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ইয়িহাস য়বভাগ, কলযাণী য়বশ্বয়বেযালি, নেীিা, পয়িমবঙ্গ, ভারি
Abstract
The partition of India was certainly the main cause of disunity as well as the refugee issue.
Although we have come across various national partitions before and afterwards, yet the
Partition of India introduces a diverse historical context. Turning the two communities
against each other and lighting up the fiery grudge among the society and also giving it an
institutional image, by converting a united land into two different nations, was a part of this
partition It was a brutal attack on mutual companionship. Having arrived on the arks of
British as the pioneer of anarchy, fulfilling their selfish desires behind the closed doors of
sectarianism, tearing apart the soul of intact Indian, an era of temporary joy was
introduced. The two nations India and Pakistan were brought in view in 1947. Even the
constructors of this whole picture might not be able to realise the immense destruction it
caused to the public lives and properties, or else maybe the lives, of the two shores would
not have to get acquainted with so many riots, plunder, and rape, death and killing cases.
Those who were once one soul in two bodies, the circumstances turned them into sworn
enemies overnight. Even the Indian Army, Navy, Indian civil service, Rail and central
Treasury and most importantly the unity among people were also divided. As a result, even
if we are free from the British, the scars are still vivid. We still came across internal
communal unrest and border issues. The flow of events is mentioned in this journal.
Keywords: India, Partition, British rule, Anarchy, Refugee, Communalism, Riot.

ভাগ বা য়বচ্ছেে শব্দয়ির সাচ্ছে পয়রয়িি আমরা সকচ্ছলই, য়কন্তু এর সম্মুখীন আমরা দকউ হচ্ছি িাই না।
দকান সুস্থ পায়রবার দহাক বা সমাজ, এই ভাচ্ছগর পয়রপন্থী জনমি য়নয়বিচ্ছশচ্ছে আমরা সকচ্ছলই। দসখান
দেশভাগ কখনই দমচ্ছন দনওিা সম্ভবপর নি। কারণ দেশ আমাচ্ছের কাচ্ছে দকান দভৌগয়লক পয়রমন্ডল নি, িা
আমাচ্ছের মািৃসমা। িাই বার বার দেশমািার শৃঙ্খলচ্ছমািচ্ছন অসাংখয সন্তান জীবন োন কচ্ছরচ্ছে, য়পেপা
হিয়ন। আমাচ্ছের এই ভারিবেি বহু ববয়িচ্ছের দেশ, বহু ভাোর দেশ, আসমুদ্র য়হমািল, মরু ও শসয শযামল
নেীমািৃক এক দেশ। দভৌগয়লক ভাচ্ছবই এর য়বয়ভন্নিা সুস্পষ্ট, আর িাই বহু সাংস্কৃয়ির রূপ দিাচ্ছখ পচ্ছে,
