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গেবষণা অিভস েভর সংি সার 

বাংলা সািহেত  সােতর দশেকর িস  লখক সাধন চে াপাধ ােয়র এক িবিশ  ান রেয়েছ। 

িতিন সািহত  জগেত একজন ত  িশ ী িহেসেব িনেজেক সু িতি ত কেরেছন। তাঁর উপন াস 

সািহেত  িবেশষ কের উেঠ এেসেছ মেনার েনর পিরবেত মধা ও মননচচা। ১৯৬৬-এর খাদ  

আে ালেনর অিভঘােত ‘ন ন’ পি কায় ‘বন া’ গ  িলেখ তাঁর সািহত  জীবেনর সূচনা। িবশ 

শতেকর শষ িতন দশক এবং একিবংশ শতেকর থম দশেক তাঁর উপন াস লখা অব াহত। 

চি শ বছেরর বিশ সময় ধের িতিন িশ কতা কেরেছন। যিদও ২০০৩ সােলর ৩১ িডেস র 

ায় অবসর হণ কেরন এবং পূণ সময় ধের লখােলিখ ও সািহত চচায় িনেজেক মেনািনেবশ 

কের রােখন। তাঁর রিচত উপন ােসর সংখ া ায় চি েশর কাছাকািছ এবং ছােটাগ  িলেখেছন 

ায় সাতেশার কাছাকািছ। পাশাপািশ ব  রচনােতও িতিন িনজ  িতভার  িচ  রেখেছন। 

চার-শতািধক ব  তাঁর রেয়েছ। যমন ‘কথাপট’, ‘অ ের ব  জীবন’, ‘সমেয়র সাতপাক’, 

‘ছেকর বাইের’, এবং ‘রবী  মানেস পেনিট’ ইত ািদ। সাধন চে াপাধ ায়েক িনেয় গভীরভােব 

িবে ষণ করেল বাঝা যায় উপন ােসর ব া  পিরসেরই তাঁর িতভা সম ক মুি  পেয়েছ। সাধন 

‘ব ব জীবী লখক’! বহতা জীবন, বহতা সমাজ, রাজনীিত-অথৈনিতক ব ব া িনেয় তাঁর িনজ  

পযেব ণ, পিরিচ ন এবং িস া  আেছ। বে , গে  সসবই িতফিলত হেয়েছ নানা মা ায়। 

তেব ছােটাগে  যেহতু জীবেনর খ াংশ িতফিলত হয় তাই সখােন ‘ব ব জীবী’ লখেকর 

স ূণ তৃ  না হওয়ারই কথা। সংহত বাঁধেন, ব নার আ েয় সংেকতগভ হেয় ওেঠ লখকেদর 

য জীবেনাপলি  সখােন অেনক িকছু বলার পরও ‘অেনক কথা রেয় যায় বািক’। সই বািক কথা 

দািব কের বৃহ র ক ানভাস, বণনা, িবে ষেণর াণব  আকাশ। এই দািব একমা  পূরণ করেত 

পাের উপন াস। সজন ই হয়েতা উপন ােসর ‘িবপুল িলিমেটড’ পিরসেরই লখক সাধন 

চে াপাধ ােয়র সৃি শীল স ার পূণ মুি  ঘেটেছ। বহতা সময় ও জীবেনর চাপাপড়া িদন িল জীব  

হেয় উেঠেছ তাঁর উপন ােসর পাতায় পাতায়।  



  তাঁর থম উপন াস ‘অি দ ’। কািশত হয় চতুে াণ পি কায় ১৯৬৮ সােল। তেব 

ব  হয় পের। ১৯৭০ সােলর য অি গভ ধমীয় সমাজ, রাজৈনিতক ও সাং ৃ িতক িতেবশ তা 

এই উপন ােস বা য় হেয় ওেঠ। এর অ  কেয়ক বছর পরই কািশত হয় ‘গিহন গাঙ’ (১৯৭৯)। 

নদীেকি ক াি ক জীবেন অথৈনিতক ও শাসিনক মতােকে র িনর ু শ দাপট ও সই 

দাপেটর িব ে  রায়ণ এবং তার অিনবায ফল িতর িচ ায়েন এই উপন াস অনবদ  হেয় 

উেঠেছ। ১৯৮২ সােল কািশত হয় ‘উেদ াগ পব’। যা পূেব ১৯৭৮-৭৯ সােল ‘মািট ও মানুষ’ 

িশেরানােম বাংলােদশ পি কায় কািশত হেয়িছল। এরপর এেক এেক কািশত হয় ‘দুই িঠকানা’, 

‘িপতৃভূিম’, ‘প  িবপ ’, ‘ তঁতুল পাতার ঝাল’, ‘জলিতিমর’, ‘িব ু থেক বৃ ’, ‘মািটর অ াে না’, 

‘পাি পুরাণ’, ‘বৃি  িছল টাপুর টুপুর’, ‘ শষ রােতর শয়াল’, ‘ লতার ইেলক ন’, ‘ধির ী’, 

‘বুলবুিলেত ধান খেয়েছ’, ‘পািনহাটা’, ‘িদন আেন িদন খায়’, ‘রমা সরেখল’ ইত ািদ। মাহমুি  

দৃি , আেবগির  িবে ষণ, িবষেয়র গভীের িগেয় উপলি  এবং িনরাস  উপ াপনায় িতিন 

িনি তভােবই মািনক বে াপাধ ায়-এর উ রসূির। তেব িনপীিড়ত িণর িত মম েবাধ, 

িত ান ও ািত ািনকতার িত একৈরিখক ঘৃণা এসেবর কােনাটাই তাঁর লখার িবষয় িহেসেব 

উেঠ আেসিন। আবার ব ি গত রাজৈনিতক মতাদশেকও িতিন কখেনা িশে র গােয় চেপ বসেত 

দেখনিন। িব ােনর ছা  বেলই হয়েতা বল িনরাস  িতিন। ফেল তাঁর কথাসািহেত  সমাজ 

সত , সমেয়র সত , অিধকৃতভােবই সািহেত র সেত  পিরণত হেত দখা যায়। িতিন গত ষাট 

বছের দশভাগ, দা া, ছা  আে ালন, কৃষক আে ালন, জ ির অব া, প বািষকী পিরক নার 

বারংবার ব থতা, প ােয়িত ব ব া, মতার িবেক ীকরণ, মু  তথা উদার অথনীিতর আ াসন 

ভৃিত ঘটনায় সাধারণ মানুেষর মূল েবােধর পিরবতন দেখেছন। সকারেণই হয়েতা তাঁর 

উপন ােসর িভি ভূিম িহেসেব আথ-সামািজক পিরবতন, সাধারণ মানুেষর জীবন বৃ া  এবং 

সমাজ পরী া-িনরী া তথা পিরেবশ সেচতনতামূলক িবষয় িলেক বেছ িনেয়েছন। িতিন বদল 

ঘিটেয়েছন তথাকিথত আি েকর। থািস  ঢেঙ লখা উপন ােসর মায়া কািটেয় িতিন উপন ােসর 

িবষয়ব  এবং আি ক িনেয় পরী া-িনরী া কেরেছন। িনমাণ কেরেছন সািহেত র িনজ  

পিরম ল—যা বাংলা সািহেত র সমােলাচক এবং পাঠকেদর কােছ শংসার দািব রােখ। তাঁর জীবন 

ও সািহত  িনেয় অেনেকই ব  িলেখেছন এবং িব ভারতী িব িবদ ালয় থেক বশ কেয়ক বছর 



আেগ তাঁর সািহত  িনেয় একিট গেবষণামূলক কাজও হেয়েছ। িক  তাঁর রিচত উপন ােসর 

িবষয়গত াত  ও আি েকর য নতুন রীিত তা িনেয় কােনা স ূণ আেলাচনা চােখ পেড় না 

বলেলই চেল। আমার মেন হেয়েছ এই িবষেয় আেলাকপাত করা খুবই েয়াজন। সজন ই ‘সাধন 

চে াপাধ ােয়র উপন াস (১৯৭০-২০১৬) : িবষয়-ভাবনা ও আি কগত অিভনব ’ এই িশেরানােম 

আিম আমার গেবষণা অিভস ভ িনমাণ করার চ া কেরিছ। আেলাচনার সুিবধােথ পাঁচিট অধ ােয় 

িবভ  করা হেয়েছ। পযায় েম িবষয় িল হেলা— 

থম অধ ায়  :  সাধন চে াপাধ ােয়র জীবন ও তারঁ উপন ােসর িভি ভূিমর অনুস ান  

ি তীয় অধ ায়  :  সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােস সমকালীন আথ-সামািজক াপট ও  

তাঁর উপন ােসর িবষয়- বিচ   

তৃতীয় অধ ায়  :  সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােস পিরেবশ চতনার িতফলন  

চতুথ অধ ায়  :  সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােস নারী শি র উে াধন  

প ম অধ ায়  :  সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােস আি কগত বিচ  

থম অধ ােয় তুেল ধরা হেয়েছ কীভােব বাংলা সািহত  জগেত িতিন আিবভূত হেয়েছন অথাৎ তাঁর 

চলমান জীবনধারা এখােন নানাভােব নানা েপ িতফিলত হেয়েছ। সাধন চে াপাধ ােয়র রিচত 

উপন ােসর পছেন য িভি ভূিম রেয়েছ তা িবিভ  উপন াস অবল েন পযােলাচনা করা হেয়েছ।  

  ি তীয় অধ ােয় নানা দৃি েকাণ থেক আেলাচনা করা হেয়েছ, গত পাঁচ দশেক পি মব  

তথা ভারতবেষর ধান আথ-সামািজক ও রাজৈনিতক য পিরবতন েলা ঘেটেছ তা সাধন 

চে াপাধ ােয়র মনেক কীভােব আেলািড়ত কেরেছ। িবগত পাঁচ দশেক িবিচ  িবষয় িনেয় িতিন 

সািহত  রচনা কেরেছন। সকারেণই তাঁর রিচত উপন াস িলর িবষয় বিচে র কথা মাথায় রেখ, 

িবষয় অনুযায়ী আলাদা আলাদা ভােব িনবাচন কের পযায় েম িবন  করা হেয়েছ এবং িবে ষণ 

করা হেয়েছ।  



  তৃতীয় অধ ােয় দখােনা হেয়েছ পিরেবশেকি ক াপট বা িবষয় অত  াণব  

চহারা িনেয় কীভােব তাঁর উপন ােস উপি ত হেয়েছ। িতিন এেকর পর এক উপন ােস উে ািচত 

কেরেছন পিরেবশ ও লি পুঁিজর িবপরীত ম র স ক এবং এসেবর চােপ িপ  ব ি  মানুেষর 

সক ণ পিরণিত।  

  িশ া ে  অ গিত, নগরায়ন, পািরবািরক গঠনরীিতর পিরবতন, সাংিবধািনক সম-

অিধকারেবাধ, িনজ  আ পিরচয় িনমােণর আকা া সেবাপির নারীর পািরবািরক দািয়  ও 

ভূিমকা বদল সম  েরর নারীেদর ঘেরর বাইের বর কের এেনেছ এবং িনযু  কেরেছ উপাজন 

িভি ক কােজর জগেত। িক  সাধন চে াপাধ ােয়র উপন াস পাঠ করার পর অনুভব করা যায় য 

নারীর ই া ও মেক পু েষরা সবসময়ই িনেজেদর িনয় েণই রাখেত চায়।  জােগ মেন, 

কােজর িলেত মেয়রা সিত  সিত ই িক স ােনর সে  যাগ িদেত পেরেছ? পারেছ না! 

পাশাপািশ আিথক িদক থেক িপিছেয় পড়া পিরবার েলােত মেয়েদর য দুদশা ও অবেহলা 

অিত ম কের সামেন এিগেয় যাওয়ার অদম  লড়াই এই সম টা সাধেনর উপন াস অবল েন 

চতুথ অধ ায় আেলািচত হেয়েছ।  

  প ম অধ ােয় তাঁর উপন াস ধের ধের িনয়ত পিরবতনশীল আি কগত পিট আেলাচনা 

করা হেয়েছ। অথাৎ সাধন তাঁর উপন ােস ি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 উপন াস ধের ধের 

আেলাচনায় উেঠ এেসেছন। 

 

 

 

 



া কথন 

বাংলা কথাসািহেত র িবষয় ও পরীিতেত িনয়ত পরী া-িনরী া চলেছই। সমেয়র িববতেন 

সািহিত কেদর জীবনদৃি র অিভমুখ বদেলেছ, কথেনর রীিত কৗশেলও িভ তা অিনবায হেয়েছ। 

সখােন অেনক পিরবতন, অেনক পা র। আবার মধ িবে র সংকট এবং মন ে র মেধ ও 

কেতা সূ  সূ  বিচ  এেসেছ। এককথায় সমৃি র ঐিতহ  িনেয় যাবতীয় পা র মান  কেরই 

বাংলা কথাসািহত  িনজ  গিতেত এিগেয় চেলেছ। কথাসািহেত র এই যা াপথ স েক অন ান েদর 

মেতা আিম িনেজও যেথ  কৗতূহলী। িবেশষ কের স েরর দশক থেক সািহেত  য বাঁক বদল 

আমরা ল  কির তা আমােক পাঠক িহেসেব আকৃ  কেরিছল। ভগীরথ িম , সাধন চে াপাধ ায়, 

িক র রায়, অিভিজৎ সন, আফসার আেমদ, অমর িম , ময় চ বতী, মধুময় পাল, নিলনী 

বরা সহ য সম  সািহিত করা িলেখ চেলেছন তাঁেদর েত েকর লখা আিম খুব মেনােযাগ 

সহকাের পড়তাম। িক  সাধন চে াপাধ ােয়র রিচত ‘জলিতিমর’ ও ‘সাতপু ষ ড  কম’ উপন াস 

দুিট পড়ার পর আমার মেনর মেধ  অেনক িজ াসা জে িছল। লখক স েক জানার তািগেদ 

তাঁর সম  বইপ  আিম সং হ করেত আর  কির এবং পড়েত  কির। ২০১৫ সােল উ রব  

িব িবদ ালেয় অনুি ত একিট সিমনাের িতিন ধান ব া িহেসেব উপি ত হেয়িছেলন। সই সময় 

তাঁর সে  আমার থম আলাপ হয় এবং তাঁর সািহত  িবষয়ক য সম  িজ াসা আমার মেনর 

মেধ  জে িছল, তা িনেয় নানান  করেত থািক। িতিন অত  খুিশ হেয় খুব মেনােযাগ সহকাের 

আমার েলা েনিছেলন এবং আমার িজ াসা িনবারণ করার চ া কেরিছেলন। আিম সসময় 

উ রব  িব িবদ ালেয় এম. িফল পাঠরত। আমার মেন সাধন চে াপাধ ায়েক িনেয় য িজ াসা 

তির হেয়িছল সই িজ াসা মশ ভােলাবাসায় পযবিসত হেত থােক। আমার অনুস ানী মন তাঁর 

সম  উপন াস, ছােটাগ  পুনরায় নতুন কের পড়েত আর  কের, একবার পােঠর পর আবার 

তােক নতুন কের পড়া, নতুন কের পেড় নতুন কের ভাবা এবং একিট ি র িনি ত িস াে  

প ছােনা য সাধন চে াপাধ ােয়র কথাসািহত  িনেয় আিম গেবষণামূলক কাজ করেবা। আিম যখন 

এ ব াপাের আমােদর অধ াপক ড. িনিখল চ  রায় মহাশয়েক একিট সংি সার িলেখ পািঠেয়িছ 

িতিন তােত কােনারকম অস িত কাশ কেরনিন। এরপর  হয় সাধন চে াপাধ ায়েক িনেয় 



নতুন পথ চলা। খাঁজ িনেয় জেনিছলাম মু ী মহ দ সাইফুল আহেমদ ‘পি মবে র আথ-

সামািজক ও রাজৈনিতক িববতেনর ি েত সাধন চে াপাধ ােয়র কথাসািহত  (১৯৭০-২০০০) : 

একিট সমী া’ িশেরানােম িব ভারতী িব িবদ ালয় থেক িপএইচ. িড কেরেছন। সকারেণই 

আমার গেবষণা অিভস ভিট তির কেরিছ ‘সাধন চে াপাধ ােয়র উপন াস (১৯৭০-২০১৬) : 

িবষয়-ভাবনা ও আি কগত অিভনব ’ িবষেয়। িবষয়িট বা বািয়ত করেত ভূিমকা ও উপসংহার 

ছাড়া মাট পাঁচিট অধ ােয় িবভাজন করা হেয়েছ। এই পাঁচিট অধ ােয় হেলা—  

থম অধ ায়  : সাধন চে াপাধ ােয়র জীবন ও তারঁ উপন ােসর িভি ভূিমর অনুস ান  

ি তীয় অধ ায়  : সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােস সমকালীন আথ-সামািজক াপট ও তারঁ  

      উপন ােসর িবষয়- বিচ   

তৃতীয় অধ ায়  : সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােস পিরেবশ চতনার িতফলন  

চতুথ অধ ায়  : সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােস নারী শি র উে াধন  

প ম অধ ায়  : সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােস আি কগত বিচ   

অন িদেক এই গেবষণা অিভস ভিট তিরর পূেবই আিম রাজীব গা ী ন াশনাল ফেলািশেপর জন  

আেবদন কির এবং িনবািচত হই। [Ref.No.F1-17.1/2016-17/RGNF-2015-17-SC-WES-

8561/(SA-III/Website) January 2016] ফেল গেবষণাকমিট ত করেতও আিম 

আিথকভােব উপকৃত হেয়িছ। এই গেবষণা অিভস ভিট রচনা করেত িযিন মূল বান সুপরামশ 

িদেয় আমােক িতিনয়ত সাহায  কেরেছন িতিন হেলন আমার পরম পূজ  ত াবধায়ক ড. িনিখল 

চ  রায় মহাশয়। তাঁর হািশস, িনর র উৎসাহ, উ ীপনা ছাড়া গেবষণা অিভস ভিট সমা  

করা স ব হেতা না। েয়াজেন অ েয়াজেন সবসময় িতিন পােশ থেকেছন। তাঁেক জানাই আমার 

িবন  া ও ণাম। পাশাপািশ বাংলা িবভােগর অধ াপিককা ড. ম ুলা বরা মহাশয়া, অধ াপক 

ড. উৎপল কুমার ম ল মহাশয়, অধ াপক ড. আিশস রায় মহাশয়, অধ াপক ড. সূয লামা মহাশয়, 

অধ ািপকা ড. উবী মুখািজ মহাশয়া, অধ ািপকা ড. হাসনারা খাতুন মহাশয়া, অধ াপক ড. াবন 



িসংহ মহাশয় মুেখরা নানাভােব আমােক সহেযািগতা কেরেছন, উৎসাহ যুিগেয়েছন—এঁেদর 

েত েকর কােছ আিম ঋণী। আর য দু’জন মানুষ আমার জীবেনর যেকােনা কােজ যেকােনা 

পিরি িতেত অনবরত পােশ থেক রণা িদেয়েছন তাঁরা হেলন আমার মা-বাবা। তাঁেদর িত 

অ েরর অ ঃ ল থেক গভীর া ও ণাম জানাই।  

গেবষণার কাজ সু ু ভােব এিগেয় িনেয় যাওয়ার জন  এবং ত কাজিট স  করার জন  যাঁেদর 

অবদােনর কথা িবেশষভােব উে খ করেত হয় তাঁরা হেলন—উ রব  িব িবদ ালেয়র মাননীয় 

উপাচায ড. সুবীেরশ ভ াচায মহাশয়, আিলপুরদুয়ার িব িবদ ালেয়র মাননীয় উপাচায ড. মেহ  

