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সারাাংশঃ 

১৯০৬ সাদি মুসলিম িীে েঠিত্ হওয়ার পর দেদক ভারদত্ লিটিশ-লবদরাধ্ী রাজনীলত্দত্ নতু্ন ধ্রদনর প্রবণত্া 

দেখা দেয়। মুসলিম িীে কাংদেসদক লহনু্দদের সাংেঠন আখযা লেদয় মুসলিম সম্প্রোয়দক কাংদেস দেদক দূদর োকার 

পরামশশ দেয়। পরবত্ীকাদি িীে মুসলিমদের জনয ভারত্ দভদঙ পৃেক পালকস্তান েঠদনর োলবদত্ দসাচ্চার হয়। ১৯৪০ 

সাদি িীদের িাদহার অলধ্দবশদন পালকস্তান প্রস্তাব েহণ করা হয়। লকন্তু ত্াদত্ও পৃেক পালকস্তান েঠদনর প্রলিয়ায় 

লবদশষ অেেলত্ না হওয়ায় িীে িদম সলহাংস পদে অেসর হয়। মহম্মে আলি লজন্নার দনতৃ্দে িীে ১৯৪৬ সাদির 

আেস্ট মাদস কিকাত্ায় প্রত্যক্ষ সাংোদমর ডাক লেদয় বযাপক লহনু্দ লনধ্ন কদর। এর লকছুলেন পর দনায়াখালি ও লত্রপুরায় 

বযাপক লহনু্দ লনধ্দনর ঘটনা ঘদট। এই পলরলিলত্দত্ কাংদেস দেশভাদের লসদ্ধান্ত দমদন লনদত্ বাধ্য হয়। দেশভাদের সদে 

সদে পূবশবে পালকস্তাদনর অন্তভুশ ক্ত হদি দসখানকার লবপুি সাংখযক সাংখযািঘু লহনু্দ ও দবৌদ্ধ লনদজদের জীবন ও 

ধ্মশরক্ষার ত্ালেদে উদ্বাস্তু হদয় ভারদত্ চদি আসদত্ োদক। ১৯৪৭ সাদির ১৫ আেস্ট দেশভাে ও স্বাধ্ীনত্া িাদভর 

সদে সদে পূবশবে দেদক দে উদ্বাস্তু দরাত্ পলিমবে সহ ভারদত্র লবলভন্ন রাদজয প্রদবশ করদত্ োদক ত্া মূিত্ শুরু 

হয় সাংখযািঘুদের ভলবষযৎ আশঙ্কার কো দভদব। লকন্তু এর লকছুলেদনর মদধ্যই দসখাদন সাংখযািঘুদের উপর সামালজক 

ও ধ্মীয় লনেশানত্ শুরু হয়। এর ফদি ১৯৪৮ সাি দেদক শুরু হয় বযাপক হাদর দেশত্যাে। এই লবপুি সাংখযক উদ্বাস্তু 

লনদজদের মাতৃ্ভূলম লচরলেদনর মদত্া ত্যাে করদত্ বাধ্য হয়। পূবশবে দেদক আেত্ উদ্বাস্তুদের মদধ্য সাংখযােলরষ্ঠ অাংশই 

আশ্রয় দনয় পলিমবদের লবলভন্ন দজিায়। এভাদব পলিমবে প্রকৃত্পদক্ষ একটি উদ্বাস্তু উপলনদবদশ পলরণত্ হয়। 

----:---- 

 

১৯৪৭ সাদির ১৫ আেস্ট ভারত্ লবভক্ত হদয় পৃেক পালকস্তান সৃলির পর দেদক পূবশবদের অেলণত্ লহনু্দ 

পলরবার উদ্বাস্তু হদয় ভারদত্ চদি আসদত্ শুরু কদর। দেশভাদের পর উদ্বাস্তুদের বযাপক হাদর দেশত্যাে শুরু হদিও 

পূবশবদের লহনু্দদের দেশত্যাদের প্রলিয়া শুরু হদয় োয় মূিত্ মুসলিম িীদের দনতৃ্দে সাংেঠিত্ হওয়া ১৯৪৬ সাদি 

কিকাত্ার প্রত্যক্ষ সাংোম ও দনায়াখালি োোর পর দেদকই। ১৯৪৬ সাি দেদকই সাম্প্রোলয়ক োোর আগুন লহনু্দ ও 

মুসলিমদের মদধ্য ছলড়দয় পদড়লছি। ১৯৪৬ সাদির ১৬ই আেস্ট শুিবার িীদের ‘প্রত্যক্ষ সাংোদমর’ লেন দঘালষত্ 

হদয়লছি। ত্খন লছি রমোন মাস। ১৯৪৬ সাদির রমোন মাদস মুসলিম িীদের ‘প্রত্যক্ষ সাংোম’ ও কিকাত্ায় োো, 
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অদটাবর-নদভম্বর মাদস দনায়াখালির োো, লত্রপুরায় লহনু্দদের উপর আিমণ প্রভৃলত্ ঘটনা লহনু্দদের বুলিদয় লেদয়লছি 

দে, পৃেক পালকস্তান েঠিত্ হদি দসখাদন দে সাংখযািঘু মানুষজন আদছন ত্াদের সামদন দঘার লবপে। মূিত্ ত্খন 

দেদকই লবলভন্ন িাদন কু্ষদ্র কু্ষদ্র সাম্প্রোলয়ক োো দেখা লেদয়লছি। পূবশবাাংিা দেদক লহনু্দদের মদধ্য আত্ঙ্ক শুরু হদয় 

োয় ১৯৪৬ সাদি মুসলিম িীদের দঘালষত্ ‘প্রত্যক্ষ সাংোম’-এর সময় দেদকই। ‘প্রত্যক্ষ সাংোদমর’ দঘাষণা, প্রচার ও 

