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সলরনা সাসসনয সানালর ডুভযু : ফূবফসেয ংখ্যারঘ ুলন্দযু অলবপ্ত জীফনাসরখ্য 

সভসফফু আরভ 

গসফলক, ফাংরা লফবাগ, সকাচলফায ঞ্চানন ফভবা লফশ্বলফদযারয় 

Abstract 

If we find the partition from a geographer point of view, then it can be seen, it is 

essentially a division of Bengal and Punjab in Indian context. It more deeply is to say, the 

division two major powerful territory is simply based on religion. Actually the British 

government had spread the bait of sectarianism among us, don’t think about its far- 

reaching impact in the future, we accept it without consideration. As a result evil of 

sectarianism till now. 

Selina Hossain is one of the most famous writer in Bangladesh today. Already she has 

become world-class beyond the boundaries of the country. However she is widely known as a 

novelist. In her novels political history, nation, peoples and society gained more 

importance. How was the situation of minority Hindus in East Bengal after partition, in this 

context she wrote her ‘Sonali Dumur’ novel. 

In the novel Animesh’s family had to change their residence not once but three times. In 

their own country they had become refugee. The rioters killed all the members of many 

families Like Madhurilata and Nripen’s families. Many women were forcefully kidnapped. 

Many Hindus were forcefully converted Muslim. And all this happened in the direct support of 

the Pakistan government. Again Pakistan government captured the property belong to the 

minority by requisition and marking them as enemy property. At the one side, the mentally 

and physically torture of Muslims on the Hindus, on the other hand, in the wake of the 

government’s suppression policy. All these real images are carefully sketched by Selina 

Hossain in this novel. 
 

     আভযা কসরই এক ফাসকয স্বীকায কসয সনফ, সলরনা সাসন আজ ওায ফাংরা তথা ফাংরাসদসয একজন 

অনযতভ প্রধান সরখ্ক। লতলন জসেলছসরন ১৯৪৭ াসরয ১৪ জুন, যাজাীসত। লতলন লনজ গুসণই সকফর 

ফাংরাসদসয নয়, ফাংরা বালাযও আজ একজন ফসযণয সরখ্ক। ইলতভসধযই লতলন সদসয গলি অলতক্রভ কসয সয় 

উসেসছন লফশ্বভয়। তসফ তাাঁয ফযাক লযলচলত ঘসে কথা-াললতযক লসসফই। সদ, সদসয ভানুল, ভয় ও ভাজ 

একই াসথ তাাঁয উনযাস ধযা সেসছ। তাাঁয উনযাস যাজননলতক ভয় ফা যাজননলতক আসন্দারন অলধকতয গুরুত্ব 

অজবন কসযসছ। সলরনা সাসন ফযাফযই তাাঁয উনযাস ভকাসরয ভস্ত যকভ ভযাসক স্থান লদসয়সছন। মত 

জলের ভযাই সাকনা সকন, লতলন ভুখ্ লপলযসয় থাসকনলন। তাই তাাঁয উনযাসয লফলয় সয় উসেসছ কখ্নও 

সদবাগ, কখ্নও বালা আসন্দারন, আফায কখ্সনাফা ভুলিমুসেয ভসতা জ্বরন্ত ভযা। সদবাসগয যফতবীসত 

ূফবফসেয ংখ্যারঘু লন্দুসদয লযলস্থলত সকভন লছর, সই সপ্রলিসত লতলন লরসখ্সছন তাাঁয সানালর ডুভুয  উনযালে। 

আভযা এই উনযালে লফসেলসণয ভসধয লদসয় সদখ্ায সচষ্টা কযফ, স্বাধীনতা রাব এফং সদবাসগয সয ূফবফসে 

ংখ্যাগুরু ভুরভাসনয অতযাচায এফং ভুরভান যকাসযয দভন নীলতয জাতাকসর সে ংখ্যারঘ ু লন্দুসদয জীফন 

কীবাসফ দুলফবল সয় উসেসছ। 
 

     উনযালেয প্রথভ আনন্দ ংস্কযণ লডসম্বয ২০১২। উনযাসয েবূলভ ূফব ালকস্তান। ততলদসন ালকস্তান 

একলে ইরালভক যাষ্ট্র লসসফ আত্মপ্রকা কসযসছ। তসফ ফাঙালরয এই নতুন লযচয় তাসদয জীফসন কার সয় 
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দাাঁলেসয়সছ। উনযাসয আখ্যান শুরু য় এক ফবাযা উদ্বাস্তু লযফাসযয থ চরায ভধয লদসয়। ূফব ালকস্তাসন 

ংখ্যারঘু ফায কাযসণ তাযা তাসদয ঘযফালে লফলক্র কসয চসর এসসছ লিভফসে। লকন্তু ফে বাইসয়য সছসর প্রপুল্ল 

