
 

 

পিরিশ  

সা াৎকার : সাধন চে াপাধ ায় 

(সা াৎকারিট হণ কেরেছন বতমান গেবষক) 

১. স ার, আিম থেমই জানেত চাই আপনার সািহিত ক জীবেনর সূচনা স েক। 

উ র : আমার সািহত  জীবেনর সূ পাত অক াৎ, িতহীন ও অক নীয় ভােব। শশব থেকই 

গাপেন আমার মেন একটা িকছু হওয়ার ই া। কখেনা ফুটবলার, কখেনা ি েকটার, ম ী, 

হাজােরা চ ল ই া মেনর আকােশ ভেস বড়ােতা। কেশার শেষ িঠক করলাম িব ানী হব। 

সই রণােতই িব ান শাখার ছা  হলাম। পদাথিবদ ায় অনাস িনেয় াতেকা ের িব িবদ ালেয় 

ঢুকব, পািরবািরক সংকেট চাকিরেত ঢুকেত হেলা। চাকির বলেত িশ কতা। তখন পি মবে  

িশ া ব ব ায় ইেলেভন াস চালু। িবদ ালয় েলােত িব ান পড়ােনার জন  িশ কেদর ভীষণ 

চািহদা। আমার আপন ু েলর হডস ার পদাথিবদ ার জন  আমােক চাইেলন। ু েল ভােলা ছা  

িহেসেব খািনকটা সুনাম িছল। যাগ িদলাম। িক  িব ানী হবার  িবলীন হেলা না। বরাবরই 

আমার নশা বই পড়া। অথাৎ পাঠি য়া। িবেশষত িব ানচচা চািলেয় যেত থাকলাম বই পেড়। 

ীে র দীঘ ছুিটেত, ু ল লাইে রীেত বই তুলেত িগেয় নলাম িব ােনর নতুন কােনা বই 

তখনও কনা হয়িন। কেয়ক মাস বােদই চেল আসেব। অতঃপর লাইে রী স ার মাটা একখানা 

বই ঠেল িদেয় বলেলন, এটা িনেয় আপাতত চািলেয় দাও। উিন আমার িশ ক িছেলন। 

িনমিবরি েত বািড় িফের, বইিট খুেল দিখ একিট দীঘ কেলবেরর উপন াস। ‘সােহব িবিব 

গালাম’, লখক িবমল িম । তখন িবমল িম  বাংলার অত  জনি য় লখক এবং ‘সােহব িবিব 

গালাম’ বাংলায় চলি ািয়ত হেয় বাে েত (তৎকালীন)  দ  ছিব কেরেছন। বইিট পড়া শষ 

করেতই ক যন আমার মেনর কুঠুিরেত বেল উঠেলা এরকম আিমও িলখেত পাির! আ য! 

পরিদন থেকই লখা । িক  িক িলখেবা? তবু বুেকর মেধ  হাঁসফাঁস করেত থােক। এর 

কেয়ক স াহ মেধ ই পাড়ার এক দাদার হােত অিফস লাইে রী থেক আনা একিট বই দেখ 

পড়ার লাভ সামলােত পারলাম না। বািড় িফের দিখ, ‘প ানদীর মািঝ’, লখক মািনক 



 

 

বে াপাধ ায় সিত  বলেত তখেনা মািনক বে াপাধ ােয়র নাম তমন কের িনিন। একরােত 

বইিট শষ করলাম। বুেকর িভতর ভূিমক । এইেতা সািহত  এইেতা সাধনার রা া।  হেলা 

আমার অ ত মু তার যা া। আজ সাতা র বছের এেসও, স যা া ঘােড় চেপ আেছ আমার।  

২. শহেরর ঝা ঁচকচেক শাভা, সুেবশ নরনারী ও তােদর স েকর বদেল থম থেকই আপনার 

কথন িবে র পিরিধেত ান পেয়েছ লি পুিঁজ ও মতাতে র িবিভ  উপেক িলর াথঘন 

স ক এবং এসেবর চােপ িপ  ব ি  মানুেষর সক ণ পিরণিত౼এর পছেন িক কারণ রেয়েছ 

তা যিদ একটু  কের আমােদর বেলন?     

উ র : দশভাগ, সবিকছুর আ য় হািরেয় বন ার জেলর মেতা এ দেশ চেল আসা, আ ীয়-

জনেদর দয়ায় ভাসেত-ভাসেত দাঁড়াবার সামান  ঠাঁই জুেটিছল। এ সকেলর লা না, অিভঘাত, 

ািন বইেত বইেত বাবা খািনকটা উদাসীন ও বইমুখী হেয় পেড়িছেলন। চারপােশ অসাম , অভাব, 

না পাওয়ার বদনা সইেত সইেত মানুষ ও পািরপাি ক জগত দখেত দখেত, স কােলর 

াভািবক িবেরাধী মেনর রাজৈনিতক হাওয়ায় যৗবন কেটেছ বেল, লি পুঁিজ, মতাত  এবং 

তােদর াথঘন স েকর চােপ িন  মানুষই চারপােশ দেখিছ বেল, একটা িনিদ  পাড়া চাখ 

তির হেয় গেছন। তাই না হয় ঝাঁ-চকচক, সুেবশ নর-নারী তােদর স ক েলা আমার সবদা 

এহ বাহ  মেন হয়। ভতের ঢুেক আসল প খঁুজেত মন চায়।  

৩. আপিন সুদীঘ পাঁচ দশক ধের সািহত  সাধনা কের চেলেছন, ায় সাতেশার কাছাকািছ গ , 

চি েশর বিশ উপন াস এবং চারেশা বে  আমরা ল  কির নানা ধরেনর িবষয় বা বলা যেত 

পাের গতানুগিতক থা ভেঙ বিচে র সমাহার౼এটা কীভােব স বপর কের তুলেলন?  

উ র : বাল কাল থেকই কােনা িবষয় স েক সবসাধারণ য পেথ িচ া কের, আমার তা 

পিরহার কের, িনেজর একটা অব ােন দাঁিড়েয় ভাবেত ভােলা লাগেতা এবং ভােলা লােগ। 

কােনািকছু িনেয় ভাবনায় পুনরাবৃে  া েবাধ কির। তাই, গে র সংখ া বিশ হওয়া সে ও 

কখেনা আিম পুনরাবৃি  ঘটাইিন। ভাবনায় বিচ  আনা আমার কােছ একিট খলা মেন হয়।  



 

 

৪. আপনার বশ িকছু উপন ােস িব ান-ভাবনা আমরা ল  কির। অথাৎ আপনার িব ানী হওয়ার 

ইে  িছল বেলই িক আপনার লখার মেধ  িব ান- চতনা, িব ান-মন তা দখা যায়?   

উ র : ‘িব ান ভাবনা’ বলেত ধুই িব ােনর িবষয় েলােক উপন ােসর আখ ােন অ ভু  করা 

নয়। হ া ঁ ‘জলিতিমর’, ‘িব ু থেক বৃে ’ ভৃিত উপন ােসর িবষয় সরাসির পিরেবশ দূষণ িনেয়। 

আিম িব ান চতনা বা মন তা বলেত কবলই িব ােনর িবষয়েক আ  করােক বুিঝ না। 

কােনািকছুর ভাবেক শে  কাশ করার মেধ  অিতির তােক আিম অৈব ািনক দৃি ভি  বেল 

মেন কির। অথাৎ বণনায় পিরিমিতেবাধ। মানুষ কবল য়ংি য় নয়, মি ে  তার িনত কার ট  

অংশিটর বৃি র ফেল, ব জগৎ ও িবমূততার একিট ভারসাম  মানুেষর িচ ায় আেস। এর সূ  

অনুপাত আখ ােন িতিনিধ  থাকা দরকার। সুেকৗশল একিট বুনট এর পদী উপন াস-গে  ল  

কির। আমার িব াস, সািহত  িনছক রেসর কারবাির নয়, অিতির  িকছু। এই অিতির  টুকু 

লখেকর িব ান- চতনার উপের িনভর কের। 

৫. স ার, আপনার ‘বুলবুিলেত ধান খেয়েছ’ উপন াসিট ২০১২ সােল কািশত। িক  তেতািদেন 

যমন িব ায়ন হেয় গেছ আবার অন িদেক রাজৈনিতক পট-পিরবতনও হেয় গেছ এখােন। 

বুলবুিল বলেত আপিন কােদরেক ইি ত কেরেছন? কারা ধান খেয় িনেয় যাে  সমােজর? এটােক 

িক পা  কেলািনয়াল ভাবনা বলা যেত পাের? 