এচ্ছিা য়বয়ভন্নিা এি ববয়িে সচ্ছেও ঐচ্ছকযর সুর ধ্বয়নি হি আমাচ্ছের মনচ্ছন। কয়ব অিুল প্রসাে দসচ্ছনর
ভাোি–

“নানা ভাো, নানা মি, নানা পয়রধান
য়বয়বচ্ছধর মাচ্ছে দেখ য়মলন মহান।’’
প্রকৃি অচ্ছেি দেশ ভাগ যিিা না য়েল ধমি ও িার আেচ্ছশির রূপচ্ছরখাি, িার দিচ্ছি দবয়শ য়েল য়কেু
মানুচ্ছের ক্ষমিা দলালুপ ও রাজননয়িক স্বােিায়িি আশা-আকাঙ্খার বয়হিঃপ্রকাচ্ছশর প্রয়িেয়ব। দুই দেচ্ছশর
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অগয়ণি জনচ্ছগাষ্ঠীচ্ছক িার বাস্তুয়ভচ্ছি দেচ্ছে আসচ্ছি বাধয করা হি। িার পায়রপায়শ্বিক ও দভৌগয়লক
আত্মচ্ছকচ্ছের সাচ্ছে য়েন্নমকচ্ছল কুঘারাকাি কচ্ছর, নিুন এক পয়রচ্ছবচ্ছশ জীবন-জীয়বকার উচ্ছেচ্ছশয িচ্ছল
আসচ্ছি। দেশভাগ য়দ্বজায়িিচ্ছের য়হচ্ছসচ্ছব শুধু নি, মানবিাবাচ্ছের য়বভচ্ছের সমাচ্ছবশ। ইষ্ট ইয়িিা
দকাম্পানীর সুরাচ্ছি বায়ণজয স্থাপন ১৬০৮ য়িস্টাব্দ দেচ্ছক শুরু কচ্ছর পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ য়িস্টাব্দ ঐয়িহায়সক
পালা বেচ্ছলর দক্ষে এবাং ১৭৬৪ য়িস্টাব্দ বক্সাচ্ছরর যুদ্ধ ও ১৭৬৫ য়িস্টাচ্ছব্দ বাাংলার দেওিায়ন লাচ্ছভর সুবাচ্ছে
িাচ্ছের য়ভি মজবুি কচ্ছর, সামায়জক য়বচ্ছভে সৃয়ষ্টর পে মসৃণ হচ্ছলও সাম্প্রোয়িক উস্কায়ন িখনও মাোিাো
য়েচ্ছি উঘচ্ছি পাচ্ছরয়ন। যা দপচ্ছরয়েল ১৮৫৮ য়খস্টাচ্ছব্দর মহায়বচ্ছদ্রাচ্ছহর সমি দেচ্ছক। দোি দোি সম্প্রোি
ইাংচ্ছরজ শাসচ্ছনর উচ্ছেচ্ছে য়নচ্ছজচ্ছের সবিশয়ে য়নচ্ছিায়জি কচ্ছর। আর ইাংচ্ছরজ দসই সুচ্ছযাচ্ছগ িাচ্ছের েেভঙ্গ
করার ফয়ি আঁচ্ছি। ইাংচ্ছরজ শাসচ্ছন প্রিযক্ষ অপ্রিযক্ষ যাই দহাক িার মকচ্ছল য়েল সাম্প্রোয়িকিার বীজমন্ত্র। যা
আজও স্থানীি দেচ্ছক জািীি রাজনীয়িচ্ছি সমান ভাচ্ছব প্রচ্ছযাজয, আর িাচ্ছি কৃিাহুয়ি য়েচ্ছে য়হিু ও মুসয়লম
দুই সম্প্রোচ্ছির দগাঁো ও দমৌলবােী সাংগঘন ও িাচ্ছের দনিৃত্ব। এই একই েয়ব ফুয়িচ্ছি িুচ্ছলচ্ছেন কয়ব
জীবনানি োশ িাঁর ‘১৯৪৬-৪৭’ কয়বিাি।
বঙ্গভচ্ছঙ্গর অবযবয়হি পচ্ছর সাংস্কাচ্ছরর নাচ্ছম ১৯১৯ য়িস্টাচ্ছব্দর মচ্ছেগু-দিমসচ্ছফার্ি শাসন আইন এবাং
১৯৩৫ য়িস্টাচ্ছব্দর ভারি শাসন আইন কাযিকর কচ্ছর, য়বরাি সাাংয়বধায়নক সাংস্কার সাধচ্ছনর নাচ্ছম মকলি
দকেীি সরকাচ্ছরর য়নিন্ত্রচ্ছণ য়িয়িশ আয়ধপিযচ্ছক সুয়নয়িি করার মাধযচ্ছম বহু য়েচ্ছনর মচ্ছনাবাঞ্ছা পকরণ করা
হি। ক্রমবধিমান রাজননয়িক য়বচ্ছরায়ধিার পয়রচ্ছপ্রয়ক্ষচ্ছি, ঔপয়নচ্ছবয়শক শাসন অবসাচ্ছনর সুপয়রকয়িি
ভাচ্ছবই ১৯৪৭ য়িয়স্টচ্ছব্দ য়িয়িশরা দস্বোি ভারি িযাগ কচ্ছরয়েল বা স্বাধীনিা ভারিবাসীচ্ছক ‘উপহার’
য়েচ্ছিয়েল। এই য়বেচ্ছি হাওিার্ি িযাচ্ছস্টর্ ও কালি িীজ-এর একয়ি মন্তবয উচ্ছেখচ্ছযাগয ভারিবচ্ছেি
