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Abstract 
প্রখ্যোি  থোসোমহমিয  ও মনম্নবড়গপর  থো োর ঝড়েশ্বর চড়টোপোধ্যোে বিপিোন সিড়ের এ জন মবমিষ্ট তলখ্ । িোাঁর রচনোে 
বোদো বো তনোনোভূমিড়ি বসবোস োরী িোনুড়ের জীবনযন্ত্রিোর বোস্তব মচত্র িুড়ল ধ্ড়রড়েন অবলীলোে। তিভোগো আড়দোলড়নর 
পটভূমিড়ি মবমভন্ন চমরড়ত্রর সৃ্মমি থোে ‘স্বজনভূমি’ উপনযোড়স উড়ঠ এড়সড়ে পুমলড়ির অ থয মনযপোিন, জমিদোর-তজোিদোরড়দর 
মনিপি তিোেি প্রমিেোর খু্াঁমটনোমট মববরি। মবপ্লবী  াংসোরী হোলদোড়রর ঘমনষ্ঠ হওেোর  োরড়ি ঝড়েশ্বর চড়টোপোধ্যোে তিভোগো 
আড়দোলড়নর বহু অজোনো িথয সাংগ্রহ  রড়ি সিথপ হড়েমেড়লন।  ো দ্বীপ, তসোনোরপুর ও ভোঙড়ের লক্ষ লক্ষ ভোগচোমে ও 
তক্ষিিজুরড়দর মনড়ে আড়দোলড়নর অনযিি তনিো অিুল  োমিলযো দীঘপমদন ধ্ড়র সাংগ্রোি চোমলড়েড়েন তিভোগোর অমধ্ োর 
মনড়ে। ‘তিভোগো’ অথপোৎ মিনমট ভোগ যোর। এই ভোগ তচড়েড়ে িূলি ভোগচোমেরো বো বগপোচোমেরো িোড়দর উৎপোমদি ফসড়লর। 
জমির উৎপোমদি ফসড়লর মিন ভোড়গর দুই ভোগ দোমব  ড়র চোমে এবাং এ  ভোগ িোমল — এই ধ্োরিো এবাং চোমেড়দর নযোযয 
দোমব তথড় ই ১৯৪৬-৪৮ সোল িৎ োলীন পূবপবঙ্গ ও পমিিিড়ঙ্গর মবমভন্ন তজলোে সাংঘমটি হড়েড়ে তিভোগো আড়দোলন। 
‘স্বজনভূমি’ উপনযোড়স গড়জন িোমল, অিুল  োমিলযো, রমি োন্ত, অমশ্বনী, সড়রোমজনীড়দর লেোই-এর বোস্তড়বোমচি মচত্র উদ্ভোমসি 
হড়েড়ে। মনিোই, তদড়বন, রমি োন্তড়দর সৃ্মমি থোে  াংসোরী হোলদোর, অড়িো  তবোস, প্রভোস রোে, গুিধ্র, জগন্নোথ, যিীন 
িোইমি, িন্মথ ঘেুই, িোড়হর মিঞোড়দর সড়ঙ্গ বহু সোধ্োরি চোমে আড়দোলড়ন সোমিল হড়েড়ে মনড়জড়দর অমধ্ োর মেমনড়ে 
তনওেোর জনয। এই আড়দোলড়ন পুরুে-িমহলো মনমবপড়িড়ে অিযোচোমরি ও লোমিি হড়েড়ে। এই অিযোচোমরি িোনুেগুমলর িড়ধ্য 
এখ্নও তবাঁড়চ রড়েড়েন অিুল  োমিলযো ও খ্ড়গন িোইমি। িোাঁড়দর যুব  বেড়সর লেো ু জীবড়নর সৃ্মমি থো এই বোধ্প য 
বেড়স িোনসপড়ট এখ্নও জ্বলজ্বল  রড়ে। আড়দোলড়নর দুমবপেহ মদনগুমলড়  িোই িোাঁরো ত োনিড়িই ভুলড়ি পোরড়েন নো। 
তদড়বন িোমল মপিো গড়জন িোমলর সাংগ্রোিী জীবড়নর প্রসঙ্গ িুড়ল গবপড়বোধ্  রড়লও বৃদ্ধ অিুল ম াংবো খ্ড়গন বিপিোন প্রজড়ন্মর 
 োড়ে গুরুত্বহীন হড়ে পড়েড়েন। িোাঁরো আড়দোলড়নর প্রিযক্ষ সাংগ্রোিী অথচ িোাঁড়দরড়  বিপিোড়নর িোনুেজন তসইভোড়ব সম্মোন 
ও সিোদর  ড়রনো। মনিঃস্বোথপ লেোই-এ স ল িোনুড়ের অমধ্ োড়রর মবেেমট প্রচ্ছন্ন থো ড়লও বিপিোন প্রজড়ন্মর িোনুড়ের 
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স্বোথপপরিো, তলোভ, মবলোমসিো অিুল  োমিলযো ও খ্ড়গন িোইমিড়দর অন্তরোত্মোড়  সপোড়ট আঘোি  ড়র। তনোনোভূমির িোমটড়ি 
অিুল  োমিলযো, সড়রোমজনী, অমশ্বনী, রমি োন্ত, গড়জন িোমল, খ্ড়গন িোইমিড়দর আড়দোলন গ্রোড়ির সড়চিন িোনুড়ের  োড়ে 
আজও স্মরিীে।  ো দ্বীপ, নোিখ্োনো, ভোঙে প্রভৃমি প্রিযন্ত অঞ্চড়লর আনোড়চ  োনোড়চ  োন পোিড়ল আজও তিোনো যোে 
আড়দোলড়নর িিপোমন্ত  সুর। অিুলরো  ীভোড়ব পুমলড়ির অ থয মনযপোিন, লোটদোর ও িোসড় র মনিপি অিযোচোর সহয  ড়র 
মনড়জড়দর দোমবদোওেো মনড়ে আড়দোলড়ন অনে মেড়লন ঝড়েশ্বর চড়টোপোধ্যোড়ের ‘স্বজনভূমি’ উপনযোড়স িোরই জ্বলন্ত ইমিহোস 
আজও সোক্ষয বহন  ড়র চড়লড়ে। 

