1.টীকা লেখ : চুযাড় বিদ্রাহ।
চুযাড়রা পশ্চিমিদ্ের পশ্চিম অঞ্চে এিং ঝাড়খন্ড এোকার আবিিাসী সম্প্রিায।
চাষিাস এিং পশুপােন বিে তাদ্ির প্রধান জীবিকা। এিাড়া জবমিাদ্রর অধীদ্ন তারা পাইক িা
রক্ষীর কাজ করদ্তা। বিবনময তারা লে জবম লপত তা পাইকান জবম নাদ্ম পবরবচত। প্রথম পোদ্য
য
ধে ভূ মঅঞ্চদ্ের রাজা জগন্নাথ বমদ্ের অধীদ্ন চুযাড় বিদ্রাহ হয। বিতীযপদ্ি রানী
য
ৃ
বিদ্রামবির লনতদ্ে চুযাড় বিদ্রাহ হয।
পাইক লির জবম হারাদ্না , বনষ্ঠুরভাদ্ি জবম লকদ্ড় লনওযা , বচরাচবরত সমাজ িযিস্থার
পবরিতযন,িুবভযক্ষ এই বিদ্রাদ্হর প্রধান কারি।
এই বিদ্রাহ িযথ হদ্েও
য
তাদ্ির আত্মপ্রতযয ,অবধকার রক্ষার সংগ্রাম পরিতী কাদ্ে অদ্নক
আদ্দােদ্নর অনুদ্প্ররিা লোগায।
2. লকাে বিদ্রাহ লকন হদ্যবিে ?
বসংভূ ম ,মােভূ বম ,লিাটা নাগপুর , ওরাও প্রভৃ বত সম্প্রিায লকাে সম্প্রিায নাদ্ম পবরবচত বিে ।
তারা সাধারিত চাষিাস করদ্তা এিং বনদ্জদ্ির মদ্ধয উৎপাবিত ফসে ভাগ কদ্র জীিন োপন
করত। আর বনভযরিীে বিে অরিয সম্পদ্ির উপর।
বকন্তু ইংদ্রজ সরকার চড়া হাদ্র রাজস্ব ধাে যকরদ্ো লকােদ্ির উপর ,তাদ্ির প্রচবেত বিচার
িযিস্থার পবরিতযন ঘটাে ,সামাশ্চজক িযিস্থায অেথা হস্তদ্ক্ষপ করদ্ত শুরু করে। অরিয সম্পি
এর অবধকাদ্রর নানা িাধাবনদ্ষধ আদ্রাপ করে।
এইসি লিাষি ও িঞ্চনার বিরুদ্ে 1831 বিস্টাদ্ে লকাে বিদ্রাদ্হর সূত্রপাত হয।
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১। তািরকা-ই-মহ দীয়া কান্ আে ালনেক বলা হয় এবং কন?
উ র- আরেব ওয়াহািব আে ালনেক তািরকা ই মহ দীয়া বলা হয় । কারন আরেব যখন এই আে ালন
চিলত হয় তখন এর নাম িছল তািরকা ই মহ দ ।এর অথ হল মহ দ দিশত পথ।ইসলাম ধেমর নানা
কু সং ার ও অনাচার দূর করার জন এই আে ালন র হেয়িছল। আ ল
ু ওয়াহাব এই আে ালন র
কেরিছেলন। পরবত কােল এই আে ালন ওয়াহািব আে ালন নােম পিরিচিত লাভ কের। অ াদশ শতেক এই
আে ালন
হেয়িছল। ইসলাম ধমেক নতনভােব গেড় তালার আে ালন হল "তািরকা -ই- মহ দীয়া" ।
২। পাবনা কৃ ষক িবে াহ কন হেয়িছল?
উ র- নীল িবে ােহর পর বাংলায় আেরক এক
পূণ কৃ ষক িবে াহ হল পাবনা কৃ ষক িবে াহ। ১৮৭০
ি াে পাবনার কৃ ষেকরা িবে াহ কেরিছল।এই িবে ােহর ধান কারন িছল জিমদার কতৃ ক কৃ ষকেদর উপর
অিতির রাজ বৃি ।এছাড়া কৃ ষকেদর জিম থেক উে দ করা। কৃ ষকেদর িমথ া মামলায় জিড়েয় হয়রািন
করা ইত ািদ। এর িতকার এর জন কৃ ষেকরা স ব ভােব িবে াহ কেরিছল। িবে ােহ নতৃ িদেয়িছেলন
ঈশানচ , ু িদেমা া, শ নাথ পাল মুখ ।

