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চন্দন সেনগুপ্তের ‘অনয পৃথিবী’: সেশভাপ্তের এক বযথিক্রমী আখ্যান
রূপশ্রী সেবনাি
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Abtract
Chandan Sengupta was a talented theater artist and an active theater worker in Tripura. He
has played an important role in the development of theatre movement. His enthusiasm in the
practice and development of drama is examplary for any theater artist. Natyabhumi, a
papular theater group of Tripura was established in 1993 and he was associated with
Natyabhumi from the beginning. Since his death in 1996, theater festivals are celebrated in
Tripura to pay respect to him and his work. His writing focuses on contemporary social
issues, closely examines the contemporary Middle Class, reflecting a crisis in human
relationships and the changing values of the present era, as well as the generation of
society's moral fiber.
‘Anya Prithibi’ (অনয পৃথিবী) is one of his popular works. The play won the first prize in
the all India drama competition. This Drama is a different narrative of 1947’s partition of
India. As a socially conscious artist, he depicted the crisis and insecurities of the people of
Punjab and Bangladesh who were the victims of the partition of India. In this play, he
shows the triumph of love and humanity by subverting the hatred and violence in the context
of Partition. The present paper intends to portray the struggle of people after partition in
the context of Chandan Sengupta’s drama Anya Prithibi.
Krywords: Chandan Sengupta, Drama, Tripura, Anya Prithibi, Partition.

থিপুরার নািয-জেপ্তির এক প্রথিভাবান থশল্পীর নাম চন্দন সেনগুে (১৯৪৫-১৯৯৬)। এ রাপ্তজযর নািয
আপ্তন্দালপ্তনর প্রোপ্তর িাাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূথমকা রপ্তেপ্তে। থিথন থিপুরার একজন সশ্রষ্ঠ নািযকার ও েথক্রে
নািযকমণী থেপ্তলন। থিপুরার সখ্াোই শহপ্তরর সোট্ট পথরমণ্ডল সিপ্তকই থিথন নািয জেপ্তির েপ্তে েথক্রেভাপ্তব
যুক্ত হপ্তেথেপ্তলন এবাং আজীবন থনপ্তজর নািয রচনাপ্তক উন্নি করার সচষ্টা কপ্তর সেপ্তেন। েঞ্জে কর িাাঁর ‘নািয
আপ্তন্দালপ্তন সখ্াোই’ (২০০২) প্রবপ্তে বপ্তলপ্তেন “সখ্াোইপ্তের আর একজন কৃথি নািযকার থযথন বাাংলা
নািপ্তকর ভাণ্ডারপ্তক িাাঁর রচনার মধ্য থেপ্তে েমৃদ্ধ কপ্তরপ্তেন— চন্দন সেনগুে ‘োো পােরার জনয’ থলপ্তখ্ই