উ র : ‘বুলবুিলেত ধান খেয়েছ’ আমার একিট পক উপন াস। এিট িলখবার রণা পেয়িছলাম 

একিট ঘটনা থেক। নতাজীর মৃতু  িনেয় একবার কিমশন গিঠত হেয়িছল ‘মুখাজী কিমশন’ নােম। 

স িরেপাট থেক একিট ফাইেলর খবর পাওয়া যায়। ইি য়া ন াশনাল আিমর িবচার বেসিছল 

লালেক ায় এবং ভারতবাসীর িবপুল সমথেনর চােপ যু াপরাধী িহেসেব তােদর িবচার তা দূেরর 

কথা, ইংেরজ এেদর মুি  িদেত বাধ  হয়। কিমশেনর একিট ফাইেল উে িখত হয়। I. N. A.-এর 

একিট দলেক একিট ক া  থেক অন  সিরেয় নবার অিছলায়, ২৬ িবঘার একিট পুরেনা নীল 

চােষর বাগানবািড়েত তােদর ানিজট ক াে  রাখা হয় এবং রাতারািত গাপেন হত া করা হয়। 

বচারারা লালেক ায় িগেয় মুি র সুেযাগ পায় না। জায়গাটা িছল আমার বািড় থেক পাঁচ-ছয় 

িকেলািমটার ভতের ামীণ পিরেবেশ। অতঃপর আিম িগেয় খাঁজ খবর নই, জীিবত দু-চারজন 



 

 

বৃ  ত দশীেদর কােছ জানেত পাির, স রােতর িলর আওয়াজ তাঁরাও েনিছল। 

মৃতেদহ েলা সিরেয় ফলেলও রে র দাগ পুেরা মাছা যায়িন। সা ী িহেসেব ধুেলা ঘাম, রােদ 

িকেয়িছল। ঐিতহািসকভােব মেন হেয়িছল, এটা কােনা িবি  ঘটনা নয়, ইিতহােসর রা া 

ধেরই উপিনেবিশক শি  নানা চহারায় সেজ আমােদর দেশর স দ লুঠ কেরেছ, দশবাসীেদর 

উপর চািলেয়েছ অত াচার। এমনিক, দশ াধীন হবার পর, িকছু িবেদিশ অথ ঘািষত N. G. O. 

আজও নতুন কায়দায় দেশর ব  ও মানব স দ হরণ কের চেলেছ। যন ইিতহােসর পথ ধের 

িবিভ ভােব এই বুলবুিলরা আমােদর ধান েলা স দ িহেসেব খেয় চেলেছ। বতমােন এইসব 

কায েম দেশর ‘বুলবুিল’-রাও যু  হে । অবশ ই এেক ‘ পা  কেলািনয়াল’ িচ া-ভাবনা বলা 

চেল।  

৬. স ার, আপিন ‘ ততুঁল পাতার ঝাল’ উপন ােস বতমান িশ া ব ব া িনেয় বুি জীবীেদর 

আ মণ কেরেছন এবং িশ ার ে  Privatigation িনেয় থম কথা বেলেছন౼এই ভাবনাটা 

আপনার িক কের এল?  

উ র : টানা চি শ বছর অ েলর িবখ াত িবদ ায়তনিটেত িশ কতার অিভ তা, িবিভ  

সরকােরর িশ ানীিত বদেলর মেধ  ল  কেরিছ, িবিভ  িশ া কিমশন, বুি জীবী, িশ ক 

সংগঠন, িবিভ  নীিতর চাপ, উৎপাদন ব ব া, বসরকাির পুঁিজ একটা জািতেক িবেশষভােব 

িনিদ মুখী গেড় তুলেত িশ ানীিতেত যমন ভাব ফেল। ভিবষ েতর এেজ া িহেসেব 

িশ ানীিতর ওপর কীভােব পিরবতন ঘটায়। এ িনেয় অথাৎ িশ ক জীবন ছা  অিভ তায় বা 

িশ ার কািরকুলাম, পুঁিজর েয়াগ সং া  িবষেয় বাংলায় উপন াস লখা হে  না, অথচ বাঙািলর 

আধুিনক জীবেন এসব পূণ িবষয়। সই কেব িবভূিতভূষণ চি েশর দশেক ‘অনুবতন’ 

িলেখিছেলন, তারপর তা গ া িদেয় ব  জল গিড়েয় গল, আর এই পশািটেত দীঘকাল থেক 

গলাম বেল, নিতক দািয়  িহেসেব ‘ তঁতুল পাতার ঝাল’ িলেখিছলাম।  

 



 

 

৭. স ার, আপিন িব ােনর ছা  িছেলন এবং িব ানী হওয়ার ইে  থাকা সে ও আপনার লখায় 

পুরাণ কথা বা িমেথর ব বহার কীভােব এল? 

উ র : িব ােনর সে  তা ‘িমথ’, ‘পুরাণ’-এর কােনা িবেরাধ নই। বর  িব ান মন তা 

থাকেল একিট িবে ষণী মন তির হয়। ‘িমথ’, ‘পুরাণ’- ক িবে ষণ কের বতমানেক আয়   

ভােব দখা যায়। জগদীশ চ  বসুর ‘ভাগীরথীর উৎস স ােন’ ব িট পড়েল বুঝেব পযেব ণ ও 

ভাবনা-িচ া কেতা  ও গভীর হেত পাের।  

৮. আপিন পিরেবশ সেচতনতামূলক ব  লখােলিখ কেরেছন, তাই আিম জানেত চাই এই 

কেরানাকােলর সুদীঘ লকডাউেন পিরেবশ দূষণ িক িকছুটা হেলও কেমেছ? 

উ র : অবশ ই। আমার অিভ তায় আকাশেক অেনক বিশ  নীল রেঙ দেখিছ। বািড়র 

আশপােশ সকাল স ায় লু ায় িবিচ  পািখর স ান িমেলেছ, বাতােস দূষেণর পিরমাণ কেমেছ, 

মা  ব বহার করায় ধুেলা থেক র া পেয় কািশ, য া, এমনিক িবিভ  ধরেনর আশ াজনক 

রাগীরা অেপ াকৃত আরাম বাধ কেরেছ।  

৯. নকশালবািড় আে ালেনর থম পযােয় আপিন চা  মজুমদােরর সে  দখা করেত 

িগেয়িছেলন িক  পের কন সই আে ালন থেক সের এেলন? যিদ একটু  কের বেলন।  

উ র : কাে েক সের আসেবা? আে ালেন গেল তা সের আসার । আিম কােনা কােলই 

কােনা রাজৈনিতক দেল নাম লখাইিন। আিম মু  িচ ায় কৗতূহলী। লখক িহেসেব গজদ  

িমনাের থাকােক সমথন কিরনা। সমােজর িতিনয়ত াত- িতে ােতর আে ালন, ক ন 

ইত ািদেক িনকট থেক িনরী ায় িব াসী। সসেবর ত  অিভ তা লাভ করেতই চা বাবুর 

সে  দখা কেরিছলাম। গণমাধ েম অেনক বািড়েয়-কিমেয় খবর দয়। ‘ ঘাড়ার মুখ িদেয়ই’ বর  

িন, িক পিরবতন ভারতবেষর সমােজ এনারা আনেত চাইেছন এবং কান পেথ? িনছক এই 

কৗতূহেলই নকশালবািড় ঘুরেত িগেয়িছলাম। তাছাড়া িহংসার পেথ কােনা বৃহৎ সমস ার সমাধােন 

আমার িব াস নই।  



 

 

১০. পৃিথবীর চারপােশ এই য সা দািয়কতার ধায়ঁা ছাড়ঁা হে ౼আপনার িক মেন হয় এর 

থেক কােনা মুি র উপায় আেছ মানুেষর? 

