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Abstract
The Partition of India became an inevitable reality in the wake of successive events in
Bengal. However, the Partition experience on India's eastern front was very different from
that on its western border. Literature has emerged as an alternate archive of the times. In
the study of the partition of the Indian subcontinent, in particular, literature has articulated
the little narratives against the grand; the unofficial histories against the official. Amar
Mitra (born 30 August 1951) is an eminent writer in Bengali living in Kolkata, West
Bengal, India. A student of Chemistry, he has been working for the Land Reforms
Department of The Government of West Bengal. He was awarded with Sahitya Academi
Award for his novel ‘Dhurbaputra’ in 2006. He has also received the Bankim Puraskar
from Government of West Bengal for his novel ‘Aswacharit’ in 2001.His latest published
work ‘Harano Desh Harano Manush’—an anthology of a novel and 13 short stories on
partition. The stories in this anthology show how the socio-economic fabric of an interdependent society on either side of the eastern border slowly changed and was finally
ripped apart by Partition. He also sketched how the Dream and fantasy of later-partition is
evolving gradually and works into the true consciousness of next generation, how they feel
the grieves of alienation from the Root, how the friendships were tested, loyalties were
being changed and how the humanity of some people were surfaced in spite of the divisive
politics. He illustrated the endless struggle of the East Bengal as well as East Pakistan
refugees and portrayed the continuing relevance of the border or Radcliffe Boundary. The
stories also show the sense of uncertainty that still grips the different community on either
side of this demarcating line.

অমর মমে একাত্রলর এক প্রমথত শা দ াটগেকার। তাাঁর জে ১৯৫১ সাত্রলর ৩০দশ আগস্ট পূিবিত্রগর সাতক্ষীরা
উপত্রজলার ধ্ূমলহর গ্রাত্রম। প্রধ্ানতঃ কথাসামহমতযক। একসময় নানা সূত্রে পামি মেত্রয়ত্র ন িাাংলা সহ ভারতিত্রষবর িহু
শহত্রর ও গ্রাত্রম। িমিত ও মনপীমিত মানুষত্রের মানমিক সত্তাত্রক মনপুণভাত্রি তুত্রল এত্রনত্র ন মতমন তাাঁর গত্রে। এপার
ও ওপার িাাংলার মানুষত্রের জীিন মনত্রয় দলো তাাঁর দিশ মক ু গত্রে দেশভাত্রগর দঃে আর ন্ত্রণার মনপুণ ম ে দ াত্রে
পত্রি। উত্তর প্রজত্রের মত্রন ও মনত্রন দেশভাত্রগর ক্ষত দ এেনও শুত্রকায়মন শ্রীমমত্রের গেগুমল তারই প্রমাণ। মিত্রশষ
কত্রর পূিবিাাংলা দথত্রক এ িত্রগ আগত এিাং দেশভাত্রগর পত্ররও পূিবিাাংলায় দথত্রক াওয়া মানুষগুমলর স্মৃমত ও অনুভি
নস্টযালমজক আয়তত্রন প্রসামরত হত্রয়ত্র তাাঁর গত্রে। একই মিষয়িস্তুর উপর দলো তাাঁর দলো ‘ধ্ূত্রলাগ্রাম’(২০১৫)
এক অসাধ্ারণ উপনযাস। এ উপনযাত্রসর শুভমত্রয়র ককত্রশার অথিা সৎ রামরতত্রনর দসত্রটলত্রমন্ট অমিসাত্ররর
াকরীর মত্রধ্যও আত্র আত্মানুসন্ধাত্রনর িীজ। এ উপনযাত্রসর ‘আমতমল’ দসই আেশব মন-নগর দ োত্রন িাসা দিাঁত্রধ্
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থাত্রক স্বজন হারাত্রনা উদ্বাস্তু মানুত্রষর েল াাঁরা দমত্রন মনত্রত পাত্রর না রাত্রের দকৌশলী মিভাজন িাতবা। পমিমিত্রগর
উদ্বাস্তু দসত্রটলত্রমত্রন্ট এমন অত্রনক ‘আমতলী’-ই কতরী কত্ররম ত্রলন দসমেত্রনর স্বত্রেশ ও স্বজন হারাত্রনা মানুত্রষরা।
‘দেশভাগ’ মিষয়ক তাাঁর দ াটগেগুমল হত্রলা—‘নেীর ওপার’, ‘হারাত্রনা নেীর দরাত’, ‘অন্ন-পরমান্ন’, ‘অলীক
ক্রন্দনধ্বমন’, ‘েমিন্ধ’, ‘দহাত্রসন মমঞার নাও’, ‘ ুত্রে া ঘত্রটম ল’, ’২৫-১২৫’, ‘দ াে আর নেীর জল’,
‘সাাঁত্রকািামি’, ‘িনহাংসীর দেশ’, ‘দেত্রশর কথা গাাঁত্রয়র কথা’, ‘দসৌোমমনী ও সুরোস’ প্রভৃমত।
অমর মমত্রের জেমভত্রট ‘ধ্ূমলহর’ গ্রাম িা ‘ধ্ুত্রলার’-এর কথা প্রায়িার ঘুত্রর-মিত্রর এত্রসত্র তাাঁর গত্রেউপনযাত্রস। তাাঁর গেগুমল পিত্রল মত্রন হয়, সমতযই আমাত্রের মপতৃ-মপতামহরা মিশ্বাস করত্রতন না ‘পামটবশন’ িত্রল
দকাত্রনা মিষয় থাকত্রত পাত্রর িত্রল। তাত্রের কাত্র দেত্রশর মামট আর মানুষ ম ল এক আর অমভন্ন। ‘দেশভাগ’ হিার
পর ‘পামটবশন’ কথাটা িারিার মিত্ররত্র ওপাত্ররর মানুত্রষর মুত্রে-মুত্রে। আজও দিত্রর। হৃেয় সঞ্জাত দসই দিেনা
গাাঁথার আজও অনুরণন ঘত্রট ত্রল। স্মৃমত আর মনত্রন অতীত্রতর স্বণবময় মেন, আর তা হারাত্রনার ন্ত্রণা দ ন আজ—এই
একমিাংশ শতাব্দীত্রত দপৌাঁত্র ও কুত্রর কুত্রর োয় তাত্রের। একথা সমতয দ , ‘দেশভাগ’-এর প্রতযক্ষ িলত্রভাগী মানুত্রষর
সাংেযা মেত্রন মেত্রন কত্রম আসত্র । অমর মমত্রের গত্রে ‘দেশভাগ’-এর পর এপার-ওপার—দপার িাাংলার মানুত্রষর
কথাই িার িার ঘুত্রর-মিত্রর এত্রসত্র । এত্রসত্র তাত্রের গ্রাম—ঘমনষ্ট জীিত্রনর দ াট-দ াট অমভজ্ঞতা, দঃে আর
অনুভূমতর কথা—তাত্রের স্বপ্নময় কেনার কথা। এত্রসত্র ওপার িাাংলা মনত্রয় মধ্যমিত্ত, উচ্চ-মধ্যমিত্ত মকাংিা মনম্নমিত্ত
মানুত্রষর জীিনানুভি। দসই সত্রগ মুমি ুে, ম টমহল, শাহিাগ আত্রন্দালত্রনর টুকত্ররা টুকত্ররা মিও কথাম ে হত্রয়
উত্রেত্র দকাত্রনা দকাত্রনা গত্রে।
’৪৭-এর ভারত মিভাজন মকম্বা ’৭১-এর মুমি ুে িাাংলার মানুত্রষর হৃেয়ত্রক দভত্রে টুকত্ররা টুকত্ররা কত্রর
মেত্রয়ম ল। দকমনভাত্রি লামিত জীিত্রন অপূণব সি িাসনা মনত্রয় পৃমথিী দ ত্রি ত্রল দ ত্রত হত্রয়ত্র তাত্রের—তারও
স্মৃমতত্রমদরতায় ভাস্বর অমর মমত্রের ‘দেশভাগ’-এর গেগুমল। আজত্রকর প্রজত্রের দ াত্রে দসই হারাত্রনা দেশ আর
হারাত্রনা মানুত্রষর কেনা এক িাস্তি মি হত্রয় ধ্রা পত্রি। প্রজত্রের িযিধ্ান এোত্রন িি কথা নয়, কারণ পরিতবী
প্রজত্রের অনুভি এোত্রন প্রায়শঃই পূিবিতবী প্রজত্রের ইমতহাসত্রক তার স্মৃমত ও সত্তায় সাগীকৃত কত্রর দনয়। ারাগা
দ ন অনুভি করত্রত ায় প্রা ীন িটিৃত্রক্ষর মশকত্রি দিরার টান। স্মৃমতর পথ ধ্ত্রর এভাত্রিও দ দিরা ায়, করা ায়
আত্মানুসন্ধান—অকৃমেম হৃেয় মেত্রয় ভাত্রলািাসা ায় মনত্রজর দেশত্রক তাই দ ন তুত্রল ধ্রত্রত ান দলেক তাাঁর গত্রে।
এপার িাাংলার মানুত্রষর মত্রন েন দই ‘দেশভাগ’-এর স্মৃমত িত্রল আর প্রায় দকাত্রনা মক ুই অিমশষ্ট দনই—দসোত্রন
এপার ও ওপার পরস্পর প্রমতত্রিশী এই দই িাাংলার মানুষ ও মামটর হৃেয় েুাঁত্রি দিেনা জাগাত্রনার এই স্বতঃপ্রত্রণামেত
প্রয়াস আর াই দহাক্ মন ক কেনা-মিলামসতা দ নয়—তা অমর মমত্রের দ দকাত্রনা গেপাত্রেই উপলমি হয়।
ভারতিষব নামক উপমহাত্রেত্রশর িুত্রক অিমহহত িগ ভূেত্রের িারাংিার মিভাজন মামটত্রক ভাগ কত্ররত্র সতয, মকন্তু
তা দ মানুষত্রক ভাগ করত্রত পাত্রর মন, ভাগ করত্রত পাত্রর মন িাোমলর আত্রিগত্রক তা আজ আর নতুন কত্রর িলার
অত্রপক্ষা রাত্রে না। সতয দ প্রায়শঃই মনমবম হয়— ‘দেশভাগ’ িাোমলত্রক তার অন্তর মেত্রয় তা অনুভি করাত্রত সাহা য
কত্ররত্র । িাোমল মহন্দু এিাং িাোমল মুসলমাত্রনর কাত্র ‘দেশভাগ’ আজও সহসা স্মৃমতত্রসৌরত্রভ মিমরত্রয় দেয় তার
একমেত দসইসি মধ্ুর অতীত— ার মন বাস দরামন্হত্রনই হয়ত্রতা হৃেত্রয়র সিটুকু পমরতৃমি সম্ভি। সীমাত্রন্তর ওপাত্রর
জীিত্রনর মশকিত্রক দিত্রল দরত্রে আসা মানুত্রষর েল এপার িাাংলায় ত্রল এত্রস মক তার এতমেনকার সিমক ুত্রক অমত
সহত্রজই ভুত্রল দ ত্রত পাত্রর? কেনার উৎসাত্রর তার মন মক দোলাময়ত হয় না িারাংিার? মপতৃকূল-মাতৃকূত্রলর দিেনা
েন আত্রিত্রগ আতি উত্তরামধ্কার মনত্রয় আ ত্রি পত্রি দই িাাংলার িুত্রক তেনই দতা মশকি ম ন্নতার ন্ত্রণা আরও
তীব্র—আরও প্রসামরত হয়। একমেত্রক ভাত্রগর ভূেে আর অনয মেত্রক ভাত্রগর মানুষ—এই দত্রয়র টানাত্রপাত্রিন জে
দেয় দ মানমিক সাংকট, িপন আর িহন কত্রর ত্রল েীণবতার িীজ—অমর মমত্রের ‘দেশভাগ’-এর গে তারই সাথবক
রূপায়ন ঘটায়। তাাঁর গে দসই ভাো দেশ আর ভাো মানুত্রষরই এক ধ্ূসর পােুমলমপ।
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একথা মনঃসত্রন্দত্রহ সতয দ , ১৯৪৭-এর ভারত মিভাজন ও েমন্ডত স্বাধ্ীনতা দ মিপে ও মিপন্নতার জেোন
কত্ররম ল তার প্রতযক্ষ প্রভাি পূিব পামকস্তাত্রনর তুলনায় সমন্নমহত পঞ্জাি প্রত্রেশ সহ পমিম পামকস্তাত্রন পত্রিম ল
অত্রনক দিশী। অথ তার পত্ররাক্ষ িল ’৭১ এর মুমি ুত্রের পূিবিতবী েীঘব মিশ ি র ধ্ত্রর কুত্রর কুত্রর দেত্রয়ত্র
পূিবিত্রগর (িলা ভাত্রলা পূিব পামকস্তান) নাগমরক অমধ্কার ও তার মানমিক অমস্তত্বত্রক। প্রেযাত প্রািমন্ধক অন্নোশাংকর
রাত্রয়র মতানু ায়ী িলা ায়, গণতামন্ত্রক দেত্রশ মদ্বতীয় দশ্রণীর নাগমরক িত্রল মক ু থাকত্রত পাত্রর না।১ মকন্তু ইসলামমক
দেশ পামকস্তান তার উত্তর মেত্রয়ত্র অনযভাত্রি। িলািাহুলয ইসলামীয় ধ্মবননমতক েৃমষ্টত্রকাণই দসোত্রন সিবামধ্ক প্রাধ্ানয
লাভ কত্ররত্র । ধ্মবীয় সাংকীণবতা ও দমৌলিােী আগ্রাসন দ মন স্বাধ্ীনতার পর আত্ররা মিশ ি র ধ্ত্রর তার সামামজক,
রাজননমতক ও অথবননমতক প্রাধ্ানযত্রত থািা িমসত্রয়ত্র দতমনই কুমক্ষগত কত্রর তাত্রক আস্বােনও করত্রত দ ত্রয়ত্র ।
অনযমেত্রক ’৭১-এর ভাষা আত্রন্দালন ও তার িল স্বরূপ পৃথক জামতরাে উদ্ভত্রির ুগান্তকারী ইমতহাস তাত্রত অনয
এক মাো দ াগ কত্ররত্র । তত্রি তাৎপ বপূণব া তা হত্রলা, দমৌলিােী রাজনীমত পূিব পামকস্তাত্রন দ ধ্মবীয় সাংকীণবতা ও
সাম্প্রোময়কতার দভেিুমেত্রক উগ্র কত্রর তুত্রলম ল, ভাষা আত্রন্দালন তথা মুমি ুে তার মেক মিপরীত পাত্রল হাওয়া
ুমগত্রয়ত্র । ভাষা আত্রন্দালন দ ত্রয়ত্র সাম্প্রোময়কতার মিষিাষ্পত্রক ধ্ুত্রয় মুত্র সাি কত্রর মেত্রত। অন্ততঃ ’৭১-এর
মুমি ুে ও িাাংলাত্রেশ নামক জামতরাে গেত্রনর উৎপমত্তর ইমতহাস দসই সাক্ষযই দেয়। মজন্নাহ্-র মদ্বজামততত্ত্ব মহন্দুমুসলমাত্রনর দ স্পষ্ট মিভাজনত্রক সামত্রন দরত্রে একসময় দেশত্রক মদ্বেমেত কত্ররম ল, ’৭১-এর মুমি ুে ও িাাংলার
ভাষা আত্রন্দালন িাোমলয়ানার মহীয়ান দ তনায় তাত্রক অত্রনকাাংত্রশই শুে কত্রর তুত্রলত্র । তিু সাংগ্রামই দশষ কথা নয়।
’৪৭-এর দেশভাগ ভারত্রতর রাজননমতক ইমতহাত্রস ভারত মিভাজত্রনর এক কলাংমকত অধ্যায়, মকন্তু ’৭১-এর দেশভাগ
ভারতভূমমর মিভাজন ম ল না। তিুও তা এপার িাাংলার আমাত্রের আজও এত কাতর কত্রর দকন? কারন, পমিম
পামকস্তান দথত্রক পূিবিাাংলার এই মিমিন্ন হত্রয় াওয়াত্রক আমরা অন্তর মেত্রয় গ্রহণ করত্রত দপত্ররম িত্রল। আসত্রল
আমাত্রের কাত্র এ মিভাজন তটা না দেত্রশর তার দথত্রক অত্রনক দিশী মানুত্রষর মিভাজন, তটা না এর প্রভাি
পত্রিত্র দভৌত্রগামলক ও মানম েগত ভাত্রি তার দথত্রক এর অত্রনক দিশী অমভঘাত পত্রিত্র িাোমলর মত্রন ও মনত্রন।
একমেত্রক িাোমল মহন্দু ও িাোমল মুসলমান একত্র াত্রগ এ মিভাজন দ ত্রয়ম ল পূিব পামকস্তাত্রনর ভয়ািহ অতযা াত্ররর
হাত দথত্রক মুমিলাত্রভর জনয—িাাংলাত্রক তাত্রের স্বাধ্ীন ও মুি রাে মহসাত্রি দঘাষণার োিীত্রত। অনযমেত্রক এ
মিভাজত্রনর িত্রল পূিব পামকস্তাত্রনর অতযা ার আর সাম্প্রোময়ক োগার ভত্রয় অসাংেয িাোমল মহন্দু ও তাত্রের পমরিারপমরজত্রনরা ওপাত্ররর দেশ-গাাঁ সহ মভত্রটমামট দ ত্রি পামলত্রয় আসত্রত িাধ্য হত্রয়ম ল এ িত্রগ। দকউ দকউ রত্রয়ও
মগত্রয়ম ল শত অতযা ার সত্রয় মুে িুাঁত্রজ আর মাথা গুাঁত্রজ। সুতরাাং িাোমল জীিত্রন অত্রনক অতযা ার ও মৃতুযর সাক্ষী এ
‘দেশভাগ’। মেও সাম্প্রোময়কতার প্রশ্নমট দশষত্রমষ এোত্রনও তার মপ ু াত্রি মন। িাোমলত্রত্বর দিাধ্, িাাংলা ভাষার
পক্ষ মনত্রয় িাোমল মহন্দু ও িাোমল মুসলমাত্রনর একত্র াত্রগ লিাই-এর দিাধ্, ‘িাাংলার মামট—িাাংলার প্রাণ’—এর
একীভূত দিাধ্ী এই ‘দেশভাগ’-এর অনুভত্রির সাত্রথ ওতত্রপ্রাতভাত্রি মমত্রশ দগত্র । পূিব প্রজত্রের কাত্র া ম ল
জেমভটা—‘দেশভাগ’-এর পর উত্তর প্রজত্রের কাত্র তাই-ই অনয দেত্রশর মামট হত্রয় দগত্র । মনমবম আত্রিত্রগ দমত্রন
মনত্রত হত্রয়ত্র দসই সতয—িাপ্-োকুরোর জেমভত্রটর দস দেশ আজ আর আমার নয়, দস দেত্রশর মামটও আমার নয়।
এ িত্রগর িুত্রক আজও ারা ‘িাোল’ িত্রল ম মিত হন তাত্রেরও িুত্রকর গহত্রন দকাথাও দ ন দেশভাত্রগর স্মৃমত
দরামমন্হত হয় িত্রলই মিশ্বাস। মানুষী আত্রিত্রগই আজও হয়ত্রতা পূিবিগীয় পাে-পােীর অনুসন্ধাত্রন ব্রতী হন দকউ
দকউ। তারও পত্রর অনুপ্রত্রিশ, ম টমহল, সীমান্ত দ ারা ালান সমসযা অথিা মতস্তা জলিন্টন ুমিত্রক সামত্রন এপারওপাত্ররর রাজননমতক তজবা আর ভাত্রির আোন-প্রোন ঘত্রট ত্রল, আত্রলা না সভায়-উৎসত্রি-দমলায় ঘত্রট ত্রল
এপার-ওপাত্ররর সাাংস্কৃমতক ভাত্রির আোন-প্রোন। কেত্রনা দিত্রল আসা অতীত নামক ম ন্ন-মূত্রলর স্পন্দত্রন—আিার
কেনও িা ‘িাোমল’ নামক অমস্তত্রত্বর দ ারা টাত্রন আজও একইসাত্রথ অন্তর দকাঁত্রপ ওত্রে এ িগ আর ও িত্রগর
মানুত্রষর। একমেত্রক েুলনা, সাতক্ষীরা, ত্রশার আর অনযমেত্রক মসলন্দপুর, িমসরহাট, কু মিহার—দেশভাত্রগর
দজায়ার মানুষত্রক এক পার দথত্রক অনয পাত্রর এত্রন দিত্রলত্র —এক দেশ দথত্রক অনয দেত্রশ। তিু স্মৃমতত্রক মক এত
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অমর মমত্রের গত্রে ‘দেশভাগ : উত্তর প্রজত্রের দ াত্রে মিমিন্নতা, স্মৃমত ও স্বপ্

