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Abstract 
The partition is one of the biggest curse in Indian and Bengali life.This divission brought dire 

consequences to the lives of common people.One of the consequences of this partition is refugee 

problem.This problem also forced economically well-off families to fall by the wayside. Salil sen’s 

‘Natun Ihudi’ is one such play written on the thorny issue of refugee.The common people of East 

Pakistan who suffered various atrocities due to partition are known as ‘Natun Ihudi’ in this 

play.Standing in the midst of decaying values Manamohan Bhattacharjee’s family moves to kolkata 

in search of new light and new hope. The dramatist has presented a pathetic and realistic picture of 

the refugee problem by focusing on this one family, showing the suffering of ordinary people like 

Manamohan Bhattacharjee.The main article will focus on the refugee problem based on ‘Natun 

Ihudi’ play. 

____________________________________________________ 

Discussion  
সদশভাগ হি ভারতীয় তথা োঙালির জীেনে সেনেনয় েড় অলভশাপ। এই লদ্বখ্ণ্ডে সাধারণ মােুনষর জীেনে এক করুণ 
পলরণলত লেনয় এনসলিি। এই সদশভানগর অলেোর্ম ফিশ্রুলত হি উদ্বাস্তু সমসযা। আর এই উদ্বাস্তু সমসযা োাংিা সালহনতযর 
প্রায় প্রলতলি শাখ্ায় লশল্পসাথমকতা িাভ কনরনি একথা েিাই োহুিয। ইাংনরলজ ‘Refugee’ শব্দলির দুলি োাংিা প্রলতশব্দ 
রনয়নি। একলি হি ‘শরণাথমী’ র্ার আক্ষলরক অথম হি এমে সকানো েযলি লর্লে ঊর্ধ্মতে কতত মপনক্ষর শরণ লেনয়নিে 
অথমাৎ আশ্রয় এোং লেরাপত্তা প্রাথমো কনরনিে। ১৯৫১ সানি জালতসাংনের শরণাথমী মর্মাদালেষয়ক সনেিনে ‘শরণাথমী’-র 
সাংজ্ঞা প্রসনে েিা হনয়নি, র্লদ একজে েযলি গভীরভানে উপিলি কনরে ও সদখ্নত পাে সর্, লতলে জালতগত সলহাংসতা, 
ধমমীয় উন্মাদো, জাতীয়তানোধ, রাজনেলতক আদশম, সমাজেদ্ধ জেনগাষ্ঠীর সদসয হওয়ায় তানক ওই সদনশর োগলরনকর 
অলধকার সথনক দূনর সরানো হনে, সসখ্ানে েযাপক ভয়-ভীলতর পলরনেশ লেদযমাে এোং রাষ্ট্র তানক র্থাথম লেরাপত্তা 
লদনত েযথম হনে তখ্েই লতলে ‘শরণাথমী’ লহনসনে লেনেলেত হে। অেয প্রলতশব্দলি হি ‘উদ্বাস্তু’ র্ার অথম গতহহীে। সেনদর 
রু্নগ ‘োস্তু’(োলড়) শব্দলির একলি লেনশষ অথম লিি। োাংিায় প্রায় ‘লভিা’ ো ‘লভনি’ শনব্দর সনে জুনড় উনেখ্ করা হয়, 
সর্মে ‘োস্তুলভনি’। আোর এই লভিার সনে সাংস্কত ত ‘লভলত্ত’ শব্দলির লেলেড় সর্াগ আনি। সুতরাাং ‘োস্তুলভিা’ শব্দলি েুলিনয় 

http://www.tirj.org.in/
http://www.tirj.org.in/
mailto:trisangamirj@gmail.com
mailto:aswinisharma.mng@gmail.com


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-23 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 212-218 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 213 of 218 

 

সদয় োলড়র লভলত্ত েিনত র্া সোিায়, তার সনে পূেমপুরুষ অথমাৎ পুরুষােুক্রলমক োংশধারার একলি সর্াগসূত্র রনয়নি। 
আর ‘উদ্বাস্তু’ মানে সসই লভত ো লভলত্ত সথনক েুযত হওয়া। 

