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 ভূমিকা 

বিশ শতক বিশ্বের দরিাশ্বর এশ্বক এশ্বক যে সি বিন্তার জগত বিশ্বে 

হাবজর হশ্বেবিল তাশ্বত িদশ্বল বগশ্বেবিল ভািিাবিন্তার পবরবি িা এতবদি 

িশ্বর আকঁশ্বে থাকা ভািিা। িলশ্বত থাকা কথা, বলখশ্বত থাকা ভাষা, 

িঝুশ্বত থাকা শব্দ িা গেশ্বত থাকা বিোসই কী সি, িাবক যসই সতয যভশ্বে 

যভশ্বে, িদশ্বল িদশ্বল ততরী হশ্বত পাশ্বর িতুি সতয, বকিংিা যসগুশ্বলাও আসশ্বল 

সতয িে তার যভতশ্বরও আশ্বি িতুি তল িা অিয এক িতুি সতয। আসশ্বল 

এই আিুবিক সমে িদশ্বল বদশ্বেশ্বি মিিশীল সমাশ্বজর যেক্ষণবিন্দ।ু বশল্প, 

সাবহতয, জীিি, মিি, ভাষা, কথা, শব্দ ইতযাবদ ো বকিু পাবথিি তার 

সশ্বিরই যিবরশ্বে পশ্বেশ্বি িতুি তল (dimension)। িহুকাশ্বলর জীিি িেিা 

বিশ্বজর যখালস যিশ্বে যিবরশ্বে পশ্বেশ্বি িতুি মাত্রা বিশ্বে। সমূ্পণি বিপরীত 

যেক্ষণবিন্দশু্বত দাঁবেশ্বে তুশ্বল এশ্বিশ্বি এক িতুি মাত্রা, এক িতুি অবভমখু। 

সি বকিুশ্বক যদখশ্বত বশশ্বখশ্বি িতুি দবৃিভবি যথশ্বক, িঝুশ্বত বশশ্বখশ্বি িতুি 

মিি বিশ্বে, যভশ্বস উশ্বেশ্বি িতুি মখু, বিশ্বি বিশ্বেশ্বি িতুি যদহ। তাই এই 

সমে েকট কশ্বরশ্বি অবিশ্বের সিংকটশ্বক। সমাজ, জীিি তথা সাবহতয 

এবগশ্বেশ্বি এক িতুি পশ্বথ।  

মািি সভযতা বিিতি শ্বির পশ্বথ েবতবিেত যপ ঁশ্বি োশ্বে বিতয িতুি 

বশখশ্বর, আবিষ্কার হশ্বে বিতয িতুি যভাগযপণয, অিয যকাথাও, অিয 

যকািও খাশ্বি যপ ঁশ্বি যেশ্বত িাইশ্বি জীিি। আসশ্বল এবগশ্বে িলার এই পশ্বথ 

আমরা যপিশ্বি যেশ্বল আবস িা আমাশ্বদর অতীতশ্বক, অতীতশ্বক বিশ্বেই 

আমরা এবগশ্বে িবল ভবিষযশ্বতর পশ্বথ। অতীশ্বতই বিবহত থাশ্বক সভযতার 

বশকে। ভবিষযৎ মহূুশ্বতি ই অতীত তাই অতীশ্বতই শুরু হে আত্ম 

অিসুন্ধাি। সুিীল গশ্বিাপািযাে তাঁর ‘যসই সমে’, ‘েথম আশ্বলা’, ‘পূিি-
পবিম’ উপিযাস ত্রেীশ্বত এই বশকশ্বের টাশ্বিই িাবলশ্বেশ্বিি ইবতহাস 

সন্ধাি। িাোলীর সামাবজক ইবতহাশ্বসর রূপশ্বক বতবি তুশ্বল িশ্বরশ্বিি 
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রাজনিবতক ইবতহাসশ্বক সামশ্বি যরশ্বখ, এই বতিশ্বট উপিযাশ্বসর সমে 

