
 

 

তৃতীয় অধ ায় 

সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােস পিরেবশ চতনার িতফলন 

মানুেষর সে  কৃিতর স ক অত  িনিবড়, কননা মানুষ অরণ বাসী িছল, হাবাসী িছল অথাৎ 

মানুষ যখন থেক এেকবাের ল  আকােশর নীেচ বাস করেতা এবং তারপর যখন হাজীবন  

হয় তখন থেকই কৃিতর সে  ন  হেয় থেকেছ। যখনই মানুষ সভ তার নােম, সং ৃ িতর নােম, 

িব ােরর নােম কৃিতেক ংস কেরেছ এবং েম েম কৃিত থেক িবি  হেয়েছ তেব থেক 

তার জীবেন এবং মেন নানা ধরেনর কু- রাগ বাসা বঁেধেছ। দখা িদেয়েছ অি ে র তী  সংকট। 

আসেল কৃিতর সংল তাই হে  সু ভােব বঁেচ থাকার অন তম চািবকািঠ। ফেল নদী, সমু , 

পাহাড়, পবত ভৃিত থেক িবি  মানুষ যখন মশ শ ের এবং ঘরবি  হেলা, তখন তারা 

কৃিতর সে  সংল তা হারাল। এই সংল তা হারােনাটাই হে  একটা বেড়া অিভশাপ, যার ফেল 

মানব সভ তা মশ পীিড়ত, মশ অসু  ও অসুখময় হেয় উেঠেছ; যখােন মৃতু  আমােদর 

িনত স ী, যখােন মৃতু  আমােদর ভার এবং রাি  দুেটােকই ায় িনয় ণ করেছ। এই য মানুেষর 

কৃিত থেক িবি  হওয়া তা অেনকটা যন মােয়র কাল থেক িছটেক িগেয় কােনা একটা 

ঘাতক দালনার ওপর েয় পড়া। কৃিতর সে  আজ মানুেষর স ক ায় িছ  বেলই আমােদর 

জীবেন এেসেছ অেনক ধরেনর সংকট। সই সংকট সভ তার অংশ িহেসেব পিরগিণত হে  

আমােদর সামেন। আমরা দখেত পাি  অরণ  ংস কের, নদী বুিজেয়, সমু েক দূিষত কের, 

জল ন  কের, সম  সবুজেক ংস কের মানুষ িনেজর সমািধ িনেজ খঁুেড়েছ। মানুেষর তথাকিথত 

দখল অিভযান ‘জয়’-এর নােম কখেনা িহমালয়, কখেনা উ র ম , কখেনা দি ণ ম , কখেনা 

গহীন অরণ , কখেনা সমু  ভৃিত সম  িকছুেক ায় ংস কেরেছ। সভ তার কািল মেখেছ 

আকাশ, াস কেরেছ অরণ । তেব ল  করেল দখা যােব౼আমােদর ভারতীয় জীবেনর াচীন য 

িল আেছ, তার মেধ  িক  কৃিত চতেন র কথা ম  িহেসেব এেসেছ। সখােন নদী, 

পু িরণী, সমু , পাহাড়, অরণ , র ভৃিত সম  িকছুেকই ব না করা হেয়েছ নানারকম ভােব 

এবং াচীন ভারতীয় দাশিনকরাও মেন কেরিছেলন য, কৃিত এবং পিরেবশ যিদ িব  না 

থােক তাহেল সম  সভ তাই ংস া  হেব। অকারণ বন া ও অ ুৎপাত দখা দেব। িক  



 

 

পরবতী সমেয় যখন মানুেষর িচ া এবং চতন  আরও িবকিশত হেলা তখেনা মানুষ সভ তা িনেয় 

খুব একটা ভােবিন। কৃিষ জিমর সবনাশ কের গেড় তালা হেয়েছ িশ । এই বণতা মশই 

িনয় ণহীন াচািরতায় পযবিসত হেয়েছ। উ য়নী েচ ার সে  এইভােব যু  হেয় গেছ 

অথৈনিতক িদক থেক িতপি শীল িণর মুনাফািল া। আর কনা জােন মতার অন ান  

ইনি িটউশন িল আসেল অথৈনিতক িদক থেক মতাশালী ভুেদরই হােতর পুতুল! তাই 

পিরেবেশর সবনাশ রা  দেখও দেখ না। পুিলশ, রাজৈনিতক দল এসব উেপ ার নজের দেখ। 

তাই মধা পােটকরেদর আে ালনেক পা া না িদেয় নদমা নদীর উপর বাঁধ িনিমত হয়, াকৃিতক 

িনয়মেক উেপ া কের নওয়া হয় সকল নদী একসূে  িথত করবার িনেবাধ িস া । িনিবচাের 

স ােলা পা  বিসেয় সবুজ িব ব ঘটােনার ে  বঁুদ হেয় আেসিনক দত েক সাদের আ ান 

জানােনা হয়। কারখানা তির হয় পিরেবশ আইনেক তু  কের। এর িব ে  িতবাদ কেরও 

কােনা ফল মেল না। কননা লি পুঁিজর কােছ মতার সকল উপেক িল য ােথর বাঁধেন 

বাঁধা! তবুও িতবাদ থেম থােকিন। অ াদশ শতা ী থেকই গাটা িব জুেড় বৃহৎ িশ  সােরর 

সে  সে  পিরেবশ য নানাভােব দূিষত হে , পিরবিতত হে ౼িব ানীরা তা অনুমান করেত 

পেরিছেলন। এই য পিরেবেশর পিরবতন তা উি দ এবং াণীর জীবেনর উপর য ভাব ফেল 

তােত পিরেবেশর অভ রীণ ভারসাম  বল ভােব ন  হয়। আর িবচু ত ভারসােম  উি দ ও 

াণীর সিঠক ভােব বঁেচ থাকা অস ব। তেব মানুেষর ে  পিরেবশ তা ধুমা  ভৗত 

পিরেবশ নয়, তার সামািজক-অথৈনিতক অব ান, িচ বা সাং ৃ িতক বিশ  তার সামি ক 

পিরেবশেক িনয় ণ কের।  

পিরেবশ িনেয় সব থম জািতসংঘ পিরচািলত আ জািতক সে লন হয় ১৯৭২ সােল 

সুইেডেনর কেহােম। আনু ািনক ভােব পিরেবশ দূষণ িনবারণ ও িনয় ণ ভাবনা  হয় এখান 

থেকই। আমােদর ভারতবষও এই সে লেনর অংশীদার িছল। ১৯৭৩ সােল এই ল েক পূরণ 

করার জন  তির করা হয় U. N. E. P. অথাৎ ‘United Nations Environment Programme’। 

এর পিরে ি েতই পৃিথবীর িবিভ  দশ িনেজেদর মেতা কের তােদর পিরেবশ সং া  আইন 

ণয়ন কের। আমরা দেখিছ ভারতবেষ ১৯৭৩ সােল উ র েদেশর গােড়ায়ােল সংঘিটত হেয়িছল 

িচপেকা আে ালন, যার উে শ  িছল অরণ  র া এবং এই আে ালেন নতৃ  িদেয়িছেলন 



 

 

চ ী সাদ ভাট ও সু রলাল ব ণা। এরপর ১৯৭৪ সােল ভারতবেষ থম ণীত হয় দূষণ 

সং া  জল আইন। ১৯৮১ সােল তির হয় বায়ু দূষণ সং া  আইন, ১৯৮৬ সােল তির হয় 

পিরেবশ সংর ণ সং া  আইন। ািজেলর িরও-িড- জিনেরােত ১৯৯২ সােলর জুন মােস 

অনুি ত হেয়িছল౼িব  পিরেবশ র ার জন  সববৃহৎ আ জািতক সে লন౼যা ‘বসু রা শীষ 

সে লন’ (Earth Summit) নােম পিরিচত। এইসব িকছুর মূল উে শ  িছল একটাই౼পৃিথবীেক 

দূষণ মু  কের ভিবষ ৎ জে র বাসেযাগ  কের তালা। এইসব সামািজক-রাজৈনিতক 

আে ালন িলর পাশাপািশ কলম হােত িনেয় হঁেটেছন সংেবদনশীল কিব-সািহিত করাও। তেব 

িশ ী-সািহিত করা িক  এই আইেনর অেপ ায় বেস থােকনিন। িবপ  বসু রােক র া করার 

জন  তাঁরা কলম ধেরিছেলন অেনক আেগই। পরবতীেত যা সেচতন য়াস হেয় দাঁিড়েয়েছ অেনক 

ে ই। পিরেবশবাদী ভাবনার সািহত  ইউেরাপ ভূ-খে ই নািক থম গেড় ওেঠ। অেনেক 

র◌্যােচন কাসেনর ‘Silent Spring’- ক এ জাতীয় রচনার আিদ বেল গণ  কেরন। বইিটর মূল 

িবষয় হেলা౼রাসায়িনক পদাথ িহেসেব অৈজব সার, আগাছা ও কী পত েক দমন করার জন  

িবিভ  পি সাইড কীভােব আমােদর পিরেবশেক দূিষত কের তুলেছ। এরপের এেক এেক পল 

এলি খ, িস. জ. ােকন, ব াির কমনােরর মেতা লখকরাও পিরেবশ সেচতনতামূলক সািহত  

রচনা কেরেছন। এইসব রচনােক ‘ইেকা- ট ট’-এর মযাদা দওয়া হেয়েছ অথাৎ বাংলা ভাষায় 

যােক আমরা বলেত পাির ‘সবুজায়েনর সািহত ’। গত শতা ীর সাত ও আেটর দশক থেক 

পি মী গেবষকরা চ া কেরিছেলন এই ধরেনর ‘সবুজায়েনর সািহত ’- িলেক সািহেত র িভ  

িভ  মানদে  ব বহার করেত। সমােলাচনার এই ত েক তাঁরা িচি ত কেরিছেলন ‘Eco-

Criticism’ নােম। অবশ  নেয়র দশক থেকই সািহত  সমােলাচনায় পিরেবশবাদী দৃি ভি র 

ািত ািনক সূচনা ঘেটিছল এবং এর ভার  কেরিছেলন অধ াপক Cheryll Glotfelty। Cheryll 

Glofelty এবং Harold Fromm ‘Eco-Criticism’ সং া  যাবতীয় লখা িলেক একি ত কের 

১৯৯৬ সােল একিট বই কাশ কেরিছেলন౼বইিটর নাম ‘The Eco-Criticism Reader : Land 

Marks in Literary Ecology’। সািহিত করা সমােজ বসবাসকারী মানুষেদর মেধ  সবেচেয় বিশ 

সংেবদনশীল ও অনুভূিত বণ। তাই তাঁেদর মেনর ত ীেত পিরেবশ ংেসর আঘাত লেগেছ 

মাগত। তাঁরা বুঝেত পেরেছন সম  মানব সভ তা এখন মশ এক অ কার অি ে র িদেক 



 

 

এিগেয় চেলেছ। তােদর এই অনুভূিতই প পাে  িবিচ  সািহত  সং েপ। এ ধরেনর সািহত েক 

আলাদা একটা দৃি েকাণ থেক পযেব ণ করার জন ই আিবভূত হেয়েছ এই ‘Eco-Criticism’ 

