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Abstract 
 

Division of country doesn't include only  political or geographic division, it also pull out all 

division of society, culture and also sentiments of peoples of that country. This events leads 

to more painful as because freedom is associated with the division of country. Narendra 

Mitra's novel narrates the direct effects of division towards people of the country. He 

narrated all sentiments of people, their feelings, and problems during freedom fight. 
 

Narendra Mitra was a writer, whose lifespan was from 1916-1975. During this period, 

whole country was under threats of world war. Starvation and riots made more measurable  

around the country. For that reason Narendra Mitra's novel narrates multiple times the 

problems of all villages and towns due to the division of country. He narrated all 

consequences of division and also compared before and after division. During this period, 

many families were homeless due to shifting on the basis of religious division, many were 

left behind their property to save their lives. Many miss happening was also there to ladies 

by inhuman brutality behaviour of bad people. Some people spent beggar like situation after 

shifting and settled down at Shiyalda railway station. The loss of property during division 

made people to occupy others property in illegal way at Bangal. All immigrants were facing 

problems of unemployment. Even Starvation made worst during this periods. All these 

situations was beautifully narrated by Narendra Mitra's novel. He put all scenario of that 

period in his novel. 
 

     প্রায় দু’দশা িছরেে ঔ মনরিমশক শাসন অরে দে স্বাধ্ীনযা অজজন করেমছল ভােয যা মছল খমিয এিং সিসো 

সঙু্কল। ভােযীয় উ িহারেশরক দু’ভাগ করে মিজামযযরেে মভমেরয গমিয হল ভােয ও  ামকস্তান দুমট োষ্ট। জাময 

ও ধ্রিজে মভমেরয এই মিভাজরনে ফরল ইসলাি ধ্িজািলম্বী োষ্ট্র  ামকস্তান দথরক মহন্দুো চরল এরলন ভােরয, 

ভােরযে িুসলিানো অরনরকই চরল দগরলন  ামকস্তারন। এই োওয়া আসাে আসাে প্রমিয়া িনু্ত্ব ূর্জ মছল না। িহু 

উৎ ীেন, লুণ্ঠন, অযোচাে সহে করে  াঞ্জারি এ  মিিিরে আসরয দ রেমছরলন মহন্দু সম্প্রোরয়ে িানুষজন। 

স্বভূমিহাোিাে েন্ত্রর্াে সরেই অযোচামেয হিাে অমভজ্ঞযা মছল যাাঁরেে সেী। এয িরো একমট ঘটনা সামহরযে যাে 

মচহ্ন দেরখ োরি “ এটাই স্বাভামিক। েমেও িাংলা সামহরযে এই মি ুল আরলােরনে খুি দিমশ প্রমযফলন হয় মন িরল 

অরনরক িরন করেন, িরন করেন, মকন্তু এই অমভজ্ঞযা রূ াময়য হরয়রছ এিন দলখাও কি নয়, দেিন” উ নোস, 

দছারটাগল্প, সৃ্মমযকথা ইযোমে।  
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     আিো জামন দে, মিশ্বেুরধােেকারল ভােযভাগ এই উ িহারেরশে িৃহেি ট্রারজমড। একটা দেশভাগ হওয়া 

িারন দকিল োজননমযক িা দভৌগমলক নয় ভাগ হরয় দগরছ সিাজ, সংস্কৃময, মিখমিয হরয়রছ িানুরষে িন। এ 

ঘটনাটা আেও িিজামেক কাের্ স্বাধ্ীনযাে আনরন্দে সরেই মিরশ আরছ দেশভারগে দিেনা। মিভাজরনে প্রযেক্ষ 

আঘাযটা োরেে উ রে  রেমছল, দসই সি আশ্রয়মছন্ন িানুরষে িরন দকিন মছল এই ঘটনাে প্রমযমিয়া, কীরচারখ 

দেরখমছল যাো স্বাধ্ীনযারক। যাাঁরেে দসই সংকট, সংগ্রাি, দিেনা ও মি েজরয়ে কামহমনই আিো দেখাে দচষ্টা করেমছ 

নরেন্ননাথ মিরেে কথাসামহরযেে িধ্ে মেরয়।  
 

     নরেন্ননাথ মিে (১৯১৬-১৯৭৫) চমিরশে েশরকে দলখক িরলই  মেমচয। চমিরশে েশক এিন একটা সিয় 

েখন  ৃমথিী জুরে মিশেুরধে মিভীমষকা, ভােয জুরে িন্বেে, োো ও দেশভারগে ভয়ািহ  মের্ময। যাই এটাই 

