
             

 

উপসংহার 

সােতর দশেকর অন তম ধান কথাকার সাধন চে াপাধ ায়। তাঁর সািহত  জীবেনর সুদীঘ 

যা াপথেক অনুসরণ কের আমরা বুঝেত পেরিছ এই লখেকর জীবন যমন িবিচ গামী তমনই 

লখাও িঠক তেতািধক বিচ ময় এবং নানা িবষয়েক ছুঁেয় এই লখক বাঁেচন তাঁর আখ ান 

কলায়। নদী তরে র মেতা িব ৃ ত মন িনেয় িতিন ায় প াশ বছেরর বিশ সময় ধের সািহত  

রচনা কের চেলেছন। তাঁর সই লখার গিত এখেনা অব াহত। পাশাপািশ যেকােনা িবষেয় 

স ােনর ব াকুলতা আজও সাচ লাইেটর মেতা তাঁর সমকালেক তী  দৃি েত আিব ার করেত 

চাইেছ। আমরা িনি ত িতিন ােতর সাম ী নন, িতিন হেলন সমেয়র সহযা ী এবং সসময় 

ভিবষ েতর অিভমুখী। সাধন চে াপাধ ায় িনজ  পাঠ অিভ তার সূে  িব ান মন  িছেলন বেলই 

িতিন উপন ােসর নতুন ধরণ খঁুেজ িনেয়িছেলন িব ানেবােধর বৃহ র পিরম েল। িবংশ শতা ীর 

ায় শষ লে  যখন আমূল পিরবিতত িব  পিরি িতর িদেক তািকেয় িতিন উপলি  করেত 

পােরন য সাম ত  বা সাম বাদ অজেনর জন  লড়াই এখন ইিতহােসর দুিবপােক আঁিধর 

মুেখামুিখ ও দু হতর সং ােমর পযােয় আপাতত গিতহীন—তখন তাঁর মেন হেয়েছ আিধপত বাদী 

িন ু রতায় আ া  পৃিথবীর অি  র ার লড়াইেয়র মেধ  সং ামী চতনার পুনিবন াস কের িনেত 

হেব। িতিন উপলি  কেরেছন য ণীহীন, শাষণহীন সমাজ ব ব ায় উ ীণ হওয়ার কিঠন 

লড়াইেয়র কিঠনতম াথিমক ধাপ হেলা পৃিথবীর পিরেবশেক িনমল ও পির  রাখার জেন  

আেপাষহীন যু  কের যাওয়া। এই সং ামটা যতটা না সংগঠেনর তার চেয়ও অেনক বিশ 

িতবাদী ব ি র। পাশাপািশ িতিন এও জানেতন য এই লড়াইটা খুবই কিঠন কননা আমােদর 

সমােজ চােখর সামেন আমরা িনেজেদর পািরপাি কেক দূিষত হেত দখেলও চ ু ল া বা 

ভী তা বা কােনা গাপন াথজিনত চতুর িহসাব িনকােশর জন  িতবাদহীন জড়িপে র মেতা 

সব ধরেনর অনাচারেক মান তা িদেয় থািক। রাজকার অভ ােস য় পেয় যখন িবদূষণ আয়ে র 

বাইের চেল যায়, ধুমা  তখনই কারও কারও টনক নেড়। সাধন চে াপাধ ােয়র রিচত আখ ান 

যন আমােদর এই অনড় অভ ােসর িব ে  এক ঔপন ািসক িতবাদ। িতিন চলমান সমেয়র নানা 

মা ােক ছাঁয়ার চ া কেরেছন। আর সকারেণই তাঁর পে  ‘জলিতিমর’, বা ‘সাতপু ষ ড  কম’-



             

 