কমশসূলচ পূবশবাাংিার সাংখযািঘুদের মদন ত্খন দেদকই ভয় ধ্লরদয় লেদয়লছি। প্রত্যক্ষ সাংোদমর একটি প্রচারপদত্র উদেখ 

করা হদয়লছি -“মুসিমানদের অবশযই স্মরদণ রাখদত্ হদব দে, এমন এক রমোন মাদসই দকারান নাদেি হদয়লছি। 

এমন এক রমোন মাদসই দখাো ‘দজহাে’ করার অনুমলত্ দেন। এমন এক রমোন মাদসই বেদরর েুদ্ধ হদয়লছি। এটিই 

মুসিমান ও অমুসিমানদের মদধ্য প্রেম প্রকাশয েুদ্ধ। এই েুদদ্ধ মাত্র ৩১৩ জন মুসিমান লনদয় মহানবী জয়িাভ 

কদরলছদিন। আবার এমন এক রমোন মাদসই পলবত্র মহানবী ১০,০০০ মুসিমান লনদয় মক্কা জয় কদর স্বেশরাজয িাপন 

কদরলছদিন; িাপন কদরলছদিন মুসলিম কমনওদয়ল্ে। মুসলিম িীদের দসৌভােয দে, এমন একটি পলবত্র মাদসই ত্াাঁ রা 

সাংোম শুরু কদরদছ।”i অনয একটি প্রচারপদত্রর লশদরানাম লছি ‘দজহাদের জনয প্রােশনা’। ত্াদত্ বিা হদয়লছি “দখাোর 

েয়ায় ভারদত্ আজ মুসিমানদের সাংখযা ১০ দকাটি। লকন্তু দুভশ ােযবশত্ঃ আমরা আজ লহনু্দ ও লিটিশদের িীত্োদস 

পলরণত্ হদয়লছ। দহ মহান দখাো, আমরা এই রমোন মাদসই দজহাে শুরু করলছ। কসম দখদয় বিলছ - আমরা দত্ামার 

উপর সমূ্পণশ লনভশ রশীি; দেদহ এবাং মদন আমাদের শলক্তশািী কর; আমাদের সকি কাদজ তু্লম সাহােশ কর। 

কাদফরদের লবরুদদ্ধ আমাদের লবজয়ী কর, ভারদত্ মুসিমান সাম্রাজয িাপন করার সামেশয োও এবাং দজহাদের জনয 

প্রদয়াজনীয় ত্যাে স্বীকাদরর মানলসকত্া োও। দখাোর েয়ায় পৃলেবীর মদধ্য আমরা দেন ভারত্দক সবদচদয় বড় মুসলিম 

সাম্রাদজয পলরণত্ করদত্ পালর।” অপর একটি প্রচারপদত্র অমুসলিমদের উদেশ্ে কদর বিা হয়  “দহ কাদফরেণ! সুখ 

বা েবশ অনুভব কর না। দত্ামাদের দশষ লবচার দবলশ দূদর নয়। সালবশক ধ্বাংস ঘলনদয় আসদছ। আমাদের হাদত্র ত্রবালরর 

দ্বারা জদয়র লবদশষ লশদরাপা অজশ ন করব।”ii ‘প্রত্যক্ষ সাংোদমর’ লনলেশ ি লেদনর আদে দেদকই মুসলিম িীদের দনত্াদের 

লবলভন্ন বক্তদবয ো প্রকাশ দপদয়লছি ত্া পূবশবাাংিার সাংখযািঘু লহনু্দদের মদন কপাদি েভীর লচন্তার ভাাঁ জ দফদি 

লেদয়লছি। লজন্না প্রত্যক্ষ সাংোম সম্পদকশ  জালনদয়দছন দে, প্রত্যক্ষ সাংোদমর লেন লত্লন নীলত্ শাস্ত্র আদিাচনা করদত্ 

োদেন না। লত্লন এক সাাংবালেদকর প্রদের উত্তদর জালনদয়লছদিন দে, ত্াাঁ রা লনয়মত্ালিক পন্থা-পদ্ধলত্ পলরহার করদছন। 

ত্াাঁ দের হাদত্ লপস্তি আদছ এবাং ত্া ত্াাঁ রা বযবহার করদবন। িীে দনত্া খাজা নালজমুলেন বদিলছদিন “আমরা েখন 

অলহাংসায় লবশ্বাস কলর না, ত্খন একশ’ পদে েিণা সৃলি করদত্ পারলছ। প্রত্যক্ষ সাংোম বিদত্ লক বুিায় ত্া বাাংিার 

মুসিমানরা খুব ভািভাদবই জাদনন।”iii ১৬ই আেদস্টর পূদবশই িীদের প্রচারপদত্র এমন বক্তবয এবাং িীদের দনত্াদের 

এমন লববৃলত্র ফদি অদূর ভলবষযদত্ কী হদত্ পাদর ত্া পূবশবাাংিার অন্তত্ লকছু সদচত্ন ও দূরেশী লহনু্দ ত্খনই খুব 

ভাদিাভাদব দজদন লেদয়লছদিন। 

‘প্রত্যক্ষ সাংোদম’ কিকাত্ায় লনধ্ন েজ্ঞ চািাদনার পলরকল্পনা জালনদয় লজন্না সাদহব িীে দনত্াদের দোপন 

লনদেশ শও লেদয় রাখদিন।iv দসই মদত্া ১৬ই আেস্ট কিকাত্ায় মুসলিম িীদের সভা দশষ হওয়ার পরপরই শুরু হদয় 

োয় োো। টানা লত্ন লেন হত্যা, িুটত্রাজ, ধ্ষশণ, অলিসাংদোদের অসাংখয ঘটনায় কিকাত্ায় ননরাদজযর শাসন চদি। 

অন্ত্ত্ পাাঁ চ দেদক ছয় হাজার মানুষ এই লত্ন লেদনর োোয় নৃশাংসভাদব প্রাণ হারায়। োোর চতু্েশ লেদন লহনু্দ ও লশখরা 