ঔপয়নচ্ছবয়শকিার অবসান য়বেচ্ছি যারা িিিা কচ্ছরন, িাচ্ছের এক প্রচ্ছে মিয়বচ্ছরাধ দেখা দেি দয ভারিবাসী
য়ক স্বাধীনিা অজিন কচ্ছরয়েল, নায়ক “ইয়িবািক য়বিক্ষণ রাষ্ট্রনীয়িচ্ছের োয়িত্ব পালন য়হচ্ছসচ্ছব” ইাংচ্ছরজ
দস্বোি ভারিবচ্ছেির শাসন ক্ষমিা হস্তান্তর কচ্ছরয়েল। য়িচ্ছিন খুব ভাচ্ছলা কচ্ছরই জানি ভারিবচ্ছেির শায়ন্তপক ণি
শাসন ক্ষমিা হস্তান্তচ্ছর সবচ্ছিচ্ছি বে বাধা য়েল য়হিু-মুসলমান অননকয। ১৯৩৭ িীিঃ য়নবিািচ্ছন বাাংলাি
মুসয়লম লীগ য়বরাি সফলিা লাভ কচ্ছর। বাাংলাচ্ছিই ৩৬য়ি আসন ও সাংরয়ক্ষি দমাি ৪৮২য়ি আসচ্ছনর মচ্ছধয
১০৪য়ি আসন লাভ কচ্ছর। ১৯৩৭ য়িস্টাচ্ছব্দ বাাংলার মুখযমন্ত্রী এ. দক. ফজলুল হক মুসয়লম লীচ্ছগ দযাগোন
কচ্ছরন। হচ্ছকর বযাপক জনয়প্রিিা বাাংলাচ্ছক মুসয়লম লীচ্ছগর দুচ্ছগি পয়রণি কচ্ছর। বাাংলার দনিা য়হচ্ছসচ্ছব
ফজলুল হক লীচ্ছগর সভাি, মুসয়লমচ্ছের জনয পৃেক রাচ্ছষ্ট্রর োয়ব রাচ্ছখ । ১৯৪০ য়িস্টাচ্ছব্দর লাচ্ছহার প্রস্তাচ্ছব
যার খসো রয়িি হচ্ছি য়গচ্ছিয়েল। ১৯৪৫ িীিঃ লীচ্ছগর সফলিাি মহম্মে আলী য়জন্নাচ্ছক ভারিীি
মুসলমানচ্ছের অয়বসাংবায়েি দনিাি পয়রণি কচ্ছর। এবেরই এইি. এস. দসাহরাওিােিী য়েেী কনচ্ছভনশচ্ছন
‘একয়ি মুসলমান’ রাচ্ছষ্ট্রর প্রস্তাব উত্থাপন কচ্ছরন। যার ফলস্বরুপ ১৯৪৭ য়িস্টাচ্ছব্দর ১৪ আগস্ট সাক্ষয হচ্ছি
আচ্ছে। এমিাবস্তাি ভারচ্ছির ক্ষমিা হস্তান্তচ্ছরর দপেচ্ছন এিলী অবলীলাক্রচ্ছমই স্বীকার কচ্ছরচ্ছেন সুভােিে
বসু ও আজাে য়হি দফৌচ্ছজর প্রভাব।
১৯৪৬ িীিঃ জওহরলাল দনচ্ছহরুর দনিৃচ্ছত্ব অন্তবিিী সরকাচ্ছর মুসয়লম লীগ প্রেচ্ছম দযাগ দেিয়ন। অচ্ছনক
আচ্ছলািনার পর লীগ সরকাচ্ছর দযাগোন কচ্ছর। য়কন্তু িিক্ষচ্ছণ কলকািা ও দনািাখায়ল সহ অখন্ড ভারচ্ছির,
অচ্ছনক জািগাি য়হিু-মুসলমান োঙ্গার পিভকয়ম রয়িি হচ্ছি য়গচ্ছিয়েল। ইয়িমচ্ছধয লর্ি মাউেবযািচ্ছনর
ভারচ্ছি পোপিণ হি। “মাউেবযািন ও দমৌলানা আবুল কালাম আজাে এর মচ্ছধয আচ্ছলািনা হি, আজাে
লর্িচ্ছক দবাোচ্ছনার দিষ্টা কচ্ছরন দয মুসয়লম লীগ ও কাংচ্ছেচ্ছসর মচ্ছধয মি পােিকয কচ্ছম এচ্ছসচ্ছে।” “য়কন্তু
মাউেবযািন বচ্ছলন য়িয়িশরা ক্ষমিা হস্তান্তর করচ্ছি বদ্ধপয়রকর। য়কন্তু ভারিবচ্ছেি িলমান য়হিু-মুসলমান
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সাংকাি বচ্ছের জনয পেচ্ছক্ষপ য়নচ্ছি হচ্ছব। এমিাবস্থাি প্রশাসচ্ছনর গা োো মচ্ছনাভাচ্ছব োঙ্গা দ্রুিিার সাচ্ছে
েয়েচ্ছি পেচ্ছি লাগল।”
“দমৌলানা আবুল কালাম ভারি য়বভাচ্ছগর দক্ষচ্ছে দুয়ি কারচ্ছণর কো উচ্ছেখ কচ্ছরচ্ছেন। প্রেমিিঃ
জওহরলাল দনচ্ছহরুচ্ছক রায়জ করাচ্ছনার য়বেি লর্ি মাউেবযাচ্ছির স্ত্রীর একয়ি বে প্রভাব, কারণ দলয়র্
মাউেবযাচ্ছিন িার স্বামীর কাচ্ছজ যারা য়দ্বমি করচ্ছিন, িাচ্ছের কাচ্ছে স্বামীর য়িন্তাভাবনা দপৌঁচ্ছে য়েচ্ছি