ত । সনৎকুমার ন র ‘ইেকা-ি িটিসজ  : তাি ক াপট ও কেয়কিট বাংলা উপন াস’ বে  

স াব  িবতেকর অবকাশ রেখই পিরেবশমূলক ত েক চারিট পযােয় িবভ  কেরেছন౼  

ক. িব  িনসগ িচ ।  

খ. কৃিত েমর সািহত ।  

গ. পিরেবশ িবভািবত রচনা। এবং  

ঘ. পিরেবশবাদী সািহত ।  

অথাৎ সািহেত র ইিতহােস য সময় পবেক াগাধুিনক বেল গণ  করা হেয়েছ, মােন সই চযাপদ 

থেক ভারতচ  পয  সািহত  ধারায় পেদ  যা যা লখা হেয়েছ তােত বতমান কােলর পিরেবশ 

িবষয়ক ভাবনার কােনা ছাপ খঁুেজ পাওয়া যায় না। তার পিরবেত সখােন আেছ িনসগ কৃিত, 

আর তার বণাঢ  প িচ ণ। ইংেরিজেত যােক বলা হেয় থােক Nature Writing। চযাপেদর য 

আরণ ক পিরেবশ, ব ব পেদ য িতকূল কৃিত িকংবা ম ল কােব র বােরামাস ায় য ষড় 

ঋতুর য ভাবী বণনা আেছ, তা ধুমা  কৃিত িচ েণর অ  েপ দখা িদেয়েছ। িক  উিনশ 

শতেক এেস পূেবর এই কাব -কিবতার ধারার একটা আমূল পিরবতন ল  করা গল। কারণ এই 

সমেয়ই আমােদর সািহেত  এবং সং ৃ িতেত পি মী রেনসাঁেসর বল ভাব পড়েত  

কেরিছল। আর এই পথ ধেরই বাংলা কােব  আিবভূত হেলা রামাি িসজ । যা এক ধরেনর 

িবেশষ কিব মেনাবৃি । উিনশ ও িবশ শতেকর কােনা কােনা কাব কার রামাি কতার মদুর 

আেলােক দখেলন কৃিতেক, নারীেক ও েদশেক। সজন ই তখন কৃিত আর কবল বািহ ক 

ব াপার হেয় রইেলা না, হেয় উঠেলা অ েরর ব । কৃিতেক িঘের কিব দেয় জ  িনেলা কৃিত 

ম। উিনশ শতেকও রবী নাথ ঠাকুেরর মেধ  য সৗ য িপপাসা ল  কির, তার একটা আ য় 

িছল এই কৃিত। এর সূচনা ধরা যেত পাের িবহারীলাল থেক এবং সমাি  ায় রবী ানুসারী 

কিব সমােজর লখনীর মধ  িদেয়। আসেল তাঁরা য সময়কার পৃিথবীেত আজেকর মেতা এতটা 

দূষণ িছল না এবং তৎকালীন য  সভ তা বতমান সমেয়র মেতা ভয়ংকর দাঁত নখ িব ার কের 

তােদর স ােক িগেল খেত আেসিন। পিরেবশ দূষণ তখেনা িন ই িছল িক  জনসংখ ার 



 

 

অনুপােত তা এতটাই অ  য তােক সহেজ ঠাহর করা যত না। এবাের দেখ নওয়া যাক 

পিরেবশ িবভািবত রচনা স েক। িব ব াপী পিরেবশবাদী আে ালন গেড় উঠবার আেগর পযােয় 

এ ধরেনর রচনার জ । অথাৎ িবশ শতেকর ি তীয় দশক থেক ছেয়র দশক পয  মাটামুিট 

প াশ বছরেক পিরেবশ িবভািবত রচনার কাল িহেসেব গণ  করা যায়। এই সময় পেব দুজন 

বাঙািল সািহিত েকর কৃিত ভাবনার অিভনব  আমােদর স ােনর দৃি েক ব াপক ভােব আকষণ 

কের। থম জন হেলন রবী নাথ ঠাকুর এবং ি তীয় জন হেলন িবভূিতভূষণ বে াপাধ ায়। সারা 

পৃিথবীেত যখন কৃিত ও পিরেবেশর সংকট িনেয় কউ কাথাও তমন িকছু ভাবেছন না, তখন 

িব  চতেন র অত  হরী রবী নাথ ঠাকুর ধীের ধীের টর পাে ন আগামী কােনা অশিন 

সংেকেতর। সকারেণই হয়েতা িতিন বষাম ল ও হলকষণ অনু ােনর পাশাপািশ  কেরিছেলন 

বৃ েরাপণ উৎসব। কৃিতর িত মানুেষর অসংযত আচরেণর কথা খালাখুিল ভােব িলখেলন 

‘অরণ  দবতা’- ত। পাশাপািশ ‘বনবাণী’-র ভূিমকায় রবী নাথ িনেজর স ার সে  িব  কৃিতর 

িনিবড় স কিট চমৎকার ভােব তুেল ধেরেছন। কৃিত িবমু  কিব তাঁর চারপােশ িঘের থাকা 

গাছপালােক দেখন ‘িব  বাউেলর এক তারা’ েপ। তাই কিব িত ভােত, িত িন  রােত 

তারার আেলায় বৃ  দবতার উে েশ  উদগীত ও ােরর সে  িনেজর ধ ােনর সুরেক মলােত চান। 

সই দবতার ব না উ িসত হেয় ওেঠ ধ ান গ ীর কিবর ছ ময় এই েব౼ 

‘‘মৃি কার হ বীর স ান 

সং াম ঘািষেল তুিম মৃি কাের িদেত মুি দান 

ম র দা ণ দুগ হেত; যু  চেল িফের িফের; 

স ির সমু ౼ঊিম দুগম ীেপর শূন  তীের 

শ ামেলর িসংহাসন িতি েল অদম  িন ায়; 

দু র শেলর বে  েরর পৃ ায় পৃ ায় 

িবজয় – আখ ানিলিপ িলেখ িদেল প ব-অ ের 

ধূিলের কিরয়া মু ; িচ হীন া ের া ের 

ব ািপেল আপন প া।’’১ 



 

 

এর থেক  বৃ  দবতার এই সদথক ভূিমকার িবপরীেতই রেয়েছ নঞথক ংেসর ইি ত। 

অপরিদেক বাংলা সািহেত  কে াল পরবতী এক উে খেযাগ  কথাকার হেলন িবভূিতভূষণ 

বে াপাধ ায়। তাঁর িবিশ তা কথাসািহেত  িনসগ কৃিতর অপূব কাব ময় ব বহাের। সিত  কথা 

বলেত তাঁর আেগ বাংলা উপন ােস এমন দৃঢ় ত য় িনেয় কৃিতেক এতবেড়া ভূিমকায় দাঁড় 

করাবার দুঃসাহস আর কউ দখােনার চ া কেরনিন। কৃিতর মেধ ই িতিন খঁুেজ পেয়িছেলন 

অপিরেময় কিব  ও গভীর দাশিনকতা। তেব কৃিত মু  ভাবুক থেক পিরপূণ পিরেবশবাদী 

লখক িহেসেব তাঁেক হয়েতা উেঠ আসেত দিখিন। িক  তাঁর আরণ ক য পিরেবশ িবভািবত 

একিট িবিশ  রচনা এ িনেয় কােনা সংশয় নই। উপন ােসর নায়ক সত চরণ য িকনা নাগিরক 

জীবেনর া ে  লািলত। স িবহােরর পূিণয়া জলার লবটুিলয়া-বইহার-আজমাবােদর িনজন 

িনিবড় অরেণ  জ লমহেলর ম ােনজােরর পাে  জেয়ন কের এবং তােক দািয়  দওয়া হয় ঘন 

বন হািসল কের ায় িবশ-ি শ হাজার িবঘা জিমেত জা বসােনার। সমেয়র আবতেন ধীের ধীের 

এখানকার শ ামল কৃিত, বন-জ ল, দহাতী মানুষজন তার নাগিরক স ােক াস কের নয়। 

ধীের ধীের অনুভব করেত থােক কৃিতর অনু প সৗ যেক। িক  তার হাত িদেয়ই অরণ  ংস 

হেয় গল। উপন ােসর শেষ সত চরণ যন বাবা হেয় যায় িনেজর এই কাযকলােপ কারণ 

কৃিতর সে  িমেশ থাকা আরণ ক পিরেবশেক স দু-হােত গলা িটেপ মেরেছ। তাই লবটুিলয়া 

থেক িবদােয়র া ােল বুক ভাঙা একরাশ ক  অনুভব কের সত চরণ এবং মা াথনা কের 

বাবা অরণ  দবতার কােছ। অপরিদেক, উপন ােসর অন তম চির  যুগল সাদ িনেজর ই ায় 

সর তী কু ীর ধাের অসংখ  গাছ লািগেয় যায় নীরেব। বনসৃজেনর এই অিভনব পিরক না 

রবী নাথ বিতত বৃ েরাপণ উৎসবেক মেন কিরেয় দয়। সবিমিলেয়, ‘আরণ ক’ কৃিতর িনছক 

সৗ য িবলােসর মেনারম িলিপ িচ  হেয় ওেঠিন, তার মেধ  কাশ ঘেট ভাবুক িবভূিতভূষেণর 

পিরেবশ ও মানুেষর স ক কি ক বিল  চতনার।  

পিরেবশ দূষেণর স াব  সংেকত িনেয় ভারেত সরকাির ের থম সেচতনতা গেড় 

উঠেত দখা যায় িবংশ শতা ীর সােতর দশেক। পিরেবশবাদী রচনাও সসময় থেকই অ িব র 

ভারতীয় সািহেত  কাশ পেত থােক। প াশ-ষাট দশেকর বাংলা সািহেত র তথাকিথত চিলত 

ধারা তখন িনি ত অবলুি র পেথ। সাম তাি ক বুেজায়া রাজনীিত অথৈনিতক ব ব ােক নস াৎ 



 

 

কের সাম বাদী সমাজ গঠেনর  তখন িবপুল আেবেগর শি  িনেয় বা েবর ভূিমেত সাকার 

হওয়ার জন  বল সি য়। অিলগিলেত শানা যাি ল বসে র ব  িনেঘাষ। এই বদেল যাওয়া 

পিরি িতেত নতুন আি ক, নতুন িবষয় ও নতুন দৃি ভি  িনেয় সািহত  রচনা িছল স সমেয়র 

দািব। এই দািবেক থম স ান জািনেয়িছেলন মহাে তা দবী এবং বাংলা ভাষায় কৃিত চচা, 

পিরেবশ সেচতনতা, পিরেবশ দূষণ, পিরেবশ র া আে ালন ও ীন হাউস এেফ ౼এই সম  

িকছুেক িবষয় িহেসেব বেছ িনেয় থম  ভাষায় িযিন উপন াস লেখন িতিন হেলন 

কথাসািহিত ক িক র রায়। িক র রায় আজ থেক ায় ি শ বছর আেগ ‘ কৃিতপাঠ’ (১৯৯০) 

নােম একিট আখ ান িনমাণ কেরন। কৃিত এখােন পটভূিম নয়, তা িবষয় হেয় উেঠেছ এবং িবপ  

কৃিতর সবকিট র লখক তুেল ধেরেছন আেলাচ  উপন ােস। িতিন এই আখ ােন দিখেয়েছন, 

কীভােব জেলর র নািমেয় িদে  ব তল বািড়, বআইিন কন াকশন ভেঙ পেড় মৃতু  হে  

শত শত মানুেষর এবং শাল গাছ কেট াভািবক অরণ  ংস কের মানুষ এখন তার সুিবেধ 

মেতা লাগাে  ইউক ািলপটাস যা বনভূিমর জেলর র নািমেয় িদে । লখক  কের 

বেলেছন౼এই সম  গাছ কখেনাই দশজ গােছর পিরপূরক হেত পাের না। সকারেণই শীত এেল 

ধাঁয়া মশা কুয়াশার ভারী পদা ঝুেল থােক কলকাতার আকােশ। হাজার হাজার উনুেনর ধাঁয়া ও 