প্রলত্দশাধ্ লনদত্ শুরু করদিই সুরাবলেশ  ত্খন দ্রুত্ পুলিশ ও লমলিটারী নালমদয় োো বন্ধ কদরন। এর পদরও কিকাত্ার 

মুসলিমদের উপর আঘাদত্র একটি সম্ভাবনার আশঙ্কায় শহীে সুরাবলেশ  শলঙ্কত্ লছদিন। ত্াই োন্ধী কিকাত্ার োোর 
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পলরলিলত্দত্ েখন কিকাত্ায় এদিন ত্খন োন্ধী লশলবদর োন্ধীজীর সদে সুরাবলেশ ও উপলিত্। “প্রত্যক্ষ সাংোদমর নাদম 

কিকাত্ায় হত্যাকাদের অপরাধ্ এইভাদবই দমাচন করদত্ চান লত্লন; আদের লেনই প্রকাদশয স্বীকার কদরদছন, 

কিকাত্া োোর জদনয লত্লন ‘অনুত্প্ত’। দসাহরাবলেশ  আরও জাদনন, কিকাত্ার মুসিমানরা এখনও লনরাপে নয়; 

গুোরা এখনও লফদর োয়লন। োন্ধীজীর পাদশ দেদক মহাত্মার ভাবমূলত্শ দক সামদন দরদখ মুসিমানদের ওপর আিমণ 

দঠকাদত্ চাইদছন দসাহরাবলেশ ।”v অেচ বাাংিার লহনু্দরা শুদন লনিয়ই অবাক হদিন দে, লজন্না লডদসম্বর মাদস িেদন 

এক লিটিশ মিীদক বিদিন দে, কিকাত্ায় োো বালধ্দয়লছি লহনু্দরাই।vi এদত্ বাাংিার লহনু্দদের আত্দঙ্কর েদেি কারণ 

লছি। দকননা বাাংিায় ত্খন মুসলিম িীদের সরকার প্রলত্লষ্ঠত্ এবাং ত্াদের ছত্রছায়াদত্ই কিকাত্ায় এমন নারকীয় োো 

হি। অবএব পূবশবাাংিার সাংখযােলরষ্ঠ মুসলিমদের মদধ্য সাংখযািঘু লহনু্দদের আর লনরাপত্তা দকাোয় োকি? এই ‘দেট 

কযািকাটা লকলিাং’-এ দবলশর ভাে লশকার হদয়লছি লহনু্দরাই। এর প্রমাণ পাওয়া োদব ত্ৎকািীন বড়িাট িডশ  

মাউন্টবযাদটদনর কোদত্। দেশ ভাদের প্রসদে লত্লন োন্ধীজীদক জালনদয়লছদিন, “… it was the last thing 

(partition) I wanted to do - and don’t gorget Direct Action Day in Calcutta which was the 

warning of what he could do. I mean he killed 5,000 people and wounded 15,000 people just as 

demonstration, and I think he has the capacity to cause civil war…”vii এমত্াবিায় পূবশবাাংিার সাংখযািঘু 

লহনু্দদের দসখাদন বসবাদসর লনরাপত্তা লনদয় দুলিন্তা হওয়া স্বাভালবক। কিকাত্ায় লহনু্দরা লছি সাংখযােলরষ্ঠ। ত্া সদেও 

মুসলিম িীদের প্রত্যক্ষ সাংোদমর ফদি লহনু্দরা দেভাদব হত্যা, িুন্ঠন, অলিসাংদোে, ধ্ষশদণর ঘটনার লশকার হি ত্াদত্ 

পূবশবাাংিার মুসলিম সাংখযােলরষ্ঠ দজিাগুলিদত্ লহনু্দরা ত্াদের জীবন ও ধ্দমশর লনরাপত্তা সম্পদকশ  সলন্দহান হদয় পড়ি। 

মূিত্ ত্খন দেদকই পূবশবাাংিার লহনু্দদের মদন একটি আত্দঙ্কর বাত্াবরণ নত্রী হি এবাং দে সকি সম্ভ্রান্ত লহনু্দ 

পূবশবাাংিায় বাস করদত্ন ত্াাঁ রা পলিমবাাংিার লেদক চদি আসার কো ভাবদত্ শুরু কদর লেদিন। ১৯৪৬ সাদির এই 

পলরলিলত্দত্ সাধ্ারণত্ লশলক্ষত্ ও সম্ভ্রান্ত লহনু্দরাই পূবশবাাংিা ত্যাদের কো ভাবদত্ পারদত্ন। সম্ভ্রান্ত এই লহনু্দদের 

অদনদকই দস েুদে ত্াদের দছদি দমদয়দের পড়াশুনা ও কাদজর জনয পলিমবাাংিায় পাঠিদয় লেদত্ন। পড়াশুনা ও 

কাদজর সূদত্র ত্াাঁ রা এখাদন বসবাস কদর পরবত্ীকাদি ত্াদের পলরবার পলরজনদক পলিমবাাংিাদত্ লনদয় আসদব- 

এমনটাই লছি অদনদকর পলরকল্পনা।viii অবশয ত্খদনা সাধ্ারণ মধ্যলবত্ত ও েলরদ্র, অলশলক্ষত্ ও স্বল্প লশলক্ষত্ লহনু্দদের 

পদক্ষ জন্মভূলম দছদড় আসার কো লচন্তা করা সম্ভব লছি না। দকননা ত্াদের পদক্ষ দেমন েীঘশ ও সুদূরপ্রসারী লবষদয় 

ত্াৎক্ষলণক লসদ্ধান্ত দনওয়া অসম্ভব লছি দত্মলন অলধ্কাাংশ লহনু্দ োরা পূবশবাাংিার মাটির সদে লনলবড়ভাদব জলড়ত্ হদয় 

পদড়লছদিন ত্াাঁ রা প্রেম ধ্াক্কাদত্ই ‘দেশ’ ছাড়ার কো ভাদবলন। ত্াছাড়া দু’ এক বাদরর োোয় লনদজর সাত্ পুরুদষর 

