পাশিবক িনয�াতন চালােনা হয়। ইলা িমে�র িবচাের যাব�ীবন 

কারাদ� হয়।  
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        উপন�ােসর এই পয�ােয় মূলত রা�ভাষােক �ক� কের সাধারণ মানুষ �য সং�ােম 

ঝাঁিপেয় পেড়িছল �সই বৃ�া� ব�� হেয়েছ। উপন�ােসর পরবত�ী অংেশ ইলা িম� �স� আবার 

এেসেছ। তাঁর শারীিরক অব�ার অবনিতর কারেণ তাঁেক ঢাকা �মিডক�াল কেলেজ আনা হয়। 

আলী আহেমদ তাঁেক �দখেত যান। এখান �থেক প�ােরােল মুি� �পেয় কলকাতায় চেল যান 

ইলা িম�। এই অংেশ ভাষা আে�ালন �যেহতু ��� �পেয়েছ, তাই ইলা িম� �স� এখােনই 

�শষ হেয়েছ। �থম খ� সমা� হেয়েছ মাশ�াল ল’ জািরর �স� িদেয়। 

        �সিলনা �হােসন ‘গায়�ী স��া’ উপন�ােসর �থম খে� মূলত ভাষা আে�ালনেকই 

��� িদেয়েছন। ইলা িম� ও �তভাগা �স� কালানু�িমক ইিতহােসর পার�য�েক 

সিঠকভােব উপ�াপন করার লে��ই ব�ব�ত হেয়েছ। িতন খে� সমা� এই উপন�ােস 

�সিলনা–র মূল ল�� �দশিবভােগর পর পূব�–পািক�ােনর মানুেষর জীবেন ও সং�ৃিতেত 

ভাষােক �ক� কের �য অি�ে�র লড়াই �� হেয়িছল তাঁর বণ�না �দওয়া। এই ভাষািভি�ক 

জাতীয়তাবাদ নবসৃ� রা�িটেক একিট সূে� গাঁথেত �চেয়িছল। পরবত�ীকােল ভাষা আে�ালেনর 

পথ ধেরই বাংলােদেশর মানুষ মুি�যুে�র মাধ�েম অজ�ন কেরেছ একিট �াধীন সাব�েভৗম রা�। 

িক� �শষপয�� এই রা� ও তাঁর �াধীন অসা�দািয়ক ভাবমূিত�েক র�া করেত পােরিন। 

ব�ব�ুর হত�াকাে�র মধ� িদেয় �িতি�য়াশীল সা�দািয়ক উ� জাতীয়তাবাদী রাজনীিতর 

িব�ার বাংলােদেশর সাধারণ মানুেষর ��েক নস�াৎ কেরেছ। �দশিবভােগর য�ণােকও বুেক 

িনেয়ও �য মানুষ�িল নতুন একিট রাে�র স�ার সে� িমেশ �যেত �চেয়িছল �সখােনও িক� 

সৃি� হেয়িছল �িতব�কতা। তাই অেনক আ�বিলদােনর মধ� িদেয়ও আি�ক সংঘাত �থেক 

মানুষ মু� হেত পােরিন। �সই য�ণােকই ঔপন�ািসক এই উপন�ােস তাঁর িনিবড় পয�েব�ণ ও 

িবে�ষণী দ�তার �ারা িনম�াণ কেরেছন। 
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 ৮. �খায়াবনামা : আখতা��ামান ইিলয়াস 