উ র : না, স ূণ মুি  বেল কােনা সামািজক ব ািধেতই িকছু হয় না। িহংসা, ঘৃণা এক কার 

গভীর বষম  থেক উৎসািরত হয়। ভবুি  স  মানুষ একি ত হেয় এেক নূন তম আকাের 

িনেয় আসেত পাের। স ূণ মুি  হয় না।  

১১. আপিন িক মেন কেরন য পৃিথবীেত পিরেবশ আে ালন ও রাজনীিত একসে  িমেশ গেছ—

এই িবষেয় আপনার মতামত িক?  

উ র : িবেশষ অেথ, সবিকছুর আে ালনই বৃহৎ পটভূিমকায় একিট রাজনীিত। আধুিনক রা  

উ েবর পর মানুেষর সম  সামািজক কমই বৃহৎ রাজনীিতর ছ ছায়ায় এেস গেছ। মুশিকল হয়, 

িশ  িব েবর পর থেক ব ি মানুেষর ীকৃিত লাভ ঘটেতই, দল- গা ী বা িণ ােথর সে  

ব ি  ােথর সংঘাত ঘটেলই, রাজনীিত িবেশষ প পির হ কের। তখন দল- িণ- গা ী ও ব ি  

মানুেষর ােথর স ক জিটল হেয় যায় বেল, িণ াথ, গা ী াথ আে ালেন ভাব িব ার 

কের, এটা সত । তাই পিরেবশ আে ালনও মােঝ মােঝ রাজনীিতর ােথর িশকার হেয় পেড়।  

১২. ‘ি েলর চ ু ’ এবং ‘মানুষ খেকা ঘাড়া’ আমােদর রাজৈনিতক গ  বেল মেন হয় আপিন িক 

মেন কেরন? 

উ র : অবশ ই। দুিটই, বৃহৎ অেথ রাজৈনিতক গ । থমিট হে  রাজৈনিতক ভাবনা কােনা 

গা ীর খ ের পড়েল, সংকীণতার চূড়া  িব ু েত, ব ি র াণশি  ও মানবতােক হত া কের। 

ব ি র মানিসক মৃতু  ঘটায় আর ি তীয়িট হে  িব ায়ন পুঁিজেত পুঁিজ চিরে র বদেল সাধারণ 

মজীবী মানুষ কীভােব িনেজর অি েক িনেয় িবপ তার মুেখ এেস দাঁড়ায়। দুেটাই রাজৈনিতক 

দশেনর কথা িনেয় গ ।  



 

 

১৩. ‘অিদিতর জন  ছিট িমিডবাস’ গ িট আপনােক কােনা রাজৈনিতক াপেটর মধ  িদেয় 

একটা অন  কথা বলার এবং মেয়েদর মতায়েনর য কথা তা বলার সে  রাজনীিতেক 

যভােব আপিন িমিশেয়েছন— স িবষেয় যিদ িকছু বেলন? 

উ র : গ িটেত ােমর থম জে র িশ ার আেলাক া  একিট পিরবােরর এক িবেরাধীেক 

িনেয় লখা, য নািক ভােলা মােনর িশ া পাওয়ার  দেখ, তাই ােমর ু ল ছেড় শহেরর 

খ াত ু েল ভিত হয়, িক  মেয়িটর পে  অেনক িতব কতা। এক ন র হেলা, াম থেক 

শহের যাবার চার মাইল পথ পািড় িদেয় িনয়িমত ু েল যাওয়ার অসুিবেধ। ভাটপেব তােদর 

পিরবাের একজন াথী ঘিন  হয়। িজেত মি  পায়। মেয়িটর ধারণা ম ী মােনই সবশি মান 

মতার অিধকারী। একিট িমিডবােসর অনুেরাধ পিরবারিটর তরেফ ম ীর কােছ রাখা হয়, 

অনুেমাদনও দন িতিন, দুিট বাস পেথও নােম। ম ী, মেয়িটর চােখ সবশি মান। িক  মতার 

কৃত ক  কাথায়, মেয়িট জােন না। িমিডবাস ায়ই নানা অজুহােত ব  থাকেত থাকেত, 

একিদন ব ই হেয় যায়। মেয়িট মতার জিটল ক িব ু িট ধরেত পাের না, তেব তার চােখ 

ম ী আেগর চেয় অেনক বঁেট িতভাত হয়। এিট ফুেকা বিণত, মতার েপরও গ ।  

১৪. যতদূর জািন আপিন ভারেতর কিমউিন  পািট, মাকসবাদী, R. S. P. বা ফরওয়াড ক 

ভৃিত কােনা দেলরই সি য় সদস  বা কাড হাি ং পািট ম ার হনিন। িক  আপিন A. B. T. 

A.-এর সে  জীবেনর চাকিরর শষ িদন অবিধ িছেলন। A. B. T. A.-এর য িশ ক আে ালন, 

সই আে ালেন আপিন সি য় ভূিমকা িনেয়েছন এবং ১৯৬৬- ত য ঐিতহািসক খাদ  আে ালন 

হয় স ব াপােরও সি য় ভূিমকা িনেয়েছন এবং তখন আপনার কারাবাসও ঘেট কেয়কিদেনর 

জন । কন আপনার মেন হেলা য িশ কেদর A. B. T. A.-এর রাজনীিত করা উিচত এবং 

কারাবরণ করা উিচত? এইটা যিদ একটু ভেঙ ভেঙ আমােদর িব ািরত বেলন? 

উ র : আেগই জািনেয়িছলাম আিম কােনা রাজৈনিতক দেলর সদস  হেত চাই না। সকল দেলরই 

িনজ  িকছু িনয়মকানুন, িব ােসর এেজ া থােক। আিম মু  ােনর মানুষ। তাই সংঘাত এিড়েয় 

চলায় িব াসী। তেব, িব াস কির পশাগতভােব সমবায়? সংগঠেনর সে  িতিট ব ি র সংযুি  

দরকার। নইেল মানুষ ব  একক হেয় পেড়। মািলক বা কতৃপে র মতািল ােক কাথাও বাঁধা 



 

 

দওয়া দরকার। গণসংগঠন ঐ ভূিমকাটুকু পালন কের। িশ ক সংগঠন A. B. T. A. শতবষ 

পুরেনা, একসমেয় দলমত িনিবেশেষ িশ ক-িশি কারা এর সদস  হেতন। ১৯৫৪ এবং ১৯৬৭- ত 

দুেটা ঐিতহািসক সং ােম A. B. T. A. রাজপেথ নেমিছল, অেনেক কারাবরণ কেরেছন। বতমােন 

সরকার ঘািষত িবদ ালয় েলােত িশ ক-িশি কােদর আিথক রমরমা অব া তােতা কেয়ক 

দশেকর। আেগ িক অব া িছল? বাংলা সািহেত  িবিভ  লখকেদর িশ ক জীবন িনেয় গ েলা 

পড়েল টর পাওয়া যায়। আজও িব াস কির, িতিট পশার মানুেষরই যেকােনা গণসংগঠেন 

নানাভােব যু  থাকা উিচত, িবেশষত যাঁরা লখােলিখ, নাটক বা অন  কােনা সৃি শীল কােজ যু ।  

১৫. স ার, আপিন িক মেন কেরন লখকেদর ত ভােব কােনা রাজৈনিতক আে ালন বা 

কােনা রাজৈনিতক দেল অংশ হণ করা উিচত? এ িবষেয় আপনার ব ি গত মতামত জানেত 

চাই? 