______________________________________________________ 

Discussion   
সোমহিয হল সিোড়জর দমলল। িোই যুড়গ যুড়গ,  োড়ল  োড়ল সাংঘমটি সিোড়জর মবমভন্ন ঘটনোবলী সোমহড়িযর পোিোে মলমপবদ্ধ 
 ড়রড়েন সোমহমিয গি। দীঘপ সিে োল ইাংড়রজ িোসনোধ্ীন থো োর  োরড়ি ইাংড়রজ িোসড়নর প্রিযক্ষ ও পড়রোক্ষ প্রভোড়বর 
চোলমচত্র ভোরিীে সোমহিয িথো বোাংলো সোমহড়িয মনিপি বোস্তবিোে ফুড়ট উড়ঠড়ে। দিি-দ্বোদি িিড়  বোাংলোসোমহিয আত্মপ্র োি 
 রড়লও অষ্টোদি িিোমি অবমধ্ বোাংলোসোমহড়িয গড়দযর মব োি তসর িভোড়ব পোওেো যোেমন। তফোটপ উইমলেোি  ড়লজ স্থোমপি 
হওেোর পর বোাংলো ভোেো ও সোমহড়িযর আমঙ্গনোে িুড়খ্র  থো মদড়ে সোমহিয সম্ভোর গড়ে ওঠোর এ   োলপবপ শুরু হে। ত মর 
সোড়হব, িৃিুযঞ্জে মবদযোলঙ্কোর, রোিরোি বসু, রোজীবড়লোচন িিপো, চন্ডীচরি িুন্সী প্রিুখ্ তলখ্ড় র সমিে প্রড়চষ্টোে গড়দযর এই 
সূমি োগোর আত্মপ্র োি  রড়লও পরবিপী োড়ল তপিোদোমর তলখ্ ড়দর হোড়ি বোাংলো গড়দযর ভোেো ও রূপড়সৌদযপ সিৃদ্ধ হড়েড়ে। 
মবড়িেি, রোিড়িোহন রোে, ঈশ্বরচন্দ্র মবদযোসোগোর, বমঙ্কিচন্দ্র চড়টোপোধ্যোে, িোরোিঙ্কর বড়দযোপোধ্যোে, মবভূমিভূেি বড়দযোপোধ্যোে, 
িোমন  বড়দযোপোধ্যোে, শিলজোনদ িুড়খ্োপোধ্যোে, রবীন্দ্রনোথ ঠো ুর, সিীনোথ ভোদুেী, বনফুল প্রিুখ্ তলখ্ড় র হোড়ি গদযসোমহিয 
পূিপিো তপড়েড়ে সোমবপ ভোড়ব। সোম্প্রমি  োড়লর  থো োর তদড়বি রোে, সুনীল গড়ঙ্গোপোধ্যোে, িহোড়শ্বিো তদবী, নবনীিো তদবড়সন, 
সুমচত্রো ভটোচোযপ, অমনল ঘেোই, িীড়েপদু িুড়খ্োপোধ্যোে, অির মিত্র, িপন বড়দযোপোধ্যোে, ভগীরথ মিশ্র, অমভমজৎ তসন, নমলনী 
তবরো, সিড়রি িজুিদোর, শস ি রমক্ষি, সোিয ী হোলদোর, তদবেপী সোড়রোগী, ঝড়েশ্বড়রর চড়টোপোধ্যোে প্রিুখ্  থোসোমহমিয ড়দর 
তলখ্নীড়ি অবলীলোে ফুড়ট উড়ঠড়ে সিোড়জর বহু বোস্তব  োমহমন। 
         বোাংলো  থোসোমহড়িযর মনম্নবড়গপর  থো োর, বোদো অঞ্চড়লর সোমহিযস্রষ্টো ঝড়েশ্বর চড়টোপোধ্যোে ২৬ড়ি নড়ভম্বর, ১৯৪৮ 
সোড়ল দমক্ষি ২৪ পরগিোর ডোেিন্ড হোরবোড়র জন্মগ্রহি  ড়রন। মিমন ডোেিন্ড হোরবোর হোইসু্কড়লর মিক্ষো তিে  ড়র  মল োিো 
মবশ্বমবদযোলড়ের অধ্ীনস্ত ডোেিন্ড হোরবোর ফম রচোাঁদ  ড়লজ তথড়   লো মবভোড়গ স্নোি  হন। বোাংলোসোমহড়িয স্বোধ্ীড়নোত্তর োড়ল, 
মবড়িে  ড়র েোড়টর দি  তথড়  সোমহড়িযর ধ্োরোে পোঠড় র মবড়নোদড়নর িূল লক্ষ সোিড়ন তরড়খ্ বহুল পমরিোড়ি উপনযোস 
উৎপোমদি হওেোর তয প্রমিেো লক্ষ  রো যোে িোরই উত্তরসূমর মহসোড়ব সোমহড়িযর আমঙ্গনোে ঝড়েশ্বর চড়টোপোধ্যোড়ের আমবভপোব। 
েোত্রজীবড়নই িোাঁর তলখ্োড়লমখ্র হোড়িখ্মে এবাং িো মবমভন্ন পত্রপমত্র োে প্র োমিি হড়ি থোড় । তিভোগো আড়দোলড়নর মবপ্লবী 
 াংসোরী হোলদোড়রর ঘমনষ্ঠ হওেোর  োরড়ি দমক্ষি ২৪ পরগিো তজলোর মবড়িেি সুদরবন বোদো অঞ্চল, দ্বীপ বো চড়র 
বসবোস োরী িোনুড়ের সোড়থ ঘমনষ্ঠ সুড়যোগ তপড়েড়েন। এই সূড়ত্রই মিমন মনম্নবগপীে িোনুেড়দর খু্ব  োে তথড়  তজড়নড়েন এবাং 
িোড়দর িড়নোভোব বুড়ঝড়েন। তিোটোিুমটভোড়ব ঝড়েশ্বর চড়টোপোধ্যোে সত্তড়রর দি  তথড়  তয তলখ্োগুমল মলখ্ড়ি শুরু  ড়রন 
তসগুমল পুস্ত  আ োড়র িিোন্বড়ে প্র োমিি হড়ি থোড় । িোাঁর প্রথি প্র োমিি গল্প ‘িগ্নচর’। এর পরবিপীড়ি ‘বদর’ (১৯৯২), 
‘চরপূমিপিো’ (১৯৯৫), ‘স্বজনভূমি’ (১৯৯৪), ‘সমহস’ (২০০৩), ‘সিুদ্রদুেোর’ (২০১০), ‘ফুড়লর িোনুে’ (২০০০), ‘পুড়বর তিঘ 
দমক্ষড়ির আ োি’ (১৯৯৫), ‘মবড়নোদড়নর মবপনি’ (১৯৯৩) প্রভৃমি উপনযোড়স ঝড়েশ্বড়রর সোমহিয ীমিপর যথোথপ পমরচে পোওেো 
যোে। এেোেোও িোাঁর ‘তনোনো’, ‘িোিোরমস’, ‘জড়লর আেনো’, ‘ডোনমদড় র সঙ্গী’, ‘প্রিীলো প্রড়বি’, ‘মসনু্ধ ’, ‘নিুন তদহ’, 
‘আিড়িল’, ‘সে বোাঁড়  মটমভ’ প্রভৃমি গল্পগুমলড়ি উড়ঠ এড়সড়ে বোদো অঞ্চড়লর িোনুড়ের জীবন-জীমব ো ও জীবনসাংগ্রোড়ির 
পুঙ্খোনুপুঙ্খ  োমহমন।  
          ‘তিভগো’  ী? এপ্রড়ের উত্তড়র বলো যোে, ‘তিভোগো’ িড়ির অথপ মিনমট ভোগ। এ ভোগ িূলি ভোগচোমে বো বগপো 
চোমেড়দর উৎপোমদি ফসড়লর ভোগ। জমির উৎপোমদি তিোট ফসড়লর মিন ভোড়গর দুই ভোগ ফসল দোমব  ড়র চোমে; আর 
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এ ভোগ জমির িোমল - এই তিভোগো বো মিনমট ভোড়গর ধ্োরিো তথড় ই এবাং চোমেড়দর নযোযয দোমব তথড় ই ১৯৪৬ সোড়লর 
মডড়সম্বর িোড়স তিভোগো আড়দোলড়নর সূত্রপোি। আড়গ ভোগ চোড়ের বো বগপোপ্রথোে জমির উৎপোমদি ফসড়লর তেোড়লো আনোে 
িোমলড় র তগোলোে িজুি হি। িোর তথড়  যৎসোিোনযটু ুই চোমের ভোড়গ জুটি। ফসল ফলোড়নোর সিস্ত র ি শ্রি ও চোড়ের 
বীজ চোমে সরবরোহ  রড়লও উৎপন্ন ফসড়লর উপযুক্ত ভোগ বো পোমরশ্রমি  ত োনটোই তপিনো িোরো। ফড়ল িোড়দর দুদপিোর 
তিে মেলনো। এপ্রসড়ঙ্গ ‘ োড়স্ত’ উপনযোড়সর চমরত্র রোধ্োর জবোমনড়ি উড়েখ্য- 