লভদটমাটি দছদড় লচরলেদনর মদত্া চদি আসা ত্াদের কাদছ খুব সহজ কো নয়। ত্াাঁ রা লনপীলড়ত্ হদত্ পাদর, লকন্তু 

জন্মভূলমর প্রলত্ ত্াদের মমে ত্াদের জীবন ও ধ্দমশর মদত্াই েভীর। 

 

১৯৪৬ এর আেদস্টর োোর রদক্তর োে শুদকাদত্ না শুদকাদত্ই পূবশবাাংিার লহনু্দরা ১৯৪৬ সাদির অদটাবর-

নদভম্বদর আবার এক ভয়ঙ্কর োোর লশকার হি। শ্রীদেবদজযালত্ রায় দনায়াখালি োোর লববরণ লেদয়দছন এইভাদব- 

“... মুসলিম িীদের প্রাক্তন এম. এি. এ. কুখযাত্ দজহােী োোবাজ দোিাম সদরায়াদরর 

দনতৃ্দে দনায়াখালির লহনু্দ লনধ্ন েদজ্ঞর কুৎলসত্ (!) উদদ্বাধ্ন হয় ’৪৬-এর ১০ অদটাবর। দসলেন 
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লছি বৃহস্পলত্বার। লহনু্দদের িক্ষ্মীপুদজার লেন। মুসলিম নযাশনাি োডশ  সহ ত্ার কদয়ক হাজার 

প্রলশলক্ষত্ গুো খুব দৃঢ়ত্ার সদে একাদজ অাংশ দনয়। োনা পুলিশ সমূ্পণশ লনলিয় োদক। 

দনায়াখালি ও কুলমো দজিার রামেঞ্জ, দবেমেঞ্জ, িক্ষ্মীপুর, দসানাইমুলর, রাইপুর ও দসনবাে োনা 

সহ আরও অদনক এিাকা লনদয় লবশাি অঞ্চি দঘরাও কদর লহাংসার ত্ােব চিদিা অদনক লেন 

ধ্দর। লহনু্দদের ধ্মশিান অপলবত্র করা ও ধ্বাংস করা ছাড়াও অত্যাচাদরর এমন দকান ধ্রন বালক লছি 

না ো এখাদন দঘরাও হওয়া লহনু্দদের উপর প্রদয়াে করা হয়লন। হত্যা, িুঠপাট, েণধ্ষশণ, অপহরণ, 

অলিসাংদোে এবাং ধ্মশান্তকরণ। লহনু্দ অঞ্চি দঘরাও কদর অেশাৎ পালিদয় োওয়ার সকি পে বন্ধ 

কদর লেদয়, অসাংখয লহনু্দ দমদয়দক ত্ারা লবদয়র নাদম রলক্ষত্া কদর লনদয়দছ। লহনু্দরা োদত্ পালিদয় 

দেদত্ না পাদর ত্ার জনয রাস্তাগুলি খুাঁদড় রাখা হদয়লছি। জিপদে োদত্ অপলবত্র দপৌত্তলিক 

লহনু্দরা পালিদয় দেদত্ না পাদর ত্ার বযবিা করা হদয়লছি দনৌকার মালিদের লেদয়। ঐ মালিরা লছি 

সবাই মুসিমান।”ix 

 

দনায়াখালির এই ভয়ঙ্কর নারকীয় হত্যাকাদের পর লহনু্দ েলিত্ দনত্া দোদেন্দ্রনাে মেদির (লেলন মুসলিম িীে 

ও পালকস্তান োলবর অনযত্ম সমেশক লছদিন) দনতৃ্দে ২১ দশ অদটাবর কদয়কজন মিী ও িীে দনত্াদের লনদয় েঠিত্ 

একটি ত্েন্তকারী েি পাঠাদনা হয়। অদু্ভত্ভাদব ত্াাঁ রা দনায়াখালির ঘটনাটি েোসম্ভব হািকা কদর দেলখদয় ত্াাঁ রা ত্াদের 

ত্েন্ত লরদপাটশ  জমা লেদিন। দেন লচন্তায় দফিার মদত্া দকান ঘটনা দনায়াখালিদত্ ঘদটলন।x এরপর দনায়াখালিদত্ 

োন্ধীজীর অলভজ্ঞত্া সাংেদহর পািা। অদনক সময়ই দেখা দেদছ দে, োন্ধীজী মুসলিমদের সৃি সাম্প্রোলয়ক োোর প্রলত্ 

উোসীনত্া দেলখদয়দছন বা ঈশ্বদরর দোহাই লেদয় সমসযা সমাধ্াদনর সহজ বযাখযা হালজর কদরদছন। মুসলিম িীদের 

দনতৃ্দে কিকাত্ায় ভয়ানক লহনু্দ লনধ্ন হদয় োওয়ার পর লত্লন বিদিন- 

“এখন আমার নীরব োকাই বাঞ্ছনীয়।” োন্ধীজী আদরা বদিন দে, “আমরা ভদয় ভীত্ হদয় 

পালিদয় োই। এটা উলচত্ নয়। োরা পালিদয় োয় ঈশ্বদরর উপর ত্াদের লবশ্বাস দনই। ঈশ্বর েখন 

আমাদের অন্তদর আদছন, ত্খন পালিদয় োবার প্রদয়াজন দকাোয়? মানুষ েখন মারা োয়, ত্খন 

বুিদত্ হদব ঈশ্বদরর ইোয়ই এটা ঘদট। আমাদের েলে দকউ দপটায় ত্খন বুিদত্ হদব ঈশ্বরই এটা 

ঘটান। দে বযলক্ত সব সময়ই ঈশ্বদরর কো ভাদব দস পালিদয় বাাঁ চদত্ োদব দকন?”xi 

 