তাসদয তালেসয় লদসর তাযা আফায লনসজয সদসই লপসয আস। শুধ ু লক সদ তযাগ কযসরই উদ্বাস্ত য়? লকন্তু 

অলনসভলসদয সদখ্সর সফাঝা মায় ংখ্যারঘুযা লনজ সদসও উদ্বাস্তু, লনজ সদসও তাযা ভূরযীন। বাযত সথসক লপসয 

আায কাযসণ অলনসভলযা লনজ গ্রাসভই ফা কযায অলধকায সথসক ফলঞ্চত সয়সছ। ভুলরভ লরসগয ািা ওয়াসদ 

লভয়া জাসন সভসয সপরায হুভলক লদসর, তাসদয স গ্রাসভয ভায়াও তযাগ কযসত য়। লতরলতর কসয ুনযায় এই 

লযফাযলে নতুন জীফন শুরু কসয চাাঁদুসয এস। সখ্াসন লকছু কার লথতু সরও উনযাসয ভালপ্তসত অলনসভলসদয 

স ফালেও লযতযাগ কযসত সয়সছ। এই লযফায সথসক লযকুইলজন কসয ালকস্তান যকায তাসদয ফালে সকসে 

লনসয়সছ। পসর সগাো উনযা জুসে নায়ক অলনসভল ও তায লযফায মামাফসযয ভসতা জীফন মান কসযসছ। 
 

     তসফ এই লযফাযলে চাাঁদুসয এস সমন ুনযায় ফাাঁচায অনুসপ্রযণা খ্ুাঁসজ ায়। এ গ্রাসভ এসই অলনসভল ও তায 

দুই সফান ীরা ও সদারা স্কুসর বলতব সয়সছ। এখ্াসনই অলনসভসলয নতুন ফনু্ধ সয়সছ আযাপ, সভাস্তপা ও সভঘনা 

নদী। ন্তানসদয এক নতুন জগৎ গসে উেসছ সদসখ্ লযফাসযয কসর খ্ুল। এগ্রাসভ এসই তাসদয ছন্নছাো জীফন 

সমন সসয়সছ এক নতুন গলত। 

 

দুই 
 

     ভাজ সচতন সরখ্ক সলরনা সাসন তাাঁয সগাো উনযা জুসে শুধুই সনলতফাচক লদকগুলর তুসর ধসযনলন। তাাঁয 

উনযাস উসে এসসছ ূফবফসেয ভানুসলয ইলতফাচক লদকগুলরও। সকাযসণই নানান ইলতফাচক ও সনলতফাচক 

চলযসেযা তাাঁয উনযাস লবে কসযসছ। মলদ আভযা উনযাসয লফসল চলযে গুলরসক দুলে বাসগ বাগ কলয, তাসর 

সমফ সনলতফাচক চলযেগুলর আভযা াসফা সগুলর র- ভুলরভ লরসগয ািা ওয়াসদ লভয়া, স্কুসরয প্রধান লিক, 

আইয়ুফ খ্ান, সভানাসয়ভ খ্ান প্রভুখ্। আয অনযলদসক ইলতফাচক চলযে গুলর র- অলনসভল, ভাধুযীরতা, বূসদফ দত্ত, 

ধীসযন্দ্রনাথ দত্ত, তযনাযায়ণলজ, আফদুর ভাসরক, ডািায ভেথনাথ নন্দী প্রবৃলত। এই ভস্ত চলযেগুলর উনযাসয 

ভূর কাললনসক ক্রভ লযণলতয লদসক এলগসয় লনসয় সগসছ। 
 

     দ ফছয ফয়ল অলনসভসলয কাসছ লন্দু-ভুরভান সকানও সবদ সনই। এ ফয়সই স ফনু্ধসত্বয প্রকৃত অথব ফুঝসত 

সসযসছ। এ প্রসে আযাপ ও সভাস্তপাসক স জানায়, ধভব লদসয় ফনু্ধত্ব য়না। ফনু্ধসত্ব থাসক ভসনয োন। অলনসভসলয 

স্কুসরয প্রধান লিসকয লনসদবস গ্রাসভ সভসয়সদয স্কুর ততলযয জনয, ধনী লন্দুসদয সপসর মাওয়া জায়গায ফদসর কারী 

ভলন্দসযয পাাঁকা জলভ দখ্র কযায উসেসয সু্কসরয ভস্ত ছােযা সগসরও লকন্তু অলনসভল মায়লন। ফযং সড যাসযয 

এভন কাজসক স সকানও ভসত ভথবন কসযলন। এই প্রধান লিকই আফায গ্রাসভয আাঁকাফাাঁকা যাস্তা সাজা কযায জনয 

বূসদফ দসত্তয ফাগান ফালে সজায কসয দখ্ন কসযন। তথাল এই চলযেলেসক আভাসদয সনলতফাচক চলযে লসসফ গণয 

