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Abstract
As per opinion of modern researchers the story behind the partition of Bengal was
massively political. The innocent Hindoo and Muslim of our country were grossly
gravitated by the immoral objectives of some political leaders and communal provocations
has made the ultimate blunder for our nation. The partion took place after independence in
1948 and after Bangladesh war in 1971 was not only the destruction of lives and resources
from both part of Bengal but also a hard stroke against civilization, culture as well as our
humanity. Partition literature from both part of Bengal in different time raised its voice
based on some common interests like language, fraternity and human rights. Bengalee
writers of East Bengal have perceived the maximum oppression of partition rather than the
writers of West Bengal. From Tarasankarsankar Bandyopadhyay, Narayan Gangopadhyay,
Samaresh Basu and others to Amar Mitra, Sayed Waliullah, Akhtaruzzaman Elius, Hasan
Azizul Haque—every one showed the impact of partition differently in their writings.
Reality, Experiences, Trama, Dreams and Memories related to the partition has been
depicted in those novel and short stories in various wings. Cognition to next generation was
also being recorded in this sphere.

প্রকৃত অত্থে ধ্িে ও তার আেশে এবাং রািনীমত এ দুমটর আপাত মিলনও কখনও দকাত্না উন্নয়নশীল দেশ অথবা
রাত্ের পত্ে মিতকর নয়। এর প্রিাণ ইমতিাস। কারণ এরা স্বভাত্ব, দগাত্ে এবাং রীমতত্ত সম্পূণেত ঃই এত্ক অত্নের
মবপরীত। একমটর িত্ধ্ে আেত্শের সম্ভাবনা তটাই প্রকট অনেমটর িত্ধ্ে অনােত্শের সম্ভাবনা ততটাই প্রচ্ছন্ন। মকন্তু
ধ্ত্িের মভমত্তত্ত গত্ে ওঠা মিিামততত্ের অবশোম্ভাবী ফল মিসাত্ব ‘দেশভাগ’ দ িন শুধ্ু দেশ নয়, আিাত্ের
িানবত্বত্কই মিখমিত অথবা বহুখমিত কত্রত্ে, দতিমন আিত্কর ুত্গ বত্সও তথাকমথত ‘মতন-তালাক মবতকে’
অমবরত দসই রািননমতক অনুপ্রত্বত্শর আশাংকাত্কই প্রকমটত কত্র চত্লত্ে। এোো মকেু মিন্দুত্ত্বর ধ্বিাধ্ারীও
আত্েন ারা ধ্ত্িের নাত্ি সাংস্কৃমত ও ধ্ত্িের িত্ধ্ে িগদ্দল পাথত্রর িত্তা রািনীমতত্ক বসাত্ত চান। এোো আত্েন
মকেু দগাোঁো দিাল্লা, দিৌলবী আর সন্ত্রাসবােী দগাষ্ঠী ারা তটা না ইসলাত্ির উোরতা ও সিনশীলতায় মবশ্বাসী তার
দথত্ক অত্নক দবশী মবশ্বাসী মিিাত্ে ও সন্ত্রাত্স। প্রকারান্তত্র তাত্ের এই দিিাত্ের দপেত্নও আত্ে সাংকীণে
দিৌলবােী েৃমিভমগত্ত গত্ে ওঠা দসই সাংকীণে ধ্িেীয় রািনীমত, া পরধ্ত্িের প্রমত মিাংসাশ্রয়ী আচরণ ও েুরধ্ার
মবত্ভেত্কই প্রাধ্ানে দেয়।
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বাাংলা সামিত্তে মিন্দু ও িুসলিান দুমট িামতর পারস্পমরক সিাবস্িান সিরূত্প মচমিত িত্লও বাাংলার সিাি ও
রািনীমত মকন্তু কখনই দতিনমট মেলনা। ঔপমনত্বমশক ইাংত্রি আিল দথত্কই ইাংত্রি-পোনত এ দুমট িামত কখনও
প্রত্রাচনাবশতঃ বা কখনও স্বাথেবুমি প্রয়াত্স পরস্পত্রর সত্গ তীব্র িত্ে িত্ত িত্য়ত্ে। প্রতেে রািনীমতক মিসাত্ব
ইাংত্রি স্বাথেবুমি দসখাত্ন প্রবল িত্লও পেপাতগ্রস্ত দকাত্না একমট িামত এক এক সিত্য় অনে িামতর প্রমত
রািননমতক ভাত্ব মবমিি আচরত্ণরই পমরচয় মেত্য়ত্ে। ভারত্তর ঔপমনত্বমশক ইাংত্রি শাসত্নর দুত্শা বেত্রর
রািননমতক ইমতিাস অন্ততঃ দসই সােেই দেয়। এ াবৎ অত্নক আত্লাচক ও সিাত্লাচক নানা েৃমিত্কাণ দথত্ক
মবষয়মট মবচাত্রর প্রয়াস কত্রত্েন। দস মবতত্কে না মগত্য়ও রািনীমত ও ধ্িেীয় আেত্শের এই অশুভ টানাত্পাত্েত্নর
িূলাত্েষত্ণ কত্য়কমট কথা উত্ঠ আত্স।
ইস্ট ইমন্ডয়া দকাম্পামনর েীর্ে শাসন কাত্ল (১৭৭২-১৮৫৭) ও তারপর ইাংরাত্ির প্রতেেত শাসনতামন্ত্রক সাম্রািে
কাত্ল (১৮৫৭-১৯৪৭) স্থানীয় ধ্িে-মবত্রাধ্, মবত্শষ কত্র মিন্দু-িুসলিাত্নর মবত্রাধ্ত্ক ইাংত্রিরা বাত্রবাত্রই
তাত্ের মনত্িত্ের প্রত্য়ািনিত্তা শাসনেিতার স্থাময়ত্ত্বর কাত্ি বেবিার কত্র দগত্ে। আর এ িামেক তুলার
িধ্েবতেী সূচক কাোঁটামটও মেল ‘ধ্িে’। িত্ন রাখত্ত িত্ব, ইাংরাি িামতরও একমট মনিস্ব ধ্িে মেল এবাং তা মেল খ্রীি
ধ্িে অথবা খ্রীিান ধ্িে। মকন্তু, তখনকার সািামিক পমরকাঠাত্িা এখনকার িত্তা কসত্িাপমলটান মেল না বরাং ইাংত্রি
আগিত্নর পূবে দথত্কই েীর্ে িুসলিান শাসত্নর দেৌলত্ত ভারতীয় ধ্িে ও সিাি খ্রীিানী মবষত্য়র তুলনায় ইসলািী
মবষত্য়র উপত্রই গুরুত্ব মেত্য়মেল অত্নক দবশী। িধ্ে ুত্গর সামিত্তেও অত্নকাাংত্শ তার প্রভাব পমরলমেত িয়। মকন্তু
আশ্চত্ ের মবষয়, ভারতীয় ইমতিাস ও রািনীমতত্ত তুমকে -পাঠান-আফগান-দিাগল শাসত্করা দ ভাত্ব িনসাধ্ারত্ণর
কাত্ে ‘িুসলিান শাসক’ বত্ল পমরমচত িত্য়মেত্লন; ইাংত্রি শাসত্করা মকন্তু কখনই দসভাত্ব ‘খ্রীস্টান শাসক’ বত্ল
পমরমচত িনমন। মকন্তু ইাংত্রি শাসত্কর এই পমরমচমতর িূলে তাত্ক অসাম্প্রোময়ক দতা কত্রইমন বরাং তা প্রথি দথত্ক
দশষপ েন্ত পুত্রােত্ি মিন্দু-িুসমলি মবত্রাধ্ত্ক কাত্ি লামগত্য় ভারতীয় িাতীয়তাবােত্ক মবভ্রান্ত ও বোিত করার
দচিা কত্র দগত্ে এবাং ইমতিাত্সর মবচাত্র তা ভারতবত্ষের েীর্ে িুসমলি শাসনািত্লর সাম্প্রোময়ক দভেবুমিত্কও
োমেত্য় দগত্ে। এসবই ধ্িে ও রািনীমতর অশুভ আোঁত াত্তরই মবষিয় ফল োো আর মকেুই নয়।
২রা দসত্েম্বর ১৯৪৫ িাপাত্নর আত্মসিপত্ণের সাত্থ সাত্থই মিতীয় মবশ্ব ুত্ির অবসান র্ত্ট। ুত্িাত্তর মব্রত্টত্ন
তখন শ্রমিক েত্লর সরকার েিতাসীন মেল। মিত্িন্ট এটমল দসই সরকাত্রর প্রধ্ানিন্ত্রী মেত্লন। ুি মবধ্বস্ত মব্রত্টন
সরকার ভারতীয়ত্ের িাত্ত েিতা িস্তান্তর করত্ত উেগ্রীব িত্য় পত্ে। দস িনে মতন সেসে মবমশি ‘মব্রমটশ
কোমবত্নট’ মিশন ভারত্ত পাঠাত্না িয়। দসই মতন সেসেরা মেত্লন থাক্রত্ি লডে দপমিক লত্রন্স, সোর স্টোত্ফাডে
ক্রীপস্ ও মিঃ এ. মড. আত্লক্সিান্ডার। কোমবত্নট মিশত্নর পে দথত্ক ১৬ই দি ১৯৪৬ এক দর্াষণায় িানাত্না িয়
দ , পরীো কত্র দেখা মগত্য়ত্ে িুসমলি লীত্গর োবী অনু ায়ী ‘পামকস্তান’ সৃমি করত্লই সাম্প্রোময়ক সিসোর
সিাধ্ান িত্ব না। দসকথা িাথায় দরত্খ ‘কোমবত্নট’ মিশন ভারত্তর অখিতা বিায় দরত্খই েিতা িস্তান্তত্রর এক
পমরকল্পনা ততরী কত্র। দসমটই ইমতিাস খোত ‘কোমবত্নট মিশন প্ল্োন’। তৎকালীন কাংত্গ্রস সভাপমত দিৌলানা
আিাে মেত্লন তার রূপকার। প্ল্োত্নর এক নম্বর সুপামরশ মেল মব্রমটশ ভারত ও করে রািেগুত্লা মনত্য় একমটই
ভারত ইউমনয়ন গমঠত িত্ব। প্রমতরো, পররাে ও দ াগাত্ াগ এই মতনমট েপ্তরই শুধ্ু ইউমনয়ন সরকাত্রর িাত্ত
থাকত্ব। উক্ত মতনমট মবষত্য়র িনে প্রত্য়ািনীয় অথে সাংগ্রত্ির েিতাও ইউমনয়ন সরকাত্রর িাত্তই থাকত্ব। বমণেত
মতনমট মবষয় োো অনোনে মবষয় তথা উিৃত্ত েিতা থাকত্ব প্রত্েশ সিূত্ির। প্রত্েশগুত্লা এ, মব, ও মস এই মতনমট
গ্রুত্প মবভক্ত িত্য় মনি মনি সাংমবধ্ান ততরী করত্ব। প্রস্তামবত মতনমট গ্রুত্পর ‘এ’ গ্রুপ মেল অিুসমলি প্রধ্ান
প্রত্েশগুত্লা মনত্য়। ‘মব’ গ্রুপ মেল িুসমলি প্রধ্ান প্রত্েশগুত্লা মনত্য়। বাাংলা ও আসাি মনত্য় মেল ‘মস’ গ্রুপ।
কোমবত্নট মিশন প্ল্োত্ন ইউমনয়ন স্তত্র পামকস্তান োবী আগ্রািে িত্লও প্রত্েশ স্তত্র িুসমলি লীত্গর োবী অত্নকটাই
িানা িত্য় ায়। দ কয়মট প্রত্েশ মনত্য় িুসমলি লীগ পামকস্তান োবী করমেল কোমবত্নট মিশন প্ল্োত্ন আসাি সি
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তার সব কয়মটই দুমট গ্রুত্প অন্তভুেক্ত িয় (গ্রুপ ‘মব’ ও গ্রুপ ‘মস’)। ওই সব প্রত্েত্শর স্বতন্ত্র সাংমবধ্ান তথা শাসন
েিতার অমধ্কারী িওয়ার মবষয়টা সুস্পি অবস্িায় আসাত্ত িুসমলি লীগও কোমবত্নট মিশন প্ল্োন গ্রিণ কত্র।
ভারতীয় রািনীমতত্ত একসিয় িুসমলি লীগ স্বতন্ত্র পামকস্তাত্নর োবী দথত্ক সত্র আসায় দেশবোপী স্বমস্তর
বাতাবরণ ততরী িত্য়মেল। দসই বাতাবরত্ণ ভারত স্বাধ্ীন িত্ল আি আিরা সতেই এক অখি ও বৃিত্তর ভারতবষে
দপতাি। মকন্তু দসই স্বমস্তর আভাস মেল মবিলীর েমণক চিত্কর িত্তা েণস্থায়ী। ইমতিাস অনুসরণ করত্ল দেখা ায়
ইাংত্রত্ির ততরী ‘কোমবত্নট মিশন’ স্িামপত িবার পর ভারতীয় দস্টত্টর গ্রুপ ‘মস’দত বাাংলা ও আসািত্ক ুক্ত করার
প্রয়াস শুরু িয়। মকন্তু গ্রুপ ‘মস’দত বাাংলা ও আসাি ুক্ত িত্ল িুসমলি িনসাংখো সািানে দবশী িত্য় দ ত। মিন্দু
গমরষ্ঠ আসাত্ির কাংত্গ্রস দনতৃত্ব ওই রকি গ্রুমপাং-এ অন্তভুেক্ত িত্য় সাংখোলর্ু িত্ত রািী মেত্লন না। এ মবষত্য়
িাতীয় কাংত্গ্রত্সর বোখো মেল প্রত্েশগুত্লা ইত্চ্ছ করত্ল গ্রুমপাং দথত্ক দবর িত্য় দ ত্ত পাত্র। মকন্তু িুসমলি লীত্গর
বোখো মেল মঠক তার মবপরীত। িুসমলি লীত্গর িত মেল একবার গ্রুত্প অন্তভুেক্ত িত্ল আর দবর িওয়া াত্ব না। এ
মবষত্য় মব্রমটশ সরকাত্রর অমভিত িুসমলি লীত্গর পত্েই ায়। এই টানাত্পাত্েত্নর ফত্ল দশষ প েন্ত ‘কোমবত্নট
মিশন’ প্ল্োন পমরতেক্ত িয়। পরবতেী ইমতিাস েিতা িস্তান্তত্রর অমনয়মন্ত্রত ও দবপত্রায়া মেপ্রগমতর এক কামলিামলপ্ত
অধ্োয়। ‘কোমবত্নট মিশন’ প্ল্োন বেথে িত্ল মব্রমটশ সরকারও মনঃসত্ন্দি িত্য় ায় ভারত মবভাগ আর এোত্না াত্ব
না। পরবতেী ভাইসরয় ও গভনের দিনাত্রল মন ুক্ত িন লডে লুই িাউন্টবোত্টন। ভারত্ত আসার আত্গই িাউন্টবোত্টন
েিতা িস্তান্তত্রর সিয়সীিা দবোঁত্ধ্ দেওয়ার িনে লন্ডত্নর মব্রমটশ সরকাত্রর মনকট আমিে িানান। মিত্িন্ট এটমল
দসই িত্তা মব্রমটশ পালোত্িত্ন্ট তার ইমগতও দেন। দস ইমগত্ত স্পি িয় ১৯৪৮ সাত্লর িুন িাত্সর িত্ধ্ে
ভারতীয়ত্ের িাত্ত েিতা িস্তান্তমরত িত্ব। িাউন্টবোত্টন ভারত্ত আত্সন ১৯৪৭ সাত্লর িাচে িাত্স। ভারত ভাগ
এোত্ত দস সিয় িাউন্টবোত্টন এক অদ্ভুত প্রস্তাব উপস্িাপন কত্রন। দসমট মেল ‘প্ল্োন বলকান’, আর তার সারিিে
মেল ইউত্রাত্পর বলকান দেশগুত্লার িত্তা েিতা িস্তান্তর করা। িাউন্টবোত্টত্নর পূবেসূরী লডে ওয়াত্ভলও
‘অপাত্রশন দব্রকডাউন’ নাত্ি এরকি একমট পমরকল্পনা কত্রমেত্লন। তাত্ত ভারতত্ক কত্য়কমট অঞ্চত্ল ভাগ কত্র
দস সব অঞ্চত্লর িাত্ত েিতা িস্তান্তর করার কথা মেল। কাংত্গ্রস ও িুসমলি লীগ উভয় েল িারাই ওই অবাস্তব
পমরকল্পনা দুমট বামতল করা িয়। প্রকৃত পত্ে ‘অপাত্রশন দব্রকডাউন’ ও ‘প্ল্োন বলকান’ দুমটই মেল ভারতত্ক
বহুখত্ি ভাগ করারই এক সুমচমন্তত কূট পমরকল্পনা। মব্রমটশ সরকার আন্তমরকভাত্বই ভারত মবভাগ চায় না এরকি
একটা ভমনতাত্ক তুত্ল ধ্রার প্রত্য়ািত্নই ওই পেত্েপ দুমট দনওয়া িত্য়মেল। মব্রমটশ সরকাত্রর দসই প্রকৃত
অমভপ্রায়ত্ক ফলমত রূপ মেত্ত িাউন্টবোত্টন এক অমভনব দকৌশল অবলম্বন কত্রন। িাউন্টবোত্টন িানত্তন
কাংত্গ্রত্সর শীষে দনতৃত্ত্বর সাত্থ িুসমলি লীগ সুমপ্রত্িা মিন্নার দ সুেীর্ে টানাত্পাত্েন চলত্ে তাত্ত উভয় দনতৃত্বই
ভারত মবভািন মনত্য় ক্রিশঃ মবরক্ত িত্য় পেত্েন। তাোঁত্ের তধ্ েচুেমতও ক্রিশই বােত্ে। এসব লেে কত্রই চতুর
িাউন্টবোত্টন েিতা িস্তান্তর প্রমক্রয়া প্রায় েশ িাস এমগত্য় ১৯৪৭ সাত্লর ১৫ই আগস্ট করার দকৌশল দনন। আর
দসমটত্ক মবশ্বাসত্ াগেতা মেত্তই িাউন্টবোত্টন কাংত্গ্রস দনতৃত্ত্বর সািত্ন একমট ‘দটাপ’ রাত্খন। দসমট মেল কাংত্গ্রস
মে কিনওত্য়লত্থ থাকত্ত প্রথিাবমধ্ই রািী থাত্ক তা িত্ল েিতা িস্তান্তর েশ িাস আত্গই িত্ব। চরি তধ্ েচুেত
কাংত্গ্রস শীষে দনতৃত্ব এত্ত রািী িত্য় ান। িুসমলি লীত্গর কিনওত্য়লত্থ থাকত্ত প্রথিাবমধ্ই দকাত্না আপমত্ত মেল