োন্ধীজী মদন কদরলছদিন দে এমন অলহাংস আেদশশর কো দঘাষণার মাধ্যদমই বুলি বাাংিায় সাংখযািঘু 

লনেশাত্দনর অবসান ঘটদব। লকন্তু দনায়াখালিদত্ লেদয় অবিার উত্তাপ উপিলক করদত্ োন্ধীজীর সম্ভবত্ খুব একটা 

অসুলবধ্া হয়লন। ১১ই নদভম্বর মুসলিম জনসাধ্ারদণর এক সভায় োন্ধীজী ত্াাঁ দের কাদছ জানদত্ চাইদিন- 

“আপনারা লক চান না দে, দে সমস্ত লহনু্দরা ত্াাঁ দের ঘর বাড়ী দছদড় চদি দেদছন ত্ারা 

আবার স্ব স্ব োদম লফদর আসুক এবাং আপনাদের সদে আদের মত্ পাশাপালশ শালন্ত ও দসৌহােশ য লনদয় 

বসবাস করুক?”  লকন্তু সভার দকউ দকান উত্তর দেনলন। “লহনু্দ-মুসিমাদনর প্রত্ীক োন্ধীজী 

সাধ্যমত্ দচিা কদরও এই সভায় মুসিমানদের কাছ দেদক দকান উত্তর আোয় করদত্ পাদরনলন।”xii 
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ত্াই দনায়াখালির লহনু্দদের অবিা দবেলত্ক বুদি পরবত্ীকাদি লত্লন পে পাল্টাদিন। দনায়াখালির লহনু্দদের 

লত্লন বিদিন, “দনায়াখালি ত্যাে কদরা, নইদি মরদব।”New York Timesপলত্রকায়‘QUIT NOAKHALI OR DIE, 

GANDHI WARNS HINDUS ’লশদরানাদম োন্ধীজী বক্তবয ছালপদয় এই সাংবাে প্রকালশত্ হি- 

NEW DELHI. India, April 7 (AP)-Mohandas K. Gandhi, who has been 

attempting to Insure communal peace in the· Bengal and Bihar areas, said today 

religious strike in the troubled Noakhali section of Bengal seemed to call for 

Hindus to leave or perish "In the flames of fanaticism." … Mr. Gandhi hailed 

his walking tour of Bengal and Bihar at the Invitation of the new Viceroy. 

Viscount Mountbatten. for discussions: on departure of the British from. India, 

by June, 1945. Today he released telegrams from Congress party workers in 

Noakhali. which is predominately Moslem, in which they described attempts to 

burn Hindus alive.xiii 

 

দনায়াখালির একজন বালসন্দা অমৃত্ বাজার পলত্রকার সাাংবালেকদক বদিলছদিন দে, দসখানকার ৯৫ শত্াাংশ 

লহনু্দ ইলত্মদধ্য চদি দেদছ। লত্লন দসখাদন পদড় দেদক জীলবকা লনবশাহ করদত্ পারদছন না। লহনু্দ বাবুরা সবাই এভাদব 

দেশ দছদড় চদি আসায় ত্াদের উপর লনভশ রশীি লনম্ন সম্প্রোদয়র লহনু্দরা দবকার হদয় পদড়দছ। ত্াদের পদক্ষ দসখাদন 

পদর োকার অেশ মৃতু্যর সালমি।xiv এই পলরলিলত্দত্ দেশভাদের পর পালকস্তাদনর সাংখযািঘু লহনু্দ ও লশখরা েলে দসখাদন 

োকদত্ না পাদরন ত্দব ত্াাঁ রা ভারদত্র মাটিদত্ আশ্রয় দপদত্ দকান অসুলবধ্ায় পড়দত্ না হয় দস কো োন্ধীজী স্বাধ্ীনত্া 

িাদভর পর দভদবলছদিন। ত্াই স্বাধ্ীনত্া িাদভর পর ১৯৪৭ সাদির ২৬ দশ দসদেম্বর োন্ধীজী লেলের এক প্রােশনা সভায় 

বদিলছদিন দে, “লহনু্দ ও লশখ োহারা ওখাদন আদছ ত্াহারা েলে আর দসখাদন োলকদত্ না চায় ত্াহা হইদি ত্াহারা দে 

দকান ভাদব এখাদন আলসত্ পাদর। দসদক্ষদত্র ভারত্ সরকাদরর প্রেম কত্শ বয হইদব ত্াহাদের জনয কাদজর সাংিান করা 

এবাং ত্াহাদের জীবন স্বােন্দযময় করা।”xv ১৯৪৬ সাদির দনায়াখালির োোর পর দেদকই পূবশবাাংিার লহনু্দরা লনরাপত্তার 

অভাদব ভুেদত্ শুরু কদরলছি। ভলবষযদত্ পূবশবাাংিায় লহনু্দদের জীবন ও ধ্দমশর লনরাপত্তা কত্টা োকদব ত্া ত্খন 

দেদকই দসখানকার লহনু্দরা সলন্দহান হদয় পদড়ন। ত্াই দনায়াখালি োোর পর দেদকই লকছু লকছু লহনু্দ পলিমবাাংিায় 

আসদত্ শুরু কদরলছদিন। 

১৯৪৭ সাদির ১৫ই আেদস্টর মদধ্য পূবশবাাংিার লহনু্দদের কদয়কটি লবষদয় স্পি অলভজ্ঞত্া হদয় লেদয়লছি। 

ত্াাঁ রা িীদের দনতৃ্দে কিকাত্ায় ১৯৪৬ এর ১৬ই আেদস্ট ‘প্রত্যক্ষ সাংোদমর’ োো দেদখলছদিন, দছচলেদশ 

দনায়াখালি ও লত্রপুরার লহনু্দ লনধ্ন েজ্ঞও দেদখলছদিন। লকন্তু ত্বু অদনদক আশা কদরলছদিন দে, আর ো-ই দহাক, দশষ 