স্বাভামিক দে যাাঁে দলখায় ঘুরে মফরে আসরি দেশভারগে ফরল শহে ও গ্রারিে জীিন োোয় প্রিল সংকরটে ছমি। 

যরি নরেন্ননাথ দসই অরথজ মেমফউমজ নন, যাাঁে জন্ম ও দিরে ওিা যৎকালীন  ূিজ  ামকস্তারনে অধু্না িাংলারেরশে 

ফমেে ুরে হরলও মযমন ফমেে ুে োরজন্ন করলজ দথরক আই, এ  াশ কোে  ে কলকাযাে িেিাসী করলরজ মি.এ 

ক্লারস  োশুনা শুরু করেন। থাকরয শুরু করেন িেিাজাে মশয়ালেহ দিাে দথরক মকছু েূরে িেলা দলরন এক 

আত্মীরয়ে িামেরয। চাে িছে জব্বল ুরে কিজসূরে থাকা ছাোও  যাাঁে িাকী জীিরনে প্রায় সিটাই দকরটরছ 

কলকাযাে নানা মিকানায়। দেশভারগে ফরল ও াে িাংলাে লক্ষ লক্ষ উিাস্তু েখন আছরে  রেমছল এ াে িাংলাে 

সীিােিযজী দজলাগুমলরয ও কলকাযাে উ ারে, দসই ভয়ঙ্কে অমভজ্ঞযাে প্রযেক্ষ শমেক মযমন মছরলন না, িেং িলা 

োয় কলকাযাে দসই এরলাঝরেে মেনগুমলে মযমন মছরলন অসহায় েশজক। এই প্রসরে সরযেন্ননাথ েরেে িেিেমট 

েথাথজ”‚ঔ মনরিমশক মশক্ষা নরেন্ননাথরক খুি দিমশ মছন্নিূল কেরয  ারেমন। িালে ও বকরশারেে গ্রািজীিরনে 

অমভজ্ঞযা, গ্রািজীিরনে দছাট দছাট সুখ দুুঃখরক নরেন্ননাথ কখনই দভারলনমন।‛
(১) 

 

     যাাঁে কথাসামহরযে দেশভাগ ও উিাস্তু সিসো মকছুটা স্থান অমধ্কাে করে আরছ। মকছুটা িলাে কাের্ এই দে, যাাঁে 

দিমশেভাগ দলখায় দেশভাগ ও উিাস্তু  মেমস্থমযে সংকরটে ফরল  াশ্বজ প্রমযমিয়া উরি এরস িানুরষে জীিরনে নানা 

সািামজক ও িানমসক অশামে ও সিসো। এই প্রসরে সুরেষ্ণা চিিযজীে একমট িযািয উরিখরোগে”

‚কথাসামহমযেকরেে িরধ্ে হয়রযা সিরচরয় দিমশ এ মিষরয় মলরখরছন নরেন্ননাথ। সিসোে নানা মিমচে ও িানমিক 

মেক যুরল ধ্রেরছন যাাঁে কলরি।‛
(২) 

 

     যরি একজন দলখক েখন এেকি একমট ভয়ািহ ঘটনাে েশজক হন, মযমন দযা যখন শুধু্ একজন েশজক িাে 

থারকন না, দসই ঘটনা ছমিে  ে ছমি হরয় ওরি একজন দলখরকে অমভজ্ঞযা,  েিযজী মেনগুমলরয মযমন দসই 

অমভজ্ঞযা ধ্রে দেরখরছন এরকে  ে এক গরল্প ও দকান দকান উ নোরস। 
 

     দেশভারগে প্রভাি ও দেরশ, মিরশষ করে কলকাযাে উিাস্তু জীিরনে চেি দুেজশা মনরয় দলখা অসংখে গল্প মনরয় 

আরলাচনাে  মেসে এখারন না থাকরলও িেং করয়কমট গল্প দিরছ মনরয় আিো আমিষ্কাে কোে দচষ্টা করেমছ 

নরেন্ন মিে কী দচারখ দেরখমছরলন দসই আগুরন দ াো মেনগুমল, যাাঁে দলখনীরয কীভারি এাঁরকমছরলন দসই যীব্র 

েহরনে দচহাো। 
 

     আিারেে দেরশ সামহরযেে িমহিা মিচাে কো হয় যাে চলমিে রূ  দেখাে  ে, দেিনমট মিভূমযভূষরর্ে ‘ রথে 

 াাঁচামল’ একসিয় সযেমজৎ োরয়ে হায ধ্রে দ ৌরছ মগরয়মছল মিরশ্বে েেিারে। দযিমন নরেন্ননাথ মিরেে 

