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Abstract
Jiban Sarkar, one of the leading writers of Bangali short stories behind independence. One
of the attractions of his short story is the painful story of being oppressed, oppressed, due to
being the only Bengali, despite the lives, livelihoods and permanent resident of the Bengalis
living in Bengal, especially in North-East India, outside Bengal. Many stories have been
written in Bengali literature about the terrible consequences of the Bengali people coming
to West Bengal due to Partition. But due to Partition, Bengali writers of West Bengal wrote
very few articles about the Bengalis coming from East Bengal who settled in northeast
India.
Here is the story of Jiban Sarkar's short story; he has portrayed the lives of Bengalis in
north-eastern India from West Bengal. The life story and life observance of these Bengalis
have been brought out in the short story.
Keywords: Bengali Short Stories, Oppressed, Partition, Settled, Life observance.

লফাং তাব্দীয ভধযবারগ বাযতফরলয ইাংরযজ ারনয অফারন ফরচরয় করলিত এফাং অলবপ্ত ঘটনা
বাযতফলযরক লিখলিত কযা। আকাঙ্খাূযরণয প্রলতশ্রুলত লদরয় স্বরেয জীফন যচনায় উরির ছদরয ারত মখন
স্বাধীনতা এররা, ফাাংরা তখন লিখলিত। ১৯৪৭-এয বাযত বারগয রঙ্গ রঙ্গ ফাঙারী জালতও লফবালজত য়
ছকফরভাত্র ধভযীয় কাযরণ।ফাঙারীয জীফরন এই ছদবারগয প্রবাফ ও প্রলতলিয়া ছফদনাফ ও ুদূয প্রাযী। স্বাধীনতা
প্রালপ্তয ভুহুরতয জওযরার ছনররু মখন ফররলছররন, লিক ভধযযালত্রয ঘন্টা মখন ফাজরফ, মখন াযা ৃলথফী লনদ্রাভগ্ন,
তখন বাযত ছজরগ উিরফ স্বাধীন জীফরনয ভমযাদায়। লকন্তু ছই ঘুরভয লবতরয ছম কতটা আতি লছর, তা ছফাঝা
মায়, ছদটারক বাগ কযায পরর লছন্নভূর ভানুলগুলরয আত্মকান্নায়। ফাাংরারক বাগ করয ছদওয়ায পরর ূফয
ালকস্তারন াংখযারঘু লন্দুরদয উয ছম নাযকীয় তযারীরা ছনরভ এরলছর এফাং কাতারয কাতারয ভানুল ওায
ফাাংরা ছথরক লবরটভালট ালযরয় ম্পূণয অজানা, ছকারনাবারফই না ছদখা একটা ছদর উিাস্তু রয় এরলছর --- তায
মন্ত্রনা একভাত্র বুক্তরবাগীযাই জারন।
লারটয দরকয ভাঝাভালঝ ফাাংরা ছছাটগরল্পয আলঙনায় আা এফাং যফতযী প্রায় ঁয়তালি ফছয ধরয লনযর
ফাাংরা ালতয াধনায় লনভগ্ন থাকা ছছাটগল্পকায জীফন যকায, লমলন লনরজও একজন বাগযত ছদবারগয
