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পরিযায়ী দেশ ও অতীতচািী মনন : নীলকণ্ঠ পারিি দিাোঁজে
শযামল কুমাি মণ্ডল
শিক্ষক , গলসী মহাশিদ্যালয় , িাাংলা শিভাগ , গলসী , পূ িব ির্ব মান
Abstract:
Hundreds of pain and sufferings are hidden in the very word PARTITION. Many poets and
writers have pointed that pain in their writings. Many people have been uprooted by
Communal disharmony. Some are ousted from home and some are evicted fromideals.
“Nilkantha Pakhir Khnoje” by Atin Bandhopadhyay is the story of these displaced and
deviant men. Atin Babu in this novel has shown the cries and sufferings of people without
country and homeland. Along with that the writer introduced the reader to the sociopolitical turmoil of the then Bangladesh. The emotions of his own country and homeland
are depicted in the novel with great tenderness or with great intensity. When religion
emerges bigger than life and ugly politicians use it as a tool, People witness its aftermath in
the Communal riots before independence and partition. As if we are becoming more and
more Hindus and Muslims. We are failing to emerge as proper human beings. The result of
which is the Partition of the country and the continuous bleeding of the hearts of the
destitute. We try to find the answer in the discussion by keeping the novel “Nilkantha
Pakhir Khnoje” by Atin Banerjee in the front.

Key Words - Partition, Communal riots, Destitute, Deviant, political unrest, religious
sentiments.

অরিভক্ত িাাংলাজেশ। দলিক দয সমজয়ি কথা উপনযাজসি শুরুজত িযক্ত কিজেন িাাংলাজেজশি িােননরতক
তাপ উত্তাপ ততটা রেল না। ধীজি ধীজি কারিনী যত এরিজয় দিজে ততই প্রকারশত িজয়জে িােননরতক
পালািেজলি রচত্র। সাজথ সাজথ িাাংলাজেজশি অপরূপ প্রকৃরত দযন দলিজকি ির্ণনায় িজয় উজেজে েীিন্ত।
আি প্রকৃরতি দকাজল িড় িজয় ওো চরিত্রগুরল অনিেয িজয় পােক মজনি শুশ্রূষা কজিজে। সিল সাধারসজধ
গ্রামযমানুষ যা দকাজনারেন ভািজত পাজিরন, তাই িজয়জে। ধমণীয় রিাংসা, রিজেষ, িুজনািুরন, িক্তজত দভজস
দিজে দসানাি িাাংলাজেশ। অথচ অেুণন িাজেি ডাজল িসা নীলকণ্ঠ পারি সাক্ষী আজে উৎসজি, আনজে,
আজলা ঝলমল পরিজিজশ রনতান্ত সিল মানুজষিা ধমণীয় িণ্ডী অরতক্রম কজি একরেন এই ‘ভারটি দেশ’
িাাংলাজেজশ দমজত উেত। পািল েযাোমশায়, দসানা, ঈশম দশি, দেলু, িরিত, মালতী, সামসুরি, েরতমা
প্রমুি চরিত্রগুরলি েন্দ্ব-দিেনাি সাজথ পােক কিন দয একাত্ম িজয় যায় তা পােক োনজতই পাজি না। রিরভন্ন
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চরিজত্রি কলিজি উপনযাজসি কারিনী যজতা এজিায় সািাজেজশি মজতা গ্রাজম-গ্রাজম সিাি মজন িাড়জত
থাজক রেধােজন্দ্বি চািািাে। ধমণ রিপন্ন-দসই ইজেিাি রনজয় ধীজি ধীজি িাোঁথা িজত থাজক মানুজষ মানুজষ