অমভমজৎ গত্রগাপাধ্যায়

সহত্রজই উপত্রি দিলা ায়? অত্রনক রাজননমতক, অথবননমতক, সমাজননমতক সমীকরণ িাস্তিতা দপত্রয়ত্র মিত্রশষত্রজ্ঞর
মি াত্রর, সমাত্রলা নায়। মকন্তু সামহত্রতযর পথ এসি ধ্ত্রর ত্রল না। দসোত্রন এক ভাষা-ভাষী মানুত্রষর মভন্ন দই দেশ
প্রজত্রের পর প্রজে ধ্ত্রর েুাঁজত্রত থাত্রক অন্তত্ররর অন্তঃহহত্রল তার স্বত্রপ্নর—কেনার দসই ঐকযিে দেশত্রক—আর
অসহায়ভাত্রি েুাঁজত্রত থাত্রক মশকি দথত্রক উৎপাটন আর তার ন্ত্রণার কারণত্রক। দেশভাগ এর প্রতযক্ষ-অপ্রতযক্ষ ট্রমা,
অমভজ্ঞতা আর উদ্বাস্তু জীিত্রনর িাস্তিতাত্রক মভমত্ত কত্রর আমশ—নিই—এর েশক, এমনমক একমিাংশ শতত্রকও রম ত
হত্রয় ত্রলত্র িাোমলর সামহতয। দেশ-মিভাজত্রনর মপ ত্রনর কূট রাজননমতক ুমি-তকব, ঐমতহামসকতা আজও দ মন
দজারাত্রলা দতমমন তার মানমিক ম িগুমল মনত্রয় আজও অন্তঃসমললা িল্গুধ্ারার মত্রতাই আত্মানুসন্ধাত্রন মনমগ্ন দই
িাাংলা ও আর িাোমলর সামহতয। কেত্রনা স্মৃমতর সরণী ধ্ত্রর ম ন্নমূল মানুত্রষর ঘত্রর দিরার স্বপ্ন-িাসনা, কেনও সি
হারাত্রনার দিেনা অথিা কেনও নিতর উপলমির দপ্ররণা তাত্রক মকত কত্ররত্র —কত্ররত্র িল। পামটবশন মভমত্তক
িাাংলা সামহত্রতযর রূপত্ররো মনমমবত হত্রয়ত্র এভাত্রিই।
উত্তর প্রজত্রের পামটবশন ভািনা মেত্রয় শুরু অমর মমত্রের ‘নেীর ওপার’ গেমট। একমেত্রক ই ামতী নেীর পাত্রর
িসা ষাত্রটার্ধধ্ব গত্রনত্রশর দ াত্রে অতীত মেত্রনর স্বপ্ন মিত্রভারতা আর অনযমেত্রক তার নিই ি ত্ররর মপতা অভয়পের
স্মৃমতপত্রথ কালীপে, মনরাপে আর তাত্রের পমরিাত্রররা এত্রক এত্রক মভি জমায়। হামরত্রয় াওয়া ঐসি মানুত্রষরা দ ন
সুেূর অতীত দথত্রক ডাক মেত্রয় ায় গত্রনশত্রক। গত্রনশ ই ামতীর কুয়াশাময় তীত্রর িত্রস স্বপ্নময় কেনার জগত্রত
তাত্রের সাত্রথ একা একা কথা িত্রল। গত্রনত্রশর কাত্র হামরত্রয় াওয়া মপতৃপুরুত্রষর গ্রাম ধ্ূমলহর আর োকুরোর
শ্বশুরিামির দলাত্রকরা কেজগত্রতর পথ দিত্রয় হামজর হয়। নীলাম্বর েন দেশভাত্রগর পর ওপার দথত্রক এপাত্রর ত্রল
এত্রসম ত্রলন তেন োিার দিাডবটাই শুধ্ু আনত্রত দপত্ররম ত্রলন, ঘুাঁমট পত্রিম ল ধ্ুত্ররাত্রল। তার োিার সগী অনন্ত ভদ্র
মকন্তু ত্রল আত্রসন মন দেশ দ ত্রি, রত্রয় মগত্রয়ম ত্রলন ওপাত্ররই। গত্রনত্রশর স্বপ্ন আর কেনায় এত্রক এত্রক মসলুযত্রয়ত্রটর
মত্রতা দভত্রস উত্রেত্র মনরাপে কাকার মিিাহ, কালীপে আর দশাভারানীর োম্পতয জীিন। ই ামতীর পাত্রর, দসই
অন্ধকারময় কুয়াশািন্ন তীত্রর গত্রনশ তার অতীত পূিপ
ব ুরুষত্রের সাত্রথ মমমলত হয়। কেনার দসই মমলত্রন আত্র এক
স্বপ্নময় আনন্দ, আসত্রল া িাস্তত্রির িযথায় মিষণ্ণ, মিধ্ুর। গত্রের দশত্রষ দেমে, দিরার পত্রথ িমসরহাত্রটর ভূিন
দঘাত্রষর দোকান েুাঁত্রজ দির কত্রর কাাঁ াত্রগাল্লা দকত্রন গত্রনশ আর িামি মিত্রর িািা অভয়পেত্রক মনত্রজর নতুন িযিসার
কথা িত্রল দসই সত্রন্দশ দেত্রত দেয়। নিই দপত্ররাত্রনা অভয়পে সন্তাত্রনর এত্রহন আ রত্রণ মুগ্ধ হত্রয় আিারও স্বপ্নময়
কেনার জগত্রত ডুি দেন। সাতক্ষীত্ররর স্মৃমতত্রত আকুল হত্রয় অভয়পে িলত্রত থাত্রকনঃ “দিভুল হত্রয় থাকত্রলই এ
জীিন আত্ররা মধ্ুর হয়। এই দ হত্রয়ত্র ।”২ গত্রের প্রথত্রম অভয়পের ভ্রান্তকথন ম মকৎসার পমরভাষায় মানমসক দরাগ
লক্ষত্রণর ম ি িত্রল অমভমহত হত্রলও আসত্রল দ তা অভয়পের অতীত্রতর মাধ্ু বময় মেনগুমলর মানমসক পুনরুত্রদ্রক া
অিত্র তত্রন অভয়পেত্রক অমিরত দকাত্রনা এক তৃমি মেত্রয় ত্রল—িাাঁ ার দপ্ররণা দজাগায় তা গে পােত্রকর িুঝত্রত
অসুমিত্রধ্ হয় না। অনযমেত্রক অতীত্রতর এই মধ্ুর পুনরুত্রদ্রত্রকর মত্রধ্যই দিাঁত্র থাত্রক হৃতসিবস্ব িতবমান— া দথত্রক
গত্রনশ অথিা অভয়পেত্রের আর হয়ত্রতা মক ুই পািার দনই। গেমটর উত্রল্লেত্র াগয মেক দেশভাত্রগর পূত্রিব ওপার
িাাংলার একান্নিতবী িাোমল পমরিাত্ররর ঐকযিে পামরিামরক জীিনম ে। পামরিামরক ভাত্রি মমত্রলর কারত্রণ এোত্রন
সিাই সিাই-দয়র কাত্র ই দ অমত আপন—গত্রের মিিরত্রণই তা দিাঝা ায়। এই ম ে আর মিশ্বাস দ ক্রমশঃ
ভােত্রত িত্রসত্র —আধ্ুমনক সমাজও তার অনযতম েৃষ্টান্ত। তদপমর, গত্রনত্রশর কেনার পাশাপামশ অভয়পের
তথাকমথত ভ্রামন্তময় উমিগুমল মমত্রল দ ন দই প্রজেত্রক পাশাপামশ োাঁি করায়, তা দেশভাত্রগর পমরত্রপ্রমক্ষত্রত
জীিনানত্রন্দ মিত্রভার দসই মানুষগুমলর কা াকাম পােকত্রের মনত্রয় ায় া একমেন সতয ও সুন্দর ম ল—মকন্তু
আজত্রকর পটভূমমত্রত া এক মনষ্ঠুর ভ্রামন্তত্রত পমরণত হত্রয়ত্র । এ গত্রে ই ামতী দ ন পামটবশন-পরিতবী দই িাাংলার
মাত্রঝ এক মিত্রভে অথিা স্পষ্ট মিভাজনত্ররো হত্রয় উত্রেত্র । পূিবপুরুত্রষর মভত্রটিামির দোাঁত্রজ পমিমিগীয়
দলেকিন্ধুত্রের মনত্রয় ভ্রমণ াোর মিিরণ দমত্রল দলেত্রকর ‘ভামসত্রয় মেত্রয়ম কত্রপাতাক্ষ জত্রল’৩-র মদ্বতীয় অাংত্রশ।
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অমর মমত্রের গত্রে ‘দেশভাগ : উত্তর প্রজত্রের দ াত্রে মিমিন্নতা, স্মৃমত ও স্বপ্

