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যাদবপুর িব িবদ ালেয় আসেত পারাটা খুবই সৗভােগ র ব াপার। এখােনই আিম 

িশ ক জীবন  কির। সুতরাং, এখােন আসার সুেযাগ কের দওয়ার জন  যাদবপুর 

িব িবদ ালেয়র কােছ আমার গভীর কৃত তা। সই সে  এই আেলাচনািটর 

সভাপিত  করার জন  পাথ চে াপাধ ােয়র কােছও আিম খুবই কৃত । 

১৯৫১-র জুলাই মােসর এক বৃি েভজা িদেন কলকাতার িসেডি  কেলেজ এেস 

ভিত হই; পড়বার িবষয় অথনীিত, সে  গিণত। আমার ু েলর পড়ােশানা 

শাি িনেকতেন। ভেবিছলাম সখানকার ু েলর পড়া শষ কের কলকাতায় এেস 

পদাথিবদ া ও গিণত পড়ব। আমার মত-বদেলর িপছেন একটা কারণ িছল আমার 

রাজৈনিতক আ হ ও স িবষেয় িচ া; আমার মেন হেয়িছল, অথনীিতর অধ য়ন এ 

ব াপাের বিশ কের কােজ লাগেব। ইিতমেধ ই আিম এক িভ তর ভারেতর ধারণা 

পাষণ করেত  কেরিছলাম। নােছাড় সই ধারণায় আমার ভারতবষ িছল দাির , 

বষম  ও অন ায় থেক মু । সামািজক পিরবতেনর িবষেয় িচ া করার জন  অথনীিত 

িবষেয় িকছুটা ধারণা য অত  েয়াজনীয়, এই ভাবনাটা আমার পে  এিড়েয় যাওয়া 

স ব িছল না।    

আমার অথনীিত পড়ার িস া টার িপছেন অধ াপক অিময় দাশ ে র সে  

আেলাচনারও ভাব িছল। অধ াপক দাশ  িছেলন খুব বড় মােপর অথশা ী। িতিন 

আমােদর ঘিন  পািরবািরক ব ু ও িছেলন— ওঁেক আিম কাকা ডাকতাম। অথনীিত 

পড়ার িস া টা আরও পাকা হয় সুখময় চ বতীর সে  আমার ব ু ে র পথ ধের। 

আিম যখন শাি িনেকতেন ই ারিমিডেয়ট সােয়  (আইএসিস) পড়িছ, সুখময় তখনই 

িসেডি েত, ও পড়িছল ই ারিমিডেয়ট আটস (আইএ)।  সুখময়েক মধাবী বলেল 

তার স েক অত  কম বলা হয়। অিব াস  ু রধার বুি  ও সুতী  িবে ষণী মতা 

তা তার িছলই, সই সে  স িছল ায় সব িবষেয়ই ওয়ািকবহাল, তাই সব িমিলেয় 

অনন । আমার মেতাই সুখময়ও িছল রাজৈনিতক িদক িদেয় বামপ া ঘঁষা। ও 

আমােক বেলিছল, ওর অথনীিতেক িবষয় িহেসেব বেছ নওয়ার কারণ িছল গভীর 

রাজৈনিতক আ হ এবং িবেশষ কের মা ীয় িচ ার িত জারদার টান। সুখময় 



বলত, আমােদর চারপােশর দুিনয়াটােক এেকবােরই মেন নওয়া যায় না। বলা 

বা ল , এ ব াপাের তার সে  আমার ি মত পাষেণর কানও কারণ িছল না। সুখময় 

ায়ই শাি িনেকতেন আসত। ওর সে  কথাবাতার সুবােদ আমার অথনীিত ও গিণত 

পড়বার ই াটা ধীের ধীের, িক  বল ভােবই, পাকােপা  হেয় ওেঠ।    