প্রিম আপ্তলাথিি কপ্তরথেপ্তলন েমগ্র নািযােনপ্তক। এরপর সিপ্তক মৃিুযর পূবণ পযণন্ত (১৯৯৬) থিথনই থেপ্তলন
থিপুরার েবপ্তচপ্তে বযস্ত নািযকার।”১ নািপ্তকর মঞ্চােন থনপ্তে নানা েমে থিথন পরীক্ষা থনরীক্ষাে সমপ্তি
উঠপ্তিন। পাশাপাথশ নািপ্তকর েঠনপ্রকৃথি বা Form থনপ্তেও িাাঁর নিুন নিুন ভাবনার সশষ থেল না। থিপুরা,
পথিমবে ও ভারপ্তির একাথধ্ক রাজযেহ বাাংলাপ্তেপ্তশ কৃথিপ্তত্বর েপ্তে িাাঁর নািক অথভনীি হপ্তেপ্তে। ১৯৯৩
োপ্তল থিপুরার জনথপ্রে নািযেল ‘নািযভূথম’ প্রথিথষ্ঠি হপ্তেথেল। নািযভূথমর জন্মলগ্ন সিপ্তকই এর েপ্তে চন্দন
সেনগুে ওিপ্তপ্রািভাপ্তব জথিি থেপ্তলন। িাাঁর নািক ‘আপ্তরাহর্’ প্রপ্তযাজনার মধ্য থেপ্তেই নািযভূথমর যািা শুরু
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হপ্তেথেল। পথরচালক েঞ্জে কর বপ্তলপ্তেন— “বিণমান কথঠন েমপ্তে জীবনথনবণাপ্তহর প্রার্পাি োংগ্রাপ্তমর
মপ্তধ্যও এাঁরা জনাকপ্তেক শুধ্ু নািপ্তকর জনয েল েিপ্তলন। কারর্ একমাি নািপ্তকই িাাঁপ্তের আত্মা মুথক্ত পাে,
নািক িাাঁপ্তের প্রপ্তিযপ্তকরই প্রিম ভাপ্তলাবাো। নািযভূথম েিার থপেপ্তন অনয অপ্তনপ্তকর মপ্তধ্য থযথন সপ্ররর্ার,
োহপ্তের মূল উদ্গািা, থিথন নািযকার চন্দন সেনগুে।”২ ১৯৯৬ োপ্তল িাাঁর অকস্মাৎ প্রোপ্তর্র পর িাাঁরই
নাপ্তম থিপুরাে ‘চন্দন সেনগুে স্মৃথি নাপ্তিযাৎেব’ আপ্তোথজি হপ্তে আেপ্তে। কপ্তেকথেন বযাপী চলা এই
উৎেপ্তব ভারপ্তির থবথভন্ন রাজয সিপ্তক আো নািযেল থবথভন্ন ভাষাে নািক মঞ্চস্থ কপ্তর।
‘অনয পৃথিবী’ চন্দন সেনগুপ্তের একথি উপ্তেখ্প্তযােয নািক। েবণভারিীে নািক প্রথিপ্তযাথেিাে এই
নািকথি ‘সশ্রষ্ঠ নািক’ এর পুরস্কার লাভ কপ্তরথেল। সেশভাপ্তের এক থভন্ন আখ্যান, থভন্ন থনমণার্ চন্দন
সেনগুপ্তের নািক ‘অনয পৃথিবী’। সেশভাপ্তে বথল হওো মানুপ্তষর সেশান্তথরি উদ্বাস্তু জীবন, উত্তর প্রজপ্তন্মর
জীবপ্তন সেশভাপ্তের পপ্তরাক্ষ প্রভাব, িাপ্তের োংকি ও থবপন্নিা এই নািপ্তকর স্বল্প পথরেপ্তর থচথিি হপ্তেপ্তে।
একজন েমাজ েপ্তচিন প্রেথিশীল নািযকার থহপ্তেপ্তব এই নািপ্তক থিথন যাবিীে থহাংো থবপ্তদ্বষপ্তক নেযাৎ
কপ্তর থেপ্তে সপ্রম, মনুষযত্ব ও মানথবকিার জে স াষর্া কপ্তরপ্তেন।
(দুই)
ধ্প্তমণর থভথত্তপ্তি ভারি থদ্বখ্থণ্ডি হপ্তেথেল, সেই েপ্তে খ্থণ্ডি হপ্তেথেল লক্ষ লক্ষ মানুপ্তষর জীবন। মুেথলম
প্রধ্ান প্রপ্তেশ থনপ্তে পাথকস্তান েথঠি হে, আর থহন্দু প্রধ্ান প্রপ্তেশ থনপ্তে েথঠি হে ভারি। অখ্ণ্ড ভারিভূথমর
েবণ ধ্মণ ও বপ্তর্ণর মানুষপ্তক অমানথবক ভারি ভাপ্তের িনাে এক থবপন্ন অথস্থর েমেযার মুপ্তখ্ামুথখ্ হপ্তি
হপ্তেথেল। েবপ্তচপ্তে সবথশ েমেযা ও োংকপ্তির মুপ্তখ্ামুথখ্ হপ্তি হপ্তেথেল অখ্ণ্ড পাঞ্জাব ও বাাংলাপ্তেপ্তশর
