গণ আে ালেনর
িচ

থম িচ কর — িচ

সােদর জ শতবেষ তাঁেক নতু নকের

ভাবিস

সাদ

রণ করেলন দবকুমার সাম।

তাঁর

ভি মায়।

আমােদর উপমহােদেশ উপিনেবিশক সা াজ বােদর গভ থেক যখন বু েজািয়ত সমােজর জ
হল, তখন অথৈনিতক উপদান েলার সে
আমােদর লৗিকক িশ -সং ৃিতও হল বা চুত।
িশ -সািহত

হল

মধ িব

িবেনাদেনর িবষয়।

বু েজায়া

ণীর

চাঁদেবেনর ম ল সািহেত র

জায়গা িনল ‘িবষবৃ ’, ‘ চােখর বািল’ নেভল;
পাঁচািল-পালাগােনর

বদেল

থ াটার।

নাটমি েরর রাম সাদী নয়, বঠকখানায় ‘সখী
ভাবনা

কাহাের

পটিচ ,

বেল’।

আলপনা,

আমােদর
কাঁথা

দশজ

িকংবা

কাঠ

খাদাইেয়র ভূেগাল হল অপ ত। এল পনিটং,
িনসগ িচ , িব শালী ও খ াতমান মানু েষর
পাে ট,

নগর

াপত

নবজাগরণ, িবেলতে ম,

িচ

এইসব।

িয়ং ম মানিসকতা

ককটেরােগর মেতা ছেয় গল সং ৃিতর কৃি ম
মািটেত। আমরা শকড়চূত হলাম। আমরা বশ ভ রেলাক হেয় উঠলাম।
এবং এইভােব

েম আমােদর লাকায়ত িশ

সং ৃিত। িভকেতািরয়ান মাপকািঠেত অ
দিশত।

স হল ছাটেলােকর

ত য় যােগ সং ৃিত। ভ রেলােকর িশ চচায়

েম পু ঁিজর িবকাশ দখা িদল। িবিবধ ও িবিচ
দৃ ি সু র, মেনারম,

কানঠাসা হল।
টকিনক সব

িচ কলায় সবিকছু ই হল

মজীবী মানু েষর িশে র িদন গল, স

াও হল। অথচ, পার

করার কউ রইল না।
এই অব া বদলােত, অথাৎ ভ রেলােকেদর দৃ ি ভ ী পা ােত ি তীয় িব যু
অেপ া ছাড়া আমােদর অন গিত িছল না।
কিমউিন

পািটর

জনােরল

উিনশেশা পঁয়ি েশ পূণচ

অবিধ

যাশী ভারেতর

সে টাির হওয়ার পের পিরি িতর, ভাবনার, দৃ ি ভ ীর

ণগত পিরবতন ঘটল। িতিন সেচতনভােব সাং ৃিতক জগেতর মানু ষেদর উৎসাহ িদেলন,
িশ েক মানু েষর কাছাকািছ িনেয় যেত হেব। আট ফর আট সক নয়। িশ
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তার িশকেড়র
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স ান করেব এই িছল যাশীর অিভ ায়। অেনক

া

নীিতর আিব ারকতা হেলও িপ.িস.