নাথ রায় মহাশয়, উ রব  িব িবদ ালেয়র রসায়ন িবভােগর অধ াপক ড. ভা র িব াস মহাশয়, 

কাজী নজ ল িব িবদ ালেয়র অধ ািপকা ড. মানািলসা দাস মহাশয়া ও অধ াপক জহর 

সনমজুমদার মহাশয়, ফালাকাটা কেলেজর অধ াপক ড. র ন রায় মহাশয়, যািমনী রায় 

মহািবদ ালেয়র অধ াপক ড. কু ল িসনহা মহাশয়, ঘাকসাডা া বীের  মহািবদ ালেয়র অধ াপক 

সহেদব রায় মহাশয় মুখ। এেঁদর েত েকর িত রইেলা আমার স  ণাম। সাধন 

চে াপাধ ায় স েক পূণ তথ  সরবরাহ কের আমার গেবষণাকমেক অেনকটাই সহজসাধ  

কের তুেলেছন কথাসািহিত ক িক র রায়, খ াত িচ িশ ী শ ামল জানা এবং কলকাতা িলটল 

ম াগািজন লাইে রী ও গেবষণােকে র কণধার স ীপ দ  মহাশয়। এই অত  ণী িতনজন 

মানুেষর কােছ আিম িচরকৃত । এঁেদর িত রইেলা িনর র া। িবেশষভােব ধন বাদ এবং 

কৃত তা জানােবা সািহিত ক সাধন চে াপাধ ায়েক। এই গেবষণার েয়াজনীয় দু াপ  উপাদান, 

িবিভ  বই িনজ উেদ ােগ সং হ কের িদেয়েছন িতিন। শত ব তার মেধ ও তাঁর সময় ও অকৃি ম 

হ পেয়িছ। ফেল গেবষণার অিভস েভর েয়াজনীয় সা াৎকারিট হণ করা আমার পে  

সহজলভ  হেয়েছ।      

  এছাড়াও ধন বাদ জানাই আমার ব ু  রবী  কুমার বমন, অয়ন মাহা ী, দবিজৎ িসংহ, 

আিশস দবনাথ, অিভেষক ম ল ও ভাই হীরক বমনেক। রণ কির উ রব  িব িবদ ালেয়র 

ক ীয় াগার, কাচিবহার রা ীয় াগার, আিলপুরদুয়ার জলা াগার, িশিল িড় ব ীয় 

সািহত  পিরষদ াগােরর কথা। সই সে  উ রব  িব িবদ ালেয়র াগােরর কমীেদর কাছ 



থেকও নানাভােব সহেযািগতা

বামাচরণ মুেখাপাধ ায় মহাশয়

মু ণ কােয অ া  পির ম

সংেশাধেন সাহায  কেরেছন

অিভস ভিট। এেদর সকেলর
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সহেযািগতা পেয়িছ। বই সং েহ সাহায  কেরেছন ক ণা

মহাশয়। পাশাপািশ উে খ করেত হয় স ূণ 

পির ম কের আমায় উপকৃত কেরেছ ি য় ভাই িব িজৎ

ন গেবষক সাথী ন ী। এেদর একা  সহেযািগতার

সকেলর কােছই আিম িচরকৃত ।  
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(কািলপদ বমন) 

গেবষক 

বাংলা িবভাগ 

উ রব  িব িবদ ালয় 
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ভূিমকা 

কথাকার সাধন চে াপাধ ােয়র লখােলিখ  মূলত ষােটর দশেকর শষ িদেক। যিদও স র 

দশেক, তাঁর লখার য উ াস তা তির হয় এবং মশ তাঁর রচনা অন  মা ায় প ছেত থােক। 

ঐিতহািসক খাদ  আে ালন, পি মবে  দুিভ , কংে েসর শাসন, বামপি েদর িতবাদ, টানা 

বাংলা ব , তার িব ে  লািঠ, িল এবং খবেরর কাগেজ িনয়িমত এসব খবর—এরকম দুর  ও 

অি গভ সমেয়র মধ িদেয়ই সাধন চে াপাধ ােয়র সািহত  জগেত আিবভাব। ছষি র খাদ  

আে ালন তাঁর লখক িহেসেব আ কােশর অিনবাযতা তির কের িদেয়িছল। িতিন মূলত ু ল 

িশ ক, িছেলন িব ােনর ছা । বামপি  য িশ ক সংগঠন A. B. T. A. তার সে  সরাসির যু  

থেক িশ ক আে ালেনও অংশ হণ কেরেছন িনেজর মেতা কের। সািহেত র িত তাঁর য 

অনািবল ধারণা তা ধীের ধীের গেড় ওেঠ। আথ-সামািজক, রাজৈনিতক এবং সাং ৃ িতক য 

পালাবদল েলা ঘেটেছ, সাধন চে াপাধ ায় এই সময় তািড়ত পিরবতেনর লাগামিটেক ধের 

িনরাস  পযেব ণশীল ভি েত ব ািনেকর মেতা খঁুিটেয় খঁুিটেয় িবে ষণ কেরেছন সমাজেক, 

সময়েক, ব ি েক, স কেক এবং স াব তােক। চতনার ছাপ তাঁর জীবনধারােক গেড় তােলিন, 

তাঁর ে  জীবনধারার ছাপই গেড় িদেয়িছল সই চতনা—যা তৃতীয় িবে র লখেকর সহজাত 

কবচকু ল। খাদ  আে ালেনর অিভ তা, মািনক বে াপাধ ােয়র িনিবড় পাঠ, আর ভারতবেষর 

জীবন-সমাজ-অথনীিতর অিন য়তা, িদশাহীনতাই হয়েতা তাঁর লখক স ার পটভূিম।  

আমরা যিদ তাঁর রচনার িদেক দৃি  িনে প কির তাহেল দখেবা ‘জলিতিমর’, ‘মািটর 

অ াে না’, ‘পািনহাটা’, ‘সাতপু ষ ড  কম’ ভৃিত উপন ােসর মধ  িদেয় িতিন তাঁর য 

রাজৈনিতক বাধ এবং ভাষ  রচনা কেরেছন তা সমেয়র সে  সে  পিরবিতত হেয়েছ। বৃহৎ 

কেপােরট, বাজার, মানুষেক খেয় নওয়া য অথনীিত, াবালাইেজশন—এই সম  ব াপাের িতিন 

মানুষেক সেচতন করেত চেয়েছন তাঁর আখ ােনর মধ  িদেয়। তেব রাজনীিতর কথা িতিন িক  

সা াের না বেল িনেজর মেতা কের বেলেছন। ফেল যখন িতিন ‘জলিতিমর’ লেখন, সখােন 

থােক কালীয় দ, যমুনা, িবষ ইত ািদর উপমা এবং তার আড়ােল উেঠ আেস আেসিনেকর 



             

 

িতকর ভােবর কথা। য আেসিনক জেলর মধ  িদেয় মানুেষর শরীের েম েম িমেশ যায় 

এবং কােলা কােলা ছাপ তির কের মানুেষর সারােদেহ, যার ফেল মানুেষর চুল উেঠ যায়, িববণ 

হেয় যায় এবং এভােব ধীের ধীের একিদন সই মানুষিট মারা যায়। এই আেসিনেকর িব ে  

িব ান মে র কমীেদর নানাভােব মানুষেক সেচতন করেতও দখা যায়। ‘মািটর অ াে না’ নােম 

য উপন াসিট িতিন রচনা কেরেছন তার আখ ান খুব দীঘ নয় িক  ােমর মানুষ এবং সখানকার 

নারীেদর হােত য মতায়ন, প ােয়ত ব ব া অথাৎ িল  রাজনীিতর ভয়ংকর খলােক আ য 

ভি মায় াপন কেরেছন। আবার ‘সাতপু ষ ড  কম’ উপন াসিট ায় ক  আখ ােনর পিরচেয় 

লখা। যিদও পৃিথবীেত সই অেথ ক না বা বা ব বেল িকছুই হয় না িক  অস ব গিতময় এই 

উপন াসিটর ভতের ভতের মানুেষর য দখল বৃি , মানুেষর য বঁেচ থাকা অথাৎ মানুেষর 

সািবক ভােব য বাঁচা এবং তার ইিতহাস, ৃিত সবটা িতিন তুেল এেনেছন আপন মিহমায়। 

আবার ‘পািনহাটা’ নামক উপন াসিট ৈচতন েদবেক িনেয় লখা। অখ  বাংলার পেনিট বা 

পািনহাটা ধু শহর মা  নয়। এই শহেরর িতিট ধূিলকণায় ইিতহাস অলস শরীের ঘুিমেয় আেছ। 

কথাসািহিত ক সাধন চে াপাধ ায় সই সু  ইিতহাসেক বতমােনর ি েত কেরেছন উপ ািপত। 

পািনহাটার য অ ুত পিরেবশ এবং তখনকার পৃিথবী, এখনকার পৃিথবী অথাৎ সকাল ও একাল 

মশ একসূে  িথত হেয়েছ। আবার সময়, মহাসময়, সময়া র সবটাই িলেয় িদে ন লখক 

আপন খয়ােল। এটা খুবই উে খেযাগ  একিট রচনা। এভােবই িতিন সৃি শীল আেছন। িলেখেছন 

ব  ব । এই ব িল সািহত  িবষয়ক, খািনকটা সমাজ িবষয়ক, িকছুটা আথ-সামািজক 

ব ব ার ওপর িনিমত। রাজৈনিতক সা ার উ ারণ িতিন য খুব একটা কেরেছন এমন নয় িক  

রাজনীিতর কথাও এর মেধ  আেছ।  

িতিন ছােটােদর জন ও সািহত  িনমাণ কেরেছন। ফেল নানা ধরেনর লখার য সমােবশ, 

সই সমােবশেক িতিন িনেজর মেতা কের উপ াপন কের চেলেছন। িতিন যেহতু িব ােনর 

িশ ক িছেলন তাই তাঁর লখার মেধ  একটা ব ািনক িবে ষণ, যুি বাদ সবসময়ই থেকেছ। 

িক  আিশর দশেকর পর থেক এই তথাকিথত যুি বাদেকও ভেঙ িদেয় একটা অন  অন তর 

ভুবন িনমােণ য়াসী হেয়েছন বা বলা চেল মানুেষর বঁেচ থাকার য মানদ , য লড়াই—সম টা 

িতিন িনেজর মেতা কের আ ীকরণ কেরেছন। এই আ ীকরণ করাটা সিত ই খুব শ  ব াপার। 



             

 

তেব কিমউিন  পািটর সে  ত  ভােব না থাকেলও িতিন যভােব িশ ক আে ালেন যু  

িছেলন এবং পের খািনকটা নকশাল আে ালেনর সে  িনেজেক যু  রেখিছেলন—এই সম টা 

একটা অন রকম মজাজ বা গিত িনেয় এেসেছ তাঁর লখায়। িতিন মূলত িলটল ম াগািজেনর 

লখক। আবার বেড়া পি কােতও িতিন িকছুটা িলেখেছন। তেব সটা খুব বিশ নয়। অন তম 

াচীন সািহত  প  ‘পিরচয়’ পি কার স াদক ম লীর সদস  িতিন। তেব মূলত তাঁর লখা 

কািশত হেয়েছ িলটল ম াগািজেন। খুব  চািরত,  পিঠত িলটল ম াগািজনেক িতিন তাঁর 

লখার জায়গা কের িনেয়েছন। নানা ধরেনর য িলটল ম াগািজন েলা রেয়েছ তারা যখনই তাঁর 

কােছ লখার জন  আেসন, িতিন সাদের সই আ ােন সাড়া িদেয়েছন। এমনিক সহায়তাও 

কেরেছন নানাভােব। তাঁর এই সািরত মেনর পিরচয় কােরারই অজানা নয়। লখার জগেত িতিন 

এখেনা ি য়াশীল, সৃি শীল এবং সতত সজীব। উপন ােস ব ব ত চনা ছকেক লখক উপন ােসর 

আখ ান বণনায় সেচতন অ ঘােত চুরমার কের চেলেছন। ল  করেল দখা যােব য তাঁর আখ ােন 

কথেকর অব ান বতমান িব ু েত িক  আখ ান বণনায় অতীতমুখীনতা। আবার তাঁর আখ ােনর 

চির রা বতমােনর একিট িব ু েত অবি ত িক  কাযাবলী বতমান এবং অতীত দুই সীমােতই 

সািরত। তাঁর রিচত চির রা যন খয়ালখুিশেত চলা পিথক। তার চলার শষ নই। চলায় কােরা 

িনয় ণও নই। কখেনাই তােদর কাউেক পুতুলনােচর সাজােনা পুতুল বেল মেন হয় না। ফেল তাঁর 

রিচত আখ ান অনায়ােসই ব িরক চহারা নয়। তেব িতিন এও জােনন াধীনতা মােন 

িনয় ণিবহীনতা নয়। িনয় নিবহীন আখ ান কখেনাই িশ  হেত পাের না। আর তাই শষ পেব 

দখা যায় পুনরায় িতিন লাগাম হােত তুেল নন। এই কৗশেলর ব বহারই মাণ কের লখক 

বহতা সমেয়র সে  তাল িমিলেয় চলা একজন পিরণত কুশলী কথনিশ ীও বেট।  

গেবষক িহেসেব আমার অনুস ানী দৃি  এমন ােকই িনবাচন কেরেছ। িবষয় ও 

আি েকর ে  কাথায় তাঁর াত  এবং কাথায় তাঁর অিভনব  এই ায় অনােলািচত িবষয়িট 

আমােদর আেলাচনার  হেয় উেঠেছ। ‘সাধন চে াপাধ ােয়র উপন াস : আি কগত বিচ ’ 

স িটেক িবষয় িহেসেব বেছ িনেয় িবে ষণী িচ াধারায় ব  করার চ া করা হেয়েছ।  

 



 

 

থম অধ ায় 

সাধন চে াপাধ ােয়র জীবন ও তারঁ উপন ােসর িভি ভূিমর অনুস ান 

সােতর দশেক বাংলা উপন ােসর ভুবনেক যাঁরা বণাঢ  ও সািরত কেরেছন, তাঁেদর মেধ  অন তম 

শি শালী কথাকার সাধন চে াপাধ ায়। উপকরণ ও করণ দুইেয়র মেধ  থেক িতিন আমােদর 

চারপােশর অভ  ও বা বতার সং ােক মাগত ভেঙ িদেয়েছন এবং ভাঙার চ া কের 

চেলেছন। িতিন দশ-কাল, সময় ও সমাজেক ভেঙ িচরাচিরত বিহবা েবর সং ােক বদেল 

ফলার চ া কেরেছন। যেকােনা লখেকর িবেশষ  তাঁর িবে ষণ মতা ও তীকী করেণর 

ঝাঁক এবং সীমােক অসীেমর উে েশ যা া করােনা—সাধন চে াপাধ ায়ও এর ব িত ম নন। 

পি মবে র পিরবিতত াম জীবেনর নতুন নতুন মতার অিভেক িল তাঁর রচনায় িবিচ  

দ াতনায় মূত। সজন ই বদেল যাওয়া নগর সং ৃ িতর ছাপ তাঁর উপন ােসর িবষয় িহেসেব বার 

বার উেঠ এেসেছ। ব ীয় সমাজ জীবেনর এক দীঘকাল পিরসের দাঁিড়েয় লখক সাধন চে াপাধ ায় 

এেকর পর এক সািহত  সৃি  কেরেছন। কােলর িতিট বাঁক তাঁর মেন ছাপ ফেলেছ। সই ছাপ 

পেড়েছ তাঁর কথাসািহেত ও। এভােব দশ-কাল তাঁর কথাসািহেত র অিনবায উপাদান হেয় উেঠেছ। 

দশ-কােলর বা বতােক িতিন ধেরেছন সেচতন ভােব। পূববতী লখকেদর অেনেকই জীবনসত  

পায়েণর মধ  িদেয় দশ-কালেক শ কেরেছন। সই সূে ই তাঁেদর কথাসািহেত  সমাজ 

বা বতার ছাপ পেড়েছ। অন িদেক সাধন চে াপাধ ায় সমকালেক ধরেত চেয়েছন সবাে । িতিন 

চেয়েছন চলমান সমাজ জীবেনর দিললীকরণ করেত, যন বলেত চেয়েছন সমেয়র কােছ 

দায়ব  থাকাটাই আজেকর িশ ীর আসল কাজ। সময় সি র িতিট বাঁক কথাসািহেত র পিরসের 

মূত কের তালােতই তাঁর তৃি । এই কায িতিন কেরেছন অেলাকসামান  িনরাস তায়, অভূতপূব 

িনভীকতায়౼ সই বণতা এখেনা চলমান।  

সৃি শীল যেকােনা লখেকর চলমান জীবনধারাটাই নানাভােব নানা েপ িতফিলত হয় 

দশ থেক দশা ের, কাল থেক কালা ের। বহমান এই গিতশীল জীবন থেকই িনজ িনজ 

অিভ তার আেলােক যেকােনা সৃজনশীল মানুেষরাই তাঁেদর িনেজেদর মেতা কেরই সমেয়র 

ক ানভােস জীবনিচে র ছাপ রেখ যান। তাঁেদর িনজ  অিভ তার িভি ভূিম রিচত হেয় যায় 



 