মানুষপ্তক। একথিমাি অমানথবক থেদ্ধান্তই লক্ষ লক্ষ মানুষপ্তক অথস্তত্ব োংকপ্তির মুপ্তখ্ োাঁি কথরপ্তেথেল।
মুহূপ্তিণই জননী জন্মভূথম থবপ্তেপ্তশ পথরর্ি হে। েবথকেু সেপ্তল থনিঃস্ব হপ্তে ‘উদ্বাস্তু’ পথরচে থনপ্তে সেশিযাে
করপ্তি বাধ্য হে লক্ষ লক্ষ মানুষ। অিচ এই মানুষগুপ্তলার পপ্তক্ষ সেশিযাে এপ্তকবাপ্তরই েহজ থেল না। নিুন
আশ্রপ্তের সখ্াাঁপ্তজ আজপ্তন্মর থভপ্তিমাথির েপ্তে থবপ্তেে রচনা কপ্তর অপ্তচনা অপ্তেখ্া অথনথিি পপ্তি সবথরপ্তে
যাওোর সয যন্ত্রর্া মানুষ সভাে কপ্তরথেল িা েিযই বর্ণনািীি।
ভারিভাপ্তের মপ্তিা এি বি এক োমাথজক ও রাথিক থবপযণেপ্তক েৃজনশীল মানুষ সকাপ্তনা ভাপ্তবই
এথিপ্তে সযপ্তি পাপ্তরন না। েপ্তল আমাপ্তের োথহপ্তিযর প্রাে েব শাখ্াপ্তিই সেশভাপ্তের ক্ষি থচপ্তের রূপপ্তরখ্া
স্পষ্ট। উদ্বাস্তু মানুপ্তষর োংগ্রাম, নিুন সেপ্তশর েমাজ ও মাথিপ্তি ধ্ীপ্তর ধ্ীপ্তর িাপ্তের থশকি েিাপ্তনার ইথিবৃত্ত
থবশ্বস্তিার েপ্তে অথিি হপ্তে োথহপ্তিয। নািযকার চন্দন সেনগুপ্তের ‘অনয পৃথিবী’ নািপ্তকর সপ্রক্ষাপপ্তি
রপ্তেপ্তে ১৯৪৭ োপ্তলর ভারপ্তির সেশভাে ও সেশভাে পরবিণী মানুপ্তষর োংকি ও থবপন্নিা। স্বল্প আেিপ্তনর
এই নািপ্তক স্বাধ্ীনিা পূবণবিণী ও পরবিণী েমপ্তের রাজননথিক প্রেে এপ্তেপ্তে। সেশভাপ্তের মধ্য থেপ্তে সেথেন
মানুপ্তষর েমেযার েমাধ্ান সিা হেথন বরাং িা আপ্তরা নানাথবধ্ জথিলিার েৃথষ্ট কপ্তরথেল। সেশভাে েৃষ্ট থবথবধ্
েমেযা আজও উত্তর প্রজপ্তন্মর জীবনপ্তক প্রভাথবি কপ্তর চপ্তলপ্তে। ‘অনয পৃথিবী’ নািপ্তক সেেব েমেযার প্রথিই
আমাপ্তের েৃথষ্ট আকষণর্ করবার সচষ্টা কপ্তরপ্তেন নািযকার।
‘অনয পৃথিবী’ নািপ্তকর কাথহথন দুই পপ্তবণ থবভক্ত। কাথহথনর প্রিম পপ্তবণর সপ্রক্ষাপপ্তি আপ্তে ভারিবাাংলাপ্তেশ ভাে আর থদ্বিীে পপ্তবণর কাথহথনর সপ্রক্ষাপপ্তি আপ্তে ভারি-পাথকস্তান ভাে। নািপ্তক সকাপ্তনা অি ও
েৃশয থবভাে সনই। িপ্তব নািপ্তকর িনাপ্তরাি েৃশযান্তপ্তর প্রবাথহি। সেশভাপ্তের েপ্তল মানুপ্তষর জীবন
রািারাথি বেপ্তল থেপ্তেথেল। বিণমান প্রজপ্তন্মর অথস্তত্বপ্তকও সেশভাপ্তের িনা পপ্তরাক্ষভাপ্তব থনেন্ত্রর্ কপ্তর
চপ্তলপ্তে, নািযকার সেই থবষেথিপ্তক থবশ্বস্তিার েপ্তে থচথিি কপ্তরপ্তেন আপ্তলাচয নািপ্তক।
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(থিন)
নািপ্তকর প্রিম পপ্তবণ অিনু, জেনাল ও রথহমচাচা এই থিনথি চথরিপ্তক সকন্দ্র কপ্তর নািয িনা
এথেপ্তেপ্তে। এই পপ্তবণর কাথহথনর সকপ্তন্দ্র রপ্তেপ্তেন কথব স্বভাপ্তবর ভাবুক মানুষ অিনুবাবু ও িাাঁর পথরবার।
জেনাল ভামণা একজন অবাঙাথল মানুষ, কমণেূপ্তি থযথন থিপুরাে এপ্তেপ্তেন। জেনাল ভাপ্তলা বাাংলা জাপ্তনন।