“তয চোমে আত্মহিযো  ড়র, তস মনিে সব রোস্তো তখ্োেোড়নোর পর সোহসও খু্ইড়েমেল তবাঁড়চ থো োর, আিোর ঘড়রর 
িোনুেমট এিন  রড়ব নো ম েুড়িই, তস লড়ে যোড়ব তিে পযপন্ত।”১ 

বস্তুি রোধ্োর স্বোিীর িিই ভোগচোমেরো লড়ে তগড়ে মনড়জড়দর অমধ্ োর আদোড়ের জনয। ফড়ল িৎ োলীন পূবপবঙ্গ এবাং এবাং 
পমিিবড়ঙ্গর মবমভন্ন তজলোে  ৃে ড়দর সমম্মমলি প্রেোড়স আড়দোলন সাংঘমটি হে। বিপিোন বোাংলোড়দড়ির রাংপুর তজলো এবাং 
পমিিবড়ঙ্গর অমবভক্ত মদনোজপুর তজলোে এই আড়দোলন িীব্র আ োর ধ্োরি  রড়লও পমিিবড়ঙ্গর বহু তজলোর গ্রোিোঞ্চড়ল 
আড়দোলড়নর ধ্োরো মনড়িড়ে েমেড়ে পড়ে। এই ধ্োরোরই সমিে প্রভোব পড়ে তনোনো ভূমিড়ি, বোদো অঞ্চড়ল। 
         তিভোগো আড়দোলন সম্পড় প পযপোড়লোচনো  রোর আড়গ এর ইমিহোস জোনো এ োন্ত আবমিয । আর এমবেড়ে জোনড়ি 
হড়ল তস সিড়ের ভূমি বযবস্থো সম্পড় প জোনো প্রড়েোজন। মব্রমটি িোসড়নর পূড়বপ বোাংলোর গ্রোিোঞ্চড়ল জমির িোমল  মেল চোমেরোই। 
তিোঘল আিল পযপন্ত িোরো এ  িৃিীেোাংি বো  খ্ড়নো  খ্ড়নো িোর তচড়েও  ি ফসল  র মহসোড়বর জমিদোর বো স্থোনীে 
িোসন িপোর িোধ্যড়ি রোষ্ট্রড়  প্রদোন  রি। মব্রমটিড়দর েলচোিুরিোে ‘মচরস্থোেী বড়দোবস্ত’ প্রথো চোলু হড়ল চোমের জমির 
িোমল োনো সরোসমর চড়ল যোে জমিদোরড়দর  ব্জোে। এই মনিপি বযবস্থোড়  বলো হি ‘আমধ্েোমর’। তজোিদোমর ও জমিদোমর প্রথো 
প্রোমন্ত   ৃে ড়দর তিোেড়ির সুড়যোগ  ড়র মদড়ে পরবিপী জীবড়ন িোড়দর মনিঃস্ব হড়ি বোধ্য  ড়রড়ে। খ্োজনো আদোড়ের জনয 
জমিদোর-তজোিদোররো এই সুড়যোড়গ চোমেড়দর দোড়সর িি বযবহোর  রড়ি শুরু  ড়রমেল। উৎপন্ন ফসড়লর পমরবড়িপ  ৃে ড়দর 
বোধ্য  রো হি অথপ-সম্পমত্ত মদড়ে খ্োজনো পমরড়িোধ্  রড়ি। এিনম  মিথযো তদনোর দোড়ে অড়ন  তক্ষড়ত্র এড়দর জমেড়ে 
সবপহোরো  রড়ি মপেপো মেলনো িহোজনরো ও জমিদোররো। আবোর সুদড়খ্োর িহোজনড়দর ঋড়ির ফোাঁড়দ পো মদড়ে সিৃদ্ধ  ৃে  
পমরিি হড়েড়ে আমধ্েোর আর তক্ষিিজুড়র। জমিদোর ও তজোিদোরড়দর এই তিোেড়ি  ৃে ড়দর িড়ন মবড়ক্ষোড়ভর আগুন জ্বড়ল 
ওড়ঠ। এই মবড়ক্ষোভড়  সাংগমঠি  ড়র ১৯৩৬ সোড়ল গমঠি হে ‘সবপভোরিীে  ৃে  সমিমি’। ১৯৪০ সোড়ল ফজলুল হ  
বোাংলোড়দড়ির িন্ত্রীসভোর উড়দযোড়গ বোাংলোর ভূমি বযবস্থো সস্কোড়রর প্রস্তোব তদে ‘ফ্লোউড  মিিন’। এই  মিিড়নর সুপোমরি মেল 
জমিদোর প্রথোর উড়চ্ছদ  ড়র চোমেড়দর সরোসমর সর োড়রর প্রজো  রো এবাং িোড়দর উৎপোমদি ফসড়লর মিনভোড়গর িড়ধ্য 
দুই ভোড়গর িোমল োনো প্রদোন  রো। এই সুপোমরি বোস্তবোেড়নর জনয চোমে ুল সাংঘবদ্ধ হড়ি থোড়  সমিে আড়দোলড়নর 
িোধ্যড়ি। এপ্রসড়ঙ্গ উড়েখ্য তয- 