রিজভজেি দেয়াল, িাজড় সামসুরিজনি মজতা মানুজষি মজন রিজেষ। তািপি সাম্প্রোরয়ক োঙ্গাি চূড়ান্ত
পযণাজয় একরেন এিাজনও আজস দেশভাজিি িিি। সািাজেজশি মানুজষি ঘিিারড় আি আজিিমরথত মারটি
ওপি রেজয় িাডরিে লাইন রিভােজনি সীমান্তজিিা দটজন দেয়। ধমণীয় সরিাংসতা, সীমান্ত পািাপাজি মািা
যায় লাজিা মানুষ। িাস্তুচুযতও িয় অসাংিয মানুষ। দেশভাি ও রনয়ত িক্তক্ষিজর্ি অনিেয ঐরতিারসক েরলল
িজয় উজেজে অতীন িজেযাপাধযাজয়ি ‘নীলকণ্ঠ পারিি দিাোঁজে’ উপনযাসরট।
দেশভাি অজনজকি কাজে দযমন অতযন্ত আগ্রজিি রিষয় দতমরন স্পশণকাতিও িজট, দকননা একসময় দয
দেজশ একরট মানুজষি েন্ম দথজক িড় িওয়া পযণন্ত িালয ককজশাজিি লীলাভূরম রেল, তাোঁজক যিন িােননরতক
পালািেজলি রনষ্ঠুি ধমণীয় অরভঘাত সিয কিজত িয় তিন তাোঁি মজধয শুরু িয় ভয়ানক যন্ত্রর্া এিাং হৃেজয়ি
অনন্ত িক্তক্ষির্। এই অনুভি একান্ত তাোঁজেিই যাোঁজেিজক দেশতযাি কিজত িজয়জে একপ্রকাি িাধয িজয়ই।
িহু মানুষ এই যন্ত্রর্াি সাক্ষী দথজকজে। এই উপনযাস দেশভাজিি দসই যন্ত্রর্ািই ইরতিাস। িােননরতক
ঘটনাি পাশাপারশ উপনযাজস প্রকৃরত রচত্র, চরিত্র ির্ণনাজতও দলিক সেল িজয়জেন। উপনযাসরট শুরু িজে
দিমজন্তি রিকাজলি পটভূরমকায়। উপনযাজসি প্রকৃরত ও চরিত্র দযন এজক অপজিি সাজথ পরিপূিক িজয়
দিজে, েজল পােজকি অনুভূরতি অতজল িুি সিজেই এই কারিনী প্রজিশ কজি দিজে।
প্রায় চািশ পৃষ্ঠাি এই উপনযাজসি অজনক অাংশ েুজড় িজয়জে দেশ আি মারটি অপূিণ ির্ণনা ও িেনা।
দসানা এই উপনযাজস গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তাি েজন্মি মধয রেজয়ই কারিনীি সূত্রপাত। নীলকণ্ঠ পারিি কথাও
এই উপনযাজস ঘুজি রেজি এজসজে পােজকি মজন রিরভন্ন প্রশ্ন রনজয়। নীলকণ্ঠ এমন এক পারি দয পারি
মানুষজক সািােীিন ঘুরিজয় মাজি। এই পারি দযন মানুজষি ‘কামনা-িাসনাি ঘি’। প্ররতরট মানুজষি মজনই
স্বপ্ন থাজক, একরেন দসই পারি উজড় আসজি- রকন্তু পারি আি রেজি আজস না। তিু মানুষ স্বপ্নজক অজনক
আশা রনজয় িুজকি মজধয লালন পালন কজি। মর্ীন্দ্রনাথ অথণাৎ পািলোকুি দসই নীলকণ্ঠ পারিজক িুোঁজে
চজলন রনিন্তি। িোৎ িোৎ রতরন দুিাত উপজি তুজল তারল িাোজত থাজকন – দযন আকাজশি দকান প্রাজন্ত
তাোঁি দপাষা িাোি িাোি নীলকণ্ঠ পারি িারিজয় দিজে। তাই রতরন িাজতি তারল রেজয় তাজেি রেরিজয়
আনাি দচষ্টা কিজেন। মর্ীন্দ্রনাজথি িড় ইো, - “েীিজনি িািাজনা সি নীলকণ্ঠ পারিিা রেজি এজস িাজতি
রনেণনতায় রমজশ থাক।” রকন্তু নীলকণ্ঠ পারি আি নাজম না। পােজকিাও দসানাি পািল েযাোমশাই এি
মজতা নীলকণ্ঠ পারি িুোঁজেজে। িড়কতণা ওিজে মর্ীন্দ্রনাথ উত্তি চরিজশি মানুষ, ঋেু শিীি তাি- “ … আি
ধনকতণা োোঁরড়জয় োোঁরড়জয় সিরকেু নতুন কজি লক্ষয কিজলন- িড়োি িড় িড় দচাি, লম্বা নাক, প্রশস্থ
কপাজলি পাজশ িড় আোঁরচল সিজচজয় দসই সূজযণি মত আশ্চযণ িঙ শিীজিি এিাং সাজড় েয় েুজটি উপি
শিীজিি ঋেুতা। দেিজল মজন িজি মধযযুিীয় দকান নাইট িাজতি অন্ধকাজি পাপ অজেষর্ কজি দিড়াজেন!
