
 

 

প ম অধ ায় 

সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােস আি কগত বিচ  

সািহত  হেলা ভাষা-বহন িশ । ভাষােক আ য় কেরই ভাব কািশত হয়। লখেকর দেয় 

অ ঃি ত ভাবই ভাষায় প লাভ কের। শে র পর শ , িচ া, মধা এবং ভােবর সাম স পূণ 

সহাব ানেক এক অনন  ধারায় কাশ কেরন লখক। অথাৎ সািহেত র ভাষার ে  ‘িক িলখেবা 

বা বলেবা’ অেপ া ‘ কমনভােব িলখেবা বা বলেবা’ এই িবষয়িট অত  পূণ। যিদও িবষয় 

ভাবনার সে  সে  আি ক শলী বা িশ  েপর িববতন ল  করা গেছ। যমন খ াত 

সমােলাচক সেরাজ বে াপাধ ায় তাঁর ‘বাংলা উপন ােসর কালা র’ ে র েতই বেলেছন౼ 

‘‘গ  মানুষ দীঘকাল থেক েন আসেছ। িক  িশ প িহসােব উপন ােসর িবিশ  

কাশ ঘটেলা আধুিনককােল౼যখন, একিদেক ব ি র আ  সেচতনতার কারেণ এবং, 

অন িদেক সমােজর চিলত ভারসাম  িবি ত হবার ফেল, গ ও তার পুরাতন সারল  

হািরেয় ফলল। উপন ােসর ত িবকাশ ঘেটেছ এই জিটলতার মাকািবলা করার জন ।’’১ 

অতএব উপন াস নামক িশ পিট িনয়ত পিরবতনশীল এবং ি িত াপক। আমােদর বহমান 

বাংলা সািহেত র ধারায় উপন াস নামক সািহেত  িশ পিট ায় দুেশা বছর অিত ম কেরেছ। 

এই উপন াস সািহত  হেলা আধুিনক জীবন িজ াসা ও জীবন য ণা কােশর একিট শি শালী 

সািহত  মাধ ম। এর জ  িশ  িব েবর পরবতীকােল অথাৎ িশ  িব ব থেক উ ূত ধনতে র 

আিবভােব ব ি - াধীনতার িত ার সে  সে  উপন ােসর সৃি  স বপর হেয়িছল। সকারেণই 

বলা হেয় থােক আধুিনক যুেগর জীবন িজ াসা কােশর অনুকূল িশ প বা িশ  মাধ ম িহেসেব 

জ  হেয়িছল। উপন াস িশে র আি ক কথািটর অথ একটু জেন নওয়া আবশ ক। িশ  হেলা 

উপন ােসর করণ, পায়ন; আর আি ক হেলা অে র করণ। এই দুেটাই ায় সমতুল  ত য়, 

দুেটােতই করণ আেছ। আবার সামান  পাথক ও রেয়েছ। িশ  হেলা সামি ক পকম, অপরিদেক 

িশ াি ক হেলা পকেমর িবিভ  িদক। উপন ােসর িশ  মােন উপন ােসর পায়ন, সখােন থম 

বাক  থেক  কের  শেষর শষ বাক িট পয  তার লি ত প। সই িশে র িবিভ  



 

 

িদক যমন িবষয়, কািহিন, চির , ঘটনা, সময়, ভাষা, নাটকীয়তা ভৃিত হেলা তার আি ক; 

এ েলা আপাত পৃথক মেন হেলও পিরণােম একই সম তার দ াতক। গািপকানাথ রায়েচৗধুরী 

তাঁর ‘রবী  উপন ােসর িনমাণ িশ ’ ে র থম অধ ােয় ‘উপন ােসর িনমাণ িশে র তাৎপয : 

রবী নাথ ও রবী  উপন াস’-এ উপন ােসর আেলাচনায় আি ক সে  বেলেছন౼ 

‘‘উপন ােসর আি ক স িট আসেল বশ জিটল আর আ েহা ীপক। ব ত উপন ােসর 

িশ  িবচাের আি েকর ভূিমকা আেদৗ অবা র বা অ াসি ক নয়। যেহতু িনছক 

‘Simple Art Narrative’ উপন ােসর উপজীব  নয়, উপন াস যেহতু ‘Comprehensive 

Art’ (লাবেকর ভাষায়)౼ সই হতু উপন ােসর সই ‘সামি ক’ তাৎপয ও সংেবদন 

উপলি েত আি ক-সমী া িনতা  অপিরহায। …ব ত উপন ােস আি েকর িবচার কখেনা 

িবি ভােব হেত পাের না, স িবচার অথহীনও বেট। কবল উপন ােসর সামি ক 

তাৎপয িবকােশ আি েকর অে দ  ভূিমকা অে ষেণর মেধ ই এই িবচােরর কৃত 

সাথকতা।’’২ 

অথাৎ গািপকানাথ রায়েচৗধুরী িনমাণ িশে র আেলাচনায় দৃি েকাণ, সমেয়র িবন াস, পিরেবশ 

িবন াস, কািহিন িবন াস ও ভাষা িবন াসেক পূণ বেল মেন কেরন। কথাসািহেত র িবষয় 

কবল তার কািহিন বা ঘটনার ে  িনিহত থােক না, এর সে  ওতে াতভােব জিড়েয় থােক 

জীবন স েক মূল েবাধ, চতনার উ াস ও দৃি ভি । এই িনিহত মূল েবাধ বা চতনার তাৎপয 

কােশর জন  যেকােনা আখ ানকােরর মূল অবল ন হেলা আি ক বা শলী। অন ান  সািহত  

মাধ েমর থেক গ , উপন াস অবাচীন িশ  সৃি  এবং কথািশ  হওয়ার কারেণ এর ‘ফম’ বা 

‘প াটান’ অত  জিটল। আবার িনমাণ িশ  উৎকৃ  হেলই য গ -উপন াস ভােলা বা রস াহী হেব 

এমন কােনা ব াপার নই। এই সে  উ ল কুমার মজুমদােরর একিট ম ব  দেখ নওয়া 

যেত পাের౼ 

‘‘উপন াসই িবিভ  সািহত -কেমর মেধ  সবেচেয় িব ৃ ত িশ  প িত। এই প িতেত 

সম  রকম বিচে র সুেযাগ আেছ। ঔপন ািসক যিদ িনজ  প িতেত একিট িবিশ  ও 

িব াস  জগত সৃি  করেত পােরন এবং সই জগেতর মধ  িদেয় িনেজর পিরণত দশন ও 



 

 

অনুভবেক পাঠেকর মেন স ার করেত পােরন, তেব িতিন িন য় িশ ী। … তাঁর কািহিন 

বয়েনর িবিশ  প িত থাকুক না থাকুক, জীবন-দশেনর স িত বা উপ াপনার কােনা 

কৗশল থাক না থাক তােত িকছু আেস যায় না। সবরকম প িতর সাথকতাই িনভর 

করেছ পাঠেকর কােছ কীয় জগতেক স ূণ িব াস  কের তালার ওপর। ঔপন ািসেকর 

সই িব াস উৎপাদেনর মতা অবশ ই থাকা চাই। উৎপাদেনর কৗশল যাইেহাক, সই 

কৗশল যিদ ‘জীবন’ নামক অ হীন িব য়কর রহস িটেক বেয় আনেত পাের তেব তাই 

হেলা ‘ কৗশল’। তােক িশ  বলেত আমরা বাধ ।’’৩ 

আমরা এই অধ ােয় আেলাচনা করেবা কথাকার সাধন চে াপাধ ােয়র রিচত উপন ােস আি কগত 

বিচ  িনেয়। অথাৎ িতিন তাঁর উপন াস েলােত িবষয়, চির , ঘটনা, সময়, ভাষা, িচ ক  ও 

ম ািজক িরয়ািলজেমর মলব ন ঘিটেয় আখ ানেক কীভােব এিগেয় িনেয় গেছন, কান কান ভি  

বা পেথর আ য় িনেয়েছন এবং িশে র িবচাের িতিন কাথায় ত  তা আমরা উপন াস ধের ধের 

আেলাচনা কের বাঝার চ া করেবা।    

সাধন চে াপাধ ােয়র উপন াসিব  পযেব ণ ও িবে ষণ করেল দখা যােব অ ত সূচনা 

পেব িতিন িছেলন মূলত আধুিনকতাবােদর িশ ী। অথাৎ তাঁর সািহত  জীবেনর র িদেক 

আধুিনকতাবাদী দশনেকই নানা মা ায় িতিন অ ীকার কেরেছন। ন ইেয়র দশেক আমরা দেখিছ 

বািলন াচীেরর পতন এবং সই সে  সািভেয়ত রািশয়ার ভাঙন হেয়েছ যা এক নতুন বদেলর 

িদক িচ  হেয় ওেঠ।  হয় িব ায়েনর িনবাধ যা া। যার ফেল লি পুিঁজ িনয়ি ত পৃিথবীেত 

আধুিনকতাবাদ চ ােলে র স ুখীন হেয় পেড়। যিদও এর টা িবগত শতেকর সূচনাল  থেকই 

পা ােত  ঘেটিছল। যমন౼গঠনবাদী দশন ও ভাষাতে   হেয়িছল অস াব  ও অিন য়তার 

পেথ যা ার এক িনভীক য়াস। সই য়াসই পরবতীকােল দঁিরদা, ফুেকা মুেখর হােত এক 

ব াপক মা া পল। যমন౼ ক  থেক সৃি  সের গল এবং নজর পড়েলা সীমানার িদেক। অলীক 

সীমা িল ভাঙেত  করেলা౼যার ভাব পড়েলা কথাসািহেত । সসময়কার ািনশ 

সািহিত েকরা তাঁেদর উপন ােস আধুিনকতার ব -আঁটুিনেক সেচতন অ ঘােত করেলন চুরমার। 

ঘরােটােপর বাইের বিরেয় এেস নানা প াটােন উপন াস রচনা  হেলা। সূচনা ও সমাি হীন 



 

 

আখ ান িভড় কের এল। ান-কাল-পাে র পার যও পড়েলা ভেঙ। বাংলা কথাসািহেত ও পড়েলা 

যুগ বদেলর অিনবায ছাপ। ছক মু  উপন াস রচনায় সাহসী য়াস মাথা তুলল। সাধন 

চে াপাধ ায় এই নব যুেগর বাংলা কথাসািহেত র অন তম ভগীরথ। ন ইেয়র দশক থেক তাঁর 

লখনীেত আধুিনকতাবাদেক ছেড় উ রাধুিনক হেয় ওঠার িনভীক য়াস আ িরকতায় াণব । 

সইসে  মধ  আিশ থেক উিনশশ সাতান ই পয  সময়কােল পরাবা ববাদী িচ ার সে  

স ৃ  হেত দখা যায় সময় স েক িব ান-দশন িনভর িভ  ধারার িচ া-ভাবনা। কািহিন তাঁর 

কােছ তেতাখািন পূণ নয়, যতখািন আখ ােনর িবন াস। িবেশষত ন ইেয়র দশেকর গাধূিল 

ল  থেক তাঁর কথাসািহেত  এেসেছ অেনক ভাঙচুর। অেনক বাঁক বদল। যৗি ক পার য 

সমি ত আখ ােনর ধারণা চুরমার কের িতিন এিগেয়েছন নতুন থেক নতুনতর পেথ। সাধন 

চে াপাধ ােয়র উপন ােসর জিটল িবন ােস সভােব ঠাসবুনট কািহিন খঁুেজ পাওয়া যােব না। কখেনা 

িরেপাটাজ, কখেনা কথকতা, কখেনা সওয়াল-জবাব, কাথাও বা ইিতহাসা য়ী লাককথায় তাঁর 

িব ার। তাঁর উপন ােস চির েলা আেস, মে  দাঁড়ায়, কথা বেল আর তারপর কখন যন ভেঙ-

চুের দুমেড়-মুচেড় অন  চহারা পির হ কের। এই ধরা-বাঁধা ছক-হীনতাই লখেকর িনজ  ছক।  

জলিতিমর : সাধন চে াপাধ ায় রিচত ‘জলিতিমর’ উপন ােসর আখ ান কাঠােমার িদকিট িবে ষণ 

করেল য পূণ িবষয়িট চােখ পেড় তা হেলা এর বিণত কািহিনর কােনা িনিদ  সময় 

পিরসর নই। যমন౼  

ক. সূচনা বাক  :  

‘‘ধমাবতার,  

মৃতু র িঠক আেগর মুহূেত মেয়িট কােনা আকা া কাশ কেরিন কােছর মানুেষর 

কােছ।’’৪  

খ. সমাি  বাক  :  

‘‘কাল থেকই  হেত পাের অ পূণার মৃতু র তদ ।’’৫  



 

 

এর থেক  কািহিন কথেনর সূচনােতই লখক রহস ময়তার আেবশ সৃি  কেরেছন। সূচনা 

বাক িট থেক বাঝা গল কারও মৃতু  হেয়েছ। িক  স ক? কীভােব মরল তা বলা হেলা না। 

ফেল সৃি  হেলা কৗতূহল। ফেল এেক ভাষা-তাি ক সংেকত বা HER Code েপ িচি ত করা 

যেত পাের। আসেল লখক চলমানতার একটা ইি ত িদেত চেয়েছন বেল মেন হয়। সমাি  

বাক িটেক ল  করেল বুঝেত অসুিবধা হয় না ‘কালীয় িমেথর’ আড়ােল িতিন হয়েতা ধু 

আেসিনক সমস ার মেতা সা িতক িবষয়েক ক  কের িনেজর ব ব েক সীিমত রাখেত চানিন। 

িতিন অ পূণােক সামেন রেখ হয়েতা দখােত চেয়েছন ব থতার, না পাওয়ার সই শা ত 

জীবনেবাধেক। যখােন অসহায় মানুষ ঈ রেক আ য় কের বাঁেচ, বাঁচােত চায়। তেব দখা যায় 

একসময় সই আশার সমািধ ঘেট। অ পূণার মেতা তােদর মেনও হয়েতা িরত হয় এই 

জীবনবী া : ‘ঠাকুর িমথ া!’ আবার সূচনা বােক র পেরই লখক জানান౼  

‘‘অ পূণা সদার (িবেয়র আেগ রিবদাস) ভারী অ ুত শত িদেয় বেসিছল আপন জীবেনর 

িবিনমেয়। িবিনময় িঠক নয়, বাঁচেবই౼এই ত য়েক পাকােপা  করার জন । জািন না, 

সই শত তার ামী রেখিছল িকনা।’’৬   

অথাৎ মেয়িটর শত তার ামী রেখিছল অথবা শত রােখিন। এই িবক  সামেন রেখ লখক 

আখ ানেক এিগেয় িনেয় যান। সাধন চে াপাধ ায় তাঁর ‘জলিতিমর’ উপন ােস ক ীয় চির  

অ পূণার মৃতু র কথা এেকবােরই েতই জািনেয় িদেয় ঘটনার পার যেক ভেঙ ফেলন 

সুিনপুণ সেচতনতায়। অথচ অ পূণার মৃতু  ঘেটেছ আখ ােনর শষ অধ ােয়। এই য পেরর 

ঘটনােক আেগ আনার কৗশল তা Earth-Reality-র জগেতর সে  Paper-Reality-র জগেতর 

এক বপরীত  সৃি  কের। ফেল আখ ান বণনার কৗশেল স ািরত হয় নাট রস। সূচনােত 

অ পূণার মৃতু র কথা বেলও লখক অবশ  মৃতু েকই ধান কের দখানিন, তাঁর Focous িনব  

হয় তার শষ মুহূেত ামীর কােছ রাখা শেতর িত। আবার বারংবার শেতর স  তুলেলও 

শতটা িক তা িক  বলা হয় না। তা বলা হয় এেকবাের শষ অধ ােয়౼  

‘‘౼আিম যিদ মির, একটা কাজ তামার করিত হেব। …  

౼ঐ বনিবিব ফইিল িদেত হেব। …ঠাকুর িমথ া।’’৭   



 

 

এইভােব বণনার বাঁধা গতিটেক আবােরা লখক ভেঙ দন। ফেল নাট -রস ঘনীভূত হয়।   

লখক Flash Back প িত েয়াগ কের অ পূণার ছেলেবলার কথা বেলন, িববােহর 

কথাও বেলন। আবার র া ম লেদর িব ান মে র চােরর কথা বলেত িগেয় িফের আসেত হয় 

বতমােন। এরকমভােব বতমান থেক অতীত িকংবা অতীত থেক বতমােন যাওয়া আসা করায় 

আখ ােন এেসেছ করণগত বিচ  যা উপন াসিটর করণ কৗশলেকই অন মা া দান কেরেছ। 

পাশাপািশ চিরে র িবে ষণ করেল দখা যায়, আেলাচ  উপন ােস চিরে র ি য়া- িতি য়ার ান 

কম। বেড়া হেয় উেঠেছ লখেকর বণনা, িবে ষণ। ধুমা  র া ম ল চির িটেত তার িনেজর 

ি য়া- িতি য়ার িদকিটই বেড়া হেয় উেঠেছ। সব  লখেকর কথেনর ভূিমকা সখােন তুলনায় 

কম। উপন ােসর কথক িতেবদেনর কােনা চির  নয়౼ য়ং লখক কািহিন কথেকর ভূিমকায়। 

কথন-ভি িট ল  করেল মেন হয় িতিনও যন ঘটনার অংশভাগ িকংবা ত  া। সমকথন 

িবে  অব ান কের িতিন িব  বা বতায় উে াচন কেরন িকছু পূেব ঘেট যাওয়া একিট মৃতু র 

এবং সই মৃতু েক আ য় কের াম বাংলায় মবিধত একিট সমস ার কথা, য সমস ার 

নাম౼আেসিনক দূষণ। এই উ রাধুিনক সমস ােক ব াখ া করেত লখক আ য় িনেয়েছন দশীয় 

িমেথর। আখ ান মেধ  লখক য়ং মহাভারতীয় িমথিটর পুন ারণ কেরেছন। আেলাচ  আখ ােনর 

িব ৃ ত পিরসের আেসিনক সমস ােক কালীয়নােগর িবেষর সে  িমিলেয় এক অন তর তাৎপয 

আিব ােরর েচ া কেরেছন লখক। সামি কভােব এখােন আেসিনক দূষণ ও মানুেষর ব মাি ক 

ি য়া- িতি য়ােক সামেন রেখ পি মবে র সামি ক সমাজ বা বতােকই তুেল ধরেত 

চেয়েছন। সুিমতা চ বতী ‘জলিতিমর’ উপন ােসর িশ -ভাষা িনেয় ম ব  কেরিছেলন౼  

‘‘সুগভীর সামািজক দািয় েবাধ এবং উপ াপনার শলী স েক এক অিতির  

সেচতনতা౼এই দুিট িদক িমেলেছ এই উপন ােস। িবষয়ব  হেলা আেসিনক দূষণ। … 

এখােন সাধন চে াপাধ ায় সরল ও ত  িববৃিতর রীিতেত উপন াস  কেরনিন। 

সম  উপন াসিট িবচারেকর সামেন এক মামলা পশ করবার শলীেত িথত। …উপমার 

িনিদ তা ছািড়েয় তীেকর িব াের, িমথ-এর িশকড় থেক উেঠ আসা ব নােক উ ািসত 



 

 

কের িনমাণ করেলন উপন াস ভাষার এক ব াপকতর চালিচ । কাজিট িতিন কেরেছন 

অনায়াস দ তায়।’’৮   

উপন াসিটেত সূচনা থেকই লখক চিলত ভাষা ব বহার কেরেছন। কথেকর বণনার ভাষা থেক 

 কের সংলােপর ভাষা উভেয়রই অবল ন চিলত ভাষা। Standard Language-ই এে ে  মুখ  

অবল ন। তেব Dialect-এর ভাবও িকছু আেছ। েয়াজেন ব বহার করা হেয়েছ কথ  শ , 

দিশ-িবেদিশ শ । যমন౼  

ক. ‘‘মরেফা বেলন কন? মাইনেসর সা সাের কাওলা হয় না?౼ শােনা, তুমের ক, 

কাওলা সারাবার বিদ  ভ ! এই িবিলিত ডা ার পারেফনা।’’৯ 

খ. ‘‘শালায় িকছু মুেখ লওয়া কের’, িদন চার বােদই িব াসী হেয় ওেঠ। এ তা ভানুমতীর 

খল নয় িকছু, কাশ  রা ু ের স াই দখেত পাে ।’’১০ 

গ. ‘‘এই খে  এমন পাকা জািগ উঠেব, তল িকনার খরেচ লােভর ড় িপঁপেড়য় খায়।  

౼ তামার যা বুি ! চাত মােস কইলকাতায় এ মােলর পা া কত জােনা?’’১১  

ঘ. ‘‘আমােদর কী হেব র? ধাড়ী মাগীরা িলখেত িশেখ কী করেব? তাে  দুকুের কািট 

বানােল দুেটা পয়সা হয়, ছেলেমেয়র নকাপড়ার খরচ জােট! …আমরা তা মুখু  

রইলাম, ওেদর কপাল ন  হয় কন?’’১২  

ঙ. ‘‘౼আমার ভাই মাছ-মাংস যা-ই দাও চুক (টক) একটু লাগেবই!  