 

েত েকর িনজ  জীবনধারা এবং ঘর ও বাইেরর িতেবেশর ভােবই। এই িভি ভূিমর উপেরই 

দাঁিড়েয় থােক তাঁেদর যাবতীয় কাজকম, জীবনিজ াসা তথা িনজ  সৃ  ি য়া। 

কথাসািহিত ক সাধন চে াপাধ ায় রিচত সািহত  আেলাচনায় েবেশর পূেব তাঁর জ , 

শশব, কেশার, বেড় ওঠা অথাৎ তাঁর ব ি জীবন ও কমজীবন স েক একটু আেলাকপাত কের 

নওয়া আবশ ক। 

সাধন চে াপাধ ায় জে েছন ১৯৪৪ ি াে র ১৮ ই জানুয়াির অধুনা বাংলােদেশর 

বিরশাল জলার অ গত শালনা ােম অথাৎ িতিন জ সূে  ওপার বাংলার মানুষ। তাঁর বাবা 

িছেলন রমণীকা  চে াপাধ ায় এবং মা িবরাজবালা চে াপাধ ায়। ছােটােবলায় তাঁর ডাক নাম িছল 

সাধন; এই নামিট িতিন পরবতীকােল সািহেত র ে  ছ নাম িহেসেব ব বহার কেরেছন। তাঁর 

পিরবার দ  নাম চ েশখর চে াপাধ ায়। িতিনই বংেশর থম পু  স ান, তাঁর আেগই িতন 

িতনিট কন া স ান জে ই অথবা কেয়কটা মাস বঁেচ থেকই মৃতু বরণ কেরেছ। একিট িত 

িলখেন তাঁর জ , বংশ পিরচয় এবং বেড় ওঠার িদন িল স েক লখক অেনক তথ ই 

িদেয়েছন। যমন౼ 

‘‘আমার জ  ১৯৪৪ এর ১৮ জানুয়াির। বতমান বাংলােদেশর বিরশাল িজলার শালনা 

নােমর একিট গ ােম। েনিছ আমার জ  থেকই পািরবািরক সৗভাগ  ও দুভােগ র 

যুগপৎ । আিমই িছলাম থম পু স ান। আেগ িতনিট কন াস ান জে ই—অথবা 

কেয়কটা মাস থেক মের গেছ। তাই পািরবািরক সৗভােগ র তীক আিম। বাবা ি তীয় 

িব যুে র পটভূিমকায় পূতিবভােগর নানা সাব-কন াকটিরর মধ  িদেয় ভূত স দ 

উপাজন কেরিছেলন। একজন ব ু  অংশীদার িছল। আমার জে র পর পেরই, বাবা 

িস া  িনেলন, এ-বার কারবার িটেয়, দেশর বািড়েত জিম, পুকুর, মাছচাষ, কে ােলর 

দাকান— বশ িছেয় বসেবন এবং বািক জীবন আেয়েস চেল যােব। অংশীদার ব ু  

বেলিছেলন, বশেতা, কলকাতা িকংবা বধমােনর কাথাও—িতিন িছেলন বধমান িজলার 

মানুষ—জিমজমা পুকুর বাগান কের বসুন, িদিব  চেল যােব। বাবার ঝাঁক চেপিছল 

জ িভেট ছেড় কেনা দেশ থাকেবন কন। চুয়াি শ, পঁয়তাি েশ শালনায় িফের িগেয় 



 

 

পিরক না মািফক িথতু হেলন এবং সৗভােগ র তীক হলাম আিম। িক  ইিতহােসর 

িহেসব িভ । কংে স, লীগ, কিবেনট িমশন, কলকাতা- নায়াখািল িবহার রায়ট এসব 

িনেয় ব ি সেচতনতা ামীণ চতনায় ভাব ফেলিন। র াডি েফর র া  ছুির িনদা ণ 

হেয় গল।’’১ 

এর থেক  তৎকালীন অিবভ  বাংলােদেশর শালনা ােম তার পিরবার খুব ভােলাভােবই 

িদন অিতবািহত করিছেলন। িক  আমরা জািন স ি  যমন একাধাের সুখ ও িবলাস আেন 

তমনই ঈষা ও িহংসারও জ  দয় িতেবশীেদর মেধ । তাঁর বাবারও নািক শ  িছল। তৎকালীন 

পািটশেনর বা বতায় িহংসা সি য় হেয় ওেঠ। তাঁেদর পািরবািরক সু দ িযিন সকল ঝড়ঝাপটা 

থেক তাঁেদর র া করেতন౼যার চলিত নাম কােল খাঁ, িতিন একিদন অসহায়ভােব চােখর জল 

ফেল তাঁেদরেক াম ছাড়ার কথা বেলন। কােল খাঁ লখেকর পিরবারেক আর আ য় িদেত 

পােরনিন। একিট সা াৎকাের সাধন চে াপাধ ায় জানান౼ 

‘‘ির  হে , ধু াণটুকু িনেয় কীভােব বিরশাল শহের হািজর হলাম౼অিত-বােল র 

দৃশ েলা ক নার চােখ নই আজ। ধু ঝাপসা ছিব দখেত পাই। বাসার সামেন 

কীতনেখালা, িঠক িবপরীেত শান, আমার ািতেবৗিদ কােক যন বলেছ, অর ন আজ, 

গা ীিজ মারা গেছন। এরপর আমােদর ভেস ভেস আ ীয়েদর ঘােড় িকছু কােলর জন  

গল হ হেয় থাকা। সই-সব আ ীয়—যারা সুেখর িদেন সৗভােগ র িকি ৎ রেস িসি ত 

িছল।’’২ 

কলকাতায় এেস লখেকর িপতা সপিরবাের আ য় নন িমজাপুের তাঁর বড়দার বািড়েত। বড়দা 

িছেলন সরকাির চাকুরীজীবী। িমজাপুেরর কথা আজও লখেকর ৃিতেত াণময়౼ 

‘‘মেন আেছ িমজাপুর ি েটর বাসার কথা—বড় জ াঠামশাই-এর সংসাের থাকা। স 

বাসািট আজও আেছ। তলা িদেয় গেল রামাি ত হই। কত য ক না অিত-বােল  

জ ায়—এবং যেহতু আমার ক নাশি  অত  বল—এবং পের বা  হেয় উেব যায়, 

এতটা বয়েস এেসও আমােক রামাি ত কের। আমােক ভয় দখােনা হত, ফল খেত 



 

 

খেত িবিচ পেট গেল স নাশ! পেট িগেয় গাছ হেয় ধীের ধীের ক নািল ও মুখ ফাঁক 

কের ডালপালা ছড়ােব। লাল সবুজ ফল ধরেব। আিম িকছু খেত পারব না। কারও সে  

কথা বলেত পারব না। অেনকিদন এ ধারণা পাষণ কের ভেয় কুকঁেড় থেকিছ। 

জ াঠামশাই ধূিতর ওপর কােলােকাট ও পাম সু পের চাকিরেত যেতন। পূত িবভােগ 

অিফেস িছল লােটর বািড় (রাজ পােলর বাস ান)। চাকির বলেত কী বাঝায় কৗতূহেল 

িব ত হতাম। শেষ ভেব িনেয়িছলাম, দুহােত দুেটা কতাল িনেয় মাগত মেঝেত ঘেষ 

ঘেষ শ  সৃি েক চাকির বেল। ঐ লাটবািড়র কােছই একটা দালান িছল, ল ল করেছ 

লখা ‘Dead letters house’ ব িদন ভেবিছ যত মানুষ মের, তােদর নামধাম িঠকানা 

ওখােন লখা থােক। এ-সব ভাবা কাউেক জানাতাম না। িনেজই আ েরাম েন অ ুত 

িব য়েবাধ করতাম।’’৩ 

িমজাপুের কেয়কমাস থাকার পর মধ  েদেশর িবলাসপুেরর কােছ িবলহা- ত তাঁরা অপর এক 

ািত আ ীয়র বািড়েত আ েয়র জন  হািজর হন। স আ ীয়িট িবলহার সরকাির শন মা ার 

িছেলন। িবলাসপুেরর ৃিত সে  সাধন চে াপাধ ায় জানান౼ 

‘‘ দহািত,  দেশর ৃিত টুকেরা টুকেরা মেন ভােস এবং অিজত িকছু শ  আজও 

আমার চতনা-ভা াের জমা আেছ। দু-একিট উদাহরণ িদই। কু ু (স  তলাকুেচার মেতা 

একধরেনর শি ), মু ম (শ  লালমািটর দানা), ভাঁসির (এটা আ িলক গালাগািল) 

ি  (বড় হাঁিড়র মেতা পতেলর িবিচ  আকােরর পা )। মেন আেছ িরিফউিজ িসি  

ছেলরা শেন শেন িচনাবাদাম িবি  কের সাবল ী হবার উেদ াগ িনে । 

িচনাবাদামেক বলা হত ‘ মামফিল’।’’৪ 

এই িবলাসপুেরও তাঁেদর বিশ িদন থাকা হেয় উঠেলা না, সখানকার মায়ার বড়াজাল কািটেয় 

চেল এেলন পি মবে । কািল পাহািড় নামক ােন কেয়কমাস অিত া  করার পর পুনরায় 

জায়গা পিরবতন কের চেল এেলন পি মবে র আসানেসােল। এই আসানেসাল অ েলই তাঁর 

াথিমক িশ ার হােত খিড় এবং এই আসানেসােলই তাঁর বাল কােলর ক -জগেতর সবিকছু 

পির ু ট হেয় ওেঠ। সখানকার ৃিত সে  সাধন চে াপাধ ায় জািনেয়েছন౼ 



 

 

‘‘থাকতাম আসানেসােল বুধাডাঙায়। অ লটায় িহ ু , মুসলমান, খৃ ান, ব ভািষ থেক 

আ ির, বাউিড় ভৃিত নানা স দায় যমন িছল, িছল নানা বৃি র অথৈনিতক ভােব 

িপিছেয় থাকা মানুষ। ঘাড়ার গািড়র গােড়ায়ান, তালা সারাইকার, ছািত সারাইকর, ধাপা, 

ময়রা, ফিরওয়ালা, বানপুেরর কারখানা িমক, কয়লা খাদােনর খাটুয়া, বািজকর থেক 

নানা নশােখারেদর বাস। াইমািরেত আমার ঘিন  ব ু েদর বাবারা কউ ধাপা, কউ 

ময়রা, কউ বা বাউিড় আর র ণশীল া ণ বািড়র ছেলও আমার ব ু  িছল౼যার মা 

আমায় ডেক বলত, তুই অমুেকর বািড় জল খাস কন౼ওরা ধাপা। আসানেসােলর 

বাল কালটাই আমার মেধ  উদার ও ক মােপালাইট একটা মন তির কের িদেয়িছল। 

এখােনই পেথঘােটর ম ািজক, ভানুমতীর খল, পািত জুয়া দখেত দখেত আমার একিট 

ঝলমেল কৗতূহিল স া গেড় উেঠিছল౼যা আজও নীরেব সবদা আমােক রািঙেয় রােখ।’’৫ 

এর থেক  বাঝা যাে  কথাকার সাধন চে াপাধ ােয়র শশব, কেশার ও থম যৗবন 

কেটেছ বধমােনর আসানেসােলর এই িম  জনেগা ীর মেধ । তাঁর বাবা অে র স ােন নানা ােন 

থাকেতন ফেল তাঁর কােনা পু ষ অিভভাবক িছল না౼তাই ৫০, ৫১, ৫২ সােলর আসানেসাল 

শহেরর পেথ পেথ ব ু েদর সে  ঘুরেত ঘুরেত নানা ান অজন কেরিছেলন। নানা ধরেনর 

অনুভূিত, পাপেবাধ, যৗনতা, জীবেনর উদার ও ককশ িদন সম  িকছুই সসময় উপলি  

কেরেছন। রহস  স ানই িছল তাঁর জীবেনর চািবকািঠ। কালীপাে  াইমাির ু েল সাধন 

চে াপাধ ােয়র িশ া জীবেনর ভ সূচনা౼ সই ু ল জীবেনর কথা বলেত িগেয় আজও লখেকর 

সংলাপ আেবেগ ভাির হেয় ওেঠ౼ 

‘‘ঐ াথিমক িবদ ালয়౼কালীপাে  াইমাির ু ল থেক বৃি  পাই—যা িছল ু েলর 

জীবেন অভূতপূব ইিতহাস। িহি , উদু, বাংলা౼সব ভাষার িশ েকর কােছ হ পেয়িছ। 

আজও আিম ‘আসানেসাল’ ভুিলিন—তাই াইমাির িশ া শষ কেরই তখন বাধ  হলাম 

শহর ছাড়েত— স বদনা আজও মধুর হেয় বােজ।’’৬ 

এরপর সপিরবাের চেল আেসন গ ার ধাের অবি ত, াচীন ঐিতহ বাহী অ ল সাদপুেরর 

সুখচের। তার পেরর বছর ান পিরবতন কের চেল এেলন সাদপুেরর পানিশলা অ েল। এই 



 

 

পানিশলােতই তাঁর ায়ী বসবাস। বালক  হািরেয় কেশার যৗবন পিরেয় বাধক  আজও তাঁর 

জীবন নদী পানিশলার ঘাট ধেরই বেয় চেলেছ।  

সাধন চে াপাধ ায় ু ল িশ া সমা  কেরন সাদপুর হাই ু েল। ু ল িশ া সমা  করার 

পর িতিন ভিত হেলন ব বাসী কেলেজ ই ার িমিডেয়ট ােস পড়ার উে েশ । পের এই কেলজ 

থেকই িতিন পদাথ িবদ ায় াতক হন। অনাস পরী ায় পাশ করার পর দািরে র িতব কতায় 

অ  বয়েস তাঁেক িশ কতার পশায় যাগদান করেত হয়। শত ইে  থাকা সে ও িতিন 

াতেকা র িডি  অজন করেত পােরনিন। ফেল মেনর মেধ  য রিঙন ে র জাল বুেনিছেলন তা 

যন মশ িছ  িভ  হেয় যেত থাকেলা। িতিন িনেজর িকেশােরর ৃিত িবজিড়ত সাদপুর হাই 

ু েলই সহিশ ক পেদ যাগ িদেয়িছেলন। স গত মেন পেড় যাে  সাধন চে াপাধ ােয়র ু ল 

জীবেনর ব ু  ও সহকমী অেশাক ভৗিমেকর কথা। তাঁর ৃিতচারণায় উেঠ এেসেছ౼ 

‘‘ছা রা পােঠ িবমুখ হেল সু র সু র গ  বেল ও ছা েদর মনজয় করেত লাগল। ধু 

পদাথিবদ া নয়౼বাংলা, ইিতহাস, ভূেগাল ও ইংরাজীর য কান ােস ওর সমান দ তা। 

িবেশষ কের ও যখন একাদশ- াদশ ণীর ছাটগে র াস িনত তখন ছা রা যন 

সে ািহত হেয় পড়ত। এইভােব সাধন ছা  িশ ক সকেলর কােছ একজন ি য়, আদশ 

িশ ক হেয় উঠল। িশ কতার অবসের সাধন সািহত  চচা  করল। য উপিশ কতায় 

একজন িশ েকর অথৈনিতক া  আসেত পাের সই উপিশ কতােক সাধন মেন 

ােণ হণ করেত পারল না। সৃজনশীল কােজ িনেজেক ব  রাখেত চাইল। কারণ সৃি র 

মেধ  তা মানুষ আন  খঁুেজ পায়। ইিতমেধ  দুএকিট প -পি কায় ওর লখা ছেপ 

বেরােত লাগল। ‘চতুে াণ’ নামক সািহত  পি কায় ‘অি দ ’ উপন াস ধারাবািহকভােব 

কািশত হেত থাকল। ছাটগ েতা লখােলিখ চলেছ।’’৭  

সাধন চে াপাধ ায় তাঁর পিরবােরর প  থেক সািহত  সৃি র কােনা অনুে রণা সভােব পানিন। 

তেব তাঁর দাদু (মােয়র বাবা) একটু-আধটু লখােলিখ চচা করেতন। একিট চিট বই িতিন যৗবেন 

হােতও পেয়িছেলন౼যার নাম ‘ ে র ফল’। মানুষ কােনা কােনা  দখেল বা েব কী কী ফল 

ঘটেত পাের এবং েদাষ লেন কী কী করণীয় এসবই িছল বইিটর িবষয়ব । লখকও কখেনা 



 

 

ভােবনিন িতিন সািহত চচায় মেনািনেবশ করেবন। তাঁর ধারণা িছল িতিন িব ানী হেবন। তেব 

সাংসািরক অভাব-অনটেন সই  অধরাই থেক গেছ। পি মবে  সসময় নতুন হায়ার 

সেক াির কাস চালু হেল রসায়ন ও পদাথ িবদ ার িশ েকর হাহাকার দখা দয়। ফলত তাঁর 

িনেজর ু ল অথাৎ সা পুর হাই ু েলর হডমা ারমশাই তাঁেক বািড় থেক িনেয় িগেয় ু েল 

পড়ােত হেব এই দািব জানান। আর সই থেকই িশ ক িহেসেব ু েল আটেক যান। 

জওহরলাল নেহ  য বছর য়াত হেলন, ীে র দীঘ ছুিট িব ােনর বই িনেয় 

কাটােবন এই ভেব লাইে িরেত িগেয় বেসন িক  লাইে িরেত তাঁর েয়াজেনর কােনা বই 

সসময় িছল না। লাইে িরর স ার তখন মাটা একিট বই তাঁর হােত গিছেয় িদেলন౼ মাটা বইিট 

িছল িবমল িমে র ‘সােহব িবিব গালাম’। সইসব িদেনর কথা লখেকর আলাপচািরতায় এখেনা 

জীব ౼ 

‘‘পেড় ভতের ক যন কড়া নাড়ল౼এ রকম আিমও িলখেত পাির।  হল নতুন 

ভুবেন হাঁটা। ছাই-পাঁশ লখার চ া করিছ। হঠাৎ ‘প ানদীর মািঝ’ পেড় ভূিমক । এই 

তা সািহত । মািনক বে াপাধ ােয়র েম পড়লাম। িতিনও িব ােনর মানুষ, আিমও। 

িতিন পাষািক নাম ছেড়, পািরবািরক নােম সািহত  কেরেছন, আিমও সািটিফেকট-এর 

নাম ত াগ কের, সাংসািরক নােম িলখেত থাকলাম। সই । নানা ঘােটর জল খেয়, 

এখােন প েছিছ। তেব,  থেক আজ পয  একিট িব াস দৃঢ় হেয় আেছ—সািহত  

সৃি  িনছক জনগেণর মেনার েনর জন  নয়। জীবন স েক, সময় স েক, আমার 

ভাবনািচ া বা দশেনর িমেশল থাকেত হেব। িনছক ঘটনার বণনা নয়౼রহস ময় 

মেনাভূিমর ব নার সে  একিট সেত র স ান।’’৮ 

এবাের দেখ নওয়া যাক সাধন চে াপাধ ায় পি মবে র কান কান অব ার সা ী থেকেছন। 

আমরা জািন িতিন জে েছন ১৯৪৪ সােল, এখন ২০২১౼এই দীঘ সময় পব িতিন িবিভ  ঘটনা 

ারা নানাভােব ভািবত হেয়েছন। এখেনা িতিন সৃি র আেবগ তািড়ত অপির া  িশ ী। য ১৯৪৪ 

সােল তাঁর জ  সই সালিট ভারেতর ইিতহােস চরম অি রতার একিট পব। কননা এর িকছু 

পূেব অথাৎ ১৯৩৯ সােল য ি তীয় িব যুে র সূচনা হেয়িছল তার রশ তখেনা বতমান এবং সই 



 