...’’১ এই দমধািী মানুষরটজক একরেন েিিাি িাসান পীি িজলরেজলন, “পীি পয়িম্বি িইজত িইজল তি
মত চক্ষু লাজি। তি মত চক্ষু না থাকজল পািল িওন যায় না, পািল কিন যায় না।”২ দসই মর্ীন্দ্রনাথ
সরতযই পািল িজয়রেল। মানরসকভাজি অসুস্থ মর্ীন্দ্রনাথ যিন উচ্চাির্ কজি ‘িযাৎজচাজিৎশালা’ তিন চমজক
উেজত িয়। যতরট েৃশযপজট মর্ীন্দ্রনাথ উপরস্থত িয় এই একরট শজে অিলীলায় রতরন দযন তাি মজনি
ইোটা িা মজনি না িলা কথাটা িজল দেজলন।
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আপন দেজশি মারটি লাির্য িাজেি ডাজল-ডাজল, োয়ায়-োয়ায়, পুকুজিি পাজড়-পাজড় েীিজনি দয
িেনা তা পােজকি কাজে অসাধাির্ অরভজ্ঞান। সামসুরিজনি মাজয়ি িাজতি িযাথাি েনয শশীিালা
‘োইজিন’ এি উজেি এিাং শশীিালা কতৃক দতজলি রশরশ প্রোজনি েৃজশয আমিা িুজোঁ ে পাই ধজমণ-িজর্ণ
রমথরিয়া; দুরেন ধজি দপজট ভাত না দোটা দোটন রিরিি নিম মারটজত কেজপি রডম দিাোঁো, আলাকুশী
লতাি কাোঁটাি দঝাপ দপরিজয় পাজনি পাতা দেোঁড়া, েরকি সাজিজিি সামজন সানরকি নুন দমশাজনা েযানিলা
ভাত – এসি েৃশযপট রক িারনজয় দলিা যায়? পােকজক রক ভাসাজনা যায় কাল্পরনক দিেনায়? যায় না। এই
উপনযাস পড়জত পড়জত দিেনাি দচািাজরাজত ভাসজত ভাসজত িইজয়ি এক একরট চরিত্র ইশম, দোটন,
োলারল, মালতী, েরতমা, দসানা, দেলু এজেি সাজথ দযন পােক রপ্রয় েন্মভূরমজত রিচির্ কজিজে।
মর্ীন্দ্রনাথ যিন আকাশ আি েিিাি ভাঙা কাোঁজচি স্বেভাি মরথত কজি দিজস উজে দসানাজক িজলন, “নক্ষত্র েযাজিা-ঘাস-েরড়াং-েুল-পারি েযাজিা, েন্মভূরম েযাজিা।” দসইসময় অসম্ভি সুেি ভাজলািাসায়
আমিা সুেলা-সুেলা, শসয-শযামলা িাাংলাজেশজকই প্রতযক্ষ করি। উপনযাজসি আি একরট অাংশ উজিি না
কিজলই নয়, - “এই যিন কেনরেন সাংসাজিি রিসাি, তিন িৃোিনী দুই দমজয়জক িাাংলাজেজশি মারটি
কথা দশানায়। শিৎকাজল দশোরল েুল দোজট, স্থলপদ্ম িাে রশরশজি রভজে যায়, আকাশ রনমণল থাজক,
দিাজে দসানালী িাং ধজি – এই এক দেশ, নাম তাি িাাংলাজেশ, এজেজশি দমজয় তুরম। এমন দেজশ যিন