౼ও পায়ািতরা খায়! …যা কও না কন, কনা ল া পাড়া দা, পা াভাত! আহা!  

౼যিদ কসাইয়া প াজ ভাইজ া লও …আরও ভােলা!’’১৩   

বাক  গঠেনর ে  সাধন চে াপাধ ায় ছােটা ছােটা বাক  বজন কের (…), (,), (౼), (!), (?) 

কৃিতর মাধ েম বাক েক দীঘ কের কথােক ঘুিরেয় বলার চ া কেরন। অথাৎ বাক  গঠেনর 

ে  সরল নয়, জিটল বাক ই তাঁর উপন ােস বিশ পিরলি ত হয়। যমন౼  



 

 

ক. ‘‘দুিট ছেল౼ যন ভাজা মাছটা উে  খেত জােন না౼ধীের ধীের মেনােযাগী াতার 

ছেল িভেড়র কাঁেধর পােশ দাঁড়াল।’’১৪  

খ. ‘‘౼স নাশ য কইেরেছ…গলায় ন-(র)  যন ওেঠ  

౼ধড়ফড়ােয় যন মের, শ াল-কুকুের যন কাচা খায়…ইত ািদ ইত ািদ।’’১৫  

গ. ‘‘… মােদর ছইেলপুেলরা ব ণ বচেপ? যা িদনকাল আসিতেছ! …মায়াডা কী কয় 

শােনা! …িবিড় দাও একখান। মিন ি  চাখ কুঁচেক খািনক শানার পর, হলেদ দাঁেত 

হেস বেল ক -লীলা? এই যমনার পািনেত মইেরিছল িবষধরেক! … ময়াডা বেল মের 

নাই? — তামার দাবািনখান থামাও। … শােনা।’’১৬  

ঘ. ‘‘চািষর মরণ! হেলাও তাই। টেমেটা গােছর ডালপালার মেধ  ইি  খােনক পাকা! 

পাকার বংশ! শাদা ল াদা পাকার মেতা।’’১৭ 

ঙ. ‘‘থাকেব কী কের, কােনা বািড়েত দরজার ব ব া আেছ? তালা? ব িট ব বহার কের 

দেখেছ এরা? অগল বা ড়েকা মেতা িকছু একটা টেন িদেয় েতর কাজ ভ ান টানার 

কম বা হােট মাল বইেত বিরেয় যায় সব।’’১৮ 

এছাড়াও উপন াসিটেত অনুকার শ , তৎসম ও ধনা ক শে র ব বহার ল  করা যায়। যমন౼  

অনুকার শ ౼জল-টল, বই-টই, আলাপ-সালাপ।  

তৎসম শ ౼কৃ , বৃ , ঈষা, ম ল, প , চ ু ।  

ধনা ক শ ౼খট-খট, ভুট-ভুট, ছম-ছম, হা- হা ভৃিত।  

পাশাপািশ উপন ােস বশ িকছু বাদ- বচন ব বহার করা হেয়েছ। যমন౼  

ক. ‘‘বেরর মািস কেণর িপিস/ঘর ািলেয় বসেত আিস।’’১৯  

খ. ‘‘ধান ভানেত িশেবর গীত গেয় ফিল।’’২০ 



 

 

শষ রােতর শয়াল : আেলাচ  উপন াসিটর কথন- শলীর িদকিট িবে ষণ করেল দখা যায় সব  

লখেকর কথন- শলীিট এখােন সেচতনতায় ব ব ত হেয়েছ। কািহিন কথেকর ভূিমকায় অবতীণ 

উপন ােসরই ক ীয় চির । তেব কািহিনর ব াখ ান লখেকর জবািনেতই ঘেটেছ౼  

‘‘ ীনেবে  মামলাটা উঠল। থম নািন হেব আগামী বুধবার౼আজ থেক নয় িদন পর। 

এমন একটা িববাদ, জন ােথ, আদালত য হণ করেব, অেনেকই িব াস রাখেত 

পােরিন। তাই নািনর েয়াজেন তথ - মােণর আরও বিশ বিশ সং েহর তাড়ায় 

ত লতা যখন ইিতহাস স ে  ব  এক িবেকেল দখেত পল একটা ব  পুরেনা 

দালান। কিড়-বগার ছাদ, বারা ায় গাটা চােরক গাল থাম। জীণ হেয় গেছ তােদর 

দহ-মন-শরীর। এমন য, দালানটার ছােদর মাথায় অসংখ  বট-অ ে র চারা গজােনা 

দেখই জড়  অনুমান করা যায়।’’২১  

ল  করেল দখা যােব িঠক এরপেরই লখক সের গেছন, স পেয় কথেকর ভূিমকায় 

ত বালা চেল এেসেছ౼  

‘‘আিম অথাৎ ত বালা িকংবা ত বালা অথাৎ আিম౼জীবেন িবেদেশ যায়িন িক  

বািড়টােক দখেলই আমার কন জািন ম ভূিমর মেধ  িনজন একটা িপরািমড মেন 

হয়।’’২২  

অথাৎ লখক অত  সেচতন চতুরতায় এমনিট কেরেছন। কননা িতিন জােনন কািহিনর 

চির েদর কথা বলেত িদেত হয়। তেব যতটা স ব াধীনভােব। সই জন ই ত বালােক িতিন 

স িদেয়েছন। এর পেরও অবশ  কখেনা কখেনা িণেকর জন  লখেকর মুখ ভেস উেঠেছ। 

পাঠক েনেছ লখেকর ক র। যমন౼  

ক. ‘‘হ া,ঁ ত বালা মাণ খঁুজিছল। ীনেবে  মামলা ওঠার নয় িদন আেগ ত বালা 

খঁুজিছল একিট দরগার স ান।’’২৩  



 

 

খ. ‘‘ য তথ িট ত  জানেত পেরিছল, তা হেলা একিট ছা  দরগার খবর। এই নদীরই 

পােশ ঘনবসিত অ েল দওয়াল ঘরা দশ ফুট বাই আট ফুট একিট দরগা আেছ, 

যখােন ঐিতহািসক সমেয় এক কল ির িপর িনজেন সাধনা করেতন।’’২৪  

গ. ‘‘ত বালা ঈ রেক দেখিন। দখেব কীভােব? স তা আজ চার পু েষরও আেগর 

ব াপার। এমনিক ঠাকু ার বাবা যােক কােনাকােলই ত  দেখিন, বাবার ছােটােবলায় 

স াস রােগ মেরিছল, স বত সও ঈ রেক দেখিন। তার ঠাকু া নািক ঈ েরর তাড়া 

খেয়, জিম ফেল, সানাই-এর ধাের ঠাঁই পেয়িছল।’’২৫  

এর থেক  হয় য উপন াসিটেত িম  কথন- শলী অনুসৃত হেয়েছ। কননা আখ ােনর সূচনার 

মেতা সমাি ও ঘেটেছ লখেকর জবািনেত౼  

‘‘আসেল ঠাকু া মাঝরােত িবছানায় মের পেড় থাকবার সাতিদন পয , ত বালােদর 

ঘের এইসব দৃশ -ভাবনা চলিছল। ওেদর িব াস, মৃেতর আ া পািথব মায়া কাটােতই 

সাতিদন সময় নয়।’’২৬  

অথাৎ এর থেক আমরা বুঝেত পাির ত বালােক জায়গা ছেড় িদেয়ও লখক িনেজেক এেকবাের 

সািরেয় ননিন। আসেল িতিন জােনন াধীনতা মােনই িনয় ণিবহীনতা নয়। িনয় ণিবহীন আখ ান 

কখেনাই িশ  হেত পাের না। আর তাই আখ ােনর শষ পেব লখকেক পুনরায় লাগাম ধরেত 

দখা যায়। এই কৗশেলর ব বহােরই মাণ কের দয় য লখক বহতা সমেয়র সে  তাল 

িমিলেয় একজন পিরণত কুশলী কথনিশ ী হেয় উেঠেছন।  

লখক আসেল ত বালােক স ুেখ রেখ, তােক বলার সুেযাগ িদেয় খুব সেচতনভােবই 

Implied Author-এর ভূিমকায় থাকেত চেয়েছন। আর এভােবই িতিন পাঠক- ীিতর মানিচে  

ান িদেত চেয়েছন বা বতােক౼অখ তায় িব াসেযাগ  ভােব। তেব লখক য এই পিরক নায় 

অেনকটাই সফল তােত কােনা সে হ নই। উপন ােস এই িম  কথন- শলী ব বহােরর ফেল 

বণনার দৃি েকাণ এবং Focalization বা ও অিভেকি করেণর মেধ  িবেভদ ঘেট গেছ। লখেকর 



 

 

দৃি ভি েক ছািপেয় উেঠেছ ত বালার র। স ধুমা  কথক। আর লখক িতিন একাধাের কথক 

এবং অিভেকি কারক। উদাহরণ িদেল িবষয়িট বুঝেত সুিবধা হয়౼  

ক. ‘‘সু র কু ুরা যখন এখােন আেস মা  িতন ঘর বাঙািল। তারাই সংখ ালঘু। দখেত 

দখেত বদেল গল সব। আজ বাঙািলেদর এমন ঘন িঘি  বসিত, িঠকানায়-িঠকানায় 

এেতা চাপ, কাথায় য িনভৃেত কার উেঠান বা রা াঘেরর আড়ােল দরগািটেক লুিকেয় 

রাখা হেয়েছ। আহা! সামান  ইি ত পেল ত বালা ীনেব  বলেত পারেতা, ধমাবতার 

নদীর িনজেনই তা সাধকরা থােকন। দখুন পাথুের মাণ।’’২৭ 

                         —কথক   

খ. ‘‘কেতা মািট য আজ পয  খাঁড়া হেলা পৃিথবীর বুক থেক! তবু পৃিথবীর ওজন 

নািক কেম না। বেলিছেলন রাখাল স ার౼আমােদর ভৗতিব ান পড়ােতন।’’২৮ 

                   —অিভেক ীকারক   

গ. ‘‘আকাশ বেয় তখন কেয়ক ঝাঁক বক উেড় যাি ল, সারািদন স ােনর পর। ওরা কী 

নদীর িদেকই যাে , নািক পরিদন ফর খঁুজেত ব েব নদী? সানাই িকংবা…। িতিদন 

খঁুজবার এ অিধকার িনেয়ই পািখরা পািখর মযাদায় থােক।’’২৯ 

  —অিভেক ীকারক  

সানাই নদীর অবি িত িনেয় আে ালেনর ি ত ও রাজৈনিতক অি রতার িদকিট আবার 

ত বালার কথেন িনর ু শ বা বতায় মাথা তুেলেছ। যমন౼  

‘‘—নদী িকেসর নদী? 

—পুরেনা ম ােপ নািক পাওয়া যাে ? 

— কােনা নদী-ফিদ নাই এখােন! এ েলা ষড়য । 

—িকেসর ষড়য ? 

—উৎখােতর! আর দশটােক ভাগ হেত দেবা না আমরা! 

—দরকাের র  ঝরােবা!’’৩০ 



 

 

উপন ােসর সমাি েত ল  করেল দখা যােব লখক িক  সখােন আর Implied Author-এর 

ভূিমকায় রইেলাই না। Implied Author-এর িনেমােক িতিন িনেজর দৃি ভি েকই াপন কেরেছন 

বা াপন করেত চেয়েছন। সম  আখ ান জুেড় এই Implied Author-এর িনেমাকিট ব বহার 

করায় উপন াসিট শষ পয  Polyphonic আখ ােনর উদাহরণ হেয় উেঠেছ। কািহিনর সূচনায় 

ত বালাই ব া। তার একক েরই কািহিনেক এিগেয় যেত দখা যায় িক  তারপর এেক এেক 

আেস সু র কু ু , মাধব, ফণীবাবু ও শীল চির রা। েত েকই িনেজেদর ইে মেতা কথা বেলেছ, 

তােদর মতামত ব  কেরেছ। আর তখনই আখ ােন ব  েরর মলা বেস যায়। উপন ােসর 

চির িল তাই গেড় তালা নয়౼হেয় ওঠা চির  হেয় উেঠেছ।  

সাধন চে াপাধ ায় এই উপন াসিটর আখ ান, বুনেন আর পিরসের সীমাব  রাখেত চানিন। 

যা অনুপ- ানীয়, অপিরেময় তােকই উপ াপন করেত চেয়েছন। এইখােন রণেযাগ , অবশ ই 

কিব জীবনান  দাশ, কননা িতিন তাঁর কিবতায় ব ে ে ই অপিরেময়। যমন౼  

‘‘—ওইখােন িবেকেলর সিমিতেত অগণন লাক 

—উেঠেছ ব া এক ষড়য হীনভােব দেখ 

—দশ-িবশ বছেরর আেগ এক সূেযর আেলাক 

—সহসা দেখেছ কউ…।’’৩১  

এই কিবতািট কাল অিত ম করার অব থ ইি তবাহী। আর ‘ শষ রােতর শয়াল’ উপন াসিট 

একই সে  ািনক িক  ব কািলক। িববাহি  ত বালা, ওঁরাও- দর মেধ  মাধ িমেক উ ীণ, 

িশ া যার িনজ  জনেগা ী থেক মানিসক দূর  তির কেরেছ। এই ত বালােক আমরা দেখিছ 

ীনেবে র িবচারপিতেদর কােছ সানাই নদীর অি  মাণ করার সংক  বুেক িনেয় মামলার 

নয় িদন পূেব এেস সে েবলা স মুেখামুিখ হয় পূবপিরিচত সু র কাকুর সে । মৃত সু র কাকু 

এবং আরও িতনজন মৃত মানুষ এেক এেক িভড় কের।  হয় তােদর িনর র কেথাপকথন। যা 

উপন াসিটেক ব  িরক কের তােল। আসেল লখেকর ব ব , জীবনদশন এবং উপন ােসর 

িণগত িদক িদেয় এই ধরেনর ডায়ালিজকৈশলীর েয়াজন িছল অপিরহায। বা ব এবং 

অিত াকৃেতর াকৃেতর মলব ন ঘিটেয় িতিন চেয়েছন তাঁর জীবনদশনেক আখ ােন মূত 



 

 

করেত। এই শলী সই উে শ  সাধেনর য সহায়ক হেয় উেঠেছ তা উপন াসিট পাঠ করেল 

ভােব বাধগম  হয়।  

উপন ােস ত বালােক আ য় কের লখক Real এবং Fantasy-র মলব ন ঘিটেয়েছন। 

কননা সু র কু ু , ফণী, শল, মাধব এরা সকেলই িক  মৃত মানুষ। অথাৎ উপন াসিটর কােনা 

কািলক সীমােরখা নই। যমন লখক বণনা কেরেছন౼  

ঐ য ‘দশ-িবশ বছেরর আেগ এক সূেযর আেলাক’ কউ দখেত পায়, পেত পাের, 

যমন পায় ত বালা, শােন౼  

‘‘౼ঈ র মুখুে  নদীটােক িকেনিছল।  

౼ কান নদী? আিম িজে স করলাম।  

౼ঐ, তামার সানাইেক।  

౼কীভােব? কন? ত  িজে স কের।  

౼ স অেনক গ  মা! মাথায় হাত তুেল চারপােশ ঘারােল যত জিম, সবটার মািলক 

ঈ র ঁিড় তালুকদার।  

౼ ঁিড়? মেদর ব বসা িছল?  

౼িনেজ নয়, টাকা লি  করেতন, চড়া সুেদ। মদ ব বসার জন ।’’৩২  

ফণী আর ত বালার এই য সংলাপিট উদাহরণ িহেসেব তুেল ধরা হেলা উপন ােস এরকম চুর 

কেথাপকথন রেয়েছ মৃত মানুেষর সে  বতমােনর ত বালার। অথাৎ অতীত-বতমান-ভিবষ ৎ, 

একিট িব ু েত িমিলত হে , িবি  হে  চূড়া  অিনবাযতায়। এ সে  সাধন চে াপাধ ােয়র 

িনজ  মতামতটাও জেন নওয়া যেত পাের౼  

‘‘আখ ান বলেত কী বুঝব? কািহিন রখা, শ , বাক , উপমান, উপিমত এবং দশ-কােলর 

অে  ব ি  ও ঘটনার অব ান౼সবিমিলেয় একটা ন শা, ছক? যিদ উপেরা  িতিট 

িবষেয় আমরা বল (Force) িহেসেব ক না কির, তাহেল সকল বেলর একি ত লি ই 



 

 

কী আখ ান? কােনা লি েক যমন আমরা নানা উপরাংেশ িবভ  করেত পাির, কােনা 

আখ ােনর িবিনমাণও সভােব ঘটেত পাের।’’৩৩  

              —িবক  আধুিনকতা : সা িতক ছােটাগ  কলাকৃিত  

সাধন চে াপাধ ায় তাঁর এই আেলাচ  উপন ােস ব  ঘটনার সমােবশ এবং সময় নামক ধারণােক 

ভেঙ িদেয় নানািদক থেক পযেব েণর য শলী তা যু  কেরেছন যা সেচতন পাঠক মেন 

ধা া খেয় নব িনমাণ ি য়ায় িনেয়ািজত হেতই পাের।  

তেব বাক  গঠেনর ে  সরল নয়, জিটল বাক ই তাঁর উপন ােস পিরলি ত হেত দখা 

যায়। বাক েক দীঘ করার জন  িতিন (,), (౼), (!), (?), (;) ভৃিত িচ  ব বহার কের থােকন। 

কেয়কিট উদাহরণ িদেলই িবষয়িট  হেয় যােব౼  

ক. ‘‘ সই পুরেনা দালানিট, কিড়-বগার ছাদসহ শষ িনঃ ােসর মেতা ধীের মুখ থুবেড় 

পড়েছ; দূরদশেন া- মাশেন একটা বল যমন কােনা গাল র কেক টপেক জােলর 

মেধ  ঢুেক যায়। ফাটল ধরা, চা ড় খসা, থাম েলার মাজা ভেঙ েম মািটেত নেম 

আসা౼ চােখর সামেন বশ িকছু ণ ধের পতেনর একিট দৃশ  দখা গল।’’৩৪  

খ. ‘‘িবপদ বেল িবপদ? …মের গেল তা ঝি  থাকত না…িক  তামার বৗিদর কথা 

ভােবা! …এ বয়েস…যিদ িকছু…নতুন কের িকছু ভাবাও যত না এ বয়েস! তা এখােন 

দাঁিড়েয় কন?’’৩৫  

গ. ‘‘বাস? জােনা না বাস আজ চলেছ না? …চেলা হঁেট মের দই… তামােদর ওিদকটায় 

যেত হেব…জ রী দরকার।’’৩৬  

ঘ. ‘‘ভা র, তুিম কন জেল পচছ? তামার স েক কেতা িকছু িন চারধাের! তুিম 

নািক আসেল ডাকাত, াইেভট আিমর সনাপিত, চর, অ  ব বসায়ী౼কেতা কী! 