 

সে  ১৯৪৩ সােলর ভয়াবহ ম র। এছাড়াও ১৯৪৬ সােলর সা দািয়ক দা া ও ১৯৪৭ সােলর 

শাচনীয় দশভাগ౼যা বাংলার চলমান াণ শি েক াস কেরেছ ও িনঃেশেষ েষ িনেয়েছ। 

হাজার হাজার িনরীহ মানুষ সসমেয় অকােল মৃতু বরণ কেরেছ। দেশর এরকম অি র ও 

সংকেটর মেধ ই লখক সাধন চে াপাধ ায় জ হণ কেরেছন। িতিন যখন িকেশার বয়েস 

প েছেছন তখেনা দেশর মেধ  ল  করা যায় তী  রাজৈনিতক উ াপ ও অি রতা। িতিন সচে  

দেখেছন ধুমা  বাঁচার তািগেদ, দু-মুেঠা অে র েয়াজেন সাধারণ মানুেষর আিত। ১৯৪৭ সােল 

াধীনতা এেসিছল ধুই নাম মা । কননা দশ াধীন হওয়ার কেয়ক বছেরর মেধ ই জনগণ 

খােদ র দািবেত আে ালেনর পথ বেছ নয়।  হয় ঐিতহািসক খাদ  আে ালন। সািহিত ক 

িহেসেব সাধন চে াপাধ ােয়র আিবভাব খাদ  আে ালেনর এই ভয়ংকর, অি গভ পিরি িতর মধ  

িদেয়। েম েম পি মব ও রাজৈনিতক জিটল ি য়ার মাধ েম আরও উ  হেয় ওেঠ। 

তৎকালীন সমেয় কিমউিন  পািটর নতৃে  বাংলার সাধারণ মানুষ কংে েসর িব ে  

আে ালেনর পেথ নােমন। ফল প ১৯৭৭ সােলর িনবাচেন কংে সেক মতাচু ত কের 

বাম ে র নতৃে  সরকার গিঠত হয়। সাধন চে াপাধ ায় বামফে র সমথক িছেলন িক  

কােনারকম অ ভি  বা অন ায়েক য় দওয়ার মানিসকতা তাঁর মেধ  িছল না। আসেল এর 

ারা বাঝা যায় য লখক সাধেনর অন ােয়র িব ে  ক র সদা জা ত। িতিন রাজৈনিতক 

নিতবাচকতার িব ে  সা ার হেয় ওেঠন যার মাণ তাঁর রিচত সািহত । 

সাধন চে াপাধ ায় িনেজ একজন িশ েকর পশায় আসীন িছেলন। তাঁর দখা ষাট-

স েরর দশেক িশ ক আে ালেনর চহারা িছল িভ  রকম। তখনকার িশ করা গভীর িন ার 

সিহত ও আদশগত িদক থেক তােদর মান িছল অেনক উ । তৎকালীন বাম  সরকার এই 

আদশ িশ কেদর পােশ না দাঁিড়েয় পােরিন। তাই লখক িকছুটা া  হেয় ভেবেছন হয়েতা 

কংে স আমেলর য মমাি ক দুদশা তা িকছুটা লঘু হেয়েছ। িশ কেদর Payscale বিতত 

হেলা, D. A.-এর স ান দান হেলা, পনশন এবং P. F. Gratuity-এর য ন ায  অিধকার তারও 

ীকৃত হেলা। এর দ ন পি ম বাংলার িশ কেদর িশ কতা যেথ  মযাদা ও স ানজনক 

জায়গায় প েছ যায়। িক  পরবতীকােল মাগতভােব িতিন গভীর উপলি  করেত পারেলন য 

আদশ ও নিতকতােবাধ একজন কৃত িশ েকর থাকা েয়াজন তা আর কােলর ােত আে  



 

 

আে  িবলীন হেয় গল। ফেল িশ করা লােভর ফাঁেদ পা িদেয় িনেজেদর ম দ  ও আদশেক 

িবসজন িদেয় অবেশেষ রাজৈনিতক নতােদর ‘দলদােস’ পিরণত হেলা। িশ করা সকেল তােদর 

িনয়িমত ােসর পিরবেত িটউশেনর মাধ েম অিধক অথ উপাজেনর লােভ ছুটেত থাকেলা। িতিন 

িনেজ িশ ক িছেলন বেল বাংলার এই িশ া ব ব ােক খুব কােছ থেক ত  কেরেছন এবং 

উপলি  করেত পেরেছন এবং সকারেণই তাঁর লখায় িশ া ব ব ার নানান িদক যমন িশ ার 

উপর রাজৈনিতক দেলর ভাব, মতার কােছ িশ ক সংগঠেনর িবিকেয় যাওয়া, নতােদর 

উে শ  পূরেণর য  িহেসেব কাজ করা ভৃিত িবষয় উেঠ এেসেছ। বাংলার িশ ার এই মান ধু 

রাজৈনিতক বৃে র মেধ  বা িশ া েন ঘেটিন। ঘেটেছ ব ীয় জীবেনর সবাে । আমরা ল  করেল 

দখেত পােবা সং ৃ িতর িতিট  বা কােণ কীভােব আজও এই অবনমেনর কবেল পেড় 

আেছ। রাজৈনিতক নতারা িনেজেদর াথ চিরতাথ করার জন  সমােজর মানুেষর নূ নতম সিঠক 

পিরেসবার পিরবেত এক ধরেনর ব-আইিনভােব িনয়ম িব  কাজ যমন পুকুর বুিজেয় অৈবধ 

াট িনমাণ করার মাধ েম িনেজেদর মতা দখােনার লড়াইেয় নেম পড়েলা। এর ফেল  হয় 

আিশর দশেক পি মব  াট কালচার। এর ফল প শহরা েল জিমর দাম আকাশচু ী প 

ধারণ কের। এই বদেল যাওয়া নগর সং ৃ িতর ছাপ সাধন চে াপাধ ায় তাঁর লখনীর মাধ েম তুেল 

ধরার চ া কেরেছন। 

সৃজনশীল লখক িহেসেব সাধন চে াপাধ ােয়র আরও একিট ত  স ার কথা আমরা 

জানেত পাির—তা হেলা তাঁর স াদক স া। দীঘ সময় ধের িতিন ‘পিরচয়’ পি কার সে  

ওতে াতভােব জিড়ত িছেলন। এছাড়াও িতিন পি কার অন তম স াদক ম লীর পূণ সদস  

িহেসেব িনেয়ািজত িছেলন। তাঁর অিভ তার িনিরেখ িবিভ  সংখ ার িবষয় িনবাচন, লখক 

িনবাচেন তাঁর সি য়তা ও কমতৎপরতা িনঃসে েহ দায়ব তা প। এছাড়াও ‘ মা’ পি কার 

উপেদ া ম লীর মেধ  িতিন িছেলন অন তম। তাঁর, ‘নীলেলািহত’, ‘িদবারাি র কাব ’, ‘অনু ু প’, 

‘বিতকা’, ‘িচিঠ, সময়, িশ -সািহত -সং ৃ িত িবষয়ক পি কা’ ভৃিত িলটল ম াগািজেনর সে  িতিন 

যমন যু  িছেলন আবার অন িদেক এর বাইেরও আমরা স াদক িহেসেব ল  কির। যমন, 

‘ছেকর বাইের’, ‘গদ  সং হ’, ‘খ  ৃিতর া ’, ‘ কন উপন াস িলিখ’ ভৃিত  সংকলেনও 

তাঁর সৃি  সং া  পারদিশতা চােখ পড়ার মেতা। এছাড়াও তাঁর লখার ভা াের রেয়েছ ‘শূন  



 

 

দশেকর গ ’, ‘ দশ ভােগর গ ’ ইত ািদ দুিট পূণ সংকলেনর িবষয় স েম উেঠ আেস। 

অথাৎ লখােলিখর বা স াদক িহেসেব আজও িতিন অিব া ।       

রাজৈনিতক নতােদর কােলা থাবা পেড়েছ কৃিত পিরেবেশও। ােম স ােলা পা  

বিসেয় জল তুেল সবুজ ফসল ফলােনা হেয়েছ। এর ফেল ভূগেভর জল র নেমেছ এবং মানব 

জীবেন  হেয়েছ আেসিনেকর িতকর ভাব। রাজৈনিতক নতারা সব জেন বুেঝও িন ু প 

থাকার চ া কেরেছন। কােনা সমাজ সেচতন এবং িতবাদী মানুষ সমােজর ম েলর জন  যিদ 

আেসিনক দূষেণর িতকর িদক স েক জনগণেক সেচতন করার চ া কেরেছ তাহেল 

রাজৈনিতক নতারা সই সমাজ সেচতন ব ি েদর িবিভ  ভােব ভয় দিখেয় এবং শািসেয় তােদর 

এ পথ থেক সরােনার চ া কেরেছন। সাধন চে াপাধ ােয়র ‘জলিতিমর’ উপন াসিট এর বা ব 

উদাহরণ। এমনিক সমােজর িকছু িকছু অথবান ব ি  যােদর সে  রাজৈনিতক নতােদর সুস ক 

আেছ তারা অনায়ােস ব-আইিনভােব সু  পিরেবশ ংস কের কারখানা িত াপন করার চ া 

কেরন। িতবােদও কােনা সুফল মেল না। যা সাধন চে াপাধ ায় তাঁর ‘িব ু থেক বৃে ’ 

উপন ােস অত  িনিবড়ভােব উপ াপন কেরেছন। বাম ে র প ােয়ত ব ব ার িবেক ীকরেণর 

মধ  িদেয় াম বাংলার সামািজক, রাজৈনিতক ও সাং ৃ িতক চির  বদেলর নব অধ ােয়র ভ 

সূচনা হয়। মেন করা হেতা াি ক মানুষ যন সরাসির সুেযাগ সুিবধা বা িনেজর পথ িনধারেণর 

ে  এিগেয় আেসন। িক  সটা না হেয় প ােয়ত ব ব াও হেয় উঠেলা রাচারী ও 

দুনীিত ে র আঁতুড় ঘর। ফেল িনত  িদেনর প ােয়ত ভােট চলেত থােক র পাত, খুনাখুিন ও 

হত ালীলার মেতা নিমি ক ঘটনা। এই সম  ঘটনা িল সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােসর িবষয় 

িহেসেব উেঠ এেসেছ। 

চা  মজুমদােরর নতৃে  নকশালবািড়েত য ঐিতহািসক কৃষক আে ালেনর অভু ান 

হেয়িছল যা সারা বাংলায় ছিড়েয় পেড়িছল এবং িসেডি  কেলজ, যাদবপুর িব িবদ ালয় থেক 

দেল দেল মধাবী ছা রা শাষণ মু  দশ গড়ার  িনেয় আে ালেন সািমল হয়। সাধন 

চে াপাধ ােয়র কিমউিন  পািটর সে  গভীর মলব ন থাকা সে ও অন ান  বামপি  ত ণ 



 

 

লখেকর মেতা িতিনও নকশাল পািটর কালচারাল ে  যাগ দন। স ত মেন পেড় যাে  

কথাসািহিত ক িক র রােয়র কথা౼ 

‘‘১৯৬৭ সােলর সে ের খড়দা িবধানসভা কে  িস িপ আই (এম) িবধায়ক সাধন 

চ বতীর সে  সাধন চে াপাধ ায় গিছেলন িশিল িড় চা  মজুমদােরর সে  দখা 

করেত। কন গিছেলন চা বাবুর কােছ? নানা  িছল—কালচারাল ে  কাজ করা 

িনেয়। তাই যাওয়া। সাধন চে াপাধ ােয়র উ র। িনউ জলপাই িড় শেন নেমিছেলন, 

িশয়ালদা থেক েন রওনা িদেয়। শেন দখা দেবশ রােয়র সে । সাধন চে াপাধ ায় 

িদনিট আজও মেন করেত পােরন।’’৯ 

িব বী বামপ া মেনাভাবাপ েদর িত সাধন চে াপাধ ায় আজীবন িছেলন গভীর াশীল। যমন 

েত ক সৃি শীল লখেকর জীবেন একিট মূল অনুে রণা আমরা ল  কির, সাধন চে াপাধ ায়ও 

তার ব িত মী নন। কননা এর মূেল িনি তভােব অবদান বা রণা জুিগেয়েছ মহাে তা দবীর 

সাহচয। মহাে তা দবীও এক সময় সমাজেক পিরবতন করার  দেখেছন এবং গভীর  

পরবতীকােল িতিন অনুজ লখকেদর মেধ  ছিড়েয় দওয়ার চ া কেরেছন। আর এই পিরবতেনর 

অন তম কা াির সাধন চে াপাধ ায়। সই সময়িট িছল ১৯৭১ সাল। গ ার বুক থেক অেনক জল 

গিড়েয় গেছ এপার থেক ওপাের। িক  লখক সাধন চে াপাধ ায় তখেনা নকশাল আে ালেনর 

মাহ কািটেয় উঠেত পােরনিন। তাই ঘটনা েম যখন সেরাজ দ  খুন হয় তখন বুি জীবীেদর 

িতবাদী িলফেলেট িতিন অনায়ােস া র কেরন। এই িবষেয় আমরা গভীর তথ  জানেত পাির 

কথাকার িক র রােয়র বয়ান থেক౼ 

“এর অেনক বছর পের—১৯৭১ সােলর ৪ আগ  ময়দােন কিব, সাংবািদক সেরাজ দ েক 

িস াথশ র রােয়র পুিলশ িল কের খুন কের। তারপর পুিলেশর রকেড সারা জীবেনর 

জন  ‘িনেখাঁজ’ হেয় যান সেরাজ দ । সেরাজ দে র হত ার পূণা  তদে র দািব জািনেয় 

তখন কলকাতায় গিতশীল বুি জীবীেদর য িলফেলট বিরেয়িছল, তার অন তম 

সা রকারী িছেলন সাধন চে াপাধ ায়।”১০ 



 

 

সাধন চে াপাধ ায় পশায় একজন িশ ক িছেলন বেলই সিদনকার কংে স সরকােরর 

িশ কেদর িত য নিতবাচক মেনাভাব তা সহ  করেত না পের িতিন িশ ক িহেসেব বাম  

পিরচািলত A. B. T. A. িশ ক আে ালেন যাগ দন। এর ভয়ংকর পিরণাম িহেসেব তাঁেক 

জলও খাটেত হেয়েছ। সই জেলর পিরিচিত আিলপুর িসেডি  জল নােম। জেল থাকা 

সে ও িতিন আে ালন থেক এক মুহূেতর জন  িপছপা হনিন। সরকাির িনেদশেক অিত সহেজই 

অমান  কেরন ও হলায় উিড়েয় দন। 

সাধন চে াপাধ ায় উপন াস সািহেত  নতুন নতুন আখ ান িনমােণর মধ  িদেয় জীবন থেক 

জীবন দপেণ যাওয়ার পথেক সুগম কের তুেলেছন। িবিভ  সমেয়র আেলাচনায় এই জীবন 

ভাষ কার সময়-সমাজ-মানুষ ও রাজনীিতেক সামেন রেখই তাঁর সৃি শীল ত িবে র সে  

আমােদর পিরচয় কিরেয় দন। সাধেনর এ পয  কািশত উপন ােসর সংখ া ায় চি েশর 

কাছাকািছ এবং িকছু অ কািশত উপন াসও রেয়েছ যমন౼‘অি দ ’ (১৯৭০), ‘গিহন গাঙ’ 

(১৯৭৯), ‘ঘের ফরা’ (১৯৮১), ‘দুই িঠকানা’ (১৯৮২), ‘উেদ াগ পব’ (১৯৮২), ‘মািট ও মানুষ’ 

(১৯৮২), ‘িপতৃভূিম’ (১৯৮৫), ‘প  িবপ ’ (১৯৮৮), ‘ তঁতুল পাতার ঝাল’ (১৯৯৫), ‘জলিতিমর’ 

(১৯৯৮), ‘মািটর অ াে না’ (২০০০), ‘িব ু থেক বৃে ’ (২০০০), ‘বৃি  িছল টাপুর টুপুর’ 

(২০০১), ‘পাি পুরাণ’ (২০০১), ‘ লতার ইেলক ন’ (২০০২), ‘ি েবণী আখ ান’ (২০০৩), ‘কী 

বেল, মৃতু লে ?’ (২০০৩), ‘ শষ রােতর শয়াল’ (২০০৩), ‘সাতপু ষ ড  কম’ (২০০৫), ‘ধির ী’ 

(২০০৯), ‘বুলবুিলেত ধান খেয়েছ’ (২০১২), ‘পািনহাটা’ (২০১৪) ‘িদন আেন িদন খায়’ (২০১৫), 

‘রমা সরেখল’ (২০১৬), ‘িতন তর ’ (২০১৬), ‘ কােনা একিদন’ (অ ি ত), ‘আিম ও লিডর 

হােত লাল গালাপ’ (অ ি ত) ভৃিত। 

আেলাচ  উপন াস িলর মেধ  লখেকর জীবনবী া ও সািহত বী ার সংগিত ও সাম স  

আমােদর আকৃ  কের। একজন আদশ কথাকার িহেসেব এখােন সাধন চে াপাধ ােয়র সাফল  

অভাবনীয়। লখক তাঁর সমকালীন কথাসািহিত কেদর মেতা িনেজও রাজনীিত সেচতন, সমাজ 

সেচতন ও রাজনীিত মন । এজন ই তাঁর উপন ােস িবিভ  ভােব রাজনীিত অিনবায স  িহেসেব 

এেসেছ। আমরা আেলাচ  অধ ােয় সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােসর য িভি ভূিম তার পটভূিম 