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) োমক সাংস্থায় ‘Refugee’ র সাংজ্ঞা 
প্রসনে েিা হনয়নি— 

“a refugee is someone who has been forced to flee his or her country because of persecution, 

war or violence. A refugee a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, 

nationality, political opinion or membership in a particular social group. Most likely, they 

cannot return home or are afraid to do so. War and ethnic, tribal and religious violence are 

leading causes of refugees fleeing their countries.”১ 

 

এই সাংজ্ঞা সথনক উদ্বাস্তুনদর সম্পনকম একলি সমযক ধারণা পাওয়া র্ায়। এখ্ানে উদ্বাস্তুনদর গতহতযানগর কারণগুলিনক 
তুনি ধরা হনয়নি। সাধারণত জালতগত লহাংসা, ধমমীয় উন্মাদো, রাজনেলতক সাংোত, জাতীয়তানোনধর অভাে এোং 
সামালজক ও প্রাকত লতক অস্বাস্থযকর পলরনেনশর কারনণ মােুষ োস্তুলভিা তযাগ করনত োধয হয়। সাধারণত লেরাপত্তাহীেতাই 
োস্তুলভিা তযানগর প্রধাে কারে। সামালজক লেরাপত্তার অভাে হনি মােুষ তার দীেমলদনের লেরাপদ আশ্রয় সিনড় 
লেরুনেনশর উনেনশয পালড় সদয়। লকন্তু অলধকাাংশ সক্ষনত্রই এর ফি হয় লহনত লেপরীত। এই অসহায় মােুষগুলি 
একিুখ্ালে আশ্রয় ও লেরাপত্তার পলরেনতম সভাগ কনরনি েরম িাঞ্ছো ও দুুঃখ্-কষ্ট। 
 মােে জীেনে োস্তুলভিার গুরুত্ব অপলরসীম। মােুষ সেলকিু হারানিও এই েসতোলড় হারানত োয় ো। সসই 
আলদমকাি সথনকই োস্তুলভিার সনে মােুনষর একলি আলিক সম্পকম রনয়নি। লকন্তু সদশভানগর ফনি লেরুপায় হনয় 
মােুষনক সসই লপ্রয় েসতোলড়নক হারানত হি। আশ্রয় হালরনয় মােুষ লিন্নমূি অেস্থায় পালড় লদি কখ্নো একই সদনশর 
লেলভন্ন প্রানে, আোর কখ্নো লভন্ননদনশ। আশ্রয় সপি অপলরলেত সদনশর সোাংরা েলিনত, সেশনে, রািার ধানর। 
আশ্রয়হীে এইসে মােুষজনের কানি স্বাধীেতার অথমনোধ হি োস্তুেুযত হওয়া। পূেম পালকিানের উদ্বাস্তুরা আিমর্মাদা 
লেনয় সেেঁনে থাকার জনেয সেমস্ব তযাগ কনর েনি এনসলিি পলিমোাংিায়। লকন্তু অেয সদনশ এনস গতহহীে এই সে 
মােুনষরা উপিলি করনিা তারা অোলঞ্ছত, অলতলরি। একলদনক সরকারী উদাসীেতা, অেযলদনক স্থােীয় মােুষনদর 
অেনহিায় এই সে উদ্বাস্তু মােুষনদর জীেে দুলেমসহ হনয় উঠনিা। র্লদও লকিু সস্বোনসেী সাংস্থা এলগনয় এনসলিি সাহার্য 
করনত, তনে সসই সাহার্য সোর কানি সপৌঁিয়লে। লমজােুর রহমাে তােঁর ‘সদশলেভাগ োাংিা োিক’ গ্রনে উদ্বাস্তুনদর 
একলি পলরসাংখ্যানে২ সদলখ্নয়নিে, 
 

১৮৪৬—১৯৫০ সাি পর্মে এনদনশ এনসনি— ২০,৪২,০০০ জে। 
১৯৫১—১৯৬০ সাি পর্মে এনদনশ এনসনি— ১১,৩০,০০০ জে। 
১৯৬১—১৯৭০ সাি পর্মে এনদনশ এনসনি— ১০,৩৭,০০০ জে। 