অমভমজৎ গত্রগাপাধ্যায়

দিাঝা ায় স্বত্রেশ হারাত্রনা স্বজনত্রক েুাঁত্রজ দিরা ও তাত্রক মিত্রর না পািার দিেনা দলেক অমর মমত্রের গত্রের এক
অনযতম ামরে লক্ষণ।
িতবমাত্রনর দপ্রক্ষাপত্রট োাঁমিত্রয় পামটবশন ভািনার অত্রলৌমকক ভািমিন্দুত্রত দপৌাঁ াত্রনার সাহস দেমেত্রয়ত্র ন অমর
মমে তাাঁর ‘২৫-১২৫’ গত্রে। এ গত্রের ‘অন্তহীন আনন্দলাল’ অন্তহীন আনত্রন্দর দরাত্রত ভাসত্রত দ াগ মেত্রয়ত্র
দিসিুত্রক। আসত্রল আনন্দলাল তার নকল নাম। আনন্দলাল ‘সুমমত িালা’ িা ‘ তুরানন মমশ্র’ নাত্রমও আই.মড. কতরী
কত্রর িন্ধুতা কত্রর ত্রল নানা নারীর সাত্রথ। এভাত্রিই কলকাতা আর রুক্ষ মামটর দেশ মিলাসপুত্রর কামটত্রয় আসা
আনন্দলাল একসময় পমরম ত হয় িাাংলাত্রেত্রশর পটুয়াোমলর আাঁধ্ারমামনক গােপাত্ররর আাঁধ্ারকুসুম গ্রাত্রমর িামসন্দা
রূপসী দসামা পারমভত্রনর সত্রগ। ধ্ীত্রর ধ্ীত্রর দসামা পারমভন িুঝত্রত পাত্রর তার িন্ধু আনন্দলাল পুিিাাংলার সাতক্ষীরার
দলাক কারণ ওোনকার দলাত্রকরাই পূিবিত্রগর ভাষায় িত্রল ‘হাতত্রন’, ‘কপো’ আর ‘পান্তা’। ক্রমশঃ পারমভত্রনর সত্রগ
কথনসূত্রে এক অদ্ভুত ভা ুবয়াল জগত্রতর অমধ্িাসী হত্রয় প্রজোন্তত্রর মপম ত্রয় আনন্দলাল দপৌাঁত্র ায় তার
পূিবপুরুষত্রের দমনয়ায়। পারমভন তাত্রক ‘ধ্ুত্রলার’-এর কথা িত্রলম ল। ধ্ুত্ররাত্রলর দসনিামি, দসনপুকুর, কাল কভরত্রির
থান, িত্রটর নীত্র হাজরা োকুর—এ সত্রিরই দস সন্ধান পায় পারমভত্রনর কাত্র । এসিই তার পাাঁ ি র িয়ত্রস হামরত্রয়
াওয়া দ াট্ট অতীত্রতর স্মৃমত। িুধ্াহাটা, িিেল স্টীমারঘাটা, কত্রপাতাক্ষ আর দিতনা নেীও দসই স্মৃমতহাত্রর জমিত্রয়
আত্র । পারমভত্রনর কথাসূত্রে দস জানত্রত পাত্রর পারমভত্রনর নিই ি ত্ররর োকুরো এজাহার শানার মত্রন আত্র
তাত্রের দেত্রশ মহন্দুত্রের গাাঁ-ঘর অন্ধকার হত্রয় আত্র কতকাল। পারমভন জানায়, দস তার োকুরোত্রক িলত্রি—দস
দপত্রয়ত্র আনত্রন্দর সন্ধান। আর দসামা পারমভত্রনর কথায় ‘অন্তহীন আনন্দলাল’ ওরত্রি রতনলাল দসন েুাঁত্রজ পায়
তার মা সুরমা দসনত্রক—দসই নতুন দিৌ, ার দনৌকা একমেন মভত্রিম ল কত্রপাতাত্রক্ষর িুক দিত্রয় সুপুমরঘাটায়।
িযালকমনত্রত িত্রস একা একা ভািত্রত থাত্রক আনন্দলাল। তার দ াট্ট পাাঁ ি র িয়ত্রসর স্মৃমত দ ন দেউ হত্রয়—ক ত্রের
মত্ত িাতাস হত্রয় হত্রয় েুত্রক পত্রি ইত্রলকট্রমনত্রের দসই অন্তহীন ভা ুবয়াল দমনয়ায়। দসোত্রন দ ন দসামা পারমভত্রনর
িন্ধুতা দ ত্রয় অত্রপক্ষা কত্রর আত্র তার মপতৃকূল-মাতৃকূত্রলর সিাই। দসোত্রন আনন্দলাল মনত্রজ হত্রয় ায় তার
মপতামহ মিহারীলাল, এজাহার শানা একমেন ম ল াাঁর োিার সগী। এত্রের সিাইত্রক পারমভত্রনর িন্ধুতা এত্রন দেত্রি
ভূিনগ্রাত্রমর ‘সযান’পুকুত্ররর পুত্রির দসই মহমসাগর আমগা টার কথা দ টা তার োকুমার মনত্রজর হাত্রত দপাাঁতা।
ভূিনগ্রাত্রমর দসই কেত্রলাত্রক একত্রশা পাঁম শ ি ত্ররর মিহারীলাল অনায়াত্রস মমত্রশ ান তাাঁর দথত্রক একত্রশা ি ত্ররর
দ াট দসামার সাত্রথ। এই িন্ধুত্রত্বর জগত্রত, অপমরম ত্রতর মভত্রি পমরম ত্রতর কালান্তমরক আত্ম-অনুসন্ধাত্রন দনই দকাত্রনা
পা-মপ ত্রলাত্রনা মহন্দু-মুসলমাত্রনর গহন মগমরোত। দসোন দথত্রকই গত্রে উত্রে আত্রস পামটবশন পরিতবী কেিাস্তি
এক দপ্রক্ষাপট, জে হয় এক নতুন আইত্রডমন্টমটর—‘দিসিুক দপ্রািাইল’-ই ার পমর য় সিবস্বতা নয়, দেশকাত্রলর
এক িৃহৎ ঐমতহামসক দপ্রক্ষাপত্রট—এক মধ্ুর, সুমহান ঐমতহয ও সম্পত্রকবর ইমতিৃত্রত্ত দিাঁত্র থাকত্রত ায় া।
এ গত্রে কেিাস্তত্রির সত্রগ সা ূজযপূণব অনুষত্রগরও িযিহার কত্ররন গেকথক। েন িমরশাত্রলর িন্ধু সীমমন্তনী
আনন্দলালত্রক জানায় তার ‘দপ্রািাইল মি’-র হলুে পামেমট হত্রলা ও দেত্রশর ‘িসন্তত্রিৌমর’, াত্রক একলা জামরুল
গাত্র র ডাত্রল মন োরাপ কত্রর িত্রস থাকত্রত দেত্রে কযাত্রমরা িন্দী কত্ররম ল দস, তেন দথত্রকই দ ন কেনার
অনুরণত্রন কাাঁপত্রত থাত্রক এ গে। এ গত্রে ভা ুবয়াল জগত্রতর জলুস, িাসনা, দপ্রম, নকল িন্ধুতা, দগাপনীয়তা মকাংিা
গ্লামনর মিত্রেষণ আত্র । গত্রের দশত্রষ আনন্দলাত্রলর কাত্র এই ভা ুবয়াল পৃমথিীটাই হত্রয় ায় ভূিনগ্রাম—তার স্মৃমতর
ভূিন। দসোত্রন স্বপ্নরা, কেনারা অনায়াত্রস সমতয হত্রয় ায়—মেক দ মন কত্রর সমতয হত্রয় ায় জয়শীলার ‘কিুতত্ররর
মত্রতা গ্রীিা িাাঁমকত্রয়’ কথা িলা! এ গে দিসিুক ত্রল এক স্বজন সন্ধানীর দিেনাগাথা। সম্পকব সম্মীলত্রনর এক মহা
আিত্রহ এ গত্রের মিস্তার। দই অসমিয়সী নারী-পুরুত্রষর কথন সূত্রে কমমপউটাত্ররর ামন্ত্রক দমনয়ার আিরণ
উত্রো ন কত্রর এক মানমিক দমনয়ায় প্রত্রিশ দ মন এ গত্রে স্মৃমত-সত্তা আর িাস্তি-কেনার পৃথক দই দক্ষেত্রক
একাকার কত্রর মেত্রয়ত্র দতমনই এই নতুন আমগক িাাংলা গত্রে এক নতুন মাোও সৃমষ্ট কত্ররত্র ।
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‘অলীক ক্রন্দনধ্বমন’ গেমটত্রতও ভা ুবয়াল জগত্রতর সাত্রপত্রক্ষ দেশভাত্রগর পরিতবী অতীত মূতব হত্রয় উত্রেত্র । এ
গেমটত্রত অঞ্জনকুমার িসু দ্মনাত্রমর দপ্রািাইল কযাত্ররকটার কমল ব্রহ্ম দিসিুক মাধ্যত্রম াত্রের সাত্রথ মমমলত হয়
তারা সকত্রলই মনত্রজত্রের অতীত সূত্রে গাাঁথা পত্রি আত্র । এ গত্রের সুত্রেষ্ণা দ ৌধ্ুরীত্রক দ মন আজও কাতর কত্রর
একসময় স্বামী অঞ্জনত্রক দ ত্রি তৃণাঙ্কুরত্রক গ্রহণ করার ভুল, দতমনই মরমন িুশরার স্মৃমতত্রত দজত্রগ থাত্রক তার নামন
পদ্মািতীর কথা—দ িাাংলাত্রেশ ুত্রের সময় তার এক দ ত্রল আর এক দমত্রয়ত্রক হামরত্রয়ম ল অঞ্জনত্রের দেত্রশর
মরমিউমজ কযাত্রম্প। তার োদ ইসলাম মনত্রলও নামন তা মনত্রত পাত্ররন মন। তার িত্রিা মামস েীপামলও দনয় মন, আর
তার োদ ও তাাঁর দই দমত্রয় ইসলাম দনয় ‘আিটার েয মলিাত্ররশন অি িাাংলাত্রেশ’, তার মাত্রয়র িয়স তেন েশ
আর দ াটমামসর য়। মরমনর কথায়ঃ “আমরা মুসলমান, নামন সনাতন ধ্ত্রমব রত্রয়ত্র । মামসর মিত্রয় হত্রয়ত্র মুমিগত্রঞ্জ
মহন্দু ঘত্ররই। নামন িত্রল কত্রলরায় তেন দস আর তার িামক মতন দমত্রয় মত্রর মন দকন, শুধ্ু দলাকটা দিাঁত্র থাকত।...নানা
মত্রর দগত্র মতনি র আত্রগ, তেন নামন তার শাাঁো দভত্রে মসাঁদর তুত্রল মিধ্িা হত্রয়ত্র , তার শ্রাে কত্ররত্র িত্রিা মামসর
িামিত্রত, ইসলাম মত্রত আমরাও কত্ররম তার কাজ, মকন্তু নামন এেনও কাাঁত্রে, তুমম মক িলত্রি?”৪ এ গে দেশভাত্রগর
মিশাল পটভূমমত্রত মিত্রিে ও দিেনার এক মানমিক কামহনী। এোত্রন মরমন িুশরা মিমিন্ন ও মিষণ্ণ েুলনা কত্রলত্রজ
পােরত তার একসমত্রয়র দপ্রমমক জালাত্রলর কা দথত্রক, পামকস্তামন দপ্রমমকা দসামায়া আেতার কামনাকাতর হত্রয়ও
মিমিন্ন আরসাে আমল রূপ অঞ্জন িাসুর কা দথত্রক আর মিমিন্না ও অনুতিা সুত্রেষ্ণা প্রায়মিত্তকামী তার মৃত স্বামী
অঞ্জত্রনর কাত্র । এক অদ্ভুত কেনার জগত্রত মি রণ কত্রর, ভাি মিমনমত্রয়র মত্রধ্য, পমরম মত অথিা অপমরম মতর
আিাত্রল দথত্রক তারা েুাঁজত্রত দ ত্রয়ত্র জীিত্রনর স্বান্তনা। সি কেনাগুত্রলা মমত্রল-মমত্রশ দ মন সম্পকব জমটলতার এক
দকালাজ-কামহনী হত্রয় ওত্রে দতমনই ভারত-পামকস্তান মিভাজত্রনর মতই কাটা-দ াঁিা সুত্রর িাজত্রত থাত্রক দসই
সম্পত্রকবর ম ন্ন তারগুত্রলা। এ গে দেশভাত্রগর মানমিক ন্ত্রনাগুত্রলাত্রক তুত্রল ধ্রার সাত্রথ সাত্রথ মানমিক সম্পত্রকবর
অ াম ত িাটলগুমলত্রকও দ াত্রে আেুল মেত্রয় দেমেত্রয় দেয়।
‘দসৌোমমনী ও সুরোস’ গত্রেও দিসিুক সূত্রে সুন্দরী নাতমন রূপসার িযান্টামসর জগৎ তার পাঁ ামশ ি ত্ররর োম্মা
দসৌোমমনীর দেশভাগপূিব অতীত জীিত্রনর অকমথত দপ্রত্রমর রহসযময় পুনরামিষ্কাত্রর সন্ধানী হত্রয়ত্র । কলকাতার
টালার িামসন্দা রূপসা এত্রসত্র মিথামরত্রত তার োমম্ম দসৌোমমনীর কাত্র । সত্রগ তার সিবক্ষত্রণর সগী লযাপটপ,
দমািাইল। পমরিাত্ররর সকত্রলর আেত্ররর আহ্লােী দমত্রয় দস। প্রায়ই মিদযৎ না থাকা মিথামরত্রক তার জীিত্রনর একটা
দ ঞ্জ িত্রল মত্রন হয়। মিথামর—নিগ্রাম, এর দনৌকা িাাঁধ্া ঘাট, পানা আর শযাওলা ধ্রা শীণব ই ামতী, িনত্রঝাপ, দমত্রট
রাস্তা, সাাঁত্রকার উপর িি োকুর্দ্বার কেনার প্রমতিমি একটা নতুন জগত্রতর হাত ামন দেয় তাত্রক। দস দ ন হামরত্রয়
াওয়া এক অতীত দমনয়া। এ ুত্রগর আধ্ুমনকা রূপসা তার োম্মাত্রক কলকাতায় মনত্রয় দ ত্রত ায়। নতুন প্রজে
রূপসার আত্র ই-দমল আর ইন্টারত্রনত্রটর রমেন পৃমথিী। রহসযময় দসই আন্তঃজবাল মহামিত্রশ্ব রূপসা আমিস্কার কত্রর
তার পাঁ ানিই ি ত্ররর দিসিুক সগী সুরোসত্রক। রূপসার রূত্রপ উোে দস। োম্মাত্রক দেোত্রত ায় দস তার দপ্রমমক
সুরোসত্রক। গত্রে দেমে এরপরই ক্রমশঃ ১৩৫৭ িগাত্রব্দর সুরোস ১৪১৯-এর রূপসার সাত্রথ দিসিুক দমত্রসজ িত্রে
িাতবার দলনত্রেত্রন অনায়াত্রস মমত্রশ ায়। দসৌোমমনীর দ াত্রে নাতনীর এই উোে িন্ধুমটত্রক িি দ না িত্রল মত্রন হয়।
দস দ ন দসৌোমমনীর হামরত্রয় াওয়া দ ৌিনকাত্রলর দসই হমর দসন দ িন্ধু মিনায়ত্রকর সাত্রথ পােী দেেত্রত এত্রস
একমেন মনত্রজই প ন্দ কত্রর িত্রসম ল দসৌোমমনীত্রক। দসৌোমমনীর রূত্রপ উোে ম ল হমর দসন। মিনায়ক দিাত্রসর
সাত্রথ মিত্রয় হত্রয় ায় দসৌোমমনীর আর তারপর রত্রট ায় দকাত্রনা এক দজা না রাত্রত কামাত্রলর মিত্রল পরী দেেত্রত
দনত্রম পাগল হত্রয় দগত্র হমর দসন। অত্রনত্রক িত্রল দিাসিািী দথত্রক আত্রলাকলতার রস োইত্রয় পাগল কত্রর দেওয়া
হত্রয়ম ল তাত্রক। রায়ত্রটর সময় েন আত্রসমন তেনই দসৌোমমনী সহ তার শ্বশুরিামির সিাই সাতপুরুত্রষর িাস তুত্রল
মেত্রয় পূিব পামকস্তান দ ত্রি ত্রল এত্রসম ল এপাত্রর। আত্রসমন শুধ্ু হমর দসন। দস তেন িে উোে, রূপসা পার হত্রয়
দসৌোমমনীর িাত্রপর িামি গােপুত্ররর হাত্রট হাত্রট দস তেন ঘুত্রর দিিাত্রি।
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দসই হমর দসনই দ ন এতমেন পর দসৌোমমনীর মতই রূপসী রূপসার লযাপটত্রপ তার দিসিুক িন্ধু হত্রয় মিত্রর
এত্রসত্র । এেন দস থাত্রক এক মস্ত দকাোিামির ভগ্ন গৃত্রহ—কতমেনকার পুরত্রনা, ধ্ত্রস পিা োলাত্রনর এক জীণব
কত্রক্ষ। এ গত্রে রূপসা শুধ্ু এক দমত্রয়ই নয়, রূপসা নেী—রূপসা দ ন িান, দস দ ন ভামসত্রয় মনত্রয় ায় এক ুগ
দথত্রক অনয ুত্রগ। গত্রের রূপসার কাত্র ঋতু েন কিশাে সুরোত্রসর কাত্রলর আকাত্রশ তেন আষাত্রের ভরা িষবা—
মিদযত্রত মিদযত্রত দমত্রঘর ঘনঘটা। ব্রহ্মরাজপুত্ররর দসই উোে হমর দসত্রনর সাত্রথ সুরোত্রসর মমল েুাঁত্রজ পায়
দসৌোমমনী। মিমস্মত, অমভভূত হত্রয় ওত্রে দস। দিত্রল আসা জীিত্রনর দগাপন দপ্রমমক সূত্রে দেশভাগপূিব অতীত ায়া
দমত্রল দসৌোমমনীর দ াত্রে। এ গত্রেও কেনার সময়-দমমসত্রন ত্রি গেকার পামি মেত্রয়ত্র ন অতীত্রতর িাাংলায়,
দসোত্রন পরীত্রের দমনয়ার মত্রতাই স্বত্রপ্নরা ডানা দমত্রলত্র । ভা ুবয়াল জগত্রতর মায়া আর িাস্তি জীিত্রনর দমাহ, হামসকান্না এক হত্রয় দগত্র । দিসিুত্রকর অলীক দমনয়া কেনা আর দ ত্রি আসা িাস্তি পরস্পর হাত্রত হাত মমমলত্রয়ত্র ।
দলেত্রকর ভাষায় দসৌোমমনীর অপরূপ দস মত্রনর কথাঃ “িলত্রত পাত্ররা, আত্রগর মেত্রন অমমন হত্রতা......মিমনমিন কত্রর
কথাটা িলল দসৌোমমনী, াাঁত্রের আত্রলা, এই রামে, েূর আকাত্রশর তারাত্রের মেত্রক দ ত্রয়। কী কত্রর দ িহু ত্রু গর
ওপার হত্রত দলাকটা দভত্রস এল আ মকা! হামসেুমশ দমত্রয়মটর টান এমন! দকউ দকউ িত্রল রূপসা তার মত্রতা হত্রয়ত্র ,
তার রূপ দপত্রয়ত্র দমত্রয়। রূপসা এত্রল তাহত্রল এমন হয়! ও হাসত্রত হাসত্রত মনত্রয় আসত্রত পাত্রর, ষাট-পাঁয়ষমট্ট ি ত্ররর
আত্রগর পৃমথিী আর মানুষ। দসই মানুষ দ দভত্রে-পিা দকাোিামির দভতত্রর িত্রস ডাক মেত্রয় মেত্রয় একাল দসকাত্রল
ঘুত্রর দিিাত্রত পাত্রর। মনত্রয় আসত্রত পাত্রর...শুভ্র দজযাৎস্না পুলমকত ামমনী...িুল্লকুসমু মত দ্রুমেল দশামভনী...
সুহামসনী... সুমধ্ুরভামসনীর মুে। নানা রত্রের মেনগুমল।”৫ এ গত্রে কাল দথত্রক কালান্তত্রর িত্রয় লা উোত্রের
মেনমলমপর পথ ধ্ত্রর কেনার অন্ধকমি সুরোস সহসাই হত্রয় উত্রেত্র িাস্তত্রির হমর দসন আর াাঁত্রের আত্রলার রাং
িাতাত্রস মুত্র মনত্রয় পাঁ ামশ পার করা িৃো আর িাইশ ি ত্ররর রূপসা অনায়াত্রস এক হত্রয় দগত্র । িমঙ্কম ত্রন্দ্রর
িত্রন্দমাতরম দোত্রকর প্রত্রয়াগও হারাত্রনা িাাংলা আর হারাত্রনা মানুত্রষর অনুসন্ধাত্রন সা ূজযপূণব িত্রল মত্রন হয়।
‘দহাত্রসন মমঞার নাও’ গত্রেও মিত্রয় আত্র দেশভাগজমনত মিমিন্নতার অলীক পণবত্ররণু। ট্টগ্রাম দজলার
ময়নাদ্বীপত্রক মামনত্রকর ‘পদ্মা নেীর মামঝ’ উপনযাত্রস দহাত্রসন মমঞার দ্বীত্রপর সাত্রথ তুলনা দ মন অমভনি দতমনই
দরদ্বীপিামসনী ম্পার সুত্রমরুত্রক দলো ম মেত্রত ভাত্রলািাসার সাত্রথ সাত্রথ েূর ও মিমিন্ন জীিত্রনর জনয দিেনার
হাহাকারও ধ্বমনত হত্রয়ত্র । এ দিেনা ওপার িাাংলার পামেকার তার মপ্রয়তম এপার িাাংলার দলেকত্রক দেেত্রত না
পািার দিেনা। দেশ মিভাজত্রনর সূে ধ্ত্ররই দসই দমৌল মিত্রিত্রের মি স্পষ্ট হত্রয় ওত্রে গত্রের দরামামন্টক িণবনাময়
আিত্রহ। সুত্রমরুর ‘সমুদ্রমগল’ পত্রি ম্পার অনুভূমত দলেত্রকর ভাষায়ঃ “মপ্রয় দলেক সুত্রমরু, তুমম দ দ্বীত্রপর দমত্রয়র
কথা মলত্রে তাত্রক তুমম দকাথায় দপত্রল দগা? হযাাঁ আমমই দসই দমত্রয়। হযাাঁ, আমমও েুি িই পিত্রত ভাত্রলািামস। কত
িই। এ পাত্ররর িই, ওপাত্ররর িই। ওই দ মারা দগত্রলন সুনীল গত্রগাপাধ্যায়, তাাঁর কমিতা আমার েুি মপ্রয়। মতমন দ ন
আমাত্রক মনত্রয়ই মলত্রেম ত্রলন নীরার কথা,
এই কমিতার জনয আর দকউ দনই, শুধ্ু তুমম নীরা
এ কমিতা মধ্যরাত্রে দতামার মনভৃত মুে লক্ষয কত্রর...
মাঝরাত্রত ঘুম দভত্রে দগত্রল একা িত্রস আমম আমার কমির কথা ভামি দ । আমার দ মনজস্ব এক কমি আত্র ন। স্বামী
জানত্রতও পাত্ররন না আমম আর এক পুরুত্রষর কথা ভািম । আিা, আমম আমার দই মপ্রয় দলেত্রকর কথা িলম , শযামল
গত্রগাপাধ্যায় আর কসয়ে মুস্তািা মসরাজ, তাাঁরা দকমন আত্র ন দগা? মসরাজ সাত্রহত্রির একমট গে পত্রিম লাম,
সূরজমুেী, দস দ ন আমার গে দগা। আমমই ম লাম ওই দমত্রয়। কাপুত্রির সত্রগ আমমই ত্রলম লাম। মত্রন পত্রি দসই
কথা,
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ধ্ুলাউমির মাত্রেত্রর ভাই
দরাে ঝনঝন কত্রর।
পাত্রনর সোর সত্রগ দেো
দিলা দপহত্রর।।”৬
ওপার িাাংলার মসরাজ আর এপাত্ররর দলেক শযামল গত্রগাপাধ্যাত্রয়র দলেনীর সাত্রথ আমত্মক দ াগ ঘত্রটত্র েূর
দ্বীপিামসনী কণযার। ‘শযামলিািুর’ ‘দতওট তাত্রল কনসাটব’ গত্রের দমত্রয়মটর মত্রতা মনত্রজত্রক দস কেনা কত্রর।
কেনার রাং-এ ময়নাদ্বীত্রপ সাংসার পাতা হামতয়ার দমত্রয় দগৌরনেীর দমত্রয় হত্রয় ায়। ম মে আর পেমমতালীর সূে
ধ্ত্রর কেনও এপার িাাংলার সুত্রমরু আিার কেনও ওপার িাাংলার সুমন্ত রাহমাত্রনর কাত্র দমত্রয়মট পদ্মপাপমির মত্রতা
তার হৃেয় দমত্রল ধ্ত্ররত্র । দসোত্রন কেনও কামনার রিরাত্রগর ম ত্রট আিার কেনও িা সামহতযধ্মবী কেনার রূত্রপরাং-এ আনন্দ-মিরত্রহর দ াাঁয়া দলত্রগত্র , কমিতা দথত্রক কথাসামহতয—শমি ত্রট্টাপাধ্যায় মকাংিা শামসুর রহমান দথত্রক
অনদ্বতর মততাস মকাংিা ইমলয়াত্রসর দোয়ািনামায় ার অিাধ্ লা ল। তিু মিমিন্নতার দিেনাই এ গত্রের দশষ
সতয—ম মের কেনায় অেশবত্রনর দসই িযথা িগতনয়া ম্পার মত্রন সিরাত্রগ দিত্রজ ওত্রে। দলেত্রকর ভাষায়ঃ “অনদ্বত,
ওয়ামলউল্লাহ, শযামল, মসরাজ, সুনীল, শমি, শামসুর, ইমলয়াস...একিার দেমে দতামাত্রের। সুমন্ত রাহমান, িত্রিা সাধ্
জাত্রগ, একিার দতামায় দেমে। কমির ম মেগুমল সি আমার কাত্র লুকত্রনা আত্র । দহাত্রসন মমঞা জানত্রত পারত্রল আমম
দশষ হত্রয় াি, তার নাও, এই ময়নাদ্বীপ ভামসত্রয় এমন দকাথাও মনত্রয় াত্রি, দ োত্রন ডাকঘর দনই। ভােন ধ্রা দ্বীত্রপ
তার অনুমমত মনত্রয় দিাঁত্র থাকত্রত হত্রি আমায়।”৭ এ গত্রের উনপিাশ ি ত্ররর পাক ধ্রা ুত্রলর সুত্রমরুর কাত্র
ময়নাদ্বীপিামসনী ম্পা আেতাত্ররর ম মের আমগত্রক এভাত্রিই স্পষ্ট হত্রয় উত্রেত্র দেশভাগ পরিতবী জীিত্রনর স্বপ্ন ও
ন্ত্রনা।
দিসিুক এর কথা এত্রসত্র ‘সাাঁত্রকািামি’ গত্রেও। আমমরুল িাশার-এর দিসিুক দেন্ড হত্রলন মিমত্রলশ। তাাঁর
োো োয়রুল িাশার াত্রিন কলকাতার নন্দত্রন িাাংলাত্রেশ িইত্রমলায়। আমমরুল মিমত্রলশত্রক দমত্রসজ কত্ররন তাাঁর
োোর সাত্রথ পমরম ত হিার জনয, কারণ মিমত্রলত্রশর মত্রতা মতমনও সাতক্ষীত্ররর দলাক। মিমত্রলশত্রের আমে িামি ম ল
সাতক্ষীত্ররর মনকটিতবী ধ্ূমলহর গ্রাত্রম। মকন্তু সাতক্ষীত্রর তার কত্র দভমনস, পযারী, লন্ডন মকম্বা আইত্রিল টাওয়াত্ররর
দথত্রকও দিমশ অত্র না। অিত্রশত্রষ মিমত্রলশ পমরম ত হয় োয়রুত্রলর সাত্রথ। কথায় কথায় উত্রে আত্রস ধ্ুত্ররাল গ্রাম,
কত্রপাতাক্ষ নে আর প্রকাত্রশর কথা। প্রকাশ মিমত্রলত্রশর দমত্রসা পশুপমত দঘাত্রষর দ ত্রল, োয়রুত্রলর িালযিন্ধু।
একসময় সাতক্ষীত্ররত্রত িুত্রলর াষ আর িাগান ম ল প্রকাত্রশর। তারা একসাত্রথ ও দেত্রশর োকার িুত্রক নাটক
করত্রতা। সাম্প্রোময়ক োগার সময় আকির দমাল্লা প্রকাত্রশর দগালাপ আর রজনীগন্ধার িাগান ত ন কত্রর। তারপর
িাগাত্রনর দসই জমম আকিত্ররর কাত্র ই নামমাে োত্রম মিমক্র কত্রর প্রকাশ ত্রল আত্রস এপার িাাংলায়। অমত্রলশ
জানত্রতা দেশভাত্রগর পর প্রকাশ ওপার িাাংলা দথত্রক ত্রল এত্রসত্র এপাত্ররর িারাসাত্রত। মকন্তু দসোত্রনও দোাঁজ দমত্রল
না প্রকাত্রশর। অথ োয়রুত্রলর জমাট িুত্রক আজও রত্রয় দগত্র প্রকাশত্রক মিত্রর দেোর দস অকাতর িাসনা,
গেকাত্ররর ভাষায় া—“প্রকাত্রশত্রর েুি দেেমত ইিা কত্রর, তার দসই রজনীগন্ধা িাগাত্রনর ধ্াত্রর িত্রস কমিতা পিা,
আহা.....”৮ এক সাাংস্কৃমতকতার সূত্রে দিাঁত্র আত্র এ গত্রে মভন্ন ধ্ত্রমবর দই মানুত্রষর সম্পকব। দেশ আলাো, ধ্মব
আলাো—মকন্তু িালয িন্ধুত্ব, িাোলীত্ব আর সাংস্কৃমতর টান দ সম্পত্রকবর লালন কত্ররত্র তা দথত্রক তাত্রের পৃথক করত্রি
দক? তাই সম্পত্রকবর মিমিন্নতা দেশভাত্রগর এতমেন পরও কাতর কত্রর উত্তর প্রজত্রের এক মুসলমান দপ্রৌেত্রক।
গত্রের নাম সাাঁত্রকািামি। গত্রের একেম দশত্রষ গেকার এ নাত্রমরও এক অথবত্রিাধ্ক িযঞ্জনাত্রক তুত্রল ধ্ত্ররন।
দলেত্রকর ভাষায়ঃ “মিমত্রলত্রশর কাত্রনর কাত্র সমস্ত রাত ধ্ত্রর োয়রুল িাশাত্ররর কন্ঠস্বর দভত্রস থাকল। গাত্রে আর
পামন দনই, মকন্তু সাাঁত্রকািামি আত্র । দসই সাাঁত্রকা দপমরত্রয়ই দিাধ্হয় সাতক্ষীত্রর াওয়ার পথ। আত্রসন োো, সাাঁত্রকাটা
িাাঁধ্মস গাত্রের উপর। গােটা ধ্ত্রর দরত্রেত্র োয়রুল িাশার তার িুত্রকর মভতর। িুত্রকর নেীত্রত সাাঁত্রকা। তারপত্রর
সাতক্ষীত্রর। তারপত্রর দসই িামি। িুত্রলর িাগান।”৯ আি ব এক স্বপ্ন-কেনা। ভারত-িাাংলাত্রেত্রশর দভৌত্রগামলক
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মিভাজন আজত্রকর শুকত্রনা দিতনার মত্রতা শুকত্রনা িুত্রকর োত জুত্রি দ েূরত্ব সৃমষ্ট কত্ররত্র —োয়রুত্রলর অন্তত্রর
কতরী সাাঁত্রকািামি তাত্রক আিার দ াগ কত্রর দেত্রি। আিারও দসই সাাঁত্রকািামির িুক ধ্ত্রর দপৌাঁত্র াওয়া াত্রি স্বত্রপ্নর
সাতক্ষীত্রর আর স্বত্রপ্নর দসই িুত্রলর িাগাত্রন। এ দ ন মানুষী হৃেত্রয়র দসই আশা আর ভাত্রলািাসার উপিন ার িুক
দথত্রক ম ন্ন হিার ন্ত্রনা দ মন মমবন্তুে দতমনই তাত্রক মিত্রর পাওয়ার অমর িাসনা দজত্রগ থাত্রক সাত্রকািামির
প্রতীকাময়ত রূপম ত্রি।
‘িনহাংসীর দেশ’ এক অদ্ভুত প্রতযািতবত্রনর গে। গেমট দলেত্রকর অনযানয গে দথত্রক আলাো কারণ এোত্রন
উত্তর প্রজত্রের দ াত্রে প্রতযািতবত্রনর পুত্ররাটাই প্রায় িাস্তি—গত্রের দশষ েৃত্রশয একমাে িনহাংসীর রূপক ািা
কেনার দমাহাঞ্জন দসোত্রন অনযানয গত্রের মত্রতা মিষয়িস্তুত্রক পুত্ররাপুমর আমিষ্ট কত্রর মন। এ গত্রে উত্তর প্রজত্রের
দই মরে হত্রলা মাজারুল ও সুত্রলো। সীমাত্রন্ত কাাঁটাতার দেওয়ার িরাত দপত্রয়ত্র ন কন্ট্রাক্টর জীিনিািু। আর তাাঁরই
সাহাত্র য িালুরঘাত্রটর িডবার দেোর সুত্র াগ দপত্রয়ত্র সুিীর ও অলকা। ভারত আর িাাংলাত্রেত্রশর মিস্তীণব প্রান্ত জুত্রি
মিত্রয় ম মটত্রয় থাকা কাাঁটাতাত্ররর দিিা মকভাত্রি একই ভাষাভামষর মানুষত্রের পরস্পরত্রক পরস্পত্ররর কা দথত্রক
আলাো কত্রর দেয় তা রহসযময়ভাত্রি এক মানত্রত না াওয়া প্রতযক্ষ সতয হত্রয় উত্রেত্র অলকার কাত্র , আর গত্রে
তা প্রতযক্ষ হত্রয় উত্রেত্র িডবার পাত্ররর হাট-িাজার, অনিধ্ অনুপ্রত্রিশ আর দি া-দকনার দ াট-িি নানা ঘটনা মনত্রয়।
কাাঁটাতাত্ররর দিিা পমরম ত মামট আর মানুষত্রক মক অদ্ভুতভাত্রি আলাো কত্রর মেত্রয় শুধ্ুই স্পষ্ট কত্রর দতাত্রল এক
আন্তজবামতক সীমান্তত্ররো— ার মুদ্রা, পতাকা অথিা নযাশনামলমট আলাো, পাঁম শ ি র আত্রগও া ম ল এক।
কাাঁটাতাত্ররর ঐ দিিা এ গত্রে ইমতহাত্রসর ট্রামজক পমরণমতর সাক্ষর— ার ওপাত্রর পত্রি আত্র মাজারুত্রলর মৃত
অতীত। পামটবশত্রনর আত্রগর মেত্রনর স্বপ্ন-কেনায় মিত্রভার মাজারুত্রলর মত্রন এেনও দঘারাত্রিরা কত্রর িগুিা শহর,
তার রূপিতী িত্রিা মপমস আর তার দ ত্রল শহীদল ইসলাম। অমল ভট্টা াত্র বর মুত্রে িত্রিামপমসর পমরিাত্ররর পমরণমত
শুনত্রত শুনত্রত মাজারুত্রলর দ ত্রপ ধ্রা হাত্রতর মুমেত্রত িত্রস ায় কাাঁটাতার, রিাি হয় দস। এ গত্রে সীমান্তপাত্ররর
জীিন অমভজ্ঞতার িাস্তি রূপায়ন আত্র । ওপাত্ররর গরীি মমোই মিত্রক্রতার ম মনর দেলা নামক িস্তুত্রক ‘মমোই’ নামক
‘িত্ররন মজমনস’ িত্রল দিমশ োত্রম মিমক্র কত্রর অলকার হাত্রত তুত্রল দেওয়া, সীমান্তিতবী মহমলিাজার আর দরললাইন
িরাির হল্লা—উল্লাস, িত্রি-োলাল-সীমান্তরক্ষী, হরমলকস্, মভকস্ আর দিনমসমডল মসরাত্রপর মিমকমকমন, পািবতীপুর
দথত্রক জানালা, েরজা, ইমঞ্জত্রন ঝুলন্ত মানুষ মনত্রয় মহমল দস্টশত্রন আসা হলুে দরলগামি— ার গাত্রয় দলো ‘িাাংলাত্রেশ
দরলওত্রয়’ প্রভৃমত নতুন িডবার দেোর এক অনয আনন্দ আর উর্দ্ীপনা মনত্রয় গত্রে হামজর হয়। মকন্তু এহ িাহয!
গত্রের দশষ সতযমট এত্রের সিমক ুত্রকই ামপত্রয় ায়। এর আত্রগ দজত্রনম , উত্তর প্রজত্রের অলকার দ াত্রে িডবার
কেনও মনরথবক আিার কেত্রনা িা মন কই আত্মপ্রিিনা। পামটবশত্রনর প্রতযক্ষ স্মৃমতহীন অলকাও একসময় তার
মাজারুলোর মশকি মিমিন্নতার রিাি অনুভূমত িুত্রক মনত্রয়ই মনত্রজর অত্রেো পূিবপুরুষত্রের প্রমত এক অজানা
আত্মীয়তার টান অনুভি কত্রর। গেকাত্ররর ভাষায়ঃ “দসমেন রাত্রত সিাই েন ঘুমমত্রয়, আ মকা দজত্রগ উেল অলকা।
সুিীত্ররর পাশ দথত্রক দনত্রম ায়। েরজা দোত্রল। িারান্দা মেত্রয় াত্রের মসাঁমির মুত্রে মগত্রয় েরজা েুত্রল মসাঁমি দিত্রয়
াত্রে। কাল রাত্রত দ হাাঁস দেেত্রত পায় মন দস, আজ দেেত্রি। েূর পমিত্রম সরু একিামল াাঁে আকাত্রশ ঝুত্রল আত্র ।
তারায় তারায় ঝলমল করত্র ব্রহ্মান্ড। অলকা আকাত্রশ তামকত্রয় থাকল। আকাত্রশর অনন্ত অসীত্রম তামকত্রয় অলকা
দ াত্রটা হত্রত আরম্ভ করল। আজ দস দেেত্রিই হাাঁস। দকমন দস িনহাংসীর েল? একঝাাঁক ে
ু মিমাত্রনর মত্রতা, নামক
আকাত্রশ দভত্রস াওয়া পালক দমত্রঘর মত্রতা? দসই দ রূপিতী িনহাংসীর েল, পরম রূপিতী িনহাংসী, েূর উত্তরপমিত্রম উত্রি ত্রলম ল, তারা দকাথায়? মনঃসগ হাংসীমটও মক দেো াত্রি না আিার, শুধ্ু াওয়া আর আসা। কাল দগত্র ,
আিার মিরত্রি, আিার াত্রি। আকাত্রশর সিকমট তারা দ ন েীমিময় ক্ষু মনত্রয় তামকত্রয় আত্র মামটর পৃমথিীত্রত। দ াত্রে
দ াে মমলল অলকার। অলকা দেেম ল িুলমপমস, দ াত্রটামপমস—আকাশ িযাি রূপ মনত্রয় তামকত্রয় আত্র এই মিন্দুত্রত।
তার সজল দ াত্রের তারায়। এোত্রন মাজারুত্রলর আসার কথা। অলকা ডাকল। মাজারুলো আসত্রিন, আপনারা
আকাত্রশ থাকুন, মাজারুলো আসত্র ।”১০ অলকার কেনায় িনহাংসীর রূপকত্রে অত্রনকগুমল ম েকে ধ্রা পত্রিত্র ।
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অমর মমত্রের গত্রে ‘দেশভাগ : উত্তর প্রজত্রের দ াত্রে মিমিন্নতা, স্মৃমত ও স্বপ্