অথচ তামার সে  িমেলিমেশ বুেঝিছ, তুিম আমােদর নদীর স ান করেত বেলিছেল।’’৩৭  



 

 

ঙ. ‘‘আিম স ার ক বলেত পারিছনা, নীলা ঘাষ য মৃেতর রাজ  থেক চুিপচুিপ ঢুেক 

পেড়িন এ জগেত, মাণ কী? আমার বস কী জােনন, মৃেতর কথা েলায় বরফ-কিচ 

লেগ থােক, পচা শ াওলার গ  আেস, পুরেনা যুেগর রশ থােক িমেশ? এবং কথা েলা 

বাতােস সবদাই ভােস? কথা, কথা, আর কথা, অফুর  অজ  কথা?’’৩৮  

লতার ইেলক ন : এই উপন ােসর আখ ান িনমাণ ধু নতুন ধরেনর চ া বলেল কম বলা 

হয়, এেকবাের নতুন পথ যা আিব ােরর তুল । সই অেথ নায়ক-নািয়কা বিজত এই উপন ােসর 

আখ ান, াধান  পেয়েছ ঘটনাবলী। যুি র একৈরিখকতা-িবহীন এ রচনার বতমান-অতীত-ভিবষ ৎ 

ইত ািদ সময় িব ু ঘটনাবলীর উপর উভয়মুখী ি য়া চালায়। অথাৎ য ঘটনা ঘেট গেছ, যা 

ঘটেছ, যটা ঘটেত পাের তার সবটুকু একিট িব ু েত যু  হেত দখা যায়। আর কনা জােন 

ঘটনার পিরণিত হয় না, ঘটনা তা ধারাবািহক—ঘেটই চেল, একটা থেক অন  একটায়। ফেল 

‘ লতার ইেলক ন’-এ কােনা পিরণিত নই িক  মিবকাশ আেছ। হমর ন শল, দীি র ন, 

মীরা, গীতা, সুেরশ ইত ািদ চির রা অসংখ  িব ুর মেতা কখেনা যু  হেয় িনমাণ কের আবার 

িবযু  হেয় িবিনমাণও ঘটায় একই সে । লখক য কথন- শলীর ে  নতুন  এেনেছ তা 

সূচনােতই দখােনা হেয়েছ। উপন াসিটর আখ ান বিণত হেয়েছ কথেকর কথেনর মধ  িদেয়। সূচনা 

বাক িট িবেশষভােব ল ণীয় কননা তা তী  ব  বাচেন౼  

‘‘ হমর ন মজুমদার ভাবেতই পােরনিন ভিবষ েত তাঁর পুেরা বািড়টা তী  দাহ  েব র 

মেতা আ েন ফরফরাৎ ভ ীভূত হেব; িক  পিরবােরর একজেনর দেহও সামান  

আঁচটুকু লাগেব না। িতিন এবং তাঁর ী শল, একমা  পু  দীি র ন ও পু বধূ মীরা, 

িতন িতনিট মেয় এবং তােদর ামীরা। আ য! সব যখন গভীর রােত দরজা ব  কের 

ঘুিমেয়౼ কবল ঝাপঝাড়, গাছগাছািলর উেঠান, কলতলা-পাইখানার কেনা লতা ে র 

ওপর িনজন নবমীর েঁড়া আেলাছায়া ভুতুেড় তাি ম হেয় আেছ౼তখনই রহেস র 

আ েনও এরা অ ত।’’৩৯  

অথাৎ থম থেকই একটা রহস ময়তা, জািনেয় দওয়া হয় য হমর েনর বয়স আগামী ফা েন 

একেশা সাত পূরণ হেব। সুতরাং এ পুেরা ব াপারটা আর চনা জানা গি েত আব  থাকেছ না। 



 

 

একটা যৗথ পিরবার, তার যা িকছু বিশ , সবটুকু িনেয় একটা িত িব দখা যায়। এখােন 

বণনা বা কখন- শলীর ভি মািট উে খেযাগ । বাঝা যায় কথক সম  ঘটনািট জােনন। তেব িতিন 

ঘটনার অংশভাগ নন, িতিন া। সই ঘেট যাওয়া ত  ঘটনায় িতিন বেল চেলন অভূতপূব 

কুশলতায়। সূচনা বাক িট সই কুশলতারই সা  দয়। বাঝা যায় হমর েনর পুেরা বািড় 

ভ সাৎ হেয়েছ িক  পিরবােরর একজেনর শরীেরও আ ন লােগিন। বণনার ভি িট হেলা 

হমর ন অব ান করেছন কােনা এক অতীেত। ভিবষ েত ঘটেব তার বসতবািড়র অি কাে  

পুেড় যাওয়া এবং সই অি কাে  তার পিরবাের সকল সদেস র বঁেচ যাওয়ার ঘটনা। অতীেত (যা 

তখনকার বতমান) অব ানকারী হমর ন যা অনুমান করেত এেকবাের ব । এইভােব অভূতপূব 

কথন- শলীর মধ তায় অতীত এবং ভিবষ ৎ এমনিক বতমান এক লহমায় এক সূে  িথত হেয় 

যায়। হমর ন অতীেতও আেছন, আেছন ভিবষ েত। এই দুই কােলর সে  সংেযােগর সতু য়ং 

কথক। িতিন হেলন একােলর অিধবাসী। অথাৎ তাি ক ভাষায় িতিন হেলন ‘িবষম কথন িবে র 

কথক’।  

আেলাচ  উপন াসিটেত লখক অভ ােসর উে া ােতর অিভমুেখ সেচতনভােব যা া 

কেরেছন। আমরা জািন য কােনা থাগত উপন ােস একটা সাধু আখ ান থােক। কাথাও ঘটনার 

সে  ঘটনা বা চিরে র সে  চিরে র ঘাত- িতঘােত নাট -রস সৃি র সেচতন চ াও চালােনা হয়। 

এমনিক চিরে র মানস-কূট িবে ষেণর িদেক আধুিনক বণতা থাকেলও িনটল আখ ােনর িত 

লখেকর প পাত থেকই যায়। আমােদর আেলাচ  উপন ােস সুবলিয়ত আখ ান িনমােণর 

অভ ােসর গি  থেক সেচতনভােবই লখক িনেজেক মু  রেখেছন। মু  রেখেছন িনেজর 

সৃি েকও। এখােন যটুকু আখ ান গেড় উেঠেছ তা মূলত হমর েনর অবসর া  জীবনেক িঘের। 

িক  স আখ ান অিত তু । এ সে  লখেকর সা াৎকােরর একিট অংশ উে খ করা 

আবশ ক। িতিন জািনেয়িছেলন౼  

‘‘আিম উপন াসিট িলেখিছ আি ক িনেয় সেচতন পরী ার উে শ  িনেয়। গ  বলা আমার 

উে শ  িছল না। তথাকিথত উপিরতেলর বা বতার িতফলন দখােনাও আমার ল  

নয়। আিম চেয়িছ ভতেরর বা বতা, বা বতার আড়ােল লু ািয়ত বা বতা দখােত আর 



 

 

তা করেত হেল গ  বলার েলাভন বজন করেত হেতা। তাই এই উপন াস কািহিন 

নামক মদেক বজন কেরেছ।’’৪০  

‘ লতার ইেলক ন’-এ লখক য কথন- শলী ব বহার বা েয়াগ কেরেছন তা দেখ আমােদর 

মেন পেড় যায় মােকজ-এর ‘One Hundred Years of Solititude’ উপন ােসর কথন- শলীেক। 

উভয় উপন ােসই বতমােন দাঁিড়েয় কথক কথকতা কেরেছন সদ  অতীেতর িদেক। ভি টা এমন 

যন সদ  অতীেত ঘেট যাওয়া পুেরা ঘটনািটরই িতিন া। আর সই ঘটনািটর িতিন বণনা কের 

চেলেছন বতমােনর পেট দাঁিড়েয়। ভাষা-তাি ক সমােলাচনার পিরভাষায় যােক আমরা Surface 

Structure এবং Deep Structure বেল থািক সই িহেসেব িবচার করেল দখব য একােলর 

ভ ুর ায় বাঙািল যৗথ পিরবােরর য িব  িচ  উপন ােস রেয়েছ তােক আমরা Surface 

Structure বলেত পাির। সই সে  এর অ রােল য বা বতা লখক ফুিটেয় তুেলেছন তা হেলা 

Deep Structure এই Deep Structure-এর সে  ঘিন তায় ল  হেয় আেছ উপন ােসর 

নামকরণ। িবষয়িট একটু দেখ নওয়া যাক। ‘ লতার ইেলক ন’ শ ব িট উ ারণ করেল 

আমােদর অনুভবী দৃি েত পিরদৃশ মান জগেতর পদািট যন সের যায়। আমরা ব র য পিট 

সাধারণত দখেত পাই সিট তার আসল প নয়। কননা লতা হেলা একিট অৈজব ব  যা 

াটন ও ইেলক েনর সমবায়। এই সূ  ধেরই তীয়মান হয় লখেকর ব েব র িনিহতাথ। 

লখক হয়েতা বলেত চেয়েছন যৗথ পিরবারিটর সকল সদস  ব ি  িহেসেব আলাদা রকেমর। 

িক  ব ি ে র এই াত টুকু সরােল দখা যােব তারা আসেল এক একিট শরীর মা । তারা 

ইেলক ন, াটন ইত ািদরই সমবায়। সসব ইেলক ন, াটেনর কণােতই তা থেক গেছ 

লাভ-লালসা, িবি তােবাধ। আর সসব বিশ ই মূত হেয় উেঠেছ চির িলর ি য়া-

িতি য়ায়, িচ েন ও কােয। অথাৎ এইসব বিশ  আপাত কাঠােমার অংশ। এবং Deep 

Structure-এর মেধ ই এর সকল বিশে র িশকড় থেক গেছ। Deep Structure-এর াটন, 

িনউ ন ও ইেলক েনর বিশ ই যন উেঠ এেসেছ উপিরতেল।   

‘ লতার ইেলক ন’ উপন াসিট ভােলাভােব পযেব ণ করেল দখা যােব এর বুনন 

সহজ নয়, জিটল౼  



 

 

ক. ‘‘ ছােটা মেয় ঝুলন এবং তার বর শি  খুব টনটেন। জািনেয় িদেয়েছ জরাজীণ 

জ েল ঢাকা ছয় কাঠার মেধ  তারা থাকেলও, চারপােশর াট, দাকান ঘেরর রমরমায় 

জােন এর মূল  কেতা! চুলেচরা িহেসেবর একিট পয়সাও যন তােদর অেগাচের িকছু 

িডল না হয়!’’৪১ 

                              —িবষয়গত সংঘােতর িচ   

খ. ‘‘ েমর মেতা একিট অপরাধ কাে  গীতা নািক হােত নােত গ ার ঘােট দুজনেক 

পেয় গিছল। মৃণাল িঠক পােশর বািড়র ছেল না হেল, ব াপারটা মািনেয় নওয়া যত। 

দূর  অেনক িকছুর মা া বদেল দয়।’’৪২ 

                     —মধ িব  পািরবািরক সমস ার িচ    

গ. ‘‘ি তীয় ব াচিটেক খেত দওয়ার িকছু আেগই শলর খয়াল হেলা চানটা সারা হয়িন। 

তােল কী খাইেয়-দাইেয় িবেকেল চান করেব?’’৪৩  

— যৗথ পিরবাের গৃিহণীর বাধ তামূলক জীবনযাপেনর িচ   

ঘ. ‘‘দীি  িব াস কের, সরব হেয় থাকার চাইেত নীরব িতবােদই অিধকাংশ মানুষ 

জীবেনর বিশ অংশ কাটায়। এটাই পিরণিত।’’৪৪   

  —একদা রাজনীিত করা যুবেকর বতমান পিরণিতর িচ   

ঙ. ‘‘ঔপিনেবিশক ৃিত িকংবা া জাগােনা লাল-সাদা চামড়ারা দেখ আর সমুে াপকূল 

ধের জিলিফেসর মেতা ক ম ভাসেত ভাসেত এইডস ঢােক শীতল চােখ।’’৪৫   

      —বাঙািল মানিসকতা ও সা াজ বােদর ভােবর িচ   

চ. ‘‘এখন মার কুমেড়াকাটার ইি ত পেয় গীতার ইে  হেলা কাল অিফস ছুিটর পর 

সুপার মােকেট িগেয় উেলর একটা নী-কাপ িকেন আনেব মােয়র জন । বেতা গীরা 

লািগেয় রাখেল িকছু আরাম পায়। সুপার মােকেট ব িদন যাওয়া হে  না। অিফস কিলগ 

ক নািদ বেলিছল কিফর সে  এখন দািম টিবল থ ি  িদে ।’’৪৬   

                            —মধ িব  মানিসকতার িচ   



 

 

এই ধরেনর উদাহরণ অজ  রেয়েছ। িবিবধ স  এেসেছ কেতা েলা মানুেষর জীবনযাপনেক 

িঘের। এেসেছ নানা রাজৈনিতক াপেটর টানাপেড়ন, একটা ধেমর ষাঁড়েক ক  কের। অজ  

স  মুখ উঁিক দয় ফেল একটানা গড়গড় কের পেড় যাওয়ার মেতা উপন াস এিট নয়। উপন ােস 

কেতা েলা কথা-ভি র উপি িত স ূণভােব আখ ানেক অন  মা ায় প েছ দয়। যমন౼  

ক. ‘‘কথার মজাটাই হে , অেনক িদেনর হেল কী হেব বঁেচও থােক ব কাল।’’৪৭  

                                              —পুরেনা কথার সে  সুেরেশর ভাবনা  

খ. ‘‘ ােদিশক কিমিটর সভ  অথচ চােখর দু- কােণ িপচুিট জমেত জমেত দৃি ই ফুিরেয় 

যাে ।’’৪৮                                     —বতমান রাজৈনিতক নতােদর সে   

গ. ‘‘জেলর মেতা সব তরেলরই বরফ হয়? রে র? িত যুে  যত র  ঝরেছ, জমাট 

বাঁধেল িহমালয়েক িডিঙেয় যােব।’’৪৯                             —দীি র েনর ভাবনা  

ঘ. ‘‘শরীর মােন বৃ ; ফল হে  কামনা এবং বাঁটা খেস যাওয়ার অথ নারীর ঋতুচু ত 

হওয়া। সব জেনই তা সুজন দুজেনর ইেলক ন ও াটন িনেয় ছা  পরমাণু বাঁধেত 

এিগেয়িছল।’’৫০                    —ঋতুচু ত হওয়ার পরও িববাহ সে  মীরার ভাবনা  

এই ভাবনা েলা যথাথই পরবতী ভাবনােক উে  দওয়ার পে  যেথ  নয় িক? আসেল 

উপন াসিটেত কািহিন কখেনাই  পায়িন, াধান  পেয়েছ আখ ান। উপন ােসর সমাি  অংশিট 

িবেশষভােব ল ণীয়౼  

ক. ‘‘এখন এ অ েল আর জ াৎ া ওেঠ না। উঠেলও আকাশ রখা বদেল যাওয়া 

অ লটায় জ াৎ ার শরীের এেতাই কাবন-মেনা াইড ঝুেল থােক, মেন হয় অ কার 

িকছুটা রহস ময় হেত চাইেছ।’’৫১  

খ. ‘‘চারপােশর াট বািড়র জানালা থেক আ ন দখেত কমন হেয়িছল, বলেত পারেলা 

না কউ। মৃত আ বাবুর স েকর ভাইেপা নুেলা হাবার মেতা বেল অ াি ন বাঝা যায়িন, 

জ ল- ঝােপ চমৎকার এতখািন জিম িছল।’’৫২  



 

 

অথাৎ ক নায় ভেস উেঠেছ একটা লতা ঢাকা পাড়া বািড়, সবুেজ সবুজ। সামেন ছােটা মাঠ, 

গাছ-গাছািল পূণ। হয়েতা বা চািরিদেক াট বািড় মেন হয় ফুসফুেসর মেতা কাজ করেছ সবুজ 

জিমটা। ঐখােন ব িদন আেগ বাস করেতা হমর ন- শল-িমরা-ঝুলন-সুেরশ-শি , আসত কু ন 

মাঝ রােত গাপেন। ঝগড়া হেতা, ভােলাবাসা হেতা। অসু তার পর আেরাগ , যমন হয় আম 

লােকর জীবেন িঠক তমনই। অথাৎ উপন াসিটর িতিট মুহূতই গেড় উেঠেছ অতীত সমেয়। 

আখ ােনর ান িব ু বেল যিদ িকছু থােক তেব তা হেলা হমর েনর বা  জিম। লখক এই 

ানিটেক অপিরবিতত রেখ কােলর পিরবতন ঘিটেয়েছন, বতমােনর উপর াপন কেরেছন 

অতীতেক।  

আমরা জািন ম ািজক াল িরেয়িল  উপন ােস ‘Real’ এবং ‘Unreal’-এর ঘেট মলব ন 

এবং এই মলব ন ঘটােনা হয় গূঢ়তর বা বতােক কােশর উে েশ । ‘ লতার ইেলক ন’ 

উপন ােসও এই মলব ন ঘটােনা হয় গূঢ়তর বা বেক কােশর উে েশ । এছাড়া সমেয়র 

ব বহােরর াত ও ‘Real’ এবং ‘Unreal’-এর সীমােরখা ভেঙেছ। ঘেট যাওয়া ঘটনােক 

ভিবষ েত ঘটেব এমনভােব উপ ািপত করা হেয়েছ। ফেল মায়া-ঘন পিরেবশ সৃি  হেয়েছ। পুেরা 

আখ ােন সময় কখেনা একমুখী গিতেত অ সর হয়িন। কখেনা সামেন এেগায়, কখেনা এেগােত 

অতীেত। ফেল সমেয়র মেধ ও আব  হয় ব ানুপািতক স ক। এইভােব সময়েক ব বহার 

িনঃসে েহ বাংলা কথাসািহেত  নতুন। এে ে  সাধন চে াপাধ ায় অনায়ােস পিথকৃেতর স ান 

দািব করেত পােরন।  

উপন াসিটেত বশিকছু উপমা এবং িচ কে র সমাহারও ল  করা যায়। সই সে  িতিন 

ি য়াপদেক বােক র েত েয়াগ কের বাক েক দীঘািয়ত কেরন। ি য়াপদ গঠেনর ে  দখা 

যায় িবপরীতধমীতা। যমন౼  

ক. ‘‘আেমর গােছ, সুপুিরর মাথায় বেড়া বেড়া পান পাতার মেতা ছড়ােনা লতার শকড় 

বাকড়।’’৫৩                                                                  —উপমা  



 

 

খ. ‘‘ হমর েনর মেন পেড়েছ, ঝুলেনর ন াবা ধরা পড়ার থম িদেনর মেতা েমাট 

রােতর জ াৎ া িছল।’’৫৪                                                    —উপমা  

গ. ‘‘ পাড়া ন র মেতা ইেলক ন েলা চূণ হেয় গল।’’৫৫                    —উপমা  

ঘ. ‘‘সুেরশ রিঙন কাঁচ পছ  কের বেলই, মেন হয় জলেক সবদা কাঁেচর মধ  িদেয় 

দখার শখ বিশ। রং ধারণ করেলই জল ভীষণ রহস ময়।’’৫৬                —িচ ক    

ঙ. ‘‘ বশ িকছুিদন পর স া রােত চাঁদ উেঠ মাঝরােত ডুেব গেল আচমকা বািড়টায় 

আ ন। ঘুেমর আ ন ব  রহস ময়।’’৫৭                                    —িচ ক   

চ. ‘‘ দখত গীতা বাইের রাদ উেঠেছ িকনা!’’৫৮                   —ি য়াপেদর ব বহার  

ছ. ‘‘কুিড়েয় দখেত পল িনছক জ াল নয় এিট, ক বা কারা যন জানালা গিলেয় 

ফেল িদেয় গেছ পড়বার উে েশ ।’’৫৯                          —ি য়াপেদর ব বহার  

জ. ‘‘ ভেব দখুন, ঘুষ-ঘুষ কির বেট আমরা…ঘুষ দওয়া নওয়ার আওতার বাইের 

আমােদর ষাট কািট তা অপরাধ কমেছ না।’’৬০                  —ি য়াপেদর ব বহার 

ঝ. ‘‘খঁুজেত খঁুজেত অবেশেষ ওয়ািশং মিশনটার পেটর মেধ  চশমাটা পাওয়া গল। 

কখন ভুেল রেখ িদেয়িছল যে , খয়াল িছল না। ধীের-সুে  চশমাটা চািপেয় গীতা 

কাগজ পেড়।’’৬১                                                —ি য়াপেদর ব বহার 

পাি পুরাণ : উপন াসিটর গঠনৈশলী ও িবষয়ব  পযােলাচনা করেলই বাঝা যায় এিট িচরাচিরত 

কথাসািহেত র গ ািলকা বােহ হািরেয় যাওয়ার মেতা উপন াস নয়। ‘পাি পুরাণ’-এর কািহিন 

যৗিগক। উপন ােসর শলী িবচাের সাধারণত উপন াসেক িতন ভােগ ভাগ করা হয়౼সরল, জিটল 

ও যৗিগক। সরল কািহিনেত একিটমা  কািহিন ল  করা যায়। জিটল কািহিনেক মূল কািহিনর 

সে  ান ও কালগত বিচ  িনেয় অ ধান ঘটনা বৃ াকার িঘের থােক। অথাৎ মূল কািহিনর 

িতনিট Dimension থােক। আর যৗিগক কািহিনেত দখা যায় ান, কাল ও পা -পা ীর বিচ  



 

 

িনেয় য কািহিন গেড় ওেঠ তার সব িল তী তায় সমান না হেলও িনজ তায় স ূণ িনরেপ । 

যৗিগক কািহিন বা ট স েক বলেত িগেয় সমােলাচক হীেরন চে াপাধ ায় য কথা বেলেছন 

তার উে খ করেল ‘পাি  পুরাণ’-এর কািহিন স েক একটা  ধারণা জ ােব౼  

‘‘এই জাতীয় উপন াস য কবল ব ি  িবেশেষর সামি ক পির ু টনেক অবল ন কেরই 

গেড় উঠেত পাের, এমন নয়౼অেনক সময় কােনা শহর, িবেশষ জনসমি , িবিশ  

িত ান ভৃিতেকও এমনভােব অবল ন করা হেত পাের যােত সই শহর, জনসমি  বা 

িত ান িনেজই উপন ােসর ধান ‘চির ’ হেয় ওেঠ। এ জাতীয় উপন ােস বশ িকছু খ  

আখ ান অপিরহায, একমা  লখেকর সেচতন অিভ ায়ই তােদর িনেয় সংঘব  ট 

রচনা করেত পাের।’’৬২  

উপন ােসর আখ ান বিণত হেয়েছ কথেকর জবািনেত। তাঁর কথেন ঘুের িফের এেসেছ একিট 

চিরে র কথা। কােনা িবেশষ নােম িচি ত না কের লখক তােক এক তীকী মা া দান 

কেরেছন। স ‘হািটপানা’ পৗরসভার সােড় সাত বগমাইল ঘুের ঘুের ত  কেরেছ নানা চূণ 

ঘটনা। সসবই উেঠ এেসেছ উপন ােসর পাতায় পাতায়। আখ ােনর সূচনা ‘হািটপানা’ পৗরসভার 

াগৃেহ। ি তীয় অধ ােয়রও সূচনা এই অনা ী চির িটর কথায়। পৗরসভার একিট ওয়ােড 

িবিভ  এলাকায় স হাঁটেত-হাঁটেত প েছ যায়। ংস া  অ ািলকা, াচীন দব ও মি র এসব 

ঘুের স চেল আেস িব. িট. রােডর উপর। তার চাখ িদেয় আমরা দিখ িচর চনা িব. িট. রােডর 

চারপােশর বা ব িচ ౼গ ােরজ, পে াল পা , ইট-বািল, লির-ম াটােডােরর সাির, চা-িবিড়র 

দাকান, ভু া ভাজা, িছট কাপড়, চু ুর ঠক, যানবাহেনর িভড় ইত ািদ। এরপর চির িটেক সিরেয় 