সন্ধাশ্বির পশ্বথ বতবি খঁুশ্বজশ্বিি িাোলী সমাজ তথা সমশ্বের বিিতি ি ও 

উদ্বতি শ্বির ইবতহাসশ্বক। 

সাবহতয সমাশ্বজর দপিণ, জীিশ্বির দপিণ। সমাজ এবগশ্বে িশ্বল যে 

েিাশ্বহ, সাবহতযও এবগশ্বে িশ্বল যসই একই েিাশ্বহ, জীিশ্বির সশ্বি সমান্তরাল 

ভাশ্বি। এশ্বদশ্বশ মিযেুগীে পবরমন্ডশ্বল আিযাবত্মকতা বিভি র যদিিাদ বিল 

সাবহশ্বতযর েিাি সুর, বকন্তু অিাদশ শতাব্দীর যশষািি যথশ্বক ইউশ্বরাশ্বপ িার 

শতাব্দী িশ্বর ঘশ্বট িলা িিজাগরশ্বণর যেউ এশ্বস লাগশ্বত থাকল ভারতীে 

উপমহাশ্বদশ্বশর কূশ্বল। পািাতয বশক্ষা, দশিি, বিজ্ঞাি যিতিা এশ্বদশ্বশর 

মািষুশ্বক পবরবিত করাশ্বলা ইউশ্বরাপীে েন্ত্র বিভি র আিুবিক সভযতার 

সশ্বি। োিয অিযাত্মিাশ্বদর গাশ্বে আিশ্বে পেল পািাতয জেিাশ্বদর যেউ। 

আিযাবত্মকতার পবরিশ্বতি  ঐবহকতার েবত সশ্বিতি হশ্বত শুরু করল 

ভারতিাসী। সমাজ যথশ্বক িে হশ্বে উেল িযবি, যদিতার ঊশ্ববি েবতষ্ঠা 

যপল মািষু। িািিতার েবত আকষিশ্বণ মািষু হাবরশ্বে যেলশ্বত শুরু করল 

িহুকাশ্বলর ঐবতহয, সিংস্কার, বিোশ্বসর েবত আস্থা। বিশ্বদবশ সাবহশ্বতযর 

বিশাল ভান্ডাশ্বর সশ্বি পবরিশ্বের সূশ্বত্রই কাশ্বিযর দীঘি েিাশ্বহর িারা যপবরশ্বে 

িািংলা গদয ভাষার জেোত্রা শুরু হল। িািি জীিিশ্বক বিশ্বে শুরু হল 

বিরন্তর বিরীক্ষার পিি। 

 িািংলা সাবহতয উবিশ শতশ্বকর েথমািি যথশ্বকই এশ্বগাশ্বলা িািিতা 
বভবিক গদয সাবহশ্বতযর বদশ্বক, উপিযাস রিিার বদশ্বক। ভিািীিরণ 

িশ্বন্দযাপািযাশ্বের ‘কবলকাতা কমলালে’, ‘িিিাি ু বিলাস’, ‘িিবিবি 

বিলাস’; হযািা কযাথবরি মশু্বলশ্বের ‘েুলমবণ ও করুণার বিিরণ’; 

পযারীিাঁদ বমশ্বত্রর ‘আলাশ্বলর ঘশ্বরর দলুাল’, কালীেসন্ন বসিংশ্বহর ‘হশ্বতাম 

পযাঁিার িকসা’ েভৃবত রিিার পথ যপবরশ্বে ১৮৬৫ যত েথম সাথিক 

উপিযাস এল িবিমিন্দ্র িশ্বটাপািযাশ্বের ‘দশু্বগিশ িবন্দিী’ র হাত িশ্বর। 
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উপিযাস রিিার েথম েুগ যথশ্বকই উপিযাস এশ্বগাশ্বলা িযবি হৃদে ও িযবি 