অমভমজৎ গত্রগাপাধ্যায়

একমেত্রক—‘একঝাাঁক ুেমিমাত্রনর মত্রতা, নামক আকাত্রশ দভত্রস াওয়া পালক দমত্রঘর মত্রতা?’ পরস্পর এই
িাইনামর দেশভাগ পূিব স্বপ্নময় অতীত আর কমেন িাস্তত্রির সত্র তনতা জাগায়—অনযমেত্রক ‘পরম রূপিতী িনহাংসী’
দ ন মত্রনর অমধ্তত্রল মাজারুলোর পরম রূপিতী িত্রিা মপমসর ম েকে হত্রয় ধ্রা পত্রি। সি মমমলত্রয় কেনার দসই
‘িনহাংসীর দেশ’ িাাংলাত্রেশ আর তার তারায় তারায় ভরা উজ্জ্বল আকাশ দ ন অতীত্রতর স্মৃমত আর সত্তা হত্রয়
অলকার সজল দ াত্রের তারায় মিত্রর এত্রসত্র —এক সরল করমেক েীমি মনত্রয়। দসইসি মানুষত্রের দকউ আজ আর
পৃমথিীত্রত দনই, তিুও তাত্রের িনহাংসীর মত্রতা ত্রল াওয়া অথিা আকাশ িযাি রূপ মনত্রয় মামটর পৃমথিী পাত্রন
তামকত্রয় থাকার মত্রধ্য মেত্রয় দ ন অলকা উপলমি কত্ররত্র এক অনন্ত অত্রপক্ষার অনুসন্ধান। দ স্বপ্ন-সম্পত্রকবর সাধ্
অধ্রা রত্রয় দগত্র মাজারুত্রলর জীিত্রন, দ মিমিন্নতার দিাধ্ মিপন্ন কত্ররত্র অলকাত্রক—ঐ িনহাংসীর ডানা দমলা
আকাত্রশর িুক জুত্রি থাকা ঐ মৃত্রতরা, ঐ অতীত সত্তাগুত্রলাই হয়ত্রতা দসই সি অসম্পূণত
ব ার িযথাভার মুত্র দেত্রি
একমেন—দলৌমকক জীিত্রন না হত্রলও, দকাত্রনা এক মৃত, অত্রলৌমকক জগত্রতর দ াাঁয়ায়, তার জাদকামেত্রত। দেশভাত্রগর
সিবাগীন ক্ষয়, প্রিিনা আর েীণবতা দ মন এ গত্রে স্পষ্ট হত্রয় উত্রেত্র িাস্তত্রির কাাঁটাতারময় দভৌত্রগামলক মিভাজত্রন,
দতমনই সীমান্তপাত্ররর আকাশ আর িনহাংসীর কেনা দসই মিভাজনত্ররোত্রকই রামধ্নুর মত্রতাই দ্ম আর অস্পষ্ট
কত্রর মেত্রয়ত্র প বটক অলকার দ াত্রে। ক্রাকাত্রর িনহাংসীর অিাধ্ গমনাগমন গত্রে এমনই এক অমতত্রলৌমকক
কেত্রলাত্রকর উত্রো ন ঘমটত্রয়ত্র া মৃত পূিবপুরুষত্রের অমিভি দেত্রশর কেনার রাং-এর সাত্রথ মমত্রল মমত্রশ ায়,
দকাত্রনা রােীয় পাথবত্রকযর সীমানা ম ি মেত্রয়ই াত্রক কেনও এত্রক অপত্ররর দথত্রক আলাো করা ায় না।
‘ ত্রু ে া ঘত্রটম ল’ গত্রে ম টমহত্রলর ঐমতহামসক পিােপটত্রক পটভূমম মহসাত্রি দরত্রে দেশভাগ পরিতবী জীিত্রন
মনজ ভূত্রম পরিাসী শরণাথবী মানুত্রষর হতাশা, দক্ষাভ, ন্ত্রণা, অসহায়ত্ব আর প্রকৃত নাগমরকত্বত্রক প্রশ্নম ত্রির নযায়
তুত্রল ধ্রা হত্রয়ত্র । ঐমতহামসক মত্রত ‘ম টমহল’ িলত্রত এমন অিল িা ভূেেত্রক দিাঝা ় া একমট স্বাধ্ীন রাত্রের
মূল ভূেত্রের অভযন্তত্রর মিমিন্ন অিস্থা ় অিমস্থত অনয দকাত্রনা স্বাধ্ীন রাত্রের অন্তভুবি এলাকা। মিত্রশ্বর অত্রনক রাত্রের
অভযন্তত্ররই অনয রাত্রের এ ধ্রত্রণর ম টমহল রত্র ়ত্র । পূিব পামকস্তান (১৯৫৫-১৯৭১) ও িতবমান িাাংলাত্রেশ
একসময় ইসলামমক মরপািমলক অি পামকস্তাত্রনর একমট ম টমহল মহসাত্রিই পমরগমণত ম ল, ার রাজধ্ানী ম ল
ইসলামািাে। রাজধ্ানী পমিম পামকস্তাত্রন অিমস্থত হওয়ায় পমিম পামকস্তানত্রক এর মূল ভূেে মহত্রসত্রি মিত্রি না করা
হত্রতা। পামকস্তাত্রনর পূিব ও পমিম অাংত্রশ ১৮০০ মকত্রলামমটার মিস্তৃত মিত্রেশী অিল দ্বারা পৃথক ম ল এিাং দস কারত্রণ
দেত্রশর ৭০ শতাাংশ রিামন পূিব পামকস্তান দথত্রকই করা হত্রতা। ১৯৭১ এর মুমি ুত্রে স্বাধ্ীনতালাত্রভর পর পূিবপামকস্তান স্বাধ্ীন িাাংলাত্রেশ নাত্রম আত্মপ্রকাশ করত্রলও ম টমহল সমসযা দমত্রটমন। তেনও িাাংলাত্রেত্রশর দভতত্রর
ভারত্রতর এিাং ভারত্রতর দভতত্রর িাাংলাত্রেত্রশর দ দ াট দ াট ভূেন্ডগুমল ম ল দসগুত্রলাই ম ল ম টমহল। মনজ দেত্রশর
মানম ত্রের িাইত্রর এত্রের িাস। ১৬২ মট ম টমহল ম ল দই প্রমতত্রিশী দেত্রশ। এর মত্রধ্য ভারত্রতর ১১১মট ম টমহল
ম ল িাাংলাত্রেত্রশর ারমট দজলার অভযন্তত্রর। আর িাাংলাত্রেত্রশর ৫১মট ম টমহল ম ল ভারত্রতর অভযন্তত্রর। এসি
ম টমহত্রল িসিাসকারী জনসাংেযা ম ল প্রা ় ৫১ হাজার। ২০১১ সাত্রলর জনগণনা অনু া ়ী িাাংলাত্রেত্রশর অভযন্তত্রর
ভারত্রতর ম টমহত্রল িসিাসরত দলাকসাংেযা ম ল ৩৭ হাজার এিাং ভারত্রতর অভযন্তত্রর িাাংলাত্রেত্রশর ম টমহত্রলর
দলাকসাংেযা ম ল ১৪ হাজার। ২৪ হাজার ২৬৮ একর ভূমম মনত্র ় দই দেত্রশর ম টমহল ম ল। তার মত্রধ্য ভারত্রতর
জমমর পমরমাণ ম ল ১৭ হাজার ১৫৮ একর। িাাংলাত্রেত্রশর ম টমহত্রলর জমমর পমরমাণ ম ল ৭ হাজার ১১০
একর। ভারতী ় ম টমহলগুত্রলার অমধ্কাাংশই ম ল িাাংলাত্রেত্রশর উত্তর-পমিমািত্রল। এসত্রির মত্রধ্য লালমমণরহাত্রট
৫৯ মট, পিগত্রড় ৩৬ মট, কুমড়গ্রাত্রম ১২ মট ও নীলিামামরত্রত ৪ মট ভারতী ় ম টমহল ম ল। অপরমেত্রক িাাংলাত্রেত্রশর
৫১মট ম টমহত্রলর অিস্থান ম ল ভারত্রতর পমিমিগ রাত্রজয। এর মত্রধ্য ৪৭মট কু মিহার ও ৪ মট জলপাইগুমড় দজলা ়
অিমস্থত ম ল। মতন মিঘা কমরডরও ম ল এর অনযতম ম টমহল। িাাংলাত্রেত্রশর লালমমণরহাত্রট ম ল সত্রিবাচ্চ ৫৯মট।
পাটগ্রাম উপত্রজলায় ম ল ৫৫মট। পাটগ্রাত্রমর মানম ে িলত্রত দগত্রল ম টমহত্রল ম টমহত্রল প্রায় ঝাাঁঝরা হত্রয় ম ল।
িামক ারমট ম টমহত্রলর দ’দটা কত্রর ম ল হাতীিান্ধা আর সের উপত্রজলায়। পাটগ্রাত্রম অধ্বশত ম টমহল থাকত্রলও
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অমভমজৎ গত্রগাপাধ্যায়