সব  কথেকর র বেড়া হেয় ওেঠ। তাঁর িচ ল বণনায় জীব  হেয় উেঠেছ ‘হািটপানা’-র পােশর 

পৗরসভা এলাকায় অবি ত, থানার এবং উড়ালপুেলর িনেচ অবি ত ু েলর কম মুখরতা। অথাৎ 

কােনা চির েক ক  কের এই উপন ােসর কািহিন গেড় ওেঠিন। এর কািহিন আবিতত হেয়েছ 

কােনা একিট অ েলর জনসমি েক িনেয়। উপন ােস য অনা ী চির  রেয়েছ তা আসেল একিট 

তীকী চির । স আসেল সময়। সমেয়র বুেক ঘটনা বাহ যমন কের দাগ কেট যায় তােকই 

লখক কখেনা সহানুভূিত, কখেনা িতযক দৃি েত দেখেছন। কীভােব এই চির েক উপন ােস 



 

 

এেনেছন তা লখেকর ভাষায় দখা যাক౼‘চির িট’ পৗর িত ােনর সােড় সাত বগমাইল এলাকা 

ঘুের, একেশা বছেরর যত েলা রিব, সাম, বুধ,  অতীত ভা াের জমা হেয়েছ, সই ূ পাকৃিত 

িববণ, ছঁড়া-ফাটা বার েলা খঁুেজ, ধুেয়-মুেছ ব াব ী কের এই মে র পােশ হািজর করার জন  

হাঁটেত থাকল। যমন౼শহেরর কাগজকুড়নীরা কুিড়েয় বিড়েয় িপেঠ বাঝা চািপেয় কােনা গিদর 

মািলেকর কােছ আেস। আ া, এইসব কুেড়ােত িগেয় আজকাল লুেকােনা তাজা বামায় অ  খসা, 

র া  বা িনহত হেয় যায় না? এইসব ঝুঁিক িনেয়ও চির িট ভীষণ একিট জদ-মাখােনা তেজ, 

ি র-কে , িস া  কের বসেলা, এখােন এই হেলর মেধ ই িকছু ণ পর ও েলা িনেয় এেস স 

হািজর হেব। তখেনা বুঝেত পােরিন, ব  পুরেনা রংচটা ছােটােবলাকার এক বুধবাের পাড়ার িবি  

বুিড় য পুরেনা কথািট বেলিছল, তা আর উ ার করা যােব না।’  

এই িবেশষ চির িট একিটর পর একিট িদন সং হ কেরেছ যমন౼রিববার, বুধবার, সামবার 

এবং বৃহ িতবার। িতিট িদন ফুেট উেঠেছ নানা চূণ ঘটনার কালােজ। এবং এসেবর মধ  

িদেয়ই লখক একােলর বাঙািল নাগিরক সমােজর নানা িদক অকু  বা বতায় জীব ভােব ফুিটেয় 

তুেলেছন। চির িট যন খয়াল খুিশেত চলা তীক। এক একিট িদেন য সকল ঘটনা তুেল ধরা 

হেয়েছ সই সকল ঘটনার সে  ল  হেয় থাকা চির  এবং তােদর ি য়া- ি য়া িনজ তার ের 

বাঁধা। সংলােপ আচরেণ, িতি য়ায় তােদর িনজ তা । ফেল আখ ান অনায়ােসই ব  িরক 

চহারা নয়।  

আখ ােনর থম িদেক সাধু বাংলা ি য়াপদ সমি ত িববৃিতমূলক গদ  ব বহার করা 

হেয়েছ। এই অংেশ তৎসম শে র অনুপাত িকছুটা বিশ। তা সে ও ভাষার শ  িবন াস, কতা-কম 

ি য়া ও িবেশষেণর পার য সরল বাংলা বাচেনরই অনুবতী। এই সাধু বাংলা ভাষায় দু হতার 

কােনা র নই যমন শরৎচে র সাধু বাংলায় আমরা দিখ। সাধন চে াপাধ ােয়র ভাষা অবশ  

শরৎচে র ভাষার তুলনায় সংহত, তী  ও টনশন ধের রাখার পে  বিশ উপেযাগী। যিদও এই 

পাথক  দুই যুেগর ও দুই লখেকর মানিসকতার। উপন ােস সাধু ি য়াপদ সমি ত িববৃতমূলক 

গেদ র ব বহার কীভােব ঘেটেছ তা দেখ নওয়া যাক౼  



 

 

‘‘আগামী পাঁচিট িদন ফুরাইেলই, বার, াধীনতা আিসেল ােম কীভােব উৎসব পািলত 

হইেব, তাহাও হিরমাধব িবিশ েদর লইয়া পিরক না কিরয়ািছেলন। িতিনই তা নতৃ  

িদেতেছন। বৃহ িতবার সম  রাি  রিডওিট খালা থািকেব; িঠক বােরাটায় িতিন ছাঁেদ 

উিঠয়া গৃেহর ব ুকিট লইয়া দশ দশিট ফায়ার কিরেবন; িনিদ  পাশােক দল বাঁিধয়া 

িকেশার-িকেশারী ভাতেফিরেত বািহর হইেব, জাতীয় পতাকা উিঠেব াইমাির ু েলর 

মােঠ। িমি  িবতরণ, ব ৃ তা, সংগীত এবং স ায় পাড়ার দু-চারিট দালানেকাঠা দীপমালায় 

সািজেয় উিঠেব।’’৬৩ 

‘‘সকাল হইেত কাতাের কাতাের মানুষ আশ-পােশর ামা ল েলা হইেত শেনর মুেখ 

চিলয়ােছ। তখন হািটপানার অিধকাংশ জ ল-বাগান-ধানে ত। তারই মেধ  আেছ বংশ-

পর রা বিহয়া চলা পিরবার সকল। তাঁিত-কুেমার-কামার-নািপত কুলীন-কােয়ত 

ইত াকার নানা খে  িবভ , ছড়াইয়া থাকা াম িলর মেধ  িব র ফাঁক౼কাদা পেথর 

ধানে ত, ভয় সং ার এবং নানা ধরেনর বাগান জ েলর।’’৬৪  

থম উদাহরণিটেত আমরা দখেত পলাম দীপ-মালা-স া কাথায় হেব তা িনেদশ কের 

িদেয়েছন সাধন চে াপাধ ায়। ‘দালান কাঠা’౼অথাৎ স ূণ গৃহে র বািড়েত। গিরেবর কুিঠের য 

াধীনতার বাড়িত আেলা ালাবার সং ান নই౼এই সত  ঐ একিট শে র িবন ােস পির ু ট।  

চিলত রীিত অনুযায়ী Time এবং Space সমানুপািতক হেয় থােক। তােদর অব ান হয় 

একই ভূিমেত। আেলাচ  উপন ােস কথেকর অব ান বতমােনর একিট িনিদ  িব ু েত এবং 

বতমােন অব ান কের িতিন মুখ িফিরেয়েছন অতীেতর িদেক। সই অতীেত একিট চির  একিট 

িনিদ  সময় িব ুেত দাঁিড়েয় এক একিটবার সং হ কেরেছন। তার চাখ িদেয়ই সংঘিটত 

ঘটনা িল লখক দেখেছন এবং উপ াপন কেরেছন। এর ফেল উপন ােস নানা কার 

েমােটািপক পিরসর তির হেয়েছ౼  

ক. কথেকর বতমান িব ু েত অব ান িক  আখ ান বণনায় দখা যায় অতীত মুখীনতা।  



 

 

খ. আখ ােনর চির  তার বতমােনর একিট িব ু েত অবি ত। কাযাবলী বতমান এবং 

অতীত দুই সীমানােতই সািরত।  

এভােবই উপন ােসর আখ ােন Time এবং Space বা েমােটােপর িতনিট পিরসর তির হেয়েছ।  

পূেব উে িখত উপন াস িলর মেতা আেলাচ  উপন াসিটেতও ল  করা গেছ (;), (!), 

(…), (?), (,), (-) ভৃিত িচে র ব বহার কের বাক েক দীঘািয়ত এবং জিটল করার য়াস। যমন౼  

ক. ‘‘ েপালী পাঁচ মেঘর সাইড লাইন েলায়! সবাইেক পছেন ফেল ছুট ছুট! একটা 

যাদু! অফুর  কী যন! এেতা বাতােস াস িনেত ক ! পছেন ছুটেছ একটা িপচ রা া! 

সামেনও তাকােল দূর িপচ রা া! রা া রা া রা া রা া! বািলর পাহাড়, ম ভূিম! দশ! 

আবার পাহাড়! পাথেরর পাহাড়! লবেণর পাহাড়! নরম ফুেলর পাহাড়! একটা দৗড়! 

একটা মুি ! একটা ভােলাবাসা! একটা মঘ! অেনক মঘ! অেনক গাছ পাতা! অেনক 

মাঠ! অেনক হািরেয় যাওয়া! থাম  আপ! িমটিদ থা-ন-ডা-র! আহা: কী সাঁতার! 

অ কার…অ কার…ভয়…িপপাসা…ভয়…িপপাসা…কই িপপাসা?’’৬৫  

খ. ‘‘হািটপানায় এযাবৎ দুেটা আবাসেনই এ ব ব া আেছ; ট হাট বাইেরর কউ ঢুকেত 

পাের না; নাম-ধাম পিরচয় জািনেয় ােটর কিলং বল বাজােত হয়।’’৬৬  

গ. ‘‘ ক উ র দেব? কউ কী অ েল জীিবত আেছন িযিন ঐ িদনিটেত জে িছেলন?’’৬৭  

ঘ. ‘‘পরিভন হঠাৎ কামর থেক িপ ল দিখেয় বেল౼ দখিছস? …দুহাজার েণ রিড 

রাখ…আধঘ ার মেধ  আসিছ। …ব বসা করেব, িকছু ছাড়েত হেব না?’’৬৮  

ঙ. ‘‘ তামার কথা েলা অন ভােব সত  িক  রাউত ষাল আনা সিঠক বা ব সত ! দব 

কুমার কী যন বলেত যাি েলন, অমর কৃ  থািমেয় দন౼জািন কী বলেব! ফান কলার 

িটিভ-ি জ িনেয় অেনক িট নী সেয়িছলাম আিম…আজ এ েলা আমার মজদুর ভাইেয়র 

কােছও েয়াজনীয় হেয় গেছ! …জািন, নতােদর বািড়েত অনু ােন িমনােরল জল ও 

দশ-পেনেরা বছের মামুিল হেয় যােব! আজ নতােদর িনরাপ ায় কািট কািট খরচা।’’৬৯  



 

 

উপন ােস আখ ােনর িতিট বাঁেক আমরা অনুভব কির লখেকর িনয় ণ করার বল ইে । এই 

Implied Authority-ই আখ ানিটেক উ রাধুিনক উপন াস হেয় উঠেত দয় না। স াবনা 

জািগেয়ও শষ পয  উপন াসিট আধুিনকতাবাদী িতেবদন হেয় থােক। উপন ােসর নামহীন 

তীক চির িটেক মেন হয় স যন লখেকরই অপর স া। যা স দেখেছ সই জীবন তার চাখ 

িদেয় আমরা দিখ তারই মেনর ভাষায় আমরাও তােক িলেখ নই মেনর পাতায়। তমনই একিট 

িদন আজেকর িদন আর আজেকর ভাষার উদাহরণ সামেন রেখ সাধন চে াপাধ ােয়র 

‘পাি পুরাণ’-এর ভাষা-িনমাণ- বণতার স ান আপাতত শষ করা যাক౼  

‘‘চির িট এখােন ঢুেক পেড় মা  বছর খােনেকর পুরেনা একিট সামবার ব ায় ভের 

িনেলা। িদনিটর আকাশ সাতসকাল থেকই িছল ঘালােট। একিট বািড়র সামেন পুিলশ 

িজপ উপি ত। সামান  িকছু কৗতূহিলর িভড় রা ায়। একজেনর ু টাের চেপ গ ীর 

মুেখ পৗর িতিনিধ দুলা নামল। ওর ডান হােতর বুেড়া আঙুলটা নই౼কী সব কারেণ 

উেড়-ফুেড় িগেয়িছল কােনা কােল। বািড় িলর ফাঁকা জানালায় স ানী লাকজন౼এছাড়া 

 প ীর এক নং রােডর ২৫ ন র দড়তলা বািড়টা দেখ িকছুই অনুমান করা যােব 

না। বািড়র পাঁিচল ফাটােনা দাকানঘর ‘কা বীিথ’ আটস অ া  াপট ’-এর দাকানিটর 

অিবিশ  আজ সাটার ব । পাড়ার দাতলা-িতনতলা বা সদ  হওয়া াট েলা তােদর 

কােজর িঝটা না ঢাকা পয  ব াপারটা যার যার মেতা সািজেয় িনেত পারেব না। রা ায় 

জীপ াইভারিটর গােয় ইউিনফম, িনঃ ৃহ উদাসীন বেস আেছ বস িফের আসার জন । 

ঘেরর মানুেষর কােনা িচ  নই বারা ায়।’’৭০   

গিহন গাঙ : আেলাচ  উপন াসিটর Content এর মেতা আি েকর িদকিটও মননশীল পাঠেকর 

কােছ অিভনবে র দািব রােখ। কারণ উপন াসিটেক যিদ আমরা কথন- শলীর িদক থেক িবচার-

িবে ষণ কের দিখ তাহেল দখা যােব সব ই লখেকর জবানীেত আখ ােনর সূচনা হেয়েছ। 

কখেনা কখেনা চির িল িনজ িনজ ভি মায় কথা বলার চ া করেলও পিরেশেষ দখা যােব 

আখ ােনর পূণ বাঁক িলেত সবদাই লখেকর রই াধান  পেয়েছ। ধু এখােনই শষ নয় 

আখ ােনর সমাি ও ঘেটেছ সব  লখেকর জবানীেত। এছাড়াও উপন ােসর উপ াপন শলী 



 

 

িবে ষণ করেল দখা যায় সব  লখক যন সমকােল বা অব বিহতপূেব সংঘিটত ঘটনার বণনায় 

হেয়েছন বৃ । অথচ সাধারণ পাঠক মাে ই জােনন ঘটনার সংগঠন এবং তার উপ াপনা 

কখেনাই যুগপৎ ঘটা স ব নয়। অথচ লখক Earth Reality-র সে  Paper Reality-র জগেতর 

এই িব ম সৃি  করেলন। এই সেচতন িব ম য Earth Reality-র সাদামাটা ঘটনােক রসঘন 

কের তালার তািগেদ তা সহেজই অনুেময়। এই িব ম সৃি  করার জন  লখক কখেনা কখেনা 

Flash Back রীিতর আ য় িনেয়েছন। উপন ােসর থম পিরে েদ দয়ােলর পিরচয় িদেত িগেয় 

লখক ডুব িদেয়েছন অতীেত তুেল ধেরেছন দয়ােলর িশকাের িগেয় বনিবিবর সা ােতর বৃ া , 

বনিবিব থান িনমােণর াপট িকেশারীর ভােব তার ব েব পিরণত হওয়ার ইিতহাস। এেসেছ 

ি ানেদর সে  মােলাপাড়ার ব বেদর িববােদর কথাও। ি তীয় অধ ােয় এইভােব Flash Back 

প িতর সাহােয  লখক তুেল ধেরেছন লিলতেক িনেজর ফাঁেদর আ েয় তুেল আনার জন  

আবদুেলর সুচতুর য়ােসর িদকিট। এভােব সেচতন অ ঘােত ঘটনার পার য হেয়েছ চুরমার। 

ফেল বা বতার ফাঁক িল যমন পূরণ হেয়েছ, তমনই আখ ােন স ািরত হেয়েছ মৃদুম  নাট -

রস। 

‘গিহন গাঙ’ উপন ােস কথেকর বয়ােন সব তার ভাবিট । এমন কথন- শলী 

িবষয়ব  ও ি ত উভেয়র সে  সি িলত হেয় যায়। অথাৎ কথক য অ েলর সে  পিরিচত 

তার াণ আেলাচ  বাচন ভি েত উেঠ আেস। তাই বা বেবাধ ও কথন- শলী অেনক সময় এক 

সূে  িথত হয়। এর ফেল এই সব িবষেয়র বণনার সূ  ধেরই আখ ােন এেকর পর এক িবিভ  

উপমা ও িচ কে র জ  হয়। যমন౼ 

িচ ক  :   

ক. ‘‘ননীবালা তুলসী তলায় শাঁেখ ফু ঁ িদেয়িছল। গাল দুেটা ফুিলেয় দম টেন টেন 

একা িচে  শাঁখ বািজেয় চেলেছ। স িন দূর-দূরাে র পিথকেক ব াকুল কের 

তােল।’’৭১ 



 

 

খ. ‘‘ছইেয়র বাইের টেনা পাটা-জালটা। সারািদেনর রাদ-বাতােস িকেয় ছড়াে  

আঁশেট গ । গ টা বাতােস উেড় যায় না। নৗেকািটেক িঘের রােখ। যমন িঘের আেছ 

দুি ার ছায়া। নৗেকার খােল পেড় আেছ দু-চােকান ভটিক মাছ, খািড়র মুেখ সানালী 

মৎস  কন ার গিহন গােঙ খলেত খলেত এেসিছল, ধরা পেড়েছ িশকাির ওই 

মাছরাঙােদর হােত। ওরা মৎস  কন ােদর গ  পায়; মরণ ফাঁেদ তুেল আেন।’’৭২ 

গ. ‘‘ নৗেকাটা গােঙর পূব তীর ঘঁেষ আসেছ। মােঝ-মােঝ ঝুঁেক পড়া দু-একটা বােনর 

গাছ ছইেত ঘেষ যাওয়ার শ ।’’৭৩ 

ঘ. ‘‘খািড়র মুেখ সানালী মৎস  কন ারা গিহন গােঙ খলেত খলেত এেসিছল, ধরা 

পেড়েছ িশকাির ওই মাছমারােদর হােত। ওরা মৎস  কন ােদর গ  পায়; মরণ ফাঁেদ তুেল 

আেন।’’৭৪ 

ঙ. ‘‘কেতা স া-সকাল, মঘ-বাদল-শীেত, কেতা আন - বদনার মুহূেত গােঙর জেল 

ভাসেত-ভাসেত নৗেকার গলুইেয় দাঁিড়েয় মাথা উঁিচেয় লািফেয়েছ, ‘ দখা যায়! দখা যায়! 

চালাও একটু জাের জায়ানরা।’’৭৫ 

উপমা :  

ক. ‘‘…স  সুেতার মেতা খাল েলা অরেণ র গভীের হািরেয় গেছ।’’৭৬ 

খ. ‘‘ সানার বণ দহ এমন ান, মুে ার কুিচর মেতা চাখেজাড়া ফ াঁকােস।’’৭৭ 

গ. ‘‘দয়ােলর উে িজত গলা েনও িতি য়া হেলা না কােনা; কচু পাতার মেতা মাথা 

নাড়েত লাগেলা।’’৭৮ 

ঘ. ‘‘মােছর পয়সা গান- বগেণর মেতা।’’৭৯ 

ঙ. ‘‘ চাখ েলা ি র, নানা জেলর বুক বেয় িশকািরর মেতা নেম যায় খািড়েত অরেণ র 

কােল।’’৮০ 



 

 

চ. ‘‘মােলাপাড়ার অিধকাংশ গর র বসত বািড়টুকু ঝকঝেক-তকতেক, ছিবর মেতা।’’৮১ 

ছ. ‘‘ছ-ভািটর পথ, মাহনায় মাছ মেরেছ তারা যখােন জ লও শষ, কবল উঁচু উঁচু নল 

ঘাস আর ম  িশংওয়ালা বাছুেরর মেতা হিরণ।’’৮২ 

উপন ােসর উপমা ও িচ ক িল একিদেক যমন ানীয় রঙেক িব তার সে  ফুিটেয় তােল 

অপরিদেক তমনই লখেকর দীঘ জীবন অিভ তার দশন স েক আমােদরেক সেচতন কের 

তােল। 

বণনা ভি র এই শলী বা আখ ান ব ৃ তার মেধ  িমেশেছ গিতর সুর, য গিত নদীর 

ােতর মেতাই ধীর ও  বেল আমরা মেন কির। এখােন বণনার শলী অেনকটাই 

িসেনম ািটক। অথাৎ ক ােমরা ম ােনর চােখ দূের হঠাৎই যন একটা নৗেকা ভেস উেঠেছ। য 

নৗেকািট এিগেয় আসেছ তীেরর িদেক। ক ােমরা ম ান দীঘ Shot ছেড় মশ াজ শেট যন 

নৗেকািটেক ধরার চ া করেছ। এর ফেল নৗেকািট আরও বিশ কের দৃশ মান। এভােবই 

আখ ােন গিতর সুর মেনই আখ ান এেগায় থ গিতেত। সখানকার ধীের বহমান জনজীবেনর 

সে  এই শলী য একা ভােবই সংগিতপূণ একথা বলা বা ল । 

ভাষা :  

উপন ােস বণনার পাশাপািশ সংলাপধমী আেলাচনাও উপন ােসর আখ ােন এেসেছ। চির িলর 

িবিভ  সংলােপর মধ  িদেয় আখ ান এিগেয়েছ। অথাৎ সংলােপর মধ  িদেয় এই মােলাপাড়ার 

মানুষ িলর একিদেক যমন লাকিব াস, জীবন ঘিন তা তা পেয়েছ তমনই অন িদেক 

ভাষার মধ  িদেয়ই একিট সমােজর মূল র উেঠ আেস। তখন ব ি  িবেশেষর ভাষা আর 

ব ি গত গি েত সীমাব  না থেক সংি  সমােজ ব ব ত ভাষার ছাঁদিট তাঁর লখায়  হেয় 

ওেঠ। যমন౼ 

ক. ‘‘ তামার কপাল েণ গা মরা কাটােল এ মাছ আেস?  