িবরশ্বত্রর সাবিিক রূপােশ্বণর পশ্বথ। উপিযাশ্বসর বিশাল িযাবি হশ্বে উেল 

জীিি বিরীক্ষার একটা িহৃিম ভূবম। জীিি বিরীক্ষার এই েিাহ িশ্বে 

িলল দশু্বটা িারাে একবদশ্বক উপিযাশ্বস উশ্বে আসশ্বত শুরু করল ইবতহাশ্বসর 

ঘটিা, অিযবদশ্বক রবিত হশ্বত থাকল সমসামবেক সমে বিভি র সামাবজক 

ও পাবরিাবরক িিৃ। তশ্বি উপিযাশ্বসর মলূ উপাদাি িািিতা এই দইু 

িশৃ্বিরই েিাি ও েিল সুর। 

সমশ্বের সশ্বি সশ্বি িদশ্বল োে মািশু্বষর জীিিিেিা, জীিিশ্বিাি ও 

জীিিদবৃি। সাবহশ্বতযরও বদক পবরিতি ি ঘশ্বট জীিশ্বির এই পবরিতি শ্বির 

পশ্বথই। উবিশ শতশ্বকর েথম অশ্বিি জীিি-বিরীক্ষার যে িারা উশ্বে এল, 

িবিমিশ্বন্দ্রর হাশ্বত তা িতুি বদগন্ত লাভ করল। িবিম উপিযাশ্বসর ভূবমশ্বত 

একবদশ্বক বিশ্বে এশ্বলি ইবতহাসশ্বক, অিযবদশ্বক বতবি আিশ্বলি সামাবজক-

মিিাবিক িিৃশ্বক। রিীন্দ্রিাথ তাঁর উপিযাশ্বসর েথম পেিাশ্বে িবিশ্বমর 

অিসুরশ্বণ ইবতহাসশ্বকই আশ্রে করশ্বলি, বকন্তু পরিতী সমশ্বে বতবি 

হাঁটশ্বলি মিিাবিক বিশ্বেষশ্বণর পশ্বথ। ১৯০৩ সাশ্বল ‘যিাশ্বখর িাবল’ যত 

বতবি তুশ্বল আিশ্বলি ‘আঁশ্বতর কথা’। বকন্তু িািংলা সাবহতয রিীন্দ্রেুগ 

যপবরশ্বে িীশ্বর িীশ্বর েশ্বিশ করল আরও জটিল আিশ্বতি র মশ্বিয। ১৯১৩ 

খ্রীিাশ্বব্দ েকাবশত হল Sigmund Freud -এর ‘The Interpretation of 

Dreams’-র ইিংশ্বরবজ অিিুাদ, Freud -এর ভািিা সারা বিশ্বের মািশু্বষর 

আজন্ম লাবলত বিন্তা-যিতিার মশূ্বল আঘাত হািল। মািি মশ্বির গভীর, 

জটিল, সবপিল রহসয সম্পশ্বকি  সশ্বিতি হল েগবতশীল সমাজ। ১৯২৩ যথশ্বক 

‘কশ্বলাল’ পবত্রকাশ্বক যকন্দ্র কশ্বর শুরু হল িািংলা সাবহশ্বতযর আিুবিকতার 

আশ্বন্দালি। রিীন্দ্রিাথ োকুরশ্বক ক্লাবসক আখযা বদশ্বে শুরু হল তাঁর 

আিতি  যথশ্বক যিবরশ্বে আসার েিল েোস। ‘কশ্বলাল’ পবত্রকাশ্বক যকন্দ্র কশ্বর 

গশ্বে উেল একটি িিয যলখক যগাষ্ঠী, সাবহশ্বতযর মািদন্ড বহসাশ্বি 
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িহুবদশ্বির িবিি ত সতয-বশি-সুন্দশ্বরর িারণাশ্বক তাঁরা যভশ্বে িুরমার কশ্বর 