িসেডি েত প েছই কেলেজর মূল িসিঁড়টােত সুখময়েক দখেত পাই। এই িসিঁড়টা 

িদেয়ই আমরা দাতলায় ােস যতাম। এটা িছল িসেডি র একটা িবেশষ স দ। 

য-সব ঐিতহািসক কারেণ এই িসঁিড় িবখ াত হেয় আেছ তার মেধ  একটা হল, 

এখােন দাঁিড়েয়ই নতািজ সুভাষচ  বসু তাঁর ছা াব ায় কেলেজর ইংেরজ 

ি ি পালেক ি িটশ সা াজ বাদ কত খারাপ স িবষেয় বশ কড়া একটা ব ৃ তা 

িনেয় িদেয়িছেলন। শানা যায়, ি ি পালেক হন া করার কােজও িতিন জিড়েয় 

পেড়ন, যিদও এ-িবষেয় িনি ত কের িকছু বলা যায় না। তা, সই থম িদেনই 

সুখময় আমােক দেখ িসঁিড় িদেয় নেম এল এবং আমােক চারপাশটা ঘুিরেয় দখাল। 

িসেডি েত আসা, এখােন অথনীিত পড়া, এবং অবশ ই সুখমেয়র সাি ধ , সব 

িমিলেয় আিম চট কের ওখােন বশ  বাধ কেরিছলাম।   

সুখময় আমােক কিফ হাউেস ধের িনেয় গল। তখন কিফ হাউস িছল িমকেদর এক 

সমবায়— ওয়াকাস কা-অপােরিটভ। পের এিট ইি য়ান কিফ বােডর অধীেন যায়, 

িক , আিম যত দূর জািন, এখন আবার সমবায় িহেসেবই চলেছ। কিফ হাউস িছল 

এক চমৎকার জায়গা। সখােন আ া মারার আন  পাওয়া থেক  কের 

গ ীর িবষেয় আেলাচনার মধ  িদেয় নানা িজিনস িশখেত পারার সুেযাগটা সিত ই 

একটা খুব বড় ব াপার িছল। আমার মেন আেছ, রাজনীিত িনেয় য-সব হাজার 

রকেমর তক হত, তার িকছু িকছু আমােদর ব েব র যুি  সরবরাহ করত। এই 

আ া েলা থেক আিম য কী পিরমাণ উপকৃত হেয়িছ তা বাঝােনা সহজ নয়। এর 

বিশর ভাগটাই আিম পেয়িছ সহপাঠীেদর কাছ থেক। তােদর কাছ থেক আিম 

জানতাম তারা কী ভাবেছ, িকংবা ক নতুন কী পড়ল, বা অন  কাথাও থেক িকছু 



জানেত পারল। িবিভ  ােস পড়ােনা ইিতহাস থেক অথনীিত, নৃিব ান থেক 

জীবিব ান বা পদাথিবদ া পয  নানা িবষয় িছল সই জানার অ ।    

২ 

িবিভ  িবষেয় টুকেরাটাকরা ােনর সরাসির আদান দােনর চেয়ও বড় ব াপার িছল 

নানা িবষেয় অত  সুসংব  তক। ু রধার যুি র সাহােয  সই তক েলােত এেক 

অেন র মত ও িব াসেক খ ন করা হত। আমার চেয় কেয়ক বছর আেগ 

িসেডি েত পড়া, অনন  ইিতহাসিবদ তপন রায়েচৗধুরী কিফ হাউেসর এই আ া 

স েক যা িলেখিছেলন, িকছুটা অতু ি  থাকেলও তা মােটর ওপর খুব একটা ভুল 

নয়: ‘আমােদর মেধ  অেনেকই যা িশেখিছ এই ‘ ানপীঠ’-এ [কিফ হাউেস], আমােদর 

সহপাঠীেদর কাছ থেক, রা ার ওপাের কেলেজ িগেয় ােস বসার আর েয়াজনই 

হত না।’ (দ  ওয়া  ইন আওয়ার টাইম, নয়ডা ও ল ন, হাপার কিল , ২০১১, পৃ. 