“সবপহোরো তশ্রমির শবপ্লমব  আদড়িপ অনুপ্রোমিি হড়ে শ্রমি  তশ্রমির সোড়থ ভোরড়ির  ৃেড় রোও যমদ সাংগ্রোড়ির িড়ঞ্চ 
অবিীিপ হন, িোহড়ল সোম্রোজযবোদী তিোেড়ির িৃঙ্খল চূিপ  ড়র শ্রমি - ৃেড় র নেো মবপ্লবী ভোরি তদখ্ো তদড়ব,”২ 

১৯২১-২২ সোড়লর তপ্রমক্ষড়ি গোমন্ধমজর এই উপলমি পরবিপীড়ি আপ্তবো য মহড়সড়ব প্রিোমিি হড়েড়ে।  ৃে ড়দর সাংগমঠি 
আড়দোলনই শ্রমি -িজুর িথো সিগ্র ভোরিবোসীর স্বোধ্ীনিো আনেড়ন অড়ন টোই অনুঘটড় র  োজ  ড়রড়ে। 
          মবাংি িিোমির প্রথিোধ্প পৃমথবী িথো ভোরিবড়েপর ইমিহোড়স ভীেি গুরুত্বপূিপ  োলপবপ। এই  োলপড়বপ শুধু্িোত্র দুমট 
মবশ্বযুদ্ধ সাংঘমটি হড়েড়ে িো নে, এই  োলপড়বপর নোনোন আঞ্চমল  গিআড়দোলন যো ভোরিবেপড়  স্বোধ্ীনিোর তসোপোড়ন উঠড়ি 
প্রভূি সহোেিো  ড়রড়ে। প্রথি মবশ্বযুদ্ধ, মদ্বিীে মবশ্বযুদ্ধ, অসহড়যোগ আড়দোলন, ভোরিেোড়েো আড়দোলড়নর িি সবপভোরিীে 
বো মবশ্ববযোপী প্রভোব নো থো ড়লও তিোমেি চোমেড়দর দ্বোরো সাংঘমটি তিভোগো আড়দোলন আঞ্চমল িোর গমন্ডড়িই সীিোবদ্ধ মেল। 
িড়ব স্বোধ্ীনিোপূবপ ভোরিবড়েপর সবপবৃহৎ  ৃে  আড়দোলন হল তিভোগো আড়দোলন। শুধু্িোত্র  ৃে  সিোড়জ নে, সিোজসড়চিন 
আত্মিযপোদোসম্পন্ন তলখ্   মব সিোড়জও আড়দোলড়নর প্রভোব সুদূরপ্রসোরী। এই আড়দোলড়নর তপ্রক্ষোপট, আড়দোলড়নর 
ভোবধ্োরোে পুষ্ট বযমক্তবগপ স্বোধ্ীড়নোত্তর বোস্তববোদী তলখ্ গি উপনযোস রচনোে ব্রিী হড়েড়েন। িড়ব এই ধ্োরোর মবমিষ্ট তলখ্  
গুিিে িোন্নোর ‘লমখ্দর মদগোর’ (১৯৫০), তসমলনো তহোড়সড়নর ‘গোেত্রী সন্ধযো’ (১৯৯৪) ও ‘ োাঁটোিোড়র প্রজোপমি’, িহোড়শ্বিো 
তদবীর ‘বড়দোবমস্ত’ (১৯৮৭), সোমবত্রী রোড়ের ‘পো োধ্োড়নর গোন’ (১৯৫৬), নোরোেি গড়ঙ্গোপোধ্যোড়ের ‘লোলিোমট’ (১৯৫১), 
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আক্তোরুজ্জোিোন ইমলেোড়সর ‘তখ্োেোবনোিো’ (১৯৯৬) ও ঝড়েশ্বর চড়টোপোধ্যোড়ের ‘স্বজনভূমি’ উপনযোড়সর মবেে মবমভন্ন অঞ্চড়ল 
সাংঘমটি তিভোগো আড়দোলড়নর পটভূমি মনড়ে রমচি। 
          ‘লমখ্দর মদগোর’ উপনযোড়সর নোে   ৃে  লমখ্দড়রর জীবনভোবনোর  থো ও তিরড়িো পঞ্চোন্ন সোড়লর ঐমিহোমস  
পটভূমি মনড়ে তলখ্ো। তিভোগো আড়দোলড়নর পর  ৃেড় র িোনমস  অবস্থোর পমরবিপন তদখ্োড়নো হড়েড়ে এই উপনযোড়স লমখ্দর 
চমরড়ত্রর িোনমস  টোনোড়পোড়েড়নর িধ্য মদড়ে। তযড় োন আড়দোলনই ত োন নো পূবপবিপী ঘটনোধ্োরোর সড়ঙ্গ সমৃ্পক্ত। তসমলনো 
তহোড়সড়নর ‘গোেত্রী সন্ধযো’ উপনযোড়স তদি ভোড়গর পর িুমিপদোবোড়দর রোঙ্গোিোমট গ্রোি তেড়ে রোজিোহী তজলোে আশ্রে তনওেো 
এ মট পমরবোড়রর মবপযপড়ের  োমহমনই এর উপজীবয মবেে। ধ্ড়িপর মভমত্তড়ি মবভোমজি রোড়ষ্ট্রর রোজননমি  ও তভৌড়গোমল  
মভমত্তপ্রস্তর স্থোমপি হওেোর পর উদবোস্তু যন্ত্রিোে মবদ্ধ হড়েড়ে ফজল, িমফজুল, পুমিিোড়দর িি িোনুেজন। এর সড়ঙ্গ মিড়ি 
তগড়ে িমহলো  িড়রড ইলো মিড়ত্রর তনিৃড়ত্ব সাংঘমটি নোড়চোড়লর তিভোগো আড়দোলন (১৯৪৬-১৯৪৮)। আক্তোরুজ্জোিোন 
ইমলেোড়সর ‘তখ্োেোবনোিো’-র  োমহমন মবড়লর িোমল োনো জমিদোরড়দর হোড়ি চড়ল যোওেোর িধ্য মদড়ে শুরু হড়েড়ে। 
আ িোরুজ্জোিোড়নর  থোে-  

“পমিড়ি ধ্োন  োটড়ি মগড়ে আমধ্েোর-তদর  োন্ড োরখ্োনো তিো িমিজ তদড়খ্ এড়সড়ে মনড়জর তচোড়খ্ই, এসব দোপোদোমপ 
তস মনড়জই ম  পেদ  ড়র? জমি হল তজোিদোড়রর? ফসল ত   ী পোড়ব তসটো থো ড়ব িোমলড় র এমক্তেোড়র। অথচ 
ফসড়লর তবমিরভোগ দখ্ল  রড়ি আমধ্েোর তনড়ি পড়ে হোমিেোর হোড়ি।”৩ 