‘অিযেমর্কা’ একমেন মিখোয হরয় উিল সযেমজৎ োরয়ে কোিোয় ‘িহানগে’ এে রূ  ধ্রে। এ মিষরয় স্বয়ং 

দলখক িরলরছন” ‚িহানগে আমেরয মছল ‘অিযেমর্কা’। দচাদ্দ-িছে আরগ (১৩৫৬) ‘আনন্দ িাজাে  মেকা’  ূজা 

সংখোয় গল্পমট প্রথি প্রকামশয হয় যাে ে ‘চোই-উৎোই গল্প সংকলরন অ মেিমযজয আকারে দলখামট গ্রন্থভুক্ত 

কমে। সম্প্রময ‘অিযেমর্কা’দক স্বনািধ্নে মচে  মেচালক সযেমজৎ োয় ছায়ামচরে রূ  মেরয়রছন ‘িহানগে’ নািমট 
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যাাঁেই দেওয়া’’ 
(৩)
 অিযেমর্কা গল্প প্রথরিই উিাের্ কেলাি এই কােরর্ দে গল্পমট দেশভারগে িমল এক েিময 

সুব্রয “ আেমযে সংসাে স্বভািযই আমথজকভারি অসচ্ছল। িৃধ িািা-িা ও মযনমট ভাই দিারনে সংসাে মনরয় সুব্রয 

খুিই মি েজস্ত। একাে দোজগারে  মেিারেে ভের্-দ াষর্ কেরয অ ােগ হওয়ায় দস িাধ্ে হরয় স্ত্রী আেমযরক িরল 

চাকমে মনরয, োরয সংসারে একটু সুোহা হয়। আেময একমট চাকমে দজাগাে করে, দসলস এে চাকমে, দে চাকমেরয 

আেমযে সুন্দে িুখ ও শেীে কাজ করে দকািামনে দপ্রাডারেে মিজ্ঞা ন মহসারি। আেমযে কাজ উরলন দিমসরনে 

িেিহাে মশরখ শহরেে অনে িামেরয মগরয় দসই দিমশরনে িেিহাে মশমখরয় আসা। 
 

     আেমযে চাকমে সংসারে স্বচ্ছলযা আনরলও এক অনে জমটলযাে সৃমষ্ট হয় সুব্রয ও আেমযে োিযে জীিরন। 

সুব্রযে িরন হয় আেময আে যয িরনারোগ দনই সুব্রযে উ ে েযটা মছল চাকমে দোগোরনে আরগ। সুব্রয খুাঁজরয 

থারক আেমযে এই অিরনারোরগে কাের্। গল্পমটরয  ূিজিাংলা দথরক চরল আসা এক েক্ষর্শীল  মেিারে 

অথজননমযক প্ররয়াজরনই েখন িামেে িউ চাকমে দনয় যখন  মেিারেে  ুরুরষো কীভারি মিরূ  প্রমযমিয়া িেক্ত 

করে। দে সুব্রযরক িলরয শুমন”‘ ুরুষ দহাক, দিরয় দহাক আজকাল িরস খাওয়াে মক দজা আরছ কারোে’
(৪)
। দসই 

সুব্রযে িুরখ শুনরয  াই – দযািারক হয় চাকমে ছােরয হরি নয়রযা আিারক।’ েমেও সুব্রয একমেন আেমযে 

অমফস মগরয় আমিস্কাে করে যাে িোরনজাে আেমযরক এিন খাটায় োে ফরল আেময েখন ঘরে দফরে যাে শেীে 

ও িরন একটুও ভারলািাসা থারক না। সুব্রয দিারঝ আেমযে িোরনজাে যাে দপ্ররিে প্রমযিন্ধী নয়। আেমযে শ্ররিে 

োমিোে।  রে আেময চাকমে ছারে মিকই, মকন্তু সিূর্জ অনে কােরর্” আেমযে সহকিজী এমডরথে নারি মিরথে 

চমেে হনরনে অমভরোগ আরন িোরনজাে, যাে প্রমযিারে। সুব্রয আেমযরক িরল দস মনযােই দসমিরিিাল িাঙামল 

দিরয়। যাে উেরে আেমযে অমভিানী কণ্ঠ জ্বরল ওরি; যুমি, যুমিও যাই িলছ! 
 