১৫৪)   

কবল িসেডি  থেকই নয়, কিফ হাউেসর আ ায় যাগ িদত কলকাতা 

িব িবদ ালয়, এবং আশপােশর িবিভ  কেলেজর ছা ছা ীরা। কেলজ ি েটর 

অেনকটা জুেড় িছল, িসেডি র পােশই, কলকাতা িব িবদ ালয়। এই এলাকায় িছল 

মিডক াল কেলজ, সং ৃ ত কেলজ, িটশ চাচ কেলজ, স াল ক ালকাটা কেলজ 

(যার পূবতন নাম িছল ইসলািময়া কেলজ, এবং পের নাম বদেল হয় মৗলানা আজাদ 

কেলজ) এবং অন ান  িত ান। িসেডি  ও কিফ হাউেসর মাঝখােন কেলজ 

ি ট।  



 
তাি ক: রণিজৎ হ 

কেলজ ি েটর কিফ হাউেসর িদকটােক কেলজ ায়ারও বলা হত। সখানকার সাির 

সাির বইেয়র দাকান েলা িছল একই সে  আন  ও পড়ােশানার আর একটা 

জায়গা। আমার ি য় বইেয়র দাকান িছল দাশ । এটা আমার কােছ িছল খািনকটা 

লাইে িরর মেতা। সখােন দাঁিড়েয় বা টুেলর ওপর বেস দাকােনর তাক থেক য 

কানও বই তুেল িনেয় পড়ার ব াপাের মািলক দাশ বাবু আমােদর খুবই য় 

িদেতন। কখনও কখনও িতিন সুখময় ও আমােক এক রােতর জন  বই ধারও িদেয় 

িদেতন, তেব শত িছল, বইেত যন কানও দাগ না লােগ। বই দওয়ার আেগ িতিন 

অেনক সময় খবেরর কাগেজর মলাট িদেয় িদেতন। িতিন ভালই জানেতন য, আমরা 

বই বড় একটা িকনব না, কবল পড়ব। এক বার এক ব ু  আমার সে  সই 

দাকােন িগেয়িছল। স দাশ বাবুেক িজ াসা করল, “আ া, অমত  তা বই 

িকনেত পাের না, তােত আপিন ওেক িকছু বেলন না?” দাশ বাবু উ র িদেয়িছেলন, 



“যিদ ধু পয়সাই রাজগার করেত চাইব, তা হেল গয়নার দাকান না িদেয় আিম 

বইেয়র দাকান করলাম কন?”    