বদশ্বলি। সাবহতয আর সমাশ্বজর উঁিু তলার মািশু্বষর কুবক্ষগত হশ্বে রইল 

িা, অন্তযজ োবন্তক মািশু্বষরা োঁই যপশ্বত শুরু করল সাবহশ্বতযর আবেিাে। 
কশ্বলাল যগাষ্ঠীর সাবহবতযশ্বকরা তাঁশ্বদর মলূিি বহসাশ্বি গ্রহণ করশ্বলি 

দাবরদ্র্য ও যে িি সশ্বভাশ্বগর উলাসশ্বক। িদু্ধশ্বদি িসু, অবিন্তযকুমার 

যসিগুি েমখুরা সশ্বিি হশ্বলি তাঁশ্বদর কাবিত আিুবিকতাশ্বক েবতবষ্ঠত 

করশ্বত।  

বতবরশ্বশর দশশ্বকর সাবহবতযশ্বকশ্বদর মশ্বিয এল জীিি সম্পশ্বকি  
বতেিকদবৃি; তাঁরা িঝুশ্বলি যরামাবিক যে িি-স্বপ্ন িে, আিুবিকতা আশ্বস 

সিংশে ও অবিোশ্বসর পশ্বথ। বতি িশ্বন্দযাপািযাে বিভূবতভূষণ, মাবিক, 

তারাশিংকর; িুজি টিেসাদ মশু্বখাপািযাে েমখু বিশ্বে এশ্বলি িতুি সুর। 

বকন্তু েিহমাি সাবহশ্বতযর িারা যকাথাও যথশ্বম োেবি। দইু বিেেুশ্বদ্ধর 

মিযিতী পশ্বিি (১৯১৮-১৯৩৯) িািংলা সাবহশ্বতয যে পবরিতি ি যিতিার 

বিকাশ হশ্বেবিল িবলশ্বশর দশশ্বকর কথাকারশ্বদর মশ্বিয তা িতুি রূপ 

পবরগ্রহ করল। িবলশ্বশর দশশ্বক ভারতীে রাজিীবতশ্বত এল এক উিাল 

কালপিি। এই সমশ্বে স্বািীিতা আশ্বন্দালশ্বির যজাোর িবেশ্বে পশ্বেবিল 

যদশ্বশর েবতটি মািশু্বষর হৃদশ্বের রশ্বে রশ্বে। বিেেুদ্ধ পরিতী অথিনিবতক 

মন্দা, পঞ্চাশ্বশর মন্বন্তর, সাম্প্রদাবেক যভদাশ্বভশ্বদর বিষিাষ্প মািষুশ্বক 

যপ ঁশ্বি বদশ্বেবিল একটা অবিবিশ্বতর যঘরাশ্বটাশ্বপ। এ সমশ্বে সাবহবতযকশ্বদর 

েবত সমাশ্বজর দাবি বিল, সাবহবতযক আজ শিূযিারী স্বপ্ন বিহি হশ্বে 

থাকশ্বিি িা, মাটির পৃবথিীশ্বত মািশু্বষর পাশ্বশ দাঁবেশ্বে বতবি তসবিক ব্রত 

গ্রহণ করশ্বিি। গল্প যলখশ্বকরা েুশ্বগর এই দাবি যমশ্বি বিশ্বেবিশ্বলি, তাঁরা 
জগৎ জীিি সম্পশ্বকি  সশ্বিতি িা হশ্বে পাশ্বরিবি, রাজিীবত সশ্বিতিতাও 

সাবহশ্বতযর পাতাে উশ্বে এশ্বসবিল আরও িযপক মাত্রাে। সুশ্বিাি যঘাষ, 

যজযাবতবরন্দ্র িন্দী, সতীিাথ ভাদেুী , আশাপূণিা যদিী েমখুরা এই সমশ্বের 
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যলখক। এরপর ১৯৪৭-এর  যদশভাগ িািংলা সাবহশ্বতযর আবিকশ্বক বদল 

এক েিল িাঁক। পঞ্চাশ্বশর দশক যথশ্বক িািংলার সাবহবতযক সমাজ তথা 
সাবহতয ভাগ হশ্বে যগল রাজনিবতক কাঁটাতাশ্বরর যিোে। দইু িািংলার 