 

 

পযােলাচনার মাধ েম িবিভ  উপন াস অবল ন কের আেলাচনা করার চ া করেবা। লখক তাঁর 

উপন ােসর ে  একটা বৃ  তির কেরেছন। যমন ভাষা-আি ক ও ভৗেগািলক অ লেভেদ সই 

িবন াসেক বিশ  িদেত চান। তাঁর িতিরশিটরও বিশ কািশত উপন াস এবং অ কািশত 

উপন ােসর সংখ াও কম নয়। সাধন চে াপাধ ায় িনেজেক ‘ব ি জীবী’ লখক িহেসেব দেখেছন। 

এই বহমান জীবন, সমাজ, রাজৈনিতক ও অথৈনিতক ব ব া িনেয় তাঁর িনজ  পযেব ণ ও 

সুিচ ন আমরা ল  কির। গভীর ব নার আড়ােল লখেকর য জীবেনাপলি  এবং অেনক িকছু 

বলার পেরও অেনক কথা রেয় যায় বািক। সই বািক কথা িল এই বৃহ র জীবেনর ক ানভােস 

বণনা ও িবে ষেণর একমা  াণব  অবকাশ, উপন ােসর িভি ভূিমেত। আমরা পাঠক গা ী মেন 

কির উপন াস সািহেত র এই সববৃহৎ ‘িবপুল িলিমেটড’ পিরসেরই লখক তাঁর িনজ  সৃি শীল 

স ার পূণ মুি  ঘটার চ া কেরেছন। তাই চলমান সমেয় জীবেনর অেনক েলা চাপাপড়া িদক 

জীব  হেয় উেঠেছ তাঁর উপন ােসর লখনীর মাধ েম। 

১৯৬৪ সােলর পর িবখ াত সই ষাট-স েরর দশেকর ইিতহাস দখেলই বাঝা যােব 

তৎকালীন খাদ  আে ালেনর ফেল য একটা রাজৈনিতক উ াপ ও উে জনা িছল সই 

আে ালনেক এিড়েয় যেত পােরনিন সাধন চে াপাধ ায়। িতিন যু  হেত না চাইেলও শষেমশ 

জিড়েয় পেড়ন। এই আে ালেনর সে  যু  হওয়ার মূল কারণ হেলা౼খাদ  আে ালেনর সময় 

বামপি  দল েলার যাঁরা নতৃ  িদেয়িছেলন সই নতৃ বগ কউই জেলর বাইের িছেলন না। 

অথাৎ তারা তখন জেল বি  িছল। ফেল নতৃ হীন এই আে ালনেক লখেকর গণ-আে ালন 

বা ‘People’s Movement’ মেন হেয়িছল। অথাৎ েত কিট জায়গায় জনগণ তঃ ূ তভােবই 

এই আে ালেন যাগ িদেয়িছেলন। এই আে ালেনর ফেল পরবতীকােল িবিভ  রাজৈনিতক 

ব ি রা িবিভ  মতাদশ েয়াগ কেরন। কউ কউ ভােবন এটা রাজৈনিতক আে ালন িছল িক  

লখক আে ালেনর াপেট দাঁিড়েয় মেন কেরেছন এই আে ালন রাজৈনিতক উে শ  

েণািদত নয় এিট ‘People’s Movement’। অবেশেষ জলবি  রাজৈনিতক নতৃ বগ জলমুি  

হেয় বাইের বিরেয় আেসন এবং আে ালেনর রাশ তারা িনেজেদর হােত রাখার চ া কেরন এবং 

পরবতীকােল আে ালেনর রাশ িনেজর হােতই থােক। এই তঃ ূ ত আে ালেনর মেধ  সাধন 

চে াপাধ ায়েকও জিড়েয় পড়েত হেয়িছল। আর এই াপট িনেয়ই িতিন ১৯৬৪ সােল থম 



 

 

উপন াস লেখন ‘অি দ ’, যা ১৯৭০ সােল ‘চতুে াণ’ পি কায় কািশত হয়। সমকালীন 

রাজৈনিতক াপট, ভয়াবহ অি গভ পিরি িত, ধমীয় সমাজ এবং সং ৃ িতর িতেবশ আেলাচ  

উপন ােস পিরলি ত হয়। ‘অি দ ’ যখন লেখন, লখেকর তখন মেন হেয়িছল সমকালীন 

অন ায়, অত াচার, খাদ  আে ালন ও মানুেষর হাহাকার এই সম  িকছু জািনেয় দওয়াটাই মেন 

হয় সািহেত র কাজ, িক  িকছুিদন পর সই মাহ ভেঙ যায়। তাঁর মেত, এই সীমাব  গি র 

মেধ  িনিহত থাকা সািহেত র কাজ নয়। লখার মধ  িদেয় মানুষেক জানা এবং মানুেষর মেধ  য 

আর একটা মানব স া আেছ তার বাধ- চতনা, সাইেকালিজ এবং িমথেক জানা েয়াজন আেছ। 

তাই পরবতীকােল িতিন দেশর মািটর শকেড়র স ােন তী হওয়ার চ া কেরন। কারণ 

শকড়েক যিদ জানা না যায় তাহেল িক  সািহত  রচনা করা অত সহজ হেয় ওেঠ না। এভােবই 

লখক িভ  পেথ হাঁটার চ া কের গেছন। এই ভাবনা বদেলর ে  লখক সাধন 

চে াপাধ ােয়র একটা পূণ ভূিমকা ল  করা যায়। সই পিরবতেনর জন ই িব  সািহেত র 

ে  রাজৈনিতক বয়ান লখার একটা ভাব রেয় গেছ। লখেকর ধারণা ‘অি দ ’ ১৯৬৪ 

সােল লখার পর তখেনা িকছু পাঠক যমন বইিট পেড়িছল, আজেকর বতমান সমেয়র িকছু 

পাঠকও িন য়ই পড়েব। পড়ার পর এই দুই িভ  সমেয়র পাঠেকর মেধ  একটা Discourse 

Analysis তির হেব এবং এই Discourse-এর মধ  িদেয়ই ‘অি দ ’ তির হেয় যােব। ফেল 

িতিন িব াস কেরন য এই ভাষ  বা ট ট রচনা না কের যিদ ধুমা  একটা কািহিন লেখন, 

সই কািহিন হয়েতা জনি য় হেব িক  তা িদেয় কােনা Discourse Analysis তির হেব না। 

১৯৭৮ সােল কািশত হয় তাঁর ‘গিহন গাঙ’ উপন াসিট। এই উপন ােসর মেধ  লখক 

সু রবন অ লেক তুেল ধেরেছন। সু রবন অ েলর মানুেষর জীবন-জীিবকার কথা তথা মাছ 

ধরার স  বিণত হেয়েছ। জীিবকার তািগেদ তারা িশকার করেত িগেয় কীভােব িনেজরাই 

িনমমভােব িশকার হেয়েছন তারও আেলাকপাত লখক কেরেছন। এবার  হেলা এই উপন াসিট 

িতিন কন িলখেলন? সু রবন অ েল লখেকর কােনা কমসূে ই তা যাওয়ার কথা িছল না 

কারণ কমসূে  িতিন অন  জায়গায় থাকেতন আসেল ‘গিহন গাঙ’ উপন াসিট লখার মূল উৎস 

লখক পেয়িছেলন মািনক বে াপাধ ােয়র, ‘প ানদীর মািঝ’ উপন াসিট পাঠ করার পর। িতিন 

ু েল পড়ার সময় নািক মািনক বে াপাধ ােয়র নামও জানেতন না। তখনকার পিরিচত লখক 



 

 

িহেসেব রবী নাথ, শরৎচ , িবভূিতভূষণ এবং তারাশ রেক পেড়িছেলন। মািনক বে াপাধ ােয়র 

‘প ানদীর মািঝ’ উপন াসিট পড়ার পর তাঁর বুেকর ভতের ভূিমক  ঘেট িগেয়িছল। তাঁর মেন 

হেয়েছ এটাই তা সািহত । এক সময় মািনক বে াপাধ ােয়র েম পেড় িগেয়িছল বেলই 

মািনকবাবুর সম  লখা সং হ কের পড়েত  কেরন। এমনিক সাধন চে াপাধ ােয়র লখা 

পেড় যিদ কউ বলেতা মািনক বে াপাধ ােয়র মেতা লখা, তাহেল লখক অত  াঘােবাধ 

করেতন। িক  সই সময় বিশ িদন িছল না। কারণ সুকা  ভ াচােযর ছােটাভাই য়াত অধ াপক 

অেশাক ভ াচায౼িতিন িবিভ  লখােলিখর সে  যু ও িছেলন; এই ইিতহােসর অধ াপক অেশাক 

ভ াচাযই লখেকর সমা রাল লখার মাহভে র কারণ। আপাত অেথ খারাপ লাগেলও িক  

পরবতীকােল তাঁর মেতা সাধন চে াপাধ ায়েক ব িত মী প া অবল ন করেত সহায়তা কেরিছল। 

অেশাক ভ াচােযর কথা হেলা౼সাধন চে াপাধ ােয়র লখা যিদ মািনক বে াপাধ ােয়র মেতাই হয় 

তাহেল পাঠককুল সাধনেক কন পড়েব, তার জন  তা মািনক বে াপাধ ায়ই আেছ। দুজন 

মািনেকর তা দরকার নই। সজন  লখক িনজ  ভাবনা-িচ া ারা পিরচািলত হেয় িব ােনর 

ছা  হওয়া সে ও িব  সািহত , শ সািহত , আেমিরকান সািহত  পড়ায় মেনােযাগ দন। এরপর 

লখক িনেজেক আে  আে  বদলােত  কেরন। আলাদা দৃি ভি র মধ  িদেয় এিগেয় যাওয়ার 

চ া কেরন। অবেশেষ সাধেনর মেন হয় িতিন য মািটেত জে েছন সই দেশর মািটর মানুষেক 

জানা দরকার। কারণ তারঁ মেন হেয়েছ য দেশ জ হণ কেরেছন িতিন সই দেশর মািট ও 

মানুষেক না জানেল লখার সিঠক উৎস বা শকড় খঁুেজ পােবন না। লখেকর যা া তখন সুদূর 

কাচিবহার থেক চি শ পরগনার সু রবন౼এেকবাের অিতসাধারণ মানুষ িহসােব ক  কের 

কের ঘুের বিড়েয়েছন এবং শকড় স ােনর চ া কেরেছন। এইভােব মূল শকড় খাঁজার চ া 

করেত িগেয় অেনক সময় লখকেক Life Risk-এ পড়েত হেয়েছ। এমনিক উ রবে র 

জলপাই িড়র জ েলর মেধ ও িতিন রাত কািটেয়েছন সখানকার মানুষজনেদর বািড়েত। পঁচা র 

সােল যখন এমারেজি  হেয়িছল সসময় িবিভ  জায়গায় ঘুের বড়ােতন ফেল কােনা কােনা 

সময় এমনও হেয়েছ য তাঁেক সে েহর চির  িহেসেব শাসেনর কােছ িচি ত হেত হেয়িছল। 

সাধন চে াপাধ ােয়র একটু িভ  ােদর গ  হেলা ‘নাগপাশ’। এই ‘নাগপাশ’ গ িটেক িনেয় 

রােজন তরফদার ছিব কেরেছন। এমনিক Bengal Film Association  কািহিনকার িহেসেব 



 

 

স ান দান কেরেছন। এই ‘নাগপাশ’ গে র িটংেয় িছল মাট আঠােরা িদন। এই আঠােরা িদন 

লখক িটংেয়র কােছ না থেক িতিন িনজ উেদ ােগ ােম ােম ঘুের বড়ােতন। সই াম িলর 

মেধ  গাসাপা অ েল মািঝ পাড়া বা পি  দেখন লখক, যার নাম িবধবা পি । এই ােমর এমন 

কােনা পিরবার নই য একজন দুজন মিহলারা িবধবা হয়িন, দু-একজন পু ষ সদস  বােঘর 

পেট যায়িন। এই রকম কেতা েলা পিরবার দেখ এবং পিরবার িলর মেধ  ঘুের ঘুের লখক দীঘ 

অিভ তা অজন কেরন। এরপর লখেকর মেন নতুন ভাবনার উদয় হেত  কের। এমনিক 

সরকাির লে  কের এেকবাের যখােন জনবসিত নই, সই গভীর অরেণ র মেধ  িগেয় কীভােব 

জেলরা মাছ মােরন এবং তা কীভােব প ােকট কের শহের িনেয় যান; এই সম  দীঘ অিভ তার 

ফসল লখেকর ‘গিহন গাঙ’ উপন াসিট। উপন ােসর াপেট দখা যায় এিট একিট াি ক 

নদীেকি ক উপন াস। এর ধান চির  হেলা পদ। মােলা পাড়ার মানুেষর জীবেন অথৈনিতক ও 

শাসিনক মতার িতিনয়ত এক িনর ু শ দাপট ল  করা যায়। যেহতু এই উপন াসিট জল-

জ ল ও কেঠার জীবন সং ােমর পটভূিমেত রিচত তাই আি কেক ভেঙ ফলেত হেয়েছ 

লখকেক। পাঠক সমাজ সুিনপুণভােব ল  করেল দখেত পােব তাঁর অন ান  উপন ােসর সে  

আেলাচ  উপন ােসর ভাষাগত চলন, ছ , কথ  ভাষার আ য় িভ  মা ার। 

১৯৭৭ সােল যখন কংে স সরকার িনবাচেন হের যান এবং িনবাচেন হের যাওয়ার 

ফেল বাম  সরকার মতায় আেস। থম িদেক বাম  জনগেণর কােছ িনেজেদর যাগ তায় 

সুফল লাভ কের। যমন౼গিরব মানুেষর মেধ  জিম ব ন, কৃষকেদর েয়াজনীয় সুেযাগ সুিবধা 

দওয়ার ব াপাের সুিনি ত িছল। মতায় আসার পর পাঁচ বছর ধের খুব ভােলা কাজ কের 

সাধারণ মানুেষর কােছ তােদর ভােলা ইেমজ তির হয়। িক  পরবতীকােল দখা যায় ােমর িকছু 

বিধ ু  মানুষ যােদর হােত সবসময় টাকা-পয়সা, জিমজমার জাগান থােক। সই ধরেনর িকছু 

বেনা জল আে  আে  ঢুকেত  কের তৎকালীন শাসক দল বাম ে । লখক তাঁর ধারণার 

মধ  িদেয় তুেল ধরার চ া কেরন য, যারা দুিদেন থেক বাম ে র সরকার তির করেলা বা 

একটা বস তির কেরিছল তারা আজ জায়গা পাে  না। েম েম মতা লাভী িকছু মানুেষর 

কারেণ দূের সের যাে । তাই লখক মেন কেরন যারা এককােল পে  িছল তারা িবপে  চেল 

গেছ, আবার যারা িবপে  িছল তারা আজ পে । অথাৎ মতার ব াল া টা িচরকালীন বলা 



 

 

যেত পাের। অথাৎ বাংলার রাজৈনিতক ও সামািজক াপেটর য পিরবতন সই পিরবতেনর 

িত িব লখেকর চােখ থম ধরা পেড় বধমােনর একিট ামেক ক  কের। কীভােব একদল 

মতা িল ু মানুষ ােমর সাধারণ মানুেষর উপর অত াচার কের আে  আে  মতা ধের রাখার 

বা দখেলর লােভ তৎকালীন বাম  সরকােরর দেল ঢুকেত  কেরন। আর সাধারণ মানুষরা 

িতিনয়ত সরকােরর িব ে  চেল যান। লখক মতা দখেলর এই লড়াইেক বা ব দৃি ভি র 

মাধ েম িবচার কের ‘প  িবপ ’ (১৯৮৭) উপন াসিট লেখন। ‘প  িবপ ’ উপন াসিটেক অন  

অেথ িবচার করেল এিটেক একিট রাজৈনিতক উপন াস িহেসেবও দখা যেত পাের। পে র 

িবপে  চেল যাওয়া এবং িবপ েক পে র শি  ভাবনার ম থেকই একিদন িস ুর-ন ী াম 

ঘেটিছল। আজ ২০২১ এ দল বদেলর ভাবনা থেক আমরা বিরেয় আসেত পািরিন। আর এইসব 

ভাবনার িবকাশ থেকই তাঁর উপন ােসর িভত তির হেয়েছ। 

‘ তঁতুল পাতার ঝাল’ উপন াসিটর মেধ  লখক বতমান িশ া ব ব ার নানািদক যমন 

িনয়েমর বদল, মানিবক মূল েবাধ, Privatization of Education ভৃিত িবষয় িল তুেল ধরার 

চ া কেরেছন। িশ ার পিরবতন িল আজকাল কাথায় কাথায় সটাও দৃি েগাচর বেল মেন হয়। 

ধু িশ ক বা িশ া ব ব ার পিরবতন করেলই হেব না িশ া ব ব ার ে  মানুেষর মেনর 

মেধ  য আেবগ বা চতনা িল আেছ স িলেক িছিনেয় াথিমক উৎস হে  সািহত । আজকাল 

দখা যায় বিশরভাগ িশ াথীেদর মেধ  Power of Imagination বা ক নাশি , যােক জাতীয় 

িভি ভূিম বলা যেত পাের। এই ক না শি ই িদন িদন মানুসাের দুবল হেয় যাে  এবং যার 

ফেল পরবতীকােল িশ া ব ব ার মেধ  একটা Robotism তির হেয় যাে । ফেল সুকুমার বৃি র 

উে ষ ঘেটেছ। যা অত  পূণ িবষয়। এেকবাের বতমান বাঙািল জে র মূেল কুঠারাঘাত 

করা হেয়েছ। য সুকুমার বৃি র উে ষ, য িবে ষণ, ক না ও চতনা যা িনেয় মানুষ গেড় উঠেব 

অথাৎ এই Human Values িল, সটােকই িনমূল কের িদেয় বতমান পিরি িতেত িশ া ব ব া 

য জায়গায় এেস দাঁিড়েয়েছ౼তা লখেকর দয়েক র া  কের। আর এই অনুভূিত থেকই িতিন 

িনমাণ কেরেছন ‘ তঁতুল পাতার ঝাল’ নামক উপন াসিট। ১৯৯১ সােল িব ায়েনর য সরকাির 

ছাপ পেড়িছল তার থেকই িক  আে  আে  এই বদল ঘটেত  করেলা। আর আজ পয  

সই বদল ঘেটই চেলেছ, যা িনেয় আেলাচ  উপন াসিট লেখন সাধন চে াপাধ ায়। িতিন মেন 



 

