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চবাংি িোব্দীর মধ্যভারগ ভারেবরষ ব ইাংররজ িাসরনর অবসারন সবরিরয় কলর্িে এবাং অচভিপ্ত ঘটনা
ভারেবষরক
ব
চিখর্িে করা। আকাঙ্খাপূররণর প্রচেশ্রুচে চেরয় স্বরের জীবন রিনায় উরিল ছেরির হারে যখন
স্বাধ্ীনো এরলা, বাাংলা েখন চিখর্িে। ১৯৪৭ -এর ভারে ভারগর সরঙ্গ সরঙ্গ বাঙালী জাচেও চবভার্জে হয়
ছকবলমাত্র ধ্মীয় কাররণ।বাঙালীর জীবরন এই ছেিভারগর প্রভাব ও প্রচের্িয়া ছবেনাবহ ও সুের
ূ
প্রসারী। স্বাধ্ীনো প্রাচপ্তর মুহুরেব জওহরলাল ছনরহরু যখন বরলচ রলন, ঠিক মধ্যরার্ত্রর ঘন্টা যখন বাজরব,
যখন সারা পৃচিবী চনদ্রামগ্ন, েখন ভারে ছজরগ উিরব স্বাধ্ীন জীবরনর মযাোয়।
ব
চকন্তু ছসই ঘুরমর চভেরর
ছয কেটা আেি চ ল, ো ছবাঝা যায়, ছেিটারক ভাগ করার ফরল চ ন্নমূল মানুষগুচলর আত্মকান্নায়।
বাাংলারক ভাগ করর ছেওয়ার ফরল পূব ব পাচকস্তারন সাংখযালঘু চহন্দুরের উপর ছয নারকীয় হেযালীলা ছনরম
এরসচ ল এবাং কাোরর কাোরর মানুষ ওপার বাাংলা ছিরক চভরটমাঠট হাচররয় সম্পূণ ব অজানা, ছকারনাভারবই
না ছেখা একটা ছেরি উিাস্তু হরয় এরসচ ল --- োর যন্ত্রনা একমাত্র ভুক্তরভাগীরাই জারন।

ষারটর েিরকর মাঝামার্ঝ বাাংলা ছ াটগরল্পর আঠঙনায় আসা এবাং পরবেী প্রায় পঁয়োচিি ব র ধ্রর চনরলস
বাাংলা সাচহেয সাধ্নায় চনমগ্ন িাকা ছ াটগল্পকার জীবন সরকার, চযচন চনরজও একজন ভাগযহে ছেিভারগর
অচভিারপ চ ন্নমূল বাঙালী, োঁর অজস্র ছ াটগরল্প ছেিভারগর যন্ত্রণা, হাহাকার, উিাস্তু সমসযা এবাং োর
ছিরকও বড়কিা স্বাধ্ীনো ভাররের পর্িমবরঙ্গর বাইরর ছয সমস্ত বাঙালী আশ্রয় চনরলন োরের কী পচরণচে
হরলা, োর চব ছ াটগরল্পর পাোয় পাোয় চলরখ ছগর ন। আরলািয প্রবরে আমরা প্রাসচঙ্গক ছসই গল্প গুচল
চনরয় আরলািনা কররবা।

ছেিভারগর ফরল উত্তর - পূব ব ভাররে বসবাস স্থাপন করা বাঙালীরের িরম হোিা ভরা, কান্নার জীবনারলখয
গল্প - "ছকাষা" । এই গরল্প ছেিভারগর চিকার বাবা িচরত্রঠটর ছবাবাকান্না পািরকর হৃেরয় ঝড় ছোরল।
ছেিভাগ জচনে কাররণ প্রায় উন্মাে হরয় যাওয়া বাবা িচরত্রঠটর মুরখ সবসময় উচ্চাচরে হয় -"ঘারট নাও বাো আর , উিরলই অয় । " ১