     এই গরল্পে সরে দেশভারগে দকানও সোসমে সিকজ দনই, যরি দেশভারগে ফরল একমট িধ্েমিে  মেিারে 

কীেকি সংকট ঘমনরয় আরস যাে উোহের্ এই গল্পমট। 
 

     যরি নরেন্ন মিরেে অনে একমট মিখোয গল্প ‘ ালঙ্ক’ সোসমে দেশভাগরক দকন্ন করেই েমচয। দেশভারগে 

 রেও োজরিাহন দথরক দগরছন  ূিজ  ামকস্তারন, মকন্তু যাাঁে  ুরেে মিিাহ মেরয়রছন চিী ুরেে অমম্বকা দিারসে 

নাযমনে সরে যাো দিলাঘারটে ভাোিামেরয মেন অমযিামহয করেন আমথজক সংকরটে িরধ্ে। দেশভারগে কােরর্ই 

এই সংকট। অথজকরষ্টে কােরর্ই োজরিাহরনে  ুেিধূ্ অসীিা শ্বশুেরক জানায়  ূিজ  ামকস্তারন দেরখ আসা যাে 

িার ে িামেে দেওয়া  ালঙ্কমট মিমি করে কলকাযায় টাকা  ািারয আে এই ঘটনারক দকন্ন করে শুরু হয় োিযীয় 

টানার ারেন। অ িামনয োজরিাহন  ালঙ্কটা িাে করে মেরয়রছ, দস দেরশে িকিুল  ালঙ্কমট দকরন। প্রিল 

উরেমজয হরয়  ালঙ্কমট মিমি কোে  ে োজরিাহন উ লমি করেন যাাঁে মসধাে ভুল, যাাঁে দ ৌরুরষই আঘায 

লাগায় মযমন আিাে মফরে দ রয চান  ালঙ্কমট, মকন্তু িকিুল িরল, ওই  ালঙ্ক হল যাে ‘ ুরুরষে যোজ’। িকিুরলে 

প্রযোখোন আেও উেপ্ত করে দযারল োজরিাহনরক। অর ক্ষাকৃয োজরিাহন দচষ্টা করেন িকিুলরক দহনস্থা কেরয। 

োজরিাহরনে সরে িকিুরলে লোইরয় োজরিাহন িিশ  েজদুস্ত করে দযারলন িকিুলরক। ফযুে িকিুরলে স্ত্রী 

ফরযিা িরল ওরি, ‘শুমন এখন দযা আিারগা  ামকস্তান। আিারগা দিাসলিারনে োজত্ব। এখন আিো না খাইয়া 

িেি কোন? িকিুরলে সোনো ওই  ালরঙ্কে অমধ্কাে দ রয়রছ যা োজরিাহরনে কারছ এক প্রিল অ িান, মযমন 

িকিুরলে কাছ দথরক দে-করেই দহাক মফরে দ রয চান  ালঙ্কটা। করয়ক িুহূরযজে দিারধ্ উন্মে হরয় দে ভুল 

মসধাে মনরয়রছন যা আঘায দহরনরছ যাাঁে িেজাোয়। 
 

     হিাৎ একমেন  েমশ কালেু িুরখ শুনরলন িকিুল মিমি করে মেরচ্ছ  ালঙ্কটা, শুরন আে ও উরেমজয হরয় 

 েরলন োজরিাহন, সরে সরে িৃমষ্টে িরধ্ে, জ্বরেে দঘারে কািু োজরিাহন দসই োরযই হামজে হন িকিুরলে 

িামেরয, মকন্তু মগরয় দশারনন িকিুল িলরছ আযজমদ্দ দেেশটাকাে উ রে আেও েশটাকা দিমশ মেরয চাওয়ারযও 

দস মিমি কেরয োমজ হয়মন  ালঙ্কমট। 
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     গল্পটারয দেশভারগে ফরল সৃমষ্ট হওয়া দুই সম্প্রোরয়ে িরধ্ে টানার ারেন ও িান িজায় োখাে এক লোকু 

ছমি। কািরগালা ’ আরেকমট গল্প দেখারন দেশভারগে মনিজিযাে িমল নীেে ও যাে স্ত্রী অমনিারক মনরয়। ওরি 

কলকাযাে এক ভাোিামেরয নীেে ো দিযন  ায় যারয যাে  রক্ষ কলকাযাে স্ট্োটাস িজায় োখাটা িুশমকল, 

মকন্তু অমনিা যারেে অভাি সরেও দলাকরক অরহযুক িরোরলারকামি দেমখরয় সুখ  ায়। যাে এক িনু্ মযরলােিা 

থারক মটরনে ঘরে শুধু্ মভযটা  াকা, মকন্তু মভযরে আরলা দনই, এিন সোাঁযরসরয। অমনিা থারক শহরে, োজাে 