 
অেয একলি পলরসাংখ্যানে৩ ১৯৪৬—১৯৭০ সাি পর্মে পূেমেে সথনক পলিমেনে এনসলিি ৪২,৫৯,৬০৪ জে। র্া 
পলিমেনের তৎকািীে জেসাংখ্যার লেলরনখ্ উদ্বাস্তু লিি ১৩.৫৪% মােুষ। শুধু তাই েয় ১৯৭০ সাি সথনক েতমমাে সময় 
পর্মে লেলভন্ন কারনণ এই উদ্বাস্তু সরাত ক্রমাগত েনিই েনিনি। 
 োাংিা সালহনতয উদ্বাস্তু সমসযা সকলিক োিনকর সাংখ্যা সেহাত কম েয়। ঋলত্বক েিক, লেজে ভট্টাোর্ম, তুিসী 
িালহড়ী, সলিি সসে, লদলগিেি েন্যাপাধযায় প্রমুখ্ োিযকানররা উদ্বাস্তু সমসযানক তানদর োিনকর লেষয়েস্তু লহনসনে 
গ্রহণ কনরনিে। সলিি সসনের ‘েতুে ইহুদী’ োিক এমেই এক লিন্নমূি উদ্বাস্তু সমসযার করুণ আনিখ্য। োিকলি ‘উত্তর 
সারথী’-র প্রনেষ্টায় ১৯৫১ সানির ২১নশ জুে প্রথম অলভেীত হনয়লিি। এরপর ‘রঙ মহি’ কতত মপনক্ষর অেুনরানধ ১৯৫২ 
সানির ২৩নশ জুিাই সপশাদারী রেমনে এই োিনকর অলভেয় অেুলষ্ঠত হয়। এই োিক সম্পনকম স্বয়াং োিযকার 
জালেনয়নিে—  
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“লিন্নমূি উদ্বাস্তুনদর সমসযা, সেদো লেনয় এই োিক। োমিা ইনে কনর ‘েতুে ইহুদী’ সরনখ্লিিাম। লকিুিা 
প্রতীকী। লহিিানরর অতযাোনর সর্মে জামমালে সথনক ইহুদীনদর উদ্বাস্তু হনত হনয়লিি। লঠক সসই রকমই 
অতযাোনরর মুনখ্ামুলখ্ হনত হয় পূেম পালকিানের অতযাোলরত মােুষনদর। তাই োিনকর োম ‘েতুে ইহুদী’।”৪  

 

‘েতুে ইহুদী’ োিনকর সমাি দতশয সাংখ্যা সনতরলি। োিনকর প্রথম দতনশযই আমরা সদখ্নত পাই পূেম পালকিানের 
এক মধযলেত্ত ব্রাহ্মণ পলরোনরর করুণ লেত্র। লেপর্মি এই পলরোনরর অলভভােক মেনমাহে ভট্টাোর্ম। লতলে পূেম 
পালকিানের একলি লেদযািনয়র সাংস্কত নতর লশক্ষক। স্ত্রী অন্নপূণমা, দুই পুত্র দুইখ্যা, সমাহে এোং একমাত্র কেযা পরীনক 
লেনয় তােঁর সুনখ্র সাংসার। সজযষ্ঠ পুত্র সখ্াকে সদনশর স্বাধীেতার জেয আিেলিদাে সদয়। লকন্তু সদশভানগর পনরই 
সাংস্কত ত ভাষা আেলশযক লেষয় লহনসনে লেদযািনয়র পাঠযসূেী সথনক সিেঁনি সফিা হয়। এর ফিস্বরূপ লতলে োকলর সথনক 
েরখ্াি হে। োকলর হালরনয় মেনমাহেোেু পলরোর লেনয় এক গভীর সাংকনি পনড় র্াে। োিযেনু্ধ মীজমার সনে 
কনথাপকথনে মেনমাহেোেুর সশােেীয় অেস্থা অতযে লেেক্ষণতার সনে তুনি ধনরনিে োিযকার—  