৩ 

িসেডি র ছা েদর মেধ  বিশর ভাগই রাজৈনিতক ভােব খুব সি য় িছল। সটা 

িছল ধানত বামপ ী রাজনীিতর গাড়ার িদেকর উ ােনর পব। কানও রাজৈনিতক 

দেল যাগ দওয়ার জন  যেথ  উৎসাহ িনেজর মেধ  জাগােত পািরিন বেট, িক  

বামপ ীেদর মানুেষর িত সহানুভূিত ও তােঁদর সমতার িত দায়ব তা আমােক 

খুবই আকৃ  কেরিছল। িসেডি  যিদও ধানত উ বগীয়েদর কেলজ, িক  আমার 

অেনক ব ু  ও সহপাঠীর মেধ ও বামপ ার আেবদন বশ সাড়া জািগেয়িছল। 

শাি িনেকতেন ু েল পড়ার সময় থেকই আমার মেধ  িকছু আকাড়ঁা িচ াভাবনা গেড় 

ওেঠ, য েলার তািগেদ আিম আশপােশর সাঁওতাল াম েলােত িনর র 

ছেলেমেয়েদর জন  িনয়িমত নাইট ই ু ল চালাতাম। িসেডি েত এেস সই আকাঁড়া 

িচ াভাবনা েলােক সুব বি ত ভােব সামািজক িদক িদেয় সািরত কের তালার এবং 

রাজৈনিতক িচ াভাবনার সে  যু  করার েয়াজনটা খুব বিশ কের অনুভব 

করলাম।  

রাজনীিতেত আ হী য-সব সহপাঠীর সে  আিম মলােমশা করতাম তােদর 

অেনেকই, আমার মেতাই, ু েড স ফডােরশেনর মধ  িদেয় বামপ ী রাজনীিতর 

সে  যু  িছল, িক  অিধকাংশই কিমউিন  পািটেত যাগ দয়িন। িকছু বাঁধাধরা 

ধারণার িনগেড় বাধঁা দলীয় শৃ লার ব াপারটা আমার কােছ বশ অ ি কর িছল। তা 

সে ও— সই সমেয়— বামপ ার মেধ  সাম  ও ধমিনরেপ তার িত এমন এক 

দায়ব তা িছল, অন  কানও ছা েগা ী যার কাছাকািছও আসেত পারত না। মননচচা 

ও সং ৃ িতর িদক থেক কলকাতার িবপুল সমৃি  সে ও তার চার পােশ অিবি  ও 

অসহনীয় দাির  উেপ া করা িসেডি র মেতা উ বগীয় কেলেজর পে ও স ব 

িছল না।   



াভািবক ভােবই আিম বামপ ীেদর ছা  শাখািটর িদেক ঝুঁেকিছলাম, িক  একই সে  

এর িন  গাঁড়ািম এবং ক রপ ী বােমেদর কানও যুি যু  কারণ না দিখেয়ই 

সংসদীয় গণত েক ‘বুেজায়া গণত ’ বেল গাল পাড়ার ব াপারটা মন থেক মেন 

িনেত পািরিন। অবশ  বামপ ার এই িম  চির  আমােদর অেনেকর কােছই ু েড স 

ফডােরশেন যাগ দওয়ার এবং তােত িবেশষ ভূিমকা নওয়ার ে  বাধা হেয় 

দাঁড়ায়িন। ১৯৫২-৫৩ সােল িসেডি  কেলেজ বামপ ী ছা  ইউিনয়েনর িতিনিধরা 

বশ কেয়কিট পেদ িতি ত হন; এটা বলা ভুল হেব না য, এই িনবাচেন আমার 

িকছু নতৃ ানীয় ভূিমকা িছল।  

  

৪ 

১৯৫৩ সােল আিম কমি জ িব িবদ ালেয় পড়েত যাই। ১৯৫৫’ ত াতক হওয়ার 

পর ওখােনই িপএইচ িড করার জন  নাম লখাই। নহাত বরাতেজাের— কানও 

িবেশষ িতভার েণ নয়— আিম খুব ত িকছু গেবষণার ফলাফল পেয় যাই, 

য েলা িনেয় লখা কেয়কিট ব  অথনীিত িবষয়ক পূণ গেবষণা পি কায় 

কাশনার জন  চট কের গৃহীত হয়। আমার িশ ক মিরস ডব দেখ বলেলন, এই 

লখা েলা এক  কের একিট িপএইচ িড িথিসস হেয় যেত পাের। অথাৎ, িপএইচ 

িড’র জন  নাম লখােনার থম বছেরর শেষই কাযত আমার িথিসস লখা হেয় 

যায়। িক  সমস া হল, কমি েজর িনয়ম অনুযায়ী িতন বছেরর আেগ আিম িথিসস 

জমা িদেত পারব না। মােন িথিসস জমা দওয়ার জন  আমােক দু’বছর হাত িটেয় 

বেস থাকেত হেব। বশ হতাশাজনক অব া। তার ওপর কলকাতা ও তার মননচচার 

জগেতর জন  মনটা ছটফট করিছল। আমার জীবেন যাদবপুেরর আগমন এই জিটল 

পিরি িতর ফল— আমার পে  বশ চমৎকার ফলই বলেত হেব।   



 