উ র : উিচত-অনুিচেতর ে  যাব না, পূেবর উ র েলােত আিম সরাসির ইি ত কেরিছ, 

লখকেদর কােনা রাজৈনিতক দেল অংশ হণ আিম উিচত মেন কির না। িবেশষত যখন মতা, 

িনবাচন ও দেলর তাপ সমাজেক াস কের চেলেছ।  

১৬. পা াত  দাশিনক িমেশল ফুেকার মেত౼‘‘সবিকছুই মতার খলা। মতা জিড়েয় আেছ 

িতিট সামািজক স েকর পরেত পরেত। … মতার িশরা-উপিশরা িব ৃ ত হেয় ছিড়েয় আেছ 

হাসপাতােল, ফ া রীেত, ু েল, উপাসনালেয়, পিরবাের ইত ািদ েত কিট সংগিঠত সামািজক 

সমে র মােঝ’’-এই বাধ িক আপনার মেধ ও সি য়? আর সকারেণই িক আপিন নিথব  কের 

চেলেছন মতার বা  িব ােরর এক গূঢ় আখ ান?   

উ র : হ া,ঁ আিম মেন কির সকল স েকর (িবেশষ কের সামািজক, শাসিনক ও রাজৈনিতক) 

অভ ের একিট দৃঢ় আধা ি য়াশীল এবং তা হেলা মতা। মতাই যেকােনা সং ােক একিট 

সাংগঠিনক প দয়। নানা র তির হয়। র েলায় আধা িদেয় লাগােনা। আধাই মতা। 

মতার ব  র, সূ ািতসূ  অসংখ  প। মতাই বা বেক চেন ঘটনা তির কের। আর 



 

 

ঘটনার নানা বিচে  মানুেষর আেবগ ও ইন িটংক  মিথত হয়। আমার উপন াস-গে  মিথত 

হবার এই সূ  ঘটনা অেনক আেছ।  

১৭. মাটামুিটভােব আিশর দশেকর শষ থেক বাংলা সািহেত  একটা মায়াবা বতা বা 

জাদুবা বতার ভাব। ছায়া  ভােব পড়েত  কের౼এর কারণ িক? আপিন তা একটা 

রাজৈনিতক বা বতার মেধ  িছেলন সখান থেক কন মায়াবা বতার মেধ  এেলন? যার মেধ  

রাজনীিতও এল౼এই য িনেজেক পিরবতন করেলন, লখার ধারােক য বদলােলন সটার কারণ 

িক? 

উ র : িবষয়িট একটু িব ৃ ত ভােব বিল। আিশর দশক নয়, বাংলায় মায়াবা বতার েয়াগ ব কাল 

থেকই। দনি েনর বা বতার কাযকরেণর সীমা ভাঙেত গেলই, লখকরা কখেনা , কখেনা 

ভূত বা অতীি য় শি র সাহায  িনেতন। রবী নােথর ‘ক াল’, ‘ ু িধত পাষাণ’ বা েলাক নােথর 

‘ডম চিরত’ বা েম  িমে র ‘ তেলনােপাতা আিব ার’ এ জাতীয় অসংখ  উদাহরণ আেছ, 

যখােন লখকরা জীবন ও জগত িনেয় কােনা সেত  প ছেত চাইেল, ‘অিত বা বতার’ সাহায  

িনেতন। আমােদর ঐিতেহ  ঈশেপর গ মালায় তা প -পািখ বৃ েদর মুেখ মানুেষর ভাষা বসােনা। 

গািসয়া মােকস-এর নােবল পুর ার াি র পর, বা বতার বাইের িগেয় অিতবা বতার জগেত 

ঢুেক, চারপােশর জগত-জীবন-এর সত েক কােশর বা ব স াবনা েলােক যভােব আমােদর 

ািণত কেরিছল, আমরা আমােদরই ঐিতহ েক যন নতুন বাতেল পুরেনা মেদর মেতা পেয় 

িগেয়িছলাম। তাই, আিশর দশেকর পর আমােদর আি েক নতুন নতুন মা া যাগ হি ল। য 

রাজৈনিতক বা বতােক ধের লখােলিখ করিছলাম, মূলত সখােনই দাঁিড়েয়িছলাম। িনেজেক 

বদলাইিন। একই অব ােন দাঁিড়েয়, কােশর ভি টােক িব ৃ ত কেরিছলাম। আমার ‘ শষ রােতর 

শয়াল’ বা ‘ লতার ইেলক ন’-এর কাশভি টা নতুন, িবষয়-অিভঘাত যেকােনা বদল িছল 

না।  

 



 

 

১৮. আপনার রিচত গ -উপন াস পাঠ করেলই বাঝা যায় আপিন সমেয়র া এবং ব াখ াতা। 

সমেয়র উপিরতলেক অ াহ  কের গভীর অ ঃপুেরর কৃত সত েক তুেল এেনেছন লখার 

মাধ েম౼এ ব াপাের আপনার িক অিভমত?  

উ র : সমেয়র উপিরতলেক অবল ন কের চলার পথ সাংবািদকতার। যা জীবন ও ঘটনােক 

িনছক অনুসরণ কের। আর সািহত  জীবনেক অিত ম কের চেল যায় বেলই, অ ঃপুেরর গভীর 

সেক লখার মাধ েম তুেল আনেত হয়। া বগীয় কােনা পিরবাের িববাদ বা অভাব-অনটেন 

কউ কাউেক খুন কের—এটা সংবাদ িহেসেব দিনক পি কায় আমােদর চােখ পেড় িক  

রবী নােথর ‘শাি ’ গে  এ জাতীয় খুন িনছক সংবাদ থােক না, জীবনেক আখ ান অিত ম কের 

যায় বেলই তা চমৎকার একিট গ ।  

১৯. অেনেকই মেন কেরন, সময়েক দিলেল পিরণত করেত সাধন চে াপাধ ায় কখেনা কখেনা 

ম ািজক িরেয়িলজম প িতেক আ য় কেরেছন౼এটা কেতাটা সত  বেল মেন হয় আপনার?  

উ র : এর উ র আেগর দুিট ে া ের ছিড়েয় আেছ। তবু বিল, উপিরতলেক অ াহ  কের 

সমেয়র গভীর অ ঃপুের নামেত গেল, চা ু ষ বা বতার সীমােরখা ল ন করা জ ির। স 

প িতিটেকই কউ জাদু বা বতা, কউ বেলন মায়াবা বতা আর রবী নাথ তাঁর কাব  : ‘  ও 

অ ’ বে  (সািহত  ে র অ ভু ) বেলেছন, ‘যাঁহারা মেনাবৃি র সম ক অনুশীলন 

কিরয়ােছন তাঁহারাই জােনন, যমন জগত আেছ তমনই অিতজগৎ আেছ। সই অিতজগৎ জানা 

এবং না জানার মেধ , আেলাক এবং অ কােরর মাঝখােন িবরাজ কিরেতেছ।’  

২০. আপিন িক মেন কেরন য লখক একজন সমাজ িবি  কােনা াণী নািক স আসেল 

সমেয়র এবং সমােজর তরে  থাকা একজন অটুট িশলাখ ౼ য দাঁিড়েয় থােক সম  িতকূলতা 

এবং সম রকম অসংগিতর িব ে ?  

উ র : লখক একজন সমাজিবি  কােনা াণী হেব কন? যার ভাষা আেছ, য িবমূত ভাবনায় 

ভািবত হেত পাের, সমাজ িবি তার ই ওেঠ না। সমােজর ও সমেয়র তরে ই থােক। তেব, 

অটুট িশলাখ  িহেসেব নয়। িশলাখ  বদলায় না িক  মানুষ িতমুহূেত িতকূলতা ও সম রকম 



 

 

অসংগিতর িব ে  পিরেবশিটেক বদলাবার িচ া কের, িতকূলতায় খাপ খাইেয় িনেত িনেজেকও 

খািনকটা বদেল নয়। পাথেরর খে র পে  তা স ব নয়।  

২১. আপিন িক মেন কেরন মািনক বে াপাধ ােয়র য রাজৈনিতক ভাবনা এবং বাধ তার সে  

আপনার য রাজৈনিতক ভাবনা এবং বাধ তার সামান  হেলও কাথাও সাযুজ  আেছ? 