অলবার লছন্নভূর ফাঙারী, তাঁয অজস্র ছছাটগরল্প ছদবারগয মন্ত্রণা, াাকায, উিাস্তু ভযা এফাং তায ছথরকও
ফড়কথা স্বাধীনতা বাযরতয লিভফরঙ্গয ফাইরয ছম ভস্ত ফাঙারী আশ্রয় লনররন তারদয কী লযণলত ররা, তায ছলফ
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ছছাটগরল্পয াতায় াতায় লররখ ছগরছন। আররাচয প্রফরে আভযা প্রালঙ্গক ছই গল্প গুলর লনরয় আররাচনা
কযরফা।
ছদবারগয পরর উত্তয-ূফয বাযরত ফফা স্থান কযা ফাঙারীরদয চযভ তাা বযা, কান্নায জীফনাররখয
গল্প- "রকালা‛। এই গরল্প ছদবারগয লকায ফাফা চলযত্রলটয ছফাফাকান্না ািরকয হৃদরয় ঝড় ছতারর। ছদবাগ
জলনত কাযরণ প্রায় উন্মাদ রয় মাওয়া ফাফা চলযত্রলটয ভুরখ ফভয় উচ্চালযত য়—

"ঘারট নাও ফাো আরছ, উিররই অয়’।১
উত্তভুরুরল কলথত গরল্পয নায়রকয ছছাটরফরায় ফাফায এই াাংরকলতক কথা ছফাধগভয ত না। এখন ফয় মত
ফাড়রছ, ছপরর আা ছদ ম্পরকয ফাফায ভুরখ উচ্চালযত ওয়া কথাটা তীব্রবারফ অনুধাফন করযরছন। গরল্পয
নায়রকয ফালড়য কারছই ব্রহ্মুত্র নদী। নদীরত ছনৌকা ছদখা মায়।তরফ এ ছনৌকা ছছরড় আা ছদর ছমযকভ ছনৌকা
লছর, তাযভত নয়। ূফয ফাাংরায় প্ররতযরকয ঘারটই ছনৌকা লছর। আরর ছ ছদ লছর নদী- নারায ছদ। ফছরযয
ছফীযবাগ ভয় চাযার জর থাকত। ছনৌকা ছাড়া ছকাথাও মাফায কথা বাফাই ছমত না। ছদরয প্রলত বাররাফাা,
ছছরড় আা ভালটয প্রলত গবীয আলত্মকটান ফত গরল্প ফাযফায স্মৃলতচাযণা এররছ—

"ফুইরনয ফালড়। গপয গাঁও লথরক ছঘাড়ায গালড়। কাঁচাযাস্তা। গালড় একফায ডাইন কাইত য়, একফায ফাভ
কাইত। ছনৌকায় নদী ায অইয়া ছগররই...।’২
ছদবারগয জনয এই লযফারযয নতুন আস্তানা রয়রছ ফাাংরায ফাইরয আারভ। জীফন ও জীলফকায জনয এই
ছদর ভুলদখানায ছদাকান লদরয়রছন ধুফলয রয। লকন্তু ফাঙারী ফরর ছখানকায বূলভুত্রযা খুফ ঈলযাযায়ণ।
গল্পকারযয বালায় -

"ওরদয ফরররছ, স্বাধীন অভ রর ঘরয ঘরয চাকযী রফ। তায রঙ্গ একটায য একটা যলঙন ছফরুন
উলড়রয় লদরে। আভযা ছফাকায ভরতা ছই যলঙন ছফরুন ধযরত চাইলছ।কাযণ অনয যারজযয ছরারকযা
এখারন রুরটুরট খারে। ওরদয ারত ফযফা - ফালণজয- চাকলয, জলভ-লজরযত ফলকছু।’৩
বূলভুত্ররদয এই জঘনয ঈলযাকাতয ভরনাফৃলত্ত প্রফাী ফাঙারী জালতয কারছ এক অলবা। বূলভুত্রযা ছফারঝনা,
ফাঙারী ভাথায ঘাভ ারয় ছপরর স্ব- ছযাজগারয এই জায়গায় ছৌঁরছরছ। গল্পকায তাই ফররন--

"এইফ কযরত লগরয় লনরজযা ছম ললছরয় ড়রছ, ছলদরক ছকারনা ছখয়ার ছনই।ওযা অর, ছকারনা কাজ