 
“অখ্ে সর্ লক কলর, েতদ্ধ েয়নস কই লগয়া োকলর পাই— লতলেই জানেে। এইোর সথইকযা উপোস আর লক! 
আইজ র্লদ সখ্াকে োইো থাকত! একিা পাগি, একিা সপািাপাে—েয়স্থা মাইয়া—এই সে িইয়া আমরা 
েুড়ােুলড় লক সর্ করুম লকিুই েুলিো। মাত্র দুই মানসর মায়ো সম্বি লেয়া লে মাইন নস একিা লেনদনশ অনেো 
জায়গায় র্াইনত পানর?”৫  

সদনশর স্বাধীেতার জেয র্ােঁরা সসলদে প্রাণ লেসজমে লদনয়নিে, তােঁরা সতা এমে খ্লণ্ডত স্বাধীেতা োয়লে। তােঁরা 
স্বপ্ন সদনখ্লিি এক অখ্ণ্ড স্বাধীে ভারনতর। লকন্তু লদ্বজালততনের লভলত্তনত আমরা সপিাম খ্লণ্ডত, রি-কিুলষত পো-গিা 
স্বাধীেতা। তাইনতা সক্ষানভ, দুুঃনখ্-কনষ্ট সমাহে েিনত োধয হনয়নি— 

“… আর েড় দাদারা শুধু শুধু সোকার মতে হুজুনগ প্রাণ লদনি— আলম হইনি এই স্বাধীেতার সিইগা পরাণ 
লদতাম ো।”৬ 

সমাহে এোং মীজমার কথাোতমার মধয লদনয় সদশভাগ সম্পনকম সাধারণ মােুনষর প্রলতলক্রয়া োিযকার মুন্সীয়াোর সনে তুনি 
ধনরনিে। সাধারণ মােুষ সদশভাগ োয়লে, তারা সেনয়লিি সুনখ্-দুুঃনখ্ একসনে োস করনত। তাই সাধারণ মােুনষর 
প্রলতলেলধ স্বরূপ সমৌিলে মীজমার স্পষ্ট উলি— 

“সদশ কথািা সমাহ োনর, সদশ মাইন নষর মনে। জলমর উপুর সদওয়াি তুিনি— মনে র্যাে তুিনত ো পানর। 
আমার সপািায় আর তুই িড়াই ো কইরা োইো েইরতা থাকলে— আমানর জোে লদয়া র্া, কসম  খ্াইয়া র্া 
সেিা।”৭ 

 

সমৌিলে মীজমার এই উলিনত স্পষ্ট সোিা র্ায়, এই সভৌনগালিক লেভাজে রাজনেলতক লদক সথনক উনেশয প্রনণালদত। 
লকন্তু মনের লদক সথনক দুই সদনশর মােুষনক সতা কখ্নোই পতথক করনত পানরলে।  
 আনিােয োিকলির লদ্বতীয় দতনশযর পর সথনকই সদশভাগ পরেতমী উদ্বাস্তু সমসযার এক লেমমম িলে তুনি ধনরনিে 
োিযকার। মেনমাহে ভট্টাোর্ম এোং েমুঃশূদ্র োষী সকষ্ট জলম-জমা, োস্তুলভিা লেলক্র কনর পালড় সদে পলিমেনে এোং 
আশ্রয় সেে লশয়ািদা সেশনে। এখ্ানে কাপড় লদনয় ের োলেনয় সকােরকনম তানদর লদের্াপে শুরু হয়। পূেম পালকিানের 
এক স্বেি পলরোনর েড় হনয় ওনঠ দুইখ্যা, সমাহে এোং পরী। তাই লশয়ািদার মনতা অনেো জায়গা এোং অনেো 
পলরনেনশ তারা লকিুনতই মালেনয় লেনত পানর ো। পলর স্নাে করনত লগনয়ও োোে সমসযার সেুখ্ীে হয়। পরীর কথায়—  

“োওে র্ায় ওইর মইনধয? োইরলদনক সিাক—সিগযাইয়া আনি! খ্ালি খু্কী তুলম কই সথইকযা আইি—সক সক 
আনি? আর জনির সিইগযা মারামালর; আলম োমু ো…”৮ 