পেশন্ত দেশভাে অেশাৎ পৃেক পালকস্তান হয়দত্া হদব না। দকননা োন্ধীজী লনদজ কো লেদয়দছন দে, দেশ ভাে হদি ত্াাঁ র 

মৃত্দেদহর উপর লেদয় ভাে হদত্ হদব। লত্লন ১৯৪৭ সাদির ৩১ দশ মাচশ  বিদিন, “আমার মৃত্দেদহর উপর লেয়া ছাড়া 

কাংদেস ভারদত্ দুইটি রাজয অেশাৎ পালকস্তান ও লহনু্দিান েঠদনর প্রস্তাব েহণ কলরদত্ পালরদব না। আলম েত্লেন বাাঁ লচয়া 

আলছ ইহাদত্ সম্মলত্ লেব না।”xvi লত্লন বিদিন দে,‘Partition means a patent untruth’। অত্এব লেলন দেশভাদের 
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কো দমাদটই ভাবদছন না ত্ার পদক্ষ দসই সব কোও ভাবা লনিয়ই সম্ভব না দে, সলত্যই েলে দেশ ভাে হয় ত্দব উভয় 

দেদশর সাংখযািঘুদের কী অবিা হদব। ত্াই মুসলিম িীদের লদ্ব-জালত্ ত্দের ত্ীি শলক্তদত্ েখন ১৯৪৭ সাদির ১৫ই 

আেস্ট দেশ দভদে মুসলিমদের জনয পৃেক পালকস্তাদনর সৃলি হি ত্খন পূবশবাাংিার সাংখযািঘুরা ভীষণ অসহায় হদয় 

পড়দিন। ত্াাঁ রা আর দেশদনত্াদের কোয় ভরসা রাদখন কী কদর? লদ্ব-জালত্ ত্দের লভলত্তদত্ মুসলিমদের জনয পৃেক 

পালকস্তান মাদন দত্া পূবশ পালকস্তান অেশাৎ পূবশবাাংিা এখন দেদক মুসলিমদের জনয হদয় দেি। অত্এব এখাদন 

সাংখযািঘু লহনু্দদের আর োকার উপায় দনই। 

স্বাধ্ীনত্া িাদভর ঠিক পরপরই পলিম পাঞ্জাদব দে ভয়াবহ োো হদয়দছ দত্মন ভয়ানক োে পূবশবাাংিায় 

ত্খন হয়লন।  এই পদবশ পূবশবাাংিা দেদক লহনু্দদের চদি আসার প্রধ্ান কারণ লছি পাঞ্জাবী পুলিশ, মুসলিম নযাশনাি োডশ  

এবাং গুোদের হামিা ও হুমলক। “দেশভাে ঠিক হদয় োওয়ার পরই মধ্যলবত্ত দশ্রণীর লকছু মুসিমান বিদত্ োদক, 

পালকস্তানটা হদত্ োও, ত্ারপর লহনু্দদের বযবিা হদব। োরুণ পযালনক ত্খন লহনু্দদের মদন।”xvii ১৯৪৭ সাদির ১৫ই 

আেস্ট দেশভাদের সদে সদেই পূবশবাাংিার লহনু্দ ও অনযানয অমুসলিম সম্প্রোদয়র মানুষদের জন্মভূলম পলরত্যাদের 

প্রলিয়া শুরু হদয় োয়। দেশভাদের সদে সদেই প্রচন্ড রকদমর োো পূবশবাাংিায় না হদিও দে লবপুি পলরমাণ উদ্বাস্তু 

ত্খন পলিমবদে আশ্রয় লনদয়লছদিন ত্াদের কাদছ লেদয় লকছু ঘটনার কো শ্রীলহরন্ময় বদন্দযাপাধ্যায় লনদজ শুদন এদিন। 

লত্লন প্রশাসলনক কাদজ আলিপুর দুয়াদর লেদয় পূবশবাাংিা দেদক সেয আেত্ প্রচুর লহনু্দ উদ্বাস্তুদের মুদখামুলখ হন। ত্খন 

পূবশবাাংিায় দত্মন বড় ধ্রদনর োোর দকান খবর পাওয়া োয়লন। ত্দব ত্ারা দকন জন্মভূলম দছদড় এখাদন এভাদব 

দুদেশাদের জীবন কাটাদেন? ত্াাঁ র প্রেঃ “লনদজর দেশ দছদড় দস্বোয় এত্ কি বরণ করবার দকান সেত্ কারণ আদছ 

লক?” লকন্তু কদয়কজন উদ্বাস্তুর কাছ দেদক পূবশবাাংিায় লহনু্দদের উপর লনেশাত্দনর লবলভন্ন টুকদরা ঘটনা শুদন স্তলম্ভত্ 

হদয় দেদিন। কদয়কটি টুকদরা ঘটনা এখাদন উদেখ করা হিঃ 

(ক) বগুড়া দজিা দেদক আেত্ এক ডাক্তাদরর কাছ দেদক শুনদিন পালকস্তান হওয়ার পর রাস্তাঘাদট, 

দোকাদন কীভাদব মুসলিমদের কাদছ ত্াদের অপমালনত্ হদত্ হদে। লত্লন পলরলচত্ এক মুলে দোকাদন লেদয় এক 

বস্তা সরু চাি লকনদিন। প্রলত্দবলশ কািু লমঞা দসই চাদির বস্তাটি লনদত্ চাইদিন। দকননা দোকাদন দেদহতু্ মাত্র 

এক বস্তা চািই আদছ, ত্াই কািু লমঞাদকই ত্া লেদত্ হদব। ডাক্তার ভদ্রদিাক বিদিন, লত্লন দসই চাি লকদন 

োমও লমটিদয় লেদয়দছন, “কাদজই দসটা লক কদর হয়?” কািু লমঞা নালক হুঙ্কার লেদয় বিদিনঃ “আিবৎ হয়। 