না। তাোো পামকস্তান প্রায় িাত্তর িুত্ঠায় চত্ল আসায় মিন্না আর ের কষাকমষত্ত না াওয়াই দশ্রয় বত্ল িত্ন
কত্রন ও পামকস্তানবাসী সাধ্ারণ িানুত্ষর একাাংশ ও সাংখোলর্ু মিন্দুত্ের িতািতত্ক পেেমলত কত্র ‘খমন্ডত ও
দপাকায় খাওয়া’ (মিন্নার ভাষায়) পামকস্তান প্রামপ্তত্তই রািী িত্য় ান। মিন্নার রািী িবার আত্রকমট গুরুতর কারণও
মেল। আর দকউ না িানুক মিন্না মনত্ি িানত্তন তাোঁর েূরাত্রাগে েয়ত্রাগ িত্য়ত্ে আর মচমকৎসত্করা তাোঁত্ক
িামনত্য়ত্েন, মতমন বত্ো দিার আর েয় িাস বাোঁচত্বন। মিন্না এটাও িানত্তন দ , মতমন মে ‘পামকস্তান’ সৃমি কত্র
না দ ত্ত পাত্রন তা িত্ল আর স্বত্ের পামকস্তান আর দকাত্নামেনই বাস্তবাময়ত িত্ব না। ভারত উপিিাত্েত্শর শীষে
দনতৃত্ত্বর তধ্ েচুেমতর এই সুত্ াগটাত্ক কাত্ি লাগাত্তই িাউন্টবোত্টন র্মের কাোঁটাটাত্ক এমগত্য় আনত্লন আর
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‘দেশভাগ’-এর পটভূমি: বাাংলা কমবতা ও কথাসামিত্তে

অমভমিৎ গত্গাপাধ্োয়

িাউন্টবোত্টত্নর দকৌশল িামফকই ১৯৪৭ সাত্লর ১৫ই আগস্ট িধ্ে রাত্ত দেশ মবভাগ ও েিতা িস্তান্তর দুমটই
একসাত্থ সাংর্টত্নর িত্ধ্ে মেত্য় ভারত ও পামকস্তান নািক দুমট স্বাধ্ীন ডমিমনয়ত্নর সৃমি িত্লা।
অত্নক কট্টর রািনীমতক ও সিািতামেকই বত্ল থাত্কন দ , চমল্লশ-এর েশত্ক, অন্তত বাাংলায় কাংত্গ্রস
বহুলাাংত্শ পমরচামলত িত্য়মেল ‘মিন্দু িিাসভা’ িারা। বালগগাধ্র মতলক, লালা লািপত রায় ও দিািনোস করিচাোঁে
গামির িত্তা অসাংখে অসাধ্ারণ িনমপ্রয় দনতারাও মেত্লন মিন্দুত্ববােী। আর এই ‘মিন্দু িিাসভা’ই নামক অবলম্বন
কত্রমেল মিন্দু সাম্প্রোময়কতাবাে। অবশে মবত্রাধ্ীরা এই োবী নসোৎ কত্র বত্লন দ , তাোঁত্ের এই মিন্দুত্ববাত্ের
িিেিূত্ল মেল িানবতাবাে। অনেমেত্ক এ িতও বহুল প্রচামরত দ , একইসিয় িুসমলি লীগ গ্রিণ কত্রমেল িুসমলি
সাম্প্রোময়কতাবাে। র্টনা াই দিাক্ না দকন একথা সতে দ , বাাংলায় তথা সিগ্র ভারত্ত দসমেন িাতীয়তাবাে
স্থানচুেত িত্য়মেল দ সাম্প্রোময়কতাবাে িারা তা িত্লা মিন্দু সাম্প্রোময়কতাবাে ও িুসমলি সাম্প্রোময়কতাবাে। এই
দুই সাম্প্রোময়কতাবাে অথবা দবাধ্ সুপ্তভাত্ব বরাবরই মেল, ধ্ুরির ইাংত্রি রািশমক্ত ও তার অনুসিানী রািননমতক
কূটত্কৌশল তাত্ক উসত্ক মেত্য়মেল িাে। মকন্তু এই কারত্ণই ইাংরাি রািশমক্তত্ক ভারত মবভাত্গর িনে পুত্রাপুমর
োয়ী করা ায় না, কারণ ইাংরাি সরকারও প্রথিমেত্ক এই দেশ মবভািন চায়মন। মকন্তু ধ্ীত্র ধ্ীত্র তারাও এই
সাম্প্রোময়ক দভেবুমির তীব্রতাত্ক উপলমি করত্ত পাত্র। ১৯৪৬-এ কলকাতা, মবিার ও দনায়াখামলর বুত্ক র্ত্ট
াওয়া বীভৎস সাম্প্রোময়ক োগাও ইাংত্রিত্ের দচাখ খুত্ল দেয়। বলা ায়, ভারতবত্ষে প্রধ্ানতঃ ধ্িেীয় ও সািামিক
কারত্ণ মবত্ভত্ের দ রািননমতক বাতাবরণ আত্গ দথত্কই ততরী িত্য়মেল ইাংরাি সরকার দসটাত্কই তাত্ের
রািননমতক সুমবধ্া ও সুত্ াত্গর িামতয়ার মিসাত্ব ক্রিশঃ কাত্ি লামগত্য়মেল িাে। আসত্ল মিন্দু ও িুসমলি এই দুই
সাম্প্রোময়ক শমক্তর অবামিত মবত্রাধ্ই মেল ‘দেশভাগ’ তথা ১৯৪৭-এর মিখমিত স্বাধ্ীনতা প্রামপ্তর িূল কারণ।
আিকাল অত্নক রািননমতক মবত্শষজ্ঞই বত্ল থাত্কন, ১৯৪৭-এর ‘দেশভাগ’ আসত্ল মিন্নাহ্ ও দনিরুর িত্ধ্ে
রািননমতক েিতা মনত্য় প্রমতিমেতারই এক অবশোম্ভাবী ও অমনবা ে পমরণমত োো আর মকেুই নয়। এ প্রমতিমেতার
ফল স্বরূপ মিধ্ামবভক্ত ও স্বাধ্ীন দেশ ভারত্তর প্রথি প্রধ্ানিন্ত্রী িন দনিরু আর মিন্নাহ্ িন স্বাধ্ীনতাপ্রাপ্ত পামকস্তাত্নর
প্রথি রােপ্রধ্ান বা গভনের দিনাত্রল। এর িত্ধ্ে ধ্িে দকাত্নামেন, দকাথাও মেল না, পুত্রাটাই মেল বেমক্ত ও
সাম্প্রোময়ক স্বাথেবুমিবামিত রািনীমতর কূটত্কৌশল। মিন্নাহ্ কখনই ইসলািপমি মেত্লন না, মতমন মেত্লন সারা
ভারত্তর িুসলিানত্ের িাগমতক স্বাত্থের পতাকাবািী এক িুসমলি সাম্প্রোময়কতাবােী। মতমন ভারত্তর
িুসলিানত্ের িনে আলাো রাত্ের োমব তুত্ল তাত্ত সফল িন। এই তাোঁর প্রধ্ান ও একিাে সাফলে। িত্ন রাখত্ত
িত্ব, তাোঁর এই সাফলে আপাির ভারতীয় িুসমলি সিাি অথবা িুসলীি মলগ তাোঁত্ক এত্ন দেয় মন, এ সাফলে তাোঁত্ক
মেত্য়মেল ইাংত্রি। মব্রমটশ সরকারই তাোঁত্ক মিিামততত্ের িিান নায়ক কত্র তুত্লমেল। আর দশষপ েন্ত তাোঁর এ
সাফত্লের ভাগীোরও মেত্লন মতমন একা মনত্ি।
‘৪৭-এর ‘স্বাধ্ীনতা’ ও ‘দেশভাগ’-এর পত্রও তৎকালীন পামকস্তানবােী শমক্ত পূবে পামকস্তাত্নর প্রাত্েমশক
স্বায়ত্তশাসত্নর োমবত্ক খামরি কত্র মেত্য় শমক্তশালী দকন্দ্রমভমত্তক রাে গঠত্ন তৎপর িত্য়মেল এবাং দস উত্দ্দত্শে
তারা সাংমবধ্ানও প্রণয়ন করত্ত দচত্য়মেল। ইসলাত্ির নাি মনত্য় িুসমলি ভাবাত্বগত্ক অবলম্বন কত্র তারা সবসিয়
একত্কমন্দ্রক পামকস্তামন িাতীয় সাংস্কৃমত সৃমি করত্ত দচত্য়ত্ে, আিও চায়। সব সিয় ইসলাত্ির কথা বত্ল তারা
িনিত্ন ভারতমবত্রাধ্ী িুসমলি সম্প্রোয়মভমত্তক দচতনাত্ক িামগত্য় রাখত্ত দচিা কত্রত্ে। তাত্ের িত্ধ্ে আেশে
ধ্িেত্বাধ্ মেল না, শুধ্ুই মেল সম্প্রোয়ত্বাধ্। তারা তৎকালীন পামকস্তাত্নর ঐকে ও সাংিমতর িনে একসিয় উদুেত্ক
রােভাষা করত্ত দচত্য়ত্ে এবাং পামকস্তাত্নর রােীয় অমস্তত্ত্বর শতে মিত্সত্ব সব সিয় ভারত মবত্িষ প্রচাত্র তৎপর
দথত্কত্ে। দরমডও পামকস্তান দথত্ক প্রমতমেন সকালত্বলায় প্রচার করা িত্য়ত্ে, ভারত পামকস্তাত্নর এক নম্বর শত্রু।
মকন্তু একথাও সতে দ , পামকস্তান প্রমতষ্ঠার পর দথত্ক পামকস্তামন িাতীয়তাবােত্ক রো করার িনে তাত্ের এসব
প্রত্চিার একমটও কা েত ঃ সফল িয়মন।
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সব মিমলত্য় বলা ায়, ১৯৪৭ সাত্লর ‘দেশভাগ’-এর বাস্তবতা ততমর িত্য়মেল অত্নক আত্গ দথত্কই।Ñ বলা
ায়, এ দেত্শ ইসলাি ধ্িেপ্রচাত্রর শুরু দথত্কই। ভারতবত্ষে ইসলাি ধ্িে প্রচার, িুসলিান সিাি গত্ে ওঠা আর
মিন্দু-িুসলিান সম্পত্কের দগাটা ইমতিাত্সই তার পমরচয় আত্ে। ইাংত্রি আিত্ল এত্স মিলন-মবত্রাত্ধ্র িত্ধ্ে মেত্য়
এই দগাটা প্রমক্রয়ামটই ধ্ীত্র ধ্ীত্র এমগত্য়ত্ে নানামবধ্ ধ্িেসাংস্কার, সিািসাংস্কার, আধ্ুমনক মশোর মবস্তার, বাাংলা
ভাষা সি নতুন জ্ঞান-মবজ্ঞান ও সামিতে সৃমি, িমিোরতন্ত্র মবত্রাধ্ী আত্ন্দালন, সাম্প্রোময়কতা, িাতীয়তাবাে ও তার
সম্পূরক আন্তিোমতকতাবাে, গণতন্ত্র ও সিািতত্ন্ত্রর দপ্ররণা, োগা, দেশভাগ, রােভাষা আত্ন্দালন, পূবেবাাংলার
বাঙামল িাতীয়তাবাে, স্বাধ্ীনতা ুি, বাাংলাত্েশ রাত্ের প্রমতষ্ঠা ইতোমের িধ্ে মেত্য়। ‘দেশভাগ’ এর কথা উঠত্লই
আিরা ১৯৪৭-এর ভারত মবভািত্নর কথা ভামব া সবোত্থই এক দনমতবাচক অবয়ব মনত্য়ই আিাত্ের সািত্ন
িামির িয়। মকন্তু িত্ন রাখত্ত িত্ব দ , সত্তত্রর েশত্ক বা ১৯৭১-এর িুমক্ত ুত্ির পর পমশ্চি পামকস্তান দথত্ক পূবে
পামকস্তাত্নর মেন্ন িত্য় াওয়া ও স্বাধ্ীন রাে মিসাত্ব বাাংলাত্েত্শর িন্ম দনওয়ার িাত্ে রত্য়ত্ে দ অতোচার, িৃত ুে ও
োগার ইমতিাস, তাও ‘দেশভাগ’-এর আর এক অধ্োয়। এ অধ্োয় প্রধ্ানতঃ অতোচার ও োগার ভত্য় পূবেবগ দথত্ক
পমশ্চিবাাংলায় পামলত্য় আসা শরনাথেী বাঙামলর িীবত্নর ইমতিাস া সিাি, রািনীমত ও সামিত্তের মবচাত্র আর
এক অনে তাৎপ ে বিন কত্র।
এখন দেখা াক্ ধ্িে ও রািনীমতর এই সিান্তরাল অথচ অমি-নকুল সম্পত্কের িাত্ে সামিতে অথবা
সামিতেস্রিাত্ের অবস্িানমট মঠক দকিন মেল। ভারত্তর িুসলিানরা এক েীর্ে সিেয় প্রমক্রয়ার িত্ধ্ে মেত্য় একসিয়
ভারত্তর মিন্দু সিাত্ির সাত্থ একত্েত্ি লীন িত্য় াত্ব এিন স্বে একমেন দেত্খমেত্লন েীন-ই-ইলািীর প্রবক্তা ও
উদ্ভাবক স্বয়াং দিার্ল সম্রাট আকবর। েীন-ই-ইলামিত্ত আকবত্রর িূল লেে মেল, দকাত্না ধ্ত্িের ওপর িস্তত্েপ না
কত্রও রাে পমরচালনার িনে সবে ধ্ত্িের ঊত্ধ্বে একমট িিান রােধ্ত্িের উদ্ভাবন, তার অবলম্বন ও তাত্ক থাথে অত্থে
পমরচালন করা। োরা মশত্কাও এিনমটই দচত্য়মেত্লন। মেও আওরগত্িত্বর েৃমিভমগ মেল মভন্ন রকি। বাাংলা
সামিত্তের সম্রাট বমিিচন্দ্রও িত্ন িয় একসিয় এিনটাই মবশ্বাস করত্তন। প্রবল রািনীমতজ্ঞ ও পররািে গ্রাসকারী
তুমকে-দিাগল শাসকত্ের, মবত্শষ কত্র আওরগত্িত্বর মবরুত্ি বমিত্ির দোভ মেল মঠকই, মকন্তু দেমশ িুসলিানত্ের
প্রমত বমিত্ির িত্নাভাব মেল সিিমিেত াপূণে। পাঠান সুলতানত্ের শাসত্নর প্রমতও বমিি দবশ প্রসন্নমচত্ততার পমরচয়ই
মেত্য়মেত্লন। প্রকাশভগী আলাো িত্লও ‘ভারততীথেকমবতায় এবাং আরও দকাত্না দকাত্না রচনায় রবীন্দ্রনাথও গভীর ’
আত্বত্গর সাত্থ অতেন্ত সুন্দরভাত্ব তাোঁর িত্নর এই আকাঙোর কথামটই িূলতঃ বেক্ত কত্রত্েন। এত্েত্ে এও িত্ন
রাখত্ত িত্ব দ , কা েত রবীন্দ্রনাত্থর মবরুিতা ও বগভগ আত্ন্দালত্নর দেশবোপী দিায়ারই স্বাথেবুমিচামলত
কািেত্নর বগভগ মবভািত্নর প্রথি প্রত্চিাত্ক বেথে কত্র মেত্য়মেল আর দস বাাংলাও মেল মিন্দু-িুসলিাত্নর সমিমলত
বাাংলাই।
উমনশ শতত্ক মিন্দু সিাত্ির বুত্ক খন কলকাতা দকমন্দ্রক দরত্নসাোঁ শুরু িয়, গ্রাত্ির িুসলিান সিাত্ি তখন
চলমেল ওয়ািামব ও ফরামি আত্ন্দালন। রািধ্ানী কলকাতার বুত্ক িুসলিানত্ের দকাত্না প্রগমত প্রয়াত্সর লেণ
তখন খুোঁত্ি পাওয়া ায় না। ধ্িোেশেগত মেক মেত্য় ওয়ািামব ও ফরামি আত্ন্দালন মেল ইসলাি ধ্ত্িের এক
মবশুিতাবােী ও পুনরুজ্জীবনবােী আত্ন্দালন। ওয়ািামব ও ফরামিরা এসিয় বাাংলার গ্রাত্ি-গত্ে িমিোরত্ের
অতোচার দথত্ক মিন্দু-িুসলিান মনমবেত্শত্ষ কৃষকত্ের িুমক্তর িনে সাংগ্রাি কত্রমেত্লন। ধ্িোেত্শের মেক দথত্ক এ
দুমট আত্ন্দালন মেল মিন্দু-িুসলিাত্নর এক সািেবােী দ ৌথ আত্ন্দালন াত্ত মিন্দু -িুসলিান কৃষত্করা মনমবেত্শত্ষ
দ াগ দেয়। এরকি আত্ন্দালন বাাংলার বুত্ক অত্নকবার িত্য়ত্ে। মকন্তু পরবতেীকাত্লর ইাংত্রমি মশমেত িুসলিানরা
ওয়ািামব ও ফরামি আত্ন্দালন দুমটত্ক সাথেক েৃমিত্ত দেত্খনমন। তারাও দচত্য়ত্েন মিন্দুত্ের িত্তা িুসলিানত্ের
িনেও কলকাতাত্কমন্দ্রক এক স্বতন্ত্র দরত্নসাোঁস। িুসমলি লীগ তার প্রমতষ্ঠাকালীন দর্াষণাপত্ে উত্ল্লখ কত্রমেল দ ,
রািধ্ানী শিত্রর বাইত্র আধ্ুমনক মচন্তা-দচতনা দথত্ক েূরবতেী এ দুমট আত্ন্দালত্ন মলপ্ত দথত্ক িুসলিান সিাি মিন্দু
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সিাি দথত্ক মবমচ্ছন্ন িত্য়ত্ে ও মপমেত্য় দথত্কত্ে। তাত্ের এ ভাবনাও রািনীমতর আোত্ল দুি ধ্িেবুমির প্রশ্রয়ত্কই
স্পি কত্র।
মব্রমটশশামসত বাাংলার দরত্নসাোঁত্সও দেখা ায়, মিন্দু সম্প্রোয় ও িুসলিান সম্প্রোয় একই ইাংরাি শাসত্ন
েীর্েমেন বসবাস করা সত্েও মচন্তা-দচতনা, িন-িনন, িীবনেশেন ও িানমসকতার মেক মেত্য় দুমট সম্পূণে আলাো
ধ্ারায় মবকমশত িত্য়ত্ে। এই দুই ধ্ারার মিলত্নর, একীভবত্নর, সিেত্য়র সব দচিাই মেল পুোঁমথগত, অগভীর।
ইাংত্রমি মশো ও দরত্নসাোঁত্সর সূচনা প্রথত্ি র্ত্ট মিন্দু সিাত্ি, তার প্রায় শতাব্দীকাল পত্র িুসলিান সিাত্ি।
নবত্চতনার মবকাশ র্ত্টত্ে অনোয়, অমবচার, অিমবশ্বাস ও কুসাংস্কাত্রর দিাকামবলা কত্রই। অথচ আশ্চ েভ াত্ব একই
শাসনবেবস্থার িত্ধ্ে দথত্কও দুই সম্প্রোত্য়র িত্নািীবত্নর মবকাশ গত্ে উত্ঠত্ে সিান্তরাল দুই ধ্ারায়। সিেত্য়র
সবোত্মক প্রত্চিা থাকা সত্েও দসখাত্ন বাস্তব সিেয় র্ত্টমন। রািত্িািন, দেত্বন্দ্রনাথ, দকশবচন্দ্র, রািকৃষ্ণ,
মবত্বকানন্দ, বমিিচন্দ্র, মতলক, গািী, অরমবন্দ, রবীন্দ্রনাথ, দবগি দরাত্কয়া, এস ওয়াত্িে আমল, আবুল হুত্সন,
ওদুে, নিরুল, মচত্তরেন, ফিলুল িক প্রিুত্খর শতাব্দী অমতক্রিকারী আতেমন্তক দচিাও দ মিন্দু -িুসলিাত্নর
আমত্মক, োশেমনক মকাংবা আেশেগত ঐত্কের সুেৃঢ় মভমত্ত রচনা পাত্র মন তার প্রতেে প্রিাণও ‘দেশভাগ’। বাাংলা
সামিত্তে িাতীয় দচতনার মবকাত্শ মিন্দু-িুসমলি সিেয়বােী আকাঙ্খার কথা বেক্ত িত্লও একথা দুঃখিনকভাত্বই