১৮মটত্রত জনিসমত ম ল। িামকগুত্রলা হয় ধ্ামন জমম ম ল না হয় ম ল পমতত িনজগল। এর িাইত্রর পিগত্রি ম ল
৩৬মট ম টমহল। কুমিগ্রাম এিাং নীলিামারীত্রতও ম ল ১২মট ও ৪মট ম টমহল। ভারত্রতর মেক দথত্রক মিত্রি না করত্রল
এর সিই এককাত্রল ম ল কু মিহার দজলার অন্তগবত। আর প্রশাসমনকভাত্রি তা ম ল লালমমণরহাট ও কুমিগ্রাম
দজলায়। এর ৩৩মট ম ল লালমমণরহাত্রট আর কুমিগ্রাত্রমর আওতায় ম ল ১৮মট, ার দকাত্রনামটর সত্রগই িাাংলাত্রেত্রশর
প্রশাসমনক প বাত্রয় দকাত্রনা দ াগাত্র াগ ম লনা।
ঐমতহামসক মত্রত আত্ররাও জানা ায়, কু মিহার রাত্রজযর দকা রাজার জমমোমরর মক ু অাংশ রাত্রজযর িাইত্ররর
মিমভন্ন থানা থা পিগড়, মডমলা, দেিীগঞ্জ, পাটগ্রাম, হামতিান্ধা, লালমমণরহাট, িুলিাড়ী ও ভুরুগামামরত্রত অিমস্থত
ম ল। ’৪৭ সাত্রলর ভারত মিভাত্রগর পর ওই আট থানা পূিব পামকস্তাত্রনর অন্তভুবি হ ়। আর কু মিহার একীভূত
হ ় পমিমিত্রগর সত্রগ। িত্রল ভারত্রতর মক ু ভূেে আত্রস িাাংলাত্রেত্রশর কাত্র । আর িাাংলাত্রেত্রশর মক ু ভূেে া ়
ভারত্রত। এত্রত এক অসহনী ় মানমিক সমসযার উদ্ভি হ ়। মূল ভূেন্ড দথত্রক ম টত্রক পিা এলাকাগুত্রলার মাত্রঝ ারা
িাাংলাত্রেত্রশর আত্র ন তারা তাও োমনকটা সুমিধ্াজনক অিস্থাত্রন ম ত্রলন। মকন্তু ওপাত্ররর ম টমহলিাসীত্রের ম ল
এত্রকিাত্রর োমহ োমহ অিস্থা। পমর য় না দপত্রলও এপাত্ররর দলাত্রকরা তাও িাাংলাত্রেত্রশর মূল ভূেত্রন্ড েুকত্রত
পারত্রতন। পত্রণযর দি াত্রকনাও করত্রত পারত্রতন। মকন্তু ওপাত্ররর িাাংলাত্রেশী ম টমহত্রলর দলাত্রকরা এত্রকিাত্ররই প্রায়
োাঁ ািমন্দ ম ত্রলন। ভারতীয় ম টমহত্রল দথত্রকও দ সকল ম ত্রটর মানুষ িাাংলাত্রেত্রশর স্কুল কত্রলত্রজ পিাত্রলো করত্রতা
তাত্রের প্রত্রতযত্রকরই মক ু না মক ু তথয লুত্রকাত্রত হত্রতা। প্রত্রতযকত্রকই প্রায় িাাংলাত্রেত্রশর মেকানা মলেত্রত হত্রতা।
কারণ ভারতীয় ম টমহত্রলর মেকানায় ভমতব মনত্রতা না স্কুল। মশক্ষার কাত্র মপতৃত্রত্বর পমর য় দগৌন হত্রয় দ ত্রতা।
একসময় হয় নাগমরকত্ব না হয় মৃতুয এমন োিীত্রত ম টমহল িাসীত্রের আত্রন্দালন তীব্র দথত্রক তীব্রতর হত্রয়ম ল।
ম টমহল ম ল ভারত মিভমির এক জ্বলন্ত ক্ষতম ি। অসাংেয মানুষত্রক তা মনজভূত্রম পরিাসী কত্রর দরত্রেম ল।
নাগমরক অমধ্কাত্ররর প্রমতমট দক্ষত্রে িমিত এই মহন্দু-মুসলমান মানুষগুত্রলা তাত্রের জীিত্রনর গ্লামন দথত্রক মুমি দপত্রত
ি ত্ররর পর ি র আত্রন্দালন কত্ররত্র । তাত্রের িিনা-অসহায়তা উপলমি কত্ররই িগিন্ধু ম টমহল মিমনময় ুমি
স্বাক্ষর কত্ররন ভারত্রতর তৎকালীন প্রধ্ানমন্ত্রী ইমন্দরা গান্ধীর সত্রগ। মকন্তু ১৫-ই আগত্রস্টর নৃশাংস মুজীি হতযার পর
তা আর কা বকর হয়মন। ২০১৫ সত্রলর ১ আগষ্ট রাত ১২:০১ মমমনত্রট দই দেশ আিারও একিার ঐমতহামসক মুমজিইমন্দরা ুমির আওতা ় এত্রক অত্রনযর অভযন্তত্রর থাকা মনত্রজত্রের ম টমহলগুত্রলা পরস্পত্ররর সাত্রথ মিমনম ় কত্রর।
২০১৫ সাত্রল কলকাতার রিীন্দ্রসেন-নন্দন ত্বত্রর আত্রয়ামজত িাাংলাত্রেশ িইত্রমলায় সাাংিামেক রমিম োত্রশর
'সাাংিামেত্রকর কলত্রম ম টমহল আত্রন্দালন' িইত্রয়র দমািক উত্রো ন অনুষ্ঠাত্রন অাংশগ্রহণ কত্ররন সীমান্ত গান্ধীর
প্রত্রপৌেী ইয়াসমমন মনগার োন, কথাসামহমতযক অমর মমে, ম টমহল আত্রন্দালত্রনর শীষব দনতা েীমিমান দসনগুি,
িাাংলাত্রেত্রশর সুমপ্রম দকাত্রটবর আইনজীিী আব্রাহাম মলাংকন, িাাংলাত্রেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমমমতর সভাপমত
ওসমান গমন ও দলেক রমিম োশ। িইমট ম ল ম টমহল আত্রন্দালত্রনর এক ঐমতহামসক েমলল। এ সভায়
কথাসামহমতযক অমর মমেও ম টমহল মনত্রয় তাাঁর উপনযাস র নার কথা জানান। িলাইিাহুলয, পামটবশত্রনর অমানমিক
ধ্বস্ততা আজও প্রাসমগক কত্রর দরত্রেত্র ম টমহল। স্বাধ্ীনতা ও দেশভাগ পরিতবী জীিত্রন দসমলনা দহাত্রসত্রনর ‘ভূমম ও
কুসুম’ মকাংিা অমর মমত্রেরই ‘কুমারী দমত্রঘর দেশ াই’ উপনযাস ািা ম টমহত্রলর অদ্ভুত জনজীিন মনত্রয় িাাংলা
কথাসামহতয নীরিই দথত্রকত্র ।
অমর মমত্রের ‘ ুত্রে া ঘত্রটম ল’ গত্রে উত্রল্লমেত ইমতহাত্রসর মক ু সামহতযধ্মবী িণবনা আত্র । িলাইিাহুলয সামহতয
হত্রয় উেিার জনয তাত্রত কেনার মক ু রাং মমত্রশত্র । এ গত্রে দমাগল প্রমতমনমধ্ রাংপুত্ররর দঘািাঘাটার নিাি দসৌলৎ
জাং এিাং দকা মিহাত্ররর মহামানয নৃপমত উত্রপন্দ্রনারায়ত্রণর লিাই-এর ঘটনা মিিৃত হত্রয়ত্র । ঝাি মসাংত্রহশ্বত্ররর ুত্রের
পত্ররও তাত্রের দস মিিাে দমত্রট মন। পেত্রলেক মশালডাো, মুমিরহাট, গয়ািামি, িাতৃম ট ম টমহত্রলর নাগমরকিৃত্রন্দর
মুেপে স্বরূপ দকা মিহাত্ররর দজলাশাসকত্রক দলো মনত্রিেনপত্রে জানায়ঃ “আমাত্রের পূিপ
ব রু
ু ষ দমাগল কসনয ম ল মক
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না জানা নাই, মকন্তু কৃমষই ম ল তাাঁহাত্রের মূল জীমিকা তা আমাত্রের অিগত। স্বাধ্ীনতার পর রাংপুত্ররর নিাি দ ত্রহতু
পামকস্তাত্রন মতোন কত্ররন, দসই কারত্রণ ভারত্রত থামকয়াও আমরা পামকস্তামন হইয়া দগলাম। ইহাত্রত আমামেত্রগর দোষ
মক? আমামেত্রগর কাহারও কাহারও মনকট রাংপুত্ররর নিাত্রির প্রজা মহসাত্রি োজনার রমসে রমহয়াত্র সতয, মকন্তু তাহা
স্বাধ্ীনতার আত্রগর কথা। স্বাধ্ীনতার পর আমরা আর োজনা মেই না রাংপুত্রর মগয়া। আমরা দকা মিহার রাজাত্রকও
োজনা মেত্রত পামর না, দকন না রাজার প্রজার তামলকা হইত্রত আমরা িাে ম লাম সতয।”১১ এ গত্রে দকা মিহাত্ররর
রাজা ও রাংপুর নিাত্রির মনত্রজত্রের দমৌজা িামজ দরত্রে অদ্ভুত দযতক্রীিার িণবনা আত্র । পারস্পমরক িামজধ্ৃত দমৌজা
জত্রয়র আনত্রন্দ আকাত্রশ দ াাঁিা গুমল ও কামাত্রনর দগালার আঘাত্রত নামক একসময় মশালডাো সহ মিমভন্ন দমৌজার
নীলাকাশ দিত্রট িজ্রপাতসহ িৃমষ্ট দনত্রমম ল আর িজ্রাহত হত্রয় মৃতুযর পাশাপামশ শীত্রতর তামাক ও সমরষার দক্ষত নষ্ট
হত্রয় মগত্রয়ম ল। এ প্রিাত্রের সতযতার দথত্রকও িি কথা হত্রলা, এ দথত্রকই িাংশ পরম্পরাক্রত্রম সাধ্ারণ প্রজার পরিতবী
ভাগযমনেবারত্রণর পথ শুরু হত্রয়ম ল। দেশভাগ পরিতবী ম টমহল অমধ্িাসীিৃত্রন্দর উমিন্ন আর উদ্বাস্তু জীিত্রনর মনোরুণ
অধ্যায়ই তার স্মৃমতসাক্ষর। নাগমরকত্রত্বর পমরম মত মিভাজন আর রােীয়নীমতর িাধ্যিাধ্কতা মকভাত্রি এক
মানিতামিত্ররাধ্ী কূটননমতক মতপাথবকয কতরী কত্রর তা িাস্তিাময়ত হত্রয় ওত্রে একমট ধ্ষবত্রণর ঘটনায়। গত্রে দেমে,
ভারত না িাাংলাত্রেশ এই োময়ত্রত্বর জমটলতায় িাাংলাত্রেত্রশর ম টমহত্রল ভারত্রতর ধ্মষবতা ও মৃতা কনযার মপতা
নীলকণ্ঠ আমধ্য়ার সুমি ার পায় না। ম টমহত্রলর মামটত্রত পত্রি পত্রি তার দমত্রয়র লাশ পত্র ায়। অনযমেত্রক অনয
ম ত্রটর িামসন্দা হওয়ায় ধ্ষবণকারীরা পার দপত্রয় ায়। আর দেশহীন, মেকানাহীন পমরম মত মনত্রয় এক অসহায় িাপ
নীলকন্ঠ িত্রস থাত্রক আপন মৃতুযর প্রমতক্ষায়। পুরাকাত্রলর নকল ুত্রের প্রত্রমাে-মহিা দথত্রক শুরু কত্রর স্বাধ্ীনতা
পরিতবী রাজনীমত ও কূটনীমতর ািতীয় পরাকাষ্ঠা দ আজও দ্মত্রিত্রশ ম ন্নমূল উদ্বাস্তু মানুত্রষর অমস্তত্রত্বর
অমধ্কারত্রকই হনন কত্রর ত্রলত্র এ গত্রে তাই-ই এক িযগাত্মক ভািনায় স্পষ্ট হত্রয় উত্রেত্র । দেশভাগ পরিতবী
জীিন- ুত্রের শমরক এই তথাকমথত নাগমরকত্বহীন, িাস্তুহীন মানুষগুমলর মুমুষূব িতবমান আর অমনমিত ভমিষযত স্পষ্ট
হত্রয় উত্রেত্র গত্রের অমন্তম িযােযায়। দলেক িত্রলনঃ “পুনি মনত্রিেন এই দ , দসই িযমি নীলকণ্ঠ আমধ্য়ার দসই
গ্রাত্রমই রত্রয় দগত্র । তাহার ভারতীয় দভাটার কাডব, দরশন কাডব সি ভারত্রতই রত্রয় দগত্র । দমত্রয় মত্ররত্র দ োত্রন
দসোত্রন দস পমর য়হীন হত্রয়ই মরত্রি। মরত্রিই। দস জাত্রন দসই ধ্ষবক মতন িযমি আমসয়া তাহাত্রক হতযা কমরয়া াইত্রি
একমেন না একমেন। দকন না দস হতযাকারীত্রের দ ত্রন। আর নীলকণ্ঠ আমধ্য়ার হত হইত্রল দসই ারমেন ধ্মরয়া তাহার
লাশ পম ত্রি এোত্রন। দস দতা ইমন্ডয়ার দলাক, মকন্তু িাাংলাত্রেশ াইয়া মমরিার অমধ্কার তাহার আত্র মক? স্বরাে মন্ত্রক,
মিত্রেশ মন্ত্রক ইহাত্রত মত োন কমরত্রি জামন, মকন্তু আমামেত্রগর মনকট এই মিষত্রয় আপনার মসোন্ত ূিান্ত হইত্রি।
আমরা দসই মসোত্রন্তর জনযই অত্রপক্ষা কমরত্রত থামকি, এত ি র দতা অত্রপক্ষা কমরলাম। নীলকত্রন্ঠর অত্রপক্ষা আরম্ভ
হইল সত্রি। মনমিবত্রে হত হইিার জনয দস দেশহীন হইয়াত্র ।”১২ িমিত, উদ্বাস্তু জীিত্রনর মনমবম আত্মগ্লামনত্রত ভরা এমন
হাহাকার এই পে-পাংমির ত্রে ত্রে অনুরমণত। দসইসত্রগ গেমটত্রত মিিুমরত হত্রয়ত্র গেকাত্ররর প্রকৃত
জাতীয়তািােী দ তনা লামলত এক অননয কেত্রলাক া দথত্রক আমাত্রের গিা উত্তর প্রজে তার োয় ও োময়ত্বত্রক
দমত্রপ মনত্রত পামর। পামটবশন ভািনার সমকালীনতায় ম মিত হত্রয় উত্রেত্র এ গে। গত্রের উত্তম পুরুত্রষ কমথত
পেরীমতমটও অমভনি।
‘অন্ন-পরমান্ন’ গত্রে ১৯৪৭ এর দেশভাগ পরিতবী প্রজত্রের দ াত্রে পূিবপুরুষত্রের দ ত্রি আসা মভত্রট অতীত
স্মৃমতর ায়াপথ ধ্ত্রর িতবমাত্রনর সরণীত্রত এক স্বপ্ন-কেনা হত্রয় মিত্রর এত্রসত্র । দেশভাত্রগর পরিতবী এপার িাাংলার
প্রজে আিীর েত্ত েুলনার শহীদল হাসাত্রনর সাত্রথ িহুমেন পত্রর িাাংলাত্রেত্রশর ধ্ূমলহত্রর এত্রসত্র তার মপতৃমপতামত্রহর মভত্রট দেেত্রত। তাত্রের পথ ম মনত্রয়ত্র িুধ্াহাটার শুকুর আমল। আিীত্ররর মপতা সুশীল েত্ত ও সুত্রিাধ্
েত্রত্তর িাস্তুমভত্রট আজ অত্রনযর। ’৬৫ সাত্রলর ভারত-পামকস্তান ুত্রের সময় মেত্রলায়ার দহাত্রসনত্রক দসই মভত্রট মিমক্র
কত্রর োগা মিধ্বস্ত পূিবিগ দ ত্রি কলকাতা ত্রল আত্রস েত্ত পমরিার। এেন দসই মভত্রটয় িাস কত্রর মেত্রলায়াত্ররর
দ ত্রল মসমর্দ্ক, নাজমা। মেত্রলায়ার এ িগ দথত্রক পামলত্রয় মগত্রয়ম ল দসোত্রন। আজ দসও দিাঁত্র দনই। েত্ত মভত্রটর
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মেিমকর পুকুত্ররর ওপাত্রর, কলািাগাত্রন কিত্রর শুত্রয় আত্র দস। েত্ত পমরিাত্ররর মপতৃপুরুষত্রেরও অত্রনত্রকই আজ আর
দিাঁত্র দনই। দিাঁত্র দনই দ াটকাকা সুশীল েত্রত্তর স্ত্রী, আিীত্ররর দ াটকামক অমনমারমন। জেমভত্রটয় দপৌাঁত্র আিীর
নস্টযালমজক হত্রয় পত্রি। দ াটা ুমট কত্রর িালত্রকর মত্রতা। আিার কেনও িাস্তুমভত্রট দথত্রক শুরু কত্রর পাত্রশর পুকুর,
দডািা, রামকৃষ্ণ ধ্ত্ররর দমত্রট িামি, সুপুমরিাগান—এর দকাত্রনা মক ুর সাত্রথই দ ত্রলত্রিলার দেো স্মৃমতত্রক দমলাত্রত
পাত্রর না। মসমর্দ্ত্রকর দিৌ নাজমা একমাথা দঘামটা মেত্রয় দেত্রে মধ্যিয়সী একটা দলাক কেনও দ াে মু ত্র রুমাত্রল—
কেনও উত্রোন দথত্রক মামট তুত্রল দসই রুমাত্রল দিাঁত্রধ্ মনত্রি তা। আিীত্ররর কাত্র মসমর্দ্ত্রকর দিৌ নাজমাত্রক তার
দ াটত্রিলায় দেো দ াটকামক অমনমারামনর মত্রতা মত্রন হয়। অন্ধকাত্রর োাঁিাত্রনা সুপামর, আম, জাম আর জামরুল
গা গুত্রলা দ ন তাত্রের মভত্রটমামটর উত্তরপুরুষত্রক স্বাগত জানায়। নাজমার দ াত্রের জলত্রক সুিীত্ররর দ াটকামকর
দ াত্রের জল িত্রল মত্রন হয়। পাঁয়মেশ ি ত্ররর পুরত্রনা অতীত স্মৃমতরা দিেনা মনত্রয় মিত্রর আত্রস। নাজমা শুকুর
আমলত্রের ভাত দেত্রয় ািার কথা িত্রল। মকন্তু আিীর ভাত োত্রি না, দস শুধ্ু মপতৃ-প্রমপতামত্রহর মভত্রট দেেত্রতই
এত্রসত্র । অিত্রশত্রষ নাজমা আিীত্ররর হাত্রত তুত্রল দেয় ভাতগন্ধী পাতা। তার োকুেবার আমত্রলর গা । এর সিুজ পাতা
দথত্রক দভত্রস আত্রস সুগন্ধী াত্রলর কতরী ভাত্রতর গন্ধ। দসই পরমাত্রন্নর সুঘ্রাত্রন দ ন আিীর েুাঁত্রজ তার িাপ-োকুরোর
পরম আশীিবােত্রক।
এ গত্রে দিত্রল আসা স্মৃমত-সত্তা-কেনা আর নস্টযালমজক অনুভূমতর এক অনুপম মমশ্রণ দ াত্রে পত্রি। তারই
একমট সুন্দর িণবনা এমনঃ “আিীর হাাঁটত্র । হাাঁটত্রত হাাঁটত্রত দেেত্রত পাত্রি গাত্র রা দ াে মু ত্র । আিীত্ররর মপ ত্রন কত
মানুষ হাাঁটত্র । গাাঁত্রয় েির হত্রয় দগত্র েত্ত িামির দলাক এত্রসত্র —ইমন্ডয়া দথত্রক। গাত্র রা হাাঁটম ল আিীত্ররর সত্রগ। দক
দ ন মাথায় াতা দমত্রল ধ্ত্ররত্র । মসমর্দ্ত্রকর িউ নাজমার কা দথত্রক আমগুত্রলা মনত্রয়ত্র আিীত্ররর িন্ধু শহীদল হাসান।
তার সত্রগ িুত্রিা শুকুর আমল সুত্রিাধ্, সুশীল দই ভাইত্রয়র কথা িলম ল। িলম ল গাাঁত্রয়র প্রথম মি এ পাস সুত্রিাধ্ েত্তর
কথা। সুত্রিাত্রধ্র সত্রগ এজাহার শানার েুি ভাি ম ল। গলায় গলায়, এক থালায়, তিু দেশটা দই েে হত্রয় দগল। দই
েে হত্রত কত রি িত্রয় দগল। দই পাত্রর দই িন্ধু দথত্রক দগল। শানামশায় মে দিাঁত্র থাকত্রতন, কী আনন্দই না দপত্রতন