উ র : দেখা, মািনক বে াপাধ ায় এবং আমার ভাবনায় দশ-কােলর মেধ  ায় সােড় িতন িক 

চার দশেকর ভদ। আিম পরাধীন দশ, ি তীয় িব যু , ম র চা ু ষ কিরিন। িতিন য 

রাজৈনিতক দল েলা দেখিছেলন, তােদর একিটর সদস  পদ িনেয়িছেলন; দেশর সংিবধান রিচত 

হবার পর, মা  একিটেত গণতাি ক ভাট ব ব ায় যাগদান দেখ িগেয়িছেলন। আিম ষাল-

সেতেরািট িনবাচন চা ু ষ করলাম (রাজ  ও কে )। িবপুল পিরবতেন কােনা সাযুজ  থােক িক? 

আবার সমেয়র এিগেয় যাওয়াটা তা স ূণ ঐিতহ  িবি  হয় না। সাধারণ উপকরেণ িকছু িমল 

থেকই যায়। অবশ ই তা মানিবক মূল েবাধ িবষয়ক। তাই আমার ও মািনকবাবুর আখ ােন িকছু 

সাধারণ ছায়া খঁুজেল পাওয়াও যেত পাের।  

২২. মািনক বে াপাধ ােয়র একজন অ ভ  িহেসেব তারঁ রাজৈনিতক উপন ােসর ধারাবািহকতার 

কােনা ছায়াপাত িক আপনার লখায় ফুেট উেঠেছ? 

উ র : িবনা িতেত সািহত চচায়; মািনক বে াপাধ ায় লাইটহাউস িহেসেব িকছু িদশা 

দিখেয়িছেলন অবশ ই। থম মু তায় িকছুকাল অ ভােব আ ও িছলাম। িক  কূল ছেড় 

জাহাজ সমু  যা া করেব করেবই, জাহােজর নািবক িহেসেব সমুে  আপন ফনািয়ত পথ খঁুেজ 

িনেয়েছ। আজও, পেথর স ান স ূণ হয়িন। তাই তাঁর রাজৈনিতক উপন াস লখার দৃি েকাণ 

িভ । তেব, দুজেনই আমরা িব ান মন  লখক - কাথাও দু-একিট তুিলর টােনর রখায় পাঠক 

িমল খঁুজেলও পেত পােরন।  

 



 

 

২৩. মহাে তা দবী, সমেরশ বসু এবং দেবশ রায় মুখরা য রাজৈনিতক উপন াস িলেখেছন 

তাঁেদর থেক আপনার রাজৈনিতক উপন াস বা আপনার আখ ান যা া িক স ূণভােব ব িত ম 

নািক কাথাও কাথাও তােঁদর ছায়াপাত ঘেটেছ? 

উ র : সমেরশ বসু অিবভ  কিমউিন  পািটর সদস  িছেলন িকছুকাল, দেবশ রায় িবভ  

পািটর C. P. I. দেলর সদস  এবং মহাে তািদ নকশাল আে ালন, N. G. O.-র সে  অিতঘিন  

িছেলন। সমেরশ বসু পরবতী জীবেন কিমউিন  পািটর িট-িবচু িত েলােকও উপন ােসর 

িবষয়ব  কেরিছেলন। আিম একজন রাজনীিত ও রাজৈনিতক দশন সেচতন লখক িহেসেব 

উপন াস িলেখিছ। তাই, কাথাও আমার ই া পূরেণর াধান  পায়িন বা স ূণ নিতবাচক তাও 

িছল না। সবিকছুই মতা, দশ-কাল ও ভারতবেষর মািটর িবেশষ র ওপর দাঁিড়েয়। একজন 

সমাজ িব ানীর চােখ আখ ান রচনার চ া কেরিছ—যা ব াপক অেথ রাজৈনিতক উপন াস। 

সখােন সবিকছুই  ও পিরবতনশীলতার মেধ  বদল ঘেটেছ। কােনা নীিতেক িচরসত  িহেসেব 

িত ার য়াস নই। বা মেডল িহেসেব কােনা আদশেক েয়ােগর  দিখিন।  

২৪. তারাশ র বে াপাধ ায় বা িবভূিতভূষণ বে াপাধ ােয়র য রাজৈনিতক িদ বলয় যা 

আমােদর ভারতীয় জীবন এবং াম জীবনেক িতভাত কেরিছল; এেঁদর য াম, তার সে  

আপনার লখায়ও য াম দখা যমন আপিন ‘গিহন গাঙ’ িলখেত িগেয় সু রবন দিখেয়েছন౼ 

এই দখার সময়কালীন পাথক  ধু নয় রাজৈনিতক ঘূণাবেতর য আভাস এবং ইি ত তার মেধ  

ফারাক এবং িমল কেতাটা? 

উ র : কােনা িমলই খঁুেজ পাওয়া যােব না। একদা িলেখিছলাম, ইদািনংকার াম বাংলােক খঁুজেত 

গেল, মািনক-তারাশ র-িবভূিতভূষণেদর উপন ােস পাওয়া যােব না, আমােদর জে র িকছু িকছু 

লখকেদর লখা পড়েত হেব। এ ব েব  কউ কউ আমার ম েব  ঔ ত  খঁুেজ পেয়িছেলন। 

িবনীত ভি েত বিল, আমার বলার িবষয় িভ । িবভূিতবাবু প াশ সােল, মািনকবাবু ছা া েত এবং 

তারাশ রবাবু িতয়া র সােল য়াত। তখেনা পি মব  জুেড় ি - রীয় প ােয়ত ব ব া নই, পাঁচ 

বছর অ র িনবাচন কাথায়? কািট কািট টাকা ঢুকেছনা শাসেন, মতার ক  তির হয়িন, 

ােম বন া হেল দেল দেল কলকাতায় হািজর হয়, ােমর ঘের িট.িভ, াট ফান, িজ -টপ, 



 

 

িভিডও করবার ব ব া নই। পি মবে র জলায় জলায় িব িবদ ালয় হয়িন, ম ল কিমশন নই, 

াইওভার, সতু ও জাতীয় সড়েক মহকুমা শহর েলা যু  নয়, মাবাইল টাওয়ার চােখ পেড় না, 

ইে  করেলই আজেকর মেতা সুদূর কাচিবহােরর কােনা ােমর কারও সে  তেথ র আদান-

দান করা যাে  না, ওয়া  ব াংেক এিশয়ান ডেভলপেম  ব াংেকর টাকা ঢুকেছ না, নানা 

ফসিল চাষ ও সেচর আওতায় িব ীণ জিম ঢুেক পেড়িন, শাসিনক ের, েক, B. D. O. থেক 

কৃিষ আিধকািরক, সামািজক বনসৃজন, নানা বীজ য়েক  শ েলা উপেরা  লখকেদর 

জীিবতকােল অ ত। এঁরা নমস  লখক, অপু-দুগার ন দখার দৃশ  যতই পদী ও মিহমাি ত 

হাক, আজেকর লখক কউ লখার উপজীব  করেল হাস দ হেবন। ধু ম াে া লেভেল নয়, 

জীবেনর মাইে ােলেভেলও পিরবতন। আবার তীথযা া, দরগায় ধনা দওয়া, ঝাঁপান, বীজ 

ফলােনা, নানা িব ােসর ধারনাটাও রেয় গেছ, িজ  ও টপ পরা ছেল- মেয়েদর মেধ । এইসব 

জিটলতা, এইসব আধুিনকতা, অিধকার সেচতনতা, আইেডি িট পিলিট  অথাৎ নয়া ামীণ 

বা বতায়, পূবসূিরেদর লখার সে  িমেলর তুলনায় ফারাকটাই বিশ।  

২৫. সতীনাথ ভাদুড়ীর য ভারত আিব ার আমরা দেখিছ ‘জাগরী’ এবং ‘ ঢাঁড়াই চিরত মানস’ 

উপন ােস, সই ভারত আিব ােরর য যা াপথ— সই যা াপেথর কােনা িনশানা বা কােনা 

আবছা মদুর আেলখ  আপনার আখ ান িনমােণ কখেনা কােনাভােব ফুেট উেঠেছ িক? 