 

সর্সমি উদ্বাস্তু পূেম পালকিাে সথনক এনস সেশে েত্বনর আশ্রয় সেয় তানদর সরশে ও কযানম্প পাঠানোর জেয লেলভন্ন 
সস্বোনসেী সাংস্থা োম-লঠকাো সাংগ্রহ কনর। লকন্তু সস্বোনসেকনদর এই সামােয সাহার্য অনেক সময়ই প্রহসনে পলরণত 
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হয়। কারণ তার জেয হাজার জায়গায় োম সিখ্ানত হয় এোং হাজার প্রনের সেুখ্ীে হনত হয় সহায় সম্বিহীে 
উদ্বাস্তুনদর। তাই সমাহে অতীষ্ট হনয় েনি ওনঠ— 

“কতজোর কানি োম সিখ্ামু কেনতা? ওই হাজার রকনমর লেশাে িুিাইয়া সেশে সাজাইনিে—তার হাজারিা 
সসো সলমলতর খ্াতায় আমার োম সিখ্া আনি।”৯ 

 

সপ্তাহখ্ানেক সেশনে কািানোর পর মেনমাহে ভট্টাোর্ম স্থায়ীভানে থাকার জেয কুলড় িাকা ভাড়া োেদ একলি ের লঠক 
কনরে। লকন্তু এর জেয পলণ্ডত মশাইনক একনশা িাকা সসিামী লদনত হয়। অেযলদনক সদখ্া র্ায় সকষ্ট প্রনিাভনে পনড় 
সেমস্বাে হনয় র্ায়। তার কষ্টালজমত লতেনশা িাকা জলমর সিাভ সদলখ্নয় ঠকোজরা আিসাৎ কনর সেয়।  
 োিনকর তততীয় দতনশযর সূেোয় আমরা সদখ্নত পাই এই উদ্বাস্তু সমসযা সর্ে তার লেমমম সেহারা লেনয় মােুনষর 
সামনে উপলস্থত হয়। মেনমাহেোেু হাজার সেষ্টা কনরও সকানোভানেই একলি োকলর সজাগাড় করনত পানরেো। উপোসী 
পলরোনরর কথা সভনে পলণ্ডত মশাই দুই রু্েনকর কানি র্জমালে করনত সগনি রু্েকদ্বয় দ্বারা তােঁনক অপমালেত হনত 
হয়। শুধু তাই েয় তােঁনক শুেনত হয়—  

 “গিায় পপনত িুলিনয় সেরুনিই ব্রাহ্মণ! সেনড় হনয়নি োো!”১০ 

 

সশষপর্মে োধয হনয় হািুইকর ব্রাহ্মনণর সজাগানড় হনয় একিাকা োনরা আোর লেলেমনয় মেনমাহেোেু লেনয় োলড়নত 
সর্নত সেত হে। লকন্তু সসখ্ানেও খ্াোর েুলর করার সন্নহ অপমালেত হে এই সহজ-সরি মােুষলি। লতলে সক্ষানভ, 
দুুঃনখ্-কনষ্ট পলরশ্রনমর িাকা ো লেনয়ই োলড় েনি র্াে। তাইনতা তােঁনক েিনত সশাো র্ায়—  

“কতলদে সিানকনর আে্ কইরা খ্াওয়াইলি—খ্াইনত ো পারনি োইন্ধা লদলি। সসই লদে সেলশ পুরাণ হয় 
োই। লকন্তু সসই িা্া—সসই অন্ন সর্ এত সোনখ্র জনি লকেনত িাগনো, ভােনতও পালর োই। সসই ভাত সর্ 
এত সোো—সসই ভানতর সর্ এত জ্বািা।”১১  