কযসত লদ্বধা য়। সকননা, লতলনই আফায অসঘায যাসযয চায সভসয় এফং ীতাং ভাস্টাসযয দুই সভসয়য লফসয়য খ্যসচয 

ভস্ত দালয়ত্ব লনসজই লনসয়সছন। তসফ গালন্ধ আদসব লফশ্বাী তযনাযায়সণয াসথ প্রধান লিসকয তুরনা প্রসে 

অলনসভল ফসরসছ- 
 

     দু’জসনয কাজ ভানুসলয জনয সরও সফ ফে ধযসণয াথবকয আসছ। একলে কাসজ মুি আসছ ভানুসলয লফনয় ও 

নম্রতা। অনয কাসজ মুি আসছ িভতা ও দম্ভ। রিয এক সরও থ লবন্ন।
১
 

 

     এই প্রসে তযনাযায়সণয কথা না ফরসরই নয়। তসফ তাাঁয কথা ফরায ূসফব আয একলে লফলয় আভাসদয জানা 

অফযম্ভাফী সয় ওসে। তেসরাকযনাথ চক্রফতবী লছসরন একজন স্বাধীনতা ংগ্রাভী। লমলন ভাযাজ নাসভ লযলচত। তাাঁয 

অনুকযসণ এই উনযাস তযনাযায়ণলজ নাভক চলযেলে সরখ্ক এাঁসকসছন। এই তেসরাকযনাথ স্বাধীনতা আসন্দারসনয 

জনয লে ফছয ফৃলে কাযাগাসয ফলন্দ লছসরন। সম লনমবাতন ও অতযাচায লতলন সবাগ কসযসছন ফৃলে াসন, 

সদবাসগয য ূফবফসেও তাাঁসক সই লনমবাতসনয লকায সত সয়লছর। সদবাসগয সযও লতলন সদসয ভানুসলয 

জনয লকছু কযায উসেসযই এসদ সছসে কখ্নই মানলন। লকন্তু ১৯৬৫-াসর তাাঁসকও সজসর াোসনা সয়লছর অনযানয 

লন্দু সনতাসদয াসথ। এই প্রসে লতলন সিাসবয াসথই জানান- 
 

     ...এই সদসয স্বাধীনতায জনয মাাঁাযা ংগ্রাভ কলযয়াসছন, মাাঁাসদয লনমবাতন সবাসগয পসর আলয়াসছ সদসয 

স্বাধীনতা, আলভ তাাাঁসদয একজন। আলভ সদসয স্বাধীনতা রাসবয য ইসত গত ১৮ ফৎয মাফৎ গেনভূরক কাজই 



সলরনা সাসসনয সানালর ডুভুয : ূফবফসেয ংখ্যারঘু লন্দুয অলবপ্ত জীফনাসরখ্য      সভসফুফ আরভ 
 

Volume-VI, Issue-II                                              September 2019                                                                      38 

কলযয়া আলয়ালছ। গবনবসভসেয লফরুসে লকছু কলয নাই। আয আভায সদসফায ুযস্কায স্বরূ আভায স্থান ইয়াসছ 

সজর।
২ 

 

     সমসতু সরখ্ক তেসরাকযনাসথয আদসর তযনাযায়ণলজ নাভক চলযেলে অঙ্কন কসযসছন, তাই তেসরাকযনাসথয 

চালযলেক গুণাফরী তযনাযায়সণয ভসধয আভযা খ্ুাঁসজ াই। এই তযনাযায়ণলজ গালন্ধলজয ডাসক াযা লদসয় 

সনায়াখ্ালরসত এসলছসরন। তসফ সখ্ান সথসক লতলন আয কখ্নই লপসয মানলন। গলযফ ভানুসলয সফা কযসফন জনযই 

লতলন এখ্াসন সথসক মান। অলনসভসলয সফান ীরায াসথ লফফা লস্থয য় নৃসন কিুয। সছচলল্লসয দাোয় নৃসসনয 

ফাফা, ভা ও ফে দুই বাই লনত সর, গালন্ধলজ তাসক তযনাযায়সণয াসত অবণ কসযন। সই সথসক তযনাযায়ণই 

নৃসসনয অলববাফক। লতলন ফবদা অন্ধকায দূয কযসত চান। তাই লতলন অন্ধকায সথ রণ্ঠন জ্বালরসয় যাসখ্ন, মাসত 

ভানুল আসরা সদসখ্ াভসন এলগসয় সমসত াসয। এভনলক লতলন এও জালনসয়সছন, ভৃতুযয য তাাঁয সদসয ৎকায না 

কসয সমন ফালেয এক সকানায় ভালে সদওয়া য়। আয মলদ তাাঁয সকানও ঞ্চয় থাসক, তাসর তা লতলন ভৃতুযয ূসফবই 

জনলতকয কাসজয জনয উইর কসয মাসফন। ভৃতসদসয সকন ৎকায কযা সফনা, অলনসভসলয এভন প্রসে লতলন 