তামার নািতর ভাগ  হ, মােলার পা  



 

 

িবেয়ােলাই না, আর বইেল িদেল লািত? লিলেতর মুেখ বিল রখায় হািসর িঝিলক খেল 

গল। 

িগেয় দখবা নািতর মুখ। 

পান-বাতাসা খইেয়া িণন। 

ধু? … তামার বউের লেকায় ঘুরব না?’’৮৩      

খ. ‘‘চােকান ভইের মাছ আইনেলই য পরিদেনর ল  ব  হইয়া যায় গা?’’৮৪  

গ. ‘‘ওই তা দুঃখু আমার। …মাছমারা হেল কী জিমর ঝি  পায়াই? তারও যমন 

বুি !’’৮৫  

ঘ. ‘‘িডিবরটা ালািব ন? লিলত িজে স করেতই হারান মুখটা তুেল বেল, ালািন 

নই…। 

এ া! অবাক হেতই হারান লাউ িবিচর মেতা হলেদ দাঁত মেল বলল, রা সটা ব  

ালািন টােন খুেড়া…।  

কামরটা মট মট িসেধ কের লিলত বলল, চাি  ডাল ভাত মােদর খািত লাগেব না? 

…চ, দা-খান লেয়!  

কমেন? 

ালািন ভেঙ আিম। বেড়া গােছ চইলেব না, সামেন ছােটা বােনর জ ল আেছ…। 

িণর ট ানা শষ আিফং খেয় িঝমি ল। িবড়িবড় কের বলল, তা যইেত পার। … 

ওনােদর মুখ বঁইেধ িদেয়িছ।’’৮৬ 

এইসব উদাহরেণর ারা  বাঝা যায় সমাজ ভাষার গিত ও কৃিতেক। উপন াসিটেক 

উপভাষাগত িদক থেক পযেব ণ করেল দখা যােব বাদা অ েলর মানুেষর মৗিখক ভাষা বাঙািল 

উপভাষার সে  সংি । যমন౼‘চইলেব’, ‘খািত লাগেব; ‘লেয়’ ‘কমেন’ ইত ািদ ি য়াপদ িল 

একা ভােবই বাঙািল উপভাষার। ‘িকছু লাগেব’, ‘ ভেঙ আিন’ এসব ি য়াপদ তা রাঢ়ী উপভাষায় 

িবেশষ কের ভ  বাঙািলর মুেখ ব ব ত হয়। তেব? আসেল এইসব অ েলও জািতগত িম ণ 



 

 

ঘেটেছ। ওপার বাংলা ও এপার বাংলার মানুষ পাশাপািশ বসবাস করায় দুই সমােজর িম ণ ল  

করা যায়। আর এই সি িলত িম েণরই সা  িহসােব উদাহরণ িল উেঠ এেসেছ।  

সময় :  

‘গিহন গাঙ’ উপন াসিটেক পুেরাপুির পযেব ণ করেল দখা যােব এখােন ধুমা  উপমা-িচ ক  

বা ভাষার ব বহারই নয়, আরও িবিভ  িবষয় খুব সেচতনভােবই লখক তুেল ধরার চ া 

কেরেছন౼তার মেধ  অন তম িবষয় হেলা সময় ও তার ব বহার। আমরা জািন কােনা কােনা 

সময় ঘটনা ক ীভূত হয় একরকম ভােব এবং আখ ােন তা িবন  হয় অন ভােব। তাই লখক 

আেলাচ  উপন ােসও খুব সেচতনভােব ঘটনার কালগত পার যেক ভেঙেছন। এমনিক আখ ােনর 

সূচনা সব  কথেকর কথেন! 

‘‘গােঙর বাতােস নৗেকািট খবর িনেয় িফরেছ।’’৮৭ 

এই বণনামূলক বােক র মধ তায় কথা ব র পদা উেঠেছ। এরপর মাটামুিট বতমােনর সে  হাত 

ধরাধির কের আখ ান এিগেয়েছ। আবার কখেনা সেচতনভােব বহমান ঘটনার গিত লখক িগত 

কেরেছন। যা া কেরেছন কখেনা ভিবষ েতর িদেক। যমন౼  

‘‘এরপর  হেব ভিড়। পাড় বাঁধােনা, নানা মািটর উঁচু সংকীণ পথ এঁেক বঁেক চেল 

যােব গ , গাঁ আর ফসেলর মাঠ ঘঁেষ ঘঁেষ।’’৮৮ 

এভােব ি িমত সময়েক অন  সময় মা া দান কের লখক াশব াক ঘটনায় িনেয় এেস 

উপন াসিটেক অন মা া দান কেরন, যখােন চনা িবষেয়র মেধ  অেচনার েলপ মেন হয়। 

প  িবপ  : আেলাচ  উপন ােসর আখ ােনর সূচনােতই লখক উপ ািপত কেরেছন দু-ন র 

েকর যুগেবিড়য়া াম প ােয়েতর এক বাড িমিটংেয়র দৃশ পটেক। যমন౼ 



 

 

‘‘ বাড িমিটংেয় ধােনর িব ে  িবেষা গার  হেয় গল। … ধান বাদল কমকার 

হতভ ; ল ায় অপমােন টিবেল মাথা িনচু কেরিছল মুহূত খােনক, শেষ িধিকিধিক 

কুিটল ােধ হাসেত  করেলা।’’৮৯ 

দু-পে র উ  িধরালােপ সই বাড িমিটং জেম উেঠেছ। এমনিক পিরি িত এেতাটাই বগিতক 

য সিদেনর মেতা িমিটং সমা  করেত বাধ  হয়। আবার উপন ােসর সমাি েত লখক গাকুল ও 

দুলালীর কথা েলােক িবিভ  ভাষা-ভি মা েয়াগ কের িলিপব  কেরেছন। যমন౼ 

‘‘ গাকুল দুলালীর শষ কথা েলা নেত পল না। অ কাের টচটা ািলেয় রা া ধের 

চেল যায়। অ পূণা ঘের এেস িজে স কের౼ ক এেসিছল র? দুলালী জবাব দয় না। 

অ কাের গাকুেলর গাল ভাসমান টেচর আেলািটর চলা ফরা ল  কের। মেন হয় 

অজেয়র বুেক গভীর রােত কুয়াশা সিরেয় হ ািরেকেনর মৃদু আেলােত ক যন নদী 

পিরেয় যাে ।’’৯০ 

অথাৎ লখক উপন ােসর  এবং সমাি র মেধ  য বণনা িদেয়েছন তার িব র পাথক  আমরা 

দখেত পাই।  

সাধন চে াপাধ ায় মেন কেরন তৎকালীন সময় অথাৎ ৭৭-এ মতায় এেসিছল বাম  

সরকার অেনক সং াম ও র েয়র িবিনমেয়, সাধারণ মানুেষর আশা-আকা ার নব উ রণ ও 

মতায়েণর বৃহৎ  িনেয়। িক  একদশক পার হেত না হেতই তার মাহ ভ  হয়। ি ের 

বাসা বাঁেধ দুনীিতবাজেদর। দুিদেনর স ীরা ধীের ধীের ব থ হয় েবশ কের সুিবধােভাগীর দল। 

এরপর আভ ের  হয় উপদলীয়, মতােক । অনাচােরর গরােজ  পিরণত হয় পি মবে র 

প ােয়ত ব ব া। আেলাচ  ‘প  িবপ ’ উপন াসিটর উপ াপনা ভি  িবচার করেল দখা যােব 

পি মবে র সমাজ ব ব ারই এক িশি ত বয়ানেক। সব  কথেকর কথন- শলী এই উপন ােসর 

অবল ন। কথা হয়েতা ঘটনার অংশভাগ নন, তেব বণনার ভি  থেক মেন হয় বিণত ঘটনার 

সব ই তার দৃি েগাচর। উপন াসিট সুখপাঠ  আখ ান নয়। যিদও গে র একটা চারাটান শষ 

পয  থেকই গেছ। ওই টােনই শষ পয  উপন াসিট পাঠেযাগ  হেয় ওেঠ। তেব উপন াসিটর 



 

 

মূলম  িক  অন  লুিকেয় আেছ। অথাৎ এর মূল  সমেয়র উপাজেনও সমাজ ব ব ার 

দিললীকরেণ। লখক িনেজও তা ীকার কেরন। যমন౼‘ভূিম সং ার ও প ােয়ত ব ব ার মধ  

িদেয় য গরীব ও সাধারণ মানুষ কিমউিন েদর পে  িছল েত। ধীের ধীের ামীণ মধ িবে র 

মতার াদ এরজন  শৈন শৈন রাজৈনিতক দল েলার আ া ভাজন হেব কীভােব সং ামী 

গরীবেদর িবপে  ঠেল দওয়ার কৗশল িনল আমার উপন ােসর মূল ক িব ু ওখােন।’ 

লখক আখ ােনর সূচনা থেকই যু  িবেরাধীেক আ য় কের এিগেয়েছন। সূচনােত একিট 

িচ কে র আ েয় লখক উপন ােসর িটেক বা ব চহারা িদেয়েছন। এছাড়াও িতিন উপন ােসর 

পিরিচত ঘটনার আখ ােন সমেয়র ব বহােরর মধ  িদেয় এক ধরেনর অপিরিচত িব ম সৃি  

কেরেছন। দুলালী ও গাকুেলর  ভােলাবাসার স েক আখ ােনর মেধ  এক নতুন াণ 

ন স ার কের। অথাৎ ম দয় বৃি রই কাশ বলা যেত পাের। এর মেধ  কােনা 

অ াভািবকতা নই। িক  সাধন চে াপাধ ােয়র উপ াপনায় সই িচর পিরিচত িবষয় িক  অেচনা, 

অপিরিচত িবষেয় িগেয় ঠেক। পিরেশেষ দখা যােব অজাে ই কখন য আমােদর দয় অপ প 

ভােলালাগায় ভের যায় তা আমরা বুঝেতই পারেবা না। সমাজ ও বৃহ র রাজৈনিতক পটভূিমকায় 

ব ি  েমর এই িচ া নই উপন াসিটেক রণীয়তা দান কেরেছ।  

ক. ‘‘উ েরর ছা  জানালাটা খুেল িদেয়েছ ঘন সবুজ লতা ঝাড় ভদ কের মৃদু বাতাস 

জংিল গ  বেয় আনিছল। কেশার িকংবা দূর অতীেতর  ৃিত এই গে র মেধ  

িমেলিমেশ আেছ। াণ কখেনা কখেনা ৃিতেক তািড়েয় বড়ায়।’’৯১  

খ. ‘‘অজেয়র বলাভূিম শীেতর িবেকেল অ ুত শা  হেয় আেছ।’’৯২ 

গ. ‘‘অজেয়র বািলেত এেলােমেলা ছড়ােনা অসংখ  অ  পিরচয়হীন পােয়র িচ । মানুষ 

পারাপার হয়। দুলালীর মেন পড়েলা এ েলার মেধ ই কউ একজন কাল গভীর রােত 

কুয়াশা সিরেয় হ ািরেকেনর মৃদু আেলােত নদী পিরেয় গিছল।’’৯৩ 

 



 

 

উপমা : 

ক. ‘‘দুলালী দেখ চাঁিদেত টাক, পাকা শেনর মেতা চুল, গলায় তুলসী কােঠর মালা 

িশরদাঁড়া উঁচু কের গগণ ভাংিগ বেস আেছ। পােশ একটা পুরেনা খাল। চােখ সাদা ঢ ালা 

জাড়া আবছা অ কাের কেফর মেতা ফ াঁকােস িতর িতর করেছ।’’৯৪ 

খ. ‘‘টেচর আেলা বা াই- জানািকর মেতা এঁেক বঁেক মােঠর বুেক ভাসেত থােক।’’৯৫ 

সময় :  

কােনা িশ  া সািহিত ক কখেনাই অচলায়তেন ব ী থাকেত পােরন না। অনু প সাধন 

চে াপাধ ােয়র ে ও তাই। সাধন চে াপাধ ায় পিরেবশ পিরি িত অনুযায়ী িবিভ  উপন ােসর 

সময়েক বদেল ফেলেছন। অথাৎ িব ায়েনর য অ িতেরাধ  হাওয়া তা এেদেশও েবশ কেরেছ। 

েবশ কেরেছ উ রাধুিনকতার তী  আেলা। এসেবর ভােব লখেকর দৃি ভি র য পযেব ণ 

সটাও বদেলেছ। তাই সমেয়র য চহারা ও বণনাভি  তা ি য়াপেদর ব বহাের তুেল ধেরেছন। 

আখ ােনর সূচনা বােক ই অতীেতর স  দখা যায়। যমন౼  

‘‘ বাড িমিটংেয় ধােনর িব ে  িবেষাদগার  হেয় গল।’’৯৬ 

এখােন ল  করা যায় সাধারণ অতীতকাল বাচক ‘ গল’ ি য়াপেদর। আবার কাথাও ‘কেরেছ’, 

‘ পেয়েছ’ ইত ািদ পুরাঘিটত অতীতকাল বাচক ি য়াপেদর ব বহার কের লখক ই াকৃতভােব 

যন সমেয়র প ারাড  রচনা কেরন। আকাঁড়া বা েবর ‘িশি ত অপিরিচিতকরণ’ ঘটােতই স বত 

এরকম সময়- শলীর ব বহার করেত উেদ াগী হেয়েছন সাধন চে াপাধ ায়।  

কী বেল, মৃতু লে ? : এই উপন াসিটর Text িবে ষণ করেল আমরা দখেত পােবা আখ ােনর 

ক ীয় চির  িকরণশ র বসাক এক সমেয়র মধাবী ছা  িছেলন এবং বতমােন িতিন একজন 

নামকরা ব বসািয়ক। িতিন ওঠাবসা কেরন বেড়ামােপর রাজৈনিতক ব ি েদর সে । সই সূে  

মতার নানা চারাকুঠুিরেত তাঁর অবাধ যাতায়াত। আখ ােনর এেকবাের েতই য বাক িট 

রেয়েছ তা হেলা౼  



 

 

‘‘হ া ঁমহাশয়ই বলা যাক সে াধেন। মহাশয় িকরণশ র বসাক কী টর পেয়েছন আজ ৮ 

তািরখ, দাবদাহর পেব, বলা িতনেটর সময় বলা-কওয়া নই এক খ  দমকা মঘ ণ  

হেত চেলেছ আকােশ?’’৯৭  

এর থেক  বাঝা যাে  য গতানুগিতক ঢেঙ লখা উপন ােসর মেতা লখক এখােন 

িকরণশ েরর বংশ পিরচয়, িকংবা শারীিরক বণনায় বৃ  হন। এখােন িচ ায় বণনায় তুেল ধরা 

হেয়েছ শন মােড়র তলায় যা ীেদর অেপ ারত ছিব এবং া  জনতার াণ জুড়ােনার 

বাতাবহ হেয় আকােশ এক খ  মেঘর জমাট বাঁধা। যমন౼  

‘‘ কবল িকরণশ র আর শহরিটর শন শেডর তলায় অেপ ামাণ যা ীরা টর পল 

আচমকা বাতােসর তাপমা া কমন মালােয়ম হেয় বশ আরাম িদে । যভােব সকাল 

নটা থেক তাপ কু  ধমইল হি ল, বলা িতনেটর শেডর তলায় হালকা বাতােস ালা 

থাকার কথা, অথচ হঠাৎ কমন আরাম-আরাম বাধ। একটু পর সিত ই দু-চারেট ড় 

ড় ডাক, ধুেলা- মাড়া স াঁকা মািটেত দু-চার ফাঁটা জল খুবই িবি ত ঢেঙ ধপাস করেত, 

আশাতীত আগমেনর ব াপারটা কউই িব াস করেত পাের না।’’৯৮ 

অথাৎ উপন ােসর আখ ান বণনা থম থেকই িচ ধমীতােক আ য় কের গেড় উেঠেছ। আকােশ 

মঘ জমা, শেন অেপ ামাণ জনতার ন লেটর জন  াভ, কেয়কজেনর ন ধরার 

িতেযািগতা ভৃিত সম ই লখেকর িচ ল বণনায় জীব । তারপের এেসেছ িকরণশ েরর 

বািড়র িচ । বািড় নয়, যন াসাদ। াসােদর বণনা খুবই সংহত শ  িবন ােস এবং মাপা বােক  

করা হেয়েছ। 

উপন ােসর কািহিনেত ছােটা বেড়া নানা টুকেরা টুকেরা ঘটনা এেলও কথেকর কথেনর 

ক  য িকরণশ র বসাকই তা মশই  হেত থােক। আখ ান বণনার সূে  কািহিন যত 

এিগেয়েছ তেতাই িকরণশ র কে  চেল এেসেছন। কথেকর কথন- শলীর সূ  ধের আমরা 

জানেত পাির রাজৈনিতক নতা রঘুনােথর ভরসায় িতিন িনেজর েক সাথক করেত সামেন 

এিগেয়েছন। পিরকি ত নগরায়েনর ানও পৗরসভা পাশ কের িদেয়েছ। এর িকছু পেরই আখ ান 



 

 

সমঅিভমুখী বিণত ঘটনাবলীর কােনািটই কথেকর চােখ দখা, আবার কােনািটর সে  িতিন 

সংি । ফেল আখ ান বণনা অেনকটাই বা ব িন  হেয় ওেঠ। লখক এখােন চতন  ব র 

মেধ কার াি ক স কেক তুেল ধরেত চেয়েছন। লখেকর মেত, চতনাই হেলা ব র িনয় ক। 

ব  কখেনাই চতনার িনয় ক হেত পাের না। উপন ােসর সমাি েত তাঁর এই জীবন দৃি রই 

িতফলন ঘেটেছ ‘কী বেল, মৃতু লে ?’ উপন াসিট স েক লখক জািনেয়েছন য౼ 

‘‘আমােদর উ রাধুিনক িব ািয়ত পৃিথবীেত মানুেষ মানুেষ িবি তা বাড়েছ। থম 

িব যুে া র পৃিথবীেত অথৈনিতক সংকট য িবি তােবােধর জ  দয় তা বাড়েত 

বাড়েত আজেক ায় তু  শী। একােলর িবি  মানুেষরই আখ ান ‘কী বেল, 

মৃতু লে ?’’৯৯  

লখেকর এই ব েব র িনিরেখ যিদ আমরা এই উপন াসিটেক িবচার কির তাহেল দখেবা য, 

আখ ােনর Surface Structure িক  একথা বেল না। িক  Deep Structure-এর জগেত েবশ 

করেল বুঝেত পারা যায় লখক আসেল মানুেষর িবি তার সত েকই তুেল ধরেত চেয়েছন। 

কারণ িকরণশ র হেত পােরন একজন দ  ইি িনয়ার। িক  মুি েময় িকছু সংখ ক মানুেষর 

সে ই তার ওঠা বসা। সই মুি েময় মানুষেদর কউ কউ তার েয়াজেনর স ী। কউ বা তার 

ব বসািয়ক ােথর পূরণকারী। এর বাইের য আরও বেড়া জগত আেছ, সখােন তার ান নই! 