 

কেরন বৃহ র জায়গায় অিত সামান  িজিনসটােক কউ ধরেতই পােরনিন। অেনেকই বলেত পােরন 

উ য়ন হেয়েছ, িব ায়ন হেয়েছ িক  তবুও এটার ি মত থাকাটা াভািবক। এরকম একটা ছাপ 

‘ তঁতুল পাতার ঝাল’-এ চােখ পেড় পাঠক কুেলর। 

িতিন দীঘ চি শ বছেরর অিধক সময় ধের িশ কতা কেরেছন। এই সুদীঘ সমেয়র 

অিভ তার মধ  িদেয় চি শ বছেরর িশ া ব ব া ও িশ কেদর মানিসকতা, মূল েবাধ এবং 

জীবনচচার আমূল পিরবতেনর িদক িল তুেল ধরার চ া কেরেছন। বাংলা সািহেত  নতুন 

পিরি িতর কােনা উপন াস নই। িবভূিতভূষণ বে াপাধ ােয়র সই কেব ‘অনুবতন’ িকংবা 

মািনকবাবুর গ  ‘িটচার’ বা নের নাথ িমে র ‘ হডমা ার’ আমারা পেড়িছ িক  পরবতীকােল 

পিরেবশ, পটভূিম িশ াজগেতর আমূল পিরবতন ঘেটেছ। আধুিনক সািহেত  সইসব িবষয় আর 

আজ নই বলেলই চেল। লখক সাধন চে াপাধ ােয়র কথা থেক আমরা জানেত পাির౼ 

“িকংবদ ী য, বুেনা রামনাথ তঁতুলপাতার ঝাল খেয়ও বাজার-অনুদান ত াখ ােনর 

তজ বহন করেতন, আজেকর সমাজ এমন কােনা মূল েবাধেক িসলেমাহর দেব না। 

দশ ভাগ, নতুন নতুন িবদ ালয় গঠন, িশ াব ব ার পিরবতন, িশ কেদর চাকির, 

আইনকানুন, ছা -অিভভাবকেদর চতনা বদল, িনছক উপাজনমুখী িশ াব ব া, নতুন 

নতুন ানশাখা িসেলবােস অ ভু  হওয়া। িব ান-বািণজ  ও কলা শাখার ছা েদর 

পােঠর ঝাঁক, সমােজর ভােলা ছেলেদর মেনাভাব, দল, রাজনীিত, কিমিট গঠন—সব 

িকছুই িনেয়ই লখা দরকার। কািচং াইেভট িটউশিন জীবেন বা ব হেয় গেছ। সব  

িতেযািগতার ছাঁয়া। ভাবনা-িচ ার নতুন ভাঙচুের পুরেনা মূল েবাধ ায় বািতল।”১১ 

আমােদর বুঝেত অসুিবধা হয় না ব মাণ উপন ােসর প াদভূিমেত িবদ মান একিট Binary যার 

একিট াে  আেছ সকােলর িশ া ব ব া ও িশ ক, অন  াে  একােলর িশ া ব ব াও 

একােলর িশ ক। পশা এবং কৃিত দুইেয়র এক। িক  আথ-সামািজক াপট ও রাজৈনিতক-

সাং ৃ িতক অব ার পিরবতেনর সে  সে  সবিকছুই আে  আে  বদেল যায়। সসময় িক  

সরকম অথ িছল না চাকুরীেত। িক  অেথর পিরবেত হাজার েণ িছল া ও যেথ  স ান। 

ছা  ও িশ কেদর য স ক তা িছল ভােলাবাসা- া- ীিত-ি  ও মধুর। বতমান সমেয় 



 

 

চাকিরর িনরাপ া ও অেথর জাগান থাকেলও ছা -িশ েকর য মধুর স ক তা তিলেয় গেছ। 

এর ফেল চেল আেস অ া ও ঈষা। এই বদেল যাওয়া বা বতাই খুব  কের লখক ‘ তঁতুল 

পাতার ঝাল’ উপন ােসর পিরসের তুেল ধরার চ া কেরেছন౼তারঁ িনজ  অিভ তার মাধ েম। 

সাধন চে াপাধ ায় ধুমা  উপন াস বা গে র মেধ ই সীমাব  থােকনিন, িতিন ইিতহাস, 

দশন, মেনািব ান, িমথ বা পুরাণ ত  এবং ভূেগাল ভৃিত নানা িবষেয় মেনািনেবশ কেরেছন। 

অথাৎ সািহেত র বাইেরও তাঁর সমান আ হ ল  করা যায়। পুরাণ বা ধম  িবষেয় পড়ােশানা 

করার ফেল িতিন তাঁর লখনীর মধ  িদেয় বতমান সমেয়র সে  পৗরািণক িবষেয়র একটা 

সামািজক মূল  তুেল ধরার চ া কেরন। অথাৎ যখােনই কােনা না কােনাভােব একটা নতুন 

যাগসূ  দেখেছন, চ া কেরেছন সই িবষয়িটেক সািহেত  িনেয় আসার জন । যমন তাঁর 

‘জলিতিমর’ উপন ােসর আখ ােন কালীয়দহ সং া  িমেথর ব বহার ল  করা যায়। িমথ 

আখ ােনর িনয় ক িহেসেব দখা িদেয়েছ। বা েবর আখ ােনর িবপরীত ম েত িমথ কথার ান। 

সব থম ১৯৯০ সােল খবেরর কাগেজ লখক দখেলন য সারা পি ম বাংলা জুেড় যভােব 

জেলর মেধ  আেসিনেকর দূষণ হে  বা আেসিনক পাওয়া যাে  তােত াম বাংলার মানুেষর 

িবিভ  ধরেনর সমস ার স ুখীন হেত হে । যমন পেটর সমস া, িলভার আ া , কেলরা 

ইত ািদ রােগর িশকার হেয় মানুষ মৃতু  বরণ করেছ। এই ভয়াবহ পিরি িত দেখ লখক দি ণ 

বাংলার িবিভ  ােম ােম ঘুের বড়ােতন এবং অিভ তা স য় কের িনেজর মেনর মেধ  আ  

িবে ষণ কের ভাবেত থােকন য কীভােব হঠাৎ কের আেসিনেকর ভাব াম বাংলায় ছিড়েয় 

পড়েলা। এর কারণ িক? এই সব কারণ খঁুজেত খঁুজেত লখক একটা আ জািতক জায়গায় প েছ 

গেলন। 

আজেকর ব  ফলন বীেজর জন  েয়াজন অিধক পিরমােণ রাসায়িনক সার ও জল। 

িতিন াম িলেত একটা আিথক বষম  ল  কেরেছন। একই িটউবওেয়েলর জল খেয় গিরব 

মানুেষর য রাগিট হে , ঐ একই জল খেয়ও অথবান ধনী পিরবােরর মানুেষর সই রাগ হে  

না। এমনিক এই আিথক বষম  আ জািতক ের বীেজর বাজারেকও কে াল করার চ া 

কেরেছ। এমন ফলন বীজ তির করা হয় যন জেলর অিধক পিরমাণ েয়াজন হয়। ফসেলর এই 



 

 

জল তুলেত হেব ভূগেভর িনচু র থেক আর এই ভূগভ র যত িনেচ নামেব আেসিনক তেতা 

উপের উঠেত থাকেব। এভােবই লখক আ জািতক ােন উ ীত হন। বতমান ভারেতও সই 

বীেজর জায়গাটা কে াল কের িবেদশ। িক  আেগরকার িদেন দখা যত একজন চািষ তার 

ফসেলর জন  পাট বীজ বা ধান বীজ ঘেরই তির করেতন এবং পরবতীকােল সটা চাষেযাগ  

কের তুলেতন। আমরা িব ায়েনর যুেগ ল  করেল দখেত পােবা বীজ কে াল কের কেপােরট 

সং া। এই িবষয় িল অনুস ান করেত করেত লখক কেপােরেটর ভূিমকা খঁুেজ পেয়েছন। 

‘জলিতিমর’-এ ধু আেসিনক আ া  হে  এিট একটা বা েবর র মা । আবার অন িদেক 

চ ীম েল দখা যায় গাসােপর একটা স  আেছ। সই গাসােপর স  জলিতিমেরও ল  করা 

যায়। অথাৎ জীবন মােন ধু একমাি ক বা One Dimentional ব াপার নয়। জীবন ব  

Dimentional-এর সি িলত প। এমনিক আমরা অবেচতন মেন স েলা িতিনয়ত বহন কের 

চেলিছ। অথাৎ লখক বলেত চেয়েছন আমােদর দেশর য িমথ, বাদ বচন এবং িকছু িকছু 

সারাংশ িতিন বহন কের চলেছন এটা তাঁর সািহেত  ও জীবেনর সে  ওতে াতভােব িমেলিমেশ 

থাকেব। জীবন একিট মূল পিরসের আব  থাকেব না, জীবন অত  বেড়া। এ কারেণই লখক 

সব থম বেলেছন য িতিন রাজনীিত থেক ব দূের িছেলন কারণ রাজনীিত িদেয় সম  জীবনেক 

উপলি  বা ধরা যায় না। এটাই তাঁর ‘জলিতিমর’ উপন ােসর মূল ভীত। সাধন চে াপাধ ায় তাঁর 

‘জলিতিমর’ উপন ােস সময় সমাজেক বুঝেত ব ি  মানুেষর আ য় িনেয়েছন এবং তার বা ব 

িচ  পায়ণ কেরেছন। ফেল উপন ােসর চনা ছেকর বাইের এেসেছ সেচতন অ ঘাত, আর এই 

ছক ভেঙ ছক গড়ার েচ াই হেলা  িশ ীর অিভ ান। সাধন চে াপাধ ােয়র সৃি শীল িবে  

‘জলিতিমর’ এরকমই একিট অিভ ান বেল আমােদর মেন হয়। 

‘মািটর অ াে না’ উপন ােস আমরা দখেত পাই প ােয়েত মিহলারাজ। বাম  সরকার 

মতায় এেস সব থম প ােয়েতর িসে মটােক বদল কের অথাৎ ি রীয় প ােয়ত ব ব া 

গঠন করা হয় এবং এর িঠক পাঁচ বছর পর থেক নারীেদর প ােয়ত ব ব ায় অ ভু  করার 

জন  সংর ণ প িত চালু করা হয়। সরকার আ াণ চ া কেরিছেলন মিহলােদর সামেন িনেয় 

আসার জন । িক  লখক তাঁর িচ ন থেক িবচার কের দখেলন য মিহলারা প ােয়ত ব ব ার 

সামেনর সািরেত বসেলা িঠকই িক  পছন থেক িটিভর মেতা কের িরেমাট কে াল কের 



 

 

চেলেছন এই পু ষ সদস রাই। অথাৎ আমরা যতই গিতশীল ও িতি য়াশীল হই না কন 

আমােদর মেধ  িল গত বষম  বা িল েভদ ব াপারটা আরও গভীরতর হেয়েছ। মিহলােদর 

অনবরত িনয় ণ করার চ া চািলেয়েছ পু েষরা। অন িদেক প ােয়েত সািবক উ য়ন বলেত 

মিহলারা য দৃি ভি েত িবচার কের পু েষরা সই দৃি ভি েত কখেনাই দেখ না। নারী এবং 

পু ষেদর উভেয়র উ য়েনর কৗশল িক  িভ মা ার। যমন পু েষরা ােম ােম িটউবওেয়ল 

বসােনােকও উ য়েনর ধারা বেল িবেবিচত কের থােকন। িক  মেয়রা যিদ ল  কের যেকােনা 

বািড়েত কউ যিদ িনপীিড়ত, শািষত, লাি ত হয় তাহেল তােক সই পিরি িত থেক মুি  

দওয়াটাই উ য়েনর াথিমক কাজ বেল মেন কেরন নারীরা। অথাৎ এর ারা বাঝা যায় 

মিহলােদর এই উ য়ন হেলা মানিবক উ য়ন। লখক সাধন চে াপাধ ােয়র আেলাচ  উপন ােস 

িল েভেদ আমােদর উ য়েনর দৃি ভি  কীভােব বদেল যাে  সটাই পির ু ট কের তালার চ া 

কেরেছন। লখক এটাও দেখেছন য মিহলা সদস রা যখন কােনা ভােলা কাজ করার চ া 

কেরন সটা যন কােনাভােবই স ব না হয়౼পু ষরা সই চ াই কের থােকন। ধু তাই নয় 

মেয়েদর ভাবধারার মেধ  ামেক বদেল দওয়ার য একটা চতনা জাগেছ; সটা িক  পু ষেদর 

সাম তাি ক ভাবনার ারা বারবার বাঁধা হেয় দাঁড়াে । আসেল রাজৈনিতক মতার পিরসের 

নারীরা যখন পা রােখন তখন পু ষত  এত সহেজ তােদর ান ছেড় িদেত রািজ হয়িন। ফেল 

 হয় িতেরােধর ‘পাি পুরাণ’। এই িতেরাধ অেনক বিশ শি শালী ফেল গিতশীল নারীর 

ভােগ  জােট িব তা, িনে ষণ ও অত াচার। আজও এই লড়াই, িতেরােধর পালা অব াহত। 

‘মািটর অ াে না’ উপন ােস এই বা বই মূততা পেয়েছ।    

‘মািটর অ াে না’ উপন ােস লখক আেলাকপাত কেরেছন౼পু ষতাি ক মতােকে র 

িব ে  নব চতনায় উ ু  ামীণ নারীশি র  এবং তার পিরণিতর উপর। আমরা জািন, 

সভ তার সূচনাল  থেক মতা তা౼সামািজক হাক, অথৈনিতক িকংবা রাজৈনিতক সুেকৗশেল 

তার দখল িনেয়েছ পু ষ। নারীেক ঠেল ফলা হেয়েছ অ ঃপুেরর অ কূেপ। াত  ভুেল মেয়রা 

হেয় পেড়েছ পরা য়ী জীব। ব ি স া নয়, কামনা পূরেণর উপাদান, িবনা মজুিরর িঝ, স ান 

উৎপাদেনর য  এভােবই পু ষতাি ক সমাজ মেয়েদর দেখেছ। ল ণীয় িবষয় হেলা, ঊনিবংশ 

শতা ীর ানদীি র হাত ধের য আধুিনকতার আিবভাব ঘেটিছল তা এই গতানুগিতকতােক িছ  



 

 

করেত চেয়িছল। নব  িশ ার আেলাকস ােত নারীরা িনেজেদর অব ানগত দন দশা স েক 

সেচতন হেয় উঠেলা। দখা গল পু েষর মতােক েক চ ােল  করার দুমর মানিসকতা। িবংশ 

এবং একিবংশ শতা ীেত প েছ পু ষতে র মতার পিরসর অেনকটাই সংকুিচত হেয়েছ। 

ভারতবেষ ঊনিবংশ শতা ীর ি তীয়াধ থেক এই আধুিনকতার িশকড় মেল। এর পেরই  

হেয় যায় নারীেদর িশ ার সার। এই অিনবায িতি য়ায় অবলা নারীরা আে  আে  বাঁধন 

ভেঙ জেগ উঠেত  করেলা। তার ভােব ঠাকুরবািড়র মেয়রা সােলায়ার কািমজ পরেত  

কের এবং ইংেরিজ কতায় িনেজেদর সাজােত থােক। সািহেত র ে ও এর ভাবজিনত কারেণ 

নারীরা আ িব াসী অংশ হণ করেত  কেরন। যা থেক পরবতীকােল নারীেদর যা াপথ 

আরও সুগম ও াণব  হয়। িল  সেচতনতা থেক তারা পু েষর মতাতে র িব ে  সা ার 

হেয় আঙুল তােলন। পু ষতে র ারা গিঠত সয  ষড়যে র আঁতুড় ঘের গেড় ওঠা সমাজ 

সং ােরর সে  নারীেদর ণয়াকা ার য  অবেশেষ তার তী তা দখা িদল। বাংলা সািহেত  

থম শরৎচে র ‘গৃহদাহ’-র অচলা, রবী নােথর ‘ চােখর বািল’-র িবেনািদনী, ‘ন নীড়’-এর 

চা লতার মেধ  এই বা ব সংঘাত ও িত িবর জারােলা ছাপ পেড় একা  অিনবাযতায়। 

াধীনতা উ র নারীেদর মেধ  এই লড়াই ও আকা ার য পিরসর তা আরও বৃহৎ আকার ধারণ 

করেলা। সমাজ সং ােরর সে  ণয়াকা ার য ছা  বৃ  তা থেক বিরেয় এেস সমাজ 

সেচতন ও জা ত নারীরা অবেশেষ অথৈনিতক ও রাজৈনিতক মতােক  দখল করার য়াস 

নন। এমনিক ঘর-সংসার সামলােনার পেরও বৃহৎ কেমর জগেত তারা িনেজেদর গেবর সিহত 

মািণত ও সািরত করার চ া করেলন। যিদও পু ষতে র ারা পিরচািলত সমাজ বৃ  অেতা 

সহেজ তােদর হােত ান ছেড় িদেত রািজ িছেলন না। যার ফল প  হয় িতেরােধর 

পাি পুরাণ। এই িতেরাধ অেনক শি শালী ও তী  হেয় ওেঠ দশ-কাল-সমােজ। ফেল জা ত 

ও গিতশীল নারীেদর কপােল জােট অত াচার, িব তার তী  িধ ার। একিবংশ শতা ী পয  

এই লড়াই ও িতেরােধর  অব াহত। সাধন চে াপাধ ায় তাঁর ‘মািটর অ াে না’ উপন ােসর 

আখ ােন এই বা ব াপটেকই জীব  কের তুেলেছন তহিমনা এবং টুিন চিরে র মধ  িদেয়।  

‘সাতপু ষ ড  কম’ উপন ােস লখক সমেয়র কৃি ম সীমা িল ভাঙেত ভাঙেত 

এিগেয়েছন। এখােন লখক যাদু বা বতার িনেমােক ইংেরজ আমল থেক এ দেশ সূিচত হওয়া 



 