িাচ্ছের সম্ময়ি আোি করচ্ছিন। অনয কারণ য়েচ্ছলন কৃষ্ণচ্ছমনন। কৃষ্ণচ্ছমনন দনচ্ছহরুর একজন বে ভে
য়েচ্ছলন, দনচ্ছহরুও কৃষ্ণচ্ছমননচ্ছক খুব পেি করচ্ছিন।” সেিার পযাচ্ছিচ্ছলর েৃয়ষ্টভয়ঙ্গ সম্পচ্ছকি দমৌলানা আজাে
িাঁর বইচ্ছি য়লচ্ছখচ্ছেন “আমরা পেি কয়র য়কাংবা না কয়র, ভারিবচ্ছেি দুচ্ছিা জায়ি আচ্ছে। য়হিু এবাং
মুসলমানরা এক জায়ি য়হচ্ছসচ্ছব ঐকযবদ্ধ হচ্ছি পাচ্ছর না। যখন দুই ভাই একসাচ্ছে োকচ্ছি পাচ্ছর না, িখন
িারা আলাো হচ্ছি যাি। িাচ্ছের পাওনা য়নচ্ছি আলাো হচ্ছি যাবার পর িারা আবার বেু হচ্ছি যাি। য়কন্তু
িাচ্ছের যয়ে একসাচ্ছে োকচ্ছি বাধয করা হি িাহচ্ছল িারা প্রয়িয়েন েগো করচ্ছব। প্রয়িয়েন মারামায়র করার
দিচ্ছি একবার বে েগো কচ্ছর আলাো হচ্ছি যাওিািাই ভাচ্ছলা।”
“মাউেবযাচ্ছিন অচ্ছনক আচ্ছগই কাংচ্ছেচ্ছসর অিচ্ছর পায়কস্থান বিরীর বীজ বপন কচ্ছরয়েচ্ছলন।” দনচ্ছহরুও
আজােচ্ছক অনুচ্ছরাধ কচ্ছরয়েচ্ছলন ভারি ভাগ দমচ্ছন দনওিার কো। দমৌলানা আজাে জওহরলাল দনচ্ছহরুচ্ছক
সিকি কচ্ছর বচ্ছলয়েচ্ছলন- “আমরা যয়ে ভারি ভাগ করার য়বেচ্ছি একমি হই িাহচ্ছল ইয়িহাস দকানয়েনও
আমাচ্ছের ক্ষমা করচ্ছব না।” গােীজী, দনচ্ছহরু ও সেিার বেভভাই পযাচ্ছিলচ্ছক দবাোচ্ছি বযেি হবার পর
আজাচ্ছের উপরই দশে ভরসা দরচ্ছখয়েচ্ছলন। একয়েন গােীজী আজােচ্ছক বচ্ছলয়েচ্ছলন- “ভারি ভাচ্ছগর
য়বেিয়ি এখন বে একয়ি ভচ্ছির কারণ হচ্ছিচ্ছে। মচ্ছন হচ্ছে বেভভাই (সেিার পযাচ্ছিল) এবাং জওহরলাল
আত্মসমপিণ কচ্ছরচ্ছে। আপয়ন এখন য়ক করচ্ছবন? আপয়ন য়ক আমার পাচ্ছশ োকচ্ছবন নায়ক আপয়নও মি
পয়রবিিন কচ্ছরচ্ছেন? কাংচ্ছেস যয়ে ভারি ভাচ্ছগর প্রস্তাব দমচ্ছন দনি িাহচ্ছল দসিা আমার মৃিচ্ছেচ্ছহর উপর
য়েচ্ছি হচ্ছি হচ্ছব। আয়ম যিয়েন জীয়বি আয়ে িিয়েন ভারিবেি ভাগ মানব না।”
“জুন মাচ্ছসই ভারি ভাগ বাস্তব রূপ দনি। ২০দশ জুন বাাংলা ও ২৩ দশ জুন পাঞ্জাব আযচ্ছসম্বয়লচ্ছি
দেশভাগ সাংক্রান্ত য়সদ্ধান্ত েহণ কচ্ছর, পয়িম পাঞ্জাব ও পকবিবঙ্গ পায়কস্তাচ্ছন যাচ্ছব এবাং বায়কিা ভারিবচ্ছেি
োকচ্ছব। য়সেু, বালুয়িস্তান ও পচ্ছর উত্তর-পয়িম সীমান্ত প্রচ্ছেশ আব্দুল গফফর খাচ্ছনর য়বরুচ্ছদ্ধ য়গচ্ছি
পায়কস্তাচ্ছন দযাগ দেওিার ইো প্রকাশ কচ্ছর। এমিাবস্থাি মাউেবযািচ্ছনর পরবিিী কাজ য়েল দুয়ি সীমান্ত
কয়মশন য়নচ্ছিাগ করা যার দনিৃত্ব দেন সযার য়সয়রল রযার্য় ফ। েি সপ্তাচ্ছহর মচ্ছধয দয সীমানা য়নধিারণ হি।
িাচ্ছি ভাইসরি দমচ্ছন য়নচ্ছলও লক্ষ লক্ষ মানুচ্ছের কাচ্ছে িা য়েল য়নপীেচ্ছনর সমান। এমিাবস্থাি ১৯৪৭
সাচ্ছলর ১৫ই আগস্ট ভারি পায়কস্তান স্বাধীন হি। পায়কস্তাচ্ছনর করায়ি নিুন রাজধানী স্থাপন হি ও িার
মসনচ্ছে বচ্ছসন য়জন্না ও দসইয়েনই মধযরাচ্ছি অেিাৎ ১৫ই আগস্ট স্বাধীন ভারচ্ছির প্রেম প্রধান মন্ত্রী য়হচ্ছসচ্ছব