থিপুরাে আোর পর কথব অিনু সবাপ্তের েপ্তে িাাঁর থনষ্ঠ বেুত্ব েপ্তি ওপ্তঠ। অিনুর থপিা থবনে বেু মারা
সেপ্তেন দুইমাে অথিক্রান্ত হপ্তেপ্তে। ভারি থদ্বখ্থণ্ডি হপ্তল বাধ্য হপ্তে শশশপ্তবই বাাংলাপ্তেশ সেপ্তি থিপুরাে
এপ্তেথেপ্তলন থবনে বেু। সেপ্তি আো সেশ থনপ্তে সকাপ্তনা স্মৃথি থকাংবা নস্টালথজো অিনুবাবু িাাঁর থপিার মপ্তধ্য
কখ্প্তনা লক্ষ কপ্তরনথন। অিচ হঠাৎ একথেন এক অপ্তচনা যুবপ্তকর হাপ্তি প্রোি থবনে বেুর নাপ্তম থচথঠ আপ্তে।
থচথঠ থলপ্তখ্প্তে বাাংলাপ্তেপ্তশর রথহম আলী, থবনে বেুপ্তক সে েপ্তবাধ্ন কপ্তরপ্তে ভাইজান। অপ্তচনা যুবকথি
আকুলভাপ্তব অনুপ্তরাধ্ কপ্তরপ্তে অিনুর বাবা সযন সেথেন েেযাে ভারি-বাাংলাপ্তেশ বর্ণার োংলগ্ন একথি
এলাকাে রথহম আলীর জনয অপ্তপক্ষা কপ্তরন। থদ্বধ্া োংশপ্তে জজণথরি অিনুবাবু জেনাল ভামণাপ্তক েপ্তে থনপ্তে
থচথঠপ্তি উপ্তেথখ্ি স্থাপ্তনই রথহম আলীর জনয অপ্তপক্ষা করপ্তি িাপ্তকন। এক রহেযজনক েেযাে অিনুর েপ্তে
রথহম আলীর সেখ্া হে। িারপর ধ্ীপ্তর ধ্ীপ্তর সেপ্তল আো অিীপ্তির জি খ্ুলপ্তি িাপ্তক। সেশভাপ্তের পর
থবনে বেু থিপুরাে চপ্তল এপ্তলও িাাঁর মা থকন্তু মাথির মাো িযাে করপ্তি পাপ্তরনথন। সেশ থবভােপ্তক অস্বীকার
কপ্তর বাাংলাপ্তেপ্তশই সিপ্তক থেপ্তেথেপ্তলন। পূবণ বাাংলার এক মুেলমান পথরবার িাাঁর সেখ্াপ্তশানা করপ্তিা। রথহম
আলী থনপ্তজর মাপ্তের মপ্তিাই িাাঁপ্তক ভাপ্তলাবােপ্তিা, শ্রদ্ধা করপ্তিা। িার কিাে— “......ঐ মা সয আমার
ভাইজান থবনে বেুর মা...... ঐ মা সয আমাপ্তরা আম্মা।”৩ অনযথেপ্তক থবনে বেুর মা রথহম আলীপ্তক েন্তাপ্তনর
মপ্তিা ভরো করপ্তিন, যার জনয থভন্ন ধ্মণাবলবী রথহম আলীর আশ্রপ্তে সিপ্তক থেপ্তেথেপ্তলন বাাংলাপ্তেপ্তশ।
আেপ্তল হৃেপ্তের বেন েৃঢ় বপ্তলই ধ্মণ সেখ্াপ্তন বাাঁধ্া হপ্তে োাঁিাপ্তি পাপ্তরথন। বৃদ্ধার একমাি অবলবন থেল
রথহম আলী। মৃিুযকাপ্তল সে-ই বৃদ্ধার মুপ্তখ্ জল থেপ্তেপ্তে, মৃিুযর পর মুখ্াথগ্ন কপ্তরপ্তে। বৃদ্ধার মৃিুয-োংবাে
এপাপ্তর িাাঁর পথরবাপ্তরর কাপ্তে সপৌাঁপ্তে সেবার জনয, আম্মার সোপাপ্তলর থবগ্রহ ভাইজাপ্তনর হাপ্তি িুপ্তল থেপ্তি
রথহম আলী রাপ্তির অেকাপ্তর থবনে বেুর েপ্তে সেখ্া করপ্তি এপ্তেপ্তে। রথহম আলীর ভাষাে— “েব থবপে
িুে কইরা নেী পার হইো চুথপ চুথপ কি কপ্তষ্ট সয এইখ্াপ্তন আইথে— আপনারা জাপ্তনন না। আমার মি
েরীব চাষীর এইেব সশাভা পাে না। িবু আইথে শুধ্ু একিা কিা কইপ্তি আর একিা থজথনে ঐ থবনে বেুপ্তর
থেপ্তি।”৪
বাাংলাপ্তেপ্তশর এক ক্ষুদ্র চাথষ রথহম আলী, মুহূপ্তিণর পথরচপ্তে অিনুর সচিনাপ্তক নাথিপ্তে থেপ্তেপ্তে। িার
এপ্তহন ভূথমকা অিনুবাবুপ্তক বারবার ভাথবপ্তেপ্তে। রথহম আলী সকন জীবন বাথজ সরপ্তখ্ এপাপ্তর এপ্তেথেল ?