 

সা াজ বাদী উ য়েনর কৃিত এবং উ য়েনর রথচে  িপ  মূল েবােধর চালিচ  তুেল ধেরেছন 

আ য ব  িন ায়। আমরা জািন ভারতবষ সাম তাি ক অথনীিত থেক ব বসায়ী অথনীিতর পেথ 

পা বািড়েয়িছল ই  ইি য়া কা ািনর শাসন ব ব ার হাত ধের। ইংেরজরা িচর ায়ী বে াব  

বতন কেরিছল এেদেশ কতৃ  কােয়ম রাখার উে েশ । িক  সমেয়র িনয়েম খুব শী ই 

সাম তে র বুক িচের  হেলা ল ীপঁুিজর অবাধ যা া। পুঁিজবাদ এেদেশ আসল উ য়েনর 

েলাভন িনেয়। যাগােযাগ ব ব ার িব ব আসেব, সই সে  অপসৃত হেব সম  

অ কার౼এরকম  তারা দশবাসীেক দিখেয়িছল। িক  এই পুিঁজবাদী উ য়েনর সিত কােরর 

চহারাও অিচেরই মুেখাশ িছঁেড় বিরেয় এেলা। আমােদর দুভাগ , পুঁিজবাদী উ য়েনর য চহারা 

পা াত  দশ িলেত ল  করা গেছ তা এেদেশ ল  করা গল না। বরং উ য়েনর নােম আসর 

জিমেয় বসেলা উৎকট কালচার মূল েবাধহীনতার পি ল সিলল অবগাহন করেত দখা গেছ 

এেদশীয় নাগিরক সমােজর, Privilege Class- ক এভােবই িনেবাধ উ য়েনর হাত ধের এেগােত 

থাকেলা এেদশীয় উ য়েনর িবজয়রথ। জে র পর জ  এভােবই অিতবািহত হেলা। াধীনতা 

এেলা, িবংশ শতা ীও পার হেয় গল। আমরা একিবংশ শতা ীেত বসবাস করিছ িক  তা সে ও 

একই বণতা আজও বহমান। এক সময় রল পথ বসােনার নাম কের য কেপােরট কালচােরর 

সূচনা হেয়িছল, সই কেপােরট কালচােরর অ গিত এখন গগনচু ী। এেদর নই কােনা মূল েবাধ, 

ধু যনেতন কাের রাজগার করাই যন বতমােন মানুেষর চরম ল । জে র পর জ  ধের 

বহমান মূল েবাধহীনতার িদেক ল  রেখই সাধন চে াপাধ ায় রচনা কেরেছন ‘সাত পু ষ ড  

কম’ উপন াসিট।    

‘বুলবুিলেত ধান খেয়েছ’ উপন ােসর মেধ ও ল  করেল দখা যােব মতার এই 

ধারাবািহকতা। পুঁিজবাদীেদর এেদেশ আগমন ও শাষণ, নীলকর অত াচার এবং আরও পের 

াধীনতা আে ালেনর শষ পেব আজাদ িহ  ফৗজ-এর মরণজয়ী সং াম, পরাজয়, ার, 

িবচার এবং পরবতীকােল তােদর  হত া ভৃিত িবষয় িল মতার ত িবে র এক িনগূঢ় 

আখ ান মেন হয়। লখক ঔপিনেবিশক বা ‘Colonial’ কথািট বার বার মেন করার চ া 

কেরেছন উপন ােসর াপট আেলাচনার ে । কননা লখেকর মেত, এই ঔপিনেবিশকরাই 

বার বার নানান েপ বুলবুিল হেয় এেদেশ এেসেছ। যমন কেলািনয়াল শি ই আমােদর দেশর 



 

 

কৃষকেদর নীলচাষ কিরেয়েছন এমনিক এই কেলািনয়াল শি ই এক সময় আমােদর 

জাতীয়তাবাদীর য চতনা অথাৎ সুভাষচ  বােসর I. N. A. সনােদর গাপেন হত া করার পর 

কবর  কের। অথচ এই কেলািনয়াল শি ই িবেদিশ N. G. O.-এর নােম আজও আমােদর দেশ 

এবং সমােজর িবিভ  াে  শি  স য় কের চেলেছ। লখেকর মেন হয় য কেলািনয়ালরা 

হয়েতা দশ থেক চেল গেছ িক  দুেশা বছেরর এই কেলািনয়ালরাই িক  আমােদর চতন েক 

জািগেয় িদেয় গেছ। আর সই চতেন র পিরবিতত প বা চতেন র ফল আমরা আজও ভাগ 

করিছ। আজও য িবেদিশ N. G. O. িল রেয়েছ তােদর কােনা কাযকলাপ বা িব ায়েনর ব পী 

মাধ ম িবিভ ভােব আমােদর কােছ এেসেছ। তাই লখক মেন কেরন এই য মতার বহমানতা 

এটা যন ইিতহােসরই একটা ধারাবািহকতা চলেছ। সাধন চে াপাধ ায় আেলাচ  উপন ােস সই 

ইিতহােসর ধারাবািহকতা তুেল ধরার চ া কেরেছন। আজ ২০২১ সােলও এই বুলবুিলরা কীভােব 

আমােদর মেধ  িবচরণ কের আেছন এবং জিড়েয় আেছন౼তা উপন াসিট পাঠ করেল আমােদর 

বাধগম  হেব।  

‘পািনহাটা’ উপন ােস দখা যায় পািনহািট নােম এক অ ল িছল যখােন লখক বসবাস 

করেতন। এই পািনহািট অ েল আজ থেক ায় পাঁচেশা বছর পূেব চতন েদব এেসিছেলন বেল 

লখেকর ধারণা। সই পাঁচেশা বছর আেগ য াম িছল তা ধীের ধীের বদলােত  কের এবং 

মফ ল মশ নগের পিরণত হেত থােক। লখক তাঁর জীবনকােল যটুকু দেখেছন অথাৎ 

কীভােব পিরবতন এেসেছ জনসংখ ার ঘনে , িবন ােস এবং কীভােব মানুেষর বাস ান থেক 

সং ৃ িত সবিকছুর ে ই এক আমূল পিরবতন ঘেটেছ। এই বহমান পিরবতন ধারার একটা 

ছিব হেলা ‘পািনহাটা’ উপন াস। শহরটার নাম পািনহািট। এখােন িবিভ  সমেয় িভ  িভ  সং ৃ িতর 

মানুষজেনর আনােগানা ল  করা গেছ। কীভােব সই সং ৃ িতর পিরবতন হেত হেত বতমােন 

এই মানুষ েলা এখন িচ া-ভাবনার বিহঃ কাশ ঘটায়, তােদর বািড়-ঘর-পিরেবশ সবিকছুেতই 

এক আমূল পিরবতন ল  করা যায়। এখন সখােন বেড়া বেড়া দালান, বেড়া বেড়া িবি ং, াট 

ভৃিত তির হেয় সামি ক পিরেবশেক এক নতুন মা া দান কের। আসেল এই উপন ােসর 

েতই য পািনহািট িছল তার সং ৃ িতেক পিরবতন কের নতুন ভােব নতুন Culture ঢাকার 

ফেল এখন অ লিটেত এক আধুিনকতার ছাপ পাওয়া যায়। যখােন একসময় ব ব ও বৗ  



 

 

তাি কতার ভাব িছল, তা কীভােব আধুিনকতার ইট, কাঠ, পাথেরর শহের পিরণত হেলা এটাই 

‘পািনহাটা’ উপন ােসর মূল উৎস।  

সাধন চে াপাধ ায় ায় দীঘ িতিরশ বছেরও বিশ সময় ধের িনরলস পির েমর মধ  

িদেয় ধারাবািহকভােব আজও লখােলিখর সে  যু  আেছন। তাঁর ১৯৬৬ সােল থম গ  ‘বন া’ 

কািশত হয় ‘ন ন’ পি কায়। এরপর দীঘকাল চেলেছ তাঁর তী ধার লখনী। জগত ও জীবনেক 

ব মাি ক দৃি ভি েত দখার বা ব অিভ তা িনেয়ই মূলত তাঁর গ িল লখা। আর সই 

অিভ তার িতফলন ঘেটেছ আেলাচ  গ িলেত। তাঁর কািশত গ িলর মেধ  উে খেযাগ  

হেলা౼‘ঢাল সমু ’, ‘অিত ম’, ‘ মহগিন’, ‘একিট পকথার পুনিনমাণ’, ‘ চারাই চালান’, ‘অিদিতর 

জন  ছিট িমিডবাস’, ‘বািড় ফরার অ কার’, ‘ি েলর চ ু ’, ‘শহের বৃি  হয়’, ‘ জ াৎ ায় 

পালােম ’, ‘তৃণভূিম’, ‘এলািটং বলািটং সইেলা’, ‘তাইেতা খুকু রাগ কেরেছ’ ভৃিত। ছােটাগ  

রচনা করেত িগেয় লখক ছক ভাঙেত ভাঙেত এিগেয়েছন। লখক তাঁর সেচতন অ ঘােত ভেঙ 

চুরমার কেরেছন ছােটাগে র পিরিচত সং ােক। একিদেক দশ ভােগর ষাট-স েরর উ াল সময় 

যমন তাঁর গে  উেঠ এেসেছ তমনই আিশ থেক ২০১০ পয  বামপি  শাসেনর য িবিভ  িদক 

সটাও ফুেট উেঠেছ আেলাচ  গ িলেত। তাঁর এই সৃি  পাঠকেক িবেনাদন দওয়ার উে েশ  নয় 

একথা িনঃসে েহ বলা যেত পাের। তাঁর একিট গ  নই যখােন আেদৗ কােনা Entertaining 

আেছ। সাধেনর িতিট গ  পাঠকেক মমমূেল আঘাত কের। পাঠক কুেলর অি ে র িশকড় 

কাঁিপেয় িদেয় মেনর মেধ  তী  িতি য়া সৃি  কের। সাধেনর গ  পেড় পাঠকেদর মেন ভীত-

স  ভাব জেগ ওেঠ। কারণ এক মায়াবী আয়নায় পাঠক তার িনেজর তারণা বণ িতিব েক 

বার বার দখেত পায়। সাধেনর এক একিট গ  যন উ াল এবং িব ু  সমুে র িব ংসী 

ঢউেয়র মেতা। আর এই ঢউ পাঠেকর মেন আছেড় পড়ার ফেল বসামাল হেত বাধ  হন পাঠক। 

গ কার সাধন চে াপাধ ায় তাঁর িবিভ  গে র মধ  িদেয় তী  ঢউেয়র এই বাতাই  প েছ িদেত 

চ া কেরেছন আমােদর মেধ । 

১৯৬৬ সােল ‘বন া’ নামক সব থম ছােটাগ  লখার মধ  িদেয় তাঁর আ কাশ। বাইশ 

বছর বয়েস তাঁর লখক িহেসেব সুপিরিচিত। পদাথ িবদ ায় াতক হওয়া সে ও মািনক 



 

 

বে াপাধ ােয়র ভাব মু  হেত পােরনিন। বরং মািনক ারা ভািবত হেয় সািহেত  অ গিত 

দিখেয়েছন। িদেনর পর িদন সাধন পিরণিতর সে  সে  অিবরলভােব কীয় অে ষণ অজন 

করার চ ায় আজও তী হেয় আেছন। অথাৎ একজন লখক হেয় ওঠার সাধনাই িছল তাঁর মূল 

ম । লখেকর সািহত  বী া ও জীবনবী া এই দুিট িবষয়েক সাম স  াপন করার চ া করেল 

দখা যােব দুিটই কখেনাই অবলীলা েম একসে  ঘেটিন। তার পছেন রেয়েছ একজন যা ার 

রণকুশলতা, সময় স েক সেচতনতােবাধ, পযেব ণ শি  এবং সমাজমন  ভাবনা ভৃিত। 

এইসব মূল বান স দ িনেয়ই সাধন চে াপাধ ায় লখক সাধন চে াপাধ ায় হেয় উেঠেছন। 

লখেকর কথায়౼ 

“ য কানও লখেকর হেয় ওঠার িপছেন পেড় থােক ২০, ২৫ িকংবা ৩০িট বছর। এই 

খ কােলর পথ ধের, নানা সামািজক াত িতে ােতর অিভঘােত লখেকর ভাবনার র 

যভােব ভাঁজ খেয়- খেয় জমাট বাঁেধ, আমরা যিদ সাবধােন সই ভি ল র েলা খুলেত 

খুলেত যাই, খঁুেজ পাব জীবাে র মেতা অতীেতর ি রিব ু েলা౼যা ইিতহাস ও 

সমাজিবে ষেণর আকার উৎস।”১২ (আমার গ  ভাবনা, সাধন চে াপাধ ােয়র ছাটগ , 

িত ণ)।   

অথাৎ য দশ-কােলর াপেট সাধন চে াপাধ ায় গেড় উেঠেছন এবং িবিভ  সমেয়র র 

িবন ােসর অিভ তােক অজন কেরেছন, এমনিক ত  কেরেছন যমন বেড়া বেড়া গণ-

আে ালন, মতাদশগত সংঘাত, আথ-সামািজক ভাঙচুর, ব ি  ও সমােজর টানাপেড়ন, মনুষ ে র 

হত া ও িতেরাধ এই সব িবষেয়র পিরে ি েতই তাঁর িচ া- চতনায় ও মনন িবে  সািহত  

বী ার জ  হওয়া। ধুমা  কতাবী িবষয় নয়, ছাঁচ নয়, সৃজনশীল কেতাটা এবং কীভােব হেত 

পাের সটাও তাঁর সািহত চচার িবষয় হেয়েছ। ফেল িতিন এটার ব াখ া িদেয় জািনেয়েছন য ছেয়র 

দশেক এেস সািহেত র য সামািজক ভূিমকা বা সািহত  সমােজর য ভূিমকা তােক ায় শূন  

পযােয় এেন ধু ব ি , তার সমস া এবং িশ  বা বতােক পূণ একটা আলাদা আইেডি িট তির 

কের দওয়ার বণতা ল  করা যায়। ফেল সসমেয়র আে ালন েলায় কখেনা শা িবেরাধী, 

কখেনা গে র গ  থাকেব না౼এসব আমরা দিখ। িতিন যখন িলখেত আেসন এই দুেটা 



 

 

ব াপারই লখকেক গভীর ভােব ভািবেয়েছ। িতিন বরাবরই উপন ােসর মেতা ছােটাগে র ে ও 

িবেনাদেনর পিরবেত মানুেষর জীবন িজ াসার দনি ন িত িবেক তুেল ধরার চ া কেরেছন। 

এ সে  সািহিত ক ভগীরথ িম  বেলেছন— 

‘‘ য কারেণ সাধনদােত আিম িনর র আকৃ  হই, তা হেলা, সাধনদা কানওকােলই তাঁর 

সািহত কীিতেক একমাি ক কেরন িন। অথাৎ সািহত  তাঁর কােছ িবেনাদন তা নয়ই, 

িনছক িশ সৃি ও নয়, সািহত  তাঁর জীবনদশেনরই শি ক কাশ।’’১৩   

সাধন চে াপাধ ায় গ কার িহেসেব িবেশষভােব াত  িচি ত কেরেছন িনেজেক কননা 

সাতেশার কাছাকািছ তাঁর গ । ােতর বহমানতায় তাঁর ছােটাগ  এখেনা চলেছ। কেনা গ  

বিশ লেখন এ িবষেয় লখক তাঁর িনজ  অিভমত জািনেয়েছন౼ 

“গ  আমরা উপন ােসর থেক বিশ িলিখ। কারণ আমরা িতমুহূেত য বািহ ক এবং 

ব ি জীবেনর সংকট েলা দিখ সই ছাট ছাট ঢউ েলা, ঢউেয়র মাথা েলা আমােদর 

িতিদনকার জীবনযাপেন অেনক বিশ কের চােখ পেড়। তাই গ  অেনক বিশ িলখেত 

হয় আমােদর। আর আমার ব ি গত িব াস, ওই চােরর দশেকর মেতা একটা টাটাল 

কািহনী দখাটা আমােদর পে  কানওিদনই স ব নয়। আমার মেন হয় ছাটগ  হে  

িবিভ  অিভ তার কালাজ।”১৪ 

সাধন চে াপাধ ায় ছােটাগ েক কালাজ বেলেছন। এই কালাজ রীিত এেসিছল সামািজক 

ভাঙেনর অিভব ি  িহসােব। এর মেধ  থেক ছােটাগে র ণয়ন ণালীর ধারণাও ভােব 

দখা যায়। তাঁর ব াখ া অনুযায়ী বলা যেত পাের য লখক যখন কালাজটা তির করেবন 

পাঠেকর কােছ তখন সটা একটা িসে ল অিভ তা মেন হেব। িবিভ  সমেয়র দশ-কােলর মধ  

িদেয় অিভ তা েলা লাভ করেত করেত এেস একটা িবেশষ মুহূেত সই অিভ তার একটা 

ণগত পা র লখক দখেত পান। তখনই িক  ছােটাগ টা তার মেধ  াশ কের যায়। এই 

ণগত পা েরর মেধ  ব ি  াত েবাধ যমন থােক তার সে  সে  থােক দশ-কাল-সমােজর 

একিট পটভূিমকা। কারণ লখক মেন কেরন কােনা এক ব ি  স তা ানাে  বাস কের। তােক 



 

 