না করয ঘরয ফর ফর খারফ। ছরখাড়া লখরফ না।লনরজরদয লদরক না তালকরয় ছক লক কযরছ, শুধু ছই
লচন্তা, অরনযয প্রলতলাংা ছালণ।’৪
মাযা প্রফাী ফাঙারীরদয ফুরক প্রলতলনয়ত ন্ত্রারয বূলভকম্প ছতারর তাযা অরেয প্রলক্ষণ লনরয় প্রায়ই
তযারীরায় ছভরত উরি। যক্ত ঝরয, খুন য় ফাঙারী ভানুলজন। এছাড়া শুধুভাত্র ফাঙারী ফায জনয ছফনারভ লচলি
আর। লচলি খুরররই নফন্দী কযায হুভলক প্রচুয টাকায দাফী। ফুকবযা এই ছফদনায লদরন ফাফা অনুরাচনা
করযন, ছকন এররন লন্দুস্তারন।এয ছথরক ছছরড় আা ছদই বাররা লছররা। বাররা ছরখাড়া লরখও গরল্পয
নায়ক ছক ভুলদ ছদাকারন কাজ কযরত য়। চাকলযয ফহু ছচষ্টা করযরছ। লকন্তু য়লন।কাযণ এখারন বূলভুত্র না রর
চাকলয াওয়া ভুলকর। গরল্পয নায়রকয প্রশ্ন--, তায ফাফা- ভারয়য জন্ম না য় এখারন নয়, লকন্তু তায জন্ম ছতা
এখারন, এই ভালটরত। তারর ছ ছকান ারয ছখাযত লদরে? ূফযুরুল অনয ভালটয ন্তান ফরর? ূজা- াফযরণ
ছকারনা আনন্দ ছনই, ফভয়ই ছমন ছকভন একটা বয়, ছকভন একটা আতি। এই বয়- আতি ছমন প্রফাী
ফাঙারীরদয লনয়লত।
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স্বাধীনতা যফতযী প্রফাী ফাঙারীরদয লনরয় লরলখত আয একলট গল্প— ‘জাগযণ’। এই গরল্পয টবূলভও আাভ।
াযা আাভ জুরড় তখন ফাঙারী ছখদাও আরন্দারন চররছ। নানা জায়গায় ছফাভা লফরফাযণ। পরর চাযার বয়াফ
অফস্থা। ভস্ত ফাঙারী ফযফায়ী আতলিত। ছকফরভাত্র ফযফায়ী নন-- ডাক্তায, উলকর, লক্ষরকযাও ফাদ ছনই।
শুধুভাত্র ফাঙারী ফায কাযরণ ণফন্দীয লচলিয হুভলক লদরয় প্রচুয টাকা রুরট লনরে একদর বূলভুত্র। না লদরর ছতা
উায়ও ছনই। ওরদয ারত অতযাধুলনক আরগ্নয়াে। লফরদী ফ ালতয়ায। "জাগযণ’ গল্পলটও উত্তভ ুরুরল লফফৃত।
ছদবারগয য গল্প নায়রকয ফাফা লছন্নভূর রয় আারভ ফফা করযন।আয জীফন ধাযরণয জনয একলট ঔলরধয
ছদাকান ছদন। গরল্পয নায়রকয ারয ফালড়রতই একঘয আাভীয়া প্রলতরফী লছর। অতযন্ত গলযফ এই লযফারযয
একলট ছছরররক গল্পকথরকয ফাফা লফনা য়ায় ড়ারতন। ফয় ফাড়রর এই ছছররলট উগ্রন্থী দরর নাভ ছরখায়।
গল্পকথরকয ফাফায নারভও লচলি এর মায়। টাকা লদরত রফ।টাকায লযভাণ টাও লফযাট। ছই টাকা লদরত ছগরর
ফালড়- ছদাকান ফ লফলি করয লদরত রফ। অথচ উগ্রন্থীরদয হুভলক, একভারয ভরধয টাকা না লদরর গুলর করয
তযা কযা রফ। টাকা লদরত যালজ য়লন ফাঙারী লযফাযলট-----

‚টাকা থাকররও লদভু না। ভাযরফ----, ভারুক। লব্রলটরদয বয় াইলন। দাঙ্গায ভয় বয় াইলন। ছদ
ছাড়রত বয় াইলন। লযফারযয ভুখ ছচরয় চরর আরত রয়রছ। ছল ফয়র বয় ছরয় টাকা লদরফা? না
কখরনাই না !