উ র : না, সতীনাথ ভাদুড়ীর ভারত আিব ােরর যা াপেথর কােনা িনশানা বা তার আবছা মদুর 

ছায়া আমার উপন ােস পেড়িন। হয়েতা, আমার দু-চারেট গ েত, ‘ মহগিন’, ‘আবহমান’, 

‘ ঢালসমু ’, বা ‘মহারাজা দীঘজীবী হান’ গে  স ছায়া উঁিক িদেতও পাের। আিম িনি ত নই। 

এসব গে র পটভূিম িকছুটা ভারতবষেক ছুঁেয় দখার য়াস। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর অিতবািহত 

জীবেনর একচি শিট বছর ঔপিনেবিশক ভারতবষেক ত  কেরেছন। তাঁর জ ান, কম ান, 

রাজনীিত চচা (িতিন কংে স সাশ ািল  পািটর জলা স াদক িছেলন) পূিণয়া জলা এবং 

িবহােরর িবিভ  অ ল, যা িছল জাত-পাত, সাম তে র দুগ। আর আিম চতনা ফুটেতই াধীন 

দেশর নাগিরক, দশভােগর অিভেযাগ ঘােড় িনেয় পি মবে  িছটেক পেড়িছলাম। য পি ম 

বাংলা (বলেত গেল অখ  বাংলাই) ইংেরিজ িশ া ও ঊনিবংশ শতা ীর তথাকিথত আেলাকায়ন 



 

 

বা রেনসাঁ-র ফেল, রামেমাহন-িবদ াসাগর-রবী নাথ-বি ম-িবেবকানে র সমাজ সং ার ও 

ধমিচ ার নানা আে ালেন এবং ায় দড়শ বছর জুেড় কলকাতা ভারেতর রাজধানী থাকেলা, 

রািশয়ার িব েবর পর একিট বামপি  চতনা সজাগ থাকায়, আমরা যৗবনতা িদেয় ভারতবষেক 

যভােব উপলি  কেরিছ, অবশ ই তা সতীনাথ ভাদুড়ীর উপলি র বাইেরর ভুবন। য পি মবে র 

বাঙািল গা ীজীেক আজ অবিধ ঐিতহািসক কােনা মূল ায়নই কেরিন, সতীনাথ তাঁেক িনেয় 

‘ ঢাঁড়াই চিরত মানস’ িলখবার িবিচ  উপাদান খঁুেজ পেয়িছেলন। আিম তাঁর অনুজ। বাংলার 

সমসামিয়ক লখকেদর সে  সতীনােথর কােনা সাদৃশ  খঁুেজ পাওয়া যায় না।  

২৬. স ার, আপিন িকরকম ভারতবেষর  দেখন?  

উ র : এরকম  আিম দিখ না। কােনা িকছু মেডেলর  দখা মােনই কােনা িকছু 

িনিদ েক আঁকেড় থাকা। অথচ িকছুই ি র বা চূড়া  নয়। অন কাল ধের বদলাে । আিম কােলর 

যা াপেথ বদেলর পিট খঁুেজ বড়াই।  

২৭. স ার, সারা পৃিথবী জুেড় বশ কেয়কবছর ধের মেয়েদর মতায়েনর কথা বার বার বলা 

হে —এই মতায়েনর য রাজনীিত এবং বা েব মেয়েদর মতায়ন না হওয়ার য রাজনীিত 

তােক কীভােব একজন সমাজ সেচতন এিগেয় থাকা লখক িহেসেব আপিন দখেছন আ জািতক 

এবং দশীয় ভােব? 

উ র : এখােন িকছু  থাকেব। ইউেরাপ নারী মতায়েনর ে  য দৃি ভি েত চেল, 

ভারতবেষ বা ােচ  তা একই ধরেনর নয়। আমােদর দেশ মেয়রা জাত  চালু থেকই ভাট 

দওয়ার অিধকার অজন কেরেছ। ি েটেন মেয়রা ভােটর অিধকার পেয়িছল কেব? ইউেরােপ 

নারী াধীনতা বলেত যা বােঝ তা আমােদর দেশর নয়। যিদও আমােদর উ িব  এবং মধ িব  

সমাজ ইউেরােপর নারীবাদী আে ালনেক নানা পিরেবেশ অনুসরণ করেত চায়। নাট কার 

ইবেসেনর ‘এ ডল  হাউস’-এর নারা তােদর আদশ। আিম মেন কির র করবীর নি নী 

আমােদর নারী অিধকােরর মেডল হওয়া দরকার।  



 

 

২৮. স ার, আপনার লখার মেধ  আমরা সািবকভােব মেয়েদর মতায়েনর কথা জানেত পাই 

দশীয় এবং আ জািতক ে  িক  সই সে  রাজৈনিতকেবাধ এবং পু ষতে র বা িপতৃতে র 

মেয়েদর দিমেয় রাখার য বণতা, সটােক কীভােব আপিন সািহেত র ভাষায় সংেযাগ করেছন? 

উ র : ভারেতর কােনা কােনা রােজ  িকছু িকছু আিদবাসী সমােজ আজও মাতৃতাি ক সমাজ 

চিলত। আিম একবার মিনপুের িগেয়, মাতৃতাি ক সমাজ দেখ এেসিছ। পথঘাট, বাজার-হাট—

সব ই মিহলােদর আিধপত । ভীষণ পির মী তারা। তুলনায় পু েষরা অলস ও পরিনভরশীল। 

ফেল, এ ব ব ায় নারীরা ঘুিরেয়-িফিরেয় এক ধরেনর অ ত  শাষেণর িশকার হয়। আর 

পু ষরা এক কার মিবভাজেনর সুিবধা ভাগ কের। িপতৃতাি ক সমােজ নারীেক ত ভােব 

তার অিধকার থেক বি ত করা হয়, আর মাতৃতাি ক ব ব ােতও তার পূণ াধীনতা জােট না। 

কৃিতগত ভােবই পৃিথবীেত নতুন াণ তারাই আনেত স ম বেল, তােদর ভাবগত িকছু িভ তা 

বা ব। আইেনর সমান মযাদাটাও চূড়া  নয়। সংঘাত এখােনই। ইউেরাপ য ভি েত নারী-পু েষর 

অিধকার খাড়াখািড় িবচার কের, পািরবািরক কাঠােমা সই সুেরই বাঁধা। আমােদর সমােজ তা ব  

অনুসরণ করেল, য অব ব ার জ  হয় বাঙািল মধ িব েদর জীবেন সসেবর অনু েবশ ঘেটেছ। 

এটাই বাঝাবার েচ া আমার।  

২৯. স ার, আপনার বতমান সমেয় রাজৈনিতক অব ান িক? আপিন িক মেন কেরন য 

সািবকভােব িব ব হওয়া মানুেষর কল ােণ জ ির, না িব ব ছাড়াও মানুেষর মুি  হেত পাের? 

হেল পের সটা িক ধরেনর িব ব হেব? অিহংস পেথ না সিহংস পেথ? 