থম ধাপটা িছল কমি জ ছেড় কলকাতা প ছেনা। কমি জ কতৃপে র কােছ 

আিম দু’বছেরর জন  ভারেত িফের যাওয়ার একটা াব পশ করলাম। আিম তাঁেদর 

বললাম, দেশ িফের আিম আমার গেবষণায় পাওয়া ত গত ফলাফল েলা ভারেতর 

তেথ র সে  খুব য  কের িমিলেয় দখব (আমার িথিসসটােক বয়স বাড়ােনার জন  

কমি েজ রেখ এলাম, মেদর ণ বাড়ােত যমন তােক পুরেনা হেত রেখ দওয়া 

হয়!)। যাদবপুর তখনও একিট িবিশ  ইি িনয়ািরং কেলজ, তেব সই সময় এিটেক 

পুেরাদ র িব িবদ ালেয় পা িরত করার কাজ চলিছল। হঠাৎ কের যাদবপুর 

িব িবদ ালেয়র তৎকালীন উপাচােযর কাছ থেক আিম একটা চাকিরর াব-সহ 

িচিঠ পাই। িচিঠ পেয় আিম িকছুটা িবি ত এবং তার চেয় বিশ িচি ত হেয় পিড়। 

তাঁরা আমােক িব িবদ ালেয়র অথনীিত িবভাগিট গেড় তালার দািয়  িদেত চান। 

চ ােল টােত ভয় পাওয়ার কারণ িছল— তখন আমার বেয়স তইশ বছর, েফসর বা 

িবভাগীয় ধান হওয়ার কথা এেকবােরই ভািবিন। িক  আিম তা অেনক িদন ধের 

অথনীিতর পাঠ সূিচ কমন হওয়া উিচত তা িনেয় কলকাতা ও কমি েজর লােকেদর 



ব ৃ তা িনেয় ািলেয় মেরিছ, এখন যখন সিত ই কাজটা করার পালা এেসেছ, 

আমার কােছ পািলেয় বাঁচার কানও ভ  কারণ রইল না।  

যা-ই হাক, াথিমক ি ধা কািটেয় উেঠ অগ  মােসর এক বৃি েভজা িদেন যাদবপুের 

যাগ িদলাম এবং অথনীিতর ছা ছা ীেদর জন  িসেলবাস তিরর কােজ লেগ 

পড়লাম। সই সে   হল আমার সহকমী জাগাড় করার কাজ। অথনীিত িবভাগটা 

গেড় ওঠার সমেয় িশ ক কম থাকার কারেণ আমােক চুর াস িনেত হত। যখন 

িশ ক িনেয়ােগর কাজটা চলিছল, আমার মেন আেছ, আমােক অথনীিতর িবিভ  

িবষেয় স ােহ আটাশটা পয  লকচার িদেত হেয়েছ। এেত খুবই ধকল যত, িক  

একই সে  এর মেধ  িছল বড় একটা চ ােল , আর িকছু মজাও। ছা েদর পড়াবার 

জন  িতর েচ ায় অথনীিতর িবিভ  ব াপাের অেনক িকছু জানা হেয় যত। 

আমার পে  পড়ােনার অিভ তাটা িছল খুবই িশ া দ, এবং আমার আশা, ছা রাও 

স েলা থেক িকছু না িকছু পত। এই অিভ তার সূে  আিম িনধারণ করলাম, 

কানও িবষয় যত ণ না পড়াি , তত ণ সই িবষয়টা ভাল ভােব আয়  কেরিছ এ 

রকম মেন করাটা উিচত নয়।   

অধ াপনার মেতা কােজর িবচাের আমার বয়সটা তখন িনতা  কম। তার ওপর আবার 

অেনক আেলাচনা চলিছল য, িনেজর যাগ তায় নয়, আিম চাকিরটা পেয়িছ খু ঁিটর 

জাের। াভািবক কারেণই এ িনেয় বশ জল ঘালা হল। অেনেক আবার এর মেধ  

রাজনীিতর গ  পেয় গেলন— মা  িতন বছর আেগই তা িসেডি  কেলেজ 

বামপ ী ছা  ফডােরশেনর সে  আমার সি য় সংেযাগ িছল— বামপ ী রাজনীিতর 

িত আমার দায়ব তা এই সে হেক গাঢ় কের তুলল। এর মেধ  সব থেক তী  

আ মণটা এেসিছল ‘যুগবাণী’ নামক একিট পি কা থেক। অত  দি ণপ ী এই 

কাগজটােত ায় এমন একটা আশ া কািশত হল, যন যাদবপুের আমার চাকির 

পাওয়ার মধ  িদেয় পৃিথবীেত লয় ঘিনেয় আসেছ! এই সব খবর আমার পে  খুব 

সুখপাঠ  িছল না িঠকই, িক  পি কায় ছাপা একটা কাটুন দেখ বশ মজা 



পেয়িছলাম, তােত দখােনা হেয়িছল আিম িসেধ দালনা থেক উেঠ েফসর হেয় 

াকেবােডর সামেন চক হােত দাঁিড়েয় িগেয়িছ।    

এই িতকূলতার মুেখ ছা েদর উ ীপনাই আমােক জার িদেয়িছল। তাঁেদর িত 

আমার কৃত তার সীমা নই। আিম অেনক মধাবী ছা ছা ী পেয়িছলাম। যমন, 

সৗরীন ভ াচায, য পের িবদ ােব া ও লখক িহেসেব িনেজর িবিশ তার পিরচয় 

রেখেছ। নতুন এই িব িবদ ালেয় যাগ দওয়ার সাহস যাঁেদর হেয়িছল তাঁেদর 

বিশর ভাগই িছেলন িতভাবান। যাদবপুর ছাড়ার পেরও ব  িদন পয  এেদর সে  

আমার যাগােযাগ িছল। তারা িনেজেদর মেধ ও যাগােযাগ রেখ চলত ( সৗরীেনর ী 

রবােকও আমার থম ব ােচ পেয়িছলাম, এবং স-ও দা ণ ছা ী িছল)। 

৫ 

ব  িদন ধের িবিশ  এক ইি িনয়ািরং কেলজ িহেসেব চেল আসার কারেণ বুি চচার 

িদক িদেয় যাদবপুর িছল চমৎকার এক জায়গা। এখানকার সুেযাগ এবং চ ােল  

দুেটাই আিম সানে  হণ কির। সব িবভােগ িছেলন এক জন কের েফসর তথা 

িবভাগীয় ধান। আমােক বাদ িদেয় বািক সব িবভােগর নবিনযু  ধানরা সবাই 

িছেলন বশ িতি ত এবং িবিশ । বয়েসও তাঁরা আমার চেয় বশ বড় িছেলন। 

ইিতহাস িবভােগর ধান িছেলন সুেশাভন সরকার। আিম যখন িসেডি েত 

অথনীিত পড়িছলাম িতিন তখন সখানকার ইিতহাস িবভােগ পড়ােতন। সুেশাভনবাবু 

িছেলন অসামান  িশ ক ও বড় রকেমর িচ ািবদ। তাঁর ভাবটা আমার ওপর খুব 

বিশ কেরই পেড়িছল— িসেডি েত িডপাটেমে র বড়া ভেঙ আিম িনয়িমত তাঁর 

ােস যতাম। সুেশাভনবাবুর সহকমী হেত পারাটা আমার কােছ িছল িবরাট একটা 

সুেযাগ। যাদবপুের আমার বয়িস কাউেক অধ াপক িহেসেব মেন নওয়া কিঠন িছল! 