শপে পাঘ কচ্ছরন দনচ্ছহরু, যার পর িার ঐ য়বখযাি ‘ভাচ্ছগযর সচ্ছঙ্গ পকবি য়নধিায়রি সাক্ষাৎ’ নামক ভােণ
দেন।”
দেশভাচ্ছগর যন্ত্রণার কািরিাি, স্বাধীনিা সুখ এচ্ছন দেিয়ন। অচ্ছনচ্ছকরই এই স্বাধীনিাি আনচ্ছির
মানয়সকিা য়েল না। “গােীজীও সারায়েন দকান অনুষ্ঠাচ্ছন দযাগোন না কচ্ছর উচ্ছপাস ও প্রােিনা কচ্ছর কায়িচ্ছি
দেন। ১৯৮৮ িীিঃ দমৌলানা আবুল কালাচ্ছমর ‘India Wins Freedom’ েচ্ছন্থর (১৯৫৭) অপ্রকায়শি য়েশ
পািা প্রকায়শি হি। দমৌলানাও এই স্বাধীনিা মন দেচ্ছক দমচ্ছন য়নচ্ছি পাচ্ছরনয়ন। বীর সাভারকচ্ছরর মি
জািীিিাবােীরাও খুয়শ য়েচ্ছলন না, িারা দিচ্ছিয়েচ্ছলন এক অখি ভারিবেি। আর. এস. এস. ও য়হিু
মহাসভার মি রাষ্ট্রবােী সাংগঘন ভারচ্ছির স্বাধীনিার য়বরুদ্ধানুষ্ঠাচ্ছনর প্রিার কচ্ছরন। য়কেুয়েচ্ছনর মচ্ছধযই এই
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নক্কারজনক রাজনীয়ির মুচ্ছখাশ আলগা হচ্ছি সচ্ছর যাি ও দিাচ্ছখর ঘুয়ল খচ্ছস পচ্ছে যাি। কারণ স্বরূপ িাচ্ছের
সামচ্ছন প্রকি হি, উপমহাচ্ছেচ্ছশর ইয়িহাচ্ছস য়হাংসাত্মক সাম্প্রোয়িক অিযািার ও হিযালীলা। দযখাচ্ছন
অিযািাচ্ছরর সাংখযািা মাো কুু্য়রচ্ছি দেবার মি য়েল। প্রাি এক য়ময়লিন য়েল য়নহি মানুচ্ছের সাংখযা ও
ধয়েিিাও হচ্ছিয়েল প্রাি ৭৫০০০ হাজার।”
দুই দেচ্ছশর প্রান্ত দেচ্ছক দেন ভয়িি মৃিচ্ছেহ আোনপ্রোন হচ্ছি োচ্ছক। শরণােিী য়শয়বচ্ছরর দুরবস্থাি
স্বাধীনিার আনিও য়িেিাি ম্লান হচ্ছি যাি। ভারি ভাগজয়নি ক্ষিক্ষয়ি স্বীকাচ্ছরর মাধযচ্ছম স্বাধীনিা
অয়জিি হচ্ছলও পায়কস্থাচ্ছন অচ্ছনক মুসয়লমচ্ছের কাচ্ছে দেশভাগই য়েল আসল স্বাধীনিা। মানুচ্ছের মনচ্ছনর
ইো ও িার বয়হিঃপ্রকাশ এবাং সামায়জক িালয়িচ্ছের গয়ি প্রবাহ স্থান পাি ইয়িহাচ্ছস। অগয়ণি মানুচ্ছের সাচ্ছে
দেশ োেচ্ছি হি, দুই পাচ্ছরর বহু য়বয়শষ্ট বযয়েচ্ছের। এই বযো আজও েগেচ্ছগ হচ্ছি আচ্ছে। য়ভচ্ছি-মায়ি,
জয়ম-জমা সব দেচ্ছে রািারায়ি িারা হচ্ছি যাি উদ্বাস্তু। আর এই সঙ্কিমি পয়রয়স্থয়ির ধারাবায়হকিা পাওিা
যাি ঐয়িহায়সক েস্তাচ্ছবজ, সাংবােপে ও সায়হয়িযকচ্ছের দলখয়নর মাধযচ্ছম।
এক সাক্ষাৎকাচ্ছর য়বয়শষ্ট দলখক ও সাাংবায়েক হেি েত্ত সুনীল গচ্ছঙ্গাপাধযািচ্ছক প্রে কচ্ছরন, “য়নচ্ছজর দেশ,
য়নচ্ছজর মায়ি দেচ্ছক য়েন্নমকল হওিার বযোর দোঁিা রচ্ছি দগচ্ছে আপনার সৃয়ষ্টচ্ছি। দকন এ য়বেিিা কুচ্ছর য়ফচ্ছর
এচ্ছসচ্ছে?” সুনীল বাবু িখন উত্তর দেন, “দেশভাগ য়নচ্ছি আমার বাবার একয়ি উয়ে আমার সবসমি মচ্ছন
পচ্ছে।’ ৪৭ এর ১৫ আগস্ট সকাচ্ছল বাবা ভাঙা ভাঙা গলাি বচ্ছলয়েচ্ছলন ভারি স্বাধীন হচ্ছলা, আর আমরা
দেশ হারালাম।” ভারি ও পায়কস্তাচ্ছনর স্বাধীনিার পিভকয়মর উপর সাধারণ মানুচ্ছের স্বচ্ছেশ হারাচ্ছনার বযো