হারল। দসই কােরর্ অমনিা মনরজরক িরন করে োজধ্ানীে োর্ী, সম্রাজ্ঞী। িাইরেে দলাক দক চা খাইরয় দিাধ্ করে 

আমভজারযেে অহংকাে। স্বািীে অজারে মকরন দফরল একুশ টাকা োরিে শামে। িরল, শহরে এরল এসি কেরযই 

হয়, না কেরল দলারক মনরন্দ করে। 
 

     েরথষ্ট দেস্তহীন অমনিা োস্তায় দিমেরয়  রে কলকাযা ঘুেরয, উরি িরস ডািল দডকারেে দোযালায়, িরল 

িারঝ িারঝ ট্রাি- িারস না উিরল শহরে আমছ িরনই হয়না। আে মক চিৎকােই না লারগ দোযলা িারসে সািরনে 

মসটগুমলরয মগরয় িসরল। দোযলা িাস দ রল একযলা িারস উমি না। দিশ লারগ চলে িারসে চূোয় িরস দুমেরকে 

দোকান  াট, িানুষজন দেখরয। 
 

     অমনিাে এই উিােরর্ে ম ছরন েরয়রছ উিাসা, গমেি হওয়া সরেও যাে দলাক দেখারনা অহংকাে আসরল দস 

দিাঝারয চায় যাো ও াে িাংলাে এক মিেিান ঘরেে িানুষ, এ ারে এরস ও যারেে মিে কি দনই। 
 

     দেশভারগে কথা িলরয দগরল নরেন্ন মিরেে এক অনে মিখোয গল্প ‘দহডিাস্ট্াে’ এে কথা। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেকাে 

মছরলন  ূিজরেে সাগে ুে এি.ই স্কুরলে দহডিাস্ট্াে। স্কুলমট সেকামে সাহােে দ য িাে  ঞ্চাশটাকা। যরি কৃষ্ণ 

প্রসন্ন সেকারেে অনে দোজগাে মছল স্কুরলে দসরিটামে মনযেনাোয়র্িািুে িামেরয  য়াঁমেশটাকাে মটউশমন। মনরজে 

দ শায় মযমন মছরলন খুিই সন্তুষ্ট। মকন্তু দেশভারগে ফরল যাাঁে জীিরন দনরি এল চেি মি জেয়। আেও িহু িানুরষে 

িরযা স্কুরলে দসরিটামে মনযেনাোয়র্িািু দেশ যোগ করে চরল দগরলন  ামকস্তান দছরে। মটউশমন চরল দেরযই খুি 

মি ারক  েরলন প্রসন্নিািু। িাধ্ে হরয় স্ত্রী লাির্েলযা ও কনো গীযারক মনরয় মযমন ও চরল এরলন কলকাযাে হমেশ 

চোটামজজ দোরডে এক করলামন িমস্তরয। কলকাযা এরস দিকাে কৃষ্ণপ্রসন্ন যখন খুি আযােরে, কীভারি সংসাে 

চালারিন দভরি কুল  ামচ্ছরলন না, অরিরশরষ দোগারোগ কেরলন যাাঁেই এক কৃযী ছাে মনরূ ি নন্দীে সরে। 

মনরূ ি ১৯৩২দসে িোরচ দজলায় ফাস্ট্জ হওয়া দছরল, স্কলাোমশ  দ রয় সুনাি অজজন করেমছল ওরেরশ। এখন 

কলকযাে েীমযিরযা প্রমযমিয। 
 

     প্রসন্ন সেকাে দগরলন যাে দসই ছারেই কারছ চাকুমেে সন্ারন। 
 

     িহুকাল  রে মশক্ষরকে সরে কৃযী ছারেে। দুজরনে িরধ্ে শুরু হল স্মৃময দোিন্থন ও নানা প্রসে মনরয় গল্প। 

অিরশরষ যাে কারছ চাকমেে প্রাথজনা জানারয ছাে যাে মশক্ষকরক মনরয়াগ কেল দকোমনে  রে। মকন্তু দহডিাস্ট্াে 

এিন একমট  ে, িানুষ গোে কামেগে মেমন যাে  রক্ষ দকোমনে জীিন িামনরয় দনওয়া কমিন। একজন প্রধ্ান 

মশক্ষরকে নীমযরিাধ্, োময়ত্বজ্ঞান অনে দে দকান িানুরষে দচরয় অরনক দিমশ। মছল যাাঁে িানুষ গোে আনন্দ। দসই 

িহান জীিন দছরে কলকাযায় এরস হাাঁম রয়  েরলন, মকন্তু মকছু দযা কোে দনই, উেে ূমযজে যামগরে িহাল হরয 