উ র : আেগও বেলিছ রাজৈনিতক অব ান বলেত আিম কােনা দলীয় কমসূিচর িনরিবি  

সমথনেক বুিঝ না। মানুেষর মুি ? কিঠন । ভেব দেখা, প াির কিমউন থেক শ-চীন-

িকউবা বা িভেয়তনাম িব েব সিহং তায় িবপুল মানুষ আ বিলদান িদেয়েছ। আজ, সইসব 

দশ েলার সমােজর িদেক তাকাও। িক দখেত পা ? অসাম , বষম , লাভ, দমন-পীড়ন, 

মানিবক অিধকার ল ন, ব ি  াধীনতা হরণ—সবিকছুই িঠক আেছ। আবার মু -িচ ার দশ 

িহেসেব আেমিরকা, জামািন, ইটািল ভৃিত দেশ বণিবে ষ, আ িলকতার দাপট, নানা 

আ পিরচেয়র সংখ ালঘুেদর িনপীড়ন, িন য়তা, শাষণ, ‘ জার যার মুলুক তার’ ভাবনার দৗরা  



 

 

চলেছ। কােনা সমাজ ব ব াই দীঘকাল ায়ী হে  না। তাহেল িক িতবাদ, আে ালন, িবে াহ 

সমােজ থাকেব না? মুখ বুেজ থাকা য়? এেযন িসিসকােসর িমথিটর মেতা। জােন স গিড়েয় 

পড়েব, তবুও পাথর মাথায় তােক পাহােড়র চূড়ায় উঠেত হেব, গিড়েয় পড়েব, আবার উঠেব, 

গিড়েয় পড়েব—চূড়া  কােনা িকছুেক ধের িনেয় চলেব না।  

৩০. আপনার উপন ােস য রাজৈনিতক বা বতা দখা যায় তা অেনক সময় জীবেনর বা বতার 

সে  মেল না সখােন নানা পক  আেস, গ  আেস, ফ া ািস আেস, সামািজক ি েতর য 

দালাচল তা আেস। আপিন থম িদেক যখন ‘গিহন গাঙ’ িলেখেছন তখন তার মেধ  একটা 

ত  রাজনীিতর ছায়ঁা িছল িক  পরবতীকােল সের এেলন অথাৎ রাজনীিত িনেয় বলার সে  

সে  একটা আড়ালও িদেলন এটার কারণ িক? এটা িক ধু সময় বদেল যাওয়ার জন  নািক 

আপিন িনেজেকও িনেজ খািনকটা বদেলেছন?   

উ র : দেখা, পাঠক িক উপন াস পেড় ধু রাজৈনিতক বা বতােকই খঁুেজ। তাহেল আর লখক 

পৃ ার পর পৃ া আখ ান বুেন চেল কন? জ রী িহেসেব রাজৈনিতক বা বতার কথা েলা বেল 

িদেলই হেলা। আসেল মানুষ দনি ন জীবেনর বা বতার ছক কেট বেরােত চায়। যমন ািনক 

অিভকেষর টান এিড়েয় িগেয় মহাশূেন  অব ান কের। সািহত  পােঠর মধ  িদেয় মানুেষর 

অনুভূিত েলা ঝািলেয় িনেল দেয় শি  বিধত হয়। মুহূেতর জন  পিরিচত জগতিট ছািড়েয়, 

অিভজগেত িববরণ করেত চায়। স েলা আেস পকে , কািহিনর নাটকীয়তায়, িমথ ভাঙায়, 

ফ া ািসর মধ  িদেয়। মানুষ কিবতা পেড় ধু িক শে র অথ খঁুজেত? নািক শ েক অেথর 

ঘরােটাপ ভেঙ, িনিবেশষ কােনা অনুভূিতর ু রণ ঘটােত? এজন ই লখক আজীবন একিট 

বদিল অভ ােসর মেধ  থােকন।  

৩১. গ -উপন াস রচনার ে  শলী আপনার কােছ কেতাটা পূণ? আপনার লখার শলী 

বা গঠন স েক যিদ আমােদর বেলন?  

উ র : হ া,ঁ  তা িদেতই হয়। না হেল তা ভােলা ভােলা কথা েলা ব ৃ তার ভি েত বেল 

িদেলই হেতা। তেব শলী সব তায় আমার কােনা আ া নই। মানুষ িহেসেব কারও প যিদ 



 

ণেক আনুপািতক হাের অিতির

ও শলীর স কও তাই।  

৩২. শষ , যখন এপার

পাঠ কের ও গেবষণার ইে

উ র : শষ ে র উ ের

চিরে র মুখ িদেয় বিলেয়িছেলন

দুঃেখর। তা আমার অব াও

কে র। এ হা তােশর তা

কৗতূহলী  উপ াপন কেরছ

 

       গেবষেকর া র  

 

[সা াৎকারিট যথা েম কলকাতা

বইেমলা ০১. ০২. ২০২০ তািরখ

তািরেখ হণ করা হেয়েছ। 

 

অিতির  ছািড়েয় যায়, তােক মাকাল ফল িবে ষেণ

 

এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার অসংখ  মানুষ আপনার

ইে  কাশ কের౼এটা কীভােব ভািবত কের আপনােক

উ ের আমার ম াি ম গািকর কথা মেন এল। কােনা

বিলেয়িছেলন, কারও জীবেন ম না আসাটা দুঃেখর, 

অব াও তৈথবচ। লখােলিখর খ ািত না এেল, কে র

তা কােনা সীমােরখা নই। ধন বাদ, কািলপদ।

কেরছ। তামার ভিবষ ৎ উ িত কামনা কির। আশীবাদ

 

 

 

 

 

 

       সাধন

কলকাতা ক ণা কাশনীেত ১২. ০৭. ২০১৯ 

 তািরখ এবং উ রব  িব িবদ ালেয়র অিতিথ িনবােস

 সা াৎকারিট লখক কতৃক ত িয়ত।]   

 

িবে ষেণ ভূিষত কির। িবষয় 

আপনার সৃজন ভােলােবেস 

আপনােক?     

কােনা উপন ােস, একিট 

, িক  এেস গেল ডবল 

কে র িক  এেল তা ডবল 

। ছা  িহেসেব যেথ  

আশীবাদ িনও।  

সাধন চে াপাধ ােয়র া র 

 তািরখ এবং কলকাতা 

িনবােস ১৫. ০২. ২০২০ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

িচ  ১ : উ রব

চে াপাধ ােয়র

 

 

িচ  ১ 

 

   িচ  ১  

উ রব  িব িবদ ালেয়র অিতিথ িনবােস লখক সাধন

চে াপাধ ােয়র সা াৎকার হণ করার পর গেবষক কািলপদ

 

 

 

 

 

 

সাধন   

কািলপদ বমন 



 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

     

             িচ  ৩ : কলকাতা 

  

 

 

 

 

 

                                        িচ  ২     

       িচ  ২ : সাধন চে াপাধ ায় 

 

 

         িচ  ৩  

 ক ণা কাশনীেত লখক সাধন চে াপাধ ােয়র  সা াৎকার হণ 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 
িচ  ৪, ৫ ও

ও তৃতীয় খ

 

      িচ  ৪      িচ  ৫

  

      িচ  ৬      িচ  ৭

ও ৬ : সাধন চে াপাধ ােয়র উপন াস সম  থম 

খ ; এবং িচ  ৭ : সাধন চে াপাধ ােয়র গ  সম

৫  

৭  

 খ , ি তীয় খ  

সম   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                  
 

                                         

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

                                    

 

 
 

                                  িচ  ৮                               িচ  

                                             

      িচ  ৮            িচ  ৯

                                    িচ  ১০                           িচ  ১

৯ 

৯  

১১ 



 

 

 

            

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

      িচ  ১০      িচ  

িচ  ১২      িচ  

                                  িচ  ১৪            িচ  

 ১১  

 ১৩  

 ১৫          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

    িচ  ৮, ৯, ১০, ১১

: সাধন চে াপাধ ােয়র
 

িচ  ১৬            িচ  

       িচ  ১৬         িচ  ১৭

                            িচ  ১৮                             িচ  

১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ : সাধন চে াপাধ ােয়র

চে াপাধ ােয়র গ  এবং িচ  ১৮ ও ১৯ : সাধন চে াপাধ ােয়র

 ১৭  

১৭  

 ১৯  

চে াপাধ ােয়র উপন াস, িচ  ১৭ 

চে াপাধ ােয়র স াদনা   



             

 