         আখতা��ামান ইিলয়ােসর সািহত�জীবেনর সূ�পাত �ছাটগ� িদেয়। ১৯৭৬ – 

১৯৮৫ সােলর মেধ� �িতিনিধ�ানীয় �বশ কত�িল গ� তাঁর �কািশত হেয়িছল। ‘অন� ঘের 

অন� �র’, ‘�খাঁয়াির’, ‘দুেধভােত উৎপাত’ এই গ�সংকলন�িল এই সময়সীমার মেধ�ই 

�কািশত হয়। ১৯৮৬ �ীঃ �কািশত হয় তাঁর �থম উপন�াস ‘িচেলেকাঠার �সপাই’ এবং 

দশবছর পর �কািশত হয় ‘�খায়াবনামা’ (১৯৯৬ ি�:)। ইিলয়াস িনঃসে�েহ একজন 

�মতাশালী �লখক। তাঁর ‘মেতা �খরভােব সেচতন, জাতীয় মেনর গভীের িনম� এবং 

আ�স�ানী আেগর পেব�র �লখেকরা িছেলন না। এমন ভূিমসংল�তাও কােরা িছল বেল মেন 

হয় না। আজ যখন পুব বাংলার শ�ের মধ�িবে�র �ােমর জীবেনর সে� �যাগ �েমই িশিথল 

হেয় আসেছ, আজ যখন শ�ের মানুষেদর �দেশর সে� এই িবে�দ �েমই আধুিনকতার 

ল�ণ বেল গণ� হে�, তখন আখতা��ামান ইিলয়ােসর �দেশর মািটর সে� সৃজনশী�ভােব 

সংেযাগ �াপন ও সংেযাগর�া সীমাহীনভােব তাৎপয�পূণ�।”
৩৩

 

        তাঁর অসামান� মহাকােব�াপম উপন�াস ‘�খায়াবনামা’–য় এক গভীরতর �চতনােক ব�� 

কেরেছন। বাংলােদেশর �াি�ক জনপেদ বসবাসকারী একিট জনেগা�ীর যািপত জীবেনর 

খুঁিটনািট িতিন তুেল ধেরেছন তা তাঁর গভীর পয�েব�ণ শি�র ফল। িতিন িনেজই বেলেছন 

“�দেশর িক জািতর সং�ৃিতর �গাড়ায়” �যেত হেব। �ধুমা� মধ�িব� জীবেনর ‘স�াঁতস�াঁেত 

দুঃখেবদনােক’ সািহেত� িতিন লালন করেত চান না। ‘�খায়াবনামা’ তাঁর �সই ভাবনারই 

ফসল। এই উপন�ােসর িবষয়ব� মূলত মানুেষর �বঁেচ থাকার �খায়াব। কাৎলাহার িবেলর ধাের 

জ�ল সাফ কের বসিত গেড় �সাভান ধুমার সুেখ থাকার �খায়াব, তিমেজর �জাতজিমর সােথ 

সােথ �তভাগার �খায়াব, তাঁর বাবার ঘুেমর �ঘাের কাৎলাহার িবেলর অশরীরী মুনিসেক �দখার 

�খায়াব, �করামেতর �চরাগ আিল ফিকেরর মেতা গােয়ন হওয়ার �খায়াব–সবই একসময় 

�ভেঙ পেড়।  
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       �খায়াবনামার �� িবেলর মািলকানা জিমদােরর অধীেন চেল যাওয়ার মধ� িদেয়। 