পূেম পালকিানের স্বেি জীেনের কথা মেনমাহেোেুর এই সাংিানপ সষ্টভানে ফুনি উনঠনি। স্মতলতর সরণী সেনয় সসই 
সু্র লদেগুলির উদ্বাসেই শুধু এই সাংিানপর প্রধাে লেষয় েয়; সমানজর প্রলত একলি প্রেন্ন প্রেও সর্ে এখ্ানে 
প্রকালশত। সর্ প্রে জােনত সেনয়নি, সদশভানগর েলি এই সাধারণ মােুষগুলির করুণ পলরণলতর জেয দায়ী সক? 
অেযলদনক দুইখ্যা সকানোভানেই এই পলরলস্থলতর সনে মালেনয় েিনত পানরো। সামােয ইো মাি লদনয় ভাত তার পি্ 
হয়ো। তাই সরনগ ভানতর থািা সফনি সদয়। এনত পলণ্ডত মেনমাহেোেু প্রেণ্ড সরনগ র্াে এোং দুইখ্যার গানি েড় েলসনয় 
লদনয় েনিে—  

 “লক হারামজাদা! ভাত ফািাইয়া লদলি? সদশ ভানতর কাঙাি আর তুই…আর তুই।”১২ 

 

 হাজার দুুঃখ্-কনষ্টর মনধযও অন্নপুণমা সিািনিনির মােুষ হনয় ওঠার স্বপ্ন লকিুনতই তযাগ করনত পানরেো। তাই 
তােঁর ইনে সমাহে আোর পরীক্ষা লদক। লকন্তু পলরোনরর প্রলত কতমেযনোধনক সমাহে এড়ানত পানরো। েনর েতদ্ধ োো-
মা, েড় ভাই আধপাগি এমতােস্থায় সস সাংসানরর হাি ো ধরনি সাংসার সভনঙ তিেি হনয় র্ানে। পলরোনরর এই 
দুুঃসমনয় সমাহে তার মানক স্পষ্ট জালেনয় সদয়— 

“তুলম আর পরীক্ষার কথা কইও ো। লকষ্টনগা ওইখ্ানে কারখ্াোয় োকলরর খ্ের পাইলি—সসই কানজ িাইগা 
র্ামু।”১৩ 

 

দুইখ্যা আধপাগি হনিও পলরোনরর প্রলত এনকোনরই দালয়ত্বজ্ঞােহীে েয়। তনে সস এই দালয়ত্ব পািে করনত লগনয় 
সেনি সেয় েুলরর মনতা সহজ-সরি পথ। দুইখ্যা সিািনোে পরীর লেনয়র েযাপানর সনেতে। তাই েুলর কনর হনিও 
সোনের লেনয়র জেয সস িাকা জমায়। 
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 সমাহে তার কতমেযনোনধর কথা সভনে কুলির কাজ করনতও লপিুপা হয়ো। অেনশনষ সমাহে একলি রঙ 
কারখ্াোয় োকলর পায়। লকন্তু সসই কারখ্াোয় তখ্ে ধমমেি েিলিি। ফনি সমাহে উপিলি করনত পানর তার মনতা 
অসহায় অেস্থা আরও অনেনকর। তািাড়া লেনজ োেঁোর জেয সসই কারখ্াোয় োকলর লেনি ধমমেিীনদর সনে 
লেিাসোতকতা করা হনে। তাই রাজনেলতক কমমী মনহনির পরামনশম র্খ্েই তার পেতনেযাদয় হয় তখ্েই সমাহে োকলর 
সথনক ইিফা সদয়। তনে সমাহে লকিু প্রে রানখ্ মনহনির কানি তথা সগািা সভয সমানজর কানি— 

“আমানগা সিাি সিাি সিনিরা পনকি কানি, পড়াশুো কনরো— ট্রানম-োনস লেো পয়সায় েুলর কইরা েনড়— 
আমানগা েউ-লিরা সেয়াব্রু হইয়া রািায়, সদাকানে, হানি, োজানর উদরানন্নর সাংস্থানের সিইগা সৎ-অসৎ োো 
রকম সগাপে েতলত্ত গ্রহণ কনর, প্রমাণ হয় আমরা ইতর—আমরা েীলতহীে। লকন্তু সকে?”১৪   
 