বৃহ র সমাজ থেক িবি  হেয় িতিন িনেজেক ু  বৃে  সীমাব  কের রেখেছন। সাধন 

চে াপাধ ায় তাঁর উপন াস রচনায় য গঠনৈশলীর আ য় িনেয়েছন তার মেধ  সময় চতনার 

ব বহার একিট অন তম পূণ িবষয়। এই উপন াসিটেতও সময় চতনােক ব বহার কের 

আখ ানেক এক অন মা ায় প েছ িদেয়েছন। ল  করেল দখা যােব আেলাচ  আখ ােন বতমান 

থেক সা িতক অতীত; সা িতক অতীত থেক িকছু দূেরর অতীত; সখান থেক বতমান; 

তারপর ভিবষ ৎ, তারপর আবার বতমান এইভােব এিগেয় চেলেছ। পটভূিমর সে  সমেয়র এই 

উ াবচ স ক ল  আখ ান বণনা টেক অ লীন নাটকীয়তায় ভের িদেয়েছ একথা মানেতই 

হেব।  



 

 

শলীর িদক থেক িবচার করেল উপন াসিট ম ািজক াল িরেয়িল  উপন ােসর মযাদা 

পােব। কারণ ম ািজক াল িরেয়িল  উপন ােসর মেতা আেলাচ  উপন ােসও Real এবং Fantasy 

এেক অপেরর পিরপূরক িহেসেব এিগেয় গেছ। যমন౼উপন ােসর েত রেয়েছ౼ 

‘‘ মঘটা এক জায়গায় থমেক আেছ ৮০০ বছর।’’১০০ 

আমােদর মেন  জােগ কােনা মঘ িক কাথাও এত বছর থেম থাকেত পাের? কনই বা 

৮০০ বছর? চারেশা-পাঁচেশা-ছয়শ ইত ািদ যেকােনা সংখ ায় তা িতিন িলখেত পারেতন। তেব 

কন ৮০০ বছর? এ সে  য়ং লখক িক বেলেছন তা দেখ নওয়া যেত পাের౼ 

‘‘১২০২-০৩ ি াে  ব েদেশ মুসলমান আ মণ হয়। সই সময় থেক ধরেল ৮০০ 

বছরই দাঁড়ায়। আিম দখেত চেয়িছ বাঙািলর মেধ  িবি তােবােধর থম উে ষ 

ইসলাম আ মেণর িতি য়ায়।’’১০১  

অথাৎ আকােশ ৮০০ বছর ধের জেম থাকা মেঘর অব ান উপন ােস চরম Fantasy িনেয় আেস। 

থেম মেন হয় লখক বাধহয় আমােদর কােনা Unreal-এর জগেত িনেয় যােবন। িক  আখ ান 

যতই এেগায় তেতাই আমরা বুঝেত পাির লখেকর দৃি  আসেল মািটর িদেক এবং সকারেণ 

উপন াসিট শষ পয  কাল- চতনা ও ইিতহাসেবােধর িবরল উপি িত িনেয় বা ব জীবেনর 

আখ ােনই পযবিসত হয়। উপন ােস ব ব ত অপর িকছু িচ ক  এবং উপমা দেখ নওয়া যাক౼ 

ক. ‘‘কী হেলা র? গীতা বেল, দাঁড়াও বাপু! হম শােনন না।’’১০২ 

খ. ‘‘ দখেতা গীতা, বাইের রাদ উেঠেছ িকনা!’’১০৩                —ি য়াপেদর ব বহার  

উপমা :  

ক. ‘‘আেমর গােছ, সুপুিরর মাথায় বেড়া বেড়া পান পাতার মেতা ছড়ােনা লতার শকড় 

বাকড়।’’১০৪ 



 

 

খ. ‘‘ হমর েনর মেন পেড়েছ, ঝুলেনর ন াবা ধরা পড়ার থম িদেনর চাখিটর মেতা 

েমাট রােতর জ াৎ া িছল।’’১০৫ 

গ. ‘‘ পাড়া ন র মেতা ইেলক ন েলা চূণ হেয় গল।’’১০৬  

িচ ক  :  

ক. ‘‘সুেরশ রিঙন কাঁচ পছ  কের বেলই, মেন হয় জলেক সবদা কাঁেচর মধ  িদেয় 

দখার শখ বিশ। রং ধারণ করেলই জল ভীষণ রহস ময়।’’১০৭ 

খ. ‘‘ চােখর সামেনই দখেত পাে , বঁেট বালিতটা কৃত আকারিট ধের রাখার কী 

াণা কর িতেরাধ করিছল। িক  উঁচু আলমািরটা িনয়িমত মেতা আরও উঁচু হেয় গল 

দখেত দখেত।’’১০৮ 

গ. ‘‘ বশ িকছুিদন পর, স া রােত চাঁদ উেঠ মাঝ রােত ডুেব গেল আচমকা বািড়টায় 

আ ন। ঘুেমর আ ন ব  রহস ময়।’’১০৯ 

উেদ াগ পব : সাধন চে াপাধ ােয়র লখা ‘উেদ াগ পব’ উপন াসিট ছাটনাগপুর অ েলর ‘ওঁরাও’ 

সমাজেক ক  কের বিণত হেয়েছ। এই ‘ওঁরাও’ সমােজর সমােজর মানুেষরা ায় দুই শতা ী 

পূেব িবিভ ভােব উ র িবহার, দি ণ িবহার (বতমান ঝাড়খ ) ও বাংলার িবিভ  াে  ছিড়েয় 

পেড়িছেলন। দি ণ চি শ পরগনার িব. িট. রােডর ধাের পানিশলা, তালবা া নােমর াম িলর 

া  দেশর মেধ  গেড় উেঠেছ তােদর বসিত। সখােন চাষেযাগ  জিম মািলকেদর জিম চাষ কের 

তারা তােদর জীিবকা অজন করার য়াস কেরন। ‘ওঁরাও’ জনজািতর মানুেষরা টাকা-পয়সা বা 

ধন- দৗলেতর িহেসব জানেতা না, ফেল িচরকালই তারা শািষত হেয়েছ মািলক িণর মানুেষর 

কােছ। এমন এই চািষেদর পে  তির হওয়া নতুন আইন স ে ও তারা সিঠকভােব অবগত 

নয়। সই আইন স েক তােদর কােনা ধারণাই নই। িক  সমেয়র সে  সে  িনত  িদেনর 

পিরবতন ও ল  করা যায়, রাজৈনিতক চতনাও বৃি  পায়। িবিভ  রাজৈনিতক দলাদিলর কারণ 

থাকা সে ও কােনা কােনা মানুষ সিত কােরর আদশ িনেয় ‘ওঁরাও’ জনেগা ীেকও তােদর াপ  



 

 

স ান ও অিধকােরর পেথ যেত সহেযািগতার হাত বািড়েয় িদেত স ম হন। এর ফেল কােয়িম 

ােথর সংঘাত তির হয়। তাই রাজৈনিতক মতা চে র বৃে  থাকা ব ি রাও ‘ওঁরাও’ মন আর 

কৃত ম ল কীভােব হয় সটারও কােনা িহেসব রােখ না। আেলাচ  াপটেক িনেয়ই ‘উেদ াগ 

পব’ (১৯৮২) উপন াসিট লখা।  

আেলাচ  উপন াসিটেত লখক দুই জ েক শ করার চ া কেরেছন। উপন ােস বিণত 

হেয়েছ ‘ওঁরাওেদর’ নাচ-গান ও উৎসেবর িকছু বণনার িচ । িক  ভাষার মেধ  এসেবর কােনা 

গা ী িচ  নই। তেব একথা ীকার করেতই হয় য, এই আিদবাসীরা িবেশষত (সাঁওতাল-

ওঁরাও-মু া) জনজািতর মানুেষরা য অ েল বসবাস কেরন౼অথৈনিতক কারেণ, াভািবক 

িববতেন এবং অি  র ার েয়াজেন সই অ েলর ভাষাই হণ কেরন। িক  এতৎসে ও 

আিদবাসীেদর িনজ  ভাষা আেছ, তার সহজ মতাও কম নয়। বসবাস যাগ  ানীয় ভাষার সে  

সে  িনেজেদর ভাষাও িকছুটা ধের রাখার চ া কেরন। িবেশষ কের এমন িকছু শ  তাঁরা ব বহার 

কেরন য শ িল কবল এই বৃে র জনজািতর মেধ ই চিলত। িক  সািবকভােব িবচার করেল 

দখা যােব সাধন চে াপাধ ায় ‘ওঁরাওেদর’ ভাষায় তােদর িনজ তার য সুর সিট ফুিটেয় 

তােলনিন। ভ  ও মধ িব  বাঙািলর ভাষােতই চেল তােদর কেথাপকথন ও বাক  িলিপর িবিনময়। 

যমন౼‘নাই’ ও ‘ নব’-র জায়গায় ‘লাই’ ও ‘িলব’। িক  তােত বা ভি র কােনা াত  অনুভূত 

হয় না।’  

ক. ‘আমরা লখাপড়া চাই না।’  

খ. ‘খুব লােয়ক হেয়িছস না!’  

গ. ‘আয় মা ার, লাচিব আয়।’  

ঘ. ‘িপিলজ, না ু ল মা ার!’  

ঙ. ‘ স তা লােয়ক! লখাপড়া িশখেছ, নতুন বাবুেদর সে  িশখেছ, সােহব হেব, স কী 

আমার কথা নেব? এ া?ঁ’  

সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােস ভাষা ও িবষয়ব র এই অেভেদর িদকটা িচ া করেল তাঁর 

উপন াস-ভাষার আপাত সাদামাটা েপর একটা িনিহত অিভ ায় িক  দখা িদেত থােক। তাঁর 



 

 

উপন ােসর ল  (অিধকাংশ ে ) াধীনতা-উ র ভারেতর (তাঁর উপন ােন পি ম বাংলার 

াপটই ব ব ত) রাজৈনিতক পিরি িত। রাজনীিতর আদশ বা আে ালেনর ত তা নয়। 

রাজৈনিতক দলাদিল ও াথাে ষেণর ািনক চহারাটাই ফুেট ওেঠ তাঁর লখায়। বাঝা 

যায়౼ াধীনতার ষাট-স র-আিশ বছর পের বাংলা রাজনীিতর অ ত একিট অংশ কেতাখািন দীন 

হেয় গেছ, কীভােব দলীয় ভাব ও শি র দাপেট িনেজেদর াথিসি েত ডুেব আেছ তথাকিথত 

‘রাজৈনিতক’ ব ি বগ౼অবশ ই যারা ছােটা মােপর౼তা পিরপূণভােব ধরা আেছ সাধন 

চে াপাধ ােয়র অিভ তার বৃে । তাই তাঁর উপন ােসর ভাষা তুেল আনেত পাের এই দেশর 

সা িতক কােলর রাজৈনিতক দলাদিল, ঘাঁট পাকােনা আর ছােটা ােথর ভাষােক౼তার 

তারণার, িহং তার, মিলনতার ছায়া, অপরপে  ির  জেনর াভ আর অসহায়তা সহ। 

লখেকর িববৃিত আর সংলাপ౼উভয় ে ই এই বিশ -িচ  দৃশ মান। ‘উেদ াগ পব’ থেক 

দৃ া ౼  

ক. রাজৈনিতক মতাদেশর েক সামেন রেখ বাদানুবােদর উে জনা౼ 

‘‘౼এটােক স াসবাদ বলেছন কন?  

౼আিম িকছুই বলেত চাই না। তুিম শা  হও।  

౼তেব আপনার উে জনার হতু? জিমেত বগাদােরর দািব ন ায । আপিন জােনন গ া 

ভাগ-চাষ থেক বি ত। ফিন ঘাষ ব েক জািলয়ািত কেরেছ। আজও িঠকিঠক নাম 

রকিডং হে  না। এর িতেরাধ কী স াসবাদ? 

౼ কানটা কী, তামার কােছ িশখেত হেব িবজয়? নতুন পিরি িতেত নতুন কের সব 

ভাবেত হয়। ছাঁেচ ঢালা কােনা ব াপার নই। মাকসবাদ একটা িব ান, অ  কােনা 

ধারণা নয়। 

౼িঠক লাইনই িনেয়েছন, নইেল নেহ েক নতুন কের িবে ষণ করেবন কী কের?  

౼এ ম ব  আিম উ  কিমিটেত জানােবা।’’১১০ 

খ. ‘‘আপিন আইন কানুন দখুন িগেয় আিম ওেদর ি িরটেক া কির।’’ 



 

 

এই ভাষা আমােদর চনা। বাদানুবাদ যতই উে িজত হাক౼এই বা ভি ই ঘুের ঘুের 

নেত পাই ব  িমিটং-এ। স াসবাদ, ন ায  দািব, নাম রকিডং, নতুন পিরি িতেত নতুন 

ভাবনা, ছাঁেচ ঢালা নয়, মাকসবাদ একটা িব ান, লাইন নওয়া, উ  কিমিট౼রাজনীিত 

সামেন রেখ ব ি র দলাদিল আজও এখােন এই ভাষােতই কািশত হেয় থােক।’’১১১  

গ. িনবাচন সামেন রেখ িনবাচনী চার সং া  মতিবেরাধ౼  

‘‘౼ওরাও ঁপাড়ায় আর ঢুকছ কন, তামার কওড়া পাড়াটা সামলাও।  

౼ কন, তারা কী ইেজরা িনেয়িছস পাড়াটার?  

౼তা কন নব, িমেছ ক  করছ তাই বললম।  

౼িমেছ ক  কারা করেছ ভােটর িদন বাঝা যােব। তারা বলদ-পাঁঠা, যা বাঝায় তাই 

বুিঝস। রইিল িচরিদন চালাঘের, এখন কাঁেধ িনেয় বইিছস, বিল িকছু জুটেব? 

౼ তামােদর দেল গেল জুটত। এই য চঁচা , মাথা িপছু কেতা দেব?’’১১২ 

মেন হয় িতিট বাক ই কেতাবার েনিছ িতিট ভােটর ানীয় ের। এই ভি , শ িবন ােসর 

এই াভািবক প িত౼যােক কােনামেতই মেন হেব না খুব সুিচি ত িনমাণ౼এটাই সাধন 

চে াপাধ ােয়র কৗশল। য ভাষায় িতেলা মা আর আেয়শা; কপালকু লা আর মিতিবিবর প 

বণেন তফাৎ গেড় দন বি মচ ౼ সই ভাষায় তাঁর আ হ নই। য ভাষায় িনেজর মেনর ত  

তর ািভঘােত আেলািড়ত হয় নেগ , গািব লাল, মেহ  িকংবা িবমলা౼ সই আ -উে াচেনর 

ভাষা আয়  করবার যন আ হই নই তাঁর। য ভাষায় শান-রাি  আর সমু -ঝড় বণনা কের 

শরৎচে র কা ౼ তমন মু  আেবশ নই সাধন চে াপাধ ােয়র কােনা চিরে র দৃি র আেলায়। 

‘আেবশ নয়, আেবশ কাটােনা বা বেকই ফাটােত চান িতিন। মানুেষর গহন মেনর ব ি গত 

ভাঙচুর নয়; য ভাঙচুর চেলেছ সমােজ, সিমিতেত, হােট-বাজাের, পািট-িমিটেঙ౼ সই ভাষারই 

রকড শানােত চান। তা আমােদর এতই চনা য౼এ ভাষাও য লখেকর সেচতন মেনর 

িশ ౼তা আমরা ভুেল যাই। ভুেল য যাই౼এখােনই ভাষা িশ ী সাধন চে াপাধ ােয়র িসি ।  



 

 

আসেল িববরণেকই একটা িবষয় কের তালবার অিভ ায় অনুভব করা যায় না সাধন 

চে াপাধ ােয়র ভাষায়। তাঁর উপন াস খুব ভােব ও অনাবৃত ভােবই ব ব  ধান। সমােজর 

কােছ তাঁর িবেশষ একটা বলবার িবষয় আেছ। তাঁর ভাষা খুব সেচতনভােব সই িনমাণ-প িত 

অনুসরণ কের যার ারা বলবার িবষয়িট িব ুমা ও অলংকরণ ব িতেরেক উেঠ আেস সরাসির। 

সাধন চে াপাধ ায় এেকবােরই অলংকার ি য় লখক নন। এই বা ল বিজত, অ- সািধত 

ত তা౼যা উ ােম ওঠবারও েয়াজনেবাধ কের না౼এই-ই সাধন চে াপাধ ােয়র িনজ  

শলী। 

এে ে  সুিমতা চ বতীর মতামত িবেশষভােব উে খেযাগ ౼ 

‘‘বাঙািল মধ িব  িণভু  লখেকর পে  আিদবাসী জনেগা ীর ভাষােক যথাথভােব 

পািয়ত করা, চ া করেলও, অস বই বলা যায়। যিদ কউ তা পােরনও౼ স ভাষা 

লখা উপন াস বাঙািল পাঠক সহেজ পড়েতও পারেবন না। লখেকর ল  পাঠক গা ী 

বা ‘টােগট িরডার’ তার ফেল হেয় পড়েবন অনা হী। স ঝুঁিক নওয়া সিত ই স ব নয়। 

িক  সািহিত েকরা ায়ই, এই সব ে  িনমাণ কের নন এক কৃি ম ভাষা। মান  

বাংলার বাক  িনমাণ কাঠােমা অ ু  রেখই িভ  ভাষািটর শ াবলীর এবং কাথাও 

কাথাও ি য়াপেদর পিরব া  েয়ােগ িভ  ভাষািটর এক ত  ব না ফুেট ওেঠ।’’১১৩ 

িদন আেন িদন খায় : উপন াসিটর আখ ােন সবিকছুই পিরেবিশত হেয়েছ একিট চিরে র 

জবানীেত। চিরে র নাম ভুব ু  দাস। সমেয়র গি  ভেঙ কখেনা তােক যাতায়াত করেত দখা 

যায় াচীন ভারতবেষর বৗ  যুেগ, আবার কখেনা িতিন বতমােনর নানা অিলগিলেত অবােধ 

িবচরণ কেরন। িতিন তার চলার পেথ য সম  অিভ তা অজন কেরেছন সই অিভ তাই 

আখ ােনর শরীর িনমাণ কেরেছ। ফেল চহারায় আখ ান হেলও উপন ােসািচত এক ধরেনর 

ঐক েবাধ এই িতেবদন পােঠ পাঠেকর মেধ  জেগ ওেঠ। নানা চিরে র তঃ ূ ততা আখ ােন 

এেনেছ ব িরক মজাজ। এই মজাজই পাঠকেক আকষণ কের, িব ুমা  একেঘেয়িমতায় 

আ া  না হেয় এর পাঠ সমা  কের ফলা যায়। আখ ােনর পরেত পরেত পেকর আড়ােল 

লখক মতাতে র িচরকালীন বণতােক কেরেছন উ ঘািটত। তথাকিথত বুি জীবীকুেলর 



 

 

সুিবধাবাদী ভূিমকাও এখােন অনায়ােস পক-িচি ত হেয়েছ। আখ ােনর সূচনােতও ল  করা যায় 

রাজৈনিতক মতাত েক ব  করা হয়—  

‘‘ধ ন মান আলু’র ব াপারটা। কেতা উঁচু পেদ, কেতা ঝ াট মাথায় িনেয় সাত-সাতিট 

বছর ওই পেদ আসীন। সাত বছের মা  ৪২ িট সরকাির ব েয় িবেদশ মেণ ২৭৪ িট 

িদন খরচ কেরেছন। এেত অিবিশ  উড়ােনর িদন েলা বাদ।’’১১৪  

আসেল লি পুঁিজর াথবাহী এেদেশর সরকােরর কতা-ব ি েদর িদন চেল অপিরসীম িবলাস 

ব সেনর মধ  িদেয়। কনকড িবমােন িবেদশ মণ, িবনা খরেচ সেবা  মােনর িচিকৎসা লাভ 

এসেব তােদর অনায়াস অিধকার। অন িদেক বাধক েদর জন  অবসরভাতা বাবদ মাথািপছু 

বরা  মা  দুইশত টাকা! বাজাের যখন িজিনস-পে র দাম অি মূল  তখন এই সামান  অথ দান 

য দির  মানুষেক হয় করার সেচতন য়াস তা লখেকর দৃি  এড়ায় না। তাই িতিন সূ  ব  

িব  কেরন জনশ  সরকারেক। সই সে  তার এই রসিস  ব  আমােদর ৃিতেমদুর কের 

তােল।  

উপন ােস িমেথর ব বহার ল  করা যায়। মতার িত মানুেষর য িচরকালীন লাভ, 

সই লাভেক ফুিটেয় তুলেত লখক আেলাচ  আখ ােন ব বহার কেরেছন বু েদব- দবদ  এবং 

চু  কামােরর িমথ কথা। আমরা জািন এই দবদ  িছেলন বু েদেবর শ ালক। িতিন চেয়িছেলন 

বু েদেবর পরবতীকােল বৗ  সংেঘর কতৃে র অিধকার। িক  বু েদব তােত অরািজ হেল 

দবদ  ধম সংেঘর মতা করায়ও করেত বু েদবেকই সিরেয় দওয়ার িস া  নন। তার সে  

চু  কামােরর ীর অৈবধ স ক িছল। তার গেভর স ান ভিবষ েত মতা পােব এই েলাভেন 

স কামােরর বািড় েয়ােরর মাংস খেত বু েদেবর আসার সংবাদ দবদ েক জািনেয় দয়। 

তারপর দবদে র িনেদেশ মাংেস মশায় িবষ। সই িবেষই মারা যান ভগবান বু েদব। ধম য 

শষ পয  মতােকে  পযবিসত হয় এবং সই মতােকে র দখলেক ক  কের  হয় 

লড়াই, বু েদেবর খুন সই সত ই তুেল ধের। ইিতহােসর সই ঘটনােক দশকােলর সীমা  ভেঙ 

লখক তুেল আেনন শূন  দশেকর আদালেত। সখােন চেল কামােরর ীর অপরােধর িবচার।  



 