মাইেকর িচৎকাের হওয়া পেচ। াস িনেত ক  হয় এবং ফুসফুেস চাপ পেড়। িক র রায় তাঁর 

‘ কৃিতপাঠ’ উপন ােস কৃিতর সে  মানুেষর স ক, কৃিতর সে  জীবেনর স ক এবং 

কৃিতর সে  মানিবকতার স কেক বার বার দখােনার চ া কেরেছন।  

িক র রােয়র ‘ কৃিতপাঠ’-এর পর যথাথ পিরেবশেকি ক উপন াস সাধন চে াপাধ ােয়র 

‘জলিতিমর’౼যা ১৯৯৮ সােল কািশত। আমার তৃতীয় অধ ােয়র মূল আেলাচ  িবষয় হেলা ‘সাধন 

চে াপাধ ােয়র উপন ােস পিরেবশ চতনার িতফলন’। স র দশেকর অন তম কথাকার সাধন 

চে াপাধ ােয়র উপন ােস পিরেবশেকি ক াপট অত  াণব  চহারা িনেয় উপি ত হেয়েছ। 

তাঁর এেকর পর এক উপন াস ও ছােটাগ  িতিন উে ািচত কেরেছন পিরেবশ ও লি পুঁিজর 

িবপরীত ম র স ক,  কেরেছন তথাকিথত উ য়নী যে র আসল প। ব  কেরেছন 

লি পুঁিজ ও মতাতে র িবিভ  উপেক িলর াথঘন স ক এবং এসেবর চােপ িপ  ব ি  

মানুেষর সক ণ পিরণিত। সাধন চে াপাধ ােয়র পিরেবশ চতনার কথা বলেত গেল য কিট 



 

 

উপন ােসর কথা আমােদর মেন আেস স িল হেলা౼‘জলিতিমর’, ‘ শষ রােতর শয়াল’, ‘িব ু 

থেক বৃে ’, ‘পািনহাটা’ এবং ‘গিহন গাঙ’।  

‘জলিতিমর’ উপন াসিটর ধান উপজীব  িবষয় জলদূষণ এবং াপট াম বাংলা। 

আমরা সকেলই জািন ব িদন ধেরই জেল আেসিনক দূষণ সমােজর গিরব িণর মানুেষর জীবেন 

এক স াস। আজ স দূষণ চ  বেড়েছ। িবেশষ কের খরা, বন া, সাইে ান, মহামারী, দুিভ , 

দিশ-িবেদিশ নানারকম শাষণ ও অত াচােরর সে  যু  কের বাঙািল আজও িটেক আেছ। 

াধীনতার পর ভােলাভােব বাঁচবার আশায় তারা িকছুটা এিগেয়ও িছল। িক  অ ত ািশত এক 

দুভাগ  ছ েবেশ তােক আজ এক জীবন-মরণ সংকেট ফেল িদেয়েছ। য জেলেত াণ বাঁেচ, সই 

জলই গাপেন মৃতু েক বে  ধারণ কের িনমল শীতল পানীয় জল েপ বাঙািলেক সংহার কের 

চেলেছ। দেহ একবার িব  70 থেক 180 িমিল াম মেতা আেসিনক যখােন াণঘাতী, সখােন 

টন টন আেসিনক জলবািহত হেয় ভূগভ থেক উেঠ বাংলার মানুষসহ সকল জীবজ , কৃিষেখেত 

ছিড়েয় জীবজগত ও সম  পিরেবশেকই িবষা  কের তুলেছ। অিনবািরত আেসিনক দূিষত এই 

ভূগভ জেলাে ালন যত চলেব, বাংলা ও বাঙািল জািতেক বাঁচােনা তেতা বিশ কিঠন হেয় পড়েব। 

কম কের হেলও আজ পি মবে  অ ত প াশ ল , আর বাংলােদেশ অ ত সােড় িতন কািট 

মানুষ প াশ িপিপিব-র বিশ মা ার আেসিনক দূিষত জল পান করেছন। তােত িত একশ জেন 

অ ত এক জেনর মূ াশয় বা ফুসফুেসর মারা ক ক ানসার হেবই। আেসিনক ঘিটত ক ানসােরর 

সু াব া ায় দশ বছর। সুতরাং আগামী দশ বছের পি মব  ও বাংলােদেশ ক ানসােরর য 

মহামারী হেব, তােত পি মবে  বছের ায় প াশ হাজার, আর বাংলােদেশ ায় সােড় িতন ল  

অিতির  মারা ক ক ানসার হেবই। বাংলােদেশ এখনই িত পেনেরা িমিনেট একজন আেসিনক 

ঘিটত ক ানসাের মারা যাে । আগামী দশ বছের দুই বাংলায় িচিকৎসকেদর আেসিনক ঘিটত 

নানারকম অসুখ-িবসুেখর মাকািবলা করেতই হেব, যা এইড  মহামারী থেক বিশ ভয়াবহ হেব। 

মাতৃগেভ ব  িশ র জে র আেগই মৃতু  হেব; অেনক নবজাতক জ গত নানা িবকৃিত িনেয় 

জ ােব; এবং অেনেকরই বুি  ও মানিসক িবকাশ ব াহত হেব। জন া  ও খাদ -সং ােনর জন  

য কৃিষিব ব ও ভূগভ জেলাে ালেনর ব ব া করা হেয়িছল, আ িরক অেথই তা পিরেবেশ 

িবষিব ব ঘটাল। জলবািহত আেসিনেকর সােথ আরও যু  হে  কয়লা ালািনর ফেল উ ূত 



 

 

তাপিবদু ৎ ক  িনগত আেসিনক, মাকাির, লড ও অন ান  িবষা  ধাতু সমূহ এবং তজি য় 

ইউেরিনয়াম ও থািরয়াম। একটা মাটামুিট িহসােব দখা যায় বতমান পি মবে  তাপিবদু ৎ ক  

সমূহ থেক িত বছর ায় আটেশা টন আেসিনক ও তইশ টন মাকাির পিরেবেশর জল, মািট, 

বাতাস ও ইেকািসে েমর উপর িবষি য়া করেছ।  

পৃিথবীর সব দেশই কমেবিশ আেসিনক দূষণ িছল, এখেনা আেছ; তােদর ইিতহাস 

অনুধাবনীয়। িক  এিশয়ার বেড়া বেড়া নদীর সুজলা-সুফলা পলল ভূিমেত, যখােন সবেচেয় বিশ 

লােকর বাস, সই গ া- পু - মঘনা, ইরাবতী, মকং, লািহত নদীর পলল ভূিমর ভূগভ  

জেলই আেসিনেকর আিধক । সরকার, শাসন ও দেশর উ ে িণর মানুষজন দুই বাংলােতই 

এরকম একটা ভয়ংকর িবপযেয় এখেনা যেথ  উদাসীন। সরকার ও শাসনেক সি য় করেত 

েয়াজন জনসেচতনতা এবং গণআে ালন। তার জন  আবার েয়াজন সমস ািটেক সামি কভােব 

বাঝা। বা েবর এই াপট থেকই ঔপন ািসক সাধন চে াপাধ ায় তাঁর ‘তলিতিমর’-এর মধ  

িদেয় জল দূষণ কি ক পিরেবশ চতনার এক চমৎকার অিভ ান তুেল ধেরেছন౼যা লখেকর 

সুগভীর সামািজক দািয় েবাধেকই িচিনেয় দয়। উপন াসিটেত কালীয় নােগর আেকটাইেপর 

আঁধাের একােলর ব ীয় সমাজ জীবেনর অন তম অিভশাপ আেসিনক দূষণ ও তােক িঘের থাকা 

মতােকে র কুশীলবরেদর আসল চহারা লখক আ য িনঃ ৃহতায় ফুিটেয় তুেলেছন। 

উপন াসিটর গভীের েবেশর পূেব উপন ােস ব ব ত িমথিট জেন নওয়া েয়াজন। িমথিট 

ভাগবত পুরােণর সে  সংি , তেব লখক তােক আধুিনক ব াখ ায় হািজর কেরেছন। কালীয় 

নােগর িবেষ জজিরত কালীদেহর জলেক িব  করার জন  কৃ  কালীয় দমেনর য িত হণ 

কেরিছেলন স গ  অেনেকর জানা, িক  ক কন কালীয়েক কালীদেহ ঠাঁই িদেয়িছেলন স 

বৃ া  িঘের এই িমথিট গেড় উেঠেছ। আখ ান মেধ  লখক য়ং জািনেয়েছন౼  

‘‘কালীয় িছল সপ পী অিভশ  এক গা ী ধান। বাস করেতা রমন ীেপ। গা ী ধান 

হেলও, াত  ও অপাংে য় বগ মানুেষর িতিনিধ হবার ফেল স যুেগ সমােজ তােদর 

িতপি  িছল না। …গ ড় কালীয় গা ীর কােছও কুম জাির কেরিছল, িতিদন একিট 



 

 

সপেক আ ত ােগর জন  পাঠােত হেব। গ ড় উদর পূরণ করেব সই বচারােক 

িদেয়।’’২  

এইভােব ঋতুর পর ঋতু পিরেয় গ েড়র শাসন বলবৎ থাকেলা। তার বাদান তায় কালীয় গা ীর 

ায় িনি  হওয়ার উপ ম হেল গা ীপিত কালীয়র ঁশ িফরল। স এর িতকার করেত 

উপি ত হেলা সৗভির মুিনর কােছ। সৗভির কালীয়েক অভয় িদেয় বলেলন౼ 

‘‘তুিম কালীদেহ চেল যাও, ওখােন েদর জেল িনরাপেদ বাস করেত পারেব।’’৩ 

কালীদেহ প েছই কালীয় েদর গভীর জেল িনেজেক লুিকেয় ফলল। এই িবশাল সমােজর স 

হেলা এক  অিধপিত। তার এই নতুন মেনাপিল য ভিবষ ত পযাবরণ বা পিরেবশ র ায় 

সমস ার সৃি  করেব, সৗভির মুিন উপলি  করেত পােরিন। এভােবই শািষত শাষক হেয় ওেঠ, 

পুরেনা মতা ভেঙ নতুন মতা জ েদয় িভ  পােপর। যতিদন বাড়েত লাগেলা কালীয় অন  

াণীেদর কােছ কালা ক হেয় উঠেলা।  

‘‘তার িবেষ সম  েদর জেল িবষা  হেত থাকেলা। েম কালীদেহর জল হেয় উঠেলা 

কৃ বরণ, গড়ল আঁধার। য সব মৎস  ও জলচর াণীেদর জন  সৗভির মুিনর দয় 

কঁেদিছল, কালীয়র এক ে র ফেল, িবেষর ভােব, সবই িনি  হেয় গল। এমনিক 

তী  িবেষর তজ সাবধান সীমা ছািড়েয় গল এমন ভােব, এই েদর উপর িদেয় পািখ 

উেড় গেলও হলাহেল মুখ থুবেড় মের থাকেতা। …এই িবষ িত মুহূেত আ গত কের 

য౼ য জল াণী বা মৎস কূল সহজ সীমায় িনেজেদর মািনেয় িনেত পেরিছল, তােদর 

ভা ারা অসু  হেত থাকেলা।’’৪  

এই মূিতমান অিভশাপেক হত া কের সবাইেক িনি ত ংেসর হাত থেক বাঁিচেয় িছেলন য়ং 

কৃ । এই ঘটনার পরই আধুিনক এক সমস ায় লখক েবশ কেরেছন౼সমস ার নাম 

আেসিনক দূষণ। সম  উপন ােসর আখ ান ভাগিট িবেশষ একজন সা ীদাতার বয়ােন উপ ািপত 

য িকনা অদৃশ  িবচারেকর সামেন একিট মামলায় সা ীেদবার ভি েত সম  িবষয়িট আগােগাড়া 

বেল গেছন। যমন౼ 



 

 