যাশীর অনু ে রণায় সাতচি শ অবিধ গণনাট সংঘ দেশর তাবৎ বু ি জীবীর
িছল।

স িছল এক উ াল সময়। একিদেক ফ ািসিবেরাধী আে ালন।

অন িদেক রািশয়ার উ
িব েবর পথ

শ

ীবন।

তখনকার কিম উিন

হেল িব েবর জন উপযু

নৗিবে াহ, সবাে

জিম পাওয়া যােব।

তমনই এক গণআে ালেনর িচ কর।

িভ

অথবা মু াইেয়র

তাঁর

সাদ িছেলন

যাশীর

রণা িছল সািবেয়ত সমাজত , তাঁর অ ের িছেলন যােসফ

ািলন।

স-সব সাঁইি শ সােলর কথা, তার আেগর িচ
িনতা

ফেল সকােল িবিভ

সাং ৃিতক কমীরা রাজৈনিতক কমীেদর মেতা ঝাঁিপেয় পেড়িছেলন।

সাদ িছেলন

আিব ার।

েনর গৃ হযু ।

পািটর মেন হেয়িছল সাং ৃিতক

গণআে ালন, তা স তভাগা হাক, িকংবা তেল ানা; বাংলার
িচ

ধান কম ল

িচ

সাদ স

েক সামান িকছু বাক ব য়

দরকাির।
িচ

সােদর গভধািরণী ই ুমিত দবী িছেলন

কিবতা রচনা করেতন না, ঘরেদার সামেল

খ াত কিব।

তচাির সংেঘর কমানু ােন উপি ত থাকেতন।

ছেলপু েলেদর স ীত, নাচ, িচ কলা, সািহেত উৎসাহ িদেতন।
জেনিছেলন তাঁেদর পিরবােরর ‘ম া’ হল শাি িনেকতন।
উিনশেশা বি েশ আই. এ. পরী ার সময় চ
িচ কর ন লাল-ছা
হেয়িছেলন।

ােমর সমর দাশ ে র মধ

তায় মু াইবাসী

সােদর িশ িশ ায় উেদ াগী

মেন িচ

সাদ

য পেটর ছিব েলা

শংসা করেলন বেট, তেব তাঁেক ছা

করেলন না। ব িথত, অপমািনত (?) িকেশার িশ ী পরাহত িফের গেলন
তখন িতিন িচ

কিমউিন

জল

থেক িফরেলন।

চ

াম শহের িচ

তাঁর ওপর আয স ীতসভার

ততিদেন তাঁরা

হণ

ভূিম চ

ােম।

ােনর িব বীেদর কেয়কজন

মটামরফিসস ।

য়ােরর।

িচ

িবদ ালেয়র

সাদ কান িশ

পের নতু ন কের কান িশ

আর সিত ই সই

স াবনা িছল, আ ান িছল বু েজািয়ত

তখন খ াতবান হওয়া
াডা

িছেলন না।

খু ঁজেত তাঁর

কিমউিন

ভাবধারায় যারা সি য়, তাঁেদর উ

ঘর

টেন

কবল সমেয়র অেপ া।

িক

ন বাবু র অ ত ািশত ব বহােরর

কৃতগত কারেণই অ া

বর করার পিরক না করল।

িছল। অন িদেক

সাি ধ , িচ ার ঔদায, পড়ুয়া মধা তাঁেক
ফেল মােয়- পােয়

েক পেথ ফেল, ভ াচায পদিব ছঁেট িচ
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তখন তাঁরা

সােদর িচ কর িহেসেব হাঁকডাক িকছু কম িছল না।
পূণ সদস ।

িশ চচার কপাটহীন

এতিদেনর

াম গণ অভূ

। মা ই ুমিত চেয়িছেলন তাঁর বেড়ােখাকািট যন িশ ী হন।

িতিরশ দশেকর চ

থেক

িহেসেব

সাদ ভ াচায।

এল উিনশেশা সাঁইি শ সাল।
আ ামােনর

সাদ

য়ং রবী নাথ।

রেমন চ বতী শাি িনেকতেন িচ
স েলার

সই ছেলেবলায় িচ

আর ‘ েফট’

ন লালেক এতিদন িনভৃেত

এঁেকিছেলন, ন বাবু

স যু েগ িতিন কবল

রথ।

ই ুমিতর

সাদ হেলন যাশী ছায়ানু সারী।
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সাঁইি শ
দেশর

যাশীযু গ।

িতিট গণআে ালেন িচ কর িহেসেব িচ

কলেম
বিল

থেক সাতচি শ িস.িপ.আই.- য়

সই িবেশষ দশিট বছের

সােদর অবশ বী উপি িত।

মজীবী মানু েষর ছিব আঁকেছন। তারা গরীব দেশর পরাধীন
তােদর মু েঠা, দৃ ি েত িবে াহ।

সহযা ী।

তারা

থম পািট কংে েসর পা

কািল-

মজীবী যন নয়।

ীব িকংবা িনর

নয়, তারা আগামী িব েবর

ার, ম ায়ণ করেলন।

নহ , গা ী, যাশীর কাট-

আউট করেলন। গা ীর আ িমক মূিত, সদার ভগৎ িসং-এর পাে ট। এই সময় খু ব
এবং স ায় আরও ছিব তির করেত চেয়