জানান- 
 

     সদখ্ছ না, আলভ কত রম্বা ভানুল। আভাসক সাোসত অসনক কাে-লঘ খ্যচ সফ সজনয ৎকায চাই না। তা ছাো 

আভাসক রম্বা কসয ভালে সদওয়া সরও অসনকখ্ালন জায়গা নষ্ট সফ, সজনয লেক কসযলছ ফাইসক ফসর মাফ সম 

আভায ভৃতুযয সে সে সমন াাঁেু দু’সো ভুলেসয় সদওয়া য়। তাযয আভাসক সাজা কসয ফলসয় ভালে লদসর সফল 

ভালে খ্যচ সফ না।
৩
 

 

     লকন্তু ালকস্তান যকায তাাঁসক দুভা সজসর আেসক যাসখ্। তথাল লতলন ধসযই লনসয়লছসরন, সজর-জুরুভ য 

কসয সরও এসদসই থাকসফন। ভানুসলয সফা কযসফন। গালন্ধলজয অলং ফাণী প্রচায কযসফন। 

 

লতন 
 

     ালতয ও ইলতা এসক অসযয াসথ অোেীবাসফ জলেত। মখ্ন ফাস্তলফক সকানও ঘেনা ফা লফলয়সক সকন্দ্র 

কসয ালতয যলচত য়, স ালতয াসেয ূসফব ফাস্তফ তয ম্পসকব আভাসদয এক স্বচ্ছ ধাযণা থাকা উলচত। নয়সতা 

ফাস্তফ তয ম্পসকব আভাসদয ভ্রান্ত ফা লফযীত ধাযণা জোসত াসয। 
 

     কথায় আসছ ভুরভান ভােই ভুরভাসনয বাই। তাই করকাতায় লন্দ-ুভুরভাসনয দাো সর, তায প্রবাফ এস 

সে ুদূয ূফবফসেয সনায়াখ্ালরসতও। াম্প্রদালয়ক দাোয কাযণ খ্ুাঁজসত লগসয় সরখ্ক চাযলে কাযসণয কথা আভাসদয 

জালনসয়সছন, প্রথভত- লিলে াকসগাষ্ঠীয লেমন্ত্র, লদ্বতীয়ত- কংসগ্র ও ভুলরভ লরসগয যাজননলতক স্বাথব, তৃতীয়ত- 

িভতায সিাব, চতুথবত- যস্পসযয প্রলত অলফশ্বা। 

 

     আভযা জালন ূফবফসেয সনায়াখ্ালরসত বয়ঙ্কয দাোয় সকানও সকানও লযফাসযয কর দযসকই তয কযা 

সয়সছ। সনায়াখ্ালরয এই বয়ঙ্কয দাো স্বয়ং গালন্ধলজসকও সনায়াখ্ালরসত ছুসে আসত ফাধয কসযলছর। তাাঁয বালায়- 

It is the cry of outraged womanhood that has promptly called me to Noakhali.
৪
 

 

     গালন্ধলজ সলদন সনায়াখ্ালরসত এস গ্রাসভ গ্রাসভ ঘুসযলছসরন, প্রাথবনাবা কসযলছসরন, অংখ্য ভানুসলয াসথ কথা 

ফসরলছসরন, অলং ফাণী প্রচায কসযলছসরন আয ালন্তয সি কাজ কসযলছসরন। 
 

     সনায়াখ্ালরয দাোয ছলফ এ উনযাসও পুসে উসেসছ ফায ফায। দাোয বয়াফতাসক সরখ্ক কসয়কলে ঘেনায 

ভাধযসভ আভাসদয াভসন উস্থান কসযসছন। উনযাসয স্কুরলিক বূসদফ দসত্তয নাতলন ভাধুযীরতা। দাোয এক 

লতি স্মৃলত তায ভসন লচযস্থায়ী আন কসয লনসয়সছ। সকননা আভযা উনযাস রিয কসযলছ, সনায়াখ্ালরয দাোয ভয় 

সদেলদন য যসিয ভসধয তাসক কুলেসয় াওয়া মায় জ্ঞানাযা অফস্থায়। দাো তায ফাফা-ভা  একই লযফাসযয 

সভাে এগাসযাজন দযসক লগসয় সখ্সয়সছ। তাসক উোয কসযলছর তাযই প্রলতসফী তীভজুভদাসযয স্ত্রী। 

ভাধুযীরতায লযফায ভুরভান সত চায়লন জনয এই নৃং তযাকান্ড চালরসয়সছ ভুরভান দাোফাজযা। তী 

ভজুভদায ও তায স্ত্রীয াভসন তাসদয ন্তাসনয গরায় সছাযা ধসয এই দাোফাজযা। পসর তাসদয দুজনসকই কসরভা 