সকাজল দসানালী দিাে মাজে, যিন আকাজশ িিনজভরি পারি উড়জত থাজক, মাজে মাজে ধান, নেী দথজক
েল দনজম যাজে, দু’পাজড় চি দেজি উজেজে, িািলা অথিা রপটরকলা িাজে দেোঁড়া ঘুরড় এিাং নেীজত দনৌকা,
তাজলি অথিা আনািজসি, তিনই িুঝজি শিৎকাল এ-দেজশ এজস দিল।” শিৎকালজক রচরত্রত কিাি
অসাধাির্ প্রয়াস পােকজক প্রকৃরতি অপূিণ অনুভূরতজত মরথত কজি দতাজল।
প্রকৃরতি নযায় এই উপনযাজসি চরিত্রগুরলও রনতান্ত সিে সিল। দযমন ঈশম দশি চরিত্ররট সকজলি মন
েয় কজি দনয়। উপনযাজসি শুরু দথজক দশষ অিরধ তাি ভূরমকাজক দলিক িুি েিে রেজয়ই েুরটজয়
তুজলজেন। োকুিিারড়ি রিশ্বে িাো ঈশম দশি প্রথজম িয়না দনৌকাি মারঝ রেল। শিীি রেল প্রচণ্ড
শক্তসামথণয, রকন্তু িয়স িাড়ায় দস আি দনৌকা চালাজত পাজি না, নেীি চজি দস তিমুজেি দক্ষত পািািা
দেয়। লন্ঠজনি আজলাজত রিল দভজঙ, গ্রাম রডরঙজয় দস মুড়াপাড়ায় ধনকতণা ওিজে চন্দ্রনাজথি পুত্রসন্তান
িজয়জে এই িিি রনজয় যাজে। পজথি মজধয এই সািসী মানুষরটজক কানাওয়ালায় ধজিজে- এই ভজয় অজ্ঞান
িজয় দিজে। উপনযাজসি এই েৃশযপটসি োওসাি রিল, িোি মাজেি আক্রমর্, িভণিতী দিায়াল, তিমুে
দক্ষজতি সাো দেযাৎস্নায় পৃরথিীি আরে মানি-মানিীি মজতা সুেি নি-নািীি দভজস যাওয়া, সূযণমুিী ঘা
সািািাি িাসনায় দেলুি দোনারক ধিা ইতযারে েৃশযপট পড়জত পড়জত মজন িয় দয কারিনী িচনায় দলিজকি
িভীি মমতা ও অন্তেৃরণ ষ্ট কতটা িযাপক রেল।
িােননরতক পরিজিশ ও পরিরস্থরত মানুজষি েীিজন কতিারন পরিিতণন আনজত পাজি তা উপনযাজসি
রিরভন্ন ঘটনাি পরিজপ্ররক্ষজত দলিক ির্ণনা কজিজেন। িােননরতক দচতনা সমগ্র উপনযাসরটজক অনয মাত্রা
রেজয়জে। োঙ্গা, দেশভাি, রেন্নমূল মানুজষি কথা দতা আজেই, পাশাপারশ িাাংলাভাষাি েনয সাংগ্রাজমি
িক্তাক্ত ইরতিাসজক দলিক এই উপনযাজস মমণস্পশণী কজি তুজলজেন। একরট দমলাজক দকন্দ্র কজি রিেুমুসরলম োঙ্গাি ভয়ািিতায় রশউজি উেজত িয়। সামুি দযািয সঙ্গী েব্বি এই দমলাজত ইোিাি রিরল কিজত
এজসজে। সিরকেুই রেকোক চলরেল রকন্তু স্নাজনি ঘাজট আজনায়াি নাজম এক মুসরলম মাতব্বি দিাজেি