‘‘ তা, ধমাবতার, আজ এই তা দহ, যমুনা এবং গােঠর শস ে । িদনরাত ভুট ভুট 

স ােলার আওয়াজ, হাই ইলিডং চাষ। পাঁচ হাজার বছেরর িনষাদ, দুসাদরা নই বেট, 

আেছ রিব দাস পাড়া, সদার পাড়া। কালীয় িক আজও েয় আেছ? অিভশ  কােল নতুন 

শাপ  দহ িনেয় ঐ জেল? পাঁচ হাজার বছর পেরও?’’৫  

কািহিনর ক ীয় চির  অ পূণা। গাঁ ঘেরর অত  দির  পিরবােরর মেয় অ পূণা। জােতর 

িবচাের স অ জ। িবেয়ও হয় তমনই ঘের। সচরাচর এসব ঘের যা ঘেট না, অ পূণার জীবেন 

তা ঘেটিছল। স িকছুটা লখাপড়া িশেখিছল। তাই িশ া আর া  িবষেয় অন েদর তুলনায় স 

একটু বিশ সেচতন িছল। অথচ শষ অবিধ তার জীবেনই ঘেট গল চরম িবপযয়। সকলেক 

সতক কের িনেজ সাবধােন থেকও িবপযয়েক স এড়ােত পারেলা না। আেসিনক িবষ তােক াস 

করেলা এবং স াণ হারাল। উপন াস  হেয়েছ এই মৃতু র ঘটনা িদেয়ই এবং বলাবা ল  

লখক বারবার াশব ােক িফের গেছন অতীত সমেয়র ঘটনা বণনায়। উপন ােসর সূচনােতই 

কথক অ পূণার বাচেন তুেল ধেরেছন তার মৃতু র অব বিহত পূেব উ ািরত শেতর স ౼  

‘‘আিম যিদ মির, একটা কাজ তামার করিত হেব। …ঐ বনিবিব ফইিল িদেত হেব 

…ঠাকুর িমথ া।’’৬   

আসেল াম বাংলার দির  মানুেষরাই যেকােনা অসুেখ িত  হয় বিশ। কারণ, ােমর 

পিরেবশও যমন দূিষত, তমনই দািরে র জন  তােদর দেহ পুি ও সে াষজনক নয়। 

শহরা েলর মানুেষর মেতা তারা শািধত িনরাপদ পানীয় জল না পেয় আেসিনক দূিষত জল পান 

করেত বাধ  হন। এরপর এেক এেক এেসেছ অ পূণার ‘হলুদ রােগ’ আ া  হওয়ার কথা। 

যমন౼  

‘‘ঋতুমতী হওয়ার িকছু পেরই স হলুদ রােগ আ া  হেয়িছল। ওরা বলাবিল করত 

ন াবা! কী হলুদ, কী হলুদের বাবা! চােখর ঢ ালােজাড়ার সাদা অংশটুকু িঠক কমলার 

বাকেলর মেতা౼সবদাই অসহায় ক ণ ভাব। ঠাঁেট যন হির ার েড়া মেখেছ এবং 



 

 

ওর ধবধেব ধবল বণিট আ া  হলুেদর চােপ িবপ । একদানা অ  পয  মুেখ তালার 

সাধ নই। কী অস ব দুবল, ন াতােনা লতার মেতা পেড় থােক িবছানায়।’’৭  

মশ আমােদর চােখ পেড় দীন ফিকর কতৃক সই রাগ সারােনার চােখ দখা বা বতা। 

এেসেছ অ ল জুেড় চলা মেদর ব বসা এবং সই মেদর চারাবািলেত অ েলর যুবকেদর তিলেয় 

যাওয়ার িচ । এেসেছ যু  সরকােরর আমেল থম িটউবেয়ল বসােনার সে । যমন౼ 

‘‘মাস ছেয়ক পর, ওরা িব েয় দখেত পল একিদন সকােল পাড়ায় ঢুকবার মুেখ িকছু 

বাইেরর মানুষ। কী সব মেপ ঝুেপ চেল গল বড় রা ার পােশ এবং এর িকছু পেরই 

বসােনা হেয়িছল ৩০ পাইেপর একিট িটউবওেয়ল। সই মানুষ িলই জািনেয় িগেয়িছল 

সদার পাড়ার স াই যন খাওয়ার জলটুকু ঐ সরকাির নতুন চাপা কলটা থেক নয়।’’৮  

লখক খুব সেচতনভােব অতীত ও বতমানেক িমিলেয় দওয়ার চ া কেরেছন। তেব অ পূণার 

মৃতু  একটা মানুষর মৃতু  মা  নয়। মৃতু  িব ােসর। মৃতু  আ ােসর। অ পূণার মৃতু  তাই আমােদর 

মনেকই ধু িবষ  কের না, দয়েকও র া  কের।  

‘কালীয়দমন’ পব থেকই মূল সমস ায় েবশ কেরেছন লখক। ‘সমেয়র পুরাকীিত এবং 

াম  গিধকারা’ পেব আেসিনক দূষণ ছড়ােনার িব ৃ ত িববরণ পাওয়া যায়। সই সে  আেছ 

বাণীতলা িব ান মে র সদস েদর আেসিনক িনেয় চারািভযােনর কথাও এবং এই সে ই 

এেসেছ ােমর মানুেষর অবণনীয় দাির  এবং াম  রাজনীিতর বা বতা। িব ান মে র 

চারািভযান প  করেত ানীয় মতােকে র ক  িব ু েদর বাঁধা দােনর কথাও লখক 

জািনেয়েছন। যমন িব ান মে র সদস েদর চার করেত দেখ দুিট ছেল এিগেয় আেস, তােদর 

সে  িব ান মে র সদস েদর কেথাপকথন দৃশ  এরকম౼  

ক.  ‘‘౼ কান পািট দাদা?  

౼পািট-ফািট না। িব ান সং া।  

౼ সিক হয়? একজন সরল হািস িদেয় বেল౼সব িকছুর মেধ ই পািট আেছ  

   মশাই, ঐ িসিপএম, না হিল কংে স।’’৯  



 

 

খ. ‘‘র া িকছুটা আশ ায়, সংযত মজােজ বেল౼ভাই, িসিপএম, কংে স ছাড়া িক  

ােম অন  কােনা সমস া থাকেত নই? … আসুন না, িমেলিমেশ সবাই আমরা কাজ 

কির!  

౼িদিদ, সবাই থম থম এইসব বাতিলং দয়!’’১০  

তৎকালীন ব ীয় বা বতােক িক অনায়ােস ফুিটেয় তুেলেছন লখক। উপন ােসর আখ ােন 

আেসিনেকর সংকট লখক উপ ািপত কেরেছন এইভােব౼‘জেলর মেধ  আমরা আেসিনেকর চার 

রকেমর মূিত দখেত পাই। (১) আেসনাইট (২) আেসেনট (৩) িমথাইল আেসিনক অ ািসড এবং 

(৪) ডাই িমথাইল আেসিনেকা অ ািসড। ...িব া  সং া পানীয় জেল আেসিনেকর পিরমাণ 

অনুেমাদন কেরেছ .০১ িমিল াম/িলটার অথাৎ ১ িলটার জেল ১ িমিল ােমর একশ ভােগর 

একভাগ আেসিনেকর পিরমাণ থাকেল, তা পান করা যেত পাের িনভাবনায়। ...গেবষণায় জানা 

গেছ ায় ৪৫০ িকেলািমটার দীঘ একিট ভূ- র౼যা আেসিনকপু  এবং কাদা পিল ারা গিঠত౼ভূ-

তল থেক ৭০ এবং ২০০ ফুট গভীেরর মেধ  অব ান করেছ। এই রিট আমােদর ভাগীরথী-

গলী নদীর িন া ল ধের বাংলােদেশর ওপােশও ছড়ােনা। গেবষকরা জানেত পেরেছন, ীে র 

খা িদেন সেচর জন  ভূগভ  জেলর িবপুল পিরমাণ ব বহারই ঐ রিটর মেধ  রাসায়িনক 

িবি য়া ঘটাে । িবেশষ রা মেন করেছন এেলাপাথািড় িডপ এবং স ােলা নলকূপ িদেয় জল টেন 

তুলবার ফেল ফ য়াির থেক ম পয ౼যখন বৃি  হয় না౼জলতল অত  নীেচ নেম যাওয়ায় 

পাইরাইট নােম এক ধরেনর িমনােরল, আেসিনক িমেলিমেশ লুিকেয় থােক যার মেধ , জলতেলর 

শূন ােন বায়ুর সে  রাসায়িনক িবি য়ার িবেষ পিরণত হয় এবং ছিড়েয় িগেয় সম  র আ া  

কের।’১১ 

সাধন চে াপাধ ায় উপন াসিটেত দিখেয়েছন, গাজন ও পাঁচেপাতা অ েলর মানুষ ৭ 

িমিল ােমর বিশ মা ার জল পান কের মশ মৃতু র িদেক এিগেয় যাে । পাশাপািশ 

িব ানমে র আেসিনক দূষণ িনেয় সি য়তা ানীয় রাজনীিতেত শারেগাল ফেল দয়। সরকাির 

ও বসরকাির দুই দলই এর থেক ফায়দা তালার চ া কের। এসেবর মােঝ কালীয় প 

আেসিনক আরও ভয়ংকর হেয় ওেঠ। িব ান তীেদর েচ া সে ও রাম সাদ আেসিনেকর িবেষর 



 

 

িশকার হয়। এরপর সদার পাড়ার শ ামা হালদার বিল হয় এবং অ পূণাও অকােল মারা যায়। 

এরই মেধ  সরকােরর সে  জাপােনর চুি  অনুসাের যমুনার জল পির  কের পাইেপ টেন 

অ েলর জনগেণর পানীয় জেলর সমস া সমাধােনর জন  পাইপ বেস িক  সখােনও পেড় 

রাজনীিতর থাবা। তাই রিবদাস পাড়া, গাজন এবং সদার পাড়ায় পাইপ ঢােক না।  

িমথ পুরাণ যেকােনা দশ বা জািতর শকেড়র সে  স ৃ । আর তাই আমােদর 

ৃিতেত, মনেন, দেয় তা স ািরত অনায়াস গিতেত, নীরব া ে । দেয়র গভীের স ািরত 

বেলই িমথ এখেনা আধুিনক পাঠকৃিতর িবষয় হেয় ওেঠ। বতমানেক বুেঝ িনেত, উ রাধুিনক 

সমস ােক ব াখ া করেত, তার রসস ভ িনমাণ করেত বতমােনর সািহত  রচিয়তা বারংবার তাই 

িমেথর সাহায াথী। সািহিত ক সাধন চে াপাধ ায়ও তাই তাঁর ‘জলিতিমর’ উপন ােস বতমান 

সমস ােক ব াখ া কেরেছন দশীয় িমেথরই আ েয়। উপন ােস বিণত হেয়েছ এভােব౼ 

‘‘সপেদহী কালীয় য হলাহল বহন করত...তার িবেষ সম  েদর জল িবষা  হেত 

থাকল। েম কািলদেহর জল হেয় উঠেলা কৃ বরণ, গরল-আঁধার। কািলদেহর চারপােশ 

িছল িকছু জনপদ। িনষাদ, ধীবর, গে াতা, দুসাদ, মুিচ বাস করত৷ এইসব পিরবাের 

অবাধ যাতায়ােত কৃ  টর পেলন এেদর হাত-পা, মুখম েল কােলা ছাপ- ছাপ, চােখর 

কােল াি । িতিন অবশ  টর পানিন, দেহর পূণ অংশ েলাও౼ফুসফুস, িলভার, 

িকডিন౼ মা েয় িনঃশে  ধসেত  কেরেছ। জানেত পারেলন না বােরামাস এরা 

সিদ- া, অজীণ-আমাশেয়র দাপেট িনে জ। মােঝমােঝই কািশেত র  ওেঠ এবং 

হঠাৎই যায় মের। অ েলর গড় আয়ু অত  কম। এ অ েল পানীয় জেলর অন  কােনা 

উৎস নই। ধীবর, িনষাদ িকংবা দুসাদরা বােরামাস বছেরর পর বছর এই েদর জল 

পান করেত বাধ । অ লিট নগর থেক ব দূের, তাই পয়ঃ ণালী, শৗচাগার বা অন ান  

া স ত িবিধ িকছু নই। চাষবাস, গবািদপ র চান, মানুেষর ঘেরর কাজ, রা াবা া, 

বাসনমাজা, িপপাসার জল౼সবই কািলদেহর েদ। মূল উৎেস িবেশষ কউ আেসনা। ভয় 

পায়, সখােন দীঘকােলর ভাগদখেলর ফেল কালীয়র একছ  অিধকার। তার পছ  নয় 

ি তীয় কউ এর সীমানায় েবশ ক ক।’’১২  



 