জিমদাির �শাষেণ �িত�� হয় এই এলাকার মানুষ। পাশাপািশ শরাফত ম�ল ও কালাম 

মািঝর মেতা নতুন মুসলমান �জাতদার ��িণ �তির হেত থােক। �শাষেণর �ে� তারা 

জিমদােরর �থেক আলাদা নয়। তাই তােদর সােথ িবেরাধ �তির হয় তিমজ–�করামেতর মেতা 

�খেট খাওয়া মানুষেদর। িবল ডাকািতর আসািম হেয় তিমজ �ফরার হেয়ও �� �দেখ িনেজর 

জিমর। িখয়ার অ�েল িগেয় �তভাগা আে�ালেন জিড়েয় পেড়। যিদও �থেম তিমজ �তভাগার 

ব�াপাের আ�হী িছল না। “পি�েম ধান কাটেত িগেয় আিধয়ার-�দর কা�কারখানা �তা তিমজ 

�দেখ এেসেছ িনেজর �চােখই, এসব দাপাদািপ �স িনেজই িক আর পছ� কের? জিম হল 

�জাতদােরর, ফসল �ক কী পােব �সটা �তা থাকেব মািলেকর এি�য়াের। অথচ ফসেলর 

�বিশরভাগ দখল করেত আিধয়াররা �নেম পেড় হািতয়ার হােত।”
৩৪
 িক� তার এই সহমিম�তা 

��ােধ �পা�িরত হেত সময় লােগ না। শরাফত ম�ল ও তার �ছেল কােদর তিমজেক জিম 

বগ�া িদেত চায় – এর িপছেন একিট বৃহৎ �াথ� লুিকেয় আেছ। কােদর মেন কের তিমজেক 

জিম িদেল “তিমজটা এখন তার বেশই থাকেব। িগিরর ডাঙায় মািঝেদর দাপট এখনও কম 

নয়। মািঝেদর মেধ� এই তিমজটাই �গালাবািড় �গেল একবার না একবার তার �দাকােন িগেয় 

অেনক�ণ বেস থােক , লীেগর �ছেলেদর কথাবাত�া মন িদেয় �শােন। এেক িদেয়ই 

মািঝপাড়াটা কােদর িনেজর িদেক টানেত পারেব। আবার দেলর �নতােদর সামেন �স দািখল 

করেত পারেব তিমজেক। এরকম কম�ী এই এলাকায় আর পাওয়া যােব না। তাছাড়া , এসব 

মািঝ আর চাষা আর কলুেদর মেধ� �ভদােভদ রাখেল পািক�ােনর ডােক সাড়া �দেব �ক?”৩৫ 

        মুসিলম িলেগর র�ণশীল অংশ কিমউিন� এবং �তভাগা িবেরাধী িছল, তারা 

তিমেজর মেতা �লােকেদর কােছ িমথ�া �চার চািলেয় এই আে�ালনেক �� কের িদেত 

�চেয়িছল। পািক�ােন জিমদার মহাজিন থাকেব না। �তভাগা িনেয় বেলেছ, “পািক�ান হেল 

আফেসাস কেরেছ, তােদর কত �তিজ �তিজ মুসলমান �ছেল পািক�ােনর ডােক মুসিলম লীেগ 
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িভেড় �গেছ। তারা িক এমিন এমিন িভেড়িছল।”৩৬ িক� �যিদন ধান ভাগ হয় �সিদন �স 

বুঝেত পাের �কন িখয়ােরর আিধয়াররা দুইভাগ দািব কের আে�ালন কেরিছল। হােলর গ� 

মই, লাঙল, পািন বাবদ টাকা �কেট �রেখ তিমজ যা পায় তােত তার মুখ ‘কােলা’ হেয় যায়। 

িবিচ� রকম বেকয়ার দািব আর অ�ুত ব�াখ�া তাঁেক িবি�ত কের। িক� �মেন না িনেয় উপায় 

থােক না। �জাতদার ম�েলর সােথ লড়বার সামথ�� তার �নই। ম�েলর �ছাটেছেল �য 

পািক�ােনর �� �দখেছ �সখােনও কৃষেকর মুি� �নই। আেছ �শাষেণর হাতবদেলর �ি�য়া। 

�তভাগা আে�ালন �ভেঙ িদেত �জাতদার মহাজনরা সা�দািয়ক দা�া বাধায়। দুই স�দােয়র 

মানুেষর ঐক� ন� করার জন� একিট ভুল �বাঝাবুিঝ সৃি� করা হয়। তিমজ বুঝেত পাের তার 

জিমর �খায়াব �কানিদনই পূরণ হওয়ার নয়। কালাম মািঝর িবেল িবনা খাজনায় মাছ ধরেত 

িগেয় যমুনার মািঝেদর সােথ িবেরােধ জিড়েয় একজনেক সড়িকর আঘােত ঘােয়ল কের 

তিমজ। তার িব�ে� মামলা হয়। কােদর তােক ঢাকা শহের এম.এল.এ ইসমাইল �হােসেনর 

বািড়েত লুিকেয় রাখার পিরক�না কের যােত ভিবষ�েত �স তিমজেক কালােমর িব�ে� 

ব�বহার করেত পাের। ঢাকার ��েন তােক �তালা হয়। �সই ��েনর পােশই দাঁিড়েয় িছল 

শা�াহােরর ��ন। তােত �চুর পুিলস ওেঠ। কারণ িজ�াসা করেত িগেয় জানেত পাের 

আিধয়ারেদর হা�ামা দমন করেত যাে� পুিলস। তিমজ ওই ��েন উেঠ বেস। তার মেন হয় 

এখােন একটু �চ�া করেল �স বগ�ার জিম পােব। �ানীয় কৃষকেদর িব�াস কের না বেলই 

�জাতদাররা বাইেরর কৃষকেদর জিম বগ�া িদে�। এখােন বগ�াদার হেয় জিম চাষ করেল হাল 

িফের যােব। আর �তভাগা হেয় �গেল তােক আর �ক পায়। ব�িক িভটা ছািড়েয় �নেব। �সই 

��পূরেণর আকা�া িনেয় তিমজ ছুটেত থােক ঠাকুর গা,ঁ িহিল িকংবা নােচােল। 

          �� ইিতহাসেচতনা, মানিবকেবাধ এবং জীবনেক িনিবড়ভােব পয�েব�ণ করার 

দ�তাই আখতা��মান ইিলয়াসেক িদেয়েছ ‘�খায়াবনামা’ িনম�ােণর শি�। �তভাগার 
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ইিতহাসেক অিত�ম কের এই উপন�াস আসেল মৃি�কা সংল� �াি�ক মানুষ�িলর জীবন 