এর মেতা উপন াস রচনা স বপর হেয়েছ। িতিন যেকােনা আখ ান িনমাণ করার পূেব স িবষেয় 

চুর বইপ  জাগাড় কেরন এবং নানা ধরেনর তথ  সং হ ও  সমী াও কের থােকন। 

যমন তাঁর ‘জলিতিমর’ উপন াসিট িনমাণ করেত ায় িতন বছর সময় িনেয়েছন এবং পি মব  

িব ান ম , সরকােরর ম ও কািরগির িবভাগ, গণমে র িবিভ  পুি কা, পিরেবশ স েক 

িবিভ  িচ ািবদেদর সা াৎকার ও তথ  সং হ কের গেছন মাগত। তেব লখক িহেসেব িতিন 

িক  সবসময়ই মেন রেখেছন য িতিন গেবষক নন, সৃজনশীল রচিয়তা। ফলত পীিড়ত মানুষেদর 

ব ি গত জীবন, পিরবার, আথ-সামািজক সংকট ভৃিত সম  িকছুেকই গভীর দরদ ও ভােলাবাসা 

িদেয় ছুঁেয়েছ তাঁর কলম। 

িতিন পি মবে র আথ-সামািজক ও রাজৈনিতক পিরবতেনর সে  সে  মানুষ কীভােব 

িনেজেদর জীবন ভাবনােক পিরবিতত কেরেছ এবং িবিভ  িতব কতােক উেপ া কের 

িনেজেদর িতি ত কেরেছ তা আখ ােন বণনা কেরেছন। ব ীয় সমাজ জীবেনর এক দীঘ কাল 

পিরসের দাঁিড়েয় িতিন এেকর পর এক সািহত  সৃি  কের চেলেছন। কােলর িতিট বাঁক তাঁর 

মেন ছাপ ফেলেছ। সই ছাপ পেড়েছ তাঁর কথাসািহেত । সকারেণই দশ-কাল তাঁর 

কথাসািহেত র অিনবায উপাদান হেয় উেঠেছ। দশ-কােলর বা বতােক িতিন তুেল ধেরেছন অত  

সেচতন ভােব। পূববতী লখকেদর অেনেকই জীবনসত  পায়েনর মধ িদেয়ই দশ-কালেক শ 

কেরেছন। সই সূে ই তাঁেদর কথাসািহেত  সমাজবা বতার ছাপ পেড়েছ। অন িদেক সাধন 

চে াপাধ ায় সমকালেক ধরেত চেয়েছন সবাে । চেয়েছন চলমান সমাজ জীবেনর দিললীকরণ 

করেত। যন বলেত চেয়েছন সমেয়র কােছ দায়ব  থাকাটাই আজেকর িশ ীেদর আসল কাজ। 

সময় সি র িতিট বাঁক কথাসািহেত র পিরসের মূত কের তালােতই িতিন তৃি  পেতন। এই 

স ূণ কাজিট িতিন কেরেছন আেলাকসামান  িনরাস তায় ও অভূতপূব িনভীকতায়। সই বণতা 

আজও বহমান। আর এভােবই িক  িতিন হেয় উেঠেছন তাঁর ি য় িদিদ মহাে তার সািহত াদেশর 

সাথক উ রসূির। সাধন চে াপাধ ায় তাঁর েত কিট উপন ােসর মেধ  িভ  িভ  গঠনরীিত েয়াগ 

কেরেছন। আমরা পূেবর আেলাচনায় দেখিছ িতিন কীভােব বাক  গঠেনর ে  ছােটা ছােটা 

বাক  বজন কের, সিমেকালন, ড াশ-এর ব বহার কের বাক েক দীঘ কের কথােক ঘুিরেয় ঘুিরেয় 

বেলন। অথাৎ বাক  গঠেনর ে  সরল নয়, জিটল বাক ই তাঁর উপন ােস বিশ পিরলি ত হেত 



             

 