প্র ৃি আড়দোলড়নর িোধ্যড়ি  ৃে রো মনড়জড়দর অমধ্ োর মেমনড়ে মনড়ি তচড়েড়ে। ‘ োাঁটোিোড়র প্রজোপমি’ উপনযোড়সও তসমলনো 
তহোড়সন ম াংবদমন্ত নোরী তিভোগো আড়দোলড়নর প্রথি তশ্রমির তনত্রী ইলো মিড়ত্রর জীবনড়  ত ন্দ্র  ড়র গড়ে িুড়লড়েন বোস্তব 
 োমহমন। 
         ‘বড়দোবমস্ত’ িহোড়শ্বিো তদবীর তিভোগো আড়দোলনড়  মনড়ে রমচি অনযিি জনমপ্রে উপনযোস। এড়ি আড়দোলড়নর 
প্রিযক্ষ  োমহমন তনই। িড়ব উপনযোড়সর অনযিি চমরত্র তভোলোনোড়থর সৃ্মমি থোে ‘তিভোগো’-র পটভূমিড়ি গড়ে উড়ঠড়ে বিপিোন 
ভোরিবড়েপর রোষ্ট্রীে বযবস্থোর স্বরূপ উড়ন্মোচড়নর পোিোপোমি এ  বযমক্তর আত্মোনুসন্ধোড়নর  োমহমন। সিড়ের সোড়থ সোড়থ 
পমরবমিপি হে সবম েুর, এই বোস্তবিোর সিযিো ধ্রো পড়েড়ে রোি তসড়নর জবোমনড়ি – 

‘টোইড়ি স মল তচঞ্জ  ইরো মগড়ে, িোই িড়ন  মর।  রু । আবোর তচঞ্জ আইব, ইমিহোড়সর সিয।’৪  
ইমিহোড়সর পুনরোবৃমত্ত এ তিো মচরন্তন সিযিোে আিোড়দর  োড়ে ধ্রো তদে। এই উপনযোড়স িোরই প্রমিফলন ঘড়টড়ে 
অবলীলোিড়ি।  
         আবোর গোড়রো পোহোড়ের হোজাং উপজোমির তিভোগোর লেোই-এর বীরত্ববযঞ্জ   োমহমন মনড়ে প্রখ্যোি  থো োর সোমবত্রী 
রোে গড়ে িুড়লড়েন এ  অননয িহো োমবয  উপনযোস ‘পো োধ্োড়নর গোন’। ধ্নিোমন্ত্র  সিোজ  োঠোড়িোে শ্রমি  ও  ৃে ড়দর 
সড়ঙ্গ িোমল ড়দর সাংঘোি, পুমলমি মনপীেন, জমিদোর ও তজোিদোরড়দর মনিপি তিোেি, ক্ষিিো ও অমধ্ োড়রর লেোই-এ মবপন্ন 
ও মবপযপড়ের তয পমরিোি িোরই বোস্তড়বোমচি মচত্র ‘পো োধ্োড়নর গোন’ উপনযোস। মহদু ও িুসলিোনড়দর রোজননমি  মবড়রোধ্ 
ও জমিদোরড়দর তিোেড়ির মবেথোবোর মবরুড়দ্ধ  ৃে ড়দর সাংগমঠি আড়দোলড়নর মচত্রই নোরোেি গড়ঙ্গোপোধ্যোড়ের ‘লোলিোমট’ 
উপনযোস।  ৃেড় র যন্ত্রিোদগ্ধ জীবড়নর  থো বলড়ি মগড়ে তলখ্  উপনযোড়সর অনযিি চমরত্র রঞ্জড়নর ভোেড়ি িুড়ল ধ্ড়রড়েন 
উড়েখ্ড়যোগয এই  থোগুমল— 

“…নদীর বনযোে  োলোপুখ্মর অঞ্চড়লর হোজোর হোজোর মবড়ঘ ধ্োনী জমি  ীভোড়ব বরবোদ হড়ে যোে। আর জমিদোড়রর 
ম েু জল র বোাঁচোবোর জনয নষ্ট হে হোজোর তলোড় র গ্রোস। এবোর রুড়খ্ দোাঁেোড়ি হড়ব আপনোড়দর স ড়ল হোড়ি 
হোি মিমলড়ে বোাঁধ্ বোাঁধ্ড়ি হড়ব। হেড়িো জমিদোড়রর লোমঠেোল আসড়ব, পুমলিও আসড়ি পোড়র। তসজনয আপনোরো 
মপমেড়ে যোড়বন ম নো তস মবচোড়রর ভোর আপনোড়দর ওপর।”৫ 

জীবনপি  ড়র রঞ্জড়নর ডোড়  সোেো মদড়ে আড়দোলড়ন ঝোাঁমপড়েড়ে  ৃে রো মনড়জড়দর অমধ্ োর প্রমিষ্ঠোর জনয। িি  ষ্ট 
সড়েও চোমেরো এমগড়ে তগড়ে আড়দোলড়নর প্রথি সোমরড়ি। 
         ঝড়েশ্বর চড়টোপোধ্যোড়ের ‘িোরোিঙ্কর পুরস্কোর’ প্রোপ্ত উপনযোস ‘স্বজনভূমি’ (১৯৯৪)। ঝড়েশ্বড়রর উপনযোড়সর 
পটভূমিড়ি বোরবোর মফড়র এড়সড়ে বোদো অঞ্চড়লর িোনুড়ের জীবনযন্ত্রিোর  থো। ১৯৪৬-৪৮-এ ঘড়ট যোওেো তিভোগো 
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আড়দোলড়নর সৃ্মমি আজড় র সিড়ে মবসৃ্মমির অিল অন্ধ োড়র িমলড়ে যোড়চ্ছ। ঔপনযোমস  ঝড়েশ্বর  াংসোরী হোলদোড়রর 
সাংগমঠি িমক্তর সড়ঙ্গ অড়িো  তবোস, প্রভোি রোে, িন্মথ তঘোেুই, জগন্নোথ িোইমিড়দর িমক্ত জুড়ে মদড়ে  ো দ্বীপ ও িৎসাংলগ্ন 
তনোনো ভূমিড়ি ঘড়ট যোওেো তিভোগো আড়দোলড়নর তবদনোঘন মচত্র িুড়ল ধ্ড়রড়েন। অিুল  োমিলযোর িি বৃদ্ধ তনিোর 
সৃ্মমিচোরিোে তজড়গ উড়ঠড়ে আড়দোলড়নর বোস্তব মচত্র। এপ্রসড়ঙ্গ আড়দোলড়নর তনিো গড়জন িোমলর পুত্র তদড়বন িোমলর 
সৃ্মমিচোরিোে উড়ঠ এড়সড়ে-  

“ মিউমনেড়দর সন্ত্রোসবোদীড়দর তনিো অড়িো  তবোস, লোটদোরড়দর ত্রোস গড়জন িোমলড়  হোড়ি নোড়ি ধ্রো চোই। 
অি তরোগো ঢ্যোঙো বোপটোড়  ধ্রড়ি তসই ঊমনি তিো আটচমেি ঊনপঞ্চোড়ির তি-ভোগো িুভড়িন্ট দিোইড়ি  ি বনু্ধ  
রোইড়ফলধ্োরী মিমলটোমর পুমলস!”৬  