হরয়রছ  াঁচামশটাকাে চাকমেরয। 
 

     যরি জীিন িেলারনাে সরে সরে মনরজরকও িেলারয হয় িানুষরক। কলকাযাে জীিরন সামিল হরয় মযমন 

মনরজরক িেরল মেরয চাইরছন, আে দসই  মেিযজন নজে এোয়মন ছাে মনরূ রিে। মযমন েখন দহডিাস্ট্াে মছরলন 

মযমন থাকরযন সো িেস্ত, মনরজে স্কুল মনরয় এযই মনিগ্ন থাকুরযন দে, জািাে দিাযাি, লাগারযও ভুরল দেরযন 

অথচ দসই মশক্ষক দকোমন হওয়াে  ে িন মেরয়রছন িমহেরেে সারজ, এখন দ াষাক  রেন অরনক  মে ামট করে। 
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     সাজ িেরলরছ যাে মকন্তু মভযরে সো জাগরুক যাে মশক্ষকযাে চমেে। অমফরস যারক দিয়াোরেে সেজাে করে 

দেওয়াে  ে কানাই, মিম ন, শীযলরেে উ রে শুরু হরয়রছ যাে দহডিাস্ট্ামে। যরি, যাে এই  মেিযজরনে কথা 

কাউরক িুঝরয মেরয নাোজ। যাই মনরূ রিে সারথ একারে কথা িলাে সিয় মযমন িরলন, একমট মেরকারয়স্ট্, 

মনরূ ি এসি কথা দেন গীযাে িা, মক দজনারেল িোরনজােরেে কারন না োয়!’ 
 

      ািরকে িুঝরয অসুমিরধ্ হয় না, দেশভারগে  ে এ ারে চরল আসাে  েও প্রসন্নিািু দচযনায় েরয় দগরছ দসই 

নীমযরিাধ্ অেরেে সােলে, জমটল শহরে জীিন অভেস্ত হরয়ও বনমযকযা ধ্রে োখাে িোকুল প্রয়াস। 
 

     আে একমট গল্প ‘আসির্জী’দযও লক্ষ কমে দেশভারগে অিশোম্ভািী কুফল। উিাস্তু কালীরিাহন চিিযজী 

স মেিারে ভাোরট হরয়রছন এক ধ্নী, মশমক্ষয েুিক প্রিীে ভট্টচারেজে িামেরয। কালীরিাহনিািু একমট দছারটা 

দকািানীে দহড দসলসিোন। যাে কনো অঞ্জমল সুন্দেী, অমিিামহয করলরজ  রে। এেকি  টভূমিরয ো হরয় থারক 

কাছাকামছ আসরয চায় প্রিীে ও অঞ্জমল। মকন্তু দুই  মেিারেে িরধ্ে আমথজক িেিধ্ান এযটাই দে, যারেে িরধ্ে 

আলা   েজে হয় না। 
 

     কামলরিাহন িািুে স্ত্রী সোনসম্ভিা, মকন্তু আমথজক েূেিস্থাে কােরর্ িামেে োিযীয় কাজকিজ কেরয হয় দ ায়াময 

স্ত্রীরকই। যারয প্রমযরিশী দকউ সহানুভূময প্রকাশ কেরল কালীরিাহনিািু িরলন ‘মঝ দযা োখরয চাই, মেমে, মকন্তু 

 ছন্দিয দলাক  াওয়া োয় কই, োরক যারক োখরয প্রিৃমে হয় না, দুটাকা িেং দিমশ দনয় মনক, মকন্তু হারযে 

কাজটুকু  মেষ্কাে হওইয়া চাই।’ 
 

     মকন্তু গরল্পে দকন্নমিন্দু কালীরিাহনিািু নন, প্রিীে ও অঞ্জমল। প্রিীে শুধু্ অিস্থা ন্ন যাই নয়, যাে চাকমেও দিশ 

উাঁচুেরেে। দস দকানও এক ইমির নরডি ইনরভস্ট্রিরিে দজনারেল িোরনজাে। অঞ্জমল প্রিীরেে মিে,  েিেজাো 

মিষরয় সরচযন, যােও ইরচ্ছ প্রিীরেে সরে সিকজ বযমে কো, মকন্তু আমথজক অনটরনে কােরর্ অঞ্জমলে সাহস হয় না 

প্রিীরেে সরে সিকজ স্থা রন। 
 

     ইরচ্ছ করেই একটা দুেত্ব িজাে োরখ প্রিীরেে সরে। 
 

     অঞ্জমলে িািা-িারয়ে ইরচ্ছ প্রিীরেে সরে দিরয়ে মিরয় মেরয, মকন্তু যাাঁরেেও সংরকাচ আমথজক িেিধ্ারনে 