উত্তমপুরুরষ কচিে গরল্পর নায়রকর ছ াটরবলায় বাবার এই সাাংরকচেক কিা ছবাধ্গময হে না । এখন বয়স
যে বাড়র , ছফরল আসা ছেি সম্পরকব বাবার মুরখ উচ্চাচরে হওয়া কিাটা েীব্রভারব অনুধ্াবন কররর ন।
গরল্পর নায়রকর বাচড়র কার ই ব্রহ্মপুত্র নেী। নেীরে ছনৌকা ছেখা যায়।েরব এ ছনৌকা ছ রড় আসা ছেরি
ছযরকম ছনৌকা চ ল, োরমে নয়।পূব ব বাাংলায় প্ররেযরকর ঘারটই ছনৌকা চ ল। আসরল ছস ছেি চ ল নেী-
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নালার ছেি। ব ররর ছবিীরভাগ সময় িারপারি জল িাকে। ছনৌকা াড়া ছকািাও যাবার কিা ভাবাই ছযে
না। ছেরির প্রচে ভারলাবাসা, ছ রড় আসা মাঠটর প্রচে গভীর আর্ত্মকটান বিে গরল্প বারবার স্মৃচেিারণা
এরসর ---

" বুইরনর বাচড়। গফর গাঁও চিরক ছঘাড়ার গাচড়। কাঁিারাস্তা। গাচড় একবার িাইন কাইে হয়, একবার বাম
কাইে। ছনৌকায় নেী পার অইয়া ছগরলই....।"২

ছেিভারগর জনয এই পচরবাররর নেু ন আস্তানা হরয়র বাাংলার বাইরর আসারম। জীবন ও জীচবকার জনয এই
ছেরি মুচেখানার ছোকান চেরয়র ন ধ্ুবচর িহরর। চকন্তু বাঙালী বরল ছসখানকার ভূ চমপুত্ররা খুব ঈষাপরায়ণ।
ব
গল্পকাররর ভাষায় -

" ওরের বরলর , স্বাধ্ীন অহম হরল ঘরর ঘরর িাকরী হরব। োর সরঙ্গ একটার পর একটা রঠঙন ছবলুন
উচড়রয় চেরে। আমরা ছবাকার মরো ছসই রঠঙন ছবলুন ধ্ররে িাইচ ।কারণ অনয রারজযর ছলারকরা এখারন
লুরটপুরট খারে। ওরের হারে বযবসা - বাচণজয- িাকচর, জচম-র্জররে সবচক ু । "৩

ভূ চমপুত্ররের এই জঘনয ঈষাকাের
ব
মরনাবৃচত্ত প্রবাসী বাঙালী জাচের কার এক অচভিাপ। ভূ চমপুত্ররা ছবারঝনা,
বাঙালী মািার ঘাম পারয় ছফরল স্ব- ছরাজগারর এই জায়গায় ছপৌৌঁর র । গল্পকার োই বরলন--

" এইসব কররে চগরয় চনরজরা ছয চপচ রয় পড়র , ছসচেরক ছকারনা ছখয়াল ছনই।ওরা অলস, ছকারনা কাজ
না করর ঘরর বরস বরস খারব। ছলখাপড়া চিখরব না।চনরজরের চেরক না োচকরয় ছক চক করর , শুধ্ু ছসই
চিন্তা, অরনযর প্রচেচহাংসা ছপাষণ। "৪