(রাইরাা ইল্লারাহু) লেসয়, সগাভাং খ্াইসয় ভুরভান ফালনসয় তসফই সছসেসছ। তী ভজুভদাসযয বালায়- 
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     সছসরসভসয়গুসরা লচৎকায কসয কাাঁদসত শুরু কযসর ওসদয গরায কাসছ সছাযা ধসয দাোফাজযা। আলভ ওসদয া 

জলেসয় ধসয ফলর, আভাসদয ভুরভান কসযন। সফরাও কাাঁদসত কাাঁদসত একই কথা ফসর। তখ্নও একজন ফসর, সতাযা 

আভাসদয সে সে কসরভা ফর। রাইল্লাা ইল্লারাহু-। আভযা ওসদয সে সে কসরভা লে।
৫
 

 

     তী ভজুভদাসযয ভুখ্ সথসক ফলণবত সনায়াখ্ালরয দাোয এই লচে সথসক আভযা অনুবফ কযসত ালয, দাোফাজ 

ভুলরভযা ূফবফসে সলদন কত বয়ংকয ফাযাফযণ ৃলষ্ট কসযলছর। তীসদয কালজযলখ্র গ্রাভই শুধু নয়, চিীুয, 

ভালছভুয, নন্দনুয, সানাুয ইতযলদ ভস্ত গ্রাসভযই একই অফস্থা। লকন্তু যফতবীসত আভযা সদখ্সত াই সম, তী 

ুনযায় লনজ ধভব ারন কসযসছ। তীসয ভসতা অসনসকই ুনযায় তাসদয সফাঁসচ থাকায ইচ্ছা লি লপসয সসয়সছ, 

একভাে গালন্ধলজসক কাসছ সসয়ই। সলদসনয সই বয়ঙ্কয ভুূসতব গালন্ধলজই লছর তাসদয একভাে আায আসরা। 

গালন্ধলজ তাসদয আফায যাভনাভ কীতবন কযসত ফসরন। লতলন আশ্বা সদন, তাসদয জাত-ধভব এখ্নও নষ্ট য়লন।  
 

     সনায়াখ্ালরয দাোয ফসচসয় ফীবৎ লদক লছর নাযীসদয ওয ালফক অতযাচায। দাোফাজযা কখ্নও সভসয়সদয 

সজায কসয তুসর লনসয় সগসছ, ফরূফবক লফসয় কসযসছ, আফায কখ্সনাফা ধলবন কসযসছ। ালফক অতযাচায সথসক 

সলদন ফাদ মায়লন ফালেয ফৃোযাও। তাই দাোয সয গালন্ধলজ তাাঁয কভবীসদয লনসয় গ্রাসভ গ্রাসভ ঘুসয অসনক আশ্রভ 

খ্ুসরসছন। তাাঁয উসেয লছর- গ্রাসভয অতযাচালযত, লনীলেত ও ধললবত নাযীযা এখ্াসন ভানলক ও াযীলযক ালন্ত 

াসফ, সফা-ুশ্রুলা াসফ, লচন্তা ভুি বাসফ জীফন কাোসফ, চযকায় ুসতা কােসফ, লনসজয ভস্ত অফলাদ দূয কসয 

লনসজসক ুনযায় আসগয ভসতাই সতজ কসয তুরসফ। এই উনযাস কুলভল্লা সয এভন এক আশ্রভ আসছ, মায নাভ 

কস্তুযফা গান্ধী নযানার সভসভালযয়ার রাসাস্ট। সখ্ানকায কনযা লিারসয় অলনসভসলয রুভসভে ুাসয লতন লদলদ 

প্রলতভা, প্রভীরা ও প্রবাফতীসক যাখ্া য়। সছচলল্লসয দাোয় তাসদয ফাফাসক দাোকাযীযা তুসর লনসয় লগসয় তযা কসয 

ভালেসত ুসত লদসয়লছর, ুাসয লতন লদলদসক তুসর লনসয় লগসয় ধলবন কসযলছর এফং তাসদয ফালেসত আগুন রালগসয় 

লদসয়লছর। 

 

চায 
 

     দাো ব্দলে সানাভােই আভযা লউসয উলে। এ উনযাসয প্রায় সফলযবাগ লন্দু লযফাযগুলরই এই দাোয 

বয়ঙ্কয রূলে স্বচসি সদসখ্সছ। তসফ সরখ্ক শুধু দাোয ভসধয লদসয়ই উনযাসয লযভালপ্ত ঘোনলন। সদলখ্সয়সছন 

উবয় ম্প্রদাসয়য ভসধয গবীয ম্প্রীলত ঘেনাও। কসয়কলে লফসল চলযসেয ভাধযসভ সরখ্ক এই ম্প্রীলতয ছলফলে তুসর 

ধসযসছন। এভন একজন চলযে সরন ধীসযন্দ্রনাথ। লতলন অলনসভল ও তায ফনু্ধ ুাসক জানান, ইংসযজযা আভাসদয 