সমতে দ , এই সিেয়বােী আকাঙ্খার মনোরুণ বেথেত া ও স্বাতন্ত্রেবােী আকাঙ্খার সীিািীন সাফলেই সিাত্ির বাস্তব
প্রমতকৃমত রূত্প ভারতীয় সিাি ও রািনীমতত্ত বারাংবার স্পিাময়ত িত্য়ত্ে। আত্রা দবেনার া তা িত্লা--শুধ্ুই ধ্িে
নয়, া ুগ ুগান্তরবোপী সবেধ্িেত্ক সিেয়কারী শমক্ত রূত্প সুেৃঢ়ভাত্ব দবোঁত্ধ্ রাত্খ দসই ‘সাংস্কৃমত’-র মেক দথত্কও
িামত মিন্দু ও িামত িুসলিাত্ন মবভক্ত দথত্কই দ এ দুমট সম্প্রোয় মচরকাল মবকমশত িত্য়ত্ে তারও প্রতেে প্রিাণ
িত্লা এই ‘দেশভাগ’। আচা ে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) মবশ শতত্কর প্রথিমেত্ক বাঙামল বুমিিীবীত্ের সতকে
করার িনে বাাংলায় ও ইাংত্রমিত্ত দুমট পুমস্তকা প্রচার কত্রমেত্লন। তার িত্ধ্ে একমট মেল বাঙামলর িমস্তত্ের
অপবেবিার মবষয়ক। মকন্তু শুধ্ু বাাংলা নয়, স্বাধ্ীনতার পত্র উত্তর ও পমশ্চি ভারত্তর মিন্দু ও িুসলিাত্নর সাংস্কৃমতত্ত
সিেয় প্রত্চিার দচত্য় স্বাতন্ত্রেত্চতনার উৎসারনত্কই আত্রাও অত্নক দবশী প্রবল িত্ত দেখা ায়।
আিাত্ের িত্ন রাখা েরকার, ‘দেশভাগ’ দতা শুধ্ু মসমরল রোডমিত্ফর ততমর একমট সীিাত্রখািাে নয়, তা
মেন্নিূল িানুত্ষর িত্নরও এক মিধ্ােীণে মবভািন। মকেুকাল আত্গ প েন্তও দলখোগার বা আকোইভ -মনভের তথাকমথত
তথেমনষ্ঠ উচ্চিাগেীয় দলখকবগে দেশভাগ-িমনত বেথা, দবেনাত্বাধ্ এবাং সত্বোপমর এর িানমবক ইমতিাস রচনা করত্ত
সেি মেল না। ইাংত্রমিত্ত ‘পামটেশন মলটাত্রচার’ কথামট চালু আত্ে। বাাংলায় ‘দেশভাত্গর সামিতে’ বলত্ত
সাধ্ারণভাত্ব া দবাোত্না িয় তা এতকাল পাোব ও বাাংলা দুই প্রাত্ন্তর মবভািন ও তজ্জমনত উিাসত্নর িত্ধ্েই
সীিাবি মেল। দেশ মবভািত্নর ঐমতিামসক র্টনাপ্রবাি মবত্েষত্ণর বহু স্তর আত্ে। রািননমতক ও অথেননমতক
সিাি-মবত্েষত্ণর সত্গ দসই সব র্টনাপ্রবাি বহুমবধ্ বোখো ও বয়াত্ন সাংকমলত িত্য়ত্ে। িিাত্ফিখানার েমলল
এবাং দগৌণ উৎত্সর প োপ্ত তত্থের পত্রও এই সব বোখো ও বয়াত্নর সুত্ে এ কথা মনঃসাংশত্য় বলা ায় দ , আিও
আিাত্ের িাত্ত দেশভাত্গর দকাত্না প্রতেে সািামিক ইমতিাস দনই। স্মৃমত আর স্তিতার আখোত্নর িাত্েই রত্য়
দগত্ে ‘দেশভাগ’-এর প্রকৃত বাস্তব। সুত্খর কথা, িিাত্ফিখানার েমলল-েস্তাত্বত্ির বাইত্র মগত্য় গল্প-উপনোস,
কমবতা-নাটক কথা-কামিনীর সামিমতেক প্রয়াস মনত্য় খুব সম্প্রমত এই িানমবক ট্র্োত্িমডত্ক ধ্রার প্রয়াস শুরু িত্য়ত্ে।
দেশভাত্গর গল্প বলত্ত মগত্য় খুশবন্ত মসাং-এর ঐমতিামসক উপনোস ‘A Train to Pakistan’ (১৯৫৬) মকাংবা
কামন্ত পাকোমশর ‘The Uprooted’ (১৯৭১) িূলতঃ উিাস্তু িানুত্ষর অমভজ্ঞতাত্কই দবশী গুরুত্ব দেয়। নিইত্য়র
েশত্কও িূলতঃ স্মৃমতকথাত্ক মভমত্ত কত্র দেশভাগ ও উিাস্তুত্ের ইমতিাস মলত্খত্েন নীলােনা চত্ট্টাপাধ্োয়, সন্দীপ
বত্ন্দোপাধ্োয়, ত্শাধ্রা বাগমচ, শুভরেন োশগুপ্ত, প্রফুল্ল চক্রবতেী, েীত্পশ চক্রবতেী প্রিুখ। িয়া চোটামিে রচনা
কত্রত্েন দেশভাগ ও সাম্প্রোময়কতার তাৎপ েপূণে রািননমতক ইমতবৃত্ত। আনাি িাকামরকা প্রকাশ কত্রত্েন ‘ফুটমপ্রন্ট
অব পামটেশানস্’ নািক গত্বষণা গ্রি াত্ত ১৯৪৭ সাত্লর ৬৮ বের পর চার প্রিত্ন্মর স্মৃমত-সত্তা-অমভজ্ঞতায় দেশ
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‘দেশভাগ’-এর পটভূমি: বাাংলা কমবতা ও কথাসামিত্তে

অমভমিৎ গত্গাপাধ্োয়

মবভািত্নর নানা মচি ও মক্রয়া-প্রমতমক্রয়া আন্তমরকভাত্ব উপস্থামপত িত্য়ত্ে। ‘ফুটমপ্রন্ট অব পামটেশানস্’ গ্রত্ির
কাঠাত্িামট দেশভাত্গর প্রতেে ও পত্রাে অমভর্াত প্রাপ্ত দচৌদ্দিত্নর মনমবে িবানবমন্দত্ত রমচত। দসখাত্ন িাসান
আমিিুল িত্কর বালেস্মৃমতত্ত ধ্রা থাত্ক পূিামর ব্রা্মণণ পাঠশালার গুরুিশাইত্য়র ল্ীপূত্িা দশত্ষ গুরুিার
সত্ন্দশ, নােু, নকুলোনা ও প্রসাে মবতরণ, মকাংবা সত্িয় িুমের দোকাত্ন কাশীোসী িিাভারত পাত্ঠর িৃদু একত্র্ত্য়
সুর। একো তস্বরতামন্ত্রক রােপমত হুত্সন িুিািে এরশাত্ের স্মৃমতপত্ট আোঁকা থাত্ক দস্টশত্নর পাত্শই দুগোপুত্িার
িিত্প আরমতনৃত ে, আর কেিা বাতাসা দখত্ত দখত্ত বিুত্ের সত্গ দিলার িাঠ চত্ষ দবোত্না। রিিত আমলর িত্ন
পত্ে, প্রথি খন পূবেবত্গ দগত্েন, তখন তাোঁত্ের বামের মিন্দু িোত্নিার মবত্শ্বশ্বর কাকার বামের কথা, সরস্বতী
পুত্িার সব বেবস্থাই কত্র মেত্তন তাোঁর বাবা। দেশভাত্গর রক্তাক্ত দবেনার সত্গ দসখাত্ন রত্য়ত্ে মিন্দু-িুসলিান
সম্প্রীমতর এ রকি অত্নক গল্পই। একইভাত্ব ভারত ও পামকস্তাত্ন অবমস্িত দুই পাোত্বর উিাস্তু িমিলাত্ের
অমভজ্ঞতাত্ক নানাভাত্ব প োত্লাচনা কত্র দেত্খ দসই প্রয়াসত্কই এক নতুন িাো মেত্য়ত্েন উবেশী বুটামলয়া (The
other side of silence), নীমলিা েত্ত (‘উিান দস্রাত্ত’), মরতু দিনন আর কিলা ভামসনরা (Borders and
Boundaries)। আর প্রায় একই সত্গ জ্ঞাত্নন্দ্র পাত্ন্ডর িত্তা মবেগ্ধিত্নরাও বত্লত্েন দ , দেশভাত্গর আগুত্ন েগ্ধ
িত্য়ত্েন এিন িানুষত্ের েৃমিত্কাণ দথত্কই খুোঁত্ি দপত্ত িত্ব দেশভাত্গর অনেতর এক িানমবক ইমতিাস। ১৯৭১এর িুমক্ত ুত্ির পর ‘দেশভাগ’-এর আর এক েমব ধ্রা পত্েত্ে সুনীল গত্গাপাধ্োত্য়র ‘পূবে-পমশ্চি’(১৩৯৬),
তারাশির বত্ন্দোপাধ্োত্য়র 'একমট কাত্লা দিত্য়র কথা' (১৩৭৮) প্রভৃমত উপনোত্স। এই দেশভাত্গর েমবত্তও
পূবেত্গর দেশ-গাোঁ দেত্ে আসা ও পমশ্চিবত্গর বুত্ক আশ্রয় দনওয়া মেন্নিূল িানুষ তথা উিাস্তু িানুত্ষর িীবন-দবেনার
ভাষে প্রধ্ান িত্য় উত্ঠত্ে। তত্ব পুবেবাাংলা দথত্ক মিন্দু বাঙামলর উৎখাত িওয়া মনত্য় বাাংলায় দবশ মকেু কথাসামিতে,
কমবতা, গান ও নাটক দলখা িত্লও বা চলমচ্চে মনমিেত িত্লও পমশ্চি বাাংলা দথত্ক উিাস্তু িত্য় বাঙামল িুসলিাত্নর
পূবে পামকস্তাত্ন চত্ল াওয়া মনত্য় সামিতে তুলনায় কি দলখা িত্য়ত্ে। পূবে ভারতবত্ষে দ আরও এক েল িানুষ
উিাস্তু িত্য়মেল ১৯৪৬-’৪৭ সাত্ল এবাং তারও পত্র, মবিামর িুসলিানরা দ ভারত দেত্ে পামকস্তাত্ন চত্ল মগত্য়মেল,
তাত্ের কথাও অনুক্ত দথত্ক দগত্ে, দ িন ইমতিাত্স, দতিনই সামিত্তেও। দেশভাত্গর পর পমশ্চি দথত্ক
গণপ্রব্রিত্নর িাধ্েত্ি ারা পূবে পামকস্তাত্ন চত্ল মগত্য়মেল, তাত্ের একটা বে অাংশ মেল অবাঙামল উদুেভ াষী
িুসলিান, মবিামর িুসলিান। কী ভাত্ব তারা উৎখাত িল, কী িল তাত্ের উত্তরকালীন মনয়মত, তার উত্তর দখাোঁত্িমন
বাাংলা বা মিমন্দ সামিতে। এই িানুষগুমলর ভাষা মেল উদুে , মকন্তু পমশ্চত্ির দেশভাগ মনত্য় উদুে সামিতে িুখর িত্লও,
পূত্বের দেশভাগ মনত্য় তারা আশ্চ েভ াত্বই নীরব। এত্ের মনত্য় একমট িাে উপনোসই নিত্র আত্স এবাং তা িত্লা
’৭১ এর িুমক্ত ুি ও দেশভাত্গর পমরত্প্রমেত্ত দলখা আবদুস সািাে-এর ‘দো গি িমিন’। সামিতে অকাত্েমি
প্রকামশত এ উপনোত্সর বাাংলা তিেিার নাি মেল ‘সাত্ে মতন িাত ভূমি’।
সািমগ্রক এই পমরত্প্রমেত দথত্কই এবাত্র বাাংলা সামিত্তে দুই ‘দেশভাগ’ এর প্রভাব মবষত্য় আত্লাচনা করা
দ ত্ত পাত্র। প্রথি প োত্য় আসা দ ত্ত পাত্র কমবতার কথায়। বাাংলা কমবতায় র্ুত্রমফত্রই এত্সত্ে দেশভাগিমনত
স্মৃমতিদুরতা, বাস্তুচুেমতর দুত্ভোগ সি বাস্তুচুেত িানুত্ষর মশকেিীনতার বুকফাটা িািাকার। বস্তুত এিন কমবতার
সাংখোই দবশী। মকন্তু দসরকি কমবতার প্রসত্গ আিরা পত্র াত্বা। প্রথত্িই আিরা এিন একমট কমবতার কথা
বলত্বা দ কমবতার িত্ধ্ে আিাত্ের প্রারমম্ভক আত্লাচনাক্রত্ির িূলসূেমট দচাত্খ পত্ে। আিরা িীবনানত্ন্দর
‘১৯৪৬-৪৭’ কমবতামটর কথা বলমে। িীবনানত্ন্দর ‘১৯৪৬-৪৭’ কমবতায় রািনীমতর আোত্ল সাম্প্রোময়ক
মিাংসাশ্রয়ী ধ্ত্িের সিসা লুমকত্য় পোর েমবমট খুব সুন্দর ভাত্ব ফুত্ট ওত্ঠ। সাম্প্রোময়ক োগার দস বাস্তব প্রমতচ্ছমব
কমবর ভাষায়ঃ
‘িানুষ দিত্রমে আমি তার রত্ক্ত আিার শরীর
ভ ত্র দগত্ে পৃম থবীর পত্থ এই মনিত ভ্রাতার
ভ াই আমি আিাত্ক দস কমনত্ষ্ঠর িত্তা দিত্ন তবু
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হৃেত্য় কমঠন িত্য় বধ্ কত্র দগল, আমি রক্তাক্ত নেীর
কত্ল্লাত্লর কাত্ে শুত্য় অগ্রিপ্রমতি মবিূঢ় ত্ক
বধ্ কত্র র্ুি াত্তমে …
মে ডামক রত্ক্তর নেীর দথত্ক কত্ল্লামলত িত্য়
বত্ল াত্ব কাত্ে এত্স, ‘ইয়ামসন আমি,
িামনফ িিিে িকবুল কমরি আমিি
আর তুম ি?’ আিার বুত্ কর ‘পত্র িাত দরত্খ িৃত িুখ দথত্ক
দচাখ তুত্ ল শুধ্াত্ব দস রক্তনেী উত্িমলত িত্য়
বত্ল াত্ব, গগন, মবমপন, শশী, পাথুত্ রর্াটার’
(‘১৯৪৬ -’৪৭’, দশ্রষ্ঠ কমবতা)
িৃত ুেই িয়ত্তা মিতামল আত্ন। সাম্প্রোময়ক োগায় পরস্পত্রর আর্াত্ত মনিত িামনফ িিিে, িকবুল , কমরি,
আমিি আর গগন, মবমপন, শশীরা পরস্পত্রর মেত্ক অনুত্শাচনার ও গ্লামনর েৃম িত্ত দচত্য় মনঃশত্ব্দ দ কথা বত্ল ায়
দস কথা মক আিাত্েরই সভেতার গ্লামন অথবা লজ্জার কথা নয়? ১৯৪৭ এর ‘দেশভ াগ’ পূবেবতেী সি ়ম টত্ত বাাংলা ়
সাম্প্রোম ক
় োগা বীভৎস আকার মনত্য় দেখা দে ।় িীবনানন্দ সব সি ই় সাম্প্রোম ়ক সম্প্রীমতর সপত্ে দসাচ্চার
মেত্লন। কলকাতা ় খন ১৯৪৬ সাত্ল মিন্দু-িুসলিান োগা েমেত্য় পত্ে কমব তখনই দলত্খন ১৯৪৬-’৪৭ কমবতামট।
এ কমবতায় উত্ঠ এত্সত্ে এক গভীর িানমবক অত্েষণ। মবশ্ব িু প াে ত্য় িানুত্ষর মিাংসা আর মররাংসার মবপরীত্ত মতমন
দেত্খত্েন আধ্ুমনক িানুত্ ষর ভ য়াংকর ভমবষেৎ। মবশ্ব ুিিান্ত পৃম থবীর িানুত্ ষর কাত্ে খন ঈশ্বর এবাং মবশ্বাস দুত্টাই
প্রায় ধ্বাংস িত্ত বত্সত্ে তখন কমবর িত্ন িত্য়ত্ে –“দকাথাও শামন্তর কথা দনই তার, উদ্দীমপ্তও দনই ?” এ এক কত্ঠার
বাস্তব। োগািমনত কারত্ণ দেশতোগীত্ের অবস্িা মনমরত্খ দসই বাস্তবতাত্ক কাত্বে রূপ মেত্য়ত্েন মতমন। কমবতার
শুরুত্তই আত্ে দেশতোগকারী পলায়নকািী িানুত্ষর দসই দগাপন ‘অস্পি বেস্ততা’। মতমন িাত্নন বাাংলার ভ ূখ ত্ি
একমেন মিন্দু ও িুসলিাত্নর এক স্বাভামবক সিাবস্িান মেল। দসই ঐমতিে অথবা পরম্পরার বণেনাও আত্ে এখা ত্ন। এ
কমবতায় কমব তুত্ল ধ্ত্রন োগার সিয়কার মচে। োগার অন্তরাত্ল লুম কত্য় থাকা প্রকৃত সতেত্ক দকউ উপলমি করত্ত
পাত্রমন। আর ারা দপত্রত্ে তারা তাত্ক সম্পূণ ে সতে বত্ল প্রকাশ করত্ত পায়মন সািস। তাই এই সতে িত্য় উত্ঠত্ে
এক অধ্েসতে। কমব তাোঁর অনুভ ূমতর িত্ধ্ে মেত্য় দসই ভাবনাগুমলত্কই তুত্ল ধ্রার দচিা কত্রন। িীবত্নর দচত্য় ধ্িে আর
ধ্ত্িের দচত্য় রািনীমত দবমশ বে িত্ল তা পমরণমতত্ত কত দবমশ ভয়াবিতায় দপৌোঁে ুত্ ত পাত্র তার প্রািাণে রূপত্ক ই
আিরা প্রতেে কমর ১৯৪৬-’৪৭ কমবতায়। অি রািনীমতর আশ্রয় অথবা প্রশ্রয় িানুত্ষর সারলেত্ক িুত্ ে দেয়। তারই
িধ্ে দথত্ক িন্ম দনয় ইতর খাতক অথবা িিািন নািক মিডলিোন অথবা দকাত্না নারীত্লাভ ী শয়তান। মনলাত্ির
বািাত্র িনুষেত্ত্বর এই েমবত্ক মবক্রীত িত্ত দেত্খন কমব। কমব দেত্খন আধ্ুমনক িানুষ দবোঁত্ চ আত্ে শুধ্ু দেত্ি। তার
িন ও িনত্নর র্ত্টত্ে িৃত ুে । তাই এত্তা মবচুে মত , এত্তা ফাটল, অবেয় আর অন্তঃসারশূণ েতা। সির দসন
মলত্খমেত্লন, দনায়াখামলর মিন্দু আর মবিাত্রর িুসলিাত্নর োগার দপ্রমেত্তঃ ‘বাাংলায় মবিাত্র গেিুত্ক্তশ্বত্র /
মবকলাগ লাশ কাোঁত্ধ্ / দলাক চত্ল দগারস্থাত্ন / মকম্বা দপাোবার র্াত্ট।’ এও িয়ত্তা িীবনানত্ন্দরই দসই িীবনভাষে
াত্ত প্রমতমবমম্বত িয় সব ধ্িেীয় দগাষ্ঠী, সব িামতত্গাষ্ঠীর সকত্লই দ ন সকলত্ক আেত্চাত্খ দেত্খ। আর সৃমির
িত্নর কথাও দবাধ্ িয়, দিষ। এই দিষ দথত্ক সৃমি ত মিাংসা, িামতনবরীতা, োগা, রক্তপাত। পূবেবগ দথত্ক
সাংখোলর্ু প্রমতত্বশী মিন্দুত্ের দেশতোত্গর ফত্ল দ শূণেতার সৃমি িয় তার প্রমতফলন র্ত্টত্ে কমব িসীিউমদ্দত্নর
‘বাস্তুতোগী’ কমবতার েত্ে। তারই কত্য়কমট পাংমক্তঃ
দেউত্ল দেউত্ল কাোঁমেত্ে দেবতা পূিারীর দখাোঁি কমর...