যারা প্রবাসী বাঙালীরের বুরক প্রচেচনয়ে সন্ত্রারসর ভূ চমকম্প ছোরল োরা অরের প্রচিক্ষণ চনরয় প্রায়িই
হেযালীলায় ছমরে উরি। রক্ত ঝরর, খুন হয় বাঙালী মানুষজন। এ াড়া শুধ্ুমাত্র বাঙালী হবার জনয ছবনারম
চিঠি আরস। চিঠি খুলরলই পনবন্দী করার হুমচকসহ প্রিুর টাকার োবী। বুকভরা এই ছবেনার চেরন বাবা
অনুরিািনা কররন, ছকন এরলন চহন্দুস্তারন।এর ছিরক ছ রড় আসা ছেিই ভারলা চ রলা। ভারলা ছলখাপড়া
চিরখও গরল্পর নায়ক ছক মুচে ছোকারন কাজ কররে হয়। িাকচরর বহু ছিষ্টা কররর । চকন্তু হয়চন।কারণ
এখারন ভূ চমপুত্র না হরল িাকচর পাওয়া মুিচকল। গরল্পর নায়রকর প্রশ্ন--, োর বাবা- মারয়র জন্ম না হয়
এখারন নয়, চকন্তু োর জন্ম ছো এখারন, এই মাঠটরে। োহরল ছস ছকান পারপর ছখসারে চেরে ? পূবপু
ব রুষ
অনয মাঠটর সন্তান বরল ? পূজা- পাবরণ
ব ছকারনা আনন্দ ছনই, সবসময়ই ছযন ছকমন একটা ভয়, ছকমন
একটা আেি।

এই ভয় - আেি ছযন প্রবাসী বাঙালীরের চনয়চে।

স্বাধ্ীনো পরবেী প্রবাসী বাঙালীরের চনরয় চলচখে আর একঠট গল্প -- " জাগরণ "। এই গরল্পর পটভূ চমও
আসাম। সারা আসাম জুরড় েখন বাঙালী ছখোও আরন্দালন িলর । নানা জায়গায় ছবামা চবরফারণ। ফরল
িারপারি ভয়াবহ অবস্থা। সমস্ত বাঙালী বযবসায়ী আের্িে। ছকবলমাত্র বযবসায়ী নন-- িাক্তার, উচকল,
চিক্ষরকরাও বাে ছনই। শুধ্ুমাত্র বাঙালী হবার কাররণ পণবন্দীর চিঠির হুমচক চেরয় প্রিুর টাকা লুরট চনরে
একেল ভূ চমপুত্র। না চেরল ছো উপায়ও ছনই। ওরের হারে অেযাধ্ুচনক আরগ্নয়াে। চবরেিী সব
হাচেয়ার। "জাগরণ" গল্পঠটও উত্তম পুরুরষ চববৃে। ছেিভারগর পর গল্প নায়রকর বাবা চ ন্নমূল হরয় আসারম
বসবাস কররন।আর জীবন ধ্াররণর জনয একঠট ঔষরধ্র ছোকান ছেন। গরল্পর নায়রকর পারির বাচড়রেই
একঘর আসামীয়া প্রচেরবিী চ ল। অেযন্ত গচরব এই পচরবাররর একঠট ছ রলরক গল্পকিরকর বাবা চবনা
পয়সায় পড়ারেন। বয়স বাড়রল এই ছ রলঠট উগ্রপন্থী েরল নাম ছলখায়। গল্পকিরকর বাবার নারমও চিঠি
এরস যায়। টাকা চেরে হরব।টাকার পচরমাণ টাও চবরাট। ছসই টাকা চেরে ছগরল বাচড়- ছোকান সব চবর্ি
করর চেরে হরব। অিি উগ্রপন্থীরের হুমচক, একমারসর মরধ্য টাকা না চেরল গুচল করর হেযা করা হরব।
টাকা চেরে রার্জ হয়চন বাঙালী পচরবারঠট-----
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"টাকা িাকরলও চেমু না। মাররব----, মারুক।চব্রঠটিরের ভয় পাইচন। োঙ্গার সময় ভয় পাইচন।রেি াড়রে
ভয় পাইচন। পচরবাররর মুখ ছিরয় িরল আসরে হরয়র । ছিষ বয়রস ভয় ছপরয় টাকা চেরবা ? না কখরনাই না
!
ছেিভারগর পর ভাসরে ভাসরে এই ছেরি আইচ ।মুরখর কিা পাল্টাইচ । সবচক ু পচরবেবন হইর । এই
েযারির জাংলা পচরষ্কার কইরযযা িসয িযামলা বানাইচ । এখন চকনা বরল, িইলযা যাও।এখন কই যামু ।
কেবার ছেি