অনুভকি হি। বাঙালী য়হিু ও মুসয়লম য়নয়বিচ্ছশচ্ছে অিযািাচ্ছরর য়শকার হচ্ছি হি আপামর জনসাধারণচ্ছক। ‘পকবি
পয়িম’ উপনযাচ্ছস উদ্বাস্তু হারীি মিল একসমি বচ্ছলন- ‘সয়িযই আইিযি শহর। য়শিালেহ ইয়ষ্টশচ্ছন
য়রয়ফউয়জ য়েকয়েক করিযাচ্ছে িারই মধযয়েিা বহ বহ করচ্ছি করচ্ছি বনচ্ছভাজন পায়িি যাি।’ অয়িন্তয কুমার
দসনগুচ্ছপ্তর ‘স্বাক্ষর’ গচ্ছি মজুর জহুরআলী ও েীননাে সায়মল হয় োঙ্গায়। ভাচ্ছগযর এমনই পয়রহাস,
িাচ্ছের দুজচ্ছকই আশ্রয় য়নচ্ছি হয় এক বায়র়্র য়সঁয়র়্র িলায়। দসখাচ্ছন একজচ্ছনর য়বয়র়্ আর অনযজচ্ছনর
দেশলাই িাচ্ছের মচ্ছধযকার েকরত্ব েকর কচ্ছর দেয়, িারা বুেচ্ছি পাচ্ছর এই দেশ ভাচ্ছগর দপেচ্ছন রচ্ছয়চ্ছে য়কেু
দলাভী মানুচ্ছেরস্বােি। এই একই প্রয়িেয়ব পাই সমচ্ছরশ বসুর ‘আোব’ গচ্ছি সুিা মজুর ও দনৌকার মায়ের
কচ্ছর দফরার গচ্ছি। এমনই রূপ ধরা পচ্ছে নারায়ণ গচ্ছঙ্গাপাধযাচ্ছয়র ‘সীমান্ত’ ও ‘ইজ্জি’ গচ্ছি।
দেশভাচ্ছগর ফচ্ছল দয শকনযিার সৃয়ষ্ট হচ্ছিচ্ছে িার প্রয়িফলন কচ্ছিচ্ছে পয়ে কয়ব জসীমউয়েচ্ছনর বাস্তুিযাগী
কয়বিাি“দেউচ্ছল দেউচ্ছল কাঁয়েচ্ছে দেবিা পকজারীর দখাঁজ কয়র
য়ফচ্ছর এচ্ছসা যারা গাঁ দেচ্ছে দগচ্ছো, িরুলয়িকার বাঁচ্ছধ,
দিামাচ্ছের কচ্ছিা অিীি য়েচ্ছনর মািা ও মমিা কাঁচ্ছে।…..
অিীচ্ছি হিচ্ছিা য়কেু বযাো দেয়ে, দপচ্ছি বা য়কেু বযাো,
আজচ্ছকর য়েচ্ছন ভুচ্ছল যাও ভাই; দসসব অিীি কো।”
দেশভাগ দযমন বাাংলার বুক য়বেীণি কচ্ছর, দিময়ন পাঞ্জাচ্ছবরও য়িে য়েল অনুরূপ ভিাবহিা ও য়বভৎসিাি
পয়রপকণি। প্রবীণ পাঞ্জাবী সাাংবায়েক কুলেীপ নািার িাঁর আত্মজীবনী ‘Beyond the line: An
Autobiography’ -দি প্রাণরক্ষাচ্ছহিু য়বশাল জনিার বাস্তুিযাগ ও য়নমিম হিযালীলার প্রসঙ্গ কুচ্ছর য়ফচ্ছর
এচ্ছসচ্ছে বারাংবার। দুই য়বপরীি মুচ্ছখ একই দেচ্ছশর নাগয়রচ্ছকর যাো, যা দকউ দকান ভাচ্ছবই িািয়ন। এই
ধ্বাংসাত্মক রাজনীয়ির সকেপাি বহু আচ্ছগই রয়িি হচ্ছিয়েল, যার ফল আমরা দেখচ্ছি পাই, ১৯৪৬ এর
আগচ্ছষ্ট সাংগয়ঘি, কলকািা, দনািাখালী ও য়েপুরার োঙ্গাি, যা আমাচ্ছের মচ্ছমি আকাি হাচ্ছন। ৪৭ দশ এই
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প্রবাহধারাি নিুন কচ্ছর গয়ি সঞ্চার কচ্ছর। য়কেু মানুে আচ্ছগই পয়রয়স্থয়ির গভীরিা বুেচ্ছি দপচ্ছর অচ্ছেির
য়বয়নমচ্ছি দেশিযাগ কচ্ছরন। য়কন্তু সাধারচ্ছনর িা বুেচ্ছি বা সামচ্ছেি দকানভাচ্ছবই িা কুচ্ছলািয়ন, ফলি িাচ্ছের
সহাি সম্বলহীন ভাচ্ছবই পায়ে য়েচ্ছিই হি স্বধমিী, স্বচ্ছেচ্ছশ দবঁচ্ছি োকার উচ্ছেচ্ছশয, য়বভচ্ছের কারন দযখাচ্ছন
ধমি।
৪৭ এর দেশভাচ্ছগ সৃষ্ট উদ্বাস্তুচ্ছের সমসযার সন্মুখীন হচ্ছি হি স্থানীি মানুে ও প্রশাসচ্ছনর য়বরূপ আিরণ
ও অেিননয়িক ববেচ্ছমযর কারচ্ছণ। ‘ফয়েিার’ পয়েকার সম্পােক কয়ব সমর দসন িাঁর ‘বাবু বৃিান্ত’ বইচ্ছি এই
