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িনম : কমি েজ গােছর ছায়ায় বই পড়া।ছিব শাি িনেকতেন ‘ তীচী’ বািড়র সৗজেন  

যাদবপুেরর কাজ এবং ছা েদর সে  কথাবাতা ও মলােমশা আমার খুবই ভাল 

লাগিছল, িক  তার ফাঁেক ফাঁেক িনয়িমত কেলজ ি ট ও কিফ হাউেস ঢুঁ মারাটাও 

চলিছল। আিম িসেডি  ছেড়িছ ১৯৫৩ সােল, ১৯৫৬ সােল সািভেয়ত ইউিনয়েনর 

িবংশিততম পািট কংে েস িনিকতা ু ে ভ তাঁর পূবসূির জােসফ ািলেনর নানা 

অপকম লাকসমে  তুেল ধরার অেনক আেগ। িক  এমনিক সই ১৯৫০-এর 

দশেকর গাড়ার িদেকও িব  ঘটনাপি র িবচ ণ পাঠেকর পে  ািলেনর নতৃে  



ঘটা ‘বিহ ার’ (পাজ) ও ‘িবচার’ ( ায়াল)-এর ঘটনা েলার আসল পটা আঁচ করেত 

না পারার কারণ িছল না। এবং এ েলার মধ  িদেয় লাকেক য িনমম সাজা দওয়া 

হত, তােত বড় রকেমর অিবচার হে — এ-রকম িচ া িবসজন দওয়া স ব িছল 

না। িসেডি েত পড়ার সময় এই িবষয় েলা ায়ই আমােদর আেলাচনায় উেঠ 

আসত, এবং কখনও কখনও এমন হত য, আমার সব ব ু রা এক িদেক আর আিম 

অন  িদেক। এক িদেক িছল দি ণপ ীরা, যারা মেন করত মাে র কথা আগােগাড়াই 

ভুল (আমার চােখ এই ধারণায় িছল বড় রকেমর াি )। আর অন  িদেক িছল 

‘ কৃত বামপ ী’রা, যারা মেন করত রািশয়ােত কানও অন ায় অত াচার ঘেটিন, যা 

ঘেটেছ তা হল ‘জনগেণর গণতাি ক ই া’র েয়াগ (এই ধারণােক আিম অপার 

বালিখল তা ছাড়া অন  িকছু বেল মেন করেত পািরিন)। এই দুইেয়র মােঝ আমােদর 

অব ানটা িছল বশ কিঠন। এই অব ােতই আিম ভাবেত  করলাম য, অন রা 

আমার সে  সহমত হেল সটা আমার পে  যত আন দায়কই হাক, অন েদর 

সহমিতর ওপর কম িনভরশীল হওয়াই ভাল।   

এবং, এটা রাজনীিত িবষেয় িচ াভাবনার কানও ভাল পথ হেত পাের না। 

রাজনীিতেত গা ীর ভূিমকা— ধু ব ি র নয়— পূণ, িক  ব ি গত িচ া এবং 

সমােলাচনামূলক— এমনিক ঘার িবেরাধী— যুি র জন ও পিরসর থাকা দরকার। 

সামািজক স া এবং ব ি গত যুি র এই সংিম ণ আমার কােছ বরাবরই খুব 

মূল বান বাধ হেয়েছ। ১৯৫০-এর দশেক কলকাতায়— যাদবপুের ও কেলজ ি েট— 

আমার অিভ তা এই সংিম েণর েয়াজনীয়তােক সমােন তুেল ধেরেছ। ঘটনা েম, 

১৯৭০ সােল কািশত আমার থম বই ‘কােলি ভ চেয়স অ া  সাশ াল 

ওেয়লেফয়ার’-এর থম পাতােতই আিম কাল মা -এর ইকনিমক অ া  

িফলসিফক াল ম ানাি  (১৮৪৪) থেক একিট উ ৃ িত ব বহার কির: ‘‘সবাে  

যটােক পিরহার করা দরকার তা হল— ‘সমাজ’ ক ব ি  থেক িবি  ভােব 

পুনঃ িতি ত করা।’’ ১৯৫০-এর দশেক আথনীিতক ও রাজৈনিতক জীবেন 