  কালপি  

১৯৪৪  ౼ জ , ১৮ ই জানুয়াির। পূববে র বিরশাল জলার শালনা ােম। িপতা- 

রমণীকা  চে াপাধ ায়, মাতা-িবরাজবালা দবী।  

১৯৪৮  ౼ ফ য়াির মােস সপিরবাের এপার বাংলায় চেল আসা।  

১৯৪৯  ౼ িপতা-মাতার সে  আসানেসাল গমন।  

১৯৫২  ౼ আসানেসােল বৃি সহ াথিমক িশ া সমা ।  

১৯৫৩  ౼ ২৪ পরগণার সাদপুের চেল আসা ও সাদপুর হাই ু েল ভিত হওয়া।  

১৯৬৩  ౼ ব বাসী কেলজ থেক পদাথিবদ ায় স ািনকসহ াতক িড ী লাভ ও  

সাদপুর হাই ু েল সহিশ ক পেদ যাগদান।  

১৯৬৫  ౼ ‘সােহব িবিব গালাম’ উপন াসিট পাঠ ও সািহত চচার িত ।  

১৯৬৬  ౼ সি য়ভােব খাদ  আে ালেন যাগদান।  

১৯৬৭  ౼ নকশাল বািড় কৃষক িবে ােহর েত উ রবেল গমন। াথিমক পযােয়র  

ন ন পি কায় থম গ  কাশ। গে র নাম ‘বন া’।  

১৯৬৮  ౼ িপতৃ িবেয়াগ।  

১৯৬৯  ౼ িববাহ। ী-িমনিত চে াপাধ ায়।  

১৯৭০  ౼ থম উপন াস ‘অি দ ’ চতুে াণ পি কায় ধারাবািহকভােব কািশত।  

১৯৭২  ౼ থম কন া ম ােডানার জ ।  

১৯৭৩  ౼ চতুে াণ পি কায় িনয়িমত লখািলিখ ও স াদকম লীেত যাগদান।  



             

 

১৯৭৫  ౼ ি তীয় কন া সাহানার জ ।  

১৯৭৬  ౼ থম গ   ‘মেনানয়ন’-এর কাশ। কাশক : িমিহর আচায, লখক  

সমােবশ।  

১৯৭৮  ౼ বাম  সরকােরর েযাজনায়, রােজন তরফদােরর পিরচালনায়  

‘নাগপাশ’ নামক বেড়া গ িটর চলি ায়ণ । ‘গিহন গাও’ উপন ােসর 

কাশ।   

১৯৮০  ౼ অনু ু প, অনীক, ম ািনফ াে া ভৃিত পি কায় িনয়িমত গ  লখা ।  

১৯৮৫  ౼ মা পি কায় লখােলিখ । কিন  কন া উ নার জ ।  

১৯৮৭  ౼ মাতৃ িবেয়াগ।  

১৯৮৮  ౼ িব. এফ. জ. এ. কতৃক নাগপাশ-এর জন   কািহিনকার িহেসেব  

পুর ার াি । বাবুলাল চৗখািনয়া পুর ার িত। ‘প  িবপ ’ 

উপন ােসর কাশ।  

১৯৯২  ౼ বালুরঘাট ‘মধুপণী’ পি কা কতৃক রবী ভবেন সংবধনা।  

১৯৯৪  ౼ ‘িদবারাি র কাব ’ পি কা কতৃক লখেকর ৫০ বছর পূিত উৎসব পালন।   

১৯৯৫  ౼ সািহত  আকােদিমর মণ অনুদান পেয় করালা, কণাটক ও তািমলনাড়ু  

মণ। সািহত  আকােদিমর ব া ােলার শাখার আ ােন ব া ােলাের 

গ পাঠ। সােমন চে র পঁচা র বছর উপলে  দ  থম সােমন চ  

পুর ার াি । গ  সং হ, থম খে র কাশ।  

১৯৯৬  ౼ িশলচর বাংলা ভাষা সিমিত কতৃক আমি ত হেয় আসােমর িশলচর ও  



             

 

হাইলাকাি  গমন। ‘গ  সং হ’ (২য় খ ) কাশ। সািহত  আকােদিমর 

পূবা ল শাখা আেয়ািজত থম গ  পােঠর আসের আমি ত লখক 

িহেসেব গ পাঠ। 

১৯৯৭  ౼ ‘জলিতিমর’ উপন ােসর কাশ। কােটায়া মহকুমা তথ  সং ৃ িত িবভাগ  

এবং ভাষা সিমিত কতৃক রবী ৃিত পুর ার লাভ। তারাশ র 

শতবািষকীেত িব ভারতী িব িবদ ালেয়র বাংলা িবভােগর আম েণ 

তারাশ র ব ৃ তা দান।   

১৯৯৮  ౼ ‘মািটর অ াে না’ উপন াস কািশত।  

১৯৯৯  ౼ ন াশনাল বুক া  আেয়ািজত পু িলয়ায় মািঝহীরােত রাইটাস  

ওয়াকশেপ যাগদান ও নব  িশি তেদর জন  ‘ঘাস কন মের না’  

কাশ। ‘ব পী’ নাট েগা ীর প াশ বছর উপলে  নাটক ও সািহেত র 

আ ঃস ক িবষেয় ব ৃ তা দান।   

২০০০  ౼ সুইেডন-উ রাপথ পুর ার। রবী  জ িদেন খুলনার ফুলতলায় রবী   

সংর ণ কে র আ ােন বাংলােদশ গমন। খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা 

ইত ািদ শহের িবিভ  সািহত  সভায় যাগদান। িনমতা বইেমলা মে  দীপ 

কাশন কতৃক কিব কৃ রাম দাস পুর ার লাভ। Homes in Emptiness 

(Anthology of Bangla Stories)-এ ‘২৪ ফুট’ গে র ইংরাজী অনুবাদ 

কাশ।  

২০০১  ౼ ‘পাি পুরাণ’ উপন াস কাশ। কলকাতা িব িবদ ালেয়র বাংলা িবভাগ  

আেয়ািজত উ ীবনী পাঠমালায় ছােটাগ  িবষয়ক ব ৃ তা দান।  

২০০২  ౼ রায়গ  ‘ভাষা ও ভাবনা’ কতৃক ২১-এর ভাষািদবেস সংবধনা। ‘গ   



             

 

সং হ’ (৩য় খ ) কাশ। উ রব  িব িবদ ালেয়র বাংলা িবভােগর 

উ ীবন পাঠ মালায় ছােটাগ  িবষয়ক ব ৃ তা। সািহত  আকােদিমেত 

সং ৃ িত ও গাপাল হালদার িবষয়ক ব ৃ তা দান। India Lock Pvt. 

Ltd. কাশনার ‘Bengali Short Stories from Bangaladesh & 

India’ িটেত ‘অিদিতর জন  ছিট িমিডবাস’ গ িটর ইংরাজী অনুবাদ 

কাশ। দীপ কাশ কতৃক ‘মািটর অ াে না’, ‘জলিতিমর’ ও ‘প  

িবপ ’ িনেয় ‘িতনিট উপন াস’ নােম সংকলন কাশ।  

২০০৫  ౼ বি ম পুর ার াি ।  

২০০৭  ౼ ‘ধির ী’ উপন ােসর কাশ।  

২০১০  ౼ শরৎ পুর ার াি ।  

২০১২  ౼ স িষ কাশন থেক ‘বুলবুিলেত ধান খেয়েছ’ উপন ােসর কাশ।  

২০১৪  ౼ ক ণা কাশনী থেক ‘পািনহাটা’ উপন ােসর কাশ।  

২০১৫  ౼ ‘কেলজ ি ট’ পি কায় ‘িদন আেন িদন খায়’ কািশত হয়।  

২০১৬  ౼ ‘ধানিসঁিড়’ থেক ‘িতন তর ’ ে র কাশ।  

২০১৭  ౼ খাঁজ সািহত  পুর ার াি ।  

২০১৮  ౼ ‘ছেকর বাইের’ ে র কাশ। কাশক ব ীয় সািহত  সংসদ। 

২০১৮  ౼ িদয়া পাবিলেকশন থেক ‘গদ  সং হ’ (১ম খ ) কািশত হয়।   

২০১৯  ౼ সয়দ মু াফা িসরাজ আকােদিম পুর ার।  

২০১৯  ౼ জ ািত কাশ চে াপাধ ায় জীবনকৃিত পুর ার। 



             

 

২০২০  ౼ আজকাল কাশনা থেক ‘িদন আেন িদন খায়’ উপন াসিট বইেমলায়  

কািশত হয়।  

২০২০  ౼ পূণ িতমা কাশনা থেক ‘অধ পা ব’ উপন াসিট বইেমলায় কািশত  

হয়।      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