দলাক রিেু িমর্ীি শ্লীলতািারন কজি। এই ঘটনায় আজনায়ািজক ধজি দিেম প্রিাি কজি কাোরি িারড়জত
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রনজয় এজল দসিাজন উপরস্থত িয় রিেু মুসরলম উভয়পজক্ষি দলাকেন। নানা তকণরিতজকণি পিও েয়সালা না
িওয়ায় দোি কজি আজনায়ািজক রেরনজয় রনজত দিজল িেুজকি গুরলজত দুই মুসলমান িযরক্ত রনিত িয়।
সজঙ্গ সজঙ্গ শুরু িজয় যায় িীভৎস কপশারচক িতযালীলা। দমলাি দোকানপাট, সাকণাজসি তাোঁিু রনজমজষি মজধয
তেনে িজয় যায়। চারিরেজক িেুজকি আওয়াে, মশাজলি আগুজন োিিাি িজয় উৎসজিি আনে। িারুজেি
িন্ধ আি দমলাি রেরলরপি িন্ধ রমজলরমজশ দযন একাকাি। এই দমলাজতই দেিা দিল রিেু-মুসরলম পরিষ্কাি
দুই েজল ভাি িজয় দিজে। নেীি দুই পাজড় দুই েল এজক অপজিি সজঙ্গ লড়াইজয়ি েনয প্রস্তুত। রিেু এিাং
মুসলমাজনি দয দুই দেশ িজত চজলজে তাি আভাস এই দমলাি োঙ্গাজক দকন্দ্র কজি দটি পাওয়া দিল।
পিিতণী পরিরস্থরত দয ক্রমশ েরটল িজয় উেজি তা আি িলাি অজপক্ষা িাজি না।
আজিোরলি িড় দেজল েব্বি শুধুমাত্র পয়সাি দলাজভ রিধিা রিেু যুিরত মালতীজক িাজতি অন্ধকাজি
করিম দশজিি দনৌকায় তুজল রনজয় দিজে। আজিোরলি মানসম্মান সি ধুজলায় রমরশজয় রেজয়জে- এই রনজয়
আজিোরলি মজন দক্ষাজভি অন্ত দনই। শুধু আজিোরলি নয় দিাটা পাড়াি নাম ডুরিজয়জে েব্বি। এিান
দথজকই দিাঝা যায় রিেু মুসলমান দযিাজন আজি পাশাপারশ সিিস্থান রেল দসিাজন দসই পূজিণি সম্পজকণ
ভয়ানক োটল ধজিজে। দোটন এিাং েরকিসাজিজিি িা িলা ভাজলা মুশরকল আসাজনি লজেি োদুজত
মালতী রেজি আজস পাশরিক অতযাচাজি রিধ্বে িজয় নজিন োজসি রেকানায়। দসিা শুশ্রূষাি োিা মৃতুযি মুি
দথজক রেরিজয় আজন দোটন-েরকিসাজিি। মানরিকতাি প্রকৃষ্ট উোিির্ তািা। স্বজেশী ভািধািায় উেুদ্ধ
িরিত আিও একেন িড় মাজপি মানুষ। দেশ অন্তপ্রার্ এই মানুষরটও পােজকি মজনি মরর্জকাোয় িাোঁথা
িজয় থাকজি। রিপ্লিী িরিত দশষপযণন্ত মালতীি োরয়ত্ব দনয় রকন্তু দেশমাতাি দসিায় রনজেজক উৎসিণ কজি
এিাং মালতীজক দোটজনি কাজে দিজি আজস। ‘িজেমাতিম্’ উচ্চাির্ কিজত কিজত রমরলজয় যায় িভীি