ব না েলা একটা বড় এবং সাহসী পথ পিরবতন দািব করিছল, অথচ সই 



রাজৈনিতক পিরবতনটা আসিছল খুব ধীর গিতেত। সই সমেয় এই িচ ার 

াসি কতা িছল খুব বিশ। তমনই, আজ যখন বাঙািল সমাজেক স ীণ ধমীয় 

িভি েত ভাগ করার চ া হে , তখন এই িচ া আমােদর কােছ আবার খুবই 

পূণ। 

৮ 

এ বার া  দওয়া দরকার। ১৯৫১ সােল যখন কলকাতায় পড়েত আিস সই 

সময়টা িছল ভারেতর াধীনতা াি র খুব কাছাকািছ। ি িটশ শাসেন ঘটা িবিভ  

ােজিড এই রাজে র শষ পােদ িবেশষ ভােব চােখর সামেন উেঠ এেসিছল। আমরা 

ভারতবেষ কান ধরেনর পিরবতন চাই, স িবষেয় আমােদর িচ ায় এই স ট িল 

খুবই ভাব ফেলিছল। 

এ েলার মেধ  দুেটা মহািবপযয় িছল পূণ, স িল এড়ােনা স ব নয়। দেশ 

িবপুল দাির  িছল, এবং এই দাির  মােঝ মােঝই িবরাট দুিভে র আকার িনত, যােত 

অগণন লােক অনাহার ও অন ান  ব নার কারেণ মারা যত। বাংলায় কুিড় থেক 

িতিরশ ল  লােকর াণ িনেয়িছল প ােশর (বাংলা ১৩৫০ সাল) ম র। ১৯৪৩-

এর সই দুিভ  আিম িনেজর চােখ দেখিছ।  

 
ছেলেবলায়। ছিব শাি িনেকতেন ‘ তীচী’ বািড়র সৗজেন  



অ াডাম ি থ ও ইউেরােপর অন  অেনক পুেরাধা অথশা ীর বণনায় পাই, অ াদশ 

শতা ীেত ি িটশ সা াজ  িতি ত হওয়ার সময় ভারতবেষর, িবেশষত ব েদেশর, 

সমৃি  িছল চাখধাধঁােনা। িক  ি িটশ শাসেনর সমাি লে  ভারত হেয় উঠল 

পৃিথবীেত দািরে র মূিতমান উদাহরণ। এমন অব ায় আথনীিতক উ িতর েয়াজন 

িছল অপিরহায। দািরে র পাশাপািশ িছল সবব াপী িনর রতা। াক-আধুিনক িবে  

এটা কানও নতুন ব াপার িছল না, িক  িব  জুেড়— ইউেরাপ, আেমিরকা, জাপান, 

এবং অন  নানা দেশ— যখন িবদ ালয় িশ ায় িবপুল অ গিত ঘেট চেলিছল, তখন 

ভারেত সটা ঘেটিন সা াজ বােদর কারেণ। ভারেত সা রতার হার িছল মা  দশ 

শতাংেশর কাছাকািছ। রবী নােথর চােখ িশ ার এই িবরাট অভাবই িছল ভারেতর 

এিগেয় যাওয়ার পেথ সবে ে ই সববৃহৎ বাধা। রবী নােথর এই ব েব র সে  

আিম স ূণ সহমত িছলাম, িক  কিফ হাউেসর সই আ ায় এই দৃি ভি র িত 

িবেরািধতার চড়া সুর আমােক িবি ত কের।    

এই সমস ার মাকািবলায় আমােদর সাফল েক িম ই বলেত হেব। পি মবে  ভূিম 

সং ােরর ে  মাটামুিট ভালই সাফল  এেসেছ। (এ ে  বামপ ীেদর কৃিত  

অন ীকায।) িক  পাশাপািশ, কলকারখানা ংস হেয় যাওয়ার িপছেন নানা 

কারণ েলার সব ক’িটই যু  িছল িবিভ  নীিতর যুি হীন েয়ােগর সে । এই 

নীিত েলার মূেল আবার িছল গঠনমূলক িচ া িবসজন িদেয় কাজ প  করা এবং 