শুধ্ুই থক কিণবয পালন করপ্তি ? অিচ বাাংলাপ্তেপ্তশ থনপ্তজর ঠাকুমা জীথবি আপ্তে সজপ্তনও অিনুর পথরবার
সিা বৃদ্ধার সখ্াাঁজ রাপ্তখ্থন। রাখ্বার প্রপ্তোজন সবাধ্ কপ্তরথন। বৃদ্ধা সকািাে আপ্তেন, সকমন আপ্তেন বা কার
োথেপ্তত্ব আপ্তেন, অিনুবাবু থকেুই জাপ্তনন না। বৃদ্ধার মৃিুযপ্তি সচাপ্তখ্র জল সেপ্তল কষ্ট সপপ্তেপ্তে রথহম আলী।
সশষপযণন্ত মৃিুয-োংবাে সপৌাঁপ্তে থেপ্তি রথহম আলী জীবন বাথজ সরপ্তখ্ এপাপ্তর এপ্তেপ্তে।
আেপ্তল ধ্মণই কী েব ? অিনু চথরপ্তির মধ্য থেপ্তে স্বোং নািযকার বপ্তলপ্তেন— “ঐ ধ্মণ আথম মাথননা-সয ধ্মণ
মানুষপ্তক মানুপ্তষর কাে সিপ্তক েূপ্তর েথরপ্তে সেে......”৫ রথহম আলী থকন্তু মৃিুয পিযািী আম্মার মুপ্তখ্ জল
সেবার েমে ধ্প্তমণর কিা ভাপ্তবথন। যথে ধ্মণই েব হপ্তিা িপ্তব থবনে বেুর মা রথহম আলীর আশ্রপ্তে িাকপ্তিন
না। সোপাল সিা থবধ্মণী থহন্দুর সেবিা, সকন িাপ্তক েুাঁপ্তি সেপ্তল না থেপ্তে যত্ন কপ্তর থনপ্তে এল ? রথহম আলী
মুেলমান, সকন সে একাজ করপ্তলা।
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থভন্ন ধ্মণাবলবী অনাত্মীে রথহম আলী ও বৃদ্ধার মপ্তধ্য মা ও েন্তাপ্তনর থচরন্তন েম্পকণ অিন কপ্তরপ্তেন
নািযকার। থবনে বেুর মা ও রথহম আলী সেশ, জাথি ও ধ্প্তমণর সখ্ালে মুক্ত যিািণ মানুষ হপ্তে উপ্তঠপ্তেন।
এপ্তক্ষপ্তি অিনুবাবুর মূলযােন যিািণ— “এই পৃথিবীর েব োংকীর্ণিার মপ্তধ্যও ওরা েপ্তি থনপ্তেথেল এক স্বিন্ত্র
পৃথিবী।”৬ ওপ্তের সেই পৃথিবীপ্তি ধ্মণীে সভোপ্তভে সনই। সখ্প্তি খ্াওো হি েথরদ্র চাথষ রথহম আলী িার
আচরপ্তর্র মধ্য থেপ্তে েকলপ্তক মনুষযপ্তত্বর থশক্ষা থেপ্তে সেপ্তে। সেই আেপ্তল প্রকৃি মানুষ, িার বুপ্তক জ্বলপ্তে
মনুষযপ্তত্বর আপ্তলা, থচরথেপ্তনর থচরকাপ্তলর মানথবকিার শাশ্বি আপ্তলা।
(চার)
‘অনয পৃথিবী’ নািপ্তকর প্রিম পপ্তবণর কাথহথনর েূি ধ্প্তরই অিনুবাবুর কল্পনাে রথচি হপ্তেপ্তে নািপ্তকর
থদ্বিীে ভাপ্তের কাথহথন। নািযকার চন্দন সেনগুে এই পপ্তবণও নািকীে চমৎকারীপ্তত্ব এাঁপ্তকপ্তেন সপ্রম, মনুষযত্ব ও
মানথবকিার েথব। ভারি ও পাথকস্তাপ্তনর মপ্তধ্য জন্মলগ্ন সিপ্তকই থবপ্তরাপ্তধ্র েূিপাি হপ্তেথেল। সেশ
থবভাজপ্তনর থবথনমপ্তে নবজাি এই প্রথিপ্তবশী রাপ্তির কাে সিপ্তক ভারি শবথরিাই সপপ্তে আেপ্তে। দুই সেপ্তশর