�বিচে��র ইিতহাস তােদর �দখা পূণ� ও অপূণ� সম� �খায়ােবরই িববরণ। 

          �শষিবচাের �ীকার করেতই হেব ‘�তভাগা’ একিট আংিশক সং�াম; সাধারণ 

কৃষকেদর কােছ কৃিষিব�ব তখনও িছল সুদূর আদশ�। �াভািবকভােবই কৃষকেদর মেধ� িকংবা 

�নতৃে�র মেধ�ও এই আে�ালনেক কায�করী �েপ এিগেয় িনেয় যাওয়ার মেতা �মতা িছল 

না। কৃষক সভার শি� িনিহত িছল �াম �েরর কিমিট �িলর মেধ�। এরাই মূলত কৃষকেদর 

মেধ� সংেযাগ বজায় �রেখ িনেজেদর �েয়াজন অনুযায়ী �ামীণ কায�ভার সামেলেছ এবং 

�তভাগার লড়াইেত এরাই এিগেয় এেসেছ। শ�ের মধ�িব� মানুষ এই আে�ালেনর সে� 

কখেনাই একা� হয়িন। বামপ�ী �নতৃ�ও এ ব�াপাের সফল হয়িন। “আগ� িব�েবর’ 

িবপয�েয়র পর বামপ�ী জাতীয়তাবাদীেদর জাতীয় সং�ােমর �কােনা কম�সূচী িছল না। 

কিমউিন� পািট�ই একমা� পািট� �য ‘�মতার জন� চূড়া� সং�ােমর’ ডাক িদেয়িছল। িক� 

‘জাতীয় �নতৃে�র মাথার উপর িদেয়’ কৃষক সং�ামেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার মেতা শি� তার 

িছল না।”৩৭ ফলত এই আে�ালনেক িনেয় �লখাও হেয়েছ খুব কম। বাংলােদেশর িসংহভাগ 

মধ�িব� �লখক �গা�ী �তভাগা আে�ালেনর সে� মানিসক ভােব স�ৃ� হেত পােরনিন। 

�াভািবক ভােবই িবেশষত উপন�ােসর ��ে� আমরা কৃষক �নতৃে�র ভূিমকা কমই ল�� 

কির। কিমউিন� ভাবনাপু� যুবকরাই এই ধরেণর উপন�ােসর মূল চািলকাশি� হেয়েছন। 

তােদর মধ�িব� মানিসকতাই উপন�ােসর গিতপথ িনম�ান কেরেছ। ব�িত�ম আখতা��ামান 

ইিলয়ােসর ‘�খায়াবনামা’ উপন�াসিট �যখােন �াি�ক মানুেষর �চাখ িদেয় জিম ও ফসেলর ��, 

অিধকােরর রাজনীিত �� হেয় ওেঠ। ‘�তভাগা’ আে�ালন িনেয় �লখা উপন�াস�িল 

আে�ালেনর পরবত�ীকােল রিচত হেয়েছ। �াভািবকভােবই আে�ালেনর িদশা িনম�ােণ এই 

উপন�াস�িলর �কােনা ভূিমকা �নই। িক� পরবত�ীকােলর সািহত�সৃি�র ��ে� ‘�েদেশর 

মৃি�কায় ও বাতাবরেণ, �েদশীয় অিভ�তায় সমৃ� হেয় তাঁরা ি�তীয় মহাযু�–সমকালীন 
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সংকটকালেক নবযুগ – �চতনার �া�র – শািনত কথাসািহেত� �পািয়ত করেলন। আধুিনক 

পৃিথবীেত উৎপীড়েনর িব�ে� �িতেরােধর বাণী এভােবই ব�া� হেয় যায় �দেশর গি� 

ছািড়েয়। �দেশ �দেশ �ভেবাধস�� মানুেষর �িতেরাধ এভােবই অিবি�� হেয় �দখা �দয়। 

�ত�াশা িনেয় আেস এমন �কানও নতুন �ভােতর –  

                     যেব উৎপীিড়েতর ��নেরাল 

                     আকােশ বাতােস �িনেব না –’
৩৮
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