মফত্র এত্সা ারা গাোঁ দেত্ে দগত্ো, তরুলমতকার বাোঁত্ধ্,
দতািাত্ের কত্তা অতীত মেত্নর িায়া ও িিতা কাোঁত্ে।
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সুপামরর বন শূত্নে মেোঁমেত্ে েীর্ল িাথার দকশ,
নারত্কলতরু ঊত্িে খুোঁমিত্ে দতািাত্ের উত্দ্দশ।...
অতীত্ত িয়ত্তা মকেু বেথা দেমে, দপত্য় বা মকেুটা বেথা,
আিত্কর মেত্ন ভুত্ল াও ভাই, দসসব অতীত কথা!
কমব অমচন্তেকুিার দসনগুত্প্তর ‘পূবে-পমশ্চি’ এবাং ‘উিাস্তু’ কমবতায় দেশভাত্গর আত্বগিয় ন্ত্রণা প্রমতফমলত
িত্য়ত্ে। ‘পূবে-পমশ্চি’ কমবতায় পূবে ও পমশ্চত্ির বাাংলার মনমবে দভৌত্গামলক ঐকে ও সাাংস্কৃমতক আোন-প্রোত্নর
কথা বেক্ত িত্য়ত্ে। ‘উিাস্তু’ কমবতায় মতমন একমট মেন্নিূল পমরবাত্রর উিাস্তু িত্য় াবার মনোরুণ দবেনািয় মচে
তুত্ল ধ্ত্রত্েন। কমবতার দশত্ষ আিরা এক মনিেি সত্তের িুত্খািুমখ িই খন কমব বত্লনঃ ‘আিরা সবাই উিাস্তু --/ দকউ উৎখাত মভত্ট-িামট দথত্ক, / দকউ উৎখাত আেশে দথত্ক।’ তখন সিত্িই দ ন আিরা তথাকমথত সাম্প্রোময়ক
অত্ের িাত্ত িানবধ্ত্িের দশষ িৃত ুে আতেনােটুকু শুনত্ত পাই। সিকালীন আর এক প্রমথত শা কমব শঙ্খ দর্াষ
িন্মভূমি, দেত্ে আসা গ্রাি ও তার ন্ত্রনা, দেশভাগ, উিাস্তু িীবত্নর দুত্ভোগ, মশকেিীনতার দবেনার কথা বারবারই
তাোঁর কমবতায় তুত্ল ধ্ত্রত্েন। মতমনই িয়ত্তা বলত্ত পাত্রনঃ ‘আিার বুত্ক পালাত্নার পালাত্নার আত্রা পালাত্নার
দেশত্িাো স্মৃমত।’ ‘স্বত্েশ স্বত্েশ কমরস কাত্র’ কমবতায় কৃমেি িানমচে সবেস্ব িামতরােত্ক কমব শাংখ দর্াষ এক
িানমবক প্রশ্নচমচত্ির সািত্ন এত্ন োোঁে কমরত্য় বত্লনঃ
তুমি িামট? মকাংবা তুমি আিারই স্মৃমতর ধ্ূত্প ধ্ূত্প
দকবল েোও িৃদু গি আর আর – মকেু নও?
দরখায় দরখায় লুপ্ত িানমচে-খত্ি চুমপচুমপ--বালেসিচর! তুমি িামট নও দেশ নও তুমি
...... ... ... ... ... ... ... ...
তুমি দেশ? তুমিই অপাপমবি স্বগোেমপ বত্ো?
িন্মমেন িৃত ুেমেন িীবত্নর প্রমতমেন বুত্ক
বরাভয় িাত দতাত্ল েীর্েকায় শোি োয়াতরু
দসই তুমি? দসই তুমি? মবষাত্ের স্মৃমত মনত্য় সুখী
িানমচেত্রখা, তুমি দেশ নও িামট নও তুমি!
পাত্ে াওয়া সিত্য়র অনুভাবনায় রমেত শত্ঙ্খর ‘পুন বোসন’ কমবতামট। কমবতার মবষয় উিাস্তু িীবন। স্বাধ্ীনতা
পরবতেী উন্মূল িীবন। উিাস্তু িানুত্ ষর স্মৃমত-সত্তা-ভমবষেৎ িমেত্য় আত্ে তাোঁর কমবতার ‘পুনবোসন’ কথামটর সাত্থ। এ
কমবতায় খন দফত্ল আসা উন্মূল িীবত্ন চারপাত্শর র্াস, পাথর, সরীসৃপ ভ াঙা িমন্দরত্ক পমশ্চত্ির উেয়াচত্লর
পত্থ মিমলত্য় দ ত্ত দেত্খন কমব, মিমলত্য় দ ত্ত দেত্খন, তীর-বল্লি, মভত্ট-িামট আর উলমক ধ্রা দেয়াত্লর িত্তা
প্রমতবােী গ্রািীণ অথবা আমেি দচতনার রূপত্ক ধ্বাংস আর ধ্বস্ত সিত্য়র পমরিিত্ল তখনই পমরবমতেত সিত্য়র
পটভ মূ িত্ত তাত্েরই চারপাত্শ দিত্গ ওত্ঠ দশয়ালোর ভরদুপুর, কানাগমল, দলাগান, িনুত্ িন্ট। প্রমতবাত্ের অনুষ গ
এখাত্নও আত্ে, মকন্তু কমব খন বত্লন :
স্মৃম ত দ ন েীর্ে ােী েলেগল
ভ াঙা বাক্স প’দড় থাত্ক আিগাত্ের োয়ায়
এক পা দেত্ড় অনে পাত্য় িঠাৎ সব বাস্তুিীন ।
তখন বাস্তুিারার দবেনা সিকালীন িীবন- ণ্ত্েণাত্ক স্পশে কত্র না মক? িাে দু পাত্য়র পথ চলার ফাোঁত্ ক দ এত
ফাোঁম ক তা মক দকউ তাোঁর আত্গ ভাবত্ত দপত্রমেল? তাই তাোঁর ‘বাস্তুিীন’ কথাটা দ ন িত্ন োগ দরত্খ ায়। মবষ্ণু দে তাোঁর
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‘িল োও’ কমবতায় দ িন ‘দেশভাগ’-এর এক িীবন্ত েমব তুত্ল ধ্রত্ত দলত্খনঃ ‘এখাত্ন ওখাত্ন দেখ দেশোো
দলাক োয়ায় িাোঁপায় / পাত্কের ধ্াত্র শাত্ন পত্থ পত্থ গামেবারান্দায় / ভাত্ব ওরা কী দ ভাত্ব! / দেত্ে দখাোঁত্ি দেশ
/ এইখাত্ন দকউ বমরশাত্ল দকউ দকউ বা ঢাকায়...’ দতিনই দ ন শাংখ দর্াত্ষর এ কমবতা। দসই বাস্তুিারার
েল... াত্ের দিত্লমন পুনবো সন, শুধ্ু ারা দপত্য়ত্ে পুনবোসত্নর আশ্বাসই...প্রশ্নচ িাত্গ কমবতামট মক শুধ্ু তাত্েরই িনে?
আিাত্ের িনে নয়? আিরা ারা ব্রাতে তশশত্বর দসানােরা পথ, কমবর ভ াষায় ‘চারপাত্শর েণো ’, ‘উেন্ত চুল ’, ‘উত্োি
পথ’,‘দোত্ো িশাল’ আর ‘দভাত্রর শব্দ-স্নাত শরীর’ দথত্ক তারাই দতা অন্তত্রর গিীত্ন আত্িা িশালচী! কমবতার
দশত্ষ কমব আত্রা বত্লনঃ
সিস্ত একসত্গ র্ুত্ র আত্স স্মৃম তর িাত্ত
অল্প আত্লায় বত্স থাকা পথ মভ খামর
া মেল আর া আত্ে দুই পাথর ঠুত্ ক
জ্বামলত্য় দনয় এতমেত্নর পুন বো সন ।
এ কমবতার দকাথায় দ ন খুোঁত্ ি পাই িীবনানত্ন্দর দসই আর এক ‘মবপন্ন দবাধ্’ া আিাত্ের রত্ক্তর িত্ধ্ে,
দচতনার িত্ধ্ে দখলা কত্র। িীবন রূপ শ্মশান-মশত্বর ধ্ুনীর আগুত্নর চারপাত্শ আি শুধ্ুই িৃত েু । তাত্ের এত্ককটা মেন
আি িািার িািার মেত্নর িন্ম-িৃত েু র েুধ্া িত্য় শহুত্র আত্মায় দিত্গ থাত্ক। আর কমব কাত্লর তকমলত্ত দচতনার
সুত্ তা গমলত্য় মিমলত্য় দনন পুরত্না আর নতুন ত্ক। উিাস্তুত্ের দেশিীনতার কথা খুোঁত্ি পাই তাোঁর ‘দেশিীন’ কমবতায়।
কমব বত্লনঃ ‘আিার িুত্খ অন্তিীন আত্মলািনার েত / আিার বুত্ক পালাত্নার পালাত্নার আত্রা পালাত্নার
দেশত্িাো স্মৃমত...।’ আর ‘িন্ত্রীিশাই’ কমবতায় দতা কমব দেশভাত্গর কুমটল রািনীমতর সিাত্লাচনাও কত্রত্েন।
আর দসই রািনীমতর বমল উিাস্তুত্ের অসিায়তার কথা তুত্ল ধ্ত্রত্েন এভাত্বঃ
সবাইত্ক পথ দেবার িনে কত্য়কিনত্ক সরত্ত িত্ব।
দতিন-দতিন সিয় এত্ল িয়ত্তা আিায় িরত্ত িত্ব
বুেত্ত পামর।
এ- ুমক্তত্তই মভত্টিামটর ঊণো দেত্ে দবমরত্য়মেলাি...
মকন্তু সবাই বলত্লা দসমেন, িা কাপুরুষ, িদ্দ বাঙাল
দচাত্রর িত্তা োেমল মনত্ির িন্মভুমি।
িন্মভুমি? দকাথায় আিার িন্মভুমি? খুোঁিত্ত খুোঁিত্ত িীবন দগল।
মেন দকত্টত্ে দচাত্রর িত্তা মেনমভখামর দর্াত্রর িত্তা
পত্থ-মবপত্থ...
কমব িনীন্দ্র রায় তাোঁর একামধ্ক কমবতায় উিাস্তু িীবত্নর দুত্ভোগ এবাং অসিায়তার কথা তুত্ল ধ্ত্রত্েন। তাোঁর
এরকি একমট কমবতা িল ‘মচমঠ’। দ খাত্ন মতমন এক উিাস্তু বৃিার দেত্ে আসা গ্রািিীবত্নর এক নস্টোলমিক
অনুভ ূমতত্ক তুত্ল ধ্ত্রত্েন। কমবতার ভাষায় এ অনুভ ূমতঃ ‘সুশান্ত, দতািার িত্ন পত্ে / সরলার িাত্ক, দ এখাত্ন /
কাি করত? িঠাৎ দসমেন / শুনত্লা দ ই বনো পামকস্তাত্ন, / বুমে মগত্য় বসল বারান্দায়, / দেমখ তার দচাত্খ িল
েত্র...।’ দেশতোগী বৃিার এ হৃেয় মনাংোত্না, অশ্রুমসক্ত অনুভ ূমতত্ক দকাত্না ভাষা মেত্য় দবাোত্না ায় না।
একাত্লর কমব সুনীল গত্গাপাধ্োয় উিাস্তু িীবত্নর দুত্ভোগ, দুেেশা আর স্মৃমত কাতরতার কথা বেক্ত কত্রত্েন তাোঁর
নানা দোটগল্প, উপনোস ও কমবতায়। সুনীল গত্গাপাধ্োত্য়র অসাংখে কমবতায় র্ুত্র মফত্র এত্সত্ে দেশভাগ, দেত্ে
আসা গ্রাি, নেী, প্রকৃমত ও িানুষিত্নর কথা। তাোঁর দলখা এরকিই কত্য়কমট কমবতা িল ‘ধ্ােী’, ‘িনিদুমখনী’, ‘ মে
মনবোসন োও’, ‘দুঃত্খর গল্প’, ‘মফত্র াত্বা’ ইতোমে। এ প্রসত্গ তাোঁর ‘ধ্ােী’ কমবতামট উত্ল্লখত্ াগে। ‘ধ্ােী’
কমবতায় সুনীল উিাস্তু সিসো িিেমরত বাাংলাত্ক ধ্াইিার সত্গ তুলনা কত্রত্েন। তাোঁর বণেনায়ঃ
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মশয়ালোর ফুটপাত্ত বত্স আত্েন আিার ধ্াইিা
দুত্টা িাত সািত্ন দপত্ত রাখা,
দঠাট নত্ে উঠত্ে িাত্ে িাত্ে।
দ দকউ ভাবত্ব মেনকানা এক দিোঁমিত্পোঁমি বািাত্তুত্র মরমফউমি বুমে।
আোঁত ুর র্ত্র আিার িুিূষুে িাত্য়র দকাল দথত্ক উমন
একমেন আিাত্ক বুত্ক তুত্ল মনত্য়মেত্লন...
োইিা, এ দকান্ পৃমথবী আিাত্ক দেখাত্ল?
বুমে, সবেনামশনী, আিাত্ক দকন বাোঁমচত্য় দরত্খমেমল
এই অকল্পনীয় পৃমথবীত্ত
আমি আর কত মকেু িারাত্বা?
এ বণেনায় দফত্ল আসা দেশভাগ-এর দুঃখ কাতর স্মৃমত আিাত্ের সকত্লর িনত্ক ভারাক্রান্ত কত্র। িগলাচরণ
চত্ট্টাপাধ্োত্য়র ‘শুকত্না িুখ উত্স্কাখুত্স্কা চুল’ এ প্রসত্গ এক অসাধ্ারণ কমবতা। কমবর ভাষায়ঃ
শুকত্না িুখ উত্স্কাখুত্স্কা চুল
মশয়ালোর প্ল্োটফত্িে আেত্ে-পো উিাস্তু সাংসাত্র
মবষােপ্রমতিা...
... ... ... ...
িারাত্না িা, আিাত্র মক িারামনমধ্ বত্ল িত্ন ধ্ত্র!