মপ্তধ্য একাথধ্কবার যুদ্ধ সবাঁপ্তধ্প্তে। সেরকমই এক যুপ্তদ্ধর সপ্রক্ষাপপ্তি রথচি হপ্তেপ্তে এই পপ্তবণর কাথহথন। এই
পপ্তবণর নািয কাথহথনর প্রধ্ান কুশীলব আলিাে ও মপ্তনাথজৎ। মপ্তনাথজৎ ভারিীে শেথনক আর আলিাে
পাথকস্তাপ্তনর। নািকীেভাপ্তব যুদ্ধপ্তক্ষপ্তি আহি দুই শেথনপ্তকর সেখ্া হে। অথনথিি িাপ্তের সবাঁপ্তচ িাকার
েম্ভাবনা। রক্তক্ষরপ্তর্ ক্লান্ত আহি আলিাে জাপ্তন না একিু পপ্তর িার েপ্তে থক িপ্তব, সে আপ্তেৌ সবাঁপ্তচ
িাকপ্তব থকনা। অনযথেপ্তক পিভ্রান্ত মপ্তনাথজৎ জাপ্তন না অরর্য সিপ্তক সবথরপ্তে যাবার পি। দুই সেপ্তশর দুই
শেথনক িারা, পরস্পরপ্তক খ্িম করার জপ্তনয যারা হাপ্তি িুপ্তল থনপ্তেপ্তে মরর্াস্ত্র। অিচ ধ্ীপ্তর ধ্ীপ্তর অথবশ্বাে
ও আিপ্তির আবহাওোপ্তক অস্বীকার কপ্তর িারা পরস্পপ্তরর েহাে হপ্তে ওপ্তঠ। নািযকার থনপ্তজই থবস্মোথবষ্ট
হপ্তে বপ্তলপ্তেন— “চরম োংকপ্তি এপ্তক অপ্তনযর এ সকান েেী? শত্রু, না থমি? নাথক পরস্পপ্তরর
অবলবন?”৭
আহি আলিােপ্তক োহাযয করার জনয এথেপ্তে আপ্তে মপ্তনাথজৎ। শুধ্ু একথি রাি সে সিপ্তক সযপ্তি চাে
আহি আলিাপ্তের েপ্তে, যাপ্তি আলিাে থকেুিা েুস্থ হপ্তে উঠপ্তি পাপ্তর। অিচ ওরা দুজন পরস্পপ্তরর শত্রু।
যুদ্ধপ্তক্ষপ্তি পরস্পপ্তরর শত্রু ধ্ীপ্তর ধ্ীপ্তর এপ্তক অপ্তনযর অবলবন হপ্তে ওপ্তঠ। যুদ্ধপ্তক্ষপ্তিই ওপ্তের মপ্তধ্য একিা
থনষ্ঠ েম্পকণ োনা বাাঁপ্তধ্। প্রচথলি ধ্যান-ধ্ারনার বাইপ্তর সোপপ্তন সোপপ্তন মানুপ্তষর মপ্তধ্য, মানুপ্তষর েম্পপ্তকণর
থভির সয েিয-েুন্দর থবরাজ কপ্তর, িা-ই জীবপ্তনর অথনিেিার মুহূপ্তিণ বিণমাপ্তনর রূঢ়—সমকী সখ্ালে সেপ্তি
সবথরপ্তে আপ্তে দু’জপ্তনর মপ্তধ্য। আপ্তলার মশাল সজপ্তে উপ্তঠ িাপ্তের অন্তপ্তর। অভযস্ত জীবপ্তনর েমস্ত
োংকীর্ণিার বাাঁধ্ন যাে থোঁপ্তি। এক অনাস্বাথেি আপ্তবে মপ্তনর েব অেকার ুথচপ্তে েুিপ্তি িাপ্তক। নািযকাপ্তরর
ভাষাে— “যুদ্ধপ্তক্ষপ্তির ধ্ূের মৃিুযর েহ্বপ্তর সজপ্তে উঠপ্তে েবুজ প্রাপ্তর্র থচরন্তনিা।”৮
মপ্তনাথজপ্তির বিণমান বাথি অমৃিেপ্তরর সোি একথি গ্রাপ্তম। সেশভাপ্তের আপ্তে মপ্তনাথজপ্তির থপিৃপুরুপ্তষর
আথে বাথি থেল লাপ্তহাপ্তরর সচৌবরা গ্রাপ্তম। অনযথেপ্তক আলিাপ্তের বাপ োদুর জন্মস্থান অমৃিেপ্তরর