এই প্রসঙ্গ ধ্ড়রই আড়দোলড়ন মপিো গড়জন িোমলর অবদোন মবেড়ে তদড়বন িোমল গবপড়বোধ্  ড়র এবাং পুমলি প্রিোসনড়  
িোমচ্ছলয  ড়র মনমদ্বপধ্োে। 
        অিুল  োমিলযোর তনিৃড়ত্ব দমক্ষিবড়ঙ্গর মবস্তীিপ অঞ্চল মবড়িেি  ো দ্বীপ, তসোনোরপুর ও ভোঙড়ের লক্ষ লক্ষ ভোগচোমে 
ও তক্ষিিজুর দীঘপমদন ধ্ড়র সাংগ্রোি চোমলড়েড়ে। প্রমিদোড়ন িোড়দর জুড়টড়ে পুমলমি মনযপোিন, লোটদোর ও িোস ড়দর অিযোচোর। 
পাঁচোত্তর-আমি বের বেড়স অিুড়লর সৃ্মমিপড়ট জ্বলজ্বল  রড়ে তসই মদনগুমলর  থো। বিপিোড়ন তচোড়খ্র দৃমষ্ট ক্ষীি হড়লও 
১৯৪৬-৪৮-এর ঘটনোগুমলর মচত্র সৃ্মমিপড়ট বোর বোর ঘুড়র মফড়র আড়স। তযৌবড়ন িোাঁর তিড়জ রীমিিি মহিমিি তখ্ড়েড়ে 
পুমলি, মিমলটোমর বোমহনী। ঝড়েশ্বড়রর  থোে  োমিলযোর জবোমনড়ি - 

“পুমলড়ির টহল। নোড়ি নোড়ি আইড়ডনমটমট  োডপ।  োডপ তনই িোড়ন বোইড়রর তলো । বোইড়রর তলো ? অিএব তনিো 
ম াংবো মবড়দমি। সুিরোাং রোষ্ট্রড়দ্রোহী িোনুে। ভোরিমবড়রোধ্ী েেযন্ত্র োরীড়দর ত উ।”৭  

লোমঠ হোড়ি চলড়ি চলড়ি বৃদ্ধ অিুল আড়দোলড়নর যুড়গ হোমরড়ে তফড়লন মনড়জড় । মিমন রোইড়ফল হোড়ি পুমলড়ির িোেো 
তখ্ড়েড়েন বহুসিে। মিমন িড়নর তজোর বোমেড়ে লোটদোরড়দর উপর ঝোাঁমপড়ে পড়েড়েন সবপিমক্ত মদড়ে। বৃদ্ধ হড়েও আচরড়ি, 
হোবভোড়ব অিুল আড়দোলড়নর সিে োর নবযুব  িড়ন  ড়রন মনড়জড় । আড়দোলড়নর সিে হোজোর হোজোর মবঘো জমি, খ্ড়ের 
খ্োিোর তভড়েড হড়ে সর োমর খ্োিো  লড়ি প্রোথমি  মবদযোলে, মবদযোলড়ের িোড়ঠ রূপ তনে। তয জোেগোগুমলড়  সর োর তজোর 
 ড়র দখ্ল  রড়ি পোড়রমন িো হল মবিোলোক্ষী তদবীর থোন, লোট পত্তমন আিড়লর পুরড়নো তিাঁিুল গোেগুমল। 
 
         শুধু্িোত্র তদড়বন িোমল বো অিুল  োমিলযোর সৃ্মমি থোর িড়ধ্য আড়দোলড়নর  থো, দুদপিোগ্রস্ত িোনুড়ের  থো উপনযোড়স 
উড়ঠ এড়সড়ে িো নে। আড়দোলড়নর অনযিি বযমক্তত্ব খ্ড়গন িোইমির যুব  বেড়সর বহু অজোনো  থো িোাঁরই সৃ্মমিচোরিোর 
 থো উড়ঠ এড়সড়ে উপনযোড়সর পরড়ি পরড়ি। িি বোধ্োমবপমত্ত সড়েও খ্ড়গনবোবুরো িোথো উাঁচু  ড়র বোাঁচড়ি তচড়েড়েন। 
খ্ড়গড়নর প্রসড়ঙ্গ উপনযোড়স তলখ্  বড়লড়েন - 

“তনোনো তদড়ির চোমেড়দর সড়ঙ্গ মদন  োমটড়ে িোনুেটো চোমেড়দর আড়দোলনড়  এমগড়ে মনড়ে তগড়ে। লোটদোর চ দোর 
নোড়েব তলড়ঠলড়দর তদড়খ্ তযিন ভে তিিমন  াংসোমর হোলদোর অড়িো  তবোস প্রভোি রোে জগন্নোথ গুিধ্র যিীন 
িোইমি িন্মথ ঘেুই িোড়হর মিঞোড়দর  োড়ে তপড়লই বু  ভমিপ আশ্বোস চোমে িোনুেড়দর দুড়চোড়খ্ স্বপ্ন! আ োঙ্ক্ষো তসই 
স্বড়প্নর িড়ধ্য ঢু্ড়  মগড়ে মনড়জর তনোনোজল িোমটর তদড়ি তগোটো তদড়ির অঙ্গ হড়ে স্বপ্নড়  গড়ে তিোলোর, রচনো  রোর 
শ্রমি , অাংিীদোর।”৮ 

বিপিোড়ন জীবনপড়থ চলোর সিে অিুল, খ্ড়গন, তদড়বনরো নিুন প্রজড়ন্মর  োড়ে গুরুত্বহীন হড়ে পড়েড়েন। দু-এ জন 
 খ্ড়নো-সখ্ড়নো হেড়িো শ্রদ্ধো ও সম্মোড়নর তচোড়খ্ তদড়খ্ িোাঁড়দর। সবমিমলড়ে সমিে আড়দোলড়নর সোক্ষী এই িোনুেগুমল 
ত োনর ড়ি তবাঁড়চবড়িপ রড়েড়েন এখ্ন। আড়দোলড়ন যোরো িহীদ হড়েড়েন িোাঁড়দর সৃ্মমি থো সৃ্মমিফলড়  বো তবদীড়ি আটড়  
রড়েড়ে তিওলোপেো তলখ্োর অক্ষড়র। সিগ্র চোমেড়দর দোমবড়  বোস্তবোেড়নর জনয সোিড়নর সোমরড়ি তথড়  িহীদ হড়েড়েন 
অমশ্বনী, সড়রোমজনী, অহলযোরো। আড়দোলন োরী পুরুে-িমহলো মনমবপড়িড়ে পুমলমি অিযোচোড়রর মি োর হড়েড়ে বহু সোধ্োরি 
নরনোরী। এর িই এ মট বোস্তব দৃষ্টোন্ত িুড়ল ধ্ড়রড়েন সিোজসড়চিন তলখ্  ঝড়েশ্বর চড়টোপোধ্যোে— 
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“পুমলড়ির রোইড়ফড়ল বু  ফুড়টো হড়ে প্রোি ওষ্ঠোগি। তবোন সরমজনী ভোইড়ের িুড়খ্ তিে জলটু ু মদড়ি মগড়ে জল 
পোেনো। তনোনো বোদোে  োমিপড় র ধ্োনচোরো তবড়ে গভপ তথোড়ে ভোরী। বোদোর খ্োনোে আাঁচলটু ু মভমজড়ে মনাংড়ে মনাংড়ে 
িৃিুযপথযোত্রী ভোইড়ের িুড়খ্ জল মদমচ্ছল তগো! রোইড়ফড়লর ডগোে লোগোড়নো েুমরর ফলো তগাঁড়থ মদড়ল তবোনটোর 
িলড়পড়ট। ওমদড়  ভোই েটপটোে। এমদড়  তবোন মনথর।”৯ 