য়বেচ্ছি য়বশে ভাচ্ছব আচ্ছলাকপাি কচ্ছরচ্ছেন- “পকবি পায়কস্থান দেচ্ছক অচ্ছনক য়েন্নমকল উদ্বাস্তু এখাচ্ছন এচ্ছসচ্ছেন।
একসচ্ছঙ্গ নি, দখচ্ছপ দখচ্ছপ। দকেীি সরকার িাচ্ছের পুনবিাসচ্ছনর জনয এমন য়কেু কচ্ছরন য়ন। যিিা কচ্ছরচ্ছে
উত্তর ভারচ্ছি।” “পাঞ্জাব, য়েেী ইিযায়ে জািগাি য়বয়ভন্ন সম্প্রোচ্ছির মচ্ছধয দয বীভৎস নরচ্ছমধ িচ্ছল, লক্ষ
লক্ষ দলাক অয়ধবাস দেচ্ছে িচ্ছল আচ্ছস্ত বাধয হন, নিুন জািগাি য়গচ্ছি দয সমসযার মুচ্ছখামুয়খ হন, িার
িুলনা পৃয়েবীর ইয়িহাচ্ছস য়বরল।” “যারা ক্ষমিা দপচ্ছলন িাচ্ছের দকান ক্ষয়ি হিয়ন, িারা মমিস্পশিী বেৃিা
দেবার সুচ্ছযাগ দপচ্ছিচ্ছেন।” “পকবিপায়কস্থাচ্ছন, পয়িমবঙ্গ ও উত্তর ভারচ্ছির মচ্ছিা ভিাবহ িান্ডব কচ্ছিয়ন।
মাচ্ছে মাচ্ছে গিচ্ছগাল দবঁচ্ছধচ্ছে। দলাক মচ্ছরচ্ছে, আিচ্ছঙ্ক অচ্ছনচ্ছক এখাচ্ছন িচ্ছল এচ্ছসচ্ছেন। এখান দেচ্ছক
কিজন পকবি পায়কস্থাচ্ছন য়গচ্ছিচ্ছেন? এখানকার উদ্বাস্তুরা সবাই কলকািাি বা আচ্ছশপাচ্ছশ দনই, অচ্ছনকচ্ছক
বাইচ্ছর পাঘাচ্ছনা হচ্ছিচ্ছে, দযমন েিকারচ্ছণয।” “উদ্বাস্তুচ্ছের আগমন পয়িমবচ্ছঙ্গর উপর প্রবল িাপ সৃয়ষ্ট কচ্ছর
সচ্ছিহ দনই।” “আসচ্ছল পয়িমবচ্ছঙ্গর অচ্ছনচ্ছকর মচ্ছনাবৃয়ত্ত উন্নায়সক, উদ্বাস্তুরা সরকারী দবসরকারীভাচ্ছব
যচ্ছেষ্ট সহানুভকয়ি পানয়ন।”
ফয়রেপুর দেচ্ছক নেীিাি আসা উদ্বাস্তু কয়বিাল সুচ্ছরেনাে সরকাচ্ছরর বাঁধা গাচ্ছন এই েয়ব প্রয়িিমান
হি-

“আমরা যারা বাস্তুহারা, এচ্ছকবাচ্ছরই সবিহারা
িাচ্ছের অন্নয়িন্তা িমৎকার।
িারা দকউ দোচ্ছপ-জঙ্গচ্ছল, দকউ বা িাঁবুর িচ্ছল
দকহ প’দে িালচ্ছবিাচ্ছল, আচ্ছে আজ বনিািাচ্ছল।
দকহ বা দুচ্ছিা অচ্ছন্নর জনয রচ্ছিচ্ছে েন্ডকারচ্ছণয,
দকহ বা য়বনা খুচ্ছন য়গচ্ছিচ্ছে আিামাচ্ছন”………
য়নযিায়িি উদ্বাস্তুরা সাম্প্রোয়িক অসহচ্ছযায়গিার বসবিিী হচ্ছি লাঞ্ছনার স্বীকার দহিু স্বভকয়ম িযাচ্ছগ বাধয
হচ্ছিয়েল, দসই েিাক এখাচ্ছনও িাক্ষুে কচ্ছর আিচ্ছক উঘচ্ছিন। উদ্বাস্তু দনিা হয়রনারািণ অয়ধকারী য়লখচ্ছেন“রানাকাচ্ছি এচ্ছস অচ্ছনচ্ছকই পায়কস্থাচ্ছনর পিাকা মাচ্ছে মচ্ছধয উেচ্ছি দেচ্ছখ হিাশােস্ত হচ্ছলন। রানাকাি,
মাচ্ছেরোম, বনগাঁ, প্রভৃয়ি দরল দস্টশচ্ছনর য়নকিবিিী অচ্ছনক স্থচ্ছন সুচ্ছযাগ দপচ্ছলই অচ্ছনক পায়কস্থান
সমেিচ্ছকরা পায়কস্থাচ্ছনর রাষ্টীি পিাকা উয়েচ্ছি য়েচ্ছিন।”
আনিবাজার পয়েকাি দলখা হচ্ছিচ্ছে- “প্রান্তবিিী দরললাইন ও লঙ্গরখানার মাচ্ছে দসনাোউয়নর পয়রিযে
জয়মচ্ছি য়কেু িাঁবু খায়িচ্ছি সকিনা কযাচ্ছম্পর। আচ্ছলা বলচ্ছি দগািা আঘাচ্ছরা দপেমযাক্স আর হাজারিার মচ্ছিা
হযায়রচ্ছকন। প্রচ্ছিযক সাচ্ছে সািচ্ছশা মানুচ্ছের জনয িয়েশয়ি য়িউবওচ্ছিল। খািা পািখানা ও মুে নেিমা।
লঙ্গরখানা দেচ্ছক দেওিা হি ভাি, র্াল, আিা, জামাকাপে আর ১ িাকা কচ্ছর হািখরি বা ‘দর্াল’। প্রেচ্ছম