সাবহশ্বতয উশ্বে আসশ্বত শুরু করল যদশভাগ, উদ্বাস্তু সমসযা ও বিন্নমশূ্বলর 

যিদিা। ষাশ্বটর দশক যথশ্বক সমশ্বরশ মজমুদার, মহাশ্বেতা যদিী, বিমল কর 

েমখুরা শুরু করশ্বলি িতুি বিরীক্ষা। এই দশশ্বকই কথাসাবহশ্বতযর আকাশ্বশ 

আবিভূি ত হশ্বলি সুিীল গশ্বিাপািযাে। 

সুিীল গশ্বিাপািযাশ্বের িাশ্বম েথম যে ভাষা মশ্বি আশ্বস যস ভাষা 

কবিতার, যে িবি যিাশ্বখ যভশ্বস ওশ্বে যস িবি ‘িীরার’। কবিেই তাঁর 

হৃদশ্বের েিল ও েিাি সুর। গশ্বদযর েবত বিল তাঁর িরম অিাসবি। তা 

সশ্বিও জীবিকার েশ্বোজশ্বি তাঁশ্বক বিশ্বত হশ্বেবিল গশ্বদয হাশ্বতখবে। ১৯৬৬ 

যত শারদ সিংখযা ‘যদশ’ পবত্রকাশ্বত েকাবশত হে তাঁর েথম উপিযাস 

‘আত্মেকাশ’। এরই মিয বদশ্বে হে তাঁর জীিশ্বির বপতৃপশ্বক্ষর সূিিা। 

এখাি যথশ্বকই শুরু হে সিযসািী যলখশ্বকর সাবহতয রশ্বথর জেোত্রা। গল্প, 

উপিযাস, কািযগ্রন্থ, েিন্ধ, ভ্রমণ কাবহিী, বশশু ও বকশ্বশার সাবহতয যথশ্বক 

আত্মজীিিী পেিন্ত সাবহশ্বতযর সমি শাখাশ্বতই শুরু হে তাঁর অিাোস 

গতাোত। িীরাশ্বক বিশ্বে আজীিি বতবি যে ভাোগো িাবলশ্বে যগশ্বলি, 

িীরার যে রূপ বতবি বিমিাণ করশ্বলি, বিে সাবহশ্বতযর আবেিাে যসই 

কবিতাগুশ্বলা দাঁবেশ্বে রইল অতুলিীে স্থাপতয বহশ্বসশ্বি। কথাসাবহশ্বতযও 

বতবি অকপট ভাষাে িশ্বল যগশ্বলি সহজ সুশ্বর বিশ্বজর মশ্বির কথা। বিষে, 

দবৃিভবি ও ভাষা িযিহাশ্বর সুিীল গশ্বিাপািযাে যিবরশ্বে এশ্বসবিশ্বলি বতবরশ 

িবলশ্বশর দশশ্বকর ঔপিযাবসক পবরসর যথশ্বক। বিশ্বজর অবভজ্ঞতাশ্বক 

যকািরকম বিশ্বষশ্বির যতাোক্কা িা কশ্বর স্পি ভাষাে েকাশ কশ্বরবিশ্বলি; 

বিভীকভাশ্বি েকাশ কশ্বরশ্বিি েকৃত সতযশ্বক। ‘অরশ্বণযর বদিরাবত্র’, ‘সরল 

সতয’, ‘একা এিিং কশ্বেক জি’ েভৃবত উপিযাশ্বসর পশ্বথ িশ্বলবিল তাঁর 

জীিি বিরীক্ষা। এবেল ১৯৮১ সাশ্বল েকাবশত হে তাঁর েথম বপবরেড 
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বপস ‘যসই সমে’ েথম খন্ড। বদ্বতীে খন্ড েকাবশত হল ১৯৮২ যত। 