ভসধয াম্প্রদালয়কতায সম ফীজ ফন কসযসছ, আভাসদয উলচত তা উসে সপসর উবয় ম্প্রদায় আফায ূসফবয ভসতা 

লভসরলভস াাাল ফস্থান কযা। লতলন আযও জানান, দাো ভূরত লকছু ংখ্যক ভানুল তাসদয উসস্ক সদওয়া কথা ও 

সরাব সদলখ্সয় াধাযণ ভানুসলয দ্বাযা ঘলেসয় থাসক। তাই আভাসদয উলচত, আভাসদয ভাসঝ সম বুর সফাঝাফুলঝ আসছ 

সো দূয কযা। এ প্রসে লতলন জানান- 
 

     উত্তয আয়াযরযাসন্ড কযাথলরক এফং প্রসেস্টাে ম্প্রদাসয়য ভসধয দাো য়। অথচ দুই কলভউলনলে সতা খ্ৃষ্ট 

ধভবাফরম্বী। অনযলদসক মুিযাসষ্ট্রয লনউ ইয়সকব উসল্লখ্সমাগয ংখ্যক আইলয ও ইতালরয়ান কযাথলরক ফা কসয। লকন্তু 

তাসদয ভসধয সকানও ধভবীয় দাো য় না।
৬
 

 

     তাই লতলন লোন্ত লনসয়সছন এ সদ সছসে কখ্নই বাযসত মাসফন না। ফযং লতলন এখ্াসন সথসকই াধাযণ ভানুসলয 

ভসধয ম্প্রীলতয ভন্বয় াধসনয সচষ্টা কযসফন। তাসত লতলন পর সফন লকনা তা না সবসফ, শুধু তাাঁয কভব কসয সমসত 

চান। 
 

     ম্প্রীলতয চযভ লনদবন আভযা রিয কলয অলনসভল ও তায ঢাকা সযয ভুলরভ ফনু্ধ আফদুর ভাসরসকয ফনু্ধসত্বয 

ভসধয লদসয়। বাযসতয ভুলবদাফাদ সথসক উদ্বাস্তু সয় এসসছ আফদুর ভাসরক ও তায লযফায। তাই য়সতা দুই উদ্বাস্তু 

ফনু্ধয ভসধয ম্পকব এত গবীয। অলনসভসলয এই লযকাচারক ফনু্ধয অবাসফয লদসন অলনসভল তাসদয চার-ডার-আরু 

লকসন লদসয়সছ। এফং তাসদয াসথ বাত খ্াফায আগ্র প্রকা কসযসছ। লন্দুযা সতা ভুরভাসনয ফালেসত খ্ায়না– এভন 

প্রসে অলনসভল জালনসয়সছ-  

লযকাদাদা আলভ শুধু লন্দু না। ভানুলও।
৭
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াাঁচ 
 

     উনযাসয একলে স্থাসন সরখ্ক যফীন্দ্রনাসথয প্রে সেসনসছন। উনযাস সরখ্ক সদলখ্সয়সছন ালকস্তান যকায 

লপল্ড ভাবার আইয়ুফ খ্ান ালকস্তাসন লফসল কসয ূফব ালকস্তাসন যফীন্দ্রনাথ লনললে কসযসছন। লনললে য় সযলডওসত 

যফীন্দ্র ংগীসতয ম্প্রচায। আয লনললে য় ১৯৬১-াসরয যফীন্দ্র জেতফাললবকী উদ্ মান। এ প্রসে আভযা 

তৎকারীন ভসয় ূফবফসেয লন্দুসদয ওয যকাসযয অননলতক কভবকাসন্ডয ংলিপ্ত ইলতা তুসর ধযায জনয 

ফ্ল্যাফযাসক ললছসয় মাফ। ইলতাসয ফুক লচাঁসে সদখ্ায সচষ্টা কযফ প্রকৃত তযসক। সম সতযয াসথ এই উনযাসয 

এক নীলফেতভ সমাগাসমাগ যসয়সছ। 
 

     ালকস্তাসনয সনালত আইয়ুফ খ্ান যকাসয লযণত ফায য যাজনীলতসত নাভসর, স যাজনীলত লছর একান্ত 

বাসফই লন্দু লফসযালধতায যাজনীলত, কাল্পলনক বাযতীয় আগ্রানফাদ প্রলতত কযায যাজনীলত, ইরাভসক যিা কযায 

নাসভ জনগসণয সভৌর অলধকায যসণয যাজনীলত। 
 

     একজন আদব সনতা ফবদা করসক াসথ লনসয়ই থ চসরন। ফব ধসভবয ভানুলই তাাঁয কাসছ ভান ভমবাদা ায়। 

তাাঁয কাসছ উচ্চ-নীচ সবদাসবদ থাসকনা, থাসকনা সকানও াম্প্রদালয়ক ভসনাবাফও। এভন একজন আদব সনতা লসসফ 