এলক লহনু্দিান দপদয়ছ? বদি দজার কদরই বস্তাটা দকদড় লনদয় চদি দেদিন।”xviii 

(খ) বগুড়ার দসই ডাক্তাদরর এক পুরাদনা প্রজা (আদে দেখা হদি এরাই েশ হাত্ দূর দেদক অন্তত্ 

েশবার দসিাম ঠুকত্) পালকস্তান হওয়ার পর একলেন ত্াাঁ র বালড়দত্ এদস বিদিন, “কত্শ া, ইাংদরজ চদি দেদছ, 

দেশ স্বাধ্ীন হদয়দছ, আমাদের পালকস্তান হদয়দছ। ত্াই দোস্তালন করদত্ এিাম। . . . কত্শ া, এখন পালকস্তান হদয় 

দেদছ। মদন দরখ, আমরা আর দছাট নই। ভুদি দেও না, এখন দেদক সমাদন সমাদন আমাদের সদে লমত্ালি 

করদত্ হদব।”xix 

(ে) ইলত্মদধ্য জদড়া হওয়া উদ্বাস্তুদের মধ্য দেদক আর একজন বিদত্ শুরু করদিন- 

“লহনু্দর দমদয়রা ঘাদট স্নান করদত্ দেদি সাংখযােলরষ্ঠ সম্প্রোদয়র দিাক পাদড় এদস োাঁ ড়ায়। ত্াদের মদধ্য 

বয়দস নবীন েুবক দেমন আদছ, দত্মন বয়দস প্রবীণ দপ্রৌঢ়ও আদছ। োাঁ লড়দয় নালক ত্ারা ছড়া দকদট োন ধ্দর। এক 

পাদড়র দিাক োয়ঃ 
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- পাক পাক পালকস্তান, 

আর অনয পাদড়র দিাক বদি, 

- লিঁদুর ভাত্ার মুসিমান। 

এই অদু্ভত্ আচরদণ দে দমদয়টি স্নান করদত্ জদি দনদমদছ দস স্বভাবত্ই আড়ি হদয় পদড়। 

লনেশাত্নকারীদের মদত্ ত্ার দসই আচরণ ভালর দকৌতু্কদবাধ্ জাোয়। ত্ারা দহদস কুটিকুটি হয়। এখাদনই পলরসমালপ্ত 

ঘদট না। ত্ারপর নালক ঘাদটর লেদক একজন দপ্রৌঢ় পুরুষ এলেদয় এদস বদিঃ 

- ও লবলব, দবিা দে দবদড় চিি। আর দেরী দকন? এবার ঘদর চি। দস কো শুদন দমদয়টি ভদয় আরও আড়ি 

হদয় পদড়। আবার ওলেদক হালসর হুদোড় বদয় োয়। ত্খন দসই দপ্রৌঢ় মানুষটি এক নবীন সেীদক উদেশয কদর বদিঃ 

-ওদর, দত্ার চাচীর পাদয় বুলি লখি ধ্দরদছ। উঠদত্ কি হদে। হাত্ ধ্দর তু্দি লনদয় আয় না।”xx 

(ঘ) দেশভাদের পর দেদকই লহনু্দদের সাত্ পুরুদষর লভদটমাটি দছদড় আসা প্রসদে শ্রীলহরন্ময় 

বদন্দযাপাধ্যায় লিদখদছন, “লনদজর লভদটমাটি দকউ সহদজ ত্যাে কদর না। এরা দে কদরদছ, ত্া বাধ্ে হদয়ই 

কদরদছ। এরা ভদ্রদশ্রণীর উন্নত্ রুলচর মানুষ। এদের অপমানদবাধ্ ত্ীক্ষ্ন। ত্াই অত্যাচার চরদম ওঠবার আদেই, 

েখন ত্া মানলসক দক্ষদত্র সীমাবদ্ধ ত্খলন ত্ারা চদি এদসদছ। এইসব দভদব আমার মন দসলেন আশঙ্কায় অলভভূত্ 

হদয় লেদয়লছি। মদন মদন বদিলছিাম- হায় ভেবান, শুরুদত্ই এমন হি, পদর না জালন লক োাঁ ড়াদব।”xxi 

১৯৪৭ সাদি পূবশ পালকস্তান অেশাৎ পূবশবাাংিায় দমাট জনসাংখযা লছি প্রায় ৪২ লমলিয়ন। এর মদধ্য সাংখযািঘু 

অমুসলিমদের সাংখযা লছি প্রায় ১২.৫ লমলিয়ন অেশাৎ দমাট জনসাংখযার ২৯.৫ শত্াাংশ। এই অমুসলিম সাংখযািঘুদের 

মদধ্য অবশয লহনু্দরাই লছি অলধ্কাাংশ, প্রায় ৯৯ শত্াাংশ। বালক এক শত্াাংশ লছি দবৌদ্ধ, লিস্টান প্রভৃলত্ ধ্মশাবিম্বী। লকন্তু 

এই লবপুি সাংখযক সাংখযািঘু দেশভাদের পর অলত্ দ্রুত্ হাদর কমদত্ োদক। এর কারণ মূিত্ লদ্ব-জালত্ ত্ে। অেশাৎ 

পালকস্তান মুসলিমদের জনয। ফদি সাংখযািঘু সম্প্রোদয়র মানুষ, মূিত্ লহনু্দদের দেশত্যাে করদত্ হদয়লছি। ১৯৪৭ সাি 

দেদক ১৯৭১ সাি পেশন্ত সমে পালকস্তান শাসনকাদি পূবশবাাংিা দেদক লবপুি সাংখযক সাংখযািঘু লহনু্দ দেশান্তরী হয়।xxii 

 

দটলবি ১: ১৯৪৬ দেদক ১৯৪৮ সাি পেশন্ত উদ্বাস্তু আেমনxxiii 

 