গাঁয়াতুিমর আনে  মশ ল থাকার মানিসকতা।  

সা দািয়কতার ভাব তখন ভয়ানক। এই ি তীয় িবপযয়টাও িছল িবরাট। ব েদশ 

তথা ভারত জুেড়ই ধমীয় গা ী েলার মেধ  পার িরক সহেযািগতার চুর মাণ 

পাওয়া যায়— আমার মাতামহ ি িতেমাহন সেনর চােখ এই সহেযাগ ‘িহ ু-

মুসলমােনর যু সাধনা’ িহেসেব ধরা িদেয়েছ। িক  াধীনতার আেগর সময়িটেত 

দেশ িহ ু  ও মুসলমােনর মেধ  সা দািয়ক িহংসার ব াপক িবে ারণ ঘেট। যুি র 

ধার না ধারা রাজৈনিতক এক েঁয়িম অতীত থেক চেল আসা জাতীয়তা, ভাষা, 

ািনকতা, িব াস এবং অন ান  হাজার সাং ৃ িতক বিশ েক ধুেলায় িমিশেয় িদেয় 



মানুষেক ধেমর িভি েত— িবেশষত পর র- বরী িহ ু-মুসলমােন— আড়াআিড় ভাগ 

কের ফলল। াধীনতার সমেয় সারা রাত জুেড় শানা যত, হত ার— ব ত 

গণহত ার— আতনাদ, িহ ু  ও মুসলমােনর ািহ ািহ িচৎকার। সই ৃিত আমার মন 

থেক যাওয়া স ব নয়। দশভাগ ও াধীনতা াি র কােল িহ ু  রাজনীিত ও 

মুসলমান রাজনীিত, দুইেয়রই এটাই িছল প। আিম যখন কলকাতায় আিস তখন 

এ-শহর সই সই বীভৎস ত েলা সািরেয় তুলিছল— িক  জায়গায় জায়গায় 

ছিড়েয় িছল সদ  ঘটা হত ার নানা িচ , সকেলই যার কথা জানেতন। ১৯৫০-এর 

দশেক আমরা সই দানবেক, সামিয়ক ভােব হেলও, বাতলবি  কের ফলেত 

পেরিছলাম। পূব পািক ান ভাষা আে ালেন ঝাঁিপেয় পেড়িছল, যা পের মুি যুে র 

মধ  িদেয় ধমিনরেপ  বাংলােদেশর জ  দয়। কািজ নজ ল ইসলাম দেখ খুিশ 

হেতন য, তাঁর িবখ াত কিবতার ‘কা ারী’ িনেজর দািয় টা ভালমেতাই পালন কের 

চেলিছেলন।   

সা িতক কােল সা দািয়ক িচ ার পুন ােনর মধ  িদেয় বাংলার গিতপথ বশ 

িকছুটা অন  িদেক ঘুের গেছ। পি মব  যিদ তার অ-সা দািয়ক বাঙািল পিরিচিত 

(রবী নাথ, নজ ল ইসলাম ও মাইেকল মধুসূদন দে র পিরিচিত) ধের রাখার ে  

বাংলােদেশর চেয় িপিছেয় পেড় থােক, তেব কন এবং কী ভােব এমনটা হল তা 

িনেয় গভীর এবং িনেমাহ িবে ষণ করা দরকার। িকছু লাক যিদ তাঁেদর ধমীয় বা 

অন ান  স দায়গত পিরিচিতর কারেণ শ ার স ুখীন হন, এবং অবােধ চলােফরা 

করেত ভয় পান, তা হেল আমােদর  করেত হেব, কী কারেণ তা ঘেটেছ? 

আমােদর এই গেবর শহর কলকাতার সাং ৃ িতক ঐিতহ  র ায় এতটা অ মতা 

এেসেছ কী কারেণ? টার উ র জানা পূণ, সই সে  এই ল াকর 

সমস ািটর সমাধানও একা  জ ির। (সমা ) 

৫ জুলাই ২০১৯, যাদবপুর িব িবদ ালেয় দ  ব ৃ তা ‘ক ালকাটা আফটার ইি েপনেড : আ পােসানাল মেমায়ার’-এর 

অনুবাদ 