 

আমরা মহাভারেত দেখিছ কৃ  কািলয়নাগেক শাি  িদেয় সকল মানুষেক িবপদমু  কেরিছেলন 

িক  একােলর কািলয়নােগর িবষ থেক র া নই। আেলাচ  উপন ােস তাই আেসিনক দূষণ 

জয়যু  হেলা। আধুিনক কৃে র দল (িব ান মে র সদস রা) শত চ ােতও আেসিনক সমস ার 

সমাধান করেত পারেলন না। ফলত রাম সােদর মেতা সাধারণ ঘেরর মেয় অ পূণাও 

আেসিনেকর িশকার হেয় মৃতু বরণ কের। পুরােণর ঘটনা বা িমথেক ব বহার কের এই নতুন 

তাৎপেয নতুন িব  গড়ার এই েচ া িনঃসে েহ লখেকর ভাবনার াত েকই িত া দয়। 

বাংলা কথাসািহেত র ইিতহােস পিরেবশবাদী ‘জলিতিমর’ িনি তভােবই ল া মােকর স ান পােব। 

আেসিনক দূষণ য কেতাটা ভয়াবহ তা সাধারণ মানুষ তেতাটা জােন না। জােন না বেলই 

ম ােলিরয়া বা ড ুর মেতা আেসিনক িনেয় তােদর ভাবনা বা দুভাবনা তমন চােখ পেড় না। তাই 

জন িতিনিধ থেক সরকার, শাসন এেক উেপ ার নজের দেখ। আমরা জািন ২০০০ সােল 

মালদেহ বশ কেয়কজন আেসিনেকর বিল হয়। ওই বছরই বহালায় আেসিনক থাবা বসায়। 

একিট সমী ায় জানা গেছ বািল থেক বাঁশেবিড়য়া আেসিনক বণ অ ল। ডানকুিনর একটা 

বেড়া অংেশর মানুষেক জেলর বাতেলর পছেন য এত অথ িতিদন খরচ করেত হয় তার 

কারণ আেসিনক। আেসিনক আ া  একিদেন মের না। ধীর এর িবষি য়া। িতিদন বাড়েত 

থােক এর িবষি য়ার মা া। একসময় ভূ-গভ  এই িবষ সই আ াে র াণ হরণ কের। 

গাটাটাই দীঘ িতি য়া। এই ভয় র দূষণই সাধন চে াপাধ ােয়র ‘জলিতিমর’ উপন ােসর কৃত 

ক ীয় চির  বা Protagonist Character।   

সাধন চে াপাধ ায় ‘ শষ রােতর শয়াল’ উপন ােস দখােত চেয়েছন পুঁিজবাদী সমাজ-

রা  ব ব ায় ঐিতহ , িনজ  সং ৃ িত সম  িকছু ভুিলেয় দওয়ার চ া করা হয়। উ য়েনর নােম 

নদী াস কের সভ তার সবভূক ফণা। আর এই বা বতােক পূণা  প িদেত উপ ািপত কেরন 

ফ া ািস। যখােন বঁেচ থাকা মানুষ ও মৃত মানুেষর মেধ  কােনা ব বধান থােক না। আর 

সজন ই বা েবর সানাই নদী আজেক ‘Unreal’। কািহিনর ক ীয় চির  ত বালার জবানীেত 

গাটা ঘটনা িববৃত হেয়েছ। ীনেবে  সানাই নদীর একদা অি  িনেয় উপি ত হওয়া জন াথ 

মামলার স  িদেয় কািহিনর সূচনা। ত বালার কথা থেকই জানা যায়, জৈনক ভা র নাইয়া 

তাঁর মেন ািথত কেরিছল এককােলর পিরিচত নদী সানাই এর পুন ােরর ౼ 



 

 

‘‘ সই নদীিটর নাম সানাই। ভা র নাইয়া য নদীিট খঁুেজ পুন ােরর গাপন ম ণা 

িদেয় িগেয়িছল, তার নাম সানাই৷ পুন ার কন?  েন ও বেলিছল, যা িছল, যা 

এখন নই, তা খঁুেজ পাওয়াই পুন ার!’’১৩  

অ গত রে  স ািরত সই েক সাকার করেত ওঁরাও জনেগা ীর Cultivated ত ণী 

ত বালা সানাই নদী পুন ােরর উে েশ  মামলা  কের। ত বালা ওঁড়াও হেলা ওঁড়াও 

জনজািতর মেধ  অত  মধাবী ও পির মী একজন মেয়। স মাধ িমক পরী ায় থম িবভােগ 

এবং উ  মাধ িমেক ি তীয় িবভােগ উ ীণ হয়। তার পিরবােরর মেধ  ত বালাই সবেচেয় বিশ 

লখাপড়া জানা। তার বাবা ধুমা  নাম সই করেত জােন িক  ঠাকুরদা স ূণ িনর র। তেব 

ত বালা B. A. Part One শষ করার আেগই সরকাির ডাক িবভােগ চাকির পেয় যাওয়ায় তার 

পে  আর অিতির  িডি  অজন করা স ব হয়িন। বতমােন ানীয় ডাকঘেরর িপওন স। দুপুের 

সাইেকেল কের তােক গাটা এলাকা ঘুরেত হয়। বয়স ায় চি েশর কাছাকািছ। বাইশ বছর 

বয়েস তার িবেয় হেয়িছল, িক  স িবেয় খুব বিশিদন দীঘািয়ত হয়িন। আিদবাসী কল াণ সমাজ 

নােম য াবিট পাড়ায় রেয়েছ౼ত বালা তার একজন সদস । ভা র নাইয়া একটা জীণ, পাকায় 

কাটা ব  পুরেনা মানিচ  খুেল ধেরিছল এ ােবর সভায়। ত বালা িতিদন সাইেকেল কের 

ােম িচিঠ িবিল করেত করেত ায় দড় বছেরর মেধ ই টর পেয় যায় য স নদীিটর উপের 

অবি ত িঘি  জনবসিতর মেধ ই তােক আসেল িচিঠ িবিল করেত হয়। একিদন খবেরর কাগেজও 

সানাই নদীর নাম ছাপােনা হয়। তখনই ত বালা মেন মেন যাগ করেত  কেরিছল অসংখ  

ডাবা পুকুেরর মাছ েলা যা এখেনা মােস মােস দু-চারিট িবলু  হেয় আবাসেনর সৗ েয িবেশষ 

মা া পেয় যাে ।  

য ভা র নাইয়ার কথা েন ত বলার মেন নদী পুন ােরর ইে  সং ািমত হেয়িছল, 

সই ভা র নাইয়া ত বালার নদী পুন ােরর লড়াইেয় পােশ দাঁড়ােত পােরনিন। ত বালার 

জবানীেত লখক জািনেয়েছন౼ 

‘‘ভা র, তুিম কন জেল পচছ? তামার স েক কত িকছু িন চারধাের! তুিম নািক 

আসেল ডাকাত, াইেভট আিমর সনাপিত, চর, অ  ব বসায়ী౼কেতা কী? অথচ 



 

 

তামার সে  িমেলিমেশ বুেঝিছ, তুিম ীনেবে  জায়গা কের িনেয়ছ। সানাইেক উ ার 

করা স ব নয়। কারণ নদীটােক সংঘব  ভােব চুির করা হেয়েছ। এমন সংঘব  উ ােরর 

পথ ছাড়া ি তীয় কােনা উপায় নই। য নদী আটেক গেছ, যােক আর এেগােত দওয়া 

হয়িন, তােক িফের পেত গেল পছেনর াত ধের হাঁটেত হেব। িক  ধুই পছেন 

হঁেট লাভ? পছেনর সবটাই তা আমােদর খাঁজার অেপ ায় থােক না, মের-পেচ গ  

ছিড়েয় উ  মাদকতার সৃি  কের কবল।’’১৪  

অথাৎ ভা র নাইয়া িমেথ  মামলায় আড়াই বছর ধের জেল রেয়েছন। আর ত বালা সব কার 

িতব কতা, মিক অিত ম কের তার গিত অব াহত। ীনেবে  সানাই নদীর একদা অি  

িনেয় য জন াথ মামলা ত বালা কেরিছল তার সূচনা লে ই দখা গেছ নানাভােব ত বালােক 

আটকােনার েচ া। যমন౼একিদন ছােটাখােটা এক মাড়লেক নদী সং া  ব াপাের িজে স 

করেতই িতিন ফাঁস কের ওেঠন, বেলন౼  

‘‘নদী? িকেসর নদী? পুরেনা ম ােপ নািক পাওয়া যাে ? কােনা নদী-ফিদ নাই এখােন! 

এ েলা ষড়য । িকেসর ষড়য ? উৎখােতর? আর দশটােক ভাগ হেত দব না আমরা! 

দরকাের র  ঝরাব!’’১৫  

এই কথা েলা শানার পর ত বালা বুঝেত পাের কন পাড়ার ােবর লােকরা ভা রেক পছ  

করেতা না। আসেল তারা সংখ ালঘুে র সুেযাগ-সুিবধা িনেয় চাকির চায়, অন  কােনা ইসু েত 

জড়ােত চায় না। আবার পা  অিফেসর মা ারমশাইও ত েক বেলিছল౼  

‘‘নদীই তামায় খেয়েছ। বশ তাঁত বুেন খাি েল, এঁেড়-বাছুর িকেন মেরা এবার! … 

ীনেব , উৎখাত, এন.িজ.ও., পিরেবশ র া, … শােনা বাপু মেয় একটা কথা, ও সব 

বদলাবার দায় তামার-আমার নয়। এক জীবেনর বিশ তা বাঁচিব না, খেয় পের সুখ 

কের ন। চারপাশ য িনয়েম চলার, চলেবই।’’১৬  

নদী পুন ার আে ালেনর থম সািরর একজন হেলন ত বালা। দু-চারবার ছিবসহ নামও ছাপা 

হেয়েছ খবেরর কাগেজ। ত  ার হেয়েছ বশ কেয়কবার, খালাসও পেয়েছ। দু-একিট 



 

 

রাজৈনিতক দল থেক ওয়াড কাউি লর౼জন িতিনিধ হওয়ার আম ণও এেসিছল ত র কােছ। 

ত  রািজ হয়িন। ত  এখন এলাকায় পিরিচত নাম। শািসেয় আর ওেক বাকার মেতা দমােনা 

যায় না। ীনেবে  মামলা ওঠার ৯ িদন আেগ ত বালা খঁুজিছল একিট দরগার স ান। কারণ 

অেনক বছর আেগই ত  খাঁজ পেয়িছল য, এই নদীরই পােশ ঘনবসিত অ েল দওয়াল ঘরা 

দশ ফুট বাই আট ফুট একিট দরগা আেছ, যখােন ঐিতহািসক সমেয় এক কল ির-পীর িনজেন 

সাধনা করেতন। ব াপারটা গাপন রাখা হেয়েছ, কারণ এ িনেয় কূটৈনিতক চাপ সৃি  হেত পাের। 

তেব ীনেবে  মামলা ওঠার আেগর মুহূেতও ত বালার কােছ ট আেস౼  

‘‘একিদন আমােক ট দওয়া হল, নদীর ভাবনাটা ছেড় না িদেল, চার করা হেব 

আিম আসেল গাপন শ  বা কারও এেজ ।’’১৭  

আসেল নদী বাঁচােনার জন  ত বালার এই মামলা আে ালন ত াহ  বা ব িবষয়। এই 

বা বতার িভেতই লখক গেড় তােলন এক তথাকিথত Unreal আখ ান। একদা নদীর কেতাটা 

ক কীভােব দখল কের রেখেছ, তা দখেত বিরেয় পেড় ত বালা। তার এই যা ার সূ  ধেরই 

Unreal আখ ােনর জ  হয়। পেথ বিরেয় তার সে  থেম দখা হয় সু র কু ুর এবং তারপের 

দখা হয় ফণীবাবুর সে । তারা ত বালােক জানায় হািরেয় যাওয়া নদী সানাই কােনা পকথার 

গ  নয়। এককােল স সিত  সিত ই িছল। পথ চলেত চলেত এই কেথাপকথন চলেতই থােক, 

পথচারীর সংখ াও বােড় এবং আেস শল ও মাধব। চলেত থােক কেথাপকথন। এই 

কেথাপকথেনর মােঝ ফণীবাবু হঠাৎ একিট স  গিল ধের িমিলেয় যান। মািটর পথ হঠাৎই 

বরেফর পেথ পা িরত হয়। স পথ িদেয় হাঁটেত হাঁটেত হািরেয় যায় শল। পের িঠক 

একইভােব িমিলেয় গেলন সু র কু  এবং মাধব। চলেত চলেত ত বালা িনেজর বািড়র গিলর 

মেধ  এেস পেড়। এত ণ স যন ঘােরর মেধ  িছল। এইমা  বা েব িফের আেস। তার মেন 

পেড় সু রবাবু বলিছেলন, বাস না চলার কথা অথচ বা েব বাস চলেছ। ত বালার এসব দেখ 

মানিসক ি িত িবপ  হয় এবং সু রবাবু ব িদন পূেবই মারা গেছ౼এই সত  জানার পর তার 

মানিসক ি িত আরও িবপ তায় পেড়। তার মেন হেত থােক সবাই ‘মৃত’। একসময় ীনেবে  



 