 

উপন ােস সময় চতনার ব বহার অত  সু  ভােব চােখ পেড়। কননা অসু  

কথকেক আিদবাসী মানুেষরা সবা- ষায় সু  কের তুলেল িতিন সখান থেক পািলেয় চেল 

যান ইিতহােসর কুশী নগের। স িদনটা িছল বু েদব কতৃক পাবা ােম চু  কামােরর ঘের 

েয়ােরর মাংস হেণর পেরর িদন। িঠক এভােবই বধমান থেক আখ ান হঠাৎই অতীতমুখী হয়। 

আর সম টাই আেস এমন াভািবকতায় য পাঠক কাথাও হাঁচট খায় না। এইভােব কােলর 

আেপি ক সীমােক ভেঙ দওয়ার মধ  িদেয় লখক যন কথাসািহেত  সময় চতনার আধুিনক 

দশেনর মূল ধের নাড়া দয়। এরপর দখা যায় য আখ ান আবার বতমানমুখী। অথাৎ রা ার 

যানজট াভািবক হেল কথক িফরিত একিট বােস উেঠ পেড়ন বািড় ফরার তািগেদ। কথেকর 

িদনযাপেনর সে  সে  আখ ান এেগায় উ াবচ পথ ধের। সখােন তার ৃিতেত িভড় কের আেস 

সদ  অতীেতর ঘটনা এবং এরপর আখ ােনর ােত এেসেছ চুে র ীর িবচােরর স । এই 

িবচারপব দেখ কথক বিরেয় পেড়ন। ইিতহাস থেক বা েবর ভূিমেত ঘেট তার ত াবতন। 

এরপর আখ ান মশ সমমুখী। এখােন এেসেছ কন া কণার িশ  ঋেণর দৗলেত িদি েত পড়েত 

যাওয়ার কথা।  

আমরা জািন, স র দশেকর কথািশ ীেদর বণতা বা বতার বিহর তােক ছািড়েয় 

অ বা বতার কৃিত উ ঘাটেন। এই অ বা বতােক তুেল ধরেত িগেয় লখক এখােন যমন 

িমথা য়ী, তমনই আ য় িনেয়েছন পক- তীেকর। কেয়কিট দৃ া  দেখ নওয়া যাক—  

ক. ‘‘ পৗরসভার সরকাির আ াকুড় েলায় কবল ষাঁড়, গ রা খাবলা মারার জন  হাঁ হেয় 

আেছ। একটা ব াঙািচ গত বষায় িবনিবিনেয় যখন ঘেরর আেশপােশ মেনর খুিশেত 

জগতিটেক যাচাই করিছল, দরজা িদেয় পাথেরর মেঝর অিভ তা িনেয় সই য িসঁিড়র 

তলায় ঢুকল আর বেরায়িন। ব েত পােরিন। আজকাল কােজর মেয়রা অত  

ফাঁিকবাজ—িসঁিড়র তলায় আনােচ-কানােচ অবিধ তােদর জলন াতা ঘাের না, ব াঙািচিট 

িদিব  খাসতালুক বািনেয় রেখেছ।’’১১৫  

খ. ‘‘বুি মান শয়ালরা ওঁর চয়ােরর চারিদেক িঘের াবকতায়, তাষােমােদ, িবেশষেণর 

পর িবেশষণ িদেত িদেত হােতর কড- লসিটেক ঝাঁঝরা কের করেত থাকেলা। উিন এ 



 

 

অনু ােনর ধান অিতিথ িকনা। হেলা ঘরময় চয়াের বসা শয়ালরা ঘন ঘন হাত তািল 

িদেত থােক, এমন দু-চারেট চশমা পরা শয়াল ম  থেক হাত তুেল জানােলন, ি জ! 

ি জ! হােতর ধুেলাই ঘর ভের যাে । বায়ু দূষণ স েক সেচতন থাকা দরকার। ািপং 

ব  ক ন এখন। …মে র একজন টাক পড়া শয়াল, চশমা মুছেত মুছেত, ঘাষণা কের 

িদল আমার নাম। আিম ভাষণ দেবা। এর চেয় ধরণী ি ধা হেলও বিশ ঘাবড়াতাম 

না।’’১১৬  

গ. ‘‘ঘপ কের ধের িটকিটিক যখন আরেশালােক বুেজায়া শাসেনর আওতায় নানা আইন-

পালায় বঁেধ ধীের ধীের িগেল খেতা, ক ার মেধ  তির হেতা জাদু-বা বতা। িনরাপদ 

দূরে  দাঁিড়েয় দখেত পত, িটকিটিকিট ডাইেনাসর হেয় ব  উঁচু পাহািড় বৃে র ঘন 

বুনেট মাথা তুেল পাতা িছঁেড় খাে ।’’১১৭  

 স াসবাদী ছুঁেচা, সাপ, ব াঙ, ব াঙািচ, শয়াল, িটকিটিক ভৃিত পক- তীেকর ব বহার 

কেরেছন লখক। ব াঙািচেদর ািফক পুিলেশর ভূিমকায় দখােনা হেয়েছ। ল  করেল দখা যােব 

আমােদর আজেকর সমােজ রা  ব ব ার িত পেদ অসংগিত। যিদ সবিকছুর মেধ  সাম স  থােক 

তেবই সমাজ, রা  ভােলাভােব চলেব। অথচ আমরা দিখ মতা এবং মতার অিধকারীেদর 

মেধ  সংগিত নই বলেলই চেল। এই অসাম স েকই ব ােঙর পেক লখক ব  িব  কেরেছন। 

পাশাপািশ দেশর বুি জীবী মানুষেদর িতিনিধ  কেরন যারা তােদর শয়াল বেল অিভিহত 

কেরেছন। এভােবই আখ ােনর পরেত পরেত িমেশ গেছ Real এবং Unreal উপাদান।  

উপন ােসর আখ ােন বাক  গঠেনর ে  জিটল বােক র আ য় িনেয়েছন যা তাঁর িলখন 

শলীর একিট অন তম পূণ বিশ । দু-একিট দৃ া  তুেল ধরেলই িবষয়িট  হেব। 

যমন—  

ক. ‘‘উিন বেলিছেলন আমার ামীেক, সে  আমার য সব িভ ু  িনমি ত, তােদর যন 

শূকেরর মাংস না দওয়া হয়। …দরকার হেল উ ৃ  মাংস গত বািনেয় পুঁেত িদেত হেব। 



 

 

িবপে র ক সুিল উেঠ দাঁড়ােলন, যিদ তথাগত জানেতনই পচা মাংস, যা িবষ মশােনা, 

খেলন কন?’’১১৮  

খ. ‘‘ফাউ যা ী িমলল না যিদও, ‘ব াটা’ শ টা যন কাশীর কােন ঠেকিছল। বালতাদার 

ভােবর সে  কাথায় যন গড়িমল।’’১১৯  

গ. ‘‘ কউ যিদ তেব দাির সীমার সং াটা জানেত চান, বলেবা কসটা সাবজুিডস 

িকনা—আদালেত িবচারাধীন—িকছু বলা যােব না।’’১২০  

উপন ােস বশিকছু উপমা এবং িচ কে র ব বহার ল  করা যায়। যমন—  

ক. ‘‘শহরটােক ছাল ছাড়ােনা রয়ািজ খািসর মেতা ঝালােনা লাগেছ—কি ত মু টাই ধু 

খসােনা। অেনকটা িফদা েসেনর ছিবর মেতা – গাপন দৃঢ়তা িনেয় আেছ।’’১২১  

খ. ‘‘জানালায় দখলাম পায়ন েদর মেতা আবছা স া নামেছ।’’১২২  

গ. ‘‘…কদম ফুেলর গােছ ভারী ভারী বেলর মেতা ফুল ফুেট আেছ।’’১২৩  

ঘ. ‘‘িবশাল ষ াের মেতা সাধু গােছর চহারা তাঁর।’’১২৪ 

ঙ. ‘‘দুিদন পর ঈষৎ গালািপ রা ু ের চারধার ভের গল। …িক  কুয়াশার ছােটা ছােটা 

দানা ভেস বড়ােত, দূর েলা িকছু অ ।’’১২৫  

চ. ‘‘কুয়াশা তখন রােদর গালািপ আভা াস করিছল।’’১২৬  

ছ. ‘‘বুেকর মেধ  ঘন বষার একিট স া হািজর হয়।’’১২৭  

‘িদন আেস িদন যায়’ উপন াসিট আসেল চিলত উপন াস বলেত যা বাঝায় তা নয়। উপন াস 

বলেলই কািহিন স িলত িতেবদেনর য ছিব ভেস ওেঠ তা এখােন নই। কথন- শলী এিগেয়েছ 

সাংবািদকতার রীিত মেন। সাংবািদকরা চলমান জীবেনর থেক য ভােব এেকর পর এক 



 

 

ঘটনােক তুেল ধেরন, কথক িঠক সভােবই তু ািততু , পার যহীন ঘটনা িল এেকর পর এক 

বণনা কেরেছন নব ি ক ভি েত।  

ততুঁল পাতার ঝাল : উপন াসিটর গাটা আখ ানিটই কথেকর জবানীেত ব  হেয়েছ। আখ ােনর 

ক ল ‘ঈ র পাঠশালা’। ু েলর ধান িশ ক ণেবশ তরফদার এই আখ ােনর ধান 

কুশীলব। তাঁর কথােতই আখ ােনর সূচনা—  

‘‘িঠক দু’ঘ া আেগ, ণেবশ তরফদার ভাবেত পােরনিন, সম  অপমান, াভ ও 

হীনমন তা ধুেয় মুেছ মজাজিট ফর অ ত ািশত চা া হেয় উঠেব।’’১২৮  

অথাৎ থম বােক ই রেয়েছ মাচড়। চিলত উপন ােসর মেতা নয়, বরং ছােটাগে র মেতা 

আকি কতােক বরণ কের আখ ান বণনার িদেক এিগেয়েছন লখক। ঘ া দুেয়ক পূেব ঘেট যাওয়া 

একিট ঘটনা ণেবশ তরফদােরর মনিটেক এক লহমায় দুমেড়-মুচেড় িদেয়িছল িঠক ঘ া দুই 

পেরর আেরকিট ঘটনার িতি য়ায় তার এই দুমেড়-মুচেড় যাওয়া িবষ  মেন ি তার বাতাস 

লােগ, চনমেন হেয় ওেঠ মন। এই দুই িবপরীতধমী ঘটনা আ যভােব সংহত হেয় উঠল উপেরা  

বােক । এই বাক িট পাঠ করার পর পাঠেকর কৗতূহল বােড় ঘটনা দুিট জানার জন । সই 

ত াশা ধের রেখই কথক দু-ঘ া পূেবর ঘটনািট বণনা কেরন।  

সাধন চে াপাধ ােয়র রিচত গ েলার িদেক যিদ আমরা তাকাই তাহেল ল  করেবা, 

িতিন স র দশেক তাঁর সািহত  জীবেনর এেকবাের র িদেক ঘূণেরখ গঠন প িত (Circular 

Construction) অনুসরণ কেরেছন। এই প িতেত কািহিন রখার চারপােশ থােক অতীত-

বতমান-ভিবষ েতর নানান অবয়ব; চির  ও পিরেবশ িমিলেয় একিট বৃ  সৃি  করা হেয় থােক। 

আমরা জািন মহাে তা দবী, দীেপ নাথ বে াপাধ ায়, দেবশ রায়, অমর িম , ময় চ বতী, 

ভগীরথ িম , িক র রায়, আফসার আেমদ সহ আরও অেনেকই এই প িতই মূলত অনুসরণ 

কেরেছন। আেটর দশেকর গাঁড়া থেক সাধন চে াপাধ ায় অেনক ে ই িক  ঘূণেরখ গঠন 

প িত থেক িভ তর প িতর িদেক ঝুঁেকেছন। ব তপে  আেটর দশক থেক বাংলা ছােটাগে  

িম  গঠনরীিতেত (Mixed Construction) গ  লখার চচা ব াপকভােব  হেয়িছল। সাধন 



 

চে াপাধ ায় যখন বাহা র 

সাপানােরাহ প িতর ব বহার

িসঁিড় ভাঙার মেতা। যেহতু

অভ াস সােপ  অেনেকই এই

চিকেতা ত গঠন প িত ছুঁেয়

চচা  কেরন। গ কার 

িতিন অ ত িতিরশিট গ

সাপানােরাহ প িত ছুঁেয় একই

এই দুই প িত আ ীকরেণর

চিকেতা ত

আমরা সাধন চে াপাধ ােয়র

চ া করেবা য কীভােব িতিন

হে  য বাক িট িদেয় তা

সা াৎ।’’১২৯  

এই বাক িটর পেরই

 মেন মেন ভাবেত 

কনই বা ঘটনাটা ঘটেলা? 

এটােকই বাধহয় বলা যেত

মাথায় িনেয় এেগােত থােকন

করার সুেযাগ কের িদেয়েছন

 

 সােল ‘ ঢাল সমু ’, ‘চি শ ফুট’ ভৃিত গ

ব বহার কেরেছন অথাৎ গ  এখােন ধীর গিতেত গেড়

যেহতু এই প িতর সে  আমােদর াচীন কথকতার

এই ধরেনর গ  পােঠ তৃ  হন। বাহা র সােলর

ছুঁেয় আেটর দশেকর ায় গাঁড়া থেকই িম  গঠনরীিতেত

 িহেসেব সাধন ায় সাতশ গ  িলেখেছন এবং

গ  িলেখেছন এই িম রীিতেত। তাঁর ে  

একই সে  চিকেতা ত গঠন প িত আর ঘূণেরখ

আ ীকরেণর মাধ েম িম  গঠনৈশলীর চচা।  

   সাপানােরাহ গঠন 

চিকেতা ত গঠন     ঘূণেরখ গঠন 

 িম  গঠন 

পাধ ােয়র ‘ জ াৎ ায় পালােম ’ নামক ছােটাগ িট িবে ষণ

িতিন গ  িনমাণ করায় য়াসী হন। ল  করেল 

তা হেলা—‘‘ি তীয় র পােতর িঠক ১৪ ঘ া আেগ

পেরই িতিন স ব বহার কেরেছন। আর তখনই পাঠক

 কেরন। ভাবেত থােকন ি তীয় র পােতর ঘটনাটা

? থম র পােতর ঘটনাটাই বা িক? কার সে

যেত পাের চিকেতা ত গঠন প িতর অ ুত জাদু। 

থােকন। আমােদর মেন হয় য লখক যেথ  সেচতনভােবই

িদেয়েছন এই সটুকু িদেয়। যিদও তাঁর সমকালীন

গ  রচনা কেরন সখােন 

গেড় ওেঠ, অেনকটা যন 

কথকতার িমল আেছ, তাই 

সােলর পর লখক অিত ত 

গঠনরীিতেত গ  লখার 

এবং িবগত িতিরশ বছের 

 গ  লখার শলীিট 

ঘূণেরখ গঠন প িত অনুসারী; 

িবে ষণ কের বুেঝ নওয়ার 

 দখা যােব গ িট  

আেগ ওঁর সে  থম 

পাঠক িক  অেনক েলা 

ঘটনাটা আসেল িক িছল? 

সে  ক সা াৎ করেলা? 

 পাঠক এেতা েলা  

সেচতনভােবই পাঠকেক িচ া 

সমকালীন অেনক কথািশ ীর 



 

 

রচনায় স কিবতার মেতা তাৎপয িনেয় হািজর হেয়েছ। এ িবষেয় অেলাক গা ামী, সাহারাব 

হােসন, ভ র হ, সুকাি  দ , পন সন উে খেযাগ ।  

জ াৎ ার পালােম  : এই ‘গ িট ১৯৯৩ সােল কািশত হেয়েছ। গে  অন তম ধান চির  

হেলা—ধলঘােটর এম. িপ., এবং কলকাতা থেক কিব সে লেন কিবতা পড়েত যাওয়া িতন যুবক 

ও একজন যুবতী। কিব ভূেজ  কলকাতায় িফের এেস অ ুজা  ধানেক য িচিঠ িলেখিছেলন তা 

সাধু ভাষায়, দু-একিট শ  সাধু ভাষায় তেব কাথাও কাথাও চিলত ইংেরিজ শ , অিত চিলত 

শ  েয়াগ ঝাঁকুিন িদেয় যায়। গে  বশ কেয়কবার িচিঠর অংশ ও ন ােরশন ব ব ত হেয়েছ। 

লখক যভােব অতীতেক বতমােনর দৃি  িদেয় এবং ি র অতীত েপ দখার ‘ টকিনক’ ব বহার 

কেরন তা খুবই িবরল ঘটনা। তাঁর গে  িচিঠ, ন ােরশন, ডায়লগ পাশাপািশ আবহ সৃি র ে  

অিনবাযতায় যু  হেয়েছ। ঘূণেরখা গঠনৈশলীর েয়াগ এখােন এেসেছ ি র অতীত, মানব চির , 

জ াৎ া, এমনিক া ের হঠাৎ দাঁিড়েয় থাকা নটাও। সই সে  এেসেছ ব  মানুেষর অ  

অবয়ব, যা ব তপে  সমাজেক িচি ত কেরেছ। ভূেজ  কিব িক  আধুিনক, স লেখ—  

‘‘দীঘ গিতপেথ আমার সম  মন- াণ দুই পােশর িব ীণ শস ে ে  িনিবড় 

হইয়ািছল।’’১৩০  

িচিঠর বণনা থেক জানা যায় ভূেজ  খািনকটা গােয় পড়া হেয় এম. িপ.-র সে  কথা বলার চ া 

চালায়। কিব সে লন শষ কের ফরার সময় ধলঘাট থেক একই বােসর যা ী এর. িপ. আর 

কলকাতার কিবরা। নদীর পিরচয় দওয়ার ফাঁেক এম. িপ. যথারীিত িনেজেক জািহর কের। কিবর 

দৃি েত—  

‘‘আপনার চ ু র দানা দুইিটেত াম ধূততার েলপ থািকেলও, পাতা যুগল মেদ ফুিলেয় 

মানুেষর িত মাহ দৃি  তীয়মান হয়।’’১৩১  

ত ণ কিব ভূেজ  আর এম. িপ. অ ুজাে র পার িরক কথাবাতা গে  অেনক ে  বা বতা 

ও অবা বতার সীমােরখা ভেঙ দয়। পাশাপািশ িচিঠর অংেশর সে  িমিশেয়েছন ‘ াশব াক’ 

থােক। অেনকটা যন চলি  িনমােণর দ তায়। জানা যায়, গত রােত সািকট হাউেস কিবর 



 

 

দল দদার মদ পােনর পর িনেজেদর মেধ  ঝােমলায় জিড়েয় পেড়। কিবতা পড়ার পর ক বিশ 

হাততািল পল, সই গাপন ঈষা নশাতুর কিবেদর দহ থেক িছটেক বিরেয় শেষ মারামািরেত 

পযবিসত হয়। যা এই গে র থম র পাত ঘটায়। মার খাওয়া ব ু েক টেন-িহঁচেড় বারা ায় 

সারারাত ফেল রাখেতও তােদর বাঁেধিন। এভােবই গে র চির েদর মুেখাশ খুেলেছন সাধন, তেব 

অবশ ই ে  থেক।  

এর পেরর দৃশ  আবার সই নযা া। লাইেন অন  ন উে  যাওয়ার জন  জ াৎ ায় 

ভেস যাওয়া া ের দীঘ ণ যা ািবরিত। গত রােত যা যা ঘেটেছ তা ভুেল িগেয় কিবরা আবার 

ব ু  হেয় উেঠেছ। থেম থাকা েনর জানালা িদেয় চাঁেদ ভাসা মাঠ তােদর ডাক দয়, এত েণ 

কিবেদর সে  এম. িপ.-র স ক একৈরিখক হেয় গেছ। কােজই এম. িপ.- ক মােঠ নেম বসেত 

অনুেরাধ কের ভূেজ । এম. িপ. আমতা-আমতা করায়—  

‘‘তখন আপনার পাঁজের কাতুকুতু  কিরলাম।  

—এই যা! কী হে  মাইির! বিলয়াই আপিন মাগত টিল পাকাইেত লািগেলন। 

অবেশেষ সম  িতেরাধ িবসজন িদয়া পা ািব চাপাইয়া বিলেলন—বােসর পিরচয় য 

এত ঘিন  হেব বুিঝিন। …সে  িকছু িনেয়েছন?  

—না।  

—এটাও আমার ওপর? বশ, এ েপাট ব  খাওয়ার। …শত, হাকুশ িগলেবন না…রেয় 

সেয় িস  দেবন।’’১৩২  

ল  করেল বাঝা যােব রিখক স ক এখােন িছ  হেয় যায় কিবর দল আর এম. িপ. ািপত 

হয় একিট অব থ িব ুেত।  হয় ‘ জ াৎ ায় পালােম ’। মদ আর জ াৎ া, বেক যায় এম. িপ. 