অিজর্য। এিাজনই উপনযাজসি প্রথম িজণ্ডি সমারি।
রেতীয় িজণ্ড দেিা যায় িাাংলাজেজশি িােননরতক পরিরস্থরতি দ্রুত পটপরিিতণন। চারিরেজক শুধু অজচনা
পরিজিশ, অোনা আশঙ্কা প্ররতরট চরিত্রজক রঘজি ধজিজে। দচনা মানুষ দকমন দযন অজচনা িজয় উেজে - “…
এভাজি োনালায় োোঁরড়জয় থাকজত থাকজত একরেন িড়জিৌ দেিল মাজেি ওপাজশ রকেু মশাল জ্বজল উেজে।
একটা দুজটা কজি অজনক ক’টা মশাল। মশালগুরল নেীি পাজড় অেৃশয িজত থাকল। ওিা ধ্বরন রেরেল,
আিা-হু-আকিি।” ভয়ানক উত্তাল সমজয়ি সাক্ষী এই উপনযাস। অজনক োয়িাজতই িজয়জে িােননরতক
রিাংসা িা দেশভাজিি অমানুরষক রচত্র – “তিন সকজল দয যাি মজতা ঘি দেজড় পালাজে। দঝাজপ েঙ্গজল
আশ্রয় রনজে। ওিা এসি রিেু গ্রাজম আগুন দেজি িজল উজে আসজত পাজি। িড় দিৌ এিাং দোট রশশুিা,
ধনজিৌ, গ্রাজমি নািী এিাং রশশুিা দয যাি মজতা দঝাজপ েঙ্গজল আশ্রয় রনত। … আি রিেু যুিজকিা
একসজঙ্গ োোঁরড়জয় দিাপাজট ধ্বরন তুলত, িজেমাতিম্!” একরেজক ‘পারকোন রেোিাে’ অনযরেজক ‘ভািত
মাতা রক েয়’ ধ্বরন িাাংলাি িােননরতক পরিরস্থরতজক ভয়াংকি দুুঃসমজয়ি রেজক দেজল রেজয়রেল – “এ দুজটা
সাল িড় দুুঃসময়জয়ি রভতি কাটজে। দয যাি মজতা সুপারিি শলা শানাজে। দযন দুুঃসময়জয়ি দশষ নাই। ”
গ্রাম দথজক গ্রামান্তজি দেশভাজিি ধ্বরন সিাি িুজকি িক্ত রিম কজি দেয়। তিুও এই উপনযাজস িড়জিৌ
আশািােী দয দঘাি দুরেণন একসময় কাটজি, সুরেন আসজি, আিাি আজিি মজতা সি রেকোক িজয় যাজি।
রকন্তু দুুঃসময় উত্তজিাত্তি দিজড়ই চজল দযন ক্ষযাপা ষাোঁজড়ি মজতা। দেলুিও মাথাি রেক নাই, তাি িহু রেজনি
েমাজনা দক্ষাজভি িরিুঃপ্রকাশ ঘটায় পািল োকুজিি িলায় দকািিারনি চাকু চারলজয়। তাি কথায় – “িারত
তাি িাত দভজঙ পাি দপজয় দিল। েলসা দভজঙ রেল। দকউ রকেু িলজত পািল না। ভাঙ্গা-মসরেজে নামাে
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পড়জত দকউ দপল না- দসই এক মানুষ ভূজপন্দ্রনাথ সিাই ভয় পায়। এিন দক দতামাজি িক্ষা কজি ! িজল পা