 

মামলা উঠেল ত বালা এলাকায় পূেব অবি ত দরগার মাণ িদেত না পারায় িবচারক নদী 

উ ােরর পুনরায় রায় দান িগত রাখেত বাধ  হন। িক  ত বালার মেত౼ 

‘‘ সানাই’- ক তা মৃত বেল আধুিনক জিমর ম াপ লখা হেয়েছ। িক  পুরেনা মানিচে  

স জীিবত।’’১৮  

ল ণীয়, লখক ‘অতীত’ বেল কােনা ি র অচল অটল ধারণায় িব াসী নন। তাঁর কথায়౼ 

‘‘আজেক যা অতীত তা একসময় বা ব িছল৷ আজ সকাল বা সকােলর মানুষ িল 

হয়েতা আর নই, িক  আেছ তােদর অশরীরী অি ౼ ৃিতেত, কম বােহ িকংবা 

ভিবষ েতর, বতমােনর অ গত রে ।’’১৯  

সাধন চে াপাধ ােয়র এই িবিশ  জীবনেবাধ উপন াসিটর পিরণিতেত ভাষা পেয়েছ। ফেল নদীিট 

নই িক  তােক ক  কের গেড় ওঠা জনপদ রেয় গেছ। রেয় গেছ তার রশ সই জনপেদর 

মানুেষর ৃিতেত, সং ৃ িতেত। একইভােব সু র কু ু , ফণীবাবু, মাধব, শল আজ মৃত হেলও 

একদা তারা এই পৃিথবীর নদীেক িঘের গেড় ওঠা জনপেদরই বািস া িছল। তাই বা েব নয় 

ৃিতর সরণী বেয় তারা নেম আেস মািটর পৃিথবীেত। এইভােব নদী ও এই মানুষ িল একই 

ভূিমেত এেস যায়। ম ািজক াল উপাদান ও িরেয়েলর মলব েনর মুি য়ানায় লখক তাঁর 

পাঠকৃিতিটেক তাৎ িণক সমেয়র মা া ছািড়েয় শা ত জগেতর ছাড়প ও বাধহয় এেন দন। 

আসেল সাধন চে াপাধ ায় ঘািষতভােবই পুঁিজবাদী সভ তা, কেপােরট কালচার ও ব বসািয়ক 

আ াসেনর িবেরাধী। ফেল এই উপন াসিটও কেপােরট পুঁিজবাদী কালচােরর িব ে  তালা একিট 

 তজনীপাত। আজেকর িদেন কেপােরট লি পুঁিজ তার সুিবধােথ সবিকছু মুেছ িদেত 

চায়౼ ত  সমাজ, সং ৃ িত। এখােনই লখক সাধন চে াপাধ ােয়র িতবাদ। আর এই বণতা 

খেতই িতিন বারংবার িশকড় স ানী, এখােনও সই স ান অব াহত িনর ু শ বিল তায়। জাদু 

বা বতার মায়াবী আেলা সই উে শ েক আড়াল কের না, বরং তােক আরও তা দয়।  

সাধন চে াপাধ ায় রিচত ‘িব ু থেক বৃে ’ উপন াসিট এক পিরেবশ সেচতন মানুেষর 

একক সং ােমর কািহিন। আখ ােনর ক ীয় চির  সুধাময় একজন সাধারণ মধ িব  বাঙািল। 



 

 

তেব আর পাঁচটা বাঙািল মধ িবে র মেতা িতিন সংকীণ মেনাভাবাপ , আ েকি ক নন। িতিন 

পিরেবশ সেচতন মানুষ। িতিন জােনন পিরেবশ বাঁচেল মানুষ বাঁচেব। এই সেচতনতা থেকই িতিন 

িতেবশীর পিরেবশ আইন ল ন কের কারখানা িনমােণর িবেরািধতা কেরন। কারও দু-পয়সা 

রাজগাের বাগড়া দওয়া তাঁর উে শ  নয়। িতিনও সকেলর মেতা ত াশা কেরন কারখানা হাক, 

তেব তা যন পিরেবশেক িত কের গেড় না ওেঠ। আর তার এই েচ া েতই বাধা া  হয়। 

আসেল আমােদর চারপােশ এমন এক রাজৈনিতক ঘূণাবত যখােন মতাই সবিকছুর মূেল। যারা 

রাজৈনিতক দেলর িতিনিধ বা রাজৈনিতক দেলর িতিনিধেদর সে  ব ু বৎসল তারা সমােজর 

পে  এমনিক পিরেবেশর পে  িতকর কাজ েলা যন অনায়ােসই করেত পােরন। তােদরেক 

কউ বাঁধা দান কেরন না। তারা পুকুর বুিজেয় বা জলাশয় মািট িদেয় ভরাট কের সখােন গৃহ 

িনমাণ করেত পােরন বা বআইিন কাজ তারা িনি ধায় কের যেত পােরন। যিদ কউ বাঁধা দান 

করেত আেসন, তাহেল সই ব ি িট হেয় দাঁড়ায় রাজৈনিতক নতা ম ীেদর রােষর িশকার এবং 

নানাভােব তােক হন া করা হয়। সাধন চে াপাধ ায় তাঁর সুদীঘ জীবেন য রাজৈনিতক অি রতা 

এবং দালাচলতা ত  কেরেছন তাই যন সািহেত র মধ  িদেয় পাঠেকর কােছ প েছ িদেত 

চেয়েছন। যমন আমােদর আেলাচ  ‘িব ু থেক বৃে ’ উপন াসিট পাঠ করেল বাঝা যায়, কীভােব 

পিরেবশ আইনেক বুেড়া আঙুল দিখেয় জলাভূিম ভরাট করা হয় এবং মুহূেত বদেল ফলা হয় 

জিমর চির । দূষণ আইনেক তায়া া না কের লাকালেয় কারখানা াপন করাও হেয় ওেঠ 

াভািবক ঘটনা। এর িব ে  িতবাদ করেল কপােল জােট তী  অব া এবং উেপ া। পুিলশ 

শাসন এমনিক পিরেবশ দ র সব  থেকও কােনারকম সহেযািগতার আ াস পাওয়া যায় না। 

যিদও এই পিরি িত বতমান সমেয়ও চলমান। এই চলমান বা বতারই িশ ভাষ  ‘িব ু থেক 

বৃে ’ উপন াসিট।  

ভারতবেষ সংঘিটত ‘নমদা বাঁচাও’ আে ালেনর কথা আমরা সকেল জািন। য 

আে ালেনর নতৃে  িছেলন মধা পােটকার। ১৯৮৫ সােল এই আে ালেনর মধ  িদেয় র া 

কেরিছেলন আমােদর নমদা নদী, তার তীেরর পিরেবশ- িতেবশ আর ল  ল  মানুেষর বাস ান। 

এই আে ালনিট কাযকরী কের তুলেত তাঁেক ায় বাইশ িদেনর জন  অনশন করেত হেয়েছ, যা 

তাঁেক মৃতু র মুেখ প েছ িদেয়িছল। সই সে  তাঁেক সহ  করেত হেয়েছ রাজৈনিতক ােদর 



 

 

শারীিরক অত াচার। িক  তাঁর অটল সংকে র সামেন িফের যেত হেয়িছল িব  ব াংকেক, 

নিত ীকার করেত হেয়িছল সরকারেক। সম  রকম িতকূলতার িব ে  েখ দাঁিড়েয় িতিন এই 

আে ালেন অিবচল থেকেছন বেলই নমদা নদী আজও বেয় চেলেছ কুলকুল কের। ১৯৭৩ সােল 

ভারতবেষর উ রাখে  সংঘিটত হেয়িছল ‘িচপেকা আে ালন’। এলাকায় কারখানা াপেনর জন  

তৎকালীন আমলারা ১০০ িট গাছ কাটেত উেদ াগী হেয়িছেলন, িক  ােমর দুই যুবক সু রলাল 

ব ণা ও চ ী সাদ ভ  গাছ কাটেত বাঁধা দান কেরন। গাছেক জিড়েয় ধের তাঁরা িতবাদ 

কেরিছেলন। এই দুই যুবেকর মূল ল  িছল যভােবই হাক গাছ ও বন িনধন ব  কের 

পিরেবশেক র া করা। মধা পােটকার বা সু রলাল ব ণা ও চ ী সাদ ভে র মেতা পিরেবশ 

আে ালনকারীর কমকাে  আমরা িকছুটা অবিহত। িক  নাম- গা হীন অসংখ  মানুষ যখন িনজ 

িনজ বাস ােনর চারপােশ কােনা পিরেবশ অস িত িনেয় িতবােদ নােমন, তাঁেদর লড়াই িক  

ভীষণ কিঠন ও িনমম। ‘িব ু থেক বৃে ’ উপন াসিটর কে  রেয়েছ সরকমই একজন সাধারণ 

নাগিরেকর িনঃশ  সং ােমর কথা। উপন াসিট রচনায় লখেকর হয়েতা উে শ  িছল মানুেষর 

সেচতনতা বৃি । সাধন চে াপাধ ায় িনজ  পাঠ-অিভ তার সূে  িব ান মন  বেলই হয়েতা 

উপন ােসর নতুন ধরণ খঁুেজ িনেয়েছন িব ানেবােধর বৃহ র পিরম েল।  

উপন ােস ল  করা যায়, সুধামেয়র িতেবশী জীবন সাহার বাগােন য পােথিনয়ােমর 

ঝাড় জ ল বেড় উেঠিছল, তা অ া কর জেন সুধাময় িতবাদ কেরন। উপন ােস বিণত হেয়েছ 

এভােব౼  

‘‘দি েণর িতেবশী জীবন সাহার বাগােন পােথিনয়ােমর ঝাড় জ ল হেয় উেঠিছল আিম 

ওনােক গাছটার অ া কর ভােবর কথা বুিঝেয়ও যখন তাগাদা তির করােত পািরিন, 

িনমূল করবার সামান  অভব  ঢ় ভাষােতই বেল ফেলিছলাম౼ব  ঠ াঁটা আপিন। 

…জােনন ওর হাওয়া-বাতােস িক হয়? খবর রােখন? …ওর গে  আপনােদর ঘেরও তা 

হাঁপািন-অ ালািজ হেত পাের?’’২০  

আবার মাধ িমক পরী া  হওয়ার পূেব তােদর পাড়ায় দবল িব ােসর বািড়েত কীতেনর 

মাইকটাও সুধাময় ব  করেত বাধ  কেরিছেলন। যমন౼  



 