িগলাচরত্ণর ‘এস দেত্খ াও’ কমবতার কত্য়কমট চরণঃ
এস দেত্খ াও কুমট কুমট সাংসার
দস্টশত্ণর প্ল্োটফত্িে েোত্না দব-আব্রু সাংসাত্র
স্বািী দনই, দগল দকাথায় তমলত্য়
দভত্স এত্স আি দঠত্কত্ে দকাথায় ও-দ
দেোঁো কামনটুকু দকাির িোত্না আদুমর, র্ত্রর বউআিার বাঙলা।
এখাত্ন ‘আিার বাঙলা’ কথামট দ ন এক বেগাত্মক আয়রমন িত্য় আিাত্ের দচাত্খ েুমরর িত্তা মবোঁত্ধ্ ায়।
আত্লাচনার মিতীয় তথা দশষ প োত্য় রাখা দ ত্ত এিন মকেু গুরুত্বপূণে উপনোস ও দোটগল্পত্ক ‘দেশভাগ’
মবষত্য় বতেিান আত্লাচে মবষত্য়র পমরত্প্রমেত্ত া খুবই প্রাসমগক বত্ল িত্ন িয়। দেশভাত্গর প্রতেে ও ভয়ির রূপ
পমশ্চি পামকস্িান সি ভারতবত্ষের অনোনে অাংত্শর তুলনায় পূবে পামকস্তাত্ন অত্পোকৃত কি মেল। তাই, বাাংলা
কথাসামিত্তে দেশভাত্গর প্রভাবও তুলনািূলকভাত্ব কি। পাোত্ব দেশভাত্গর তাৎেমণক প্রমতমক্রয়া মেল অতেন্ত
ভয়াবি ও ধ্বাংসাত্মক। সাোত িাসান িাত্ন্টা, কৃষণ চন্দর, ভীষ্ম সািনী দেশভাগ ও োগা মনত্য় এিন সব অসাধ্ারণ
গল্প মলত্খত্েন, ার তুলে েৃিান্ত বাাংলা সামিত্তে খুব কিই আত্ে। পাোত্বর তুলনায় পুত্বর উিাস্তুত্ের সাংখো ও
াোপত্থর ভয়াবিতা তুলনািূলক ভাত্ব কি মেল বত্লই িয়ত্তা বগ-মবভািন এ ুত্গর ইমতিাসচচো বা সামিতেচচোয়
কি িায়গা দপত্য়ত্ে। বাাংলায় দেশভাগ সম্পমকেত ধ্ষেণ, অপিরণ, ধ্িোন্তর দসই পমরিাত্ণ িয়মন বত্ট মকন্তু ধ্ষেণ,
অপিরণ অথবা ধ্িোন্তত্রর ভয় সবসিত্য়ই মেল এবাং দসই ভয়ই প্রধ্ানতঃ িানুষত্ক তার দেশ অথোৎ পূবেবগ োেত্ত
বাধ্ে কত্রমেল। সাংখোমধ্ত্কে না িত্লও বাাংলা কথাসামিত্তের মবষয় মিত্সত্ব দেশভাগ, সাম্প্রোময়ক রািনীমত, োগা
ও উিাস্তু সিসো মিতীয় মবশ্ব ুি ও িেন্তর পরবতেী সবত্চত্য়
বে র্টনা মিসাত্ব অতেন্ত গুরুত্বপূণে মেল।
মবত্শষতঃ আনাত্ির গ্রত্হি (‘ফুটমপ্রন্ট অব পামটেশানস্’) ইমতিাত্সর সতোত্েষী ও মনত্িোি ধ্ারার বাইত্র সামিত্তের
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নানা অগত্ন পমশ্চিবত্গর িুসলিানত্ের দেশবেত্লর স্মৃমত, দেশভাত্গর পর পূবেবত্গর (তখন পূবে পামকস্তান)
অমভিুত্খ পামে দেওয়ার িিেপীোোয়ক কামিনীর িত্তাই পূবেবত্গর মিন্দুত্ের দেশান্তত্রর মকেু মববরণ এত্সত্ে।
‘দেশ’ নািক বস্তুমটর িনে পৃমথবীর সিস্ত বাস্তুিারা মেন্নিূল িানুত্ষর মনরন্তর অত্েষণ এবাং তার বেথেত ার িািাকার
প্রমতধ্বমনত িত্য়ত্ে তাোঁর রমচত স্মৃমতিালাত্ত। এটাও লেে করার মবষয় দ , পূবে ভারত্তর দেশভাগ ও মভত্ট দথত্ক
উৎখাত-িওয়া মিন্দু শরণাথেীত্ের কামিনী দ িন িমটল িত্ন িয়, পমশ্চিবগ দেত্ে চত্ল াওয়া বাঙামল িুসলিানত্ের
গল্পমটও দতিনই িমটলতর। উভয় সম্প্রোয়ই স্বাধ্ীনতার স্বাে মনত্য়ত্েন এবাং শরণাথেীও িত্য়ত্েন। এক িীবত্নর
আস্বােবািী দুমট মভন্ন সম্প্রোত্য়র আশ্রয়চুেত িত্য় দনাঙরিীন দনৌত্কার িত্তা অমনমশ্চত্তর পত্থ দুমট মবপরীত মেত্ক
মেটত্ক াওয়া ও তারপর স্বমেল আত্বত্গ মনিস্ব িামট দখাোঁিার স্বে ও অমভজ্ঞতা ইমতিাত্সর কাত্ে কখত্নাই কি
গুরুত্বপূণে মবষয় নয়। বেমক্ত অত্নক মকেুই ভুলত্ত পাত্র, মকন্তু ইমতিাসত্ক তাোঁর মবস্মৃমতর োয় এোত্ত িয়। তত্ব
মিতীয় দ দেশভাত্গর (’৭১ পরবতেী) কথা আিার আত্লাচনায় তুত্ল ধ্রার দচিা কত্রমে তার একমট চিৎকার
অসাম্প্রোময়ক মেক তুত্ল ধ্ত্রত্েন প্রাবমিক ও সিাত্লাচক অশ্রুকুিার মসকোর। তাোঁর ভাষায় উিাস্তু িীবত্নর দস
বণেনাঃ “মস্টিাত্র-দট্র্ত্ন একসত্গ দ ত্ত দ ত্ত, দস্টশত্নর প্ল্োটফত্িে মপি পামকত্য় থাকত্ত থাকত্ত, কোম্পিীবত্নর
সবেিনীনতায় দভত্ঙ দগল খােোভোত্সর, দোোঁয়ােুোঁময়র, িাত-পাত্তর অত্নক সাংস্কার। কত্লামনগুমলত্ত েমেশ িাত্তর
একে বসবাত্স, ওঠায়-বসায়, সাংগঠত্ন-সাংগ্রাত্ি দভত্ঙ দ ত্ত লাগল দভে আর সাংস্কাত্রর দবোিাল।” অদ্ভুত িত্লও
এ এক ধ্রুব সতে বত্লই আিাত্ের দিত্ন মনত্ত িয়।
দেশভাগ ও োগা মবষয়ক দবশমকেু উপনোত্সর িত্ধ্ে উত্ল্লখত্ াগে আবু ইসিাত্কর ‘সূ ে েীর্ল বােী’, িীবনানন্দ
োত্শর ‘িলপাইিামট’, অমিয়ভূষণ িিুিোত্রর ‘গে শ্রীখি’, সুনীল গত্গাপাধ্োত্য়র ‘অিুেন’, ‘পূবে পমশ্চি’, অতীন
বত্ন্দোপাধ্োত্য়র ‘নীলকণ্ঠ পামখর দখাোঁত্ি’, শোিল গত্গাপাধ্োত্য়র ‘িীবন রিসে’, শীত্ষেন্দু িুত্খাপাধ্োত্য়র
‘পারাপার’, শঙ্খ দর্াত্ষর ‘সুপুমরবত্নর সামর’, আখতারুজ্জািান ইমলয়াত্সর ‘দখায়াবনািা’, প্রফুল্ল রাত্য়র ‘দকয়াপাতার
দনৌত্কা’, সামবেী রাত্য়র ‘বিীপ’, ‘স্বরমলমপ’, দগৌরমকত্শার দর্াত্ষর ‘দপ্রি দনই’, অমিয়ভূষণ িিুিোত্রর ‘মনবোস’,
রত্িশ চন্দ্র দসত্নর ‘পুব দথত্ক পমশ্চত্ি’, িত্নাি বসুর ‘এপার ওপার’, িাসান আমিিুল িত্কর ‘আগুনপামখ’ শিীদুল্লা
কায়সাত্রর ‘সাংশপ্তক’ ইতোমে। অমচন্তে কুিার দসনগুত্প্তর “স্বাের”, িামনক বত্ন্দোপাধ্োত্য়র ‘‘ভালবাসা’’,
‘‘দেত্লিানুমষ’’, সুত্বাধ্ দর্াত্ষর ‘‘অ ামন্ত্রক’’, নত্রন্দ্র মিত্ের ‘‘দিডিািার’’, ‘‘পালি’’, িিাত্শ্বতা দেবীর ‘‘উবেশী ও
িমন’’, ‘‘সাোঁে সকাত্লর িা’’, নারায়ণ গত্গাপাধ্োত্য়র ‘‘ইজ্জত’’, শোিল গত্গাপাধ্োত্য়র ‘‘েখল’’, িত্নাি বসুর
‘‘গামিটুমপ’’, অতীন বত্ন্দোপাধ্োত্য়র ‘‘কাত্ফর’’, সিত্রশ বসুর ‘‘আোব’’, ‘‘পসামরণী’’, সতীনাথ ভাদুেীর
‘‘গণনায়ক’’, ঋমত্বক র্টত্কর ‘‘স্ফমটক পাে’, “িেক”, প্রফুল্ল রাত্য়র “িামে”, দগৌরমকত্শার দর্াত্ষর “ ািা ায়”,
রত্িশ চন্দ্র দসত্নর “পত্থর কাোঁটা”, মেত্নশচন্দ্র রাত্য়র “কুলপমত”, সত্ন্তাষ কুিার দর্াত্ষর “মিি”, তসয়ে
ওয়ালীউল্লাত্ির ‘‘একমট তুলসী গাত্ের কামিনী”, আবু রুশত্ের ‘‘িাে’’, আলাউমদ্দন আল আিাত্ের ‘‘েুমর’’,
‘‘মশকে’’, শওকত ওসিাত্নর ‘‘আমলি িুয়ামজ্জন’’, ‘‘আত্খরী সাংক্রান্ত’’, সরোর তিন-উদ্দীত্নর ‘‘ইমতিাত্সর দেোঁো
পাতা’’, আবু ইসিাত্কর ‘‘বনিানুষ’’, ‘‘িাত্রি’’, িাসান িামফিুর রিিাত্নর ‘‘িামনকত্িাে”, ‘‘আত্রা দুমট িৃত ুে’’,
‘‘িাে’’ এবাং িাসান আমিিুল িত্কর ‘‘উত্তর বসত্ন্ত’’, ‘‘আত্মিা ও একমট করবী গাে’’, ‘‘পরবাসী’’, ‘‘িারী’’,
‘‘খাোঁচা’’, ‘‘একমট মনিেল কথা’’ ইতোমে গত্ল্পর মবষয়ও মেল দেশভাগ, োগা ও দুমভেে।
তারাশির বত্ন্দোপাধ্োত্য়র 'একমট কাত্লা দিত্য়র কথা' উপনোত্স দেখা ায়, ১৯৭১ এর িুমক্ত ুত্ির পর
পূবেবাাংলা দথত্ক পামলত্য় আসত্ত থাকা লে িানুত্ষর একিন দডমভড িনসুর সীিান্ত অমতক্রি কাত্ল ধ্রা পত্ে।
কত্য়কিন উৎসািী তরুণ তাত্ক গুপ্তচর সত্ন্দত্ি ধ্ত্র এত্ন পুমলত্শর িাত্ত মেত্য় দেয়। তার সত্গ মেল একমট রুগ্ন
কাত্লা দিত্য় নাি ার নািিা। মিজ্ঞাসাবাত্ের সিয় িার দখত্য়ও দলাকটা মচৎকার কত্র বলত্ত থাত্ক দস গুপ্তচর
নয়। ধ্ত্িে দস মক্রশ্চান, তালতলায় বমধ্েত , বাবা মেল দরত্লর ইয়াডে অমফসার, িা নাসে। দডমভড পমশ্চি পামকস্তাত্ন
অত্নকমেন দথত্কত্ে, ভাত্লা উদুে িাত্ন, পূবে পামকস্তাত্নও দস দথত্কত্ে েশ বের। বালোবমধ্ তার দোোঁক মেল গান ও
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মবদুেত্তর কাত্ি। নয় বের এক বে ইত্লকমট্র্ক ইমেমনয়াসে ফাত্িে কাি কত্রত্ে। তার িবানবন্দী দথত্কই িানা ায়
পূবে পামকস্তাত্ন আয়ুব খাোঁর মনয়ন্ত্রণ ও দসখাত্ন আত্িাে প্রত্িাত্ের িনে পমশ্চি পাক বেবসায়ীত্ের আগিন প্রভৃমতর
কথা। এ উপনোত্স ধ্মষেত া নািিা দ ন ধ্মষেত া বাাংলারই বাস্তব প্রমতমবম্ব। উপনোসমটর ত্থি সািামিক ও সামিমতেক
িূলে রত্য়ত্ে। অমচন্তে কুিার দসনগুত্প্তর ‘স্বাের’ গত্ল্পর দখত্ট খাওয়া িিুর িহুরালী আর েীননাথ ইোঁ ট আর দসাডার
দবাতল মনত্য় োগায় নাত্ি। মিমলটারীর ভত্য় অবত্শত্ষ তারা দুইিত্ন আশয় দনয় এক বামের মসোঁমের তলায়।
দসখাত্নই একিত্নর মবমে আর অনেিত্নর দেশলাই কাত্ে আত্ন পরস্পরত্ক। তারা উভত্য়ই বুেত্ত পাত্র আসত্ল
সাধ্ারণ মিন্দু-িুসলিান নয়, দেশভাত্গর কলকামঠ আত্ে ারা োগা বাোঁধ্ায় দসইসব চক্রী দনতাত্ের িাত্তই। সিত্রশ
বসুর ‘আোব’ গত্ল্পও একিন সুত ািিুর আর একিন দনৌকার িামে পরস্পর মিোঁদু আর দিাসলিান িওয়া সত্েও
োগার মেত্ন এক সাত্থ মবমের টাত্ন মিত্ল ায়। নারায়ণ গত্গাপাধ্োত্য়র ‘সীিান্ত’ মকাংবা ‘ইজ্জত’ গত্ল্পও এিনমট
দেখত্ত পাই। ‘ইজ্জত’ গত্ল্প ধ্লা িন্তাই আর িগন্নাথ পরস্পর মিত্ল ায়। আিাত্ের সাংস্কাত্রর িত্ধ্েও কত মররাংসা
িন্ম দনয় দেশভাত্গর তািত্ব তারই এক কথামচে দেখত্ত পাই সত্রািকুিার রায়ত্চৌধ্ুরীর ‘িিাকাল’ উপনোত্স।
একমেন দ রেণশীল ব্রা্মণণকণো মবধ্বা গায়েী মবত্য় করত্ত রািী মেল না িত্িন্দ্রত্ক, দসই-ই খন োগায় অপহৃতা
িত্য় িুসলিান ুবাত্ক মনকাহ্ করত্ত বাধ্ে িয় ও তারপর তাত্ক উিার করা িয় তখন িত্িন্দ্র ভাত্ব এবার গায়েী
তার প্রস্তাব দফরাত্ত পারব না। কারণ ‘দ ধ্াক্কা আি মিন্দুসিাি দপল তা ত িিোমন্তক দিাক্ না দকন, তারও
প্রত্য়ািন মেল। নইত্ল মবমধ্-মনত্ষত্ধ্র এই িগেেল পাথর মকেুত্তই দঠত্ল দ ত না।’ স্বাথেবুমি মেত্য় ধ্িেত্ক বোখো
করার এ অিানুমষক অদ্ভুত প্রয়াস গল্পমট না পেত্ল দবাো ায় না।
তত্ব ‘দেশভাগ’ মনত্য় বাাংলায় দলখা উপনোসগুমলর িত্ধ্ে দসরা উপনোস িত্ন িয় ১৯৭১ এর িুমক্ত ুি ও
তৎপরবতেী দেশভাত্গর পটভূমি মনত্য় দলখা সুনীল গত্গাপাধ্োত্য়র ‘পূবে-পমশ্চি’। 'পূবে-পমশ্চি' উপনোত্সর মিতীয়
খত্ির দশত্ষ সুনীল বত্লত্েন—'এই উপনোত্সর পশ্চাৎপত্ট আত্ে সিসািময়ক ইমতিাস, দবশ মকেু রািননমতক
পালাবেল, মকেু আন্তিোমতক বেমক্তত্বত্ক উপমস্থত করা িত্য়ত্ে সরাসমর।' অনেমেত্ক উপনোসমট প্রসত্গ সুনীল এক
সাোৎকাত্র বত্লন—'পূবে-পমশ্চি দলখার সিয় আিার িাথায় মেল দেশভাগ এবাং দুমেত্কর বাঙামলরা। তারা দ ভাগ
িত্য় দগত্ে এটা। এইটা একটা পূবে-পমশ্চি, আত্রকটা পূবে-পমশ্চি িত্চ্ছ ১৯৬০ দথত্ক ৭০-এর েশত্ক শুরু িল।
এত্েত্শর ারা ভাল ভাল দেত্ল দিত্য় তারা সব পমশ্চত্ি চত্ল দ ত্ত লাগল, বাবা িাত্ক দফত্ল। দসখাত্নও একটা
পূবে-পমশ্চি ভাগ িত্য় ায়। এটাই মেল মথি।' দুই বাাংলার কত্য়কমট পমরবাত্রর কামিনী মনত্য় দলখা এই উপনোস।
'পূবে-পমশ্চি' দুখত্ি মবনেস্ত উপনোস, ১৯৫০ দথত্ক ১৯৫২ এবাং ১৯৭৫ দথত্ক ১৯৭৭ ার কালসীিানা। িািুন,
প্রতাপ ও মবিানমবিারীর পমরবার পমরিন উপনোত্স বে ভূমিকা মনত্লও এত্ত দগৌণ চমরত্ের সাংখো কি নয়। প্রথি
খত্ি দ িন কলকাতার উমনশ ও মবশ শতত্কর সিািগঠত্নর কথা আত্ে দতিমন পূবে ও পমশ্চি পামকস্তাত্নর িত্ধ্ে
ফাটল, দিনাত্রল দগালাি িিিে ও ফিলুল িত্কর তবমরতা, কুমিল্লা রণাগত্নর মববরণ, তরুণ িুমক্তত্ ািাত্ের
ভারতীয় দট্র্মনাং, কাত্ের মসমদ্দমকর বীরত্ব, মসরািুত্লর আক্রিণ ও আত্মাহুমত, চমল্লত্শর দশত্ষ লে লে উিাস্তুর
পমশ্চিবত্গ আগিন প্রভৃমত মবষয় োোও দেশ ভাগ সাংমেি মবেম্বনা, গণিতো, কারমফউ, িুমক্তবামিনীর িয়, শরনাথেী
মশমবর সি আপনিনত্ের সাত্থ মবত্চ্ছে ইতোমে সব মবষয়গুমলত্কই অতেন্ত মনপুন িাত্ত এ উপনোত্স তুত্ল ধ্ত্রত্েন
সুনীল গত্গাপাধ্োয়। এ উপনোত্স মরমফউমি িারীত িন্ডল কলকাতা সম্পত্কে একসিয় বত্ল: “সতেই আইশ্চ ে শির।
মশয়ালেি ইমস্টশত্ন মরমফউমি মথকমথক করতোত্ে, তারই িধ্ে মেয়া তি তি করত্ত করত্ত বনত্ভািন পামটে ায়।”
এিনই প্রমতমক্রয়া মেল দসমেন মরমফউমিত্ের প্রমত আিব এ কলকাতা শিত্রর। এ উপনোত্স ধ্ত্িের দোিাই মেত্য়
আর রািননমতক স্বাত্থের িনে ুগ ুগ ধ্ত্র একসাত্থ মিত্ল মিত্শ বাস করা িানুষগুত্লার দুই বাাংলার মবভািত্নর
ফত্ল এত্ক অপত্রর দথত্ক আলাো িত্য় াওয়াটাও শুধ্ু ঐমতিামসকই নয় িিোমন্তকও বত্ট। উপনোসমটর ঐমতিামসক,
সািামিক ও সামিমতেক িূলে রত্য়ত্ে। দেশভাগ ও োগা সম্পমকেত আর একমট উত্ল্লখত্ াগে উপনোস িত্লা প্রফুল্ল
রাত্য়র ‘দকয়াপাতার দনৌকা’। এ উপনোসমটত্ত ঔপনোমসক বাস্তবভাত্ব ফুমটত্য় তুত্লত্েন তৎকালীন পূবেপামকস্তান
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তোগ করত্ত বাধ্ে িওয়া ও পমশ্চিবাাংলায় আশ্রয় দনওয়া শরণাথেী িানুষত্ের অিানুমষক কি। দেশভাত্গর পর ওপার
বাাংলার বাঙাত্লরা এপার বাাংলার র্মটত্ের কাত্ে কীভাত্ব তামচ্ছত্লের মশকার িত্য়মেল তাও মনপুণ ভাত্ব ফুত্ট
উত্ঠত্ে এ উপনোত্স।
অতীন বত্ন্দোপাধ্োত্য়র দলখা ‘নীলকণ্ঠ পামখর দখাোঁত্ি’ উপনোসমটও ‘দেশভাগ’ সম্পমকেত উপনোস। এ
উপনোত্স আত্ে পূবেবাাংলার এক দোট্ট গ্রাত্ির কথা। আর দসই দোট্ট গ্রািমটর িত্ধ্ে মেত্য়ই দ ন দগাটা বাাংলাত্ক তাোঁর
উপনোত্সর িত্ধ্ে তুত্ল ধ্ত্রত্েন দলখক। এ এক এিন বাাংলা দ খাত্ন সািসুমদ্দন আর রমেত িালতীত্ক মনত্য় দোত্ট
ধ্াত্নর শীষ কুোত্ত, দসখাত্ন দুগোপুত্িার মেন অিলা আর কিলা পরী দসত্ি দর্াোর গামেত্ত র্ুত্র দবোয়, দসখাত্ন
বে দবৌিমণ ঠাকুর বামেত্ত সিোয় ধ্ুপ দেয়, দসখাত্ন এখত্না কাোঁঠাল গােটার নীত্চ ঠাই অত্পো কত্র থাত্ক ফমতিা
তার মপ্রয় দসানা ঠাকুর আসত্ব বত্ল, তারপর ওরা েুটত্ব ধ্ান দখত্তর আল ধ্ত্র। দসখাত্ন কবত্র শুত্য় আত্ে মচর
দুঃমখনী িালামল, িুটন বত্স থাত্ক চুপচাপ, নত্রন োস দবোঁত্চ থাত্ক শূনে েৃমি দিত্ল, আত্বোমল এখত্না কাোঁত্ে তার
কুলাগার দেত্লর নি কাত্ির িনে, আন্নুত্ক এখত্না সত্ন্দি কত্র দফলু আর তার পগু িাতটা মনত্য় মবেমবে কত্র
বত্ল উত্ঠ –‘িালার কাউয়া...’ দসই িাঠ, পাটত্েত, চামরমেত্ক সবুি ধ্ান আর নেীর িীবত্ন বত্য় ায় িানুষগুমলর
অনন্ত িীবন সাংগ্রাি। গত্ল্পর খাতার বাইত্র এত্স উত্ো সুত্র আিাত্ের পথ দেখায় দোট্ট দসানা আর র্াত্ট তখনও
পাটাতত্নর উপর অত্পো কত্র থাত্ক ঈশি, দস দ ন বলত্ত চায়--চত্লা এবার দসানামল বামলর নেীর তত্ল িামরত্য়
াই, িামরত্য় াই রূপকথার দনৌকা তুত্ল আনার িনে। মবশাল তেত্তের িাত দথত্ক উিার করত্লই দভত্স উঠত্ব
দসানার দনৌকা, রুপার তবঠা, ভাসত্ত ভাসত্ত একমেন দেখা াত্ব অত্নক েূত্রর দখায়াই ার উপত্র রত্য়ত্ে নীল
আকাশ আর উেত্ে িািার িািার নীলকণ্ঠ পামখ। এ গল্প দেশভাত্গর পমরত্প্রমেত্ত আিাত্ের িত্ন মিন্দু-িুসলিান
সম্প্রীমতই শুধ্ু নয়, এক নস্টোলমিক অনুভ ূমত ও সকাতর দবেনারও িন্ম দেয়। এ উপনোত্সর প্ল্ট শুরু স্বাধ্ীনতার
আত্গ দথত্ক। এত্ত রত্য়ত্ে রায়ত্টর বাস্তব মচে সি িুসমলি লীত্গর তৎপরতার কথা। তত্ব সব দথত্ক দবশী কত্র
আত্ে ধ্াত্নর শীত্ষ আর নেীর বিিানতায় দফত্ল আসা বাাংলা আর বাঙামলর স্মৃমত-স্বত্ের দরািহিন। আর আত্ে
রায়ত্টর ফত্ল ধ্মষেত া নারী িালতী দ বাত্র বাত্রই আত্মিতোর দচিা কত্র। প্রফুল্ল রাত্য়র উপনোস ‘দকয়াপাতার
দনৌকা’-র মেনুকও মেনরাত শুনে ধ্ানত্েত্তর মেত্ক তামকত্য় থাত্ক। আর দিিনাথ ভাত্ব দকন দস দেশ োেত্ব?