াড়ুম। এটা চক আমারের েযাি নয়

?? " ৫

অিি ছেি যখন ভাগ হরয়চ ল েখন ছনোরা বরলচ ল, পর্িম চকাংবা পূবপাচকস্থান
ব
ছিরক ছযসব চহন্দুরা
আসরব োরের ভারেবাসীরা সােরর গ্রহণ কররব। মহাত্মা গােীও বরলচ রলন, কচল্পেভারব বা বাস্তরব আেিগ্রস্ত
হরয় ছযসব চহন্দু পাচকস্তারন চনরজর গৃরহ িাকরে পাররবনা, োরের --, ভারেবাসীর উচিে এইসব মানুষরের
েু'হাে েু রল গ্রহণ করা এবাং সকল প্রকার যুর্ক্ত সঙ্গে সুরযাগ-সুচবধ্া ছেওয়া।োরের অনুভব করারে হরব
ছয, োরা অপচরচিে ছেরি আরসচন। চকন্তু রাষ্ট্র নায়করের এই প্রচেশ্রুচের ছকারনা প্রচেফলন ঘটরলা না।এই
ছেিটাও ছয সাংচবধ্ানগেভারব চভরটমাঠট ছ রড় আসা বাঙালীরেরও এটা ছক ছবাঝারব ছসই েসুযরের । টাকা
চেরে অস্বীকার করায় ছবরঘারর প্রাণ হারারে হরলা গল্প নায়রকর বাবা বৃদ্ধ মানুষঠটরক।আিয ব ছয, গুচলটা
িাচলরয়র , অনয ছকউ নয় ----; প্রচেরবিী ছসই ছ রলটা, যারক এই বৃদ্ধ পড়রিানা িালারনার যাবেীয়
খরি িাচলরয়চ রলন।

চভনরারজয
বসবাসকারী বাঙালীরের চনরয় ছলখা আররকঠট গল্প - "উৎখাে"। এই গরল্পর পটভূ চমও
আসারম বাঙালী ছখোও পচরচস্থচে । ভূ বন নারমর িচরত্রঠট ঘুরমর মরধ্যও স্বে ছেরখ, এই বুর্ঝ এরলা
ওরা,

এই বুর্ঝ সব ঘর বাচড় জ্বাচলরয় চেরলা ---

" হাজার হাজার মানুরষর চিৎকারর আকাি বাোস ছকঁ রপ উিরলা। রারের পাচখরা গা ছিরক ত্রখান হরয়
ছগল িারপারি। সারা চভটায় ছিয়াল িাকরলা। গম গম িরব্দ বহুরলারকর আেবনারে ঘুম ছভরঙ ছগরলা ভুবরনর।
ধ্ড়মচড়রয় উিরলা - কীরসর িব্দ। িাঁখ বাজরলা, কাঁসার িব্দ।আবার িাঁখ বাজরলা, কাঁসার ঘন্টার িব্দ ছকঁ রপ
ছকঁ রপ অরনক েূরর চমচলরয় যারে। েরব চক োঙ্গাবাজরা আসরব ? "৬