ািফ

আেট মন বাঁধা পড়ল তাঁর।

সমসামিয়ক িশ ীরা ক ানভাস, ইেজল, তলরঙ, প াে
মানু েষর জন

য িশ , সই িশ

রচনায় িচ

েল কাজ করেছন, তখন

সাদ ছাপ-িচে

মালােয়ম িনসগ িচ

নয়,

মৃ তু

েদশ।

পা াব থেক

িভ ,

হল

নৗ-িবে াহ।

সাদ তাঁর অন সতীথেদর মেতাই ছু েট গেলন মিদনীপু র। সাদা-কােলায় িচি ত হেত

লাগল িনর
িচ

মজীবী

িতিট ছিবই রাজৈনিতক।

এল ভারতছাড় আে ালন, বাংলায় মানু ষ সৃ
িচ

যখন

িনেজেক ঢেল িদেলন।

িলেনাকাট, উডকােটর কাজ ছিড়েয় পড়েত লাগল মু াই থেক অ
িবহার।

ত

সােদর

মানু ষ।

পািটর মু খপে

িতেবদন সহ ছাপা হল।

িভে র ছিব েলা আমােদর চনােলা

ু ধা একমা

সারা দশ উ াল হল।
য ণা নয়। বরং আস

ু ধার চেয়ও ভয়াবহ কান সত ।
সাতচি েশ যাশীেক সিরেয় রনিদেভ হেলন িস.িপ.আই.-এর জনােরল সে টাির।

ফেল যাশী লাইন পািটেত বািতল হল। গণনাট সংঘ, অন ান গণআে ালন েলার ওপর
থেক পািটর সহায়তা উেঠ গল।

য

বল িবে

ারেণর মেতা ফ ািস

তথা বু েজায়া িবেরািধতা, তার অিভমু খ হঠাৎই িদশা হারাল।

িবেরািধতা, কংে স

ফাঁপের পড়েলন িচ

সাদ।

তাঁর অি ে র মূেল কুঠারাঘাত পািটর এই িস া ।
িচ

সােদর সে

গণনাট সংেঘ যারা যু

িছেলন, তাঁেদর অিধকাংশই িছেলন নন-

পিলিটক াল ইে েলকচুয়াল। এরা িছেলন আট কেলেজর

াডা , পািটর িবিভ

যমন তাঁরা থেকেছন, তমনই বু জািয়ত িশে র চচাও কের গেছন।
যাশী লাইন বজন করল, তখন তাঁেদর পে
না।

বঁেচ থাকার

ভারতর

িকংবা দাদা সােহব ফালেক। িচ

রাজৈনিতক ব ি
আে িরর বাসা।

।

ফেল পািট যখন

নহ গামী হওয়া িবেবক দংশেনর কারণ িছল

ােথ, িনেজর িশ চচার

অকােদিম, এন.িব.িট.- ত নাম লখােলন।

াগােম

প

ােথই তাঁরা

েম লিলতকলা, সািহত

ী, প ভূষণ তা পেলনই।

কউ কউ

সাদ িছেলন আপাদম ক একজন পািটকমী,

যাশীর অপসারেণ িতিনও পািট ছাড়েলন বেট, ছাড়েলন না তাঁর
ত াখ ান করেলন

িচরকালীন গণআে ালনকমী।

নহ র এন.িব.িট. ত আম ণ।

কারণ, তাঁর ছিবর দশন দাঁিড়েয় িছল

থেক

গেলন

েলেতিরেয়ত

িশ কলার মািটেত।
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অি ে র সংকটেমাচেন িচ
অতীতিদেনর িকছু ঘিন