কাপ্তন্দলাবাপ্তে। অিণাৎ দু’জপ্তনরই পূবণপুরুষ প্রজন্ম পরম্পরাে অখ্ণ্ড ভারপ্তির নােথরক থেল। পুপ্তরা সেশিাই
থেল মপ্তনাথজৎ আলিােপ্তের। মপ্তনাথজৎ বলপ্তি িাপ্তক— “সেশভাপ্তের েপ্তল েব থকেু পাপ্তে সেপ্তে। িুথম
সিামার সেশ সেপ্তখ্াথন— আথম আমার সেশ সেথখ্থন। আমরা— আমরা শুধ্ু উদ্বাস্তু।”৯ এই সেপ্তশর স্বাধ্ীনিার
জনয দু’জপ্তনর োদু-বাবারা ইাংপ্তরপ্তজর থবরুপ্তদ্ধ লিাই কপ্তরপ্তেন। আলিাে ও মপ্তনাথজৎ, যুদ্ধপ্তক্ষপ্তির দুই
শেথনপ্তকর কপ্তিাপকিপ্তন অথিি হপ্তি িাপ্তক অখ্ণ্ড পরাধ্ীন ভারপ্তির েথব। আলিাে ও মপ্তনাথজৎ, স্বাধ্ীনিা
পরবিণী উত্তর প্রজন্ম, িারা সকউই সেশভােপ্তক সমপ্তন থনপ্তি পাপ্তরথন। আলিাে মপ্তনাথজিপ্তক জানাে,
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“একথেন েমস্ত সেশিা যখ্ন স্বাধ্ীনিা-স্বাধ্ীনিা কপ্তর পােল, িখ্ন সিামার োদু-আমার োদু থমথিাং-থমথেপ্তল
েবার েপ্তে বপ্তলপ্তে— “কপ্তরপ্তে ইপ্তে মপ্তরপ্তে। ইাংপ্তরজ ভারি োপ্তিা।”১০
নািপ্তকর থদ্বিীে ভাপ্তে নািযকার বার বার অিীপ্তি থেপ্তর সেপ্তেন। ইথিহাপ্তের পযণাপ্তলাচনার মধ্য থেপ্তে
ভারপ্তির সেই থচিপ্তক অিন কপ্তরপ্তেন, সযখ্াপ্তন জাথি-ধ্মণ-বর্ণ থনথবণপ্তশপ্তষ মানুষ শুধ্ুমাি ভারিীে থহপ্তেপ্তব
বেবাে করপ্তিা। পরাধ্ীন ভারপ্তি লালা লাজপৎ রাে ইাংপ্তরজ কিৃণক প্রহৃি হপ্তল থকাংবা সেপ্তশর থপ্রে েন্তান
ভেৎ থোং-এর মৃিুযপ্তি েমগ্র ভারিবষণ প্রথিবাপ্তে েপ্তজণ উপ্তঠথেল। সেপ্তশর চিুথেণপ্তক ‘ইনথকলাব থজন্দাবাে’
ধ্বথন সশানা থেপ্তেথেল। জাথি-ধ্মণ-বর্ণ থনথবণপ্তশপ্তষ একমাি ভারিীে থহপ্তেপ্তব প্রপ্তিযপ্তক প্রথিবাে কপ্তরথেল।
এই সেপ্তশর ইথিহাে এক, োংগ্রাপ্তমর ইথিহাে এক, স্বাধ্ীনিার ইথিহাে এক। “আমরা েকপ্তল এক থেলাম।
অিচ আজ আমরা থবথেন্ন, দু’সেপ্তশর নােথরক— শত্রু।”১১
অপ্তনক রপ্তক্তর থবথনমপ্তে এই সেশ স্বাধ্ীন হপ্তলও অবাথঞ্চি সেশভাপ্তের িনা ভারি, পাথকস্তান ও
বাাংলাপ্তেপ্তশর োধ্ারর্ মানুপ্তষর জীবপ্তন অথভশাপ থনপ্তে এপ্তেথেল। স্বাধ্ীনিা উত্তর োো, সেশভাে এবাং
উদ্বাস্তু েমেযা থবথেন্ন িনা নে, বরাং একথির েপ্তে অপরথি েভীরভাপ্তব োংযুক্ত। সয সেপ্তশর স্বাধ্ীনিার জনয