আভযা তচতনয সদসফয নাভ লনসত ালয। লমলন ভাসজয ললছসয় ো অন্তযজ সশ্রলণয ভানুসলয াসথ লভস লগসয় তাসদয 

ভাসজয ভূর সরাসত লপলযসয় আনায সচষ্টা কসযসছন।  
 

     একদা জাভবালনসত লেরায খ্ৃষ্ট ধসভবয লফশুেতা যিায জনয ইহুদীসদয লফতাযসণয নাসভ সম অতযাচায চালরসয়লছর, 

সগাো লফশ্ব ও লফশ্ব ইলতা তায ালি যসয়সছ। এলদক সথসক সদখ্সর লেরায ও আইয়ুফ খ্ানসক ৃথক কসয সদখ্ায 

প্রসয়াজন য়না। এসিসে উবয়ই সমন একই সথয লথক। ালকস্তাসনয ংখ্যারঘু লন্দুসদয প্রলত তায দৃলষ্টবলে 

একজন ভধযমুসগয ধভবান্ধ াসকয াসথ তুরনীয়। তাই স্বাবালফক বাসফই ালকস্তাসন যফীন্দ্রনাথ লন্দু ফায কাযসণ 

লনললে সরন। লকন্তু আইয়ুফ খ্ান য়সতা জানসতন না, ালতয কখ্নই ধভব-সদ-কাসরয গলিসত আফে থাসক না। 

ালসতযয আসফদন ভূরত ভানফ হৃদসয়। আয ভানফ হৃদয় কখ্নই াসকয সচাখ্ যাঙালনসক প্রশ্রয় সদয়না। ললল্পয 

সমভন স্বাধীনতা আসছ, সতভন স্বাধীনতা আসছ ােসকযও। লকন্তু একদা ালকস্তাসনয যকায ােসকয ইচ্ছা-অলনচ্ছায 

উসযও লনসলধাঞ্জা জালয কসয। অথবাৎ ১৯৬১–াসর যফীন্দ্র জেতফাললবকী উদ্ মান প্রফরবাসফ লনললে কযায জনয 

ালকস্তান যকায তৎয সয় ওসে। আইয়ুফ খ্াসনয য়সতা জানা লছর না, যফীন্দ্রনাথ ফাঙালর জালত ও ফাংরা বালায 

এক অলফসচ্ছদয অং। ফাঙালরয লযচয় বাযতীয় লকংফা ালকস্তালন নাসভ সরও যফীন্দ্রনাথসক অন্তত ফাঙালরসদয সথসক 

লফলচ্ছন্ন কযা মায়না। 
 

     যফীন্দ্রনাথ ফব ধসভবয ঊসবব। তাাঁসক জাত-াসতয িুদ্র গলিয ভসধয আফে কসয যাখ্া মায়না। পসর ইরাভ ধসভবয 

যাসষ্ট্রই যফীন্দ্রনাথ লনললে ফায কাযসণ, ভুলরভ ফুলেজীফীযাই ফবপ্রথভ যকাসযয লফরুসে প্রলতফাদ জালনসয় সথ 

নাভসরন। সখ্ ভুলজফুয যভান যফীন্দ্র ংগীত লনললেকযসণয লফরুসে প্রলতফাদ জালনসয় ফসরন- 
 

     আভযা এই ফযফস্থা ভালন না--আভযা যফীন্দ্রনাসথয ফই লেফই, আভযা যফীন্দ্রংগীত গালফই এফং যফীন্দ্রংগীত 

এই সদস গীত ইসফই।
৮
 

 

     সল মবন্ত ূফবফসেয ভানুসলয প্রলতফাসদ ালকস্তান যকায নলতস্বীকায কযসত ফাধয য়। যফীন্দ্র ংগীত ুনযায় 

ম্প্রচালযত সত থাসক। এই ফাস্তফতায াসথ লভর সযসখ্ই সরখ্ক তাাঁয উনযাসয কাললনক্রভ ালজসয় তুসরসছন। 

ডািায নন্দীয ফালেসত যফীন্দ্র জেতফাললবকী উরসিয চরসত থাসক যফীন্দ্র নৃতয ও যফীন্দ্র েীসতয লযাবার। 

ধুভধাভ কসয ালরত য় যফীন্দ্র জেতফাললবকী। যফীন্দ্রনাথসক কখ্নই ফাংরা ংস্কৃলত সথসক লফসচ্ছদ কযা মায়না। 

তাাঁসক লফসচ্ছদ কযায িভতাও জাতীয়তাফাদী লিয সনই। যফীন্দ্র ংগীসতয সে ফাংরা বালাবালীসদয নালেয এক 

গবীয ফন্ধন যসয়সছ। সকানও যকালয আইন লদসয় স ফন্ধন লছন্ন কযা মাসফ না। তাই উনযাসয এক চলযে কাভার 