দকাত্না অনোয় দতা কত্রমন দস? দিোমতিেয়ী দেবীর ‘এপার গগা ওপার গগা’ উপনোত্সর নাময়কা সুত ারা খন
মনরাশ্রয় তখন তার বালেবিু সামকনা তাত্ক প্রস্তাব দেয় মবত্য় কত্র সুত ারা তাত্ের পমরবাত্রর একিন িত্য় াক।
মকন্তু সুত ারা তা পাত্র না কারণ, দ সম্প্রোত্য়র িানুষ তার বাপত্ক দিত্রত্ে, িাত্ক দিত্রত্ে, মেমেত্ক অপিরণ
কত্রত্ে দসই সম্প্রোত্য়র িানুষত্ক দস আপন কত্র দনত্ব দকিন কত্র? নারীর এই কুন্ঠা অথবা মনতল, মনস্তি
নীরবতাও দতা দেশভাগ দথত্কই পাওয়া! দগৌরমকত্শার দর্াত্ষর ‘প্রমতত্বশী’ উপনোত্সর দশত্ষ দেমখ িুসমলি মলত্গর
ডাকা মডত্রক্ট অোকশাত্নর েরুণ অমিতা আর শামিি পোরাগত্ন মিলত্ত পাত্র না আর তাত্ির তার ব্রা্মণণ বিুত্ক
দগািাাংস খাওয়াত্নায় তাত্িত্রর োমে তাত্িরত্ক খেিত্পটা কত্র। সিত্রশ বসুর ‘সওোগর’, রত্িশচন্দ্র দসত্নর ‘পুব
দথত্ক পমশ্চত্ি’, দিোমতমরন্দ্র নন্দীর ‘বাত্রা র্র এক উঠান’, িািিুদুল িত্কর ‘কাত্লা বরফ’, িাসান আমিিুল িত্কর
‘আগুনপামখ’,মিমির দসনগুত্প্তর ‘মবষােবৃে’, অমভমিৎ দসত্নর ‘স্বে ও অনোনে নীমলিা’ ইতোমে উপনোসগুমলও এ
প্রসত্গ উত্ল্লখত্ াগে। তত্ব দসমলনা দিাত্সত্নর ‘গায়েীসিো’ গল্পমট ‘দেশভাগ’-এর পমরত্প্রমেত্ত দলখা সব গত্ল্পর
িত্ধ্ে স্বতন্ত্র ও বেমতক্রিী। এ গত্ল্প দেখা ায়, পূণে গভেবতী মিন্দু দিত্য় পুমিতা স্বািী আমল আিত্িত্ের সত্গ
দরলগামেত্ত কত্র পামকস্তান পালায়। কারণ স্বািীর সাত্থ পামকস্তাত্ন দপৌোঁত্ে দস তার ভাবী সন্তাত্নর িন্ম দেত্ব। দস
মিন্দু নারী। মকন্তু তার একিাে ভাত্লাবাসার িানুষ, তার স্বািী িুসলিান। োগার মেত্ন মিন্দু নারী িওয়া সত্েও দস
মবধ্িেী িুসলিান স্বািীর িাত ধ্ত্রত্ে আর নতুন প্রিন্মত্ক সৃমি করত্ত শত্রুর দেত্শই রওয়ানা মেত্য়ত্ে। এই
আশাবাত্ের প্রশাংসার দ িন দকাত্না ভাষা িয় না, দতিমন সাম্প্রোময়ক সম্প্রীমতর উজ্জ্বলতায় তা সকল উোিরণত্কই
োমপত্য় ায়।
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প্রমতথ শা কথাসামিমতেক অির মিত্ের ‘ধ্ুত্লাগ্রাি’(২০১৫) উপনোসমটও দেশভাত্গর পটভূমিত্ত দলখা এক
অসাধ্ারণ উপনোস। এ উপনোত্সর শুভিত্য়র তকত্শার অথবা সৎ রািরতত্নর দসত্টলত্িন্ট অমফসাত্রর চাকরীর
িত্ধ্েও আত্ে আত্মানুসিাত্নর বীি। এ উপনোত্স ‘আিতমল’ দসই আেশে িন-নগর দ খাত্ন বাসা দবোঁত্ধ্ থাত্ক স্বিন
িারাত্না উিাস্তু িানুত্ষর েল াোঁরা দিত্ন মনত্ত পাত্র না রাত্ের দকৌশলী মবভািন বাতে। পমশ্চিবত্গর উিাস্তু
দসত্টলত্িত্ন্ট এিন অত্নক ‘আিতলী’-ই ততরী কত্রমেত্লন দসমেত্নর স্বত্েশ ও স্বিন িারাত্না িানুষ। একইভাত্ব
অির মিত্ের দলখা ‘নেীর ওপার’, ‘অন্ন-পরিান্ন’, ‘দিাত্সন মিঞার নাও’, ‘দচাখ আর নেীর িল’, ‘সাোঁত্কাবামে’,
‘বনিাংসীর দেশ’, ‘দেত্শর কথা গাোঁত্য়র কথা’ ইতোমে গত্ল্প আত্ে দেশভাগ এর ন্ত্রণা, িতাশা, স্মৃমত আর
আকাঙ্ক্ষার কথা। তাোঁর ‘েিবি’ গত্ল্পর প্রভািয়ীর িন পত্ে থাত্ক পুবেবাাংলায়। ট্র্ানমিস্টাত্র দস দেত্শর খবর
দশাত্ন। কখনও কখনও তার দচতনাত্ক আমবি কত্র র্ত্রর িত্ধ্ে চত্ল আত্স দেত্ে আসা নেীর গি। িারাত্না দেশ
আর িারাত্না িানুত্ষর িনে দলখত্কর নস্টোলমিক এই আকুমত হৃেয় েুোঁত্য় ায়।
‘দেশভাগ’ মনত্য় কথাসামিতে রচনায় ইমতপূত্বে কি আত্লামচত আর এক কথাসামিমতেক িত্লন সুত্লখা সানোল।
তাোঁর দলখা ‘ফল্গু’, ‘িন্মািিী’, ‘গািন-সন্নোসী’ প্রভৃমত গল্পগুত্লা দেশ মবভাগ মনত্য় রমচত। ‘অন্তরায়’ ও ‘মববতেন’এর মবষয়বস্তুও একই, মনিেি দেশমবভাগ ও উিাস্তু িীবন। িামট আোঁকত্ে পত্ে থাকা বাঙামলর িীবত্ন এ র্টনার
অমভর্াত মেল সুেূর প্রসারী। ‘ফল্গু’দত দেখা ায় িত্িশ্বরীত্ক দ মকনা অমবনাত্শর মপমসিা। দকালকাতা দথত্ক
দবোত্ত আসা অমবনাত্শর েী বরুণা খন িত্িশ্বরীর কাত্ে দকালকাতা চত্ল াওয়ার প্রসগ দতাত্ল তখন তার এক
কথা-- ‘ন’ বের বয়ত্স মবত্য় িত্য় এ পাো দথত্ক ও পাোয় মগত্য়মেলাি – আর দচৌদ্দ বেত্র দিত্য় দকাত্ল মবধ্বা
িত্য় মফত্র এত্সমেলাি এ বামেত্ত – এই আিার িীবত্নর িায়গা বেল। দকাথায় াব! এখানকার িামট আোঁকত্ে
থাকত্বা দশষ মেন প েন্ত।’ অসিায় বৃিার িিেমবোরক এ অমভপ্রায় ‘ফল্গু’দক সিীবতা মেত্য়ত্ে। অথচ এ পমরমস্থমতর
দভতর মেত্য় মিন্দু-িুসলিান তনকত্টের বোপারমটও দলমখকার েৃমি এোয় মন। িমত দ িুসলিান তাই দস দচৌধ্ুরী
বামেত্ত প্রত্বশত্ াগে নয়। দসই িমতত্ক অত্নকটা কাোকামে মনত্য় আত্স বরুনা। বরুনা সকল িাত্তর িানুষত্ের
মনত্য় মপকমনক কত্র, গল্প কত্র, একসাত্থ খায়। বরুনার সকল কিেকাি বুমের কাত্ে উপমস্থত িয় ‘িাত মবচার না –
মিন্দু িুসলিান না, দেশ ভাগাভামগ না’ এই গভীর সতে মনত্য়। ‘িন্মািিী’ এবাং ‘গািন-সন্নোসী’র পশুপমত দতভাগার
মবেত তসমনক। ফমরেপুত্রর আঞ্চমলক ভাষায় রমচত এ গত্ল্পর পশুপমত খন দিত্ল ায় তখন তার বাবা কাশীনাথই
পুেবধ্ু ও নামতত্ক মনত্য় িত্য়মেল দেশান্তরী। দেশোো র্রোো এ িানুষগুত্লা সম্পত্কে কাশীনাত্থর মববরণ ‘সাতিন
িমরত্ে আিাশায়। িমি দ মত দেত্শ গরত্িন্ট দ , দস দতা িমি না পাথর। িল নাই এ দেত্শ, ফসল তুমি ফলাবা
দকিন কত্র। একখান কত্র িামটর খুপমর, তাত্র দুই ভাগ কত্র দু’দটা পমরবার থাকমত িমব।’ এই দ মনিেিতা তাত্তই
এক সিয় এত্স িামির িয় পশুপমত। দস আবার িানুষ খোপাত্ব তার েী িানো এিন আশিা প্রকাশ করত্ল
পশুপমতর েুি ও িিেন্তুে উত্তর ‘আোলত আিাগাত্র োত্েৎ দেত্ে দকান প্রিাণ না পাত্য়, মনত্ির েোত্শর দথ শত্রুতা
কত্র বার কত্র দেত্শ। তুইও মক তাোত্য় মেমত চাস আিাত্র’! বাস্তবতা এ গত্ল্পর র্টনার মশকত্ে মশকত্ে, া দেত্ে
আসা দেশ-গাোঁর িিে ন্ত্রনাত্ক হৃেত্য় গ্রমথত কত্র দেয়।
একথা সতে দ , এপার বাাংলার দলখকত্ের তুলনায় ওপার বাাংলার দলখকত্ের কথাসামিত্তে দেশভাত্গর
িিেত্বেনা প্রকৃত অত্থে প্রমতফমলত িত্য়মেল অত্নক দবশী। পূবেবত্গ িন্ম দনওয়া নারায়ণ গত্গাপাধ্োয়, নত্রন্দ্রনাথ
মিে, সত্ন্তাষকুিার দর্াষ, বুিত্েব বসু বা সিত্রশ বসুর িত্তা কথাসামিমতেকরা কলকাতার দপ্রোপত্ট দথত্ক তাোঁত্ের
পরবতেী িীবত্ন দলখা দেশভাত্গর গল্প-উপনোত্স পূবেবাাংলায় দফত্ল আসা দসই দসাোঁো িামটর গি, দসই গৃিতোত্গর
তীব্র মবষ-জ্বালা আর িতাশ্বাত্সর িিেমবোরী িািাকারত্ক িয়ত্তা দসভাত্ব তুত্ল আনত্ত পাত্রন মন। সমতেই িয়ত্তা
তাোঁরা দেশভাত্গর প্রকৃত মচে, মিিামততত্ের ফত্ল সৃি মবভীমষকািয় সাম্প্রোময়ক োগা, রািননমতক দনতৃবৃত্ন্দর
িঠকামরতা ইতোমেত্ক ভুত্ল িারাত্না শামন্ত, দসৌিােেে, স্মৃমত আর নস্টালমিয়ার বণেনায় িত্ি মেত্লন। তত্ব দসইসত্গ
একথাও সতে দ , আিত্কর পমশ্চিবত্গর বাাংলা সামিত্তে ‘দেশভাগ’ মনত্য় ত আকুলতা পূবেবগীয় সামিত্তে দস
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আকুলতা আর তত্তাটা দনই। দস মক বাাংলাত্েশ নািক দেশমটর পোঁয়মেশ বৎসত্রর স্বাধ্ীনতা প্রামপ্তর ফত্লই? তত্ব এ
সম্পত্কে এক অকাটে সত্তের স্বীকৃমত আত্ে রমফকুল ইসলাত্ির কথায়। মতমন বত্লনঃ “দ মবপুল সাংখেক বাঙামল
মিন্দু পূবেবগ তোগ কত্র দগত্ে, তত বাঙামল িুসলিান উিাস্তু িত্য় পূবেবত্গ আত্স মন—এত্সত্ে অবাঙামল িুসলিান
দিািাত্ির। ফত্ল দেশভাগিমনত িানমবক সিসোগুত্লা দতিন গুরুত্বপূণে িত্য় ওত্ঠমন সামিমতেকত্ের কাত্ে।” এ কথা
বাস্তমবক সতে বত্লই িত্ন িয়।
ওপার বাাংলার এক প্রমথত শা দলখক তসয়ে ওয়ালীউল্লাি। তাোঁর প্রথি উপনোস ‘লালসালু’ ১৯৪৮ সাত্ল ঢাকা
দথত্ক প্রকামশত িয়। এ উপনোত্সও দলখক বলত্ত দচত্য়ত্েন এিন এক দশ্রণীর অধ্েমশমেত দলাত্কর কথা ারা
ধ্িেত্ক পুোঁমি কত্র বেবসা কত্র। লেণীয়, তসয়ে ওয়ালীউল্লাি দেশভাত্গর পর ঢাকা দবতার দকত্ন্দ্রর সিকারী বাতো
সম্পােক ও পত্র করামচ দকত্ন্দ্রর বাতো সম্পােক িন। তাোঁর ‘একমট তুলসী গাত্ের কামিনী’ দোটগত্ল্প দেশভাগ
পরবতেী ঢাকার সািামিক সিট ও িীবত্নর ন্ত্রণা মতমন দ ভাত্ব এোঁত্কত্েন, সিকাত্ল আিরা আর দকাত্না সামিত্তে
দতিনমট পাইনা। ওই গত্ল্প ভারতবত্ষে বািধ্ারার েময়ষ্ণু রািনীমতর কথা বলত্ত মগত্য় তসয়ে ওয়ালীউল্লাি
মলত্খত্েন : ‘বািপিী িকসুে আি একা। তার সাংশত্য়র কাোঁটামট দুলত্ত দুলত্ত ডান মেত্ক এত্স দিত্ল দথত্ি ায়।’
এই দ ধ্িেীয় িীবনত্বাধ্ ও রািনীমতত্চতনা, বাাংলা সামিত্তে তা মবরল।
ওপার বাাংলার আর এক সাথেক কথাসামিমতেক িত্লন িাসান আমিিুল িক। দেশভাগ ও োগা মবষয়ক গল্পউপনোত্সর ধ্ারায় িাসান আমিিুল িত্কর গল্প-উপনোস স্বতন্ত্র তবমশিেিমিত। িন্ম তাোঁর এপার বাাংলার বধ্েিাত্ন।
দততামল্লত্শর দুমভেে, স্বাধ্ীনতার পর ধ্ত্িের মভমত্তত্ত দেশভাগ, পূবেবাাংলার সাম্প্রোময়ক োগা ও উিাস্তু সাংকত্টর
কাত্ল িাসান আমিিুল িত্কর বয়স মেল সািানেই, মকন্তু প্রত্তেকমট র্টনা তাোঁর িনত্ক স্পশে কত্র দগত্ে। দলখত্কর
িনত্ক দ মিজ্ঞাসা কুত্র কুত্র দখত্য়ত্ে তা িত্লা, বাাংলার শ্রমিক, কৃষক, দিত্ল, তাোঁমত, কািার, কুত্িার বা দ
দকাত্না সাধ্ারণ িানুষ অসিে তালু জ্বালা দক্রাত্ধ্ মিত্জ্ঞস করত্ত পাত্র দকন দেশভাগ? মিন্নাহ্ সাত্িত্বর িুসমলি
লীত্গর িমিোর সািন্ত আয়িাোর আশরাফত্ের তা প্রত্য়ািন িত্ত পাত্র, পোত্টল সাত্িবত্ের িনে মিন্দুরাত্ির