ভুবরনর ছিারখর সামরন আরগর ছফরল আসা চেনগুচলর স্মৃচে ছভরস আরস - েখন ধ্বচন চ ল - " আিাহ
আকবর "। গ্রারমর পর গ্রাম পুচড়রয় চেরয়চ ল। বাচড় ছিরক পাচলরয় ছেরন েিনা
ব হরয় চিয়ালেহ এবাং
ু
অবরিরষ আসারম আশ্রয়। ধ্রলশ্বরী নেী ছিরক ব্রহ্মপুত্র বহেূর। েবুও বাঁিার োচগরে িরল আসা।েূর
সম্পরকবর এক কাকা আসারমর িা বাগারন কাজ কররেন। ছসই সুবারে ছেি াড়ার মুহুরেব সবার আরগ
আসারমর কিাই মরন এরসচ ল। ভুবরনর অচভমে, েখন ছকউই আসরে িাইরো না আসারম।শ্বাপেসাংকুল ভূ চম এবাং মযারলচরয়ার জনয। বন জঙ্গরল ভরা এই রারজয অচফস- কা াচর চক ু ই চ ল না।পূব ব বাাংলার
ছলারকরা এরস এসব পারল্ট চেল। এই জচমরে ব রর েুই চেনবার ফসল ফচলরয় জচমরক করর েু লল িসযিযামলা - সুজলা - সুফলা । আর এই জচমগুচল অসময়ীরাই বাঙালীরের কার চবর্ি কররর উচিৎ টাকার
চবচনমরয়। জচমও চবর্ি কররর , টাকাটাও নানা ভারব অপিয় করর এখন ভূ চমপুত্র হবার ঔদ্ধেয
ছেচখরয় চক ু অসমীয়া িাইর যারের কার জচম চবর্ি কররর , োরের উরেে করর চেরে। অিি প্রিম
প্রিম বাঙালীরা যখন এখারন এরসচ ল েখন ভূ চমপুরত্ররা ভারলাভারবই এরের স্বাগে জাচনরয়চ ল। কারণ, োরা
মরন করে অসমীয়ারের সারি বাঙালীরা িাকরল োরের ভারলাই হরব। বসচেহীন এলাকাগুরলা মানুষ চেরয়
ভচেব হরল বাঘ- ভািুক, ভুে-ছপ্রচিরের হাে ছিরক ছরহাই পাওয়া যারব। চকন্তু যেচেন ছযরে লাগল চবররারধ্র
বযাচপ্ত েেই বাড়রে লাগল। ছসই চবররারধ্র সুরযারগ একেল উগ্র ভূ চমপুত্র সন্ত্রাস আরম্ভ করর চেরলা। ওরের
উরেিয চবরেিী োড়াও এর অজুহারে বাঙালী ছখোও আরন্দালন। ছসই "ছখোও "
এর আেি কেটা
চবভৎস হরে পারর োর বণনা
ব ছলখক চেরয়র ন গরল্প -

" ভুবন োর েী বাসনার কিায় সাংচবে চফরর ছপল। োচকরয় ছেখল বউ - ছমরয় চব ানায় জুবুিুবু হরয় বরস
আর । কুচপর আরলাটা েপ েপ করর ।মরন হয়, ছেল ছনই।বাোরস চনরভ যারব এক্ষুচন। "৭
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এই অসভয ববরব সন্ত্রাসবােীরা ভুবরনর েীরক গনধ্ষণব করর।বাচড় জ্বাচলরয় ছেয়। এরকম অসাংখয ভুবন ছের
অবস্থা িলর আজ উত্তর-পূব ব ভাররে।ওরের একটাই অপরাধ্,ওরা বাঙালী। এই বাঙালীরের কান্নার কিাই
জীবন সরকার েু রল ধ্ররর ন োঁর ছ াটগরল্প।
োঁর ছ াটগরল্পর অনযেম আকষণব বাাংলার বাইরর বাঙালীরের
চবরিষে উত্তর-পূব ব ভাররের রাজযগুচলরে বসবাসকারী বাঙালীরের জীবন, জীচবকা এবাং ছসখানকার
স্থায়ী বাচসন্দা হরয়ও শুধ্ুমাত্র বাঙালী হবার কাররণ চবচভন্নভারব অেযািারীে, চনপীচড়ে হবার ছবেনাবহ
কাচহচন। ছেিভারগর ফরল পর্িমবরঙ্গ আসা বাঙালীরের চক ভয়াবহ পচরণচে হরয়র
ো চনরয় বাাংলা সাচহরেয
অরনক গল্প চলচখে হরয়র । চকন্ত ছেিভারগর ফরল পূববঙ্গ
ব
ছিরক আগে বাঙালী যারা উত্তর-পূব ব ভাররে
এরস বসবাস স্থাপন কররলন ো চনরয় পর্িমবরঙ্গর বাাংলা সাচহচেযরকরা খুব কম ছলখা চলরখর ন। জীবন
সরকাররর ছ াটগরল্পর সােন্ত্রযয এখারনই,, চেচন পর্িমবরঙ্গ ছিরকও উত্তর- পূব ব ভাররের বাঙালীরের জীবন
চিত্রন কররর ন।র াটগরল্প েু রল এরনর ন এই বাঙালীরের জীবন কাচহচন ও জীবন িযা।ব