 দশম দতনশয লপতার জেয ঔষধ ও পলথয আেনত লগনয় ভাগযানেষী রু্েক র্তীনের সনে পলরেয় হয় পরীর। 
র্তীে লেনজ সথনক পরীনক তার লপতার লজেয ফি-মূি, ঔষধ লকনে সদয়। এর ফনি পরীনক তার েনর োো প্রনের 
সেুখ্ীে হনত হয়। র্তীে পরীনক েড়োেু রনমশ েক্রেতমীর কানি র্াওয়ার কুপ্রিাে লদনিও পরী তা েতণাভনর প্রতযাখ্যাে 
কনর। োোরকম প্রনিাভে সদলখ্নয়ও র্তীে েনশ আেনত পানরো পরীনক। কারণ পরী তার আিসোে ও িজ্জাসম্ভ্রম 
লেনয় োেঁেনত সেনয়নি। পরীর একথায় র্তীে উত্তর সদয়—  

“র্লদ সিাক সদখ্ানো সতীপো ো করনত সতা তুলমই ওনদর খ্াইনয় পলরনয় সুনখ্ রাখ্নত পারনত। …এখ্ে সেলশ 
সতীপো ো ফলিনয় আমার কথািা একোর সভনে সদনখ্া।”১৫ 

 

 শুধু তাই েয় র্তীে আরও েনি— 
“লেনজর লদনক তালকনয় সদখ্—মাে-সম্ভ্রম আর আনি লকো? ওই শালড়নত সদনহর সম্ভ্রম ঢাকা র্ায়? র্ায় ো! 
...সসিা োেঁোনত হনিও শালড়র দরকার, িাকার দরকার।”১৬ 

 

র্তীনের এই সাংিানপর মাধযনম গতহহারা উদ্বাস্তু রু্েতী সমনয়নদর োিে সমসযার মমমালেক িলে তুনি ধনরনিে 
োিযকার। উদ্বাস্তু সমসযার সর্ অেশযম্ভােী ফি দালরদ্রয এোং সসই দালরদ্রয সর্ সমনয়নদর মাে-সম্ভ্রমনকও পনথ োলমনয় 
এনেলিি তারও প্রকত ষ্ট প্রমাণ এই োিকলি। র্তীনের কথা শুনে পরী অপমালেত সোধ কনর। কারণ সস লেরুপায়। তাই 
দুুঃনখ্-কনষ্ট, অলভমানে সমাহেনক েনি— 

“আলম সতা মাইয়া সিাক—সাধ আোদ ো থাকুক—আমার সতা িজ্জা কইরা একিা েস্তু আনি। ো তাও 
সখ্াওয়াইনত িাগনো। এই সদনহর িজ্জা র্লদ েুোইনত পারতাম।”১৭ 

 

আসনি এই আনক্ষপ শুধু পরীর একার েয়, পরীর মনতা অসাংখ্য োস্তুহারা রু্েতী সমনয়নদর অেনরর মমমনেদোর 
েলহুঃপ্রকাশ। লকন্তু এই আিসোেনোধ সেলশক্ষণ োেঁলেনয় রাখ্নত পানরো পরী। দালরদ্রয তার ভীত োলড়নয় সদয়। সমাহে 
র্খ্ে দুইখ্যার লেলকৎসার জেয িাকা সজাগাড় করনত মােলসকভানে লেপর্মি, তখ্ে লকন্তু পরীই সাহানর্যর হাত োলড়নয় 
সদয়। এমতােস্থায় লকাংকতমেযলেমূঢ় পলর েনি ওনঠ—  

 “আিসোে? আিসোে? ... আলম লদমু … আলম লকন্তু একজনের সথইকা—”১৮ 

 

দালরনদ্রযর সনে অেেরত সাংগ্রামরত মােুষগুলির আিসোেনোধনক পরীক্ষা করার জেয োিযকার র্তীে েলরনত্রর 
অেতারণা কনরনিে। তাই সস োরাংোর সসই অথমহীে আিমর্মাদানোধনক তীব্র প্রেোনণ লেদ্ধ কনরনি—  