রেজয় মুিটা মারড়জয় রেল। শক্ত িজয় দিজে। ঘাড়টা শক্ত। মুি িাোঁ কিা। কত অনায়াজস দস রপেন দথজক
িলাজত রনজমজষ দপাোঁচ দমজি রেজয়রেল। রেক িালাি েিাই কিা যযান একটা মুিরি। দটিও দপল না মানুষটা,
রপেজন তাি দুশমন, দচাজিি পলজক িলা িযাৎ কজি রেল।” এই ভাজি দেলুি িাজত দসানাি পািল
েযাোমশাজয়ি মৃতুয িল যা দকউ দটি দপল না।
অপিরেজক দসানা এিাং েজতমা রনুঃশজে িতযা িজয় যাওয়া পািল েযাোমশাইজক িুোঁেজত দিরড়জয়জে।
িাসান পীজিি েিিাি মারটজতই তািা িুে
োঁ রেল, দকউ দকাথাও সাড়া রেজে না। দসিাজনও তািা শুনল
দেশভাজিি িিি। একরট দলাক িলজত িলজত যাজে – ‘আমিা িাাংলাজেজশি মানুষ এিাি আলাো িজয়
যাি।’ দেশভাি মানুজষি িন্ধুত্ব, দপ্রম, আজিি সিরকেুজকই আলাো কজি দেজি – এই আশঙ্কায় তািা রশউজি
ওজে – “েজতমা এসি িযাপাজি দসানাি দচজয় দিরশ িিি িাজি। দস অসিায় দচাজি দসানাি রেজক দচজয়
থাকল। িড় িড় দোোঁটায় িৃরষ্ট।” দসানাও দসই িাজত িারড় রেজি এজস সি শুজনরেল। শশীভূষর্ কািে পজড়
সিাইজক দেশভাজিি িিি দশানায় – “… ভূজপন্দ্রনাথ মুড়াপাড়া দথজক কািে রনজয় এজসজেন – তাজত
দলিা, লডণ মাউন্টিযাজটজনি দিতাি িক্তৃতা – আমাি আজলাচনাি মজধয প্রথম প্রজচষ্টা রেল, মন্ত্রী রমশজনি
১৯৪৬ সাজলি ১৬ই দম তারিজিি প্রোিরট সম্পূর্ণভাজি গ্রিজর্ি েনয িােননরতক দনতাজেি রিজশষভাজি
অনুজিাধ কিা। ঐ প্রোিরটজক অরধকাাংশ প্রজেজশি প্ররতরনরধিাই দমজন রনজয়জেন এিাং আমাি মজন িয়,
ভািজতি সমে সম্প্রোজয়ি স্বাজথণি পজক্ষ এি দচজয় ভাজলা িযিস্থা আি রকেুই িজত পাজি না।…” সুতিাাং
দকানভাজিই ‘পারটণশন’দক দিািা দিল না। পারটণশন িজিই দকননা িলপ্রজয়াি কজি অনয সম্প্রোজয়ি মানুষজক
একরট সিকাজিি অধীজন িািা যাজি না। তাই ভািতিজষণি ঐকয িক্ষাি সকল প্রজচষ্টা িযথণ িল। দেশভাজিি
যন্ত্রর্াি রচত্র অজনকটাই েুরটজয় তুজলজেন দলিক দসানা-েরতমাি কজথাপকথজনি মধয রেজয় – “পিরেন
েরতমা রনজেই এজসরেল ঘরট ও িোঁড়রশ রনজয়। দসানা ওি সজঙ্গ কথা িলজত িলজত অেুণন িােটাি নীজচ চজল
দিজে। দস িলল, দেশভাি িজল আমিা চজল যাি।
- দকানিাজন যাইজিন?