এমন একটা অব ায়, আমার িত তাঁর েহর কারেণ, আিম ায়শই তাঁর কাছ 

থেক এক জন অ বয়িস অধ াপক িহেসেব আমার কী করা— এবং কী না করা— 

উিচত, স িবষেয় িনয়িমত অত  কাযকর পরামশ পতাম।   



তুলনামূলক সািহত  িবভােগর ধান িছেলন সকেলর সুপিরিচত লখক বু েদব বসু, 

কিবতা এবং উ াবনী গদ  িলখেনর সুবােদ িযিন খুবই খ ািতমান। আিম তাঁর কােজর 

িবেশষ অনুরাগী িছলাম। তাঁেক ব ি গত ভােবও িচনতাম, কননা, তাঁর কন া 

মীনা ী— িমিম— ও তার ামী জ ািত িসেডি েত আমার ঘিন  ব ু  িছল।  

বাংলা িবভােগর ধান িছেলন সুশীল দ। িতিন িছেলন সুপি ত িহেসেব অতীব 

স ািনত। সুশীলবাবু ও বু েদব বসু দু’জেনই আেগ ঢাকা িব িবদ ালেয় পিড়েয়েছন, 

তাঁরা আমার বাবার সহকমী িছেলন। িবপেদর কথা হল, সুশীল দ আমার 

ঠাকুরদােকও ভাল ভােব িচনেতন। িব িবদ ালেয়র িবিভ  নীিত িবষেয় ায়শই তাঁর 

সে  আমার মেতর অিমল হত— সুশীলবাবু খুব র ণশীল িছেলন— এবং তখন িতিন 

মােঝ মােঝই আমােদর বয়েসর পাথক  িবষেয় দু’একটা কথা বলেতন এবং আমােক 

মেন কিরেয় িদেতন য, িতিন আমার থেক অ ত চি শ বছেরর বড়। সই সে ই 

িতিন তাঁর যুি েলার সে  আমার বংশলিতকািট জুেড় িদেতন (তখন অসহায় বাধ 

করা ছাড়া আমার িকছুই করার থাকত না)। এক বার িতিন বলেলন, “ তামার ঠাকুদা 

খুবই িব  লাক িছেলন; তুিম য িবষয়টা বুঝেত পারছ না, িতিন িক  সটা খুব 

সহেজই ধের ফলেতন।” এখােন জািনেয় রািখ, অধ াপক দ-র সে  আমার যখনই 

কানও তক হত, তার সব ক’টােত িতিনই িজতেতন। 

  