কােরর্। যিু সুরোগ দ রলই িলরয ছারেন না। অঞ্জমলে ো রূ , ওে ো রুমচ, মিেো-িুমধ, যারয িরো দলারকে 

ঘরেই জন্মারনা উমচৎ মছল।’ আিাে কখরনা িরলন ‘অঞ্জমলরক দে দনরি দস িকরি না।’ ‘ওরক গেীরিে ঘরে দেিন 

িানারি, োজাে ঘরেও দযিমন।’ 
 

     আসরল কালীরিাহনিািু দসলসিোরনে চাকমে করেন, যাই দসলসিোরন কায়োরযই মিিের্ দেন দিরয়ে রূ -

গুরর্ে োরয প্রিীে িা যাে  মেিাে আকৃষ্ট হয় অঞ্জমলে প্রময। 

      দেশভারগে ফরল িহু স্বচ্ছল, এিনকী ধ্নী  মেিাে ও  েজিমসয হরয়রছ চেি োমেরযেে িরধ্ে, যাে  মের্ারি 

কনোরক মিিাহ র্ে কেরয মিজ্ঞা ন কেরয হয় অসহায় ম যারক। যারয সফলও হন। প্রিীে আঙমট মেরয় মিিারহে 

প্রমযশ্রুময দেয় অঞ্জমলরক। যিু দশষ েক্ষা হয়না, মিরয়ে সি মিকিাক, হিাৎ কিজরক্ষরে টাকা চুমেে অমভরোরগ দগ্রপ্তাে 

হন কালীরিাহনিািু, মিরয় দভরঙ োয় যখনকাে িরযা। চেি আমথজক সংকট দেখা দেওয়ায় অঞ্জমলরক িন্ক মেরয 

হয় প্রিীরেে দেওয়া আংমট, মকন্তু দসই খিে প্রিীরেে কারন দগরল খুি রুষ্ট হয় প্রিীে। যিু প্রিীরেে িরন দপ্রি অটুট, 

দস আমথজক সাহােও মেরয চায় অঞ্জমলরক, যিু যা প্রযোখোন করে অঞ্জমল। অথচ যাাঁে কাাঁরধ্ এখন দগাটা সংসাে। 

যাে উ ে দিকাে ভাই হািুল জমেরয়  রে এিন এক ঝঞ্চারট োে  মের্ারি ধ্ো  রে দস। এরকে  রে এক 

মি জেয় সংসারেে প্রময ালন, দুই দিারনে ভের্  ষর্”সি মিমলরয় অঞ্জমলরক চাকমে মনরযই হরি। শুরন প্রিীে যাে 

অমফরস অঞ্জমলরক চাকমে মেরয দগরলও মকন্তু যা দস দনয় না। 
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     আিেজ এই অঞ্জমল চমেেমট। যাে আত্মামভিান এযই দিমশ দে প্রিীে যারক সিজরযাভারি সাহােে কেরয চাইরলও 

দস প্রযোখোন করে শুধ্ু িাথা উাঁচু করে িাাঁচরয চায় িরল। প্রিীেরক যখন ভােী অসহায় লারগ, দস িরল, ‘হৃেরয়ে 

কল্পনা আে নয়। এই একমট সাধ্াের্ দিরয়ে জনে আিাে সিস্ত েম্ভ, সিস্ত দ ৌরুষ মনুঃরশষ মক এরকিারে দেউল 

হরয হরি?’ যাে িরন হয় নােীে কারছ মভক্ষা করেও দপ্রি দিরল না!’ 
 

     দশরষ অঞ্জমল চাকমে দ রয় দোজগারেে টাকায় আিাে দসই আংমটটা ছামেরয়  মেরয় দেয় প্রিীরেে আঙুরল, 

িরল, ‘দযািাে হারযই থাক। দফে দকান িািলা দিাকদ্দিা শুরু হল, আিাে কখন িাাঁধ্  রে, আিাে কখন িাাঁধ্া  মে 

মিক কী!’ দস  এয  মকছুে  রে ও মিরয় কেরয োমজ হয়না প্রিীেরক। যাে যখনও িরন হয় যাে িরযা েীন ঘরেে 

দিরয়ে  রক্ষ মিেিান প্রিীেরক মিরয় কো মিক হরি না। 
 

     গল্পটা যাে  রেই দশষ হরয় োয়,  ািক অনুভি করে, এ গল্প দেিন দেশভাগ-  েিযজী একমট সংসারেে 