 

‘‘আিমও গত দু-বছর আেগ মাধ িমক পরী ার িঠক আেগ, পাড়ায় দবল িব ােসর বািড় 

কীতেনর মাইকটা খুিলেয় ছেড়িছলাম। চার-পাঁচ ঘের পরী াথী, মা  িতন চার িদন 

বািক, িবেকল থেকই িবকট আওয়াজ। ধেমর াধীনতা আেছ বেল মাইেকর যেথ াচার 

তা ীকৃিত নয়।’’২১  

এর থেক  সুধাময় পিরেবশ এবং মানবািধকার আে ালেনর একজন সি য় কমী। পাড়ার 

ভতেরর দূষেণর তায়া া না কেরই িপচেবােডর কারখানা াপন করার চ া হেলও সুধাময়ই 

থম এর িতবােদ এিগেয় আেসন। যমন౼  

‘‘৪০ ঘাড়ার মেটার চলেব মশাই! আিম ায়াল েনিছ। সমর এেফে ড হেব সবচাইেত 

বিশ। নাইট িশ ট চলেল তা ভয় র। এমিনেতই ৪৫ ডিসেবেলর তলায় থাকা দরকার 

ও সমেয়…১০০ উপর তা বেটই। তাছাড়া ঐ গাদটা মারা ক। ম  থেক কুঁিচ-কাচা যা 

বাদ যােব তা ফলেত ফলেত মািট ন , পচা গ , কত িক! ইদািনং আমােদর শহেরর 

শেষ িবলটা দেখেছন? …এই গাছ ছাঁটা কাগেজর ফলনা অংশ পা  থেক বেছ 

ফেল িদেত হয়।’’২২   

অথাৎ সুধাময় জােনন পাকাপািকভােব িকছু গেড় উঠবার পর তােদর কােনা িকছুই করবার 

থাকেব না। সরকার ু  িশে র সার চাইেছ, এেত সু  পিরবার িনভর হেব౼এই িবষেয় তার 

কােনা আপি  নই। িক  একিট িঘি  পাড়ায় যিদ িপচেবােডর কারখানা ািপত হয় পিরেবশ 

আইনেক তু  কের౼তােত তার আপি  আেছ। সজন ই িতিন এই কারখানা খেত আ াণ চ া 

কেরন।  

এইভােব দখা যায় উপন ােসর আখ ান সংহত হেয়েছ য়ং কথক এবং িতেবশী 

িনিখলান  ও তার পু  িন ু র মেধ কার িববাদেক ক  কের। তাি ক পিরভাষায় বলা যায় তাঁরা 

আদেত Binary Opposition, তােদর িববােদর কারণ জিমেত িনমীয়মাণ কারখানা। িনিখলানে র 

িদক থেক এই িববােদর উৎস মূল তাঁর বা তােদর ব ি াথ, অন িদেক কথেকর িদক থেক এই 

িববােদর কারণ পরাথপরতা। কারখানা লাকালেয় িনমাণ হেল শ  দূষণ হেব, জল দূিষত 



 

 

হেব౼এই ভাবনাই তাঁেক আ েকি কতার িব ু বৃ  থেক বৃহৎ পিরসের টেন আেন। থম িদেক 

িনিখলান  ও িন ু  এসব িতবাদেক উেপ া, অ াহ  কের। এসবই তারা কের মতার দেপ। 

ানীয় রাজৈনিতক ও শাসিনক মতােক  তােদর করতলগত। কারখানা িনমােণর িব ে  

সি য় হেত িগেয় কথক সুধাময় তা অিচেরই টর পান। দরখা  পুরসভায় জমা িদেত এেস 

িনচুতলার কমীর উেপ া, বে াি র মুেখামুিখ পেড়ন। সই দরখাে র খবর কােনা অজানা পেথ 

প েছ যায় িন ু র কােছ। এিদেক মাস অিত ম কের দখেত দখেত। িক  পৗরসভা কতৃপে র 

কােনা উ র মেল না। ফান করেত পৗর ধান বেলন তাঁর অিভেযােগর িভি েত উপযু  

পদে েপর িনেদশ দওয়া হেয়েছ। পাড়ার কিমশনার মৃণাল িব াস কথা দন িতিন ব াপারটা 

দখেবন। িতিন বেলন౼  

‘‘ ালািনর কথা বেলিছেল, কাথায়? গে র কথা উে খ কেরছ। তাও িঠক নয়। পলু শন 

বােডর পিরদশেনর পরই িমউিনিসপ ািলিট লাইেস  িদেয়েছ। …এটা িনেয় খাঁচাখঁুিচ কী 

দরকার? আিমেতা আিছ। তমন হেল আিমই ব  কের দব।’’২৩  

অথচ এই ঘটনার িতন মাস পর শে র অত াচাের এবং দূষেণ টকা দায়। আর এই ব াপারটা 

চয়ারম ানেক জানােনা হেল িতিন যন আকাশ থেক পেড়ন। পিরদশক পাঠােবন বেল িমেথ  

িত িত দন। একসময় পিরদশক আেসন িক  দায়সারা ভােব পযেব ণ কের িফের যান এবং 

বেল যান য িচ া করার কােনা েয়াজন নই, িতিন সিঠক িরেপাট পাঠােবন। এই ঘটনার ফল 

ভুগেত হয় সুধাময়েক। সুধামেয়র ভাষায়౼  

‘‘স ার মুেখ আমার বািড়র সামেন িকছু অেচনা মুখ, নশা  চাখ-মুেখর অ াব  

গািলগালাজ চালাল ঘ াখােনক ধের। উ ু  স ায় কউ দরজা-জানালা খুলল না। অ ীল 

শে  আমার ায়ু িবকল হয়, মিশনগােনর িলর মেতা সইসব শ েলা বিষত হেত 

থাকল। যন কােনা যু  জেয়র পর সনাপিত কুম িদেয়েছ সন েদর ফূিত মটাবার 

জন ।’’২৪  



 

 

এর থেক আমােদর বুেঝ িনেত অসুিবেধ হয় না তথাকিথত মতাতে র আসল চহারা। সমস া 

মটােনার নােম তারা ভয় দিখেয় সমেঝাতা করােনার খলায় ম । মহকুমা পলু শন অিফসারেক 

বলেত শানা যায়౼  

‘‘আইন ভাঙার িনিদ  অিভেযাগ কাথায়? …৪৫ ডিসেবল িক আপিন মেপেছন? আর 

PH মাপার ল াবেরটির আমার এখােন নই… ছােটা পপার-পা  কারখানা ৭৫ িকউিবক 

িমটার জল িতটেন ছাড়েতই পাের…িনয়ম আেছ।’’২৫   

আমােদর আর বুঝেত অসুিবধা হয় না য রাজৈনিতক দেলর সরকােরর সেচতন ষড়যে , 

শাসেনর সেচতন উদাসীনতায় িদিঘ বুিজেয়, পিরেবেশর বুেক হাতুিড়, গাঁইিত চািলেয় গেড় ওেঠ 

নতুন বসিত, শ  দূষেণর তায়া া না কেরই উ ের পাড়ায় পাড়ায় মাইক বােজ এবং পিরেবশ 

দূষেণর ধারনা ধেরই কারখানা াপন করা হয়। িক  তবুও সুধামেয়র মেতা পিরেবশ সেচতন, 

সমাজ সেচতন মানুষ এখেনা আমােদর মেধ  রেয়েছ বেলই এই সভ তা পুেরাপুির দূষেণ ংস 

হেয় যায়িন। সুধাময়রা জােনন কৃিতর সে  সংল  হেয় থাকাটা কেতাটা জ রী।  

ায় ছয় মাস অিত া  হেয় যাওয়ার পরও মহকুমা পিরেবশ দূষণ অিফস থেক কােনা 

সাড়া শ  পাওয়া যায় না। সুধাময়ও ব ি গত নানা কারেণ িনয়িমত যাগােযাগ রাখেত পারিছেলন 

না। একিদন দুপুের সজল পােলর সে  দখা হেয় যায়౼িযিন কারখানার ব াপাের জল ট  

করেত পাড়ায় এেসিছেলন। কেথাপকথেনর মাধ েম সজল পাল জানান౼হ া,ঁ PH িরেপাটটা খুবই 

হাই। দেশর ওপর। … লাকালেয়র মেধ  ঐ PH উঠেল, জিম পুকুর নদমা দূিষত হেবই। আপনারা 

চাপ িদন। এর বিশ িকছু আপনােক সাহায  করেত পারেবা না।  

অথাৎ সজল পাল অেনক মাস পূেবই িরেপাট বািনেয় অিফেস পািঠেয়েছন িক  রাজ  

পলু শন বােডর ল-অিফসার িম: িব নাথ রায়ঘটক মেন কেরন, সামান  একটা বাড কারখানা 

িনেয় সময় ন  করার কােনা মােনই হয় না। কননা তােদর হােত অন  অেনক পূণ কােজর 

িস া  নওয়া বািক আেছ। এতিদেনর লড়াই এইভােব ব থ হেত দেখ কােনা মানুেষর পে ই 

িঠক থাকা স ব নয়। তাই সুধাময়ও অিচেরই অবসােদ আ  হন। অেচনা আলস  তাঁেক িঘের 



 

 

ধের। অ ুত নীল আকাশ িকংবা ঝাপঝাড়-গাছপালার মেধ  ছােটা ছােটা বাতােসর রহস  তাঁেক 

আর মু  কের না। ঘেরর স হঠাৎই তাঁর কােছ খুবই সংকীণ মেন হেত থােক এবং চারপােশ 

েয়াজনীয় ােসর অভাবেবাধ করেত থােকন। এই মার ফল প হাসপাতােলর িনউেরালিজ 

িবভােগ তাঁেক ভিত করা হয়। ায় আড়াই মাস পর িতিন বািড় ফেরন। কািহিনর মাড় ফের 

আচমকাই। চয়ারম ান মৃণাল িব াস পৗরসভার কাজ সের ভা  মােসর এক বৃি াত িদেন বেড়া 

রা ায় িনেজর গািড়টা ছেড় িদেয় হঁেটই িফরিছেলন। গিলর মুেখ ঢুেক দখেলন ছাঁট কাগেজর 

জ াল িনেয় একটা ম াটােডার দাঁিড়েয় আেছ। তার চাকার চােপ পাকা েনর পােশর মািট বেস 

গেছ। নিটও ভাঙেত বেসেছ। মৃণালবাবু িতবাদ করেতই িবহারী াইভার দু-চার কথা িনেয় 

দয়। ু  মৃণালবাবু াইভারেক সপােট চড় কষােল স িন ু েক নািলশ জানােত যায়। াইভার 

মৃণালবাবুেক িচনেতা না। তাই বলেত পাের না ক তােক মেরেছ। এমতাব ায় িন ু  সদলবেল 

এেস সে হবশত মৃণালবাবুর ঘিন  অপূবর উপর চড়াও হয়। তপতীর মুখ থেক শ ালেকর 

হন ার সংবাদ পেয় ি  মৃণালবাবু ঘটনা েল উপি ত হন। উ ত িন ু  তােক বেলন౼‘‘পাড়ায় 

কােরা দয়ায় কারখানা িটেক নই। কাট আদালত যা খুিশ করেত পাের।’’২৬ এ কথা শানার পর 

মৃণালবাবু জানান౼‘‘ দিখ, আিম চয়ারম ান থাকেত এ কারখানা কীভােব চেল।’’২৭ এই ঘটনার পর 