ছদবারগয য বারত বারত এই ছদর আইলছ।ভুরখয কথা াল্টাইলছ। ফলকছু লযফতযন ইরছ। এই
দযারয জাংরা লযষ্কায কইযযা য যাভরা ফানাইলছ। এখন লকনা ফরর, চইরযা মাও।এখন কই মাভু।
কতফায ছদ ছাড়ুভ। এটা লক আভারদয দযা নয়?‛৫
অথচ ছদ মখন বাগ রয়লছর তখন ছনতাযা ফররলছর, লিভ লকাংফা ূফযালকস্থান ছথরক ছমফ লন্দুযা আরফ
তারদয বাযতফাীযা াদরয গ্রণ কযরফ। ভাত্মা গােীও ফররলছররন, কলল্পতবারফ ফা ফাস্তরফ আতিগ্রস্ত রয়
ছমফ লন্দু ালকস্তারন লনরজয গৃর থাকরত াযরফনা, তারদয--, বাযতফাীয উলচত এইফ ভানুলরদয দু'াত
তুরর গ্রণ কযা এফাং কর প্রকায মুলক্ত ঙ্গত ুরমাগ-ুলফধা ছদওয়া।তারদয অনুবফ কযারত রফ ছম, তাযা
অলযলচত ছদর আরলন। লকন্তু যাষ্ট্র নায়করদয এই প্রলতশ্রুলতয ছকারনা প্রলতপরন ঘটররা না।এই ছদটাও ছম
াংলফধানগতবারফ লবরটভালট ছছরড় আা ফাঙারীরদযও এটা ছক ছফাঝারফ ছই দুযরদয। টাকা লদরত অস্বীকায কযায়
ছফরঘারয প্রাণ াযারত ররা গল্প নায়রকয ফাফা ফৃদ্ধ ভানুললটরক। আিময ছম, গুলরটা চালররয়রছ, অনয ছকউ নয়-প্রলতরফী ছই ছছররটা, মারক এই ফৃদ্ধ ড়রানা চারারনায মাফতীয় খযচ চালররয়লছররন।
লবনযারজয ফফাকাযী ফাঙারীরদয লনরয় ছরখা আরযকলট গল্প- "উৎখাত"। এই গরল্পয টবূলভও আারভ
ফাঙারী ছখদাও লযলস্থলত। বূফন নারভয চলযত্রলট ঘুরভয ভরধযও স্বে ছদরখ, এই ফুলঝ এররা ওযা, এই ফুলঝ ফ ঘয
ফালড় জ্বালররয় লদররা—

‚াজায াজায ভানুরলয লচৎকারয আকা ফাতা ছকঁর উিররা। যারতয ালখযা গাছ ছথরক ছত্রখান রয়
ছগর চাযার। াযা লবটায় ছয়ার ডাকররা। গভ গভ রব্দ ফহুররারকয আতযনারদ ঘুভ ছবরঙ ছগররা
বুফরনয। ধড়ভলড়রয় উিররা - কীরয ব্দ। াঁখ ফাজররা, কাঁায ব্দ।আফায াঁখ ফাজররা, কাঁায ঘন্টায
ব্দ ছকঁর ছকঁর অরনক দূরয লভলররয় মারে। তরফ লক দাঙ্গাফাজযা আরফ?’৬
বুফরনয ছচারখয াভরন আরগয ছপরর আা লদনগুলরয স্মৃলত ছবর আর- তখন ধ্বলন লছর- ‚আিা
আকফয।‛ গ্রারভয য গ্রাভ ুলড়রয় লদরয়লছর। ফালড় ছথরক ালররয় ছেরন দযনা রয় লয়ারদ এফাং অফররল
আারভ আশ্রম। ধররশ্বযী নদী ছথরক ব্রহ্মুত্র ফহুদূয। তফুও ফাঁচায তালগরদ চরর আা।দূয ম্পরকযয এক কাকা
আারভয চা ফাগারন কাজ কযরতন। ছই ুফারদ ছদ ছাড়ায ভুহুরতয ফায আরগ আারভয কথাই ভরন
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এরলছর। বুফরনয অলবভত, তখন ছকউই আরত চাইরতা না আারভ।শ্বাদ- াংকুর বূলভ এফাং ভযাররলযয়ায
জনয। ফন জঙ্গরর বযা এই যারজয অলপ-কাছালয লকছুই লছর না।ূফয ফাাংরায ছরারকযা এর এফ ারল্ট লদর। এই
জলভরত ফছরয দুই লতনফায পর পলররয় জলভরক করয তুরর য-যাভরা-ুজরা-ুপরা। আয এই জলভগুলর