সুত্রিাধ্ েত্তর দ ত্রলত্রক দেত্রে। আিীত্ররর মভতত্রর তার িাপ, োকুোব , কাকা সিার ায়া দেেত্রত পাত্রি িুত্রিা শুকুর
আমল। হাত নািত্রল, হাাঁটত্রল সুশীল ডািার, কথা িলত্রল সুত্রিাধ্ েত্ত, হাসত্রল মিমল েত্ত। আল্লার রহমত, না হত্রল এমন
হয় কেনও? সুত্রিাধ্, সুশীত্রলর ায়া মনত্রয় মিত্রর আত্রস আিীর তার জেমভত্রটয়।”১৩ একইভাত্রি এ গত্রের দশত্রষ আর
এক উত্তর প্রজে দহলাত্রলর কথায় তার দিত্রল াওয়া এ িত্রগর অতীত ায়া দমত্রলত্র । সুিীর দেত্রেত্র দিগুমন ভাসা
িুটন্ত দতত্রলর কিাইত্রয় পত্রিত্র দহলাত্রলর দ াত্রের জল। তার িাপ নম ম িলত্রতা োো সালাউমর্দ্ন, িিোো এন ান
আর এপাত্ররর ইমন্ডয়ার ম লন্দপুত্ররর কথা। ম লন্দপুর তার দেশ-গাাঁ। মকন্তু দসই দেশ-গাাঁ তার কেত্রনা দেো হয় মন।
িাপ িত্রলম ল তার োো, োমে, নামন, দ াট ভাই সিাই অমন্তম শয়াত্রন দসোত্রন শুত্রয় আত্র জামরুল গাত্র র তলায়।
গেমটর অনযতম কিমশষ্টয এর অসাম্প্রোময়ক প্রীমত ও িন্ধন, দেশভাগপূিব সাম্প্রোময়ক োগাও াত্রক এতমেন
িাত্রে মুত্র দিত্রল মেত্রত পাত্রর মন— া মমত্রশ ম ল এজাহার-সুত্রিাত্রধ্, তাই আত্রজা মমত্রশ আত্র শুকুর আমল অথিা
দহলাত্রলর আমতথয আর আলাপ ামরতায়। অমর মমে দ পমরিারতন্ত্র তথা পামরিামরক সম্প্রীমতত্রত মিশ্বাস কত্ররন—দ
দ ৌথ পামরিামরক িন্ধন িাোমলর ম রা মরত ঐমতহযই শুধ্ু নয়, া দেশভাগপূিব িাাংলার জীিত্রনর এক অনযতম
আেশব—মিত্রশষ কিমশষ্টযও, দলেক তাত্রক এ গত্রেও তুত্রল ধ্রত্রত দভাত্রলন না। এ গে অধ্ুনা িগ সমাজ দথত্রক প্রায়
মুত্র াওয়া দসই আেশবত্রক মিত্রর পাওয়ার গেও। এ গত্রের স্বপ্ন-কেনাসূে তার মানি-সম্প্রীমতর সিটুকু
লক্ষণত্রক মত্রনাত্ররত্রল সগী কত্রর িাস্তত্রির েুলনা-োকা আর কলকাতাত্রক আরও কা াকাম এত্রন দেয়। দসইসত্রগ
আথবসামামজকতার পালািেলও ম মিত হত্রয়ত্র গত্রের একহহাত্রন। গেকাত্ররর ভাষায়ঃ “একটা গামি আসত্র
দধ্সাো। ঘাি তুত্রল তাকায় শুকুর আমল। এমন গামি দতা আত্রস না এই গাাঁ ধ্ূমলহত্রর। সাতক্ষীত্রর সেত্রর দগত্রল দ াত্রে
পত্রি। আশাশুমনর মেত্রক াত্রি হয়ত্রতা। সাতক্ষীত্রর, মুমিপািা, ব্রহ্মরাজপুর, ধ্ূমলহর ত্রুাঁ য় পাকারাস্তা ত্রল দগত্র মিাংমি,
িুধ্াহাটার মেত্রক। আজকাল কার হাত্রত কীভাত্রি টাকা এত্রস াত্রি তা ধ্রা ায় না। সীমান্ত এলাকা, তার ওপত্রর মস্ত
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সিক হত্রয় োকা, েুলনা ঘত্ররর দোত্রর এত্রস দগত্র । দক োকা ত্রল াত্রি, দসোন দথত্রক াাঁটগাাঁ, মকাংিা আকাত্রশ উত্রি
আরি দেশ, জাপান, মসগাপুর—দেোর টাকা মনত্রয় ঘত্রর মিরত্র । জাপামন গামি পত্রথ নামাত্রি।”১৪ পমরিতবত্রনর এই
মিও সতয া পরিতবী প্রজত্রের দ াত্রে দেো।
‘দ াে আর নেীর জল’ গত্রে এক অসাধ্ারণ িণবনা মিভত্রগ উত্তর প্রজত্রের দ াত্রে ম টমহল সহ সাম্প্রমতক
শাহিাগ আত্রন্দালত্রনর কথা আত্র । মকন্তু দসোত্রনই এ গত্রের অন্তমনবমহত ভািনামট দথত্রম থাত্রক মন, িরাং তাত্রক
অমতক্রম কত্রর তা স্মরণ করায় মতস্তা জলিন্টন সমসযা ও তার সাম্প্রমতকতম ুমির মিষয়মটত্রকও। ২০১৩ সাত্রলর
৫ই দিব্রুয়ারী োকার শাহিাত্রগ প্রজে ত্বত্রর শাহিাগ আত্রন্দালন হয়। মূলতঃ আন্তজবামতক অপরাধ্ ট্রাইিুযনাল
অনু ায়ী ১৯৭১ সাত্রলর িাাংলাত্রেত্রশর স্বাধ্ীনতা ুেকাত্রল ুোপরাত্রধ্র সাত্রথ জমড়ত সকত্রলর সত্রিবাচ্চ সাজা
প্রোন, জামা ়াত্রত ইসলামীর রাজনীমতত্রক মনমষে করা ও জামা ়াত-মশমির সাংমেষ্ট সকল প্রমতষ্ঠান ি ়কত্রটর োিীত্রত
নাগমরক অিত্ররাধ্, মিত্রক্ষাভ ও অিহহান কমবসূ ী সাংঘমটত হয়। ২০১৩ সাত্রলর ২১দশ জানু ়ামর ট্রাইিুযনাত্রলর প্রথম
রাত্র ় আিুল কালাম আজাে (িাচ্চু রাজাকার)-দক মৃতুযেে দেও ়া হ ়। এরপর ৫ই দিব্রু ়ামর মদ্বতী ় রাত্র ় কাত্রের
দমাল্লাত্রক ৩মট অপরাত্রধ্র জনয ১৫ ি ত্ররর সশ্রম কারােে এিাং ২মটর জনয ািজ্জীিন কারােে দেও ়া হ ়। মকন্তু
এত্রতা িড় অপরাত্রধ্র শামস্ত মহত্রসত্রি ািজ্জীিন কারােেত্রক দমত্রন মনত্রত পাত্ররমন িাাংলাত্রেত্রশর অমধ্কাাংশ জনগন।
িত্রল আত্রন্দালনকারীরা ঐমেনই শাহিাত্রগ অমহাংস মিত্রক্ষাভ সমাত্রিত্রশর মাধ্যত্রম তাত্রের দক্ষাভ প্রকাশ করত্রত শুরু
কত্রর। একসম ় তা দেশিযাপী গণমিত্রক্ষাত্রভর রূপ দন ়। দেত্রশর অনয দ সি স্থাত্রন উত্রল্লেত্র াগয মিত্রক্ষাভ ও সমাত্রিশ
হত্র ়ম ল তার মত্রধ্য ম ল মসত্রলত্রটর দকন্দ্রী ় শহীে মমনার, ট্টগ্রাত্রমর দপ্রসক্লাি ত্বর, রাজশাহীর আলুপমট্ট দমাড়,
েুলনার মশিিামড় দমাড়, িমরশাত্রলর দকন্দ্রী ় শহীে মমনার, িগুড়ার সাতমাথা, ত্রশাত্ররর ম ো দমাড়, কুমমল্লার
কামন্দরপাড়া, কুমষ্ট ়ার থানা দমাড় ইতযামে। শাহিাত্রগর অত্রনত্রক িত্রলন দ তারা মৃতুযেত্রের রা ় মনমিত না হও ়া
প বন্ত শাহিাগ ত্বর দ ত্রড় াত্রিন না। অনযমেত্রক িাাংলাত্রেত্রশর সুমপ্রম দকাত্রটবর আইনজীিী আমনসুল হকও িত্রলন দ
কাত্রের দমাল্লার সাজা িামড়ত্র ় মৃতুযেে দেও ়ার সুত্র াগ এেত্রনা রত্র ়ত্র । সমাত্রিত্রশ মিত্রক্ষাভ ও আত্রন্দালত্রনর উপা ়
মহত্রসত্রি আত্রন্দালনকারীরা দিত্র দনন দলাগান, গান, কমিতা, নাটক ইতযামে। প্রীতম আহত্রমে তাাঁর ‘একাত্তত্ররর
হামতয়ার’ গাত্রন িত্রলনঃ একাত্তত্ররর হামত ়ার/গত্রজব উেুক আত্ররকিার/রাজাকাত্ররর িাাঁমস দহাক/শহীেরা পাক নযা ়
মি ার/িাাঁমস পাক রাজাকার/শহীেরা পাক নযা ় মি ার/গন মমম ত্রল োমাল দ ত্রল দমত্র ়র েল/মুম ত্র ় দেত্রি
িীরাগনার দ াত্রের জল/এই প্রজে গড়ত্রত জাত্রন জনত্ররাত/দনত্রিই দনত্রি একাত্তত্ররর প্রমতত্রশাধ্।
অিত্রশত্রষ সত্রিবাচ্চ ৬০ মেত্রনর মত্রধ্য আমপল মনস্পমত্তর মিধ্ান দরত্রে আন্তজবামতক অপরাধ্ ট্রাইিুযনাল আইন
সাংত্রশাধ্নীর প্রস্তাত্রি নীমতগত অনুত্রমােন দে ় িাাংলাত্রেশ মন্ত্রীসভা। ১৭ দিব্রু ়ামর ২০১৩ তামরত্রে আন্তজবামতক
অপরাধ্ ট্রাইিুযনাল আইন ১৯৭৩-এর সাংত্রশাধ্নী জাতী ় সাংসত্রে পাশ হ ়। সাংত্রশামধ্ত আইত্রন একইসত্রগ
ট্রাইিুযনাত্রলর দ ত্রকাত্রনা রাত্র ়র মিরুত্রে আসামমর পাশাপামশ সরকাত্রররও আমপল করার সমান সুত্র াগ রাো হ ়। ১৭
দসত্রেম্বর ২০১৩, িাাংলাত্রেশ সুমপ্রম দকাত্রটবর আমপল মিভাত্রগর রাত্র ় েুন এিাং অনযানয ুোপরাত্রধ্র জনয আব্দুল
কাত্রের দমাল্লাত্রক দোষী সািযস্ত করা হ ় এিাং মৃতুযেত্রের আত্রেশ দেও ়া হয়। ১২ মডত্রসম্বর ২০১৩, কাত্রের দমাল্লাত্রক
োকা দকন্দ্রী ় কারাগাত্ররর িাাঁমসকাত্রষ্ঠ ঝুাঁমলত্র ় িাাঁমস দেও ়া হ ়।
মিমত্রলত্রশর কথায় দেশভাত্রগর ন্ত্রনা আর স্বপ্ন উত্রে এত্রসত্র ‘দ াে আর নেীর জল’ গত্রে। এ গত্রে দেমে,
উত্তর প্রজত্রের মিমত্রলশ িাাংলাত্রেত্রশর উত্তত্রর এত্রসত্র ম টমহল িুঝত্রত। রগপুর দপৌাঁত্র মিমত্রলত্রশর সত্রগ ম ট
আত্রন্দালত্রনর ভূিত্রনর িন্ধুত্রের দেো হয়। মিমত্রলত্রশর এমেত্রক আসার আর এক টান—এোত্রনই দেহ দরত্রেম ত্রলন
তার মাতামহ মনমেল ন্দ্র দঘাষ। িুিমলন, পরত্রভজ ও ভূিত্রনর কাত্র মিমত্রলশ রগপুর ও শাহিাগ আত্রন্দালত্রনর মক ু
মক ু েির পায়। পরত্রভজ তাত্রক জানায় তার মাতামহ সম্পত্রকব। দস তাাঁত্রক দেত্রেম ল োকার শাহিাগ আত্রন্দালত্রনর
ধ্ণবামত্রি রাজাকারত্রের িাাঁমসর োিীত্রত। েন আত্রলা পত্রি আসত্রতা দসই শীত্রতর দগাধ্ূমলত্রিলায় আসত্রতন মতমন।
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সকত্রলর দশত্রষ একেম মপ ত্রনর সামরত্রত িত্রস থাকত্রতন। সত্রন্ধর পর দথত্রক সারারাত ধ্ত্রর দ ন তারার মত্রতা ুাঁত্রয়
থাকত্রতন শহীে মমনাত্ররর ায়া। তারপর রাত িুমরত্রয় আসত্রল কেন মমমলত্রয় দ ত্রতন দভাত্ররর আি া আত্রলায়। গত্রে
দেমে রগপুর দথত্রক পিগিগামী িাত্রস এরপরই মিমত্রলত্রশর স্বপ্নািন্ন অনুভূমতত্রত এত্রস উপমহহত হত্রয়ত্র ন স্বয়াং
মনমেল ন্দ্র। লন্ত িাত্রস মনদ্রামগ্ন ভূিত্রনর পাত্রশর জিুথিু ােত্ররর আিাল দথত্রক দ ন দজত্রগ উত্রেত্র দসই মানুষটা।
মিমত্রলত্রশর সাত্রথ শুরু হত্রয়ত্র তাাঁর কত্রথাপকথন।
মনমেল ত্রন্দ্রর সাত্রথ মিমত্রলত্রশর দসই কােমনক কত্রথাপকথন সূত্রে উত্রে এত্রসত্র গত্রের আর এক সতয।
স্বাধ্ীনতা আর দেশভাত্রগর পর তাাঁর ভাই-দিান, দমত্রয়-জামাই, দ ত্রল-দ ত্রলর দিৌ, দিয়াই-দিয়ান, নামত-পুমত সহ
তাত্রের সন্তান-সন্তমতর সিাই ত্রল এত্রসত্র এপাত্রর—দরত্রলর াকুরীসূত্রে শুধ্ু মতমন একা রত্রয় দগত্র ন ওপাত্রর। মহন্দুমুসলমাত্রনর োগা লাগায় আর ইস্টত্রিগল দরল ই. মি. আর. িন্ধ হত্রয় াওয়ায় দস্টশনমাস্টারিািুর তাাঁর স্বজত্রনর
কাত্র মিত্রর াওয়ার পথও ম রতত্রর রুে হত্রয় ায়। মনঃসগ, অসহায় হত্রয় মতমন রত্রয় দগত্রলন ওপার িাাংলায় একা।
একমেন ম টমহত্রলর দথত্রকও মিষণ্ণ মনমেল ত্রন্দ্রর িুত্রক িি হত্রয় মিাঁত্রধ্ম ল পূিবিাাংলার শুো। জলকত্রষ্টই দ তাাঁর মৃতুয
হত্রয়ম ল দস কথা জানা ায়, শ্রীরত্রণষু িািাত্রক দলো মিমত্রলত্রশর মাত্রয়র দসই ম মে দথত্রক। নেীর দেত্রশর মানুত্রষর
মৃতুয হত্রয়ম ল পমরিার-পমরজন দথত্রক িহুেূত্রর—জলতৃষ্ণায়। আর তারই আিত্রহ গত্রে উত্রে এত্রসত্র আর এক
সামামজক সতয। তা হত্রলা নেী মিভাজত্রনর িত্রল িাাংলা দেত্রশর োল-মিল, নেী-নালার অপমৃতুয। গেকাত্ররর কথায়ঃ
“মাস্টারিািু িলল, দপ্রমসত্রডন্ট, প্রাইম মমমনস্টার, দেত্রশর মানুষ, সিাই জানুক, আমাত্রের সি নেীও মত্রর াত্রি। –
আাঁত্রজ্ঞ? মিমত্রলশ িলল, আমম মতস্তা দেেলাম, জল দনই, ধ্ূ ধ্ূ িামলর র। –মতস্তা দকন, মুনা, ধ্রলা, ঘাঘট,
দধ্কুমার, করত্রতায়া, সাংত্রকাশ, হলহমলয়া, দসানাভমর, মজমঞ্জরাম, ডাহুক, াওয়াই, কুিমু , দ াট মতস্তা, তালমা,
দঘািামারা আমাত্রের কত নেী, কীতবনত্রোলা, রূপসা, কভরি, ই ামতী, মধ্ুমতী, ম ো, গিুই, কত্রপাতাক্ষ...সি মত্রর
াত্রি। মতমন মৃদ স্বত্রর িলত্রত লাগত্রলন।–আমম সামানয মানুষ, আমার কথায় কী হত্রি? মিনীত গলায় িলল মিমত্রলশ।–
হত্রি, হত্রি, আমম শুধ্ু এই কথাটা িলত্রতই আপনার মপত্র মপত্র ঘুরম ক’মেন, নেীর উজাত্রন িাাঁধ্ দিাঁত্রধ্ জল আটত্রক
মেত্রয়ত্র ওপাত্ররর মানুষ, আমরা এক ম লাম, এক দনই, আমাত্রের নেী মে ত্রল ায়, শ্মশান হত্রয় াত্রি সি, আপমন
িলুন মগত্রয়।”১৫ পােত্রকর স্মরণ থাকত্রত পাত্রর, কৃমষপ্রধ্ান দেশ িাাংলাত্রেত্রশ াষািাত্রের জনয অপমরসীম ভূমমকা
জলত্রসত্র র আর জলত্রসত্র র দক্ষত্রে স্বাধ্ীনতা প্রামির পর দথত্রকই দসোত্রন মতস্তা িযাত্ররজ প্রকে গুরুত্রত্বর সাত্রথ
মিত্রিম ত হত্রয় এত্রসত্র । মতস্তায় জত্রলর প্রিাহ ধ্ীত্রর ধ্ীত্রর কমত্রত থাকায় িাাংলাত্রেত্রশর উত্তরিত্রগ এই প্রকে দথত্রক
িমিত হত্রয়ম ল কৃমষ ও মৎসজীিী দথত্রক শুরু কত্রর সাধ্ারণ মানুষ। ১৯৭২ সাত্রল আন্তঃসীমান্ত নেী সমূত্রহর
উন্নয়ত্রনর মেকগুমলত্রক সামত্রন দরত্রে ভারত-িাাংলাত্রেশ দ ৌথ নেী কমমশন (দজ.আর.মস.) িত্রস। মেও এেনও প বন্ত
মতস্তা িযাত্ররজ প্রকে সম্পূণভ
ব াত্রি দ দেত্রশর মত্রধ্য ঐকযমত্রতয দপৌাঁ ত্রত পাত্রর মন।
‘দ াে আর নেীর জল’ িাাংলাত্রেত্রশর নেী-মানম ত্রে শুমকত্রয় াওয়া নেীত্রের গে, ার সাত্রথ মমত্রশ আত্র
মানুত্রষর দ াত্রের জল, কান্নার ইমতহাস—লালমমণরহাট জাংশন দস্টশত্রনর দস্টশনমাস্টাত্ররর মেকানায় দলো একমট ম মে
ধ্ত্রর দরত্রেত্র দসই শুমকত্রয় াওয়া অশ্রুজলত্রক। একমট মানুষ অথিা একমট পমরিাত্ররর কামহনী মকভাত্রি দেশভাগপূিব
একমট সম্পূণব জনপত্রের অতীত ইমতহাস হত্রয় উেত্রত পাত্রর; সািবজনীন হত্রয় উেত্রত পাত্রর তার মৃমত্তকা-মিমিন্ন
স্মৃমতত্রিেন—তারই জীিনভাষয এ গেমট। জল আর জীিন দ এক তা আরও একিার প্রমামনত হয় এ গেসূত্রে।
শুমকত্রয় াওয়া কত্রপাতাক্ষ আর মতস্তার শুকত্রনা পমল স্মরণ কমরত্রয় দেয় ক্ষীয়মান মানুষী সম্পত্রকবর িতবমান রূে
িাস্তিতাত্রক। নেী শুমকত্রয় দগত্র —মকন্তু উদ্বাস্তু জীিন দথত্রক শুরু কত্রর আজও এপার িাাংলার মানুত্রষর হৃেত্রয় ওপার
িাাংলার নেীরা দ ন লাৎ লাৎ শত্রব্দ তাত্রের স্বত্রপ্নর গান শুমনত্রয় ত্রলত্র । এ গত্রে িাাংলাত্রেত্রশর নে-নেীর
পাশাপামশ ইমতহাত্রসর িুত্রক রত্রয় াওয়া নানা দ াট দ াট গ্রাম, দরলওত্রয় দস্টশন, নগর, িন্দত্ররর নাম েুাঁত্রজ পাওয়া
ায়। উত্তরিত্রগর ডামমডম, মডমলা, দমত্রটমল, দোত্রমাহমন দরলত্রস্টশন, তুষভাোর, মতস্তা জাংশন তার এমনই
কত্রয়কমট। এ ািাও এ গত্রে ওপার িাাংলার রগপুর, োকুর গাাঁ, রামণর িন্দর, মুনামব্রজ, টাগাইল, নাত্রটার,
Volume-III, Issue-V