সরাানী ফসরসছন- 

যফীন্দ্রনাথসক এই সদস লনললে কযসফ এভন লপল্ড ভাবার আইয়ুফ খ্াসনয জে য়লন।
৯
 

 

ছয় 
 

     উনযাস মখ্ন ভস্ত লকছুই লেকোক লছর, লেক তখ্নই ঘসে এক অঘেন। সভানাসয়ভ খ্ান (ালকস্তান যকায)-য 

ভদসত ১৯৬৪-াসর ঢাকায় তুভুর দাো ৃলষ্ট য়। যকায একলদসক লন্দুসদয ওয লযকুইলজন কসয এফং অনযলদসক 

দাোফাজসদয দ্বাযা ইচ্ছাকৃত বাসফ দাো ঘলেসয় লন্দুসদয ফাস্তুছাো কসয। উসেয একোই, ালকস্তানসক লন্দু ভুি 
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সদ গসে সতারা। তাই সম ডািায নন্দী ফবদা ত ত ভুরভান সযাগীয লচলকৎা, থাকা-খ্াওয়ায ফযফস্থা কসযসছন 

লনিঃস্বাথব বাসফই, তায অনুলস্থলতসত তায স ফালেই একলদন দখ্র কসয ুসমাগ ন্ধানী ভুরভাসনযা। তায লফশ্বাসয 

ভূসর সমন একই াসথ কুোযাঘাত কসয দাোফাজ ভুরভান ও যকায। তাই লতলন ফসরসছন- 

 দাো রাগায় স্বাথবাসন্বলীযা। ভদত সদয় যকায। এফই নষ্ট যাজনীলতয পর।
১০ 

 

     ডািায নন্দী লছসরন দলযদ্র লন্দু-ভুরভাসনয বগফান। তাসদয সছসে চসর মাওয়া লতলন ভনুলযসত্বয অভান ফসর 

ভসন কযসতন। লকন্তু তায ফালে দখ্র ফায সয, ফালেয চাযাস লবে কসয দাাঁলেসয় থাকা দলযদ্র ভানুসলযা 

ডািাযফাফুসক লপসয আায অনুসযাধ জানাসরও লতলন আয কখ্নই লপসয আসনলন। আয লেক এবাসফই এক এক 

কসয দখ্র সয় মায় অলনসভলসদয ফালে  কর লন্দুসদয ফালে। সমলদন অলনসভসলয ফালেয কসর অনযে মাো 

কসয, অলনসভল তাসদয স মাোয আখ্যা লদসয়সছ- ‘দয একসাডা’
১১

। অলনসভল ও ডািায নন্দী এসদসয নাগলযক 

ফায সযও, শুধু ভাে লন্দু ফায কাযসণই তাসদয ফালে দখ্র সয় সগসছ। লকন্তু অনযলদসক আফদুর ভাসরক বাযত 

সথসক উদ্বাস্তু সয় এসদস এসরও লকন্তু তায ঘযফালে না ালকস্তান যকায, না জনগণ সকউই দখ্র কসযলন। আসর 

যকায মা কসযসছন, তা ভূরত সদ সথসক ংখ্যারঘুয লনিঃস্বকযণ।  
 

     উনযাসয চলযেগুলর দাোয সয সজই কালেসয় উেসত াসযলন। তাসদয স্বাবালফক সত সকসেসছ অসনকো 

ভয়। উনযাসয ভালপ্তয ূসফব আভযা রিয কলয, দাোয বয় কসরয ভন সথসকই প্রায় লচযতসযয জনয প্রলভত 

সয়সছ। তাই অলনসভসলয সফান ীরাসক লফফাস ভত সদয় নৃসন কুিু। লফসয় য় আযাসপয, আফদুর ভাসরক ও 

আসনায়াযাযও এফং লফসয় য় অলনসভল ও ভাধুযীয।  
 

     উনযাস ালকস্তাসনয ভুলরভ জনগণ ও ভুলরভ াসকয ফফবয লচেসক সলরনা সাসন সচাসখ্ আঙুর লদসয় 

সদলখ্সয়সছন। াম্প্রদালয়ক দাো ও যকাসযয অতযাচাসয ূফবফসেয ংখ্যারঘু লন্দু ম্প্রদাসয়য জীফন তছনছ সয় 

মাফায সযও, সরখ্ক আফায এক নতুন সবাসযয স্বপ্ন সদসখ্সছন। ইলেত লদসয়সছন এক নতুন প্রজসেয শুবাযসম্ভয। 

লচন্তাবাফনায গবীযতা ও াফরীর বালা সলরনা সাসনসক একজন করভ তলনক লসসফ গসে তুসরসছ। াভালজক 

দায় এফং গবীসয প্রসফ কসয ভাজসক সদখ্ায তাাঁয সম দৃলষ্টবলে, তা অনযসদয সথসক তাাঁসক ৃথক বুফন গসে তুরসত 

াাময কসযসছ।  
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