দখা যায়। তাঁর উপন ােসর িবষয় কবল কািহিন বা ঘটনার ভতর িনিহত থােক না, এর সে  

ওতে াতভােব জিড়েয় থােক জীবন স েক মূল েবাধ, চতনার উ ব ও দৃি ভি ।  

আর একটা কথা না বলেলই নয়, িতিন কখেনাই িনছক যৗনতা, চটুল ম, ভাগবাদী 

শ ের কািহিন ও ই া পূরেণর গ  িনমাণ কেরনিন। িবেনাদেনর উে শ  বজন কের সবসময়ই 

মধা ও মননেক াধান  িদেয়েছন। তেব নাগিরক ও মধ িব  জীবেনর কথা য আেসিন তা নয়, 

পিরবতনশীল সমাজ অথনীিতর সােপে  তােদর জীবন য ণার কািহিনও রিচত হেয়েছ। করেণর 

িবেশষ  ছাড়াও াম ও মফ সেলর াপেট িন মধ িব  িমক, কৃষক, অসংগিঠত খেট 

খাওয়া মানুেষর িনর র লড়াই, তােদর ভাষা ও ভি র েয়াগ এবং িনত  ােজিডর িচ া েন 

শংসার দািব রােখন।   

সাধন চে াপাধ ায় য সমেয় আিবভূত হেয়েছন বাংলা সািহেত , সই সময়কালই তাঁেক 

যন জািনেয় িদেয়িছল িতিন িক িলখেবন এবং িক িলখেবন না। আমরা জািন একজন লখক যা 

রচনা কেরন তার ভতের িনিহত থােক এই জীবন জে র িত অিজত দৃি ভি । লখক তাঁর 

দায়ব তা িচিনেয় িদেত পােরন যিদ রাে র িত, সমােজর িত তাঁর কােনা দায়ব তা থেক 

থােক। বতমান সমেয় দায়হীন লখেকর জ  িনেয়ই যন উৎসাহ বিশ। িত ােনর বাইের 

বিরেয় রাে র অপরােধর িব ে  কলম ধরার সাহস খুব কম সািহিত কই অজন কেরেছন। যাঁেদর 

এই সাহস রেয়েছ তাঁরাই কােলর ােত হািরেয় যায়িন। সাধন চে াপাধ ায়েক আমরা কখেনা 

ধমচু ত হেত দিখিন। িতিন যতটুকু িলেখেছন, তার ভতর িদেয় এমন একজন লখকেক আমরা 

খঁুেজ পেয়িছ—িযিন সািহত কমেক মেন কেরন এক সামািজক কম বা মানুেষর িত দায়ব তা। 

আরও িনিবড় কের বলেত গেল িবপ  মানুেষর িত মম েবাধ তাঁেক কের তুেলেছ এই সমেয়র 

আদশ। তাঁর পে ই স ব কােনা কারখানা চারপাশেক কীভােব দূিষত কের িদে  এবং তার সে  

মানুেষর অ ঃকরণও কীভােব দূিষত হেয় যাে — সই ঘটনােক িবষয় কের উপন াস িনমাণ করা। 

আমরা মশ মু  হেয়িছ তাঁর সািহত  পাঠ কের। িতিন য রাজৈনিতক টানাপেড়েনর ভতর িদেয় 

উেঠ এেসেছন, যভােব জীবেনর সম  ািত ািনকতা থেক মু  হেয় থাকেত চেয়েছন তা 

আমােদর কােছ িব েয়র। সাধন চে াপাধ ায় সি য় মানুষ। বতমান সমেয় দাঁিড়েয়ও িতিন সািহত  



             

 

িনমাণ কের চেলেছন, পাশাপািশ স াদনা, িলটল ম াগািজনেক পরামশ দওয়া সবিকছুই অবােধ 

চলেছ।   

সবেশেষ এটাই বলেবা য হােত শি শালী কলম থাকেলই ভােলা-ম  িলেখ ফলা যায় 

িক  উৎকৃ  কথাসািহিত ক হেয় ওঠা যায় না। তার জন  িক িলখেবা যমন জানা দরকার তার 

থেকও বিশ পূণ হেলা িক িলখেবা না এটা জানা। এই না লখা, এটা একটা কিঠন 

সং ােমর পথ, সহজ জনি য়তার রা ােক অ ীকার করার পথ। এখােনই সাধন চে াপাধ ায় 

অনন । সমাজিবি  একজন ব ি র ব িত মী সমস া কােনাকােলই তাঁর গ -উপন ােসর িবষয় 

হেয় ওেঠিন, কখেনা তাঁর রচনায় একজন ব ি  গাটা সমােজর িব ে  দাঁিড়েয় লড়াই কের িজেত 

যাে  এমন তরল আশাবাদ ান পায়িন। অথাৎ সহজ জনি য়তার রা ায় িতিন হাঁেটনিন 

কখেনা— সকারেণই ঐ রা ার অ গিলেত পথ হািরেয় ফলার মেতা দুঘটনা তাঁর জন  ওঁত পেত 

নই। সাধন চে াপাধ ায় তাই দীঘ কিঠন পেথর পিথক, তাঁর িতিট পদে পই মাণ কের বাংলা 

কথাসািহেত র সত  পথ কানিট।  

 

 

  

   

  

 

 

 