পােল থেপ্তলন মপ্তনাথজপ্তির োদু, সয সেশ থনপ্তে িাাঁর স্বপ্ন থেল, সেই সেশ সেপ্তি িাাঁপ্তক আেপ্তি হপ্তব একিা
থিথন কখ্প্তনা ভাবপ্তিই পাপ্তরনথন। সেশভাপ্তের বথল হপ্তে সশষপযণন্ত থিথন মারা সেপ্তেন উদ্বাস্তু কযাপ্তম্প।
মপ্তনাথজপ্তির বাবা খ্ুন হপ্তেপ্তেন মুেলমাপ্তনর হাপ্তি। আলিাে জানাে িার চাচা আজাে থহন্দু সেৌপ্তজ লিাই
কপ্তরপ্তেন। স্বাধ্ীনিার লিাইপ্তে িাপ্তের অবোন সকান অাংপ্তশই কম নে। নািপ্তক থহন্দু-মুেলমান োোর
কিাও এপ্তেপ্তে। োোে গ্রাপ্তমর পর গ্রাম জ্বপ্তলপ্তে। নেীপ্তি সভপ্তে সেপ্তে হাজার হাজার লাশ। েী ণ থেপ্তনর
েম্প্রীথির বেনপ্তক িুে কপ্তর থহন্দুর হাপ্তি থনহি হপ্তেপ্তে মুেলমান এবাং মুেলমাপ্তনর হাপ্তি থনহি হপ্তেপ্তে
থহন্দু।
(পাাঁচ)
সেশথবভাে একথি সেপ্তশর মানুষপ্তক পরস্পর সিপ্তক থবথেন্ন কপ্তর সেে। পরস্পরপ্তক শত্রু কপ্তর সিাপ্তল।
দু’সেপ্তশর মানুষ হিযালীলাে মত্ত হে। িপ্তব এপ্তিা থকেুর পরও মানুষই বাাঁথচপ্তে রাখ্প্তি পাপ্তর পারস্পথরক
েম্প্রীথি, মনুষযত্ব ও মানথবকিা। মানুষ চাইপ্তল থনপ্তজর সভিপ্তরর মনুষযত্বপ্তক জাথেপ্তে িুলপ্তি পাপ্তর, অপ্তনযর
অেহােিাে োহাপ্তযযর হাি বাথিপ্তে থেপ্তি পাপ্তর, মানব স্বভাপ্তবর এরূপ েম্ভাবনাপ্তকই জাথেপ্তে সিালার
প্রপ্তচষ্টা কপ্তরপ্তেন নািযকার।
নািযকার চন্দন সেনগুে ‘অনয পৃথিবী’ নািপ্তক এক নিুন পৃথিবীর থনমণার্ করপ্তলন। আমাপ্তের স্বািণ েবণস্ব
পথরথচি পৃথিবী সিপ্তক সেই পৃথিবী েম্পূর্ণ থভন্ন। িাাঁর থনথমণি পৃথিবীপ্তি মানুষ মানুষপ্তক ভাপ্তলাবাপ্তে। জীবন
বাথজ সরপ্তখ্ এপ্তক অপ্তনযর োহাপ্তযয এথেপ্তে আপ্তে। সেই পৃথিবীপ্তি জাথি ধ্মণ বর্ণ থকাংবা সোপ্তির পথরবপ্তিণ
মানুষপ্তক মানুষ পথরচপ্তেই গ্রহর্ করা হে। দুই পপ্তবণ থবভক্ত এই নািপ্তকর চথরি রথহম আলী, থবনে বেুর মা,
আলিাে ও মপ্তনাথজৎ আমাপ্তের েৃথষ্টপ্তক উন্মুক্ত কপ্তর, উোর কপ্তর এবাং এক নিুন পৃথিবীর েোন থেপ্তে
যাে।
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২) শথক্ত হালোর (েম্পা.) থিপুরার নািয আপ্তন্দালপ্তনর ধ্ারা, সেবকুমার বেু (প্রকাশক), প্রিম প্রকাশ,
কলকািা বইপ্তমলা, ২০০২
৩) চন্দন সেনগুপ্তের নািয েমগ্র, থিপুরা েপণর্, আেরিলা

Volume-VIII, Issue-V

September 2022

64