েিয সূত্র
-----------১)

সরকার

প্রকািচন,

জীবন
১৫,

ঃ

"

ছকাষা",

জীবন

সরকাররর

িযামািরণ ছে চিট, ছকালকাো- ৭০০০০৭,

২) সমগ্রন্থ

ঃ

পৃষ্ঠা- ৩২

৩) সমগ্রন্থ

ঃ

পৃষ্ঠা-৩২

ছশ্রষ্ঠ

গল্প

",

একুি

িেক

প্রিম প্রকাি- জুলাই-২০১১, পৃষ্ঠা -৩০

৪) সরকার জীবন
ঃ
" ছকাষা",
জীবন সরকাররর ছশ্রষ্ঠ গল্প ",
একুি িেক
প্রকািচন,
১৫, িযামািরণ ছে চিট, ছকালকাো-৭০০০০৭ , প্রিম প্রকাি- জুলাই-২০১১, পৃষ্ঠা -৩৩

৫)

সরকার

প্রকািচন,

জীবন
১৫,

ঃ

"জাগরণ",

জীবন

সরকাররর

িযামািরণ ছে চিট, ছকালকাো-৭০০০০৭ ,

ছশ্রষ্ঠ

গল্প

",

একুি

িেক

প্রিম প্রকাি- জুলাই-২০১১, পৃষ্ঠা -৬৭

৬) সরকার জীবন
ঃ
" উৎখাে ",
জীবন সরকাররর ছশ্রষ্ঠ গল্প ",
একুি িেক
প্রকািচন,
১৫, িযামািরণ ছে চিট, ছকালকাো-৭০০০০৭ , প্রিম প্রকাি- জুলাই-২০১১, পৃষ্ঠা -৪৫

৭) সমগ্রন্থ

: পৃষ্ঠা-৪৬

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী
------------------------

১) গরঙ্গাপাধ্যায় নারায়ণ : "সাচহরেয ছ াটগল্প", চমত্র ও ছঘাষ পাবচলিাস ব প্রাইরভট চলচমরটি, ১০,
িযামািরণ ছে চিট, ছকালকাো- ৭০০০৭৩, প্রিম চমত্র ও ছঘাষ সাংস্করণ - শ্রাবণ- ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।
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২) ছঘাষ ছসমন্তী ( সম্পােনা) : "ছেিভাগ- স্মৃচে আর স্তব্ধো ", গাঙচিল,
পাকব , ছঘালাবাজার, ছকালকাো-৭০০১১১, প্রিম প্রকাি - ১ মািব- ২০০৮

মাঠটর বাচড়,

ওিার

৩) বমনব প্রসূন ( সাংকলক ও সম্পােনা )
:
" ছেিভাগ - ছেিেযাগ প্রসঙ্গ উত্তর-পূব ব ভারে ",
চভচক পাবচলিাস,ব সরস্বেী এপাটব রমন্ট, ভাঙাগড়, গুয়াহাঠট, প্রিম প্রকাি- ববিাখ -১৪২০ বঙ্গাব্দ।
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