মনিোইড়ের অিীি সৃ্মমিচোরিোে ধ্রো পড়ে ভেোন  অথচ বোস্তব পুমলমি মনযপোিড়নর যোাঁিো ল  োযপ োমরিো, যোড়ি সড়রোমজনীড়  
দোদোর সড়ঙ্গ মনড়িমেি হড়ি হড়েড়ে আড়দোলড়নর সিে। 
        তিভোগো আড়দোলন অমভক্ত বোাংলোর সবড়চড়ে বৃহত্তর আড়দোলন। এই আড়দোলড়নর ভোবোদড়িপ অনুপ্রোমিি হড়ে মবেে 
চেন  ড়র সোমহিয সৃমষ্ট  ড়র চড়লড়েন এই যুড়গর সোমহমিয গি। ঝড়েশ্বর চড়টোপোধ্যোে তযড়হিু  াংসোরী হোলদোড়রর সাংস্পড়িপ 
দীঘপমদন ধ্ড়র মনড়জড়  যুক্ত তরড়খ্মেড়লন তসড়হিু িোাঁর িড়নর িড়ধ্য সিুড়দ্রর তনোনো জড়লর তঢ্উড়ের িি জীবনসোগড়রর 
আড়দোলড়নর তঢ্উ উপড়ে পড়েড়ে। এই তপ্রক্ষোপড়ট অিুল  োমিলযোর িি িোনুড়ের সাংগ্রোিী জীবনড়  আড়রো রসিে  ড়র 
িুড়লড়েন ঝড়েশ্বর।  োমিলযোর আড়দোলন গ্রোড়ির প্রোচীন িোনুড়ের  োড়ে আজও স্মরিীে। বহু প্রিযন্ত গ্রোড়ির আনোড়চ  োনোড়চ 
 োন পোিড়ল এখ্ড়নো তিোনো যোে তসই সিে অিুল গ্রোড়ির িোনুেড়  সাংঘবদ্ধ  ড়র পুমলি-প্রিোসড়নর অিযোচোড়রর মবরুড়দ্ধ 
 ৃে রো লোল ঝোন্ডো মনড়ে তয লেোই  ড়রমেল িোর ইমিহোস। ‘স্বজনভূমি’ উপনযোড়সর অনযিি চমরত্র  ুেোলীর গলোে তিোনো 
যোে– 

“িোিো বোউেু িুমি তসৌ বোাংলো তিড়রোড়িো মিপ্পোন্ন সোড়লর আড়দোলন  রো তলো । পুমলড়ির িোমু্ব পুেোড়নো  মিমনে।”১০  
ম ন্তু সিে বদড়লর সড়ঙ্গ িোনুড়ের মচন্তো-তচিনোর ও রুমচর পমরবিপন হড়েড়ে। নিুন প্রজড়ন্মর  োড়ে আড়দোলড়নর তগৌরব 
আজ িলোমনড়ি। সিড়ের িোড়ল িোল মিমলড়ে আধু্মন িোর নোড়ি সস্তো িড়নোরঞ্জড়নর অবোধ্ প্রড়বড়ি স্বজনভূমির রূপও পোলড়ট 
যোে। আধু্মন  জীবড়নর তভোগমবলোস, অসৎ পড়থ তরোজগোড়রর প্রবিিো অিুল, গড়জনড়দর সাংগ্রোড়ির  োমহমনড়  ম্লোন  ড়র 
তদে। িোই সৎ সাংগ্রোিী অিুল  োমিলযোর পুত্রবধূ্ এখ্ন অনবধ্ সম্প প গড়ে প্রভূি জমির িোমল  হড়ি চোে। তয জমি আর 
িোর উৎপোমদি ফসড়লর অমধ্ োড়রর জনয পূবপপুরুেরো এি লেোই  ড়রড়েন, িহীদ হড়েড়েন িোর পমরিমি উপনযোড়স এ  
চরি বোস্তড়বর িুড়খ্োিুমখ্ দোাঁে  মরড়ে তদে।   
         আর এ  প্রিযক্ষদিপী রমি োড়ন্তর সৃ্মমিপড়ট তভড়স ওড়ঠ িোর শিিব-তযৌবড়নর  থো। পাঁেেমট-তেেমট বের বেড়স 
তসই সৃ্মমি পুঙ্খোনুপুঙ্খভোড়ব স্মরি  রড়ি মগড়ে বৃদ্ধ রমি োন্ত  োলিি সোজোড়ি তহোাঁচট খ্োন। িড়ব সবড়ক্ষড়ত্র পুমলমি 
মনযপোিড়নর মি োর হড়েড়ে রুস্তি, পড়রি, িড়হন্দ্ররো এ থো তভোড়লনমন। এই সৃ্মমি  খ্ড়নোই তিোেোর নে। এপ্রসড়ঙ্গ ‘লবিোক্ত’ 
উপনযোড়সর এই উমক্ত উড়েখ্ড়যোগয—  

“ম ন্তু জোড়ননো— তদেড়িোর উপর চলিোন িোনুে, যোড়দর উপর মনড়দপি আড়ে, পুমলড়ির লোমঠ যমদ িোথো ফোমটড়েও 
তদে, হোড়ির িুমঠ িুলড়ব নো, মনড়জড়  বোাঁচোড়নোর জনয।”১১  