অভয়ীযাই ফাঙারীরদয কারছ লফলি করযরছ উলচৎ টাকায লফলনভরয়। জলভও লফলি করযরছ, টাকাটাও নানা বারফ
অচয় করয এখন বূলভুত্র ফায ঔদ্ধতয ছদলখরয় লকছু অভীয়া চাইরছ মারদয কারছ জলভ লফলি করযরছ, তারদয
উরেদ করয লদরত। অথচ প্রথভ প্রথভ ফাঙারীযা মখন এখারন এরলছর তখন বূলভুরত্রযা বাররাবারফই এরদয
স্বাগত জালনরয়লছর। কাযণ, তাযা ভরন কযত অভীয়ারদয ারথ ফাঙারীযা থাকরর তারদয বাররাই রফ। ফলতীন
এরাকাগুররা ভানুল লদরয় বলতয রর ফাঘ- বািুক, বুত-ছপ্রলিরদয াত ছথরক ছযাই াওয়া মারফ। লকন্তু মতলদন
ছমরত রাগর লফরযারধয ফযালপ্ত ততই ফাড়রত রাগর। ছই লফরযারধয ুরমারগ একদর উগ্র বূলভুত্র ন্ত্রা আযম্ভ
করয লদররা। ওরদয উরেয লফরদী তাড়াও এয অজুারত ফাঙারী ছখদাও আরন্দারন। ছই "রখদাও’ এয আতি
কতটা লফবৎ রত ারয তায ফণযনা ছরখক লদরয়রছন গরল্প -

‚বুফন তায েী ফানায কথায় াংলফত লপরয ছর। তালকরয় ছদখর ফউ - ছভরয় লফছানায় জুফুথুফু রয় ফর
আরছ। কুলয আররাটা দ দ কযরছ।ভরন য়, ছতর ছনই।ফাতার লনরব মারফ এক্ষুলন।’৭
এই অবয ফফযয ন্ত্রাফাদীযা বুফরনয েীরক গনধলযণ করয।ফালড় জ্বালররয় ছদয়। এযকভ অাংখয বুফন ছদয
অফস্থা চররছ আজ উত্তয-ূফয বাযরত।ওরদয একটাই অযাধ,ওযা ফাঙারী। এই ফাঙারীরদয কান্নায কথাই জীফন
যকায তুরর ধরযরছন তাঁয ছছাটগরল্প। তাঁয ছছাটগরল্পয অনযতভ আকলযণ ফাাংরায ফাইরয ফাঙারীরদয লফরলত
উত্তয-ূফয বাযরতয যাজযগুলররত ফফাকাযী ফাঙারীরদয জীফন, জীলফকা এফাং ছখানকায স্থায়ী ফালন্দা রয়ও
শুধুভাত্র ফাঙারী ফায কাযরণ লফলবন্নবারফ অতযাচাযীত, লনীলড়ত ফায ছফদনাফ কাললন। ছদবারগয পরর
লিভফরঙ্গ আা ফাঙারীরদয লক বয়াফ লযণলত রয়রছ তা লনরয় ফাাংরা ালরতয অরনক গল্প লরলখত রয়রছ।
লকন্ত ছদবারগয পরর ূফযফঙ্গ ছথরক আগত ফাঙারী মাযা উত্তয-ূফয বাযরত এর ফফা স্থান কযররন তা লনরয়
লিভফরঙ্গয ফাাংরা াললতযরকযা খুফ কভ ছরখা লররখরছন। জীফন যকারযয ছছাটগরল্পয াতন্তয্য এখারনই, লতলন
লিভফরঙ্গ ছথরকও উত্তয-ূফয বাযরতয ফাঙারীরদয জীফন লচত্রন করযরছন।রছাটগরল্প তুরর এরনরছন এই
ফাঙারীরদয জীফন কাললন ও জীফন চমযা।
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৬) যকায জীফন: ‘উৎখাত’, জীফন যকারযয ছশ্রষ্ঠ গল্প, একু তক প্রকালন, ১৫, যাভাচযণ ছদ
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ছকারকাতা-৭০০১১১, প্রথভ প্রকা - ১ ভাচয- ২০০৮
৩) ফভযন প্রূন (াংকরক ও ম্পাদনা) : ‘ছদবাগ-ছদতযাগ প্রঙ্গ উত্তয-ূফয বাযত’, লবলক াফলরায, যস্বতী
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