প্রত্য়ািন িত্ত পাত্র, তার িত্নে পাোব কাটা, বাাংলা ভাঙাও িয়ত্তা বা িরুমর িত্ত পাত্র―মকন্তু তার িনে রাত্ঢ়র
িুসলিান দকন াত্ব পামকস্তান, আর িািার িািার, লাখ লাখ মিন্দুই বা দকন দেত্ে আসত্ব
বাাংলাত্েশ? মবত্বকতামেত অথচ উত্তরিীন এ প্রশ্নচ মক মিন্দু-িুসলিান সি আিাত্ের সকত্লরই নয়! দসই দবেনািয়
স্মৃমত তাোঁর মশল্পীসত্তায় মচরিাগরূক। এক সাোৎকাত্র মতমন বত্লন, ‘দেশভাগ আিার িীবত্নর িনে একমট
েতস্বরূপ। েত সারত্লও োগ দথত্ক ায়। আমি এই োত্গর কারণ অনুধ্াবন করার দচিা কত্রমে।’ বস্তুত, এই
বেমক্তগত েত্তর কারত্ণই িয়ত্তা িাসান আমিিুল িক বাস্তুচুেত িানুত্ষর িিেন্তুে ন্ত্রণাত্ক অন্তর মেত্য় উপলমি
করত্ত পাত্রন, দেশভাত্গর প্রকৃত মচেত্ক করত্ত পাত্রন তাোঁর কথাসামিত্তের মবষয় ।
‘দেশভাগ’ সম্পমকেত িাসান আমিিুত্লর অনেতি উপনোসমটর নাি িত্লা ‘আগুনপামখ’। ২০০৬ সাত্ল প্রকামশত
'আগুনপামখ' উপনোসমট দেশমবভাত্গর পটভূমিত্ত এক নারীর বাস্তুর প্রমত িিত্বত্বাত্ধ্র িানমবক আখোন। এক নারীর
িবামনত্ত বণেনা করা উপনোসমটত্ক বলা িত্য় থাত্ক—এমট দলখত্কর আত্মিীবনীিূলক উপনোস। এত্ত নস্টালমিয়ার
উপমস্থমত প্রবল। উপনোত্সর র্টনায় দেমখ, গাোঁত্য়র একমট দিত্য়, বাত্পর বামে আর শ্বশুরবামের বাইত্র দস িাত্ন
চারপাত্শর িানুষিনত্ক, াত্ের িত্ধ্ে দবমশরভাগই মিন্দু। মিন্দু বত্ল তারা দ আলাো, দতিন মকেু দবাত্েনা দস।
গভীর িিতায় দস গত্ে দতাত্ল তাত্ের বে একান্নবতেী সাংসার, আর রাত্তর মনরালায় স্বািীর কাত্ে মশত্খ দনয়
অল্পসল্প দলখাপো। সুখ-দুঃখ নানা অমভজ্ঞতার িত্ধ্ে মেত্য় দস দেত্খ দকিন কত্র তার স্বািী িমেত্য় পত্ে
সািামিক কাত্ি, মিন্দু িুসলিান দুই সম্প্রোত্য়র কাত্েই কতটা মপ্রয় দনতা িত্য় ওত্ঠ দস। মকন্তু িঠাৎই দ ন একমেন
সবমকেু পাত্ে ায়। তাত্ের একান্নবতেী সাংসাত্রও ধ্ত্র ভাগন, আর বাইত্র দকাথা দথত্ক রব ওত্ঠ দ দেশটাও নামক
ভাগ িত্য় াত্ব। দস ভাত্ব তা মক কত্র িয় ? দেশ আবার ভাগ িয় দকিন কত্র ? অমবশ্বাসে দসই র্টনাও একমেন
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সমতে িত্লা। িুসলিান পমরিন আর পাো প্রমতত্বশীরা চত্ল দ ত্ত লাগত্লা মভত্ট দেত্ে। মকন্তু দস ? না, দস
মকেুত্তই াত্বনা, দকননা, দস বত্ল ‘আমি আিাত্ক পাবার দলত্গই এত মকেু দেত্েমে। আমি দিে কমর নাই। কারুর
কথার অবাধ্ে িই নাই। আমি সবমকেু শুদু মলত্ি বুত্ে মনত্ত দচত্য়মে। আিাত্ক দকউ দবাোইত্ত পারত্ল না কোত্ন
আত্লো একটা েোশ িত্য়ত্ে দগাোঁিামিল মেত্য় ম খাত্ন শুধ্ু দিাসলিান থাকত্ব মকন্তুক মিোঁদু দকত্রস্তানও আবার
থাকত্ত পারত্ব। তাইত্ল আলাো মকত্সর? আিাত্ক দকউ দবাোইত্ত পারত্ল না দ দসই েোশত্টা আমি দিাসলিান
বত্লই আিার েোশ আর এই েোশটা আিার লয়।’ ‘আগুনপামখ’ উপনোসটা মে আিরা দখয়াল কমর তািত্ল
দেখত্বা, পুত্রা উপনোসটা একিন নারীর আত্মকথন। দস দেশভাগ িানত্ত পারত্ে না। পমরবার ভাগ িত্য় াত্চ্ছ
এবাং পমরবারত্কও দেত্ে মেত্চ্ছ দস। আর দস দথত্ক াত্চ্ছ মনত্ির িায়গায়। মফমনক্স পামখর িত্তা ওই ধ্বাংসস্তুত্প
আবার বাোঁচার দচিা করত্ে এবাং তার পমরবার চত্ল এত্লও দস মকন্তু পমশ্চি বাাংলা দথত্ক পূ বেবাাংলা তথা পূবে
পামকস্তাত্ন এল না। একিন অবুে নারী দ রািনীমত দবাত্ে না, সাম্প্রোময়কতা দবাত্ে না, শুধ্ু দবাত্ে িিতায় ভরা
দেত্শর িামট, দেত্শর িানুষ—তার কাত্ে ‘দেশভাগ’ মক দবেনাবি অথে মনত্য় উপমস্িত িয় ‘আগুনপামখ’ তারই সাথেক
উোিরণ। ‘আগুনপামখ’ উপনোত্সর কথক নারী, বামের কতো, কেেী ও অনোনে সেত্সের দকউ িাসান আমিিুল িত্কর
িীবনবৃত্ত্তর বাইত্রর নন। বস্তুত, িানবভাত্গের চরিতি মবপ েত্য়র ইমতিাস মলখত্ত মগত্য় তাোঁর মনত্ির মেত্কই,
মবত্শষ কত্র মনত্ির অমস্তত্ত্বর মশকত্ের মেত্কই মতমন তামকত্য়ত্েন। তাোঁর মপতা-িাতার িত্ধ্ে দেশতোত্গর দ
িিোমন্তক ন্ত্রণা ও রক্তেরণ দেত্খত্েন, দসই াতনার ইমতিাস-ই মলত্খত্েন মতমন এ উপনোত্সর মনিোণ-আমগত্ক।
তাোঁর িা সাতামশ বেত্রর েীর্েিীবত্নর অমধ্কারী মেত্লন। দশত্ষর মেত্ক তাোঁর িাত্য়র স্মৃমতভ্রি র্ত্টমেল এবাং িানমসক
ভারসািে নি িত্য়মেল। এই সিত্য় মতমন অবত্চতন িত্ন কথায় কথায় রাত্ঢ়র র্রত্গরমস্থর প্রসগ দটত্ন আনত্তন।
উপনোত্সর কথক চমরেমটত্ত মতমন তাোঁর িাত্য়র প্রমতিূমতে মনিোণ কত্রমেত্লন। িাসান আমিিুল িত্কর েুদ্রায়তত্নর
উপনোস ‘মশউমল’দত পমশ্চিবাাংলার বধ্েিান দথত্ক পূবে বাাংলার মেনািপুত্র স্থানান্তমরত একমট মশমেত পমরবাত্রর
বৃত্তান্ত ঠাোঁই দপত্য়ত্ে। দেশভাগ িানুত্ষর িানমবক সম্পকে ও আকাঙ্ক্ষাত্ক মকভাত্ব আর্াত কত্র, মবনি কত্র, উপিার
দেয় মচরিীবত্নর েীর্েশ্বাস, েমেশ বের বয়সী অমববামিতা মশউমলর িীবন-মবনোত্সর িত্ধ্ে তারই প্রমতফলন দেখা
ায়।
িাসান আমিিুত্ লর ‘সিুত্দ্রর স্বে, শীত্তর অরণে’ গ্রত্ির ‘উত্তর বসত্ন্ত’ গল্পমটর মবষয় এক পমরবারত্ক
মনত্য়। এই পমরবারমট স্থাবর-অস্থাবর সম্পে দফত্ল প্রায় মনঃস্ব অবস্থায় পামকস্তাত্ন দেশান্তমরত িয়। পমরবাত্রর
সেসেরা আত্মীয়-পমরিনিীন নতুন পমরত্বশ ও পমরমস্থমতত্ক আপন কত্র মনত্ত পাত্র না। অথেননমতক সাংকত্টর
কারত্ণ সুস্থভাত্ব িীবনধ্ারত্ণর দকাত্না উপায় তারা খুোঁত্ি পায় না। সন্তানামে, অসুস্থ স্বািী, িগত্লর পমরতেক্ত
বামেত্ক মর্ত্র বামের কেেীর অশামন্তর প্রলাপ ও অস্বমস্ত প্রকাত্শর অন্তরাত্ল দশকেচুেমতর কমঠন কত্ির ও অমভবেমক্তর
প্রকাশ র্ত্ট। দেশভাগ দ স্বে দেমখত্য়মেল এই নারীত্ক, দ সুখ-স্বত্ের দিাত্ি দেত্লর িাত ধ্ত্র িন্মভূমি দেত্েমেল
দস, দসখাত্ন িায়গা কত্র মনত্য়ত্ে অসীি তনরাশে, িতাশা, অপ্রামপ্তর েীর্েশ্বাস। বস্তুত, দেশভাগ তাত্ের উপিার
মেত্য়ত্ে অবশ অবসাে ও ভীষণ বীতশ্রি একমট িীবন। িীণে নোকোর িত্তা অিরি ওত্ে তাত্ের দস িীবন। তাত্ের
পমরমচত বা মপ্রয় বত্ল দকউ দনই। দবোঁত্চ থাকার স্বে দনই। এিন মক অসিে ন্ত্রণা দভাগ করা োো তাত্ের দবোঁত্চ
থাকার আর দকাত্না উপলে বা উত্দ্দশেও দনই। পমরবাত্রর প্রত্তেত্কই িানমসক তবকলে ও ভারসািে িামরত্য়
িত্নামবকারগ্রস্ত। অিকার র্ত্রর মনিেত্ন মেন-রাত পত্ে থাত্কন অসুস্থ রুগ্ণ গৃিকতো। তার িীবত্ন দেশভাগ মক
দুমবেপাক উপিার মেত্য়ত্ে, দিত্য় বাণীর উচ্চারত্ণই তা স্পি িয়। দস বত্লঃ ‘মক মেন মক রাত্ত ওর একটাও িানালা
দখাত্লন না আিা। মেত্নর দবলাত্তও িশামরর মভতর িাোঁটুর িত্ধ্ে িাথা গুোঁত্ি পাথত্রর িত বত্স থাত্কন আিা আর
িাত্ে িাত্ে োোঁত মখোঁমচত্য় মচৎকার কত্র ওত্ঠন কারত্ণ অকারত্ণ। আিাত্ক ভাবত্ত দগত্লই তাত্ক আর আত্লার িীব
বত্ল িত্ন িয় না। অস্পি অিকাত্র তাত্ক দ ন িীবন্ত বত্লই িত্ন িয় না।’ মরফুেমি িত্য় অি োোশীল ও পমরতেক্ত
িীবন াপত্নর চাত্প বামের কতো িানমসক ও শারীমরক ভারসািে িামরত্য় দফত্লন। মনত্ির অেিতা মনত্য় অিকার
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র্ত্র মেনরাত কাটান। এখাত্ন িীবত্নর স্পন্দন আত্ে মকন্তু প্রাণ দনই। শারীমরকভাত্ব দকউ দবোঁত্চ আত্েন বত্ট, মকন্তু
দবোঁত্চ থাকার মনষ্ঠুর োয় পালন করা োো আর তার মকেুই করার দনই। িুসলিাত্নর দেশ পামকস্তাত্ন এত্স এিন
িানত্বতর িীবত্নর সিুখীন িত্বন, এই কথা দসমেত্নর মিন্দু-িুসলিাত্নর দকাত্না রািননমতক দনতা এত্স তাত্ের
বত্লমন। দেশভাগ কত্র তাত্ের দেশান্তমরত করার সকল বেবস্থা কত্রত্ে তাত্ের অিত্ত ও অিাত্ন্ত। তাই তাত্ের
কাউত্ক মকেু বলার েরকার দনই। কারণ, তারা িাত্ন দকউ মকেুই শুনত্ব না। া র্টার তাই র্টত্ব। সবমকেুত্কই
মনয়মত বত্ল দিত্ন মনত্ত িত্ব। িীবত্নর এই প্রামন্তক িু িূত্তে অভেস্ত িীবত্নর পমরবতেন দুঃসাধ্ে ও গ্লামনকর।
িাসান আমিিুল িত্কর ‘আত্মিা ও একমট করবী গাে’ বাাংলা সামিত্তের সিস্ত দেশভাত্গর গত্ল্পর িত্ধ্ে
মবমশিতার োমবোর। দেশতোগী িানুত্ষর িিের্াতী ন্ত্রণার তীব্রতার সত্বোচ্চ প্রকাশ র্ত্টত্ে এ গত্ল্প। একমট িামতর
ভাঙত্নর ইমতিাস ও তার দবেনাবি পমরণমতত্ক িাসান আমিিুল িক অসাধ্ারণ েেতায় িূত ে কত্র এ গত্ল্প তুত্ল
ধ্ত্রত্েন। গত্ল্পর দকত্শা-বুত্ো মবপন্নলামিত ভাগোিত িানুত্ষর প্রতীক। আর করবী গাে িত্চ্ছ তার আত্মিার
প্রতীক। আত্মিাও তার কাত্ে মবষবৃত্ের বীি। তার দভতর-বাইত্র িরণর্াতী মনষাে। তার কথায়, ‘দেশ দেত্েত্ে দ
তার দভতর বাইত্র দনই। সব এক িত্য় দগত্ে।’ তাোঁর ‘একমট মনিেলা কথা’ গত্ল্পর নাময়কাও দেশভাত্গর সব িারাত্না
এক নারী।
িাসান আমিিুত্লর ‘পরবাসী’ গল্পমট ‘দেশভাগ’-এর দপ্রোপত্ট দলখা এক অসাধ্ারণ গল্প। এ গত্ল্পর বমশর ও
ওয়ািমদ্দর িত্তা মনরীি সাধ্ারণ িানুত্ষরা িামতগত মবত্িষ ও োগার মশকার িয়। এ গত্ল্প দেমখ, দেশভাত্গর পত্র
সাম্প্রোময়ক রািনীমতর অবসান র্ত্টমন। বরাং, ভয়াবি সাম্প্রোময়ক োগা েমেত্য় পত্েত্ে দেশিয়। গ্রািবাাংলার
সাধ্ারণ িানুত্ষরা দেশভাত্গর রািনীমত দথত্ক দ ািন দ ািন েূত্র অবস্থান কত্র বত্ল তাত্ের কল্পনাত্তও আত্সমন
দ , কলকাতার োগা গ্রাত্ি েমেত্য় পেত্ব বা তাত্ের গৃিিীন করত্ব। োগা গ্রাত্ির মেত্ক আসত্ে বমশত্রর এই
আশিাত্ক উমেত্য় মেত্য় উত্ত্তমিত ওয়ািমদ্দ বমশরত্ক বত্ল, ‘দতার বাপ কত্টা? এো―কত্টা বাপ? িা কত্টা?