বেরনেে কামহমন, দযিমন অঞ্জমলে আত্মমভিারনেও। 
 

     আিো আরেকমট গরল্প দেমখ ও াে িাংলা দথরক আসা মশমশে যারেে  মেিাে মনরয় উরিরছ দিরলঘাটাে এক 

 ুরোরনা িামেে একযলায় মযনমট ঘে মনরয়। যারেে এিনই সংগময দে ইরলকমট্রক লাইট খাো  হরয় দগরলও যা 

সামেরয় মনরয  ারে না। হিাৎ যাে সরে দেখা হরয় োয় যাে দছারটারিলাে িনু্ িীরেরনে”দে িীরেন খুিই দশৌমখন। 
 

     মশমশরেে যরুর্ী দিান চা করে মনরয় আরস িীরেরনে জনে। দসই িুহূরযজ কারেি চরল োওয়ায় অরুর্াে হারয 

হায দিরক োয় িীরেরনে, দসটাই যারেে দপ্রি সৃমষ্ট হওয়াে প্রথি িুহূযজ।  রে জানা দগল কারেি োয় মন, খাো  

হরয় দগরছ যারেে দিইনসুইচ। িীরেন ভাে দনয় যারেে খাো  হরয় োওয়া লাইন মিক কোে। অমফস ছুমট মনরয় 

সেিঞ্জািসহ কানাই নারি একমট দলাকরক মনরয় আরস মশমশরেে িামেরয। কানাইরক অনে কাজ মেরয় িাইরে 

 ামিরয় িীরেন অরুর্াে হারযই িাল্বমট দেয়। যারেে িরধ্ে ভারলািাসা গাঢ় হরয় উরি। 
 

     যাে করয়কমেন  রে মশমশে মসরনিাে করয়কমট  াস মনরয় আরস “ স্ত্রী ও দিারনে সারথ িীরেনরকও সারথ 

মনরয় োওয়াে জনে। অরুর্াে কাছ দথরক িীরেরনে মিকানা মনরয় মশমশে আমিষ্কাে কেল িীরেন যারেে দচরয়ও 

বেরনেে িরধ্ে থারক, আসরল দ শায় দস মনরজই ইরলকমট্টক মিমস্ত্র। অিরশরষ, মশমশে মনরজই আে উরেোগী হয় না 

অরুর্াে সারথ িীরেরনে সিকজ স্থা রন। 
 

      ে  ে করয়কমট গরল্পে রূ রেখা অনুধ্ািন করে আিো দেখাে দচষ্টা করেমছ নরেন্ননাথ মিরেে গরল্প 

কীভারি ধ্ো  রেরছ দেশভারগে ফল। 
 

     আসরল সাযচমিরশে দেশভাগ িাংলাে ইমযহারসে সিরচরয় মনিজি সযে। যাে অরনকগুরলা  েজায় আরছ ো 

নানাভারি ধ্ো  রেরছ মিমভন্ন সিরয়ে সামহমযেকরেে দলখায়। দেিন” দেশভারগে আরগ ও  রে মহন্দু-িুসলিারনে 

েক্তক্ষয়ী োো, অ াে িাংলা দথরক েরল েরল মভরটিামটে িায়া যোগ করে স মেিারে এ ারে চরল আরস, আসাে 

সিয় স্বজন হাোরনা দহরক শুরু করে দিরয়রেে উ ে অিানুমষক অযোচাে। এ াে িাংলায় এরস মশয়ালেহ দস্ট্শরন 

মেরনে  ে মেনমভখামেে জীিন ো ন কো, িহু  মেশ্রি ও দখাাঁজাখুাঁমজে  ে িাথা দগাাঁজাে জনে একটুকরো জমি 

 াওয়া িা না  াওয়া, এ িাংলাে নানা জায়গায় উিাস্তুরেে জমি জিেেখল ও দছারটা দছাট িামে বযমে কো, িাথা 

দগাাঁজাে জায়গা  াওয়াে  ে রুমজরোজগারেে আশায় মিভ্রাে হরয় ঘুরে দিোরনা, চেি যামেরযেে িরধ্ে সাংসামেক 

নানা অশামে। 
 

     এেকি আেও িহু  েজায় ছুাঁরয় এ াে িাংলাে িানুষরেে িরধ্ে এক সিয় মিরশ োয়। আিো লক্ষ কমে 

নরেন্ননাথ মিে িূলয মলরখরছন দশষ দুই  েজায় মনরয়, সাংসামেক সিসো ও অশামে মনরয়। 
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