March 2017

15

অমর মমত্রের গত্রে ‘দেশভাগ : উত্তর প্রজত্রের দ াত্রে মিমিন্নতা, স্মৃমত ও স্বপ্

অমভমজৎ গত্রগাপাধ্যায়

িাত্রগরহাত্রটর নাম দমত্রল। সি মমমলত্রয় গেমট দ ন এত্রকর মত্রধ্য আর এক গে, কেনার মত্রধ্য আর এক কেনা।
মৃত িািার উত্রর্দ্ত্রশয মিমত্রলত্রশর মা অমনতার দলো ম মেমট কেনা হত্রলও তা গত্রে এক িাস্তি জীিন সতযত্রকই
প্রমতভাত কত্ররত্র । গাত্রের িামল, কত্রপাতাত্রক্ষর শুকত্রনা মৃত িা দ ন আজত্রকর প্রজত্রের দই িাাংলার মানুত্রষর
মনুষযত্বত্রিাত্রধ্র শুষ্ক, প্রাণহীনতাত্রকই ম মিত কত্রর তুত্রলত্র । মতস্তা, করত্রতায়া, মুনা, ডাহুক, তালমা, াওয়াই-এর
িুত্রক আকন্ঠ তৃষ্ণা মনত্রয় ঘুত্রর দিিাত্রনা মানুষগুত্রলার মত্রধ্য দ ন আজও জত্রম আত্র সজলতাহীন তীব্র গ্লামনর এক
অপমরত্রশাধ্য ইমতহাস! দেশভাত্রগর এতমেন পত্ররও ার কামলমা আমাত্রের মন দথত্রক মুত্র ায় মন। মিমত্রলত্রশর পিা
মাত্রয়র ম মের দশষ লাইনগুমল হৃেয়মিোরক। দলেত্রকর ভাষায়ঃ “মিমত্রলশ পিত্রত থাত্রক, দতামার দতষ্টা মমত্রটত্র মক
না দক িলত্রি? িািা, মনু দনই, োো দনই, মতনু দনই...দতামার সত্রগ মক তাত্রের দেো হত্রয়ত্র ? মনু েুি কষ্ট দপত্রয়
দগত্র । অভাি অসুে দই-ই এপাত্রর তাত্রক দেত্রয়ম ল। তার দসই মা দগগার মত্রতা রূত্রপ দপাকা ধ্ত্ররম ল। তুমম আর মা
তাত্রক শামন্ত মেও।”১৬ দেশভাত্রগর হৃেয়েীণব দিেনার অনুরণত্রন ধ্বমনত হত্রয় উত্রেত্র ম মের দশষ কথাগুমল। অনযমেত্রক
মিমত্রলশত্রক িলা মনমেল ত্রন্দ্রর দশষ কথাগুমলও দেশভাত্রগর দনপত্রথয াপা পিা ন্ত্রনাত্রক িুত্রকর রি, দ াত্রের অশ্রু
আর নেীর জত্রলর শতধ্া ধ্ারায় ভামসত্রয় মনত্রয় দগত্র । দলেত্রকর ভাষায়ঃ “ াপা গলায় িলত্রত থাত্রক দস্টশনমাস্টার,
আমার রিত্রর কমহও আমার দ াত্রের জল না শুকায় দ ন, দঃত্রে কত্রষ্ট, আনত্রন্দ দ ন দ াত্রের পামন দিলত্রত পামর, পদ্মা
দমঘনার জল আমার দ াত্রের পামন, দসই জল আনত্রন্দ দ মন ঝত্রর, দঃত্রেও ঝত্রর। এই দেে িািু, দতামাত্রর মক আমম
ম মনত্রন, ম ত্রনম , এত্রল দসই অঘ্রাত্রণর দশত্রষ, অঘ্রাণ িুরাত্রয় এল, ধ্ানকাটা হত্রয়ত্র দশষ, রাত দজত্রগ নিাত্রন্নর
আত্রয়াজন, মকন্তু কত্রপাতাক্ষ শুকাত্রয়ত্র িত্রল, ঘত্ররর মানুষ ঘত্রর দিত্রর নাই, করত্রতায়া, মতস্তা, মুনা, ধ্রলা ডাত্রক,
জল োও জল োও।”১৭ গত্রের দশত্রষ দেমে, কেন িাস দথত্রক দনত্রম াওয়া মনমেল ন্দ্র মমমলত্রয় দগত্র ন রামণর
িন্দত্রর, জিুথিু গত্রঞ্জর মহত্রমল িাতাত্রস এক িুক দিেনা মিত্রয়। শুধ্ু ওপার িাাংলার িুত্রক দিত্রল আসা হারাত্রনা
জীিন, ধ্ূসর স্মৃমত আর একরাশ মিত্রিত্রের হাহাকার শুকত্রনা পমলময় গাত্রের িায় এক মনসগ, ভাো পানমসর মতই
আটত্রক রত্রয়ত্র গত্রের িুত্রক মিত্রয় াওয়া মক ু েীঘবশ্বাসী শব্দিত্রন্ধ।
নেী দ জীিত্রনরই সাথবক রূপক তা আরও একিার ম মিত হত্রয় ওত্রে দলেত্রকর ‘হারাত্রনা নেীর দরাত’ গেমটর
নামকরত্রণ। গত্রের শুরুটাই দতমন। দলেত্রকর ভাষায়ঃ “অনাথ মিশ্বাস িাই দলন দথত্রক দিমরত্রয় িত্রিা রাস্তায় পত্রি
হাাঁটাপত্রথ গগা একটুোমন। আমাত্রের দ’কামরার ফ্ল্যাট দথত্রকই দ ত্রলত্রিলায় লত্রির দভাাঁ শুত্রনম মত্রন পত্রি। মত্রন পত্রি
মা তেন মনত্রজর িাত্রপর িামির কথা িলত, কত্রপাতাক্ষ নেীর তীত্রর কামটপািা ম ল দসই গ্রাম। দসোত্রনও না মক ঘত্রর
শুত্রয় দশানা দ ত দশষ রাত্রত ডাকা প্রথম লত্রির দভাাঁ। কী আি ,ব এক নেীর কূল দথত্রক আর এক নেীর কূত্রল এত্রস
জীিন আ ত্রি পিল।”১৮ অনাথ মিশ্বাস িাই দলত্রনর দ’কামরার ফ্ল্যাত্রট একাত্রলর প্রজে গেকথত্রকর দেো জীিত্রনর
দ াট দ াট পমরিতবন আর আশা-আকাঙ্খার কথা মেত্রয় এ গে শুরু হত্রয়ত্র । মকন্তু গেকাত্ররর লক্ষয এর দ ত্রয়ও
িত্রিা এক পমরিতবনত্রক তুত্রল ধ্রা— া গেকথক পুত্রের মপতা মুকুন্দ পাত্রলর দগাটা জীিনটাত্রকই িেত্রল মেত্রয়ত্র ।
স্বাধ্ীনতা আর দেশভাত্রগর পর পূিবিত্রগর েুলনা দজলার দিেিতী আর কত্রপাতাক্ষ নত্রের তীরিতবী িত্রিােল গ্রাম
দ ত্রি এ িত্রগ আসা মুকুন্দ পাল ও তার স্ত্রী লমলতা জানত্রতা নেী না থাকত্রল জীিন শুমকত্রয় ায়, তাই পুে ও তার
পমরিার অনাথ মিশ্বাস িাই দলত্রনর িাস গুমটত্রয় অনেয ত্রল দ ত্রত াইত্রলও মুকুন্দ তার মৃতুযর পূূ্িবমেন প বন্ত এই
গগাতীর দ ত্রি দ ত্রত ায় মন। হোৎই একমেন দিত্রল আসা গ্রাম িত্রিােল দথত্রক তাত্রের দসই অনাথ মিশ্বাস িাই
দলত্রনর দ াট্ট ফ্ল্যাট িামিত্রত এত্রস হামজর হত্রয়ত্র ওপার িাাংলার এজাহার-দমাজাহার পমরিাত্ররর উত্তর পুরুষ
মসকান্দার আমল। মসকান্দাত্ররর মুত্রে জানা ায়, তার া া দমাজাহার মারা মগত্রয়ম ল োনত্রসনাত্রের হাত্রত আর আিা
এজাহার দসই দশাত্রক পাথর হত্রয় মগত্রয়ম ল। মুকুন্দ পাল ম ত্রলন তার মনত্রজ হাত্রত প্রমতষ্ঠা করা গ্রাত্রমর স্কুত্রলর
দহডমাস্টারমশায়, দরাত্রশনারা মিমি ম ল মসকান্দাত্ররর ‘ধ্মব মা’ আর আঞ্জুমান মিমি ম ত্রলন মুকুন্দ পাত্রলর স্ত্রী—তার
াম লমলতার পাতাত্রনা সই। সুন্দর সেযতা ম ল দই পমরিাত্ররর। আঞ্জুমান ও লমলতা দই সেী এত্রক অপত্ররর িাগাত্রন
আত্রমর ারা পুাঁত্রতম ল। এজাহাত্ররর পমরিাত্ররর দকউ দ মন মসকান্দাত্ররর রত্রির সম্পত্রকবর ম ল না, দতমমন মুকুন্দর
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অমর মমত্রের গত্রে ‘দেশভাগ : উত্তর প্রজত্রের দ াত্রে মিমিন্নতা, স্মৃমত ও স্বপ্
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পমরিাত্ররর দকউই তার আপনজন নয়, তিু দেত্রশর টান দ িি টান! তাই দস েশ ি র পরও অতেূর দথত্রক এত্রসত্র
দেত্রশর েির মেত্রত। মসকান্দাত্ররর মুে দথত্রকই জানা ায় এককাত্রলর অতযন্ত রূপিতী, তার ধ্মব মা দরাত্রশনারার মৃূ্তুয
সাংিাে। আর জানা ায় ওপার িাাংলার নেী দিতনা, কত্রপাতাক্ষ, সুনাই-এর এত্রক এত্রক শুমকত্রয় ািার কথা।
এরপর মসকান্দার ত্রল ায় দগািরডাোয়। িত্রিােল দথত্রক ত্রল আসা মিত্রনাে মিশ্বাস, অমজত কুন্ডু, প্রণিানন্দ
মমল্লকত্রের িুমঝত্রয়-সুমঝত্রয় দেশ-গাাঁত্রয় মিমরত্রয় মনত্রয় াত্রি দস—নাহত্রল িত্রিােল িাাঁ ত্রি না, গাত্রের পামন আত্ররা
শুমকত্রয় াত্রি। গেকাত্ররর ভাষায়ঃ “মিিমিি কত্রর মসকান্দার, মহন্দুরা দেশ ািত্রতত্র , মভত্রটমামট িাগান পত্রি
থাকত্রতত্র , দলাভী মানত্রষ েেল কত্রর দনত্রি, দলাত্রভ মহন্দুত্রের তািাত্রি, মকন্তু এডা দ মন সমতয, দতমন সমতয তারা
দেশ দ ত্রিই িা আসত্রতত্র দকন কও দেমে াম , ওডা তাত্রেরও দেশ, মে মহন্দু দমা লমান দজত্রনই না থাকল একটা
দেত্রশ, গাত্রে পামন থাত্রক? দেত্ররস্তান মধ্ুকমির কত্রপাতাক্ষ কমিতাটা মত্রন মত্রন শুধ্ু আওিামত হয় াম , গাত্রের পামন
দতা সিাইত্রর মলত্রয় হয়, দেশডার পরাণ শুত্রকায় াত্রি।–মা দকাঁত্রে উেল, এ কী কথা শুনাত্রত এত্রল! –কত শুনিা াম ,
সুনাই নেী জানত্রত দতা, দস গাে ধ্ূ ধ্ূ কত্রর, পামনর িাংশ নাই, একটার পর একটা নেীর পতন হত্রি মমমলটামর পতত্রনর
মতন, দেশ শূনয হময় াত্রি, মহন্দুরা সিাই মল এমল িত্রিােল, কত্রপাতাক্ষ, োকা, িমরশাল মরুভূমম হত্রয় পিত্রি।–
িািার দ াে মেত্রয় জল গমিত্রয় িুত্রকর উপর এত্রস শুমকত্রয় ামিল।”১৯ মসকান্দার ত্রল ািার পরপরই অসুহহ হত্রয়
পত্রি মুকুন্দ। মুকুন্দর স্ত্রী লমলতার ধ্ারণা হয় সুন্দরী দরাত্রশনারার মৃতুযসাংিাে মারাত্মক আঘাত কত্ররত্র তাত্রক।
মুকুন্দর দ ত্রলর মত্রন হয় দেশঘত্ররর নে-নেীর শুমকত্রয় ািার েিত্রর মি মলত হত্রয়ই িািার এ অসুহহতা। অিত্রশত্রষ
মুকুন্দত্রক ভমতব করা হয় নামসবাংত্রহাত্রম। একমেন স্বভূমম দ ত্রি ত্রল আসা দ োকুরোস মমমত্তর, কশত্রলন, দগামিন্দ,
িলরাম, দগবা কাকা আর রত্রমনো, নত্রগনোত্রক আশ্রয় মেত্রয়ম ত্রলন মুকুন্দ পাল তার িাসা িামিত্রত, েির দপত্রয় তারা
সিাই একসাত্রথ এত্রস হামজর হত্রয়ত্র নামসবাংত্রহাত্রম মুকুন্দত্রক দেেত্রত। অসুহহতার কারত্রণ মমস্তষ্ক কাজ না করায়
মুকুন্দ তাত্রের ম নত্রত পাত্রর না মেকই, মকন্তু তাাঁর অিত্র তন মত্রন তেনও দভত্রস দিিায় িত্রিােল গ্রামমটর নাম।
মুকুন্দ আিারও তাত্রের তার অনাথ মিশ্বাস িাই দলত্রনর িাসায় আসার আমন্ত্রণ জানায়—কারণ, দসোন দথত্রকই
ভািত্রত হত্রি আিার মিত্রর াওয়া ায় মকনা িত্রিােত্রল—মনত্রজর গাাঁত্রয়, জেভূমমত্রত।
দেশভাগ পরিতবী প্রজে তার পূিবিতবী প্রজে িািা মুকুন্দ পাল ও মা লমলতার অনুভূমতর মত্রধ্য মেত্রয় েুাঁত্রজ
দপত্রয়ত্র দেত্রশর আনন্দ-দিেনাত্রক। দসই আনন্দ আর দিেনাত্রকই গত্রে ঘনত্ব োন কত্ররত্র মসকান্দাত্ররর উপমহহমত,
জাির মন্ডল মকাংিা ইকিাল ভাইত্রের স্মৃমত। মহন্দু-মুসমলম মমবপ্রীমত এ গত্রেরও এক িি সম্পে। এতমেন
গেকথক মুকুন্দ-পুত্রের কাত্র দ াটত্রিলায় দেো তাত্রের অনাথ মিশ্বাস িাই দলত্রনর িাসায় আশ্রয় পাওয়া ওপার
িাাংলার স্বজনরাই ম ল দেশভাত্রগর একমাে স্মৃমত। মকন্তু দেশগাাঁত্রয়র আত্মীয়ত্রের দসই িন্ধন দ কত দজারাত্রলা আর
আন্তমরক তা দস উপলমি কত্ররত্র তাত্রের সিাই মমত্রল নামসবাংত্রহাত্রম মুকুন্দত্রক দেেত্রত আসার ঘটনায়। উত্তর
প্রজত্রের কাত্র আেশব আর অনুভত্রির এ এক মস্ত উত্তরামধ্কার। আর মুকুন্দ? গা েন মিত্রর পায় তার ম ন্ন
মশকত্রির সন্ধান তেন তার মত্রন দ আিারও দজত্রগ ওত্রে িাাঁ ার সাধ্ তা স্মরণ কমরত্রয় দেয় মুকুত্রন্দর দশষ আ রণ।
দলেত্রকর ভাষায়ঃ “কশত্রলন কাকা এমগত্রয় এত্রলন, ও মুকন্দ
ু ো, মুকন্দ
ু ো?—িািা সািা মেত্রলন না। মনত্রজর নামটাও
দিাধ্হয় ভুত্রল দগত্র ন। শুধ্ু মত্রন আত্র িত্রিােল গ্রামমটর কথা। জল থই থই নেীর কথা। নেীত্রত ভাসা স্টীমার,
দনৌত্রকার কথা। আমম শুনত্রত পামিলাম আরও অত্রনকজন উত্রে আসত্র , ওপার দথত্রক নেীর দরাত্রতর মত্রতা মানুষ
আসত্র মুকন্দ
ু পালত্রক দেেত্রত। দিেিতী, কত্রপাতাক্ষ েুত্রক পত্রিত্র নামসবাংত্রহাত্রমর মভতত্রর ... ... ... ... িািা একা
িত্রস আত্র ন। দজাি হাত, দ াত্রে জল। এেন সন্ধযা দনত্রমত্র । দিেিতী, কত্রপাতক্ষর দই তীত্রর অন্ধকার। দকউ দকাথাও
দনই। শুধ্ু নেী িত্রয় াত্রি আর অন্ধকাত্রর, েূর সমুত্রদ্রর মেত্রক। আত্রলার দশষ মিন্দুটুকও
ু মুত্র াত্রি দ াত্রের সামত্রন
দথত্রক। দশষ কন্ঠস্বরমটও হামরত্রয় দগত্র নেীর অনন্ত দরাত্রত। িািা িত্রস আত্র ন স্তি প্রকৃমতর মভতর একা। িািার
ামরমেত্রক দকউ দনই। একজনও না। অন্ধকার িািার দ াত্রের জল পিল অন্ধকাত্রর।”২০ নেী মাতৃক িাাংলাত্রেত্রশ নেীর
অপমৃতুযত্রক দরাত্রশনারার মৃতুযর মত্রতাই দমত্রন মনত্রত পাত্রর মন মুকুত্রন্দর মন। মকন্তু দসই মনই দ ন সুমহহমতর শামন্ত
Volume-III, Issue-V