মাে বাইশয়ি উদ্বাস্তু পয়রবার য়নচ্ছি শুরু হি কযাম্প।” প্রেম য়েচ্ছক য়বহার ও উয়েেযা উদ্বাস্তুচ্ছের আশ্রি য়েচ্ছল
য়কেুিা লাকব হচ্ছলও, পরবিিীকাচ্ছল িারা উদ্বাস্তুচ্ছের আর য়নচ্ছি অস্বীকার করচ্ছল, এই সাংকি কালীন
পয়রয়স্থয়ির দমাকায়বলাি রাষ্ট্রপয়ি র্. রাচ্ছজেপ্রসাে দক মাচ্ছঘ নামচ্ছি হি। য়িয়ন নেীিার ধুবুয়লিা ও
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রানাকাচ্ছির কুপাসি কযাচ্ছম্প আচ্ছসন ও বাাংলাি বেৃিা য়েচ্ছি িাচ্ছের আশস্ত করার দিষ্টা কচ্ছরন। “১৯৫৪-৫৫
সাল নাগাি িাচ্ছলর অয়িমকলয ও দুিঃপ্রাপযিা উদ্বাস্তুচ্ছের য়বপেেস্ত কচ্ছর দিাচ্ছল। এই সমি দিারা
কারবারীচ্ছের মাধযচ্ছম বধিমান দেচ্ছক বহরমপুর, দেবোম প্রভৃয়ি স্থাচ্ছন য়কেু িাল আসি যা রানাকাচ্ছির
িাচ্ছলর োচ্ছমর িুলনাি য়কেুিা সস্তা য়েল। রানাকাচ্ছির েয়রদ্র অচ্ছনক উদ্বাস্তু পয়রবার এখান দেচ্ছক বহু েকচ্ছর
ঐসব স্থাচ্ছন মধয রাচ্ছির লালচ্ছগালা দেন ধচ্ছর িাল য়কনচ্ছি িচ্ছল দযি। সামানয দু’িার আনা পিসা বাঁিাচ্ছনার
দিস্টাি সারা রাি দজচ্ছগ পয়রবাচ্ছরর জনয দু’িার য়কচ্ছলা িাল য়কনচ্ছি এি েকচ্ছর যাওিা-আসার কিনাি দস
সমচ্ছির উদ্বাস্তুচ্ছের করুণ আয়েিক পয়রয়স্থয়ির য়কেুিা আভাস পাওিা দযচ্ছি পাচ্ছর।”
এই কচ্ছিক পািাি দেশভাগ ও উদ্বাস্তু প্রসঙ্গর বণিনা িুচ্ছল ধরা সম্ভব নি। কচ্ছোয়লি রে নেীর দরাচ্ছি
বায়হি হল কি শি য়নস্পাপ জীবন, দক রাচ্ছখ িার দখাঁজ, দক দনি িার খবর। হিযামচ্ছঞ্চর জীবননাচ্ছিয
ভাগযচ্ছেবী পয়রহাে কচ্ছর দগচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ মানুচ্ছের রচ্ছের োগ িুচ্ছল ধরা যাচ্ছব না, এমন একয়ি েযায়জক
কিনা দযখাচ্ছন য়েন্নমকল মানুচ্ছের েীকি য়ময়েল, যার আচ্ছলােন সায়হচ্ছিযও প্রকাশ দপচ্ছিচ্ছে। স্থান দপচ্ছিচ্ছে কাঁিা
িাচ্ছরর ইয়িহাচ্ছস। এক একয়ি পয়রবাচ্ছরর কি িরুণ প্রাণ হায়রচ্ছি দগচ্ছে দকান করুণ েৃশযপচ্ছি। িচ্ছব
ইয়িহাচ্ছস কিিা ধচ্ছর রাখা সম্ভবপর হচ্ছিচ্ছে িা প্রোিীি, দকান য়েন দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমসযা শুধু
ইয়িহাচ্ছসর একয়ি অধযাি বচ্ছল পয়রয়িি োকচ্ছলও আজ য়কন্তু এর য়বিার য়বচ্ছেেচ্ছণর মাধযচ্ছম িা আমাচ্ছের
েৃয়ষ্টচ্ছগাির হচ্ছে। সাম্প্রয়িক কাচ্ছল শ্রচ্ছদ্ধি অধযাপক, য়শক্ষক ও গচ্ছবেকগণ িাচ্ছের অমকলয সমি য়েচ্ছি এই
য়বেি গুয়ল িুচ্ছল আনার প্রিাচ্ছস িি।
িেযসকে:
১) দসন, অিুল প্রসাে, গীয়িগুঞ্জ
২) গচ্ছঙ্গাপাধযাি, র্িঃ অয়ভয়জৎ, দেশভাগ এর পিভকয়ম বাাংলা কয়বিা ও কোসায়হচ্ছিয
৩) মুন্না, দেবদুলাল, বাাংলা সায়হচ্ছিয দেশভাগ, য়বচ্ছশে য়শি সায়হিয, বািিা ২৪, বাাংলাচ্ছেশ,
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