সময় কাল উদ্বাস্তু 

সংখ্যা 

উদ্বাস্তুদের পেশাগত েরররিরত পেশাগত সংখ্যা 

১৯৪৮ সাদির মাচশ  মাস পেশন্ত ১০ িক্ষ এর মদধ্য শহুদর মধ্যলবত্ত  ৩ িক্ষ ৫০ হাজার 

১৯৪৮ সাদির জুন মাস পেশন্ত ১১ িক্ষ োমীণ মধ্যলবত্ত ৫ িক্ষ ৫০ হাজার 

১৯৪৮ সাদির লডদসম্বর মাস 

পেশন্ত 

 কৃষক ১ িদক্ষর লকছু দবলশ 

১৯৪৮ সাদির লডদসম্বর মাস 

পেশন্ত 

 কৃলষর সদে েুক্ত্ কালরের ও 

অনযানয 

১ িদক্ষর লকছু কম 
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১৯৪৬-১৯৪৭ সময়কাদি পূবশবদে শহদরর সাংখযা অদনক কম এবাং োদমর সাংখযা অদনক দবলশ লছি। ত্খন 

ত্াই শহর ও োদমর জনসাংখযার অনুপাদত্ও লবস্তর ফারাক লছি। োদম জনসাংখযা অদনক দবলশ লছি। অেচ প্রেম 

পেশাদয় আসা মধ্যলবত্ত উদ্বাস্তুদের পলরসাংখযাদন দেখা োয় দে, এই সময় শহুদর ও োমীণ উদ্বাস্তুর অনুপাত্ লছি ৭ : ১১। 

অেশাৎ শহুদর জনসাংখযার অনুপাদত্ শহুদর উদ্বাস্তুদের আেমদনর মাত্রা অদনক অদনক দবলশ। দেশভাদের অবযবলহত্ 

পদরই দকান োো না হদিও শহুদর মধ্যলবত্ত লহনু্দরা জীবন ও ধ্দমশর লনরাপত্তার অভাদবর এবাং মান-মেশাো নি হওয়ার 

একটি আত্দঙ্ক ভুেলছিই। আলেশক সেলত্ োকায় ত্ারা আদে োকদত্ই ভারদত্ পালড় দেয়। দসই তু্িনায় োমীণ 

মধ্যলবত্তরা োদমর মাটির সদে েভীরভাদব েুক্ত োদকন বদি ত্খনই োম দছদড় বযাপক মাত্রায় দেশত্যাে করদত্ 

পাদরলন। োদমর মানুদষর জীলবকা অদনকাাংদশই োদমর িাবর সম্পলত্তর সদে েুক্ত োদক বদি সহসাই দসই িান ত্যাে 

কদর প্রেম োোদত্ই আসা সম্ভব নয়। প্রেম পেশাদয় োমীণ মানুদষর তু্িনামুিক কম দেশত্যাদের আর একটি কারণ 

হি : শহদরর লশলক্ষত্ মানুদষর দচদয় সদচত্নত্ায় োদমর মানুষ লপলছদয় লছি। ১৯৪৬-এর োোর পর শহদরর মানুষ দে 

হাদর দেশ দছদড়দছ দসই হাদর োদমর মানুষ দেশ ছাদড়লন। োদমর অলধ্কাাংশ মানুষই দভদবলছি দে োো  একসময় 

দেদম োদব এবাং সাত্ পুরুদষর জন্মলভটাদত্ই ভািদবদস বসবাস করা োদব। 

প্রফুেকুমার চিবত্ী উদেখ কদরদছন দে ১৯৪৮ সাদির ১৬ আেস্ট (অেশাৎ মুসলিম িীদের ‘প্রত্যক্ষ সাংোম’ 

দঘাষণার লদ্বত্ীয় বালষশকী) কযািকাটা ইউলনভালসশটি ইনলস্টটিউট হদি আদয়ালজত্ এক সদম্মিদন লবলশি ঐলত্হালসক সযার 

েদুনাে সরকার পূবশবদের লহনু্দদের দেশ ত্যাদের কারণ বযাখযা কদরন। ঐলত্হালসক সযার েদুনাে সরকাদরর বযাখযা 

প্রফুেকুমার চিবত্ী ত্াাঁ র ‘প্রালন্তক মানবঃ পলিমবদে উদ্বাস্তুজীবদনর কো’ েদন্থ এইভাদব উদেখ কদরদছন, “লহনু্দরা 

দেশ দছদড় চদি আসদছ ত্ার কারণ ধ্মীয় অত্যাচার, লহনু্দদের প্রলত্ অমানলবক আচরণ, পক্ষপাত্দোষদুি প্রশাসন। 

লহনু্দদের পূবশ-পালকস্তান দেদক চদি আসাদক লত্লন পৃলেবীর ইলত্হাদসর অনযত্ম বৃহত্তম ও মমশালন্তক উদ্বাসন বদি 

লচলিত্ কদরদছন।”xxiv 
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ড. সুভাষ লবশ্বাস নেীয়া দজিার বালসন্দা। লত্লন কিযাণী লবশ্বলবেযািয় ও বধ্শমান লবশ্বলবেযািদয় উচ্চলশক্ষা দশষ কদরন। 

লত্লন মুলশশোবাে দজিার ফরাক্কার নসয়ে নুরুি হাসান কদিদজ এবাং কিকাত্ার লবেযাসাের সান্ধয কদিদজ অধ্যাপনা 

কদরদছন। ইলত্মদধ্য লত্লন ১৯৪৭ সাদির দেশভাে ও পলিমবদে উদ্বাস্তু সমসযা লনদয় েদবষণার কাজ কদর বধ্শমান 

লবশ্বলবেযািয় দেদক লপ.এইচ.লড. লডলে অজশ ন কদরদছন। লবলভন্ন জানশাি ও বইপদত্র ত্ার লবলভন্ন েদবষণামূিক প্রবন্ধ 

ইলত্মদধ্য প্রকালশত্ হদয়দছ। লত্লন বত্শ মাদন বাাঁ কুড়া লবশ্বলবেযািদয় কমশরত্। 

 