৬ 

আমােদর সহকমীেদর মেধ  িছেলন আ য রকেমর উ াবনী িচ াস  ইিতহাসিবদ 

রণিজৎ হ, িযিন পের ঔপিনেবিশক ও উ র-ঔপিনেবিশক ইিতহাস চচায় সাবঅ ান 

ািডজ় (িন বেগর ইিতহাস) নামক অত  ভাবশালী ধারািটর বতন কেরন 

(মা ীয় িচ ার ারা গভীর ভােব ভািবত এই ধারা পের িভ তর একটা পথ নয়)। 

আিম ওঁেক রণিজৎদা বেল ডাকতাম— বয়েস খুবই ত ণ হেলও িতিন আমার থেক 

কেয়ক বছেরর বড় িছেলন। যাদবপুের াস  হওয়ার পর-পরই এক িদন 



ক া ােস রণিজৎদার সে  দখা হওয়ায় আমার বজায় আন  হল— আিম ওঁর 

স েক এবং ওরঁ িচ ার অসাধারণ মৗিলকতা িবষেয় আেগ থেকই অবিহত 

িছলাম।  

থম দশেনই রণিজৎদা বলেলন, “ইউিনভািসিট নািক আপনােক েফসর িহেসেব 

িনেয় ম  ভুল কেরেছ, চতুিদেক আপনার চ  িনে  নিছ, আপিন তা খুবই িস  

লাক।” তার পর বলেলন, “চলুন কাথাও একসে  বসা যাক,’’ বেলই আমােক রাে  

খাওয়ার নম  কের বসেলন। সই সে েতই ওঁর সে  ওরঁ পি িতয়া রােডর 

ােট গলাম, আর তার পর থেক ওটা হেয় উঠল আমার এক িনয়িমত আ ার 

জায়গা। আেগ রণিজৎদা কিমউিন  পািটেত খুব সি য় িছেলন, িক  আমার সে  

যখন তাঁর দখা হয় তত িদেন িতিন িনধারণ কেরিছেলন য, কিমউিন  পািটেত 

থাকাটা ভুল হেব। তেব িতিন িব বীই থেক িগেয়িছেলন— িকছুটা নীরেব এবং 

স ূণ  

অিহংস ভােব— এবং কাজ কের চেলিছেলন সমােজর িপছেন পেড় থাকা অবেহিলত 

মানুেষর জন । িক , ািলনবােদ কলকাতার চ  উৎসাহ সে ও, তার ওপের এবং 

কিমউিন  সংগঠেনর ওপের িতিন এেকবাের আ া হািরেয় ফেলিছেলন। রণিজৎদার 

ী িছেলন মাতা। িতিন পালাে র লাক। তাঁরা ায়ই ব ু েদর নম  করেতন, 

সখােন আমারও ডাক পড়ত। কত স ায় য  

তাঁেদর বািড়েত নানা সুখাদ  সহেযােগ চােয়র আসর বেসেছ তার ইয় া নই। আর 

তার সে  চলত িনেভজাল আ া— আেগ থেক িঠক না করা নানা িবষেয় 

আেলাচনা।   

স-সময় রণিজৎদা তারঁ থম বই ‘আ ল অব পািট ফর ব ল’ লখার কাজ 

করিছেলন। এই বই-ই তাঁেক এক িবিশ  ইিতহাসিবদ এবং অসামান  ক নাশি  ও 

ভিবষ ৃি  স  মধাজীবীর ীকৃিত এেন দয়। লড কনওয়ািলস ১৭৯৩ সােল 

বাংলার ওপর য মারা ক ‘িচর ায়ী বে াব ’ চািপেয় দন, তার িপছেন কী ধরেনর 



িচ াভাবনার ভাব পেড়িছল, রণিজৎদা এ-বইেত সই িদকটা িনেয় অনুস ান 