িবিবধ সে । অজাে ই স ূণ হয় একিট বৃ । যার িব ু েত িব ু েত ািপত হয় কিবর দল, এম. 

িপ. অ ুজা , গালােপর গ , মদ পান, আেমর ফলন আর অেচনা আবছা মানুষজন। ঘূণেরখ 

প িতেত গ  রচনার চূড়া  উদাহরণ হেয় ওেঠ গ িট। লখেকর ভাষায়—  

‘‘রাত তখন মধ  হের। ইিতমেধ  অেনক পািটই ন হইেত নািময়া জ াৎ ায় হাওয়া 

খাইেতেছ। যন মহাকাশযান হইেত অন  েহ পায়চািরর অিভ তা লইেতেছ।’’১৩৩ 



 

 

এরপরই জানা যায় এম. িপ.-র অ ল আেছ, অশ আেছ, িপেঠ নােভর য ণা আেছ। এও জানা যায় 

য এম. িপ. আর পাঁচটা সাধারেণর মেতাই অদৃ বাদী আর এখােনই সাধন অিত কৗশেল, 

সকেলর অজাে  িনেজর রাজৈনিতক িব ােসর একিট িচিঠ পা  কের দন অ েরর ফাঁেক। 

বিহজগেতর গ  বৃ  গঠন কের আর তার কে  মশ  হয় অ জগেতর স ান। গে  

অবেশেষ নিট ছােড়। জায়ােরর নৗকা খলার মেতা, জ াৎ ায় ন িনেত বুিঝলাম ন 

ছািড়েব—সকােল ন যখন শহেরর াটফেম থামল তখনই জানা গল ি তীয় র পােতর ঘটনাটা, 

এেকবাের শষ কেয়ক লাইেন—  

‘‘চ ট িদেয়েছ সানাদানা, স ি  িনেয়। িশ র র , বৃে র জখম, মেয়েদর কাপ 

খাওয়া কাটা আঙুল, কনুই। একিট িশ র পুেরা কানটা ফািল িদেয় সানা িনেয় গেছ। 

এখন মােয়র কােল মরণ-বাঁচন শ ায়। রে র ভূিমকে  িহ া উেঠেছ।’’১৩৪  

িক তী  র পােতর ঘটনা অথচ এই ঘটনা যখন ঘটেছ তখন জ াৎ ােলািকত মােঠ এই গে র 

ধান চির রা মদ পান রত। গ িট শষ হে  অেমাঘ একিট বাক  িদেয়, অবশ ই তার আেগ 

লখক িকছু সাদা স ব বহার কেরেছন।  

‘‘শ টা তিলেয় গল। সম  শন, াটফম, আনােচ-কানােচ গে  ভের উেঠেছ। 

িন য়ই কােছিপেঠ গালােপর বাগান আেছ!’’১৩৫  

এম. িপ. অ ুজা  জ াৎ ায় ন লাইেনর পােশ বেস গালােপর গ  পেয়িছেলন। সসময় 

গ িটর তাৎপয িছল অন , িক  ি তীয় র পােতর পর সই একই র া  পিরেবেশ গালােপর 

গ  অনুভব কেরন ধুমা  পাঠক। লখক য সূে  গ িট উপ ািপত কেরেছন তা কথাসািহত  

চচার ে  একটা নতুন বাঁক। তাঁর গ িল পড়েল বাঝা যায় একজন লখক কীভােব িনেজেক 

আলাদা কের িতি ত কেরেছন একা একা।  

আসেল একিবংশ শতা ীেত এেস বাংলা উপন ােসর ধারা অেনকটাই বদেল গেছ। বদল 

ঘেটেছ যমন আি েক, তমনই িবষয়ব েত। গ  বলবার দুিনবার মায়ার টান িছঁেড় ফেল নতুন 

িবে র নতুন বা বতােক আখ ােনর শরীের গঁেথ দওয়ার েচ ায় িনয়ত সাধনারত একােলর 



 

 

বাঙািল লখককুেলর একটা বেড়া অংশ। স র দশেকর কথািশ ী সাধন চে াপাধ ায় এই সাধন 

পেথর একজন িন াবান যা ী এবং এই নতুন পেথর অন তম পিথকৃৎও বেট। তাঁর উপন াস 

িবে ষণ কের আমরা বুঝেত পাির িতিন আখ ােনর কাযকারণ স কেক নস াৎ কের িদেয়েছন। 

এমনিক আখ ােনর সুেডৗলতা, ঘটনার ান-কাল গত ঐক , ঘটনার পার েযর ঐেক র চিলত 

ধারণােকও পিরত াগ কেরেছন। বা ব ও অবা ব, অিত াকৃেতর সীমােরখাও ভেঙ িদেয়েছন। 

িতিন আধুিনকতাবােদর অনুসারী মাকসবােদ িব াসী। তবুও আমরা দেখিছ নতুন কােলর নতুন 

দশন তাঁর স ােক নাড়া িদেয়েছ। আর স জন ই হয়েতা তাঁর উপন াস ভাবনা আধুিনকতার 

একৈরিখক খােত বেয় চেলিন। সখােন এেসেছ উ রাধুিনকতার অিভঘাত। িল , জাতপাত, 

রাজৈনিতক মতােক  ভৃিত িদক িলেত পেড়েছ তাঁর নজর। পাশাপািশ গঠনৈশলীর িদক 

থেক আধুিনকতার িনয়মব তােক এেকবাের নস াৎ কের িদেয়েছন। সুেডৗল আখ ােনর সং ার 

ছেড় তাঁর উপন াস ভাবনা যা া কেরেছ ছকহীনতার অিনি ত সমুে র িদেক। তাঁর উপন াস িলর 

সামি ক পযােলাচনা কের য আি ক গত অিভনব  আমােদর চােখ পেড় তা সূ াকাের দেখ 

নওয়া যাক౼  

ক. ‘সময় এবং ঘটনার াি ক েয়াগ। ঘটনা য সমেয় ঘেটেছ, যমন ভােব ঘেটেছ িঠক 

সভােবই িতিন আখ ােন পিরেবশন কেরননা ফেল চনা ঘটনাও অেচনা মা া পেয় যায়।’  

খ. বাক  গঠেন ি য়াপেদর ব বহােরর সূ  প াঁেচ িতিন ঘটনার িব-পিরিচতকরণ ঘটান। 

যমন౼ 

i. ‘‘িঠক দু ঘ া আেগ, নেবশ তরফদার ভাবেত পােরনিন সম  অপমান াভ ও 

হীনমন তা ধুেয় মুেছ মজাজিট ফর অ ত ািশত চা া হেয় উঠেব।’’১৩৬  

                                                              — তঁতুল পাতার ঝাল  

ii. ‘‘ হমর ন মজুমদার ভাবেতই পােরনিন ভিবষ েত তার পুেরা বািড়টা তী  দাহ  েব র 

মেতা আ েন ফর ফরাৎ ভ ীভূত হেব, িক  একজেনর দেহও সামান  আঁচটুকু লাগেব 

না।’’১৩৭                         — লতার ইেলক ন  



 

 

গ. ‘বতমানেক বুেঝ িনেত, উ রাধুিনক সমস ােক ব াখ া করেত, তার রসস ভ িনমাণ 

করেত িতিন বরাবর দশীয় িমেথর আ য় হণ কেরেছন।’  

ঘ. ‘তাঁর উপন ােসর Characterisation-এর িদকিট িবচার করেত গেল দখা যায় 

চিরে র ি য়া- িতি য়ার ান কম। বেড়া হেয় উেঠেছ লখেকর বণনা, িবে ষণ।’  

ঙ. ‘তাঁর উপন ােসর আখ ান কাঠােমার িদকিট িবে ষণ করেল চােখ পেড় কািহিনর 

কােনা িনিদ  সময় পিরসর নই।’  

চ. ‘িতিন তাঁর বিশরভাগ উপন ােস াশব াক প িতর েয়াগ ঘিটেয়েছন। অথাৎ 

বতমান থেক অতীত িকংবা অতীত থেক বতমান যাওয়া আসা করায় তাঁর উপন ােসর 

আখ ােন এেসেছ করণগত বিশ ।’  

ছ. তাঁর উপন ােস চটুল ম, যৗনতা ও িবেনাদেনর উে শ  বজন, তার পিরবেত মধা 

ও মননেক াধান  িদেয়েছন। 

জ. জিটল সামািজক পিরি িতেক বাঝােনার জন  িবষয়- বিচ  ও ব মাি ক চির  সৃি  

করা তাঁর উপন ােসর অন তম িদক। 

ঝ. উপন ােসর িনমাণ কৗশেলর ে  অ বা বতা ও বিহবা বতা উভয়ই এক হেয় 

যায়।    

ঞ. ‘বাক  গঠেনর ে  ছােটা ছােটা বাক  বজন কের (,), (౼), (!), (?), (…) ভৃিতর 

মাধ েম বাক েক দীঘ কের কথােক ঘুিরেয় বলাই তাঁর লখনীর অন তম কৗশল।’  

ট. ‘িতিন িবে ষণী প িতর আ য় িনেয়েছন। অথাৎ গ  বলাটাই তাঁর ধান উে শ  নয়, 

খািনকটা গ  বেল তার িবে ষণ করাই মূল উে শ ।’  

ঠ. ‘ েয়াজেন চিরে র মুেখ উপভাষার ব বহার কের থােকন। এমনিক কথ  শ , দিশ-

িবেদিশ শ , উপমা, িচ ক , তীেকর ব বহারও িতিন অে েশ কের থােকন।’  



 

 

ড. ‘তাঁর বিশরভাগ উপন াস নায়ক-নািয়কা বিজত। াধান  পেয়েছ ঘটনাবলী। যুি র 

একৈরিখকতা িবহীন তাঁর রচনায় বতমান, অতীত, ভিবষ ৎ ইত ািদ সময় িব ু ঘটনাবলীর 

উপর উভয়মুখী ি য়া চালায়। অথাৎ য ঘটনা ঘেট গেছ, যা ঘটেছ, যটা ঘটেত পাের 

তার সবটুকু একিট িব ু েত যু  হেয় যায়।’  

ঢ. ‘ যৗি ক পার েযর বড়া ভেঙ আখ ােনর পিরণিতর মেধ  এেনেছন ‘Openness’। 

এজন  কখেনা কখেনা অিধবা বতা ও জাদু বা বতােক ব বহার কেরেছন। অথাৎ চিলত 

বা েবর ধারণােক ভেঙ বা ব ও অিত াকৃেতর মলব ন ঘিটেয়েছন। 

যমন౼‘সাতপু ষ ড  কম’, ‘রমা সরেখল’, ‘কী বেল, মৃতু লে ?’, ‘ শষ রােতর 

শয়াল’।’  

ণ. ‘িতিন অিভনব  এেনেছন তাঁর উপন ােসর নামকরেণর ে ও। বিশরভাগ 

নামকরণই িচ ধমী এবং তীকা য়ী। উপন ােসর Deep Structure-এর সে  ঘিন তায় 

ল  হেয় থােক এই নামকরণ।’  

পিরেশেষ একথা িনঃসে েহ বলা যায় য সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােসর িবষয় এবং আি ক 

িতছে  পাঠকেক নািড়েয় দয়। তাঁর লখার অথ উপলি  করেত হয় মধা ও মনন সহেযােগ। 

এক তী  জীবনেবাধ, মানুেষর িত ভােলাবাসা ও চােখ দখা অিভ তায় স াত তাঁর িতিট 

রচনাই িনজ  ভি েত জািরত। সাধন চে াপাধ ায় য পথ অনুসরণ কেরেছন তা একা ই তাঁর 

িনজ  পথ। মেন হয়, অনুজ সািহিত কেদরও িতিন সই কথাই বেলন য তাঁর মেতা নয়, অন  

কারও মেতাও নয়, িনেজর মেতা সবাই িলখুক। আর সই পেথর স ানও হাক এেকবােরই 

িনেজর। 
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৩৫. া      :  পৃ. ২২১ 

৩৬. া      :  পৃ. ২২১ 

৩৭. া      :  পৃ. ২২২ 

৩৮. া      :  পৃ. ২৪৫ 

৩৯. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস সম  (ি তীয় খ ), কলকাতা-০৯, ক ণা  

কাশনী, থম কাশ : কলকাতা বইেমলা-২০১২, 

পৃ. ২২৭ 

 

 



 

 

৪০. দাস, স ীব    :  সাধন   চে াপাধ ােয়র   উপইন াস   :   মতার  

অ ঃ র, ৬/২ রমানাথ মজুমদার ি ট, কলকাতা-

০৯, ব ীয় সািহত  সংসদ, থম কাশ : ২০১৯, 

পৃ. ১২৮    

৪১. চে াপাধ ায়, সাধন    :  উপন াস সম  (ি তীয় খ ), কলকাতা-০৯, ক ণা  

কাশনী, থম কাশ : কলকাতা বইেমলা-২০১২, 

পৃ. ২২৮ 

৪২. া      :  পৃ. ২৩০ 

৪৩. া      :  পৃ. ২৩১ 

৪৪. া      :  পৃ. ২৩৪ 

৪৫. া      :  পৃ. ২৩৭ 

৪৬. া      :  পৃ. ২৩৮ 

৪৭. া      :  পৃ. ২৪৪ 

৪৮. া      :  পৃ. ২৪০ 

৪৯. া      :  পৃ. ২৪২ 

৫০. া      :  পৃ. ২৫০ 

৫১. া      :  পৃ. ২৬৫ 

৫২. া      :  পৃ. ২৬৬ 

 



 

 

৫৩. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস  সম   ( থম  খ ),  ক ণা  কাশনী,  

কলকাতা-০৯, থম কাশ : ১লা বশাখ ১৪১৮, 

পৃ. ২২৮ 

৫৪. া      :  পৃ. ২৩১ 

৫৫. া      :  পৃ. ২৬৬ 

৫৬. া      :  পৃ. ২৩৬ 

৫৭. া      :  পৃ. ২৬৫ 

৫৮. া      :  পৃ. ২২৯ 

৫৯. া      :  পৃ. ২৫৪ 

৬০. া      :  পৃ. ২৫৯ 

৬১. া      :  পৃ. ২৫৪ 

৬২. চে াপাধ ায়, হীেরন   :  বাংলা উপন ােসর িশ রীিত, কিলকাতা পি মব   

রাজ   পু ক  পষদ  ১৯৮২,  পৃ.  ১০১  

৬৩. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস সম  (ি তীয় খ ), কলকাতা-০৯, ক ণা  

কাশনী, থম কাশ : কলকাতা বইেমলা-২০১২, 

পৃ. ৩৩০  

৬৪. া      :  পৃ. ৩২৬ 

৬৫. া      :  পৃ. ৩৭০ 

৬৬. া      :  পৃ. ৩৬৪ 



 

 

৬৭. া      :  পৃ. ৩১৩ 

৬৮. া      :  পৃ. ৩২৩ 

৬৯. া      :  পৃ. ৩৪০ 

৭০. া      :  পৃ. ৩৩৩ 

৭১. চে াপাধ ায়, সাধন    :  উপন াস সম  ( থম খ ), ক ণা কাশনী, কল-  

০৯,  থম কাশ  :  ১লা বশাখ ১৪১৮,  পৃ. ১২ 

৭২. া      :  পৃ. ১০ 

৭৩. া      :  পৃ. ১০ 

৭৪. া      :  পৃ. ১০ 

৭৫. া      :  পৃ. ১১ 

৭৬. া      :  পৃ. ১৪ 

৭৭. া      :  পৃ. ১৬ 

৭৮. া      :  পৃ. ১৪ 

৭৯. া      :  পৃ. ২২ 

৮০. া      :  পৃ. ১১ 

৮১. া      :  পৃ. ১২ 

৮২. া      :  পৃ. ১৩ 

৮৩. া      :  পৃ. ১৯-২০ 



 

 

৮৪. া      :  পৃ. ১৯ 

৮৫. া      :  পৃ. ২২ 

৮৬. া      :  পৃ. ১৫ 

৮৭. া      :  পৃ. ৯ 

৮৮. া      :  পৃ. ৯ 

৮৯. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস সম  (ি তীয় খ ), ক ণা কাশনী, কল  

-০৯, থম কাশ : কলকাতা বইেমলা-২০১২, পৃ. 

৯ 

৯০. া      :  পৃ. ৯০ 

৯১. চে াপাধ ায়, সাধন    :  উপন াস সম  (ি তীয় খ ), ক ণা কাশনী, কল  

-০৯, থম কাশ : কলকাতা বইেমলা-২০১২, পৃ. 

৩৯ 

৯২. া      :  পৃ. ৮২ 

৯৩. া      :  পৃ. ৮৫ 

৯৪. া      :  পৃ. ১৮ 

৯৫. া      :  পৃ. ২০ 

৯৬. া      :  পৃ. ৯ 

 

 



 

 

৯৭. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস সম  (ি তীয় খ ), ক ণা কাশনী, কল  

-০৯, থম কাশ : কলকাতা বইেমলা-২০১২, পৃ. 

২৬৭ 

৯৮. া      :  পৃ. ২৬৭ 

৯৯. দাস, স ীব    :  সাধন   চে াপাধ ােয়র   উপইন াস   :   মতার  

অ ঃ র, ৬/২ রমানাথ মজুমদার ি ট, কলকাতা-

০৯, ব ীয় সািহত  সংসদ, থম কাশ : ২০১৯, 

পৃ. ১৩০  

১০০. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস সম  (ি তীয় খ ), ক ণা কাশনী, কল  

-০৯, থম কাশ : কলকাতা বইেমলা-২০১২, পৃ. 

২৬৭ 

১০১. দাস, স ীব    :  সাধন   চে াপাধ ােয়র   উপইন াস   :   মতার  

অ ঃ র, ৬/২ রমানাথ মজুমদার ি ট, কলকাতা-

০৯, ব ীয় সািহত  সংসদ, থম কাশ : ২০১৯, 

পৃ. ১৩১ 

১০২. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস সম  (ি তীয় খ ), ক ণা কাশনী, কল   

-০৯, থম কাশ : কলকাতা বইেমলা-২০১২, পৃ. 

২২৭ 

১০৩. া      :  পৃ. ২২৭ 

১০৪. া      :  পৃ. ২২৮ 

১০৫. া      :  পৃ. ২৩১ 



 

 

১০৬. া      :  পৃ. ২৬৬ 

১০৭. া      :  পৃ. ২৩৬ 

১০৮. া      :  পৃ. ২৬৬ 

১০৯. া      :  পৃ. ২৬৫ 

১১০. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস সম  (তৃতীয় খ ), ক ণা কাশনী, কল  

-০৯, থম কাশ : দি ণ পানিশলা ২০১৯, পৃ. 

৩১৮ 

১১১. া      :  পৃ. ৩১৯ 

১১২. া      :  পৃ. ৩২৪ 

১১৩. দাশ , বাসব (স ািদত)  :  ‘নীল লািহত’, সাধন চে াপাধ ায় সংখ া, কলকাতা-  

৪৯, বষ-অনুি িখত, সংখ া-১০, সে র-২০০২, 

পৃ. ৪৪ 

১১৪. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস সম  (তৃতীয় খ ), ক ণা কাশনী, কল  

-০৯, থম কাশ : দি ণ পানিশলা ২০১৯, পৃ. 

১৩৮ 

১১৫. া      :  পৃ. ১৬৭ 

১১৬. া      :  পৃ. ১৮৮ 

১১৭. া      :  পৃ. ১৬৬ 

১১৮. া      :  পৃ. ১৬৭ 



 

 

১১৯. া      :  পৃ. ১৮৩ 

১২০. া      :  পৃ. ১৩৭ 

১২১. া      :  পৃ. ১৭৫ 

১২২. া     :  পৃ. ১৬৫  

১২৩. া      :  পৃ. ১৮৬ 

১২৪. া      :  পৃ. ১৮৮ 

১২৫. া      :  পৃ. ১৮৫ 

১২৬. া      :  পৃ. ১৮৬ 

১২৭. া      :  পৃ. ১৮০ 

১২৮. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস সম  (ি তীয় খ ), ক ণা কাশনী, কল  

-০৯, থম কাশ : কলকাতা বইেমলা-২০১২, পৃ. 

৯১ 

১২৯. চে াপাধ ায়, সাধন   :   গ ,  ক ণা কাশনী,  কলকাতা-০৯,  থম  

কাশ  :  কলকাতা  বইেমলা - ২০০৭,  পৃ.  ৯৮ 

১৩০. া      :  পৃ. ৯৯ 

১৩১. া      :  পৃ. ১০০ 

১৩২. া     :  পৃ. ১০৫  

১৩৩. া      :  পৃ. ১০৭ 



 

 

১৩৪. া      :  পৃ. ১০৯ 

১৩৫. া      :  পৃ. ১০৯ 

১৩৬. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস সম  (ি তীয় খ ), ক ণা কাশনী, কল  

-০৯, থম কাশ : কলকাতা বইেমলা-২০১২, পৃ. 

৯১ 

১৩৭. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস সম  (ি তীয় খ ), ক ণা কাশনী, কল  

-০৯, থম কাশ : কলকাতা বইেমলা-২০১২, পৃ. 

২২৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