সােদর হােত

সহকমী তাঁেক আ

যমন ন লাল বসু র

ািফ

িচ

ছাড়া আর িকছু িছল না।

কেরিছেলন এই িবষেয়।

িচ

সাদ

িচ

সাদও তমনই ব থ হেয়িছেলন কমেরডেদর চােখর ভাষা পড়েত।

চােখর ভাষা পড়েত ব থ হেয়িছেলন, মধ

িবখ াত ব ুদল, আরও িবখ াত হওয়ার লােভ িচ
পিরহাসও। এ ছা

আেলাচনায় সইসব কৃত

তাঁরা আমােদর নমস ।

কেশােরর

আ হীজন িচ

যৗবেনর

ফেল তাঁর সই

সাদেক একরকম পিরহার করেলন।

কৃতব ি েদর নাম উ ারণ করেত চাই না।

সােদর িচিঠপ

পাঠ করেল িকছু টা অনু ধাবন

করেত পারেবন।
ফেল িচ
িবষয়, িচ

সাদ কী িস া

িনেলন? কমেরডরা সের গেলও যােদর জীবন তাঁর ছিবর

সাদ তােদর মেধ িমেশ গেলন।

তির করেলন পু তুলনাচ,

িলেনাকােট আঁকেলন গাঁ- গরে র জীবন, আঁকেলন তেল ানা।
ছিব। সৃ ি করেলন

হল পােপট।

তির হল তভাগার ওপর

পকথাহীন শশব। িকংবা আ য় িনেলন মহাকােব র নবভাষ িনমােণ।

আর এভােব দি ণ ভারেত জেগ ওঠা কৃষক িবে ােহর িতিন হেলন উদগাতা।
ছিড়েয় পড়ল

মািনয়া, জামািন,

শেদেশ।

তাঁর ছিব

িবেদেশর আট গ ালাির নয়, সমাজতাি ক

দেশর গণআে ালেনর সমাজ আিব ার করল তােদর দাসর িনর , অভাবী িক
াচুেয ভরপু র একজন গণআে ালেনর িশ ীেক।

িচ

াণ

সােদর ছিবেত িনেজেদর অব ান

িচনেলন চরাবা া রাজু, গদার, ভারভারা রাও, কাবাড গা ী।
সংসার িতিন কখনও কেরনিন। তারা যাি ক আর তাঁর স
মহারাে

ক িনেয় বাংলা িকংবা

তাঁরই িনকট কমেরডেদর গিসেপর শষ িছল না। অথচ িচ

উদাসীন এক িশ ী।

জীবেনর উপাে

সাদ িছেলন সংসার

ব ুজেনর িব াসঘাতকতা আর শারীিরক অব ার

অবনয়ন তাঁেক কলকাতায় ফরায়।
কলকাতা িকংবা বাংলা কখনই িচ
কারণ িতিন িছেলন বাংলার কিমউিন

সাদেক সস ােন

েদর িভ

হণ কেরিন। এর

রাজৈনিতক িশিবেরর লাক।

ধানতম
ই, মু াই

বােসর ফেল বাংলার িশ ীসমােজর কান একিট িবেশষ িশিবর আি ত না হওয়া। আর িতন
ন র, স বত সবেচেয় জারােলা কারণ, আমৃ তু একজন সা া রাজৈনিতক কমী িহেসেব
মানু েষর জন িশ রচনার তািগদ। এ আমােদর পরম পাওয়া য িতিন কখনও িশে র নােম
অ াব

া

রচনা কেরনিন। কখনও আেটর নােম িনেজর রাজৈনিতক স ার সে

কেরনিন

বইমািন।
এই জ শতবেষ িচ

সােদর

াসি কতা নই।

অ ত এই বাংলায়।

রামাি ক িব েবর চাঙা ফু ঁেক বাঙািল যু বেকরা শহীদ হেয়েছন।
িচ

এক সময়

তাঁেদর দাসর িছেলন

সাদ। আজ তাঁেদর শহীদেবদী েলা ফু টপােতর শিনমি র িকংবা মােছর বাজােরর শােন

অবনত।

আজেকর

জে র কােছ িতিন কান অনু ে রণা নন।
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জীবন অনু সরেণর

াসি কতা মু েছ গেছ। এখন িচ

সাদ অ াকােডিমক।

দৃ ি কটূ ভােব

অ াকােডিমক ব ি

। সেরাজ দ ’র কিবতা অনু সরণ কের বলেল বলা যায় — ‘মিরয়ােছ

ব াটা / চুিকয়ােছ ল াঠা / এবাের ব াটাের বানাও ধমবাপ / মনসার পু েজা ঢর বিশ ভােলা /
ক চায় পূিজেত জ

সাপ।’

এখন

য িচ

কােশর যু গ নয়, িচ

মতাবােনর অপটু হােতর আঁচেড় এখন না হয় র া
ভ রজন ঢঁকুর তু েল না হয় বিল — িচ-

িচ

পিরিচিত : ১। িচ

সােদর আ
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া- পা-সা-দ!

িতকৃিত; ২।

সােরর যু গ।

হাক ক ানভাস। আমরা সমেবত
সটা আবার ক র?

তেল ানা সশ

কৃষক িবে াহ : িশ ী — িচ

সাদ
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