“সক লদি সতামার ভদ্রতার দাম? সতামার োোর লেলকৎসা হয় ো সকে? সতামার ভাই লকনসর তাড়োয় ট্রানম 
োপা পনড়? অভাে… অভােই একমাত্র পাপ… র্ার ফনি সতামার মানক োেঁধানো সোয়া খু্নি লদনত হনয়নি।”১৯ 

 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-23 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 212-218 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 217 of 218 

 

   পরীর আিসোেনোধ পরালজত হয়, জয়ী হয় দালরদ্রয। র্তীনের কাি সথনক পরী একনশা িাকা ধার সেয়। 
শুধু তাই েয়, পলরোনরর প্রনয়াজনে ের িাড়নতও োধয হয়। োিযকার এখ্ানে উদ্বাস্তু সমসযার পাশাপালশ োরীর সামালজক 
ও পালরোলরক অেস্থােও লেেঁখু্তভানে ফুলিনয় তুনিনিে। সশষপর্মে দুইখ্যার মততুয, পরীর গতহতযাগ এোং মেনমাহে 
ভট্টাোনর্মর মততুযর মধয লদনয় োিকলি পলরণলত িাভ কনর। মেনমাহেোেু তােঁর পূেম পালকিানের সহজ-সরি লেিরে 
জীেনের মূিযনোনধর সনে েতমমানের সাংগ্রামী জীেনের মূিযনোধনক লকিুনতই সমিানত পানরেলে। তােঁর শরীর ও মে 
সকােিাই এই জীেে সাংগ্রানম সায় সদয়লে। একমাত্র আশার প্রদীপ হনয় রনয় সগনি সমাহে। এরাই আগামী লদনে হাজার 
আনিার সরাশোই প্রজ্জ্বলিত করনে। মনহি সসই প্রতযাশার কথাই শুলেনয়নি—  

“… মনে মনে সমি প্রপীলড়তনদর সনে একাি হনয় শপথ োও সর্ স্বাথমনিাভী, অথমনিািুপ র্ারা সতামানদর 
ভাগযনক লেনয় লিলেলমলে সখ্িনি, তানদর শালি সদনে। হৃদয়হীে সশাষকনদর অতযাোর তুলম খ্তম করনেই, 
ভানগযর সগািামী তুলম আর েরদাি করনে ো লকিুনতই।”২০  
 

 আনিােোর সশনষ েিনত হয়, সদশভাগ-পরেতমী লিন্নমূি, উদ্বাস্তু মােুষগুলির সেেঁনে থাকার িড়াই, দুদমশার 
প্রলতফিে েিানত লগনয় একলি লেনশষ পলরোনরর আশ্রয় লেনয়নিে োিযকার। শুধু তাই েয় এই লেনশষ পলরোনরর 
প্রনতযক সদনসযর সাংগ্রামী জীেেনক অতযে োিেসেতভানে তুনি ধনরনিে। একলি পলরোনরর মধয লদনয় সমগ্র উদ্বাস্তু, 
অসহায় মােুষনদর প্রকত ত সেহারা সমানজর সামনে তুনি ধনরনিে োিযকার। আর এখ্ানেই োিকলির সাথমকতা। এ 
প্রসনে কমিকুমার সােযানির মেেযলি প্রলণধােনর্াগয— 

“সমাহনের জীেেনোধ ও েলিষ্ঠতা োাংিা োিনক এর আনগ সদখ্া র্ায়লে।… োিযকার োনর োনর আমানদর 
সলম্বৎ লফলরনয় আনে। সদশভাগ পরেতমী অসাংখ্য েতুে সাংসার এভানেই র্ধ্াংস হনয় সগনি। োিযকার 
সনেতেভানে রূঢ় োিনের স্বরূপ তুনি ধনরনিে। সলিি সসে আর সকাে োিক ো লিখ্নিও ‘েতুে ইহুদী’-র 
জেয লেখ্যাত হনয় থাকনতে।”২১ 

 

সুতরাাং একথা েিা সর্নতই পানর সদশভাগ পরেতমী লিন্নমূি উদ্বাস্তুনদর জীেে-র্ন্ত্রণার দলিি লহনসনে ‘েতুে ইহুদী’ 
োিকলি স্মরণীয় হনয় থাকনে লেরলদে। 
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