চািলেয়েছন। িচর ায়ী বে াব  দেশর ভয়ানক িতসাধন কের। (অথনীিতিবেদর 

দৃি েত দখেল এই িতটা হয় কৃিষর উ িতর জন  য সব ইনেসি ভ বা াৎসাহন 

দরকার তার সব েলােকই লু  কের দওয়ার, এবং জিমর মািলকানা-িভি ক 

অসাম েক িচর ায়ী কের দওয়ার মেধ  িদেয়।)  

ি িটশ ঔপিনেবিশক নীিত িনেয় অন ান  গেবষণা েলা থেক ল অব পািট 

এেকবাের আলাদা, এবং অসাধারণ মৗিলক একিট কাজ। সই সময় সা াজ বােদর 

আেলাচনায় লাভ ও ােথর ভূিমকার ওপর জার পড়ত, সটাই িছল তখনকার ধান 

দৃি ভি । রণিজৎদা সখােন এর িপছেন আইিডয়া-র (ধারণা) ভূিমকাটােক সামেন 

তুেল আনেলন। িচর ায়ী বে াবে র পে  দিশত কারণ এবং এর িপছেনর 

যৗি ক ধারণা েলার ওপর দৃি  িনব  করাটা অত  পূণ একটা ব াপার িছল, 

কননা— সু েচ া সে ও— এই বে াবে র ফল হেয়িছল ভয় র। রণিজৎদা য 

ব াপারটােত আেলাকপাত কেরন সটােত খুবই অিভনব  িছল। িতিন সা াজবাদী 

শাষণ এবং ভারতীয় জােদর উপর ি িটশ ােথর আিধপেত র িদক থেক সের 

িগেয় দৃি  িনব  কেরন বাংলায় ভূিম বে াবে র িপছেন সি য় িবিভ  িচ ার উপর, 

য িচ া িলর উে শ  ভালই িছল, িক  তােদর এেলাপাতািড় েয়াগ শষ পয  

কনওয়ািলেসর লয় র ব ব ােক ডেক আেন। 

তেব রণিজৎদা য কােজর জন  এখন সবেচেয় িবখ াত, সটা ল অব পািট নয়। 

সটা হল তাঁর  করা এবং তাঁরই নতৃে  এিগেয় িনেয় যাওয়া ধারাবািহক ভােব 

কািশত সাবঅ ান ািডজ় বা িন বেগর ইিতহাসচচা। এর থম খ িট কািশত 

হয় ১৯৮২ সােল। (এই স লেনর একিট ব  িছল পাথ চে াপাধ ােয়র লখা।) 

িন বেগর ইিতহাস িছল তাঁর থম বইেয়র চেয় অেনক বিশ উ াকা ী। 

ইিতহােসর উ বগীয় ব াখ ার সামি ক িবেরািধতা আেছ এর অ গত ব েলােত। 

রণিজৎদার ইিতহাসদশেন িনিহত ধান সমােলাচনাটা হল এই য, ভারতীয় 

জাতীয়তাবােদর ইিতহাসবী ায় দীঘকাল ধেরই উ বগীয় আিধপত  বজায় আেছ। এর 



মেধ  ঔপিনেবিশক এবং জাতীয়তাবাদী উভয় ধরেনর উ বগীয়তারই দখা মেল। 

আর রণিজৎদার কাজ হল এই আিধপত েলােক ভাঙা। উ বগীয়েদর কীিতর ওপর 

ক ীভূত ইিতহাসচচার ধারা থেক সের এেস নতুন কের ভারতীয় ইিতহাস রচনার— 

কাযত সাধারণ ভােবই ইিতহাস রচনার— এই কাজিট িছল বা িবকই খুব বড়। 

৫ জুলাই ২০১৯, যাদবপুর িব িবদ ালেয় দ  ব ৃ তা (ক ালকাটা আফটার ইি েপনেড : আ 

পােসানাল মেমায়ার) 

 

 