তনোনো জমির িোমট আাঁ ড়ে থো ো সড়রোমজনী, অমশ্বনীড়দর পুমলস তটড়ন তহাঁচড়ে মনড়ে তযড়ি তচড়েড়ে। ‘লবিোক্ত’ উপনযোড়স 
অমনিো অমগ্নড়হোত্রী তদমখ্ড়েড়েন লবি শ্রমি ড়দর দুমবপেহ জীবড়নর অনুেঙ্গ যো স্বজনভূমি েোেো িোনুেড়দরই রুপোন্তর। িোই 
প্রমিবোদ, প্রমিড়রোধ্হীন অবস্থোে তবাঁড়চ থো ো িোনুেগুমল প্রিোসড়নর অবড়হলোে অনোগ্রড়হ তনোনোচড়রর ত োন প্রিযন্ত পমরড়বড়ি 
ঠোাঁই তপড়েড়ে।  
         িূল আড়দোলন সাংঘমটি হওেোর আড়গ  ো দ্বীপ, নোিখ্োনো, ভোঙে, তিমদনীপুড়রর ম েু ম েু জোেগোে ঊমনিড়িো 
এ চমেি-মবেোমেি-এ আগুন জ্বড়ল েোরখ্োর হড়ে তগড়ে বহু  ৃে  পমরবোর। িোরো ঘরেোেো হড়ে আত্মীড়ের বোমেড়ি ম াংবো 
মনমরমবমল জোেগোে আশ্রে মনড়েড়ে। বগপোদোররো তজোচু্চমর  ড়র জমির িোমল োনো মনড়জর নোড়ি  ড়র মনড়েড়ে এই সুড়যোড়গ। 
িোনুড়ের দুবপলিোড়   োড়জ লোমগড়ে  মিউমনেরো চোমে-িজুরড়দর তক্ষমপড়ে তিভোগো আড়দোলন  মরড়েড়ে। আড়খ্ড়র চোমেড়দর 
প্র ৃি সিসযোর সিোধ্োন হেমন আজও। িোঝখ্োন তথড়  সুড়যোগ-সুমবধ্ো  ড়র মনড়ে প্রভূি অড়থপর িোমল  হড়েড়ে রোজননমি  
তনিো ও প্রমিমনমধ্রো। আর তভৌড়গোমল ভোড়ব মবমচ্ছন্ন দ্বীপোঞ্চল, তনোনো ভূমিড়ি বসবোস োরী শ্রিজীবী িোনুেগুমল প্রোমন্ত ই 
রড়ে তগড়ে আজীবন। অিুল  োমিলযোড়দর তগমরলো যুড়দ্ধর  দর এখ্ন ত উ তদেনো। অিুু্ড়লর সিবেসী মনিযবোবুড়  মিমন 
মবশ্বোস  রড়ি পোড়রননো। বৃদ্ধ অিুড়লর িড়ন হড়েড়ে- 
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“তসই চমেি-মবেোমেি বের আড়গ তদমখ্মন- ধু্স। সড়ঙ্গ থো ড়লই ম  িোনুে সঙ্গী হে!  োড়েই তিো মনিযবোবু? সঙ্গী? 
বুড় র তভিরটোে  খ্ন আ ুপো ু, অসহোে এ লো? ফো ো!”১২  

গোেপোলোহীন ফোাঁ ো পমরসড়রর পমথ   োমিলযো তিেপযপন্ত জীবনপড়থর তিে প্রোড়ন্ত এড়সও সৃ্মমিড়িদুরিোর মনিপি মচত্রগুমল 
তরোিন্থন  ড়রড়েন ‘স্বজনভূমি’ উপনযোড়স। 
         পমরড়িড়ে উড়েখ্য তয, তযড় োন তশ্রমিমবভক্ত সিোজবযবস্থোে প্রভুড়ত্বর অমধ্ োরী বযমক্তগি সব যুড়গ, সবড়ক্ষড়ত্রই 
এ টো িিোদড়িপর আবরি শিমর  ড়র। এই িিোদিপড়   োড়জ লোমগড়ে পুাঁমজবোদী িমক্ত ঐমিহোমস  মনষু্ঠরিোে প্রভুড়ত্বর দিন 
নীমিড়   োড়জ লোমগড়ে মবমভন্ন যুড়গ মবমভন্ন রূড়প আত্মপ্র োি  ড়র। রোজননমি , সোিোমজ , অথপননমি  তক্ষড়ত্র এই নীমির 
প্রড়েোগ প্রোেিই তদখ্ো যোে। এই দিন নীমি িোস সিোড়জর  িৃপত্ব, ক্ষিিো ও আমধ্পড়িযর বমহিঃপ্র োি। যুড়গ যুড়গ,  োড়ল 
 োড়ল সাংঘমটি তযড় োন আড়দোলন, প্রমিবোদ, প্রমিড়রোধ্ড়  এই নীমির সোহোড়যয ভস্মীভূি  রোর প্রমিেো চলড়ে অনন্ত োল 
ধ্ড়র। বোস্তববোদী তলখ্ , তনোনো অঞ্চড়লর মনম্নবগপীে িোনুড়ের সোমহিয-রূপ োর ঝড়েশ্বর চড়টোপোধ্যোে ‘স্বজনভূমি’ উপনযোড়স 
তিভোগো আড়দোলড়নর পটভূমিড়ি অিুল  োমিলযো, মনিোই, তদড়বন িোমল,  ৃষ্ণদেোল, রমি োন্ত প্রিুখ্ বযমক্তর সৃ্মমি থোে উড়ঠ 
এড়সড়ে নব্বই-এর দিড় র িোনুড়ের জীবনযন্ত্রিোর বোস্তব মচত্র। আধু্মন  মবশ্বোেন ও মিল্পোেড়নর যুড়গ এই সাংগ্রোিী মনম্নবড়গপর 
িোনুে আরও মনিঃস্ব হড়ে চড়লড়ে। তদড়বন িোমল মপিোর সাংগ্রোড়ির বীরত্বগোথো  োমহমনড়  সশ্রদ্ধ প্রিোি জোমনড়েড়ে িোড়দর 
স ড়লর ভমবেযড়ির সুখ্-স্বোচ্ছড়দযর প্রিযোিোে। আবোর িোরো মনড়জর পমরমচমিড়ি বিপিোড়ন সদড়পপ বোাঁচড়ি চোইড়লও 
রোজননমি  সুমবধ্োড়ভোগীড়দর যূপ োড়ষ্ঠ রক্তোক্ত হড়ি হড়চ্ছ অহরহ। িোড়দর ঐমিহয, স্বপ্ন, আ োঙ্ক্ষো সবম েুই তভড়ঙ্গ চুরিোর 
হড়ে তগড়ে; শুধু্ সৃ্মমির িমিড় োঠোে তবাঁড়চ রড়েড়ে পূবপপুরুেড়দর লেোই ও আত্মিযোড়গর জীবন্ত সৃ্মমি। আর এভোড়বই ঝড়েশ্বর 
চড়টোপোধ্যোে ‘স্বজনভূমি’ উপনযোড়স মবমিষ্ট  ড়ে জন চমরড়ত্রর সৃ্মমি তরোিন্থড়নর  থোে তিভোগো আড়দোলড়নর জ্বলন্ত বোস্তবিোর 
মচত্রড়  সোমহিযরূপ মদড়েড়েন। 
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