- তা োরন না। মাস্টািমশয় কইজে ওজেি দেশটা রিেুস্থাজন পড়জি। িািা, েযাোমশাই দকউ থাকজিন
না।
- দকন থাকজিন না। েরতমাি িুকটা দকোঁজপ উেল।
- েযাোমশাই দিজত িজস িজলজেন, এজেজশ থাকজল নারক আমাজেি মান-সম্ভ্রম থাকজি না। ”৩
এিপি দসানা-েরতমা দকউই কথা িলজত পাজিরন। েরতমা োজন এই পরিরচত পুকিু , শাপলা েুল, অেুণন
িাে, োকুিোি রচতাি উপি শানিাোঁধাজনা দিেী এিাং িষণাকাজলি নেীি েল – এই সমে রকেু দসানাি ভীষর্
রপ্রয়। এোড়া শীজতি মাে, তিমুজেি দক্ষত সি- সিরকেু ভাজলািাসাি সামগ্রী দেজড় চজল দযজত িজি
দসানািািুজক, এই দভজি েরতমা কষ্ট পায়। অনযরেজক দসানা এই দেশভাজিি েনয োয়ী কজি েরতমাি িািা
সামসুরিনজক। তাই অরভমান ভ’দি দস িজল – ‘আমাি দকিল েযাোমশাইি েনয কষ্ট িজি।’ এই
অরভমানপূর্ণ কথাই িুরঝজয় দেয় শুধু েযাোমশাই নয় দিাটা িাাংলাজেজশি েনযই তাি হৃেয় দভজঙ িান িান
িজয় যাজে। - “…তািপিই দেশভাজিি েরি চািপাজশি েরি চািপাজশ েুজট উেজত লািল – িষণাকাল
এজস দিল। চািপাজশ সি িড় িড় দনৌকায় লাল নীল িজঙি পতাকা, কত িঙ দিিজঙি চাোঁেমালা, কািজেি
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েুল, নতুন লুরঙ্গ পজি, নতুন োমা িাজয় মাথায় দেে টুরপ পজি দেজলিা, দমজয়িা নাজক দনালক পজি, নেীি
চজি দনৌকা ভারসজয় সিাসরি চজল দিল – ওিা চজল দিল…।” রনজেি েন্মভূরমজক দেজড় চজল যাওয়াি
দিেনায় ঋদ্ধ িজয়জে উপনযাজসি এই অাংশরট। চারিরেজক শুধু দযন রিসেণজনি আিিাওয়া। িারড়, েরমোয়িা, এমনরক ভাজলািাসাজক রিসেণন রেজয় অনয দেজশ, অনয োয়িায়, অনয দকানিাজন রনরুজিশ যাত্রা।
অজচনা, অোনা পরিজিশ অনযরেজক সিরকেু দেজড় চজল যািাি রনোরুর্ কষ্ট দসানা-ি মধয রেজয় েুরটজয়
তুজলজেন দলিক। উপনযাজসি দশষ অাংজশ ভাঙ্গা-িড়াি দিলা প্রতযক্ষ কিা যায় – “দসানা দেিল এক সকাজল
রকেু মানুষেন এজস ঘিগুরলি ওপি উজে রটজনি স্ক্রু িুজল রেজে। আি রটনগুজলা িািজে আলাো কজি। ওি
িাি িাি মজন িজয়জে েযাোমশাই দশষ পযণন্ত মত পাল্টাজি। রকন্তু যিন দেিল রটনগুরল িুজল দনওয়া িজে
তিন দস রনজেও দকমন একা একা ঘুজি দিড়াজত লািল িারড়টাি চািপাজশ।” িােনীরত িা ধজমণি কাজে
দসানাি আজিজিি িা ভাজলািাসাি দকান মূলয নাই। ধজমণি স্বাজথণ, িােনীরতি স্বাজথণ তাই দসানাজক রনে দেশ
দেজড় পিিাজস দযজতই িজি – এই রনমণম িােিজক সজঙ্গ রনজয়ই দপৌোঁজেজে কলকাতায়। তজি যািাি আজি
অেুণন িাজেি কাজণ্ড দিাোই কজি রেজয় দিজে এক অজমাঘ লাইন যা প্রজতযক পােজকি মজন োি কাজট –
“েযাোমশাই, আমিা রিেুস্থান চরলয়া রিয়ারে।” এই িাকযরটজক দেশভাজিি সিজচজয় রনমণম রশলারলরপ িজল
আমাজেি মজন িজয়জে।
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