সমশ্বের গবন্ড যপবরশ্বে বতবি েথম পাবে বদশ্বলি ইবতহাশ্বসর পাতাে। 

এরপর এল অপর বপবরেড বপস ‘পূিি-পবিম’, েথম খন্ড েকাবশত হল ১ 

লা তিশাখ ১৩৯৫, বদ্বতীে খন্ড জািেুাবর ১৯৮৯। ‘যসই সমে’, ‘পূিি-
পবিম’ উপিযাস দটুির সািংসৃ্কবতক েিাশ্বহর সুরশ্বক বতবি একটি খাশ্বত 

েিাবহত কশ্বর বদশ্বলি পরিতী উপিযাস ‘েথম আশ্বলা’ (েথম খন্ড 

জািেুাবর ১৯৯৬, বদ্বতীে খন্ড জলুাই ১৯৯৭) যত। ঔপিযাবসক সুিীল 

তাঁর এই বতি উপিযাশ্বসর পবরসশ্বর িাোলীর বিিতি শ্বির ইবতিিৃশ্বক তুশ্বল 

িশ্বরশ্বিি, কশ্বরশ্বিি সমশ্বের সন্ধাি। ‘যসই সমে’ — ‘েথম আশ্বলা’ — 

‘পূিি-পবিম’ উপিযাস ত্রেী িাোলী সমাজ, সিংসৃ্কবত ও ঐবতহয সন্ধাশ্বির 

একটা িহৃির ভূবমশ্বত পবরণত হশ্বেশ্বি। 

 আমার এই গশ্বিষণা কশ্বমি আবম সুিীল গশ্বিাপািযাশ্বের এই বতি 

উপিযাসশ্বক যকন্দ্র কশ্বর যে সমে সন্ধাি, যসই সমে সন্ধাশ্বির স্বরূপ 

খঁুশ্বজবি। উপিযাস ও ইবতহাসশ্বক সমান্তরাল ভাশ্বি সন্ধাি কশ্বর খঁুশ্বজ বিশ্বত 

যিশ্বেবি িাোলী সমাজ, সিংসৃ্কবত ও ঐবতশ্বহযর বিিতি শ্বির রূপশ্বরখাশ্বক। 

ঠিক যকান্ পশ্বথ িাোলী জাবত পািাতয ও োিয সভযতার সিংবমশ্রণ ঘটিশ্বে 

আত্ম েবতবষ্ঠত হশ্বেবিল, িািংলা সাবহতয যকান্ পশ্বথ খঁুশ্বজ যপশ্বেবিল বিশ্বজর 

পবরিে, িাোলী িারী সমাজ ঠিক যকান্ পশ্বথ খঁুশ্বজ বিশ্বত যপশ্বরবিল মিু 

আকাশ, যদশ্বশর আপামর সািারণ মািষু যকান্ যেরণার অবভঘাশ্বত 

হশ্বেবিল রাজিীবত সশ্বিতি, যকান্ পটভূবমশ্বত দাঁবেশ্বে বদ্বজাবততশ্বির িীজ 

িপি হশ্বেবিল, যদশভাশ্বগর অবভঘাত কীভাশ্বি িহু মািশু্বষর জীিিশ্বক 

কশ্বরবিল বিন্নবভন্ন, যকান্ যেরণার অবভঘাশ্বত বশবক্ষত েুিসমাজ ঝঁবপশ্বে 

পশ্বেবিল িক্সাল আশ্বন্দালশ্বির আগুশ্বি, িশ্বমির কারশ্বণ বিভি হওো 
পাবকিাি যকান্ পটভূবমশ্বত দাঁবেশ্বে িশ্বর রাখশ্বত পাশ্বরবি বিশ্বজশ্বদর ঐকয, 
আমার গশ্বিষণার পবরসশ্বর এই ইবতহাশ্বসর সন্ধাি কশ্বরবি, িরশ্বত যিশ্বেবি 

িাোলীর বিিতি ি ও উদ্বতি শ্বির ইবতহাসশ্বক। 