একত্টা দতা? েোশও দতিমন একত্টা? বুইমল?’ িরত্ত িরত্তও দ িানুষ দেশত্ক ভাত্লাত্বত্স ায় এ গল্প তারই
প্রিাণ। িন্মোতার িত্তা িানুত্ষর িন্মভূমিও একমট―এই মচরন্তন সতেমট দেশত্নতাত্ের মচন্তায় লালন করার কথা
মেল, মকন্তু দুভোগেিনকভাত্ব দসই মচন্তা তারা কত্রমন েিতার অিত্িাত্ি বা সাম্প্রোময়ক সাংকীণেত ার কারত্ণ। দসই
মচন্তা লালন কত্র গ্রাত্ির েমরদ্র কৃষক ওয়ািমদ্দ। তার উমক্তর িধ্ে মেত্য় দস দেশভাগত্ক প্রতোখোন কত্রমেল।
দেত্শর অখিতায় মবশ্বাসী এই িানুষমটত্কই প্রথি খুন কত্র মিন্দু োগাবািরা। সম্পূণে অপমরমচত ও অসম্পমকেত
িানুত্ষরা কপাত্ল মসোঁদুর পত্র অপ্রমতত্রাধ্ে দবত্গ েুত্ট আত্স। গ্রাত্ি আগুন ধ্মরত্য় আমেি প্রানগমতিামসক তািবলীলা
চালায় এবাং মনমবেচাত্র িানুষ িতো কত্র। এই আকমস্মক আক্রিত্ণ পুত্ে োই িত্য় ায় বমশত্রর র্র-বামে, র্ত্রর
দভতত্রর দুইিন িানুষ। গল্পকাত্রর কথায়--বামেটা ততেত্ণ পুত্ে দশষ। ওরা চত্ল দগল। বল্লি মেত্য় িামটর সত্গ
গাোঁথা বমশত্রর সাত বেত্রর দেত্লটা। োমিশ বেত্রর একমট নারীত্েি কাত্লা একখি দপাো কাত্ঠর িত পত্ে আত্ে
ভাঙা েগ্ধ র্ত্র। কাোঁচা িাাংস-দপাোর উৎকট গত্ি বাতাস ভামর। আর তারপর-- ‘আল্লা তু ম থামকস িানুত্ষর
েোত্িাটার িমধ্ে’- বুকফাটা মচৎকার কত্র উঠল বমশর, ‘দকাতা, দকাতা থামকস তু, কুনখাত্ন থামকস বল।’ এভাত্বই
িামতগত মবত্িত্ষর মশকার িয় ওয়ািমদ্দর িত্তা মনখাে দেশত্প্রিী, বমশত্রর িত্তা সাধ্ারণ কৃষক, বমশত্রর েীসন্তাত্নর িত্তা মনরীি অসিায় নারী ও মশশু। এই র্টনার পত্র দফরারী বমশর আশ্রয় দনয় পামকস্তাত্নর সীিাত্ন্ত। তার
িৃত ুেমচমিত দু’দচাত্খ ওয়ািমদ্দর তািা রক্ত, বল্লি মেত্য় গাোঁথা দেত্লর লাশ, আগুত্ন েগ্ধ েীর লাত্শর িীবন্ত েমব।
এই দচাখ িঠাৎ আমবোর কত্র খাত্লর পুবমেত্কর উোঁচু িায়গায় ধ্ুমত পমরমিত এক মিন্দু পামকস্তান দথত্ক ভারত্ত
প্রত্বত্শর িনে োোঁমেত্য়ত্ে। সম্ভবত, পামকস্তাত্ন োগায় বমশত্রর িত্তাই েী-সন্তান িামরত্য় মনঃস্ব িত্য় িানুষমট ভারত্ত
পালাত্ত াত্চ্ছ। বমশত্রর দভতত্র মির্াাংসা দিত্গ ওত্ঠ। দপাো েী, বল্লি গাোঁথা পুত্ের উষ্ণ রত্ক্তর েটা, িৃত
ওয়ািমদ্দর তীব্র চািমন বমশত্রর িগত্ি আত্লামেত িত্ত থাকত্ল তার মিতামিত জ্ঞান দলাপ পায়। দস নৃশাংসভাত্ব
িতো কত্র সম্পূণে অপমরমচত িানুষমটত্ক। মনম্নত্শ্রমণর িওয়ায় তার দভতত্রর ন্ত্রণা, দক্রাধ্ ও প্রমতত্শাত্ধ্র দনশাত্ক
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দকাত্না ধ্রত্নর আবরণ পায়না। সম্পূণে অত্চনা ও অসিায় একিন িানুষত্ক প্রানগমতিামসক ববেরতা মনত্য় পশুর
িত্তা িতো কত্র দস। মকন্তু িতোর পত্র িৃত িানুষমটর িুত্খ ওয়ািমদ্দর িুখচ্ছমব দভত্স উঠত্ল তার এই সত্তোপলমি
র্ত্ট, দ রক্তপাত দস মনত্ি র্মটত্য়ত্ে, আর দ রক্তপাতত্ক দস দেত্ে এত্সত্ে―এই দু’দয়র িত্ধ্ে দকাত্না তফাত
দনই। তফাত দনই াত্ক খুন কত্রত্ে তার িুখ, আর ওয়ািমদ্দর রক্তাক্ত িুখাবয়ত্ব। তখমন বমশত্রর দচাত্খ িল দনত্ি
আত্স, া তাত্ক োগাপূবে মনরীি বমশত্র রূপান্তমরত কত্র। এ গত্ল্প রক্তপাত ও িামত মবত্িত্ষর মবরুত্ি অসাধ্ারণ
এক িানমবক আত্বেন ততমর িয়।
িাসান আমিিুল িত্কর ‘িীবন র্ত্ষ আগুন’ গ্রত্ির ‘খাোঁচা’ গত্ল্পর অম্বুিাে বাস্তুমভটা দেত্ে াবার চাপা কিত্ক
আোল কত্র দসতাত্র করুণ সুর বামিত্য়। এরইিত্ধ্ে সাত্পর কািত্ে অম্বুিাত্ের দেত্ল অরুত্ণর িৃত ুে িয়।
বাস্তুমভটা দেত্ে দ ত্ত অমনচ্ছুক মপতা কালীপ্রসন্ন মবনা কারত্ণ পোর্াতগ্রস্ত িয় এবাং দেত্লর কাত্ে িিোমন্তক আকুমত
িানায়, ‘আিাত্ক দিত্র দফল্ বাবা, দতার পাত্য় পমে, দতার ভাল িত্ব―আমি আশীবোে করব দতাত্ক।’ এ দুমট
র্টনায় অম্বুিাে দেশতোগ করার মসিান্ত দথত্ক সত্র আত্স। দ ই িুিূত্তে তার এই মসিান্ত দসই িুিূত্তে ততমর িয়
নতুন এক সাংকট। েী সত্রামিনী উন্মাত্ের িত্তা দসতারমট দভত্ঙ গুোঁমেত্য় দফত্ল। এিনমক অম্বুিােত্ক শারীমরকভাত্ব
আর্াত করত্ত উেেত িয়। দেশতোত্গর িাধ্েত্ি সুস্থভাত্ব দবোঁত্চ থাকার সািানে দ প্রতোশা বা স্বে দিত্গমেল, তার
অপিৃত ুে র্ত্টত্ে বত্ল সত্রামিনীর এই উন্মােনা। সত্রামিনীর আক্রিত্ণর িুত্খ অম্বুিাত্ের ‘আিাত্ক নয়, আমি নই’
মচৎকার দ ন দেশভাত্গর ইমতিাত্সর দপ্রোপট দথত্ক উত্ঠ আত্স। অম্বুিাের এই আতেনাে আিাত্ের িত্ন কমরত্য়
দেয় দ দক্রাধ্ ও িতাশায় সত্রামিনীর এই উন্মােনা তার োয় অম্বুিাত্ের নয়, তা দেশভাত্গর িনে োয়ী স্বাথোি
দনতাত্ের। তাোঁর ‘মেবাস্বে’ গত্ল্পর কমরি বখশ তার েীর্েিীবত্নর দশত্ষ দেশতোগ কত্র। তখন তার েৃমিশমক্ত ফুমরত্য়
এত্সত্ে। মকন্তু তার িনশ্চেু দিত্গ থাত্ক বাস্তুমভটায়। শীত্তর কাপে ও িাথায় পশমি টুমপ পত্র দস অত্পো কত্র
দসই স্বেরাত্িে প্রত্বশ করার িত্নে। এই স্বেরািে তার বাস্তুমভটা, দেত্ে আসা িন্মভূমির িাঠ-র্াট, কৃমষত্েত,
শসেত্েত আর নানা গােগাোমল। স্বত্ে দস মফত্র ায় বালেকাত্ল, দ বালেকাল তার দেত্শর িত্তাই সিান েূত্র
অবমস্থত। গল্পমট নস্টোলমিক।
িাসান আমিিুত্ লর ‘মবধ্বাত্ের কথা ও অনোনে গল্প’ গ্রত্ির ‘একমট মনিেল কথা’ গত্ল্পর দেশান্তমরত িা
দেশভাগত্ক প্রতোখোন কত্রন, মকন্তু দেশ োোর মনয়মতত্ক মতমন এোত্ত পাত্রনমন। দসই িার কথায়ঃ ‘দেত্লত্ের
কাত্ে শুত্োই কোত্ন আিাত্ক ই মভন্ েোত্শ মলত্য় আনমল। ই েোশ ই েোত্শর দলাকত্ের দলত্গ ভাত্লা―আিাত্ক
কোত্ন মলত্য় এমল! কুন দোিমখরা েোশ দভত্ঙত্ে, তাত্ত আিার মক? ... আিার িামটত্টা কোত্ন দকত্ে মলমব? আিার
পুকুর র্াটত্টা, িাঠত্টা, বাগান দটা কোত্ন মলমব? আিার চাোঁে-সুরুি কোত্ন দলাত্ক দকত্ে দলত্ব?’ বস্তুত, এ মিজ্ঞাসা
দ ন দেশান্তমরত প্রত্তেক িানুত্ষরই মিজ্ঞাসা। দকন দেশভাগ আর দকন তাত্ক দেশ োেত্ত িত্য়ত্ে, এই মিজ্ঞাসার
সদুত্তর দকউ দেয়মন। দ দেশ ও বিু -প্রমতত্বশীত্ক দস দেত্ে াত্চ্ছ তাত্ক শত্রু বা পর ভাবার, অথবা দ দেত্শ দস
াত্চ্ছ দস দেশত্ক বা দস দেত্শর িানুষত্ের বিু বা আপন ভাবার দকাত্না কারণ তাোঁরা খুোঁত্ি পায়মন।
ওপারবাাংলার প্রমথত শা কথাসামিমতেক আখতারুজ্জািান ইমলয়াত্সর ‘দখায়াবনািা’দত দেশভাত্গর আর এক অনে
অনুভ ূমত বেক্ত িয়। ‘দখায়াবনািা’-র সত্গ িাসান আমিিুত্লর ‘আগুনপামখ’ উপনোত্সর একটা তুলনািূলক তিততাও
অত্নত্ক খুোঁত্ি পান। একটাসিয় দেশভাগ, স্বাধ্ীনতা এবাং আধ্ুমনকতার প্রত্বশ: এই মতত্নর িত্ধ্ে একেল
কথাসামিমতেক বেস্ত মেত্লন দেশভাত্গর দবেনামবধ্ূরতা মনত্য়, আত্রকেল সেেলি স্বাধ্ীনতা ও আধ্ুমনকতার
বেবিারত্ক সত্ন্দত্ির দচাত্খ দেত্খত্েন মকন্তু দশষ প েন্ত দিত্ন মনত্চ্ছন ইমতিাত্সর অমনবা েত াত্ক। মকন্তু
‘দখায়াবনািা’-য় ‘দেশভাগ’ মনত্য় দকাত্না িায়াকান্না দনই। পূবেবাাংলার অবস্থান দথত্ক দেখা এই ‘দেশভাগ’ ও
তৎিমনত কান্নার িন্ম একটা আেশেবােী রািননমতক স্তত্রর দভতর দথত্ক উত্ঠ আত্স। পূবে বাাংলার কৃষত্কর িীবত্ন
পামকস্তানপ্রামপ্ত মেল একটা িুমক্তর প্রশ্নচ। এই িুমক্তর প্রতারণাটাই আসত্ল ‘দখায়াবনািা’-র কামিনী। দসখাত্ন পামকস্তান
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িত্চ্ছ দসই স্বেপূরণ, দ টা দপত্ল িয়ত্তা সব মকেুই পাওয়া িত্য় ায়। অথচ দ মেনই পামকস্তান প্রমতমষ্ঠত িত্চ্ছ
দসমেনই ‘দখায়াবনািা’ িামরত্য় াত্চ্ছ, অথোৎ স্বেভগ িত্চ্ছ। এ উপনোত্সর এক চমরে ডাক্তার আমিরুদ্দীন আখত্ন্দর
বত্লঃ “দিাসলিান িত্লা মিন্দু িমিোত্রর প্রিা, মিন্দু উমকত্লর িত্ক্কল, মিন্দু িিািত্নর খাতক, মিন্দু িাস্টাত্রর
স্টুত্ডন্ট, মিন্দু ডাক্তাত্রর দপত্শন্ট।” একইরকি ভাবনা প্রকাশ পায় দগৌরমকত্শার দর্াত্ষর ‘প্রমতত্বশী’ উপনোত্সর
িনসুত্রর কথায়। এ দথত্কই দবাো ায়, সাম্প্রোময়কতার মবষ সিাত্ি কতেূর প্রত্বশ কত্রমেল। আবার
‘দখায়াবনািা’ উপনোত্সরই একমট েৃশে আত্ে দ খাত্ন দেখা ায়, পামকস্তান দ মেন স্বাধ্ীন িত্লা দসমেনই মবদুেত্তর
উোঁচু খুোঁমটত্ত পামকস্তাত্নর সবুি পতাকা লাগাত্ত মগত্য় পত্ে মগত্য় িারা ায় এক ুবক। দস পত্ে পতাকার ওপর,
আর তার শরীত্রর রক্ত দসই পতাকার সবুি িমিত্নর িােখাত্ন একটা লাল দোপ ততমর কত্র। ইমলয়াস এভাত্বই
দেত্খন ভমবষেত্তর দসানার বাাংলার সম্ভাবনাত্ক। পরবতেীত্ত সামিমতেক দেত্বশ রায়ও স্বীকার কত্রত্েন দ
বাাংলাত্েত্শর সামিতে স্বতন্ত্র িত্চ্ছ। আর তাত্ত ‘দখায়াবনািা’-র ইমলয়াত্সর একটা ভূমিকা রত্য়ত্ে।
কথাসামিত্তের বতেিান আত্লাচনায় এবাত্র দশষ দ উপনোসমট মনত্য় আত্লাচনা করত্বা তা িত্লা আবদুস
সািাে-এর ‘দো গি িমিন’। এমট সত্তত্রর েশত্কর ‘দেশভাগ’- এর ওপর দলখা ওপার বাাংলার আর এক মবখোত
উপনোস। এর আখোত্নর প্রথি অাংত্শর নায়ক মে িয় আখতার দিাত্সন, তা িত্ল মিতীয় অাংশ তাোঁর পুে িামিেত্ক
দকন্দ্র কত্র দলখা। তার বাবা আি উপিন্ত্রী, মকন্তু মতমন সুপামরশ করত্ত রামি না িওয়ায় মব.এ. পাস কত্রও িামিত্ের
চাকমর িয় না। অমভিাত্ন িামিে িানায়, পামকস্তাত্ন চত্ল াত্ব দস। মবমবসাত্িবা সন্ত্রস্ত , ‘আল্লার নাত্ি পামকস্তান
শব্দটা িুত্খ আনত্ব না। আত্র ভাই, তুমি িাত্না না, পামকস্তাত্ন আমি কত মকেু খুইত্য়মে।’ বামের োসীর দেত্ল চািু,
কলকাতাবাসী িত্য় োরুণ কমরতকিো িত্য়ত্ে। দস ‘র্ােধ্াক্কা পাসত্পাত্টে’ িামিেত্ক পামঠত্য় দেয় পূবে পামকস্তাত্ন।
মবমবসাত্িবার সাংসার দভত্ঙ উপিিাত্েত্শর মতন ভাত্গ েমেত্য় পত্ে। চািুর বে সম্বিী বেরুল ইসলাি তাত্ক চাকমর
িুমটত্য় দেয়, তার দিত্য় নামিয়ার সত্গ পত্র িামিত্ের মবত্য়ও িয়। এখাত্ন চত্ল আসা মবিামররা িত্ন কত্র বাঙামল
িুসলিাত্নরা নাত্িই িুসলিান আচরণ মিন্দুত্ের িত্তা। দিত্র দিত্র এত্ের ইসলামি আচরণ - তাত্ের আচার ,
রাে দশখাত্না উমচত। এরাভাষা উদুেত্ক র্ৃণা কত্র। পারত্ল এই নাত্ি-িুসলিাত্নরা দকারানশমরফও বাাংলায় পেত্ব।
বাঙামল বামের িািাই িামিে বাঙামলত্ের সিথেত্নর বৃথা দচিা কত্র। মকেু মেন পত্র পূবে পামকস্তাত্ন নতুন উত্ত্তিনা
দেখা দেয়। পূবে পামকস্তাত্নর িনসাংখো দবমশ িত্লও এত মেন েিতা মেল পমশ্চি পামকস্তামনত্ের িাত্ত। এ বাত্রর
মনবোচত্ন বাঙামলত্ের িাত্ত েিতা িস্তান্তত্রর সম্ভাবনা দেখা মেল। মবিামররা বাঙামলত্ের আপন িত্ন কত্রমন।
পামকস্তামন তসনেবামিনী পুবে বাাংলায় মন োতন ও িতো শুরু করত্ল দসনাত্ের সািা ে কত্র অত্নক মবিামর। স্থায়ী
বামসন্দা আর শরণাথেীত্ের িত্ধ্ে মবত্ভে ভয়ানক সত্তের দচিারায় দবমরত্য় পত্ে। তসনেরা বাঙামলত্ের উপর দ িন
গণিতো চামলত্য় ায়, দতিনই পামকস্তান সিথেক মবিামরত্ের উপর শুরু িয় িুমক্তবামিনীর আক্রিণ। িুমক্তবামিনীর
িাত্ত ধ্রা পত্েও চািুিািার েেতায় িামিে সপমরবার সীিান্ত দপমরত্য় ভারত্ত আসত্ত পাত্র। মবিামর শরণাথেীত্ের
িনে ভারতবত্ষে কারও িত্ন মস্নগ্ধ ভাব দনই, তাত্ের সবাইত্ক িত্ন করা িয় পামকস্তাত্নর চর। িামিে মবিারশমরত্ফ
এত্ল োমেিা মবমবসাত্িবা িারাত্না নামতত্ক আমলগন কত্রন এবাং িানত্ত চান িািাত্ক দস সত্গ আত্নমন দকন।
িামিে িানায়, িািা থাত্কন পমশ্চি পামকস্তাত্ন, আর দস এত্সত্ে পূবে পামকস্তান দথত্ক। মবমবসাত্িবা অবাক িত্য়
মিজ্ঞাসা কত্রন, ‘কতগুত্লা পামকস্তান িত্য়ত্ে?’ মতমন পামকস্তানত্ক গামল দেন, দস তাোঁর দেত্লত্ের িরণ কত্রত্ে। পর
িুিূত্তেই মতমন পামকস্তানত্ক আশীবোে কত্রন, দসখাত্নই তাোঁর বে দেত্ল সত্রায়ার িামট মনত্য়ত্ে। ভারত-পামকস্তান
ুত্ির সিয় মবমবসাত্িবার অবস্থা পাগত্লর িত্তা িয়, কখনও মতমন ভারত্তর িয় চান, কখনও পামকস্তাত্নর।
মবমবসাত্িবার দিত্য়, িামিত্ের িা’র িৃত ুে িয়। দিত্য়র িৃত ুের খবর তাোঁত্ক না িানাত্না িত্লও মবমবসাত্িবা তার
অনুপমস্থমত দটর দপত্য় ান। মতমন িানত্ত চান, ‘তাত্ক পামকস্তান মনত্য় চত্ল ায়মন দতা?’ মতমন িাতত্িাে কত্র
পামকস্তাত্নর উত্দ্দত্শ বত্লন, ‘দর পামকস্তান, এখন আিার দপেন োে, আমি দতার দকাত্না েমত কমরমন, দকান
অপরাত্ধ্ আিাত্ক শামস্ত মেমচ্ছস, পামকস্তান, ও পামকস্তান।’ ুি ও ‘দেশভাগ’ মেমনত্য় মনত্য়ত্ে মবমবসাত্িবার িীবত্নর
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‘দেশভাগ’-এর পটভূমি: বাাংলা কমবতা ও কথাসামিত্তে

অমভমিৎ গত্গাপাধ্োয়

সবমকেু। তবু রাত্ের মনত্ির স্বাত্থে রমচত এ িানমবক অনোয়, এ ববেত্রামচত অমবচাত্রর মবরুত্ি তার মকেু করার
দনই। শুধ্ু তার দকন আিাত্ের কাত্রারই মকেু করার দনই, করার থাত্ক না। শুধ্ু দচাখ দিত্ল সবেনাত্শর তািব দেত্খ
দ ত্ত িয়, কান দপত্ত শয়তাত্নর আর্াত্তর িান্তব মননাে শুত্ন দ ত্ত িয়। আপন রােই তখন িত্য় ওত্ঠ িনুষেত্ত্বর
সবত্চত্য় বে শত্রু। মবমবসাত্িবার দশত্ষর কথাগুমল এ উপনোত্স একইসাত্থ এক বে সতে ও তত্তামধ্ক িিেন্তুে বত্ল
িত্ন িয়।
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