March 2017

17

অমর মমত্রের গত্রে ‘দেশভাগ : উত্তর প্রজত্রের দ াত্রে মিমিন্নতা, স্মৃমত ও স্বপ্

অমভমজৎ গত্রগাপাধ্যায়

লাভ করত্রত দ ত্রয়ত্র স্বজনত্রের মিত্রর দপত্রয়। একমেত্রক দেশভাত্রগর িত্রল হামরত্রয় াওয়া স্মৃমতত্রত ামলত
পূিবপ্রজত্রের অিত্র তন মন আর অনযমেত্রক জল ও জীিন রূপ অমভন্ন দই সত্তাত্রক—একই শাশ্বত সত্রতযর অমভমুেী
কত্রর তুত্রলত্র গত্রের অমনঃত্রশষ িযঞ্জনা। আর তার দথত্রকও এ গত্রে া িি সতয তা হত্রলা, মুকুন্দ-পুত্রের মত্রন
দজত্রগ ওো মুকুত্রন্দর অমন্তম আত্মমহহত অনুভি— া আমার কাত্র মত্রন হয় এক ধ্যানমগ্ন প্রজ্ঞা—দস দ ন সমামহত
মত্রনর এক পরম মহহমত—দসাহম অনুভূমত, দ োত্রন অতীত-িতবমান, স্বত্রেশ-স্বজন, নেী-প্রকৃমত, আনন্দ-দিেনা, রূপঅরূপ, আপন-পর এক ধ্ীর-মহহর, একাত্ম ও একীভূত োশবমনক দ তনার মিন্দুত্রত মিলীন হত্রয় ায়।
‘েমিন্ধ’ গেমট দেশভাগ পূিব অতীত সম্পত্রকবর অনুসন্ধান ও িতবমান প্রজত্রের পমরত্রপ্রমক্ষত্রত এক জমটল
দমরুকরত্রণর গে। এ গত্রে গত্রি ওো দই দমরুর একমেত্রক আত্র প্রভাময়ীর দেশভাগপূিব অতীত সম্পকব অমিত
গভীর অমভমনত্রিশ ও দগাপন অনুসমন্ধৎসা আর অনযমেত্রক রত্রয়ত্র সুত্ররন ভদ্র ও তার স্ত্রীর িতবমান প্রজত্রের
পমরত্রপ্রমক্ষত্রত তাত্রক েন্ডন করার দরন্ত ালামক অথিা দকৌশল। মত্রধ্যোত্রন রামগত্রির সুত্ররন ভত্রদ্রর মাইমনাং
ইমঞ্জমনয়ার পুত্রের সাত্রথ িীত্ররন্দ্র-কণযা মিম োর কিিামহক সম্বন্ধ ও মতমরশ হাজার টাকা পণ োিীর মিষয়মট দসতুিত্রন্ধর
মত্রতা গত্রে আটত্রক রত্রয়ত্র । সিল মানুষ িীত্ররন্দ্র উচ্চপেহহ দডপুমট দসত্রক্রটারীর সরকারী পে দথত্রক সেয অিসর
গ্রহণ কত্ররত্র ন। তাাঁরা ার ভাই। মতমন দমত্রজা। কৃমত িত্রিাভাই নত্ররন্দ্র প্রয়াত। তাাঁর স্ত্রী প্রভাময়ীর ার সন্তাত্রনর মত্রধ্য
দই দ ত্রল থাত্রক কলকাতায়। িি নিনীত আই.এ.এস. অমিসার, মিিামহত, পমরিাত্ররর সি দথত্রক কৃমত সন্তান।
দমত্রজা দ ত্রল নীলাঞ্জন দপশাোরী দকৌলীত্রনয োত্রটা হত্রলও কৃমত িযিসায়ী ও মিিামহত। এ ািা দই দমত্রয় মমলু ও টুকু
মিিামহতা, একজন ভূপাত্রল ও অনযজন ওত্রয়স্ট আমেকায় থাত্রক। দসমেক মেত্রয় প্রভাময়ী সাাংসামরক মেক দথত্রক
অত্রনকোমন াপমুি। েমক্ষণ কলকাতার শহরতলীর দমট িত্রনেী ও িমধ্বষ্ণু পমরিার নত্ররন্দ্র ও িীত্ররত্রন্দ্রর আত্ররা দমট
ভাই আত্র —তারা থাক্রত্রম ধ্ীত্ররন্দ্র ও হীত্ররন্দ্র। থাত্রক িনগাাঁর কাত্র মসলন্দপুর গ্রাত্রম। পামটবশত্রনর সময় এেত্র ঞ্জ
কত্রর দ টুকু সম্পমত্ত পাওয়া মগত্রয়ম ল দসটুকু মনত্রয় এত্রকিাত্রর দেশ-গাাঁত্রয়র মত দসোত্রন আত্র তারা দজন। তিু
ধ্ীত্ররন্দ্র ও হীত্ররত্রন্দ্রর মত্রধ্য সম্পমত্তর িাাঁত্রটায়ারা মনত্রয় দ উৎকট মিিাে তা নত্ররত্রন্দ্রর পারত্রলৌমকক কাত্রজর মেনও
প্রভাময়ীর গৃত্রহ দ দকাথায় মগত্রয় দপৌাঁত্র ম ল গত্রে তার মিিরণ আত্র । পিাশ দ াাঁয়া দত্রটা দগাঁত্রয়া মানুত্রষর োোর
মৃতুযর জনয কান্না ও পরক্ষত্রণই নিনীত্রতর কাত্র পরস্পত্ররর মিরুত্রে ম মটাংিামজর অমভত্র াগ, ভাইত্রয়-ভাইত্রয়
িাকমিতন্ডা আর ঝগিা দসমেনকার পমরত্রিত্রশ দ মন অমভত্রপ্রত ম ল না দতমনই তা মিরমি ও অস্বমস্ত উৎপােত্রনর
পত্রক্ষও ত্রথষ্ট ম ল।
গত্রের শুরুর ঘটনায় জানা ায়, িীত্ররন্দ্র এত্রসত্র দিৌমে প্রভাময়ীর কাত্র তার দমত্রয় মিম োর মিত্রয়র সম্বত্রন্ধর
কথা জানাত্রত। এর আত্রগ পত্রণর কারত্রন িহুিার িহু সম্বন্ধ আটত্রকত্র । অিত্রশত্রষ কাগত্রজ দেওয়া মিজ্ঞাপত্রন মকনা
িীত্ররন্দ্রর প ন্দ অনু ায়ী পূিবিগ—অথবাৎ মনত্রজত্রের পূিবপুরুষত্রের দেত্রশর পােই মতমন দপত্রয়ত্র ন। দিৌমের কাত্র তার
আসার কারণ হত্রলা পাকা কথা িলার মেন মতমন নিনীতত্রক পাত্রশ দপত্রত ান—কারণ নিনীত তাত্রের কূত্রলর দগৌরি।
কথািাতবায় আত্ররা জানা ায়, মপতৃপুরুষামেক্রত্রম আমে মনিাস েুলনার সুত্ররন ভদ্র িতবমাত্রন েমক্ষণ কলকাতার
রামগত্রি থাত্রকন। পাে তার একমাে সন্তান, কৃমত মাইমনাং ইমঞ্জমনয়ার, আসানত্রসাত্রল দপাত্রস্টড। আসত্রল িীত্ররন্দ্র
অতযন্ত মহত্রসিী মানুষ। পােপত্রক্ষর োিী করা মতমরশ হাজার টাকা পণ তার গাত্রয় লাগত্র । একথা িুঝত্রত পাত্ররন
প্রভাময়ী। এমেত্রক প্রভাময়ীর শ্বশুরিামি ম ল ওপার িাাংলার ধ্ূমলহর। তার কাত্র িীত্ররন্দ্রর আসার আসল কারণ দ
নিনীত নয়, িরাং তার প্রকৃত উত্রর্দ্শয দ মন মতমন িুঝত্রত পাত্ররন, দতমনই সুত্ররন ভত্রদ্রর আমে মনিাস েুলনা দজত্রন
মতমন ওপার িত্রগর সাত্রিক শ্বশুরমশাত্রয়র িন্ধু জীিন ভত্রদ্রর পমরিাত্ররর সাত্রথ তার লতায়-পাতায় সম্বন্ধ দিাঝার ও
দোাঁজার দ ষ্টাও শুরু কত্ররন। আত্মপ্রতযয়ী প্রভাময়ী। কারণঃ “তেন দতা এত মানুষ ম ল না, দেশ ভাগও হয় মন দ সি
মিত্রয় ম মটত্রয় নানা জায়গায় থাকত্রি, িত্রিাত্রজার এ গাাঁ ও গাাঁ, আর মিত্রয় থা-ও হত দজলার মত্রধ্য, সি দ না দ ত।....
েুলনা দজলার ভদ্র মাত্রন দতা জীিন মপত্রসমশায়রা। উমন দতা আমাত্রের িামিত্রতই পত্রি থাকত্রতন, ওোত্রন ষত ভদ্র সি
ওর আত্মীয়, হত্রতই হত্রি।”২১ সুতরাাং শুরু হয় নি ঘুরাত্রনা দরমডও িাাংলাত্রেশ েুলনার মমতন মমঞার আসর-এর মত
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মত্রনর দ না-জানা অমল-গমল পথ ধ্ত্রর ধ্ূমলহর, মিেমর, উতুমল, হমিমলর হামরত্রয় াওয়া মানুষগুমলর সাত্রথ নতুন
কত্রর দ াগসূে আমিষ্কাত্ররর পালা। এর আর এক কারণ হত্রলা, একো তার মপসশ্বশুর ও প্রয়াত শ্বশুরমশাত্রয়র
সিবক্ষত্রণর পাশাত্রেলার সগী জীিন ভত্রদ্রর পমরিাত্ররর সাত্রথ মে এ প্রজত্রের সুত্ররন ভত্রদ্রর পমরিাত্ররর সম্পকবসূেমট
দকাত্রনাভাত্রি দিমরত্রয় পত্রি তত্রি পত্রণর টাকার প্রসগমট দগৌণ হত্রয় াত্রি—কারণ, আত্মীত্রয়র কাত্র অ থা পণ াওয়া
ায় না। এত্রত দমট লাভ হত্রি। প্রথমতঃ মিম োর মিিাত্রহর জনয প্রভাময়ীত্রক আর ঐ পত্রণর টাকা িীত্ররন্দ্রর হাত্রত
তুত্রল মেত্রত হত্রি না, অথিা এিাং মদ্বতীয়তঃ পত্রণর টাকা দলন-দেন দ এক সামামজক অপরাধ্—এ সতয দিাঝািার
জনয তার আই.এ.এস. পুে নিনীতত্রকও আর পাকা কথার মেন পােপত্রক্ষর সম্মুত্রে হামজর হত্রয় মিব্রত হত্রত হত্রি না।
অগতযা িীত্ররন্দ্রত্রকও প্রভাময়ীর দেোত্রনা পথ দমত্রন মনত্রত হত্রয়ত্র । প্রভাময়ী রামজ হত্রয়ত্র পাকা কথার মেন িীত্ররন্দ্র
ও তার পমরিাত্ররর সাত্রথ রামগি দ ত্রত। পাকা কথার মেন মকন্তু সুত্ররন ভত্রদ্রর পূিবিত্রগর আমে সম্পকব েুাঁত্রজ িার
করার এই প্রয়াস িযথব হত্রয় ায়। প্রভাময়ীর সু তুর এ উত্রর্দ্ত্রশযর প্রকৃত কারণ ধ্ত্রর দিত্রলন েুলনার িাাঁকা
সাংগ্রামপুত্ররর দমত্রয়, সুত্ররত্রনর স্ত্রী। উত্রে সুত্ররত্রনর স্ত্রী শুমনত্রয় দেন মসলন্দপুত্ররর ‘দিার দটাত্রয়ন্টু’ প্রভাময়ীর দই
দেওর আর তাত্রের দজ.এল.আর.ও-র মপয়ন দ ত্রলমটর কথা। এ দ ন োিার উত্রো াত্রল মকমস্তমাত্রতর প্রয়াস। এই
দকৌশত্রল দশষপ বন্ত দহত্রর দগত্র ন প্রভাময়ী। অসম্ভি এক উৎকন্ঠায় ও অপমাত্রন েমিন্ধ হত্রয় এত্রসত্র তার। দলেত্রকর
িণবনায় দস েৃশযঃ “প্রভাময়ী মক ু িলার দ ষ্টা করম ত্রলন। পারম ত্রলন না। দ াত্রের সামত্রন মহাশূণয অন্ধকার িযতীত
আর মক ইু দনই। মেক গত রাত্রতর মত্রতা দকাথাও দকান শব্দ দনই। স্তি আকাশ অন্ধকার তাাঁত্রক মঘত্রর ধ্রত্র ক্রমশ।
একা লাগম ল প্রভাময়ীর। েুি একা। কাল রাত্রত িাতাসটুকও
ু ম ল। এেন দতা তাও দ ন দনই। প্রভাময়ী প্রাণপত্রণ অেৃশয
ট্রানমজস্টাত্ররর নি ঘুমরত্রয় ত্রলম ত্রলন। েুলনা, সাতক্ষীত্রর, ই ামতী, রুপসা, উতুমল, হমিমল, মিেমি, ধ্ূমলহর সি পার
কত্রর এ পাত্ররর মসলন্দপুর দথত্রক াপা শ্বাস-প্রশ্বাত্রসর শব্দ দ ন ইথার তরত্রগ ঝাাঁমপত্রয় পিত্র ক্রমশ। দসই শব্দ মঘত্রর
ধ্রত্র তাাঁত্রক। েমিন্ধ হত্রয় আসত্র একটু একটু কত্রর।”২২
সমগ্র গেমটত্রত আত্র সম্পত্রকবর এক অমভনি মূলযায়ণ। মিভমিপূিব ওপার িাাংলার িি পমরিারগুমলর এমন
আধ্ুমনক মূলযায়ণ িাাংলা সামহত্রতয এর আত্রগ হয় মন। গেমট পােত্রকর দিৌমেক মিত্রেষত্রণরও অত্রপক্ষা রাত্রে। এ
গত্রের দইমেত্রক আত্র পামটবশন আইত্রডমন্টমটর মেকম িিাহী দমট পমরিার—একমট নত্ররন্দ্র-িীত্ররন্দ্র-ধ্ীত্ররন্দ্র-হীত্ররন্দ্র
সহ প্রভাময়ীর পমরিার আর অনযমট সুত্ররন ভত্রদ্রর পমরিার। প্রজত্রের মেক মেত্রয় এরা সিাই আধ্ুমনক। মকন্তু আর
একমট মেক মেত্রয়ও েুি মমল আত্র এত্রের। এরা সকত্রলই পামটবশন মিমিন্ন ও অধ্ুনা পমিমিগ তথা কলকাতািাসী
উদ্বামসত পমরিার। তিুও পরিতবী প্রজত্রের মিিাহ সম্পকব মনধ্বারত্রণ িীত্ররত্রন্দ্রর মত্রতা এত্রেরই দকউ দকউ আাঁকত্রি
ধ্রত্রত ায়, হামতয়ার করত্রত ায় তাত্রের পামটশনপূিব আত্মপমরম মতত্রক। আজও হাত্রমশাই তা লক্ষণীয়। মকন্তু
প্রজোন্তত্রর িহমান এই পামটবশন আইত্রডমন্টমট েন অথব আর স্বাত্রথবর িন্দীেশার মাত্রঝ পত্রি ায় তেনই তার
মনোরুণ মিনাশ ঘত্রট। ‘েমিন্ধ’ দসই ক্রুর-মননােী মিনাত্রশরই করুণ আত্রলেয। দসই অথব আর স্বাত্রথবর দ্বন্দ্বত্রকই এোত্রন
দমট পমরিাত্ররর আত্মমধ্যমহহত, আপাত অন্তমরত মিত্ররাধ্াভাত্রসর মত্রধ্য মেত্রয় তুত্রল ধ্রত্রত দ ত্রয়ত্র ন গেকার।
দশষপ বন্ত মিম োর মিত্রয়র কথা পাকা হত্রয়ম ল মক না গত্রের দশত্রষ তা জানা ায় না মেকই, তত্রি পামটবশনপূিব স্মৃমতর
উদ্ভাসন দ কেনও কেনও িতবমান ও ভমিষযৎ সম্পকবসহ সি পামটবশন ম িগুমলত্রকই ম রতত্রর াপা মেত্রত, মুত্র
মেত্রত তৎপর হয় এ ধ্ারণামট দ ন এক অমতকায় কত্রোর সমতয হত্রয় গে দশত্রষ আত্মপ্রকাশ কত্ররত্র । উত্তর প্রজত্রের
দমনয়ায় অথব দ জীিন জমটলতাত্রক সৃমষ্ট কত্রর, দ পামথবি িাস্তিতার অনুপ্রত্রিশ ঘটায় তার কাত্র ম ন্ন মশকত্রির
আত্মানুসন্ধান দ কানাকমিও মূলয পায় না—গেমট এোত্রন দসই সতযমটত্রকই িাস্তিাময়ত কত্রর তুত্রলত্র । দ মনমিি
অতীত সত্তার পমরম মত আমাত্রের জীিন ও জে সাংলগ্ন অমধ্কার, এমনমক আমাত্রের প্রজেিামহত উত্তরামধ্কারও
িত্রট, তাত্রকই েন পুনগবমেত সমকাত্রলর পমরত্রপ্রমক্ষত্রত আমরা প্রত্রয়াগ করত্রত িযথব হয় তেনই দসই স্মৃমততেয়তার
আর দকাত্রনা অথব থাত্রকনা আর দসই িযথবতার হাহাকার আমাত্রের দভতর দথত্রক কুত্রর কুত্রর োয়, আমাত্রের েম িন্ধ
কত্রর দতাত্রল—মেক প্রভাময়ীর মত্রতাই। দসমেক দথত্রক এ গত্রের ‘েমিন্ধ’ নামমটও সাথবকভাত্রিই প্রতীকাময়ত।
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দশষ দ গেমট মনত্রয় আত্রলা না করত্রিা, তাাঁর নাম ‘দেত্রশর কথা গাাঁত্রয়র কথা’। এমট গত্রের মাত্রঝ আর একমট গে।
আিত্র বর মিষয় া, তা হত্রলা গত্রের মিষয়স্তুর মি াত্রর নামকরণমট আপাতভাত্রি দমত্রল না, তত্রি এর একমট
তাৎপ বগত অথব আত্র । গেমট ইমতহাস ও সামহত্রতযর এক সতয ও অতুযজ্জ্বল মরে অিলম্বত্রন দলো ও একমট
মকাংিেমন্ত কামহনী অিলম্বত্রন রম ত। মরেমটর নাম মাইত্রকল মধ্ুসূেন েত্ত। মূল মকাংিেমন্তমটর িণবনাকারী একাত্রলর
িীরাগনা োসী আর দশ্রাতা িমণভূষণ। আিার মকাংিমন্তর অনযতম মরেমট হত্রলা েত্তিামির পমর ারক নত্রগন। মূলতঃ
নত্রগত্রনর মুত্রেই মিিৃত হত্রয়ত্র মধ্ু-কমির কামহনীর অাংশমট। দসই কামহনীত্রত জানা ায়, কত্রপাতাক্ষ তীরিতবী
সাগরোাঁমি গ্রাত্রমর জমমোর রাজনারায়ণ েত্রত্তর পুে, িাংত্রশর একমাে প্রেীপ, েত্ত পমরিাত্ররর সিার মপ্রয় মধ্ুসূেন
িহুমেন পর মিত্রর এত্রসত্র ন আপন গাাঁত্রয়। নেীর ধ্াত্রর দলত্রগত্র তাাঁর িজরা। মকন্তু মিষ্টান ধ্মব দনওয়া মিধ্বমবী পুত্রের
মুেেশবন করত্রিন না িত্রল জামনত্রয়ত্র ন মপতা রাজনারায়ণ। তাই মনজ গৃত্রহ প্রতযািতবন করা হত্রিনা দজত্রনই নেীর
ধ্াত্রর তাাঁিু োমটত্রয় সামময়ক অিহহান করত্র ন মধ্ুসূেন। একমেত্রক মপতার কত্রোর পণ আর অনযেত্রক গ্রাত্রমর িম র
া া, মমরুমর্দ্, দনপাল কাকা—সিাই ায় ঘত্ররর দ ত্রল ঘত্রর মিত্রর আসুক। ধ্মব দথত্রক সম্পকব িি, মা-িািার মন
পাষাণ নয়, একিার মধ্ু মিত্রর দগত্রল তাত্রক িুত্রক তুত্রল দনত্রিনই তারা, এ তাত্রের েৃে মিশ্বাস। মকন্তু মধ্ু মিত্রর দ ত্রত
ায় না, দস কালাপামন পার হত্রি, মাদ্রাজ াত্রি—অত্রনক িি কমি হওয়াই তাাঁর জীিত্রনর স্বপ্ন। নত্রগন মিত্রর ায়। মা
জািিীত্রক জানায় মধ্ুর কথা। পুেমুে েশবত্রনর জনয মা কাতর হত্রয় ওত্রেন। রাত্রতর অন্ধকাত্রর মধ্ুর সাত্রথ সাক্ষাত্রতর
জনয নত্রগত্রনর সাত্রথ কত্রপাতাত্রক্ষর উত্রর্দ্ত্রশয রওনা হন মতমন। ওমেত্রক িে গৃত্রহর িাতায়ন পত্রথ োাঁমিত্রয় মিমনদ্র
রাজনারায়ত্রণর পুে-দত্রে িুক িাত্রট।
িীরাগনা োসীর িলা মকাংিেমন্ত কামহনীমটর দশষটা দ রকম। দকউ িত্রল মা জািিী দপৌাঁত্র আর দেেত্রত পান মন
মধ্ুত্রক, কারণ তার আত্রগই নামক মধ্ুর দনৌকা দ ত্রি মগত্রয়ম ল কত্রপাতাত্রক্ষর ঘাট। মা জািিী শুণয হৃেত্রয় আ ত্রি
পত্রিম ত্রলন মামটত্রত। তাাঁর দ াত্রের জত্রল মভত্রজ মগত্রয়ম ল ঘাত্রটর মামট। আর তারপর দথত্রকই দস ঘাত্রটর নাম
হত্রয়ম ল ‘অশ্রুঘাট’। তত্রি অনয একমট ঘটনাও আত্র । িীরাগন োসী জানায় দস ঘটনার কথা। মধ্ু কমির সাত্রথ দেো
হত্রয়ম ল গভীর মনশীত্রথ মা জািিীর কত্রপাতাত্রক্ষর ঘাত্রট। মকন্তু শত অনুত্ররাধ্ আর মাত্রয়র দ াত্রের অশ্রুও ঘত্রর
দিরাত্রত পাত্ররমন মধ্ুত্রক। জীিত্রনর মহৎ লক্ষয সাধ্ত্রনর উত্রর্দ্ত্রশয মধ্ু ক্ষুদ্র দস্নত্রহর টান ম ন্ন কত্রর অিত্রশত্রষ
সাগরপাত্রর রওয়ানা হত্রয়ত্র ।
গেমট অমর মমত্রের দলো ‘েশমী মেিত্রস’ উপনযাত্রসর অাংশ। দেশভাগ পরিতবী জীিত্রন িীরাগনার ন্ত্রণামিে
মাতৃহৃেত্রয়র অনুভূমতত্রক তুত্রল ধ্রত্রত মধ্ু-কমির মকাংিেমন্তমটত্রক এ গত্রে রূপকাত্রথব প্রত্রয়াগ কত্ররত্র ন গেকার।
দেশভাগ ও সাম্প্রোময়ক োগায় িীরাগনা হামরত্রয়ত্র ন তার পুেত্রক। কত্রপাতাত্রক্ষর ধ্াত্রর োাঁিাত্রল তারও দ ত্রলর জ্ননয হু
হু কত্রর ওত্রে িুক, মা জািিীর মত্রতাই। ধ্মব আর তার হানাহামন দ মকভাত্রি সন্তানত্রক দকাল দথত্রক ম মনত্রয় দনয় তা
দতা এত ুগ পত্ররও িুত্রঝত্র মা িীরাগনা। তাইত্রতা দস আাঁ ত্রল কান্না দভজা দ াে াপা মেত্রয় িণীত্রক িত্রলঃ “িণী,
আর মক হত্রি দেো?—িমণভূষণ িলল, দগালমাল মমত্রট শান্ত দহাক্, দতামার সত্রগ আমম াি।–িীরাগনা িলল, এত্রতা
দমটার নয়, ধ্মব মনত্রয় আলাো হত্রল আর কী দমত্রল?—িমণভূষণ িলল, েন মানুষ একা হয়, দিাত্রঝ না মক?—িীরাগনা
িলল, দজাট িাাঁত্রধ্ মে ধ্মব মনত্রয় তত্রি দস দজাট ভাত্রে না।”২৩ এ কত্রথাপকথন দথত্রক দিশ দিাঝা ায়, ধ্ত্রমবর এ
ডামাত্রডাত্রল িীরাগনার তার পুেত্রক মিত্রর পািার আশা শুণয। অনযমেত্রক দেশভাগ আর োগার পমরত্রপ্রমক্ষত্রত
িমণভূষত্রণর হৃেয় ন্ত্রণা প্রমতিমলত হয় তার কথায়ঃ “িমণ িত্রল, দসই নত্রগত্রনর সত্রগ আমার কতই িা তিাত মামস,
আমম শুধ্ু মহত্রসি জামন, আমার মামলক মশউপ্রসাে আগরওয়াল আমাত্রর েুি প ন্দ কত্রর। দলাকটার িযিসা ম ল
ত্রশাত্ররও, দ ত আসত। দস সি দগত্র । মশউপ্রসাে আমাত্রর মেত্রয় োতা সাত্রর। আসল োতা, নকল োতা। আমম তাই
কমর। মশউপ্রসাে িত্রল, িািু তুমম ভাত্রলা কত্রর কাজ কত্ররা, তুমম অভাত্রি থাকত্রি না। দতামার সি আশা পূরণ হত্রি। তুমম
মরিুযমজ, হামম মভ মরিুযমজ, মেও কলকাতায় আমার সি ম ল, ত্রশাত্রর া ম ল তা দগত্র মক ।ু িামকটা আমম আনত্রত
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দপত্ররম । মামস, আমম শুধ্ু োতা সারত্রত পামর। সমতয মমত্রথয দ মন িত্রল আমার মামলক মশউপ্রসাে আমম দতমমন পামর।
তা িাত্রে আমম অন্ধ। আমম আর মক ইু দেেত্রত পাই দন, আমম কালা, আর মক ইু শুনত্রত পাইত্রন আমম।”২৪ িমণভূষণও
দ ন মকাংিেমন্তর নত্রগত্রনর মত্রতাই। মকাংিেমন্তর নত্রগন দ মন মপতৃ-মাতৃ হৃেত্রয়র দিেনা আর পুত্রের আকুলতা িুঝত্রত
দপত্ররও মিমরত্রয় আনত্রত পাত্রর মন মধ্ুোোিািুত্রক, া-দপাষা িণীত্রকও দতমমন ভাত্রি ুত্রের িাজাত্রর মশউপ্রসাত্রের
দগালামম কত্রর দ ত্রত হয়, মমত্রথযর দিসামতত্রত সগ মেত্রত হয় মেত্রনর পর মেন, মামলত্রকর দেওয়া দলাত্রভর আশ্বাত্রসই।
উত্রল্লেয ‘িীরাগনা’ নাত্রমর মরেমটও মধ্ুসূেত্রনর কািয (‘িীরাগনা’) অিলম্বত্রন গৃমহত। দেশভাগ মিষয়ক দলেত্রকর
অনযানয গত্রের তুলনায় এ গত্রের গেন-কাোত্রমামট দিবল।
একথা সতয দ , পামটবশন মভমত্তক নারকীয় ট্রমা ওপার িাাংলার দলেক হাসান আমজজুল হত্রকর ‘োাঁ া’ (‘জীিন
ঘত্রষ আগুন’ গেগ্রত্রের অন্তগবত), ‘পরিাসী’, ‘আত্মজা ও একমট করিী গা ’, ‘উত্তর িসত্রন্ত’ (‘সমুত্রদ্রর স্বপ্ন, শীত্রতর
অরণয’ গেগ্রত্রের অন্তগবত) গত্রে দ ভাত্রি আত্মপ্রকাশ কত্ররত্র অমর মমত্রের গত্রের ভািাত্রিেন তার দথত্রক অত্রনক
েূত্রর অিহহান করত্র , মকন্তু একইসাত্রথ একথাও মেক দ , এত্রোডাত্রসর অপ্রতযক্ষতাও একজন গেকারত্রক অনযভাত্রি
তার মনজস্ব সৃমষ্টর ভূিত্রন মনত্রয় দ ত্রত পাত্রর, নাহত্রল একই মিষয়িস্তু মনত্রয় দলো গে-উপনযাস দলেক দথত্রক
দলেত্রক পােত্রকর মত্রন অনয স্বাত্রের জে দেয় মক কত্রর? পামটবশত্রনর ঘটনাগত িত্রলর পাশাপামশ তার এক গভীর
মনস্তামত্ত্বক আেযাত্রনর মেকও রত্রয়ত্র , দ মনস্তামত্ত্বক আেযাত্রনর ভািনাগুমল নানাতর রূত্রপ কেনও িযমিক, কেনও
পামরিামরক, আিার কেনও িা সমমষ্টত্রকমন্দ্রকতার পথ ধ্ত্রর আপামর সামামজক মানুত্রষর হত্রয় ায়। অমর মমত্রের
পামটবশন মভমত্তক গেগুমল আমাত্রের মত্রনর মাত্রঝ প্রজোন্তর ধ্ত্রর পত্রি থাকা, পমল াপা পিা দসই প্রশ্নগুমলরই মনন
মভমত্তক মিত্রেষত্রণ আগ্রহী কত্রর দতাত্রল। আমরা জামন, পামটবশন মভমত্তক অমভজ্ঞতার অত্রনকটাই স্মৃমতসূে িামহত,
দসোত্রনও প্রতযক্ষত িযমি অমভজ্ঞতার সাংেযা কম। েুন, গুিহতযা, ধ্ষবণ, অমগ্নসাংত্র াগ, োগার ইমতহাস িা মহাংসাদক্লে-রি িামহত মমবন্তুে ও অমানমিক দ কামহনীগুমল আমাত্রের দস মিকট অতীত্রত মিমরত্রয় মনত্রয় ায় দস অতীতও
প্রায়শঃই সত্রতযর এক প্রমতিমি মাে। উিবশী িুটমলয়া দতা দেমেত্রয়ত্র ন নারীরা দসই স্মৃমতর পুনঃপ্রকাত্রশও কতটা
নীরি, আর দস নীরিতাত্রকই মিপরীত মেক দথত্রক মতমন পিত্রত দ ত্রয়ত্র ন তাাঁর ‘েয আোর সাইড অব্ সাইত্রলি’-এ।
একমেত্রক ট্রমা, ভাত্রয়াত্রলি আর অনযমেত্রক উদ্বাসন, ম ন্নমূল ভগ্ন জীিন, আত্মপ্রিিনা আর পমরিমতবত মানুষী
মূলযত্রিাধ্ দেশভাত্রগর পমরত্রপ্রমক্ষত্রত দ কামহনীগুমলর জে মেত্রয়ত্র তার সিটা মমত্রলই পরিতবী উপমহাত্রেত্রশর আথবসামামজক পমরত্রিশ ও পমরমহহমতর ভূমমকা মনমমবত হওয়া সম্ভি। মত্রন রােত্রত হত্রি, দেশভাগ পরিতবী ভােন ও
মিত্রিত্রের দিেীত্রত দলো অমর মমত্রের গেগুমল পরিতবী প্রজত্রের দ াে মেত্রয় দেো স্মৃমত ও স্বপ্নসম্ভি কেনারই
এক িাস্তি রূপায়ণ। সৃজত্রনর পথ দ সিসময়ই প্রতযক্ষ স্মৃমতিামহত হত্রি এমনটা নয়, িরাং সমকালীন অমস্তত্রত্বর দ্বন্দ্ব
ও সাংকট, জীিন-জমটলতা, আত্ম-ম িায়ত্রনর পথ মেত্রয় ‘মরভাসব ওত্রয়’-দতও দেশভাত্রগর দস পটভূমমত্রত মগত্রয়
দপৌাঁত্র াত্রনা দ ত্রত পাত্রর—দেশ-মিমিন্নতার এক কেত্রলাক দথত্রক শুরু করা দ ত্রত পাত্রর ম ন্ন মশকত্রির আত্মানুসন্ধান।
অমর মমত্রের গেগুমল দসইভাত্রিই জীিনত্রক মিত্রর দেোর এক শুভ প্রয়াস। এ দ ন পামটবশন-ভািনার এক মিকে
মানমিক ইমতহাস, াত্রত হারাত্রনা দেশ আর হারাত্রনা মানুত্রষর স্মৃমত এক নতুন পুনঃপ্রতযক্ষতা পায় পােত্রকর
অমধ্মানমসক স্তত্রর। িতবমান প্রজে রূত্রপ এই অমধ্মানমসক স্তত্রর অিহহান কত্ররই তাাঁর দ াে মেত্রয় দেো ’৪৭-এর
স্বাধ্ীনতা ও দেশভাগ, ’৫২-এর ভাষা-আত্রন্দালন, ’৭১-এর মুমি ুে, ২০১৪-এর ম টমহল মকাংিা শাহিাগ
আত্রন্দালন, ২০১৫-এর মতস্তা জলিন্টন প্রভৃমত মিষয়গুমলত্রক মমমলত্রয়-মমমশত্রয় এক ক্রমমক িণবমালার মত্রতা সামজত্রয়
মেত্রত দ ত্রয়ত্র ন মতমন তাাঁর গত্রে। দসমেক দথত্রকও দলেত্রকর দ তনা জগৎ িাাংলা কথাসামহত্রতয এক সাথবক সামীত্রপযর
সমীকরত্রণ ুি হত্রত দপত্ররত্র ।
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৫ ‘দসৌোমমনী ও সুরোস’, তত্রেি, দ্রষ্টিয পৃঃ ৩৬২
৬ ‘দহাত্রসন মমঞার নাও’, তত্রেি, দ্রষ্টিয পৃঃ ২৮৯
৭ তত্রেি, দ্রষ্টিয পৃঃ ২৯২
৮ ‘সাাঁত্রকািামি’, দেশভাগঃ হারাত্রনা দেশ হারাত্রনা মানুষ, অমর মমে, দসাপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, কলকাতা,
দ্রষ্টিয পৃঃ ৩১৯
৯ তত্রেি, দ্রষ্টিয পৃঃ ৩১৯
১০ ‘িনহাংসীর দেশ’, দেশভাগঃ হারাত্রনা দেশ হারাত্রনা মানুষ, অমর মমে, দসাপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬,
কলকাতা, দ্রষ্টিয পৃঃ ৩৩২
১১ ‘ ুত্রে া ঘত্রটম ল’, তত্রেি, দ্রষ্টিয পৃঃ ২৯৪
১২ তত্রেি, দ্রষ্টিয পৃঃ ২৯৮
১৩ ‘অন্ন-পরমান্ন’, দেশভাগঃ হারাত্রনা দেশ হারাত্রনা মানুষ, অমর মমে, দসাপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, কলকাতা,
দ্রষ্টিয পৃঃ ২৬৬
১৪ তত্রেি, দ্রষ্টিয পৃঃ ২৬২
১৫ ‘দ াে আর নেীর জল’, দেশভাগঃ হারাত্রনা দেশ হারাত্রনা মানুষ, অমর মমে, দসাপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬,
কলকাতা, দ্রষ্টিয পৃঃ ৩১১
১৬ তত্রেি, দ্রষ্টিয পৃঃ ৩১৪
১৭ তত্রেি, দ্রষ্টিয পৃঃ ৩১২
১৮ ‘হারাত্রনা নেীর দরাত’, দেশভাগঃ হারাত্রনা দেশ হারাত্রনা মানুষ, অমর মমে, দসাপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬,
কলকাতা, দ্রষ্টিয পৃঃ ২৪৭
১৯ তত্রেি, দ্রষ্টিয পৃঃ ২৫৪
২০ তত্রেি, দ্রষ্টিয পৃঃ ২৬১
২১ ‘েমিন্ধ’, দেশভাগঃ হারাত্রনা দেশ হারাত্রনা মানুষ, অমর মমে, দসাপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, কলকাতা,
দ্রষ্টিয পৃঃ ২৮০
২২ তত্রেি, দ্রষ্টিয পৃঃ ২৮৬
২৩ ‘দেত্রশর কথা গাাঁত্রয়র কথা’,দেশভাগঃ হারাত্রনা দেশ হারাত্রনা মানুষ,অমর মমে,দসাপান,প্রথম প্রকাশ ২০১৬,
কলকাতা, দ্রষ্টিয পৃঃ ৩৪৫
২৪ তত্রেি, দ্রষ্টিয পৃঃ ৩৪০

Volume-III, Issue-V

March 2017

22

অমর মমত্রের গত্রে ‘দেশভাগ : উত্তর প্রজত্রের দ াত্রে মিমিন্নতা, স্মৃমত ও স্বপ্

অমভমজৎ গত্রগাপাধ্যায়

সহায়ক গ্রন্হপঞ্জী :
১. হারাত্রনা দেশ হারাত্রনা মানুষ, দেশভাগ, অমর মমে, দসাপান, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, কলকাতা
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