িতিন িনেজই সুধাময়েক ডেক পাঠান। এতিদন তারই বদান তায় িন ু েদর বাড়বাড়  িছল। সই 

িতিনই রাজ  পিলউশন বােড সুধাময়েক আবার যেত বেলন। এর জন  অেথর সং ান করবারও 

িতিন আ াস দন। অিচেরই ফল মেল।  হয় থাড পািট হয়ািরং। িব ানী মিহম রােয়র 

পেক পাওয়া যায় থাড পািটর ভূিমকায়। তাঁেদর িনরেপ  তদে  সুধামেয়র অিভেযােগর 

সারব া মািণত হয়।  

সুধামেয়র বািড়েত দুজন িহি ভাষী ব ি র আগমন ঘেট। তারা সুধাময়েক কস তুেল 

িনেত বেলন౼‘‘আপিন কসটা উইথ  কের িনন…এ কারখানা এখান থেক সের যােব! িম ।’’২৮ 

িবিনমেয় তাঁেক পুিষেয় দওয়ারও িত িত দওয়া হয়। আদশবাদী সুধাময় অ ীকৃত হেল  

মিকর সুের বেলন, ‘‘হ া,ঁ তা আপনার মিজ। িক  িম: পাল, তখন আপনার ভােলা-মে র দািয়  

িক  সব আপনার ওপর।’’২৯ তারপর কেয়কিদন পের ফােন তাঁর িস াে র কথা জানার কথা 

বেল তারা িবদায় নন। সিদন মধ রাি েত ‘কাজল’ এই ডাক েন সুধাময় ওরেফ কাজল দরজা 



 

 

খুলেত তাঁর দাদার েবশ। িতিন জানােলন, D. F.-এর জ রী তলেব এই রাি েতই তােক সখােন 

যেত হেব এবং সই রাে ই িতিন খুন হন। দাদার এই পিরণিত সুধাময়েক মাটাইজড কের। 

িক  তা সে ও শষ পয  িতিন মন শ  কেরন। ি র কেরন౼‘‘একিট কিঠন শে র জবাব 

িদেয়ই কাজলেক ভিবষ েতর পথ িঠক কের িনেত হেব।’’৩০  

অথাৎ ভেয়র িশহরেণ উপন াসিটর সমাি  ঘেটিন। সুধামেয়র আ শি র িনভীক উ -

ঘাটেনই লখক আখ ােনর সমাি  টেনেছন। আসেল লখক আশাবাদী মানিসকতার িশ ী। তাই 

তাঁর উপন ােসর নায়ক সুধাময় িব  পে র চাখ রাঙািনেত ভেঙ পেড়ন না। বরং িশরদাঁড়া 

কিঠন কের িতবােদ কৃত সংক  হন। এখােনই লখক স া এবং আখ ােনর ক ীয় চিরে র 

স া িমেলিমেশ একাকার হেয় যায়। ভাবত এই উপন ােসর পিরিধ খুব বেড়া নয়, িক  এর 

বাইের গভীরতা অেনকখািন। সবেশেষ এটাই বলেবা, পৃিথবীর পিরেবশেক িনমল ও পির  

রাখার জন  আেপাষহীন যু  লেড় যাওয়ার মেতা মানুেষরা সমােজ িছল, আেছ এবং থাকেব। তেব 

এই লড়াই যতটা সংগঠেনর তারেচেয়ও বিশ িতবাদী ব ি র। আমরা আমােদর চারপােশ 

চােখর সামেন িনেজেদর পািরপাি কেক দূিষত হেত দখেলও চ ু ল া বা ভী তা বা কােনা 

গাপন াথজিনত চতুর িহসাব িনকােশর জন  আমরা িতবাদহীন জড়িপে র মেতা সব ধরেনর 

অনাচারেক মান তা িদই। িতিদেনর অভ ােস য় পেয় িবদূষণ যখন আয়ে র বাইের চেল যায়, 

ধুমা  তখনই কারও কারও টনক নেড়। িকংবা নেড়ও না আবার। সাধন চে াপাধ ােয়র ‘িব ু 

থেক বৃে ’ যন আমােদর অনড় অভ ােসর িব ে  ঔপন ািসক িতবাদ।   

‘পািনহাটা’ উপন াসিটেত সাধন চে াপাধ ায় দীঘ পাঁচেশা বছেরর ইিতহাসেক বতমান 

সমেয়র আি েক উপ ািপত করার চ া কেরেছন। এই সুদীঘ চলমান সমেয়র য িব র পাথক  

দখা যায় এবং তার ফেল তৎকালীন পিরেবেশর য একটা ভারসাম  থােক সটারও আমূল 

পিরবতন ল  করা যায়। সমেয়র িনিরেখ অতীত এবং বতমান একসূে  িথত হেয় আেলাচ  

‘পািনহাটা’ উপন াসিট অসামান তা লাভ কের। অথাৎ উপন ােসর েতই পাঁচেশা বছর আেগ 

পািনহাটায় যখন চতন েদব নৗকা কের িফরেছন তখন তাঁেক অভ থনা াপন করার জন  

পািনহাটার ঘােট কীতনীয়ারা খাল-কতাল িনেয় অেপ া করেছন। তখনকার পািনহাটা িছল সবুজ 



 

 

আবরেণ ঢাকা, জল, জ ল, কম জনবসিত, শ  গ া ভৃিত। সেবাপির সসমেয়র পািনহাটায় 

একটা সু - াভািবক াকৃিতক পিরেবশেক আমরা দখেত পাই। কননা তথাকিথত শহরেকি ক 

য একটা বাতাবরণ সই বাতাবরেণর কােনা িত িব িছল না। তখন িক  অথৈনিতক ব বসা-

বািণেজ র একটা সামিরক ভাব চলেতা। এরপর পরবতী কােল দখা যায় ধীের ধীের পািনহাটা 

শহর নয় বেড়ােজার মফ সেল পিরণত হয়। এে ে  দধীিচর সই অ ুত পিরেবেশর ঘটনািট 

বণনায় আসেছ এভােব౼  

‘‘পািনহাটা তখন শহর-মফ সেলর আেলা-আঁধািরর পেথ দধীিচ গা ু িলর শশেব নানা 

বেণর ছাঁয়া এেস লাগিছল।’’৩১  

এরপর দখা যায় দশভাগ পরবতী সমেয় উ া রা জবরদখল জিমেত ঘর বাঁেধন। সবহারা 

মধ িব  মানুেষর ঢল নােম পািনহাটায়। সে  সে  জনসংখ াও অস ব রকেমর বৃি  পেত থােক। 

এরপের আখ ােনর পিরসর পুেরাপুির দখল কের নয় পািনহাটা এবং ব াপকােথ ব েদেশর আথ-

সামািজক অব ার, সাং ৃ িতক অব ার পিরবতন, পা িরত হয়। াধীনতার পরবতীকােল ওপার 

বাংলা থেক পি মবে  উ া েদর ঢল নােম। িবিভ  অ েল সরকােরর দ  জিমেত, িকংবা 

জবরদখলীকৃত জিমেক ক  কের গেড় ওেঠ িবিভ  কেলািন। সসময় কেলািনর জীবনযা ায় িছল 

একতা। ব ি ােথর পিরবেত অিধক  পেত  কের সমি র াথ। শষ পয  কেলািনর 

য দ সটাও যৗথ স ি র আওতায় পেড় এবং যেকােনা িশ াথী ব ি গত সাফল  অজন 

করেলও সটােক সমি র সাফেল র অ  িহেসেব দখা হেতা। অথচ এখন সই সংঘব তার 

চতনা িবলুি র পেথ।   

‘‘পুেরাপুির শহর হেয় যেত পািনহাটা ‘মফ সলীয় আেবগ౼একতা কাথায় স উেব 

গল। …তারপর যুগা র পিরেয় দশটা ভাঙেল, মফ সল এবং পিরবতেনর পথ ধের 

শহর। বরফ গেল জল, জল থেক বা । সইরকম আর িক! িক  মফ সল কখন শহর 

হয়? শহর নগের? লােক বেল মতার তাপা  বদলােল! মতা! সই য মঘ ভার 

আকাশ তেল জা বীর তীের।’’৩২  



 

 

অথাৎ ল  করেল দখা যায় এই পািনহাটা জনসংখ ার িনিরেখ যমন পিরবিতত হেয়েছ, িঠক 

তমনই౼পূেবর কৃিতেত পিরপূণ একটা ামীণ পিরেবশ বদেল িগেয় পা িরত হেয়েছ মফ -

সেল এবং তা থেক মা েয় ইট, কাঠ, পাথর, াট বািড়র শহের।  

অথাৎ উপন ােসর েতই নৗকায় কের চতন েদেবর আগমেনর সে  একদম শেষর 

চতন েদেবর আগমন িভ  ধরেনর। আমরা দখেত পাই এ চতন েদব যন তীক িহেসেব 

আসেছন। আর এই তীক চতন েদবেক অভ থনা জানাে  একদল ঘােট অেপ ারত ভ রা। 

তারা ঝকঝেক দুই চাকা, চার চাকায় এেস আকুল অেপ া করেছন। গলায় ঝালােনা খাল- 

কতাল-মৃদ । গােয় গি , প া ালুন সফির। ভে র দল ভুেক িনেয় কীতেনর তােল তােল সূেযর 

আেলাহীন ছায়া কাের পথ ধের ধের এিগেয় চেল। নতুন কােনা দ  মেহাৎসেবর আেয়াজেন। 

লখক এই সফির সেক উপন ােস একটা Symbol িহেসেব দখােত চেয়েছন। অথাৎ এই 

চতন  আ েকি কেবােধর চতন  নয়, এ যন িবেদিশ মূলধেনর চতন েক লখক আমােদর 

সামেন তুেল ধরার চ া কেরেছন। সম  পািনহাটায় ব বসা-বািণেজ র সূে  একটা িব ায়েনর 

িত িব দখা যায়। আর এই িব ায়েনর মধ  িদেয় অনবরত একটা নব  সং ৃ িত গেড় উেঠেছ। 

িক  দুঃেখর িবষয় সই সং ৃ িতর মেধ  পিরেবেশর ভারসাম  ন  হেয় যায়। অথাৎ এই বৃহৎ 

সং ৃ িতেত পিরেবেশর কােনা ান নই। াকৃিতক পিরেবেশর সমতা িবন  কের এখােন তির 

হেয়েছ বেড়া বেড়া বািড়, াট, িবি ং, নানারকম কারখানা। এই য Symbolic 

Transformation বা তীকী পা র তা ল  করেল দখা যােব চতন  আগমেনর েতই য 

পিরেবেশর বণনা িল িছল তা পরবতীকােল পাঁচেশা বছেরর মেধ  কীভােব সই পিরেবশ ংস 

কের িবেদশী অনু েবশকারী কেপােরট পুঁিজ। যার ফেল এই পাঁচেশা বছেরর পািনহাটা পা িরত 

হে  একটা শহের। পািনহাটার এই য ামীণ থেক মফ সল এবং মফ সল থেক শহের 

পিরবতন, সই াকৃিতক পিরেবেশর পিরবতনেক লখক পুঁিজর সে  মলব ন ঘিটেয়েছন। 

আমােদর চারপােশর পিরেবশ ংস কেরেছ িবেদশী লি পুঁিজ। আর এই পুঁিজর চির  বদেল 

গেছ বেলই তারা জল, জ ল, ভূিমেক িনেজেদর অ গত কের িনে , এর ফেল িক  অনবরত 

পিরবতন ঘেট চেলেছ। এর মধ  িদেয় লখক বলেত চেয়েছন౼এই িব  পুিঁজ বা িব ায়েনর পুঁিজ 

এখন িক  পািনহাটােক াস কেরেছ, তার ফেল সই কৃিত পিরেবশ আর নই। অথাৎ কৃিত 



 

 

পিরেবশ পিরবতেনর পছেন পুঁিজর পূণ ভূিমকা আেছ। যার ইি ত পাওয়া যায় আেলাচ  

পািনহাটা উপন াসিটেত। ফেল আজেকর পািনহাটায় য কা িনক শহেরর কথা লখক বেলেছন, 

সই শহেরর াকৃিতক পিরবতন েলা একটা অ ুত তীকী িহেসেব উেঠ এেসেছ উপন ােস। 

অথাৎ এই পুঁিজ নােমর চির িটর িতিনিধ  কেরেছন তথাকিথত চতন েদব।   
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