তা আমরা াপন করেবা একটা িনিদ  ভাবনার মধ  িদেয়। সজন  লখক ব ি র গ  িলখেলও 

িক  সটা িঠক একটা ব ি র গ  কখেনা থাকেত পাের না। সই ব ি র গ  ধেরই তার 

অতীেতর িশকড়-ঝুিরর মধ  িদেয় যেত যেত লখেকর সামািজক চতনা, রাজৈনিতক চতনা 

সম  িকছুই িমেলিমেশ যায়। সাধন চে াপাধ ােয়র মেত— ছােটাগ  একটা আট, যা কমজীবন 

থেক গেড় ওঠা। রবী নাথ - শরৎচ  - তারাশ র - িবভূিতভূষণ - মািনক বে াপাধ ায় - 

সতীনাথ - নের নাথ িম  - নারায়ণ গে াপাধ ায় - ননী ভৗিমক - দীেপ নাথ বে াপাধ ােয়র 

গে র মধ  িদেয় তাঁেদর সািহত  িচ, সািহত েবাধ, ন নত , িজ াসা যভােব গেড় উেঠেছ, 

স র দশেকর লখকরা, যমন সাধন এই ধারায় পিরপু  হেয়ও জগত জীবনেক দখার ও িশ  

িনমােণর কােজ একইরকম থােকনিন। যেকােনা কৃত লখকই থাকেত পােরন না। বামপি  

দশেন গভীর িব াস, ব ি  চতেন র ও সমাজ চতেন র টানাপেড়ন িনেয়ই নতুন নতুন িদগ  

অে ষেণর ি য়ায় িনেজেক িনেয়ািজত রেখই সাধেনর পথ চলা। ১৯৬৬ থেক বতমান সময় 

পয  ছােটাগ  িলখেত িলখেত সাধেনর জীবনত  ও গ রীিত দশন ও শলী, ব ব  ও করণ 

িবিচ ময়তা লাভ কেরেছ। চীন-ভারত সীমা  সংঘষ থেক  কের খাদ  আে ালন, যু ে র 

গঠন ও পতন, িভেয়তনােমর মুি  যু , কিমউিন  পািটর ি ধা িবভ  হওয়া, মধ িব  িব েবর 

িতি য়া, জ ির অব া এই সম  িকছুই সাধন চে াপাধ ােয়র, সািহত চচা ও সািহত  ভাবনায় 

প- পা েরর মধ  িদেয় চমৎকারভােব পিরেবিশত হেয়েছ।  

চতনার ছাপ তাঁর জীবনধারােক গেড় তােলিন, তাঁর ে  জীবনধারার ছাপই গেড় 

িদেয়িছল সই চতনা౼যা তৃতীয় িবে র লখেকর সহজাত কবচকু ল। খাদ  আে ালেনর 

অিভ তা মািনক বে াপাধ ােয়র ‘িনিবড় পাঠ’ আর াস ভারতবেষর জীবন-সমাজ-অথনীিতর 

অিন য়তা, িদশাহীনতাই হয়েতা সাধন চে াপাধ ােয়র লখক স ার পটভূিম। সাধন চে াপাধ ায় 

ায় সাতেশার কাছাকািছ গ  িলেখেছন, তাঁর ায় বিশরভাগ গ ই কািশত হেয়েছ পি মবে র 

নানা াে র িলটল ম াগািজেন। িতিন িবেনাদেনর জায়গা থেক বিরেয় এেস পরী া-িনরী ার 

মধ  িদেয় এিগেয় যাওয়ার চ া কেরেছন। কারণ তাঁর মেন হয় িতিন কখেনা কমি ট লখক হেয় 

ওেঠনিন। তাই এই কমি ট লখক হওয়ার তািগেদ িতিন িলটল ম াগািজেন িবিভ  সমেয় িলেখ 

িনেজর অব ান ও ভীত শ  করার চ া কেরেছন। সাধন চে াপাধ ােয়র মেত, িলটল ম াগািজন 



 

 

হেলা পরী ার একটা জায়গা। কননা েত ক লখকই তাঁর েতই কােনা না কােনা ভােব 

ছােটা ছােটা প -পি কায় িলেখ, লখার ভীত তির কেরন। তাই িতিনও অনবরত পরী া-

িনরী ার মধ  িদেয় এিগেয় যান এবং এজন  িতিন মেন কেরন িলটল ম াগািজন হেলা তাঁর 

লখােলিখর কৃত জায়গা। অথাৎ ধু ছােটা কাগেজ িলেখও স লখক হওয়া যায় অ ত সাধন 

চে াপাধ ায় আমােদর সামেন সরকমই দৃ া  াপন করেত স ম হেয়েছন। আর তাই পাঠক 

মহেল এ িবষেয় িব ুমা  সংশয় নই। িতিন যসম  গ -উপন াস িলেখেছন বা এখেনা িলেখ 

চেলেছন তা মূলত িলটল ম াগািজনেক ক  কের। অেনেকই মেন কেরন িতিন িলটল ম াগািজেনর 

গৗরব। তার লখার মেধ  তথাকিথত জনি য়তার কােনা ল ণ নই এবং িতিন িতিনয়ত 

িনেজেক ভেঙ গড়ার চ া কেরন, তাঁর লখার মেধ  িনেজেক বারবার অিত ম করার ধা 

খঁুেজ পাওয়া যায়। িতিন কখেনা পাঠেকর দাস  করার জন  সািহত  রচনা কেরনিন। এমনিক 

সকারেণই হয়েতা িবিভ  িত ান তাঁর লখা ছাপেত ভয় পান। সাধন চে াপাধ ায় মূলত িলটল 

ম াগািজেনই িলেখ থােকন। িনেজেক িলটল ম াগািজেনর লখক িহেসেব ভাবেত অত  গিবত 

এবং স ািনত অনুভব কেরন। কননা তাঁর লখার মেধ  আমরা িবিভ  দৃি ভি র িবচার-িবে ষণ 

করেল খঁুেজ পাব এক চতন সমেয়র িবেবকেক। সমাজ, কাল, অথনীিত, ইিতহাস, দশন, িব ান 

এবং রাজনীিতর য অ ঃস ক তা তাঁর লখােক  সহকাের পাঠককুেলর কােছ প েছ দয়। 

স ত উে খ করা আবশ ক কলকাতা িলটল ম াগািজন লাইে রী ও গেবষণােকে র কণধার 

স ীপ দ  মহাশেয়র অত  পূণ মতামত౼  

‘‘ ামার-সাফেল র শত েলাভন থেক দূের থেক বািণিজ ক কাগেজ তীর িব  না হয়, 

ধেয, সাহেস অধ বসােয় িতিন তাঁর গ -উপন াস িল িলেখ চেলেছন কেয়কিট িলটল 

ম াগািজনেক ক  কেরই। িলটল ম াগািজেনরই গৗরব িতিন। িলটল ম াগািজেনর 

‘মহারাজা দীঘজীবী হান’। তাঁর ‘উেদ াগ পব’ থেক আজ পয  ‘অি দ ’ পেথ ‘ বলা-

অেবলার কুশীলব’ িনেয় য িচ া- চতনার জগত তােক কােনা ‘নাগপাশ’-ই ংস করেত 

পাের না। িলটল ম াগািজেনর ‘গিহন গাঙ’-ই তাঁর ‘িপতৃভূিম’। এ সহেজই হয় না; গভীর 

ত য়ী সাধন দার সে  আে -পৃে  জিড়েয় রেয়েছ িলটল ম াগািজেনরই আঁশ যার গ  

টর পাই।’’১৫  



 

 

এর থেক  িতিন বা িবকই ছােটা পি কার বেড়া লখক। িতিন িলটল ম াগািজেনর সহেযাগী 

ব ু  এবং ছােটা পি কার য় িত স ে  অত  সেচতন। সই সে  ছােটা পি কার ভাকা ী 

ও পরামশদাতা িহেসেব িনেজেক ৭৬ বছর বয়েসও িতি ত কেরেছন। এই ৭৬ বছর বয়েসও 

সাধন চে াপাধ ায় অ া ! অ া  তাঁর সৃি শীল কাযকলাপ ও িতি ত সৃজনশীল লখােলিখ। 

িতিন হয়েতা ভােবন অবসর নেবা না কখেনা। এর থেক বরং ধীের ধীের ফুিরেয় যাওয়া ঢর 

ভােলা। এমনভােবই অব াহত থাক তার লখনী। িতিন িলখেত থাকুক আরও আরও আরও।  

সাধন চে াপাধ ায় মূলত ঔপন ািসক ও ছােটাগ কার। িক  তাঁর ব িল পড়েত 

পড়েত মেন হেয়েছ িতিন একজন বিল  াবি কও বেট। তাঁর ব িল বিশরভাগই 

ছােটাগ েকি ক। আধুিনক বাংলা ছােটাগে র ভাষা, াইল, বা বতা, িবক  আধুিনকতা, সময় 

ও সামিয়কতা, ভাষার ি ত, আ িলক ভাষা-সািহেত র কৃত মূল ায়নহীনতা ইত ািদ িবষেয় 

লখা ব িল পাঠকেক অজ  ে র মুেখামুিখ দাঁড় কিরেয় দয় যমন, তমনই তারাশ র, 

হাসান আিজজুল হক, সমেরশ বসু, সােমন চ , দীেপ নাথ বে াপাধ ায়েক িনেয় ব িলেত 

পেয় যাই সাধন চে াপাধ ােয়র িনিবড় পাঠ এবং আধুিনকতার ি েত তাঁর দৃি েত পূবসূিরেদর 

মূল ায়ন। তাঁর ব িল এ সমেয়র বাংলা সািহেত  এক অনন  মা া সংেযাজন কেরেছ। সাধন 

চে াপাধ ােয়র বে  আি ক স েক কথাসািহিত ক ময় চ বতী বেলেছন— 

‘‘িতিন যা বলেত চেয়েছন মাটামুিট তা হ’ল ছাটগ  ধু একিট আখ ানই বেল না, ওই 

আখ ােনর সে  সমাজ-ইিতহাস অি ত থােক। গে র ব মাি কতা এসমেয়র ধম। 

একমুখীনতার িদন শষ হেয় গেছ। লখেকর বাধ হ’ল একিট পিরবতনীয় বক, যা 

সময়, অথনীিত, রাজৈনিতক ােনর সে  পিরবতনীয়। লখেকর বাধ য নতুন সত  

সৃি  কের, সটাই সািহেত র বা ব। সাধারণ ইি য়বা েবর ধারণায় সািহত বা বতার 

িবচার চেল না। এ জন ই আি েকর পিরবতন করা জ ির হেয় পেড়।’’১৬  

তাঁর কােনা কােনা বে র িশেরানামও বশ ইি তময়। যমন౼‘একিট শে র চুি  মূল  ২.৫ 

ডলার এবং কনারাম গাসাইরা’, রাম রাবেণর যৗথ ধালাই : ‘আ িলক সািহেত র আধুিনক 

ারা’, ‘মনন সতু’, ‘ দয় জল’ ও ‘দীেপ নাথ বে াপাধ ায়’, ‘ছেকর বাইের’ ইত ািদ। এই সব 



 

 

বে র মধ  িদেয় সাধন চে াপাধ ায় আসেল বাঝােত চেয়েছন বতমান সমেয় বাংলা সািহেত  

ছােটাগে র অব ানিট।  

সমেয়র সে  সে  বদল হেত থাকা বাংলা ছােটাগে র পিট ধরেত চেয়েছন তাঁর 

িনজ  উপলি েত। বাংলা ছােটাগ  এখন আর ছােটা ব থা, ছােটা কথা এই আইিডয়া িনভর 

নয়। ছােটাগে র আখ ান ভাগ এখন এক মাি কতা ভেঙ ব মাি কতা লাভ কেরেছ, যখােন 

একিট ছােটাগে  পাওয়া যায় ব  ব িরক বা বতা। যুেগর সে  তাল িমিলেয় পকথা খালস 

বদেল ছােটাগে  পা িরত হয়িন। ধনতে র গেব ত  একিট িশ াি ক িহেসেবই এর 

আ কাশ। আর আ কােশর কাল থেকই ছােটাগ েক সং ািয়ত করার চ া চেলেছ। নানা 

ব ি  নানা পেব ছােটাগে র আদল কাঠােমার একিট আভাস িদেত চেয়েছন। িক  এেকর সে  

অেন র িবেরাধাভাসই বিশ। কােনা সং াই পূণ নয়। ল  করেল দখা যােব সাধন চে াপাধ ােয়র 

ব েলার মূল শি  তাঁর লখনী বা লখার াইল। িতিন তাঁর ব েক কখেনাই তথ  

ভারা া  কের তােলনিন। যেহতু িতিন এ সমেয়র একজন িবিশ  ছােটাগ কার বা ঔপন ািসক, 

এক কথায় সৃি শীল লখক, সেহতু তাঁর বে র মেধ ও সই সৃি শীলতার এক অনন  ছাপ 

থেক যায়। িনজ  উপলি  বা মনন য যুি  িবন াস, ভাষার য ইি তময়তা তাঁর ব িলেত, 

তা এক ধরেনর গিত সৃি  কের, যােক আমরা আেবগ বিল, তােতই পাঠক আকিষত হন তাঁর 

ব  পােঠ। কািহিনর এই সহজাত ণিত তাঁর ব িলেক িবিশ  মা া দয়। 
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১২. দাশ , বাসব (স ািদত)  :  ‘নীল লািহত’, সাধন চে াপাধ ায় সংখ া, কলকাতা-   

৪৯, বষ-অনুি িখত, সংখ া-১০, সে র-২০০২, 

পৃ. ১০৭ 

১৩. া      :  পৃ. ৭৪ 

১৪. া      :  পৃ. ১০৭-১০৮  

১৫. া      :  পৃ. ১০৮  

১৬. া      :  পৃ. ৮১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ি তীয় অধ ায় 

সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােস সমকালীন আথ-সামািজক াপট   

ও তারঁ উপন ােসর িবষয়- বিচ  

বাংলা কথাসািহেত  সাধন চে াপাধ ােয়র আিবভাব খাদ  আে ালেনর অি গভ সমেয়র ি েত। 

য সময়টােত অশা  হেয় উেঠিছল গাটা পি ম বাংলা। িতি য়াশীল কংে স শাসেনর িব ে  

কিমউিন  পািটর নতৃে  গেজ উেঠিছল বাংলার সাধারণ মানুষ। আবার কিমউিন  পািটেতও 

চলিছল অভ রীণ সংঘাত। এই সংঘাত লে র নয়—পেথর, উপােয়র। ১৯৬২- ত িচন-ভারত 

যুে র ি েত কিমউিন  পািটর চীনপি  অব ান পিরি িতেক ঘারােলা কের তােল। এমনিক 

‘কিমউিন রা িচেনর দালাল’ এমন লখায় বাংলার দওয়াল িল ভের িগেয়িছল। যিদও সাধারণ 

মানুষেক এসব বেল ভুল বাঝােনা যায়িন। কারণ তখনকার কিমউিন  পািট কৃত অেথই িছল 

জনগেণর পািট। তেব িকছু সময় পের অভ রীণ সং াম তী তর হেল অখ  কিমউিন  পািট 

ভেঙ দু-খ  হেয় যায়౼C. P. I. (M) এবং C. P. I.। এই নবগিঠত পািটর উদারপি  এবং 

চরমপি েদর মেধ  অিচেরই   হয়। চরমপি  অংশ ল  করেলন, পািটর নতােদর মেধ  

সশ  সং ােম তী  অনীহা। তাই চা  মজুমদােরর নতৃে  চরমপি  সদস রা দল ভেঙ তির 

কেরিছেলন C. P. I. (M. L.)। চা  মজুমদােরর নতৃে  নকশালবািড়েত  হয় ঐিতহািসক কৃষক 

আে ালন। যা িবদু ৎ গিতেত সারা বাংলায় ছিড়েয় পেড়। সাধন চে াপাধ ায় মেন ােণ কিমউিন  

িছেলন। িক  নকশালেদর এই শাষণ মু  দশ গড়ার লড়াইেয় সাধন চে াপাধ ায়ও সািমল 

হেয়িছেলন। িক র রােয়র কথানুযায়ী౼  

‘‘এমনিক স র দশেকর শষ িদেক, আিশেতও িতিন কখনও কখনও আল া লফট। 

নকশালপ ীেদর কাছাকািছ।’’১  

িক  ৭৭-এর িনবাচেন কংে স শাসেনর অবসান ঘিটেয় পি মবে  বাম  সরকার মতায় 

আসার পর সাধন চে াপাধ ায় এই বাম েকও সমথন কেরেছন। কারণ নকশাল আে ালেনর 

নিতবাচক িদক েলা িনেয় িতিন ভাবনা-িচ া করার পর নকশাল থেক িনেজেক সিরেয় নন।  



 

 

১৯৭০ সােলর নকশাল আে ালন, সশ  িব েবর মেধ  িদেয় মতা দখল, রাে র 

ত াঘাত এবং জেল বি  হত া থেক  কের নানা গণহত া সসময় সংঘিটত হেয়িছল। 

যমন౼বারাসত হত া (১৯ নেভ র, ৭০), মিদনীপুর জলহত া (১৬ িডেস র এবং ৩ ফ য়াির, 

৭১), ডায়ম  হারবার হত া (২৬ জানুয়াির, ৭১), বহরমপুর হত া (২৪ ফ য়াির, ৭১), কা গর 

গণহত া (১ জুন, ৭১), বরানগর-কাশীপুর গণহত া (১২-১৩ আগ , ৭১), হাওড়া হত া (১২ 

সে র, ৭১) ও আিলপুর স াল জল হত া (২৬ নেভ র, ৭১), ইত ািদ। এই সম  রা ীয় খুন 

এবং অজ  ব ি  খুন থেক  কের িবদ াসাগর, রামেমাহন ও রবী নােথর মূিত ভাঙার ঘটনা 

বাঙািল জ েক পেথর স ােন নানাভােব ভািবত কেরিছল। এরপর আেটর দশেকর শেষ 

সািভেয়ত পতন এবং আিদবাসী সমস া, কেপােরট দুিনয়ার জল-জ ল-খিনজ উৎস দখল, উে দ, 

উ য়ন এবং মাওবাদী আে ালন িবগত িতন দশক জুেড় বাঙািল লখকেদর নানা ি ত 

িদেয়েছ। তথাকিথত জনি য় বাজার িনভর লখকরা সমস া েলা এক ভােব দখেলন, অপরিদেক 

আিশ-ন ই-শূন  দশেকর ত ণ র লখকরা নানা কৗিণক অব ান থেক দখার চ া কেরেছন। 

চূড়া  বািণিজ ক সফল িছেলন সমেরশ মজুমদার౼‘কাল বলা’ উপন াসিট িলেখ। সমেরশ বসু 

িলেখেছন ‘মহাকােলর রেথর ঘাড়া’, শীেষ ু মুেখাপাধ ায় িলেখেছন ‘শ াওলা’, স ীপন চে াপাধ ায় 

িলেখেছন’ আিম ও বনিবহারী’, নবা ণ ভ াচায িলেখেছন ‘হাবাট’, শবাল িমে র কলেম ‘তরণী 

পাহােড় বস ’ এবং আরও অন ান  রচনা আমােদর নজের পেড়েছ। ন ই এবং শূন  দশেক 

উ য়ন, আিদবাসীেদর জিম থেক উৎখাত, মাওবাদ ভৃিত িনেয় N. G. O. সং া  নানা 

স কযু  সামািজক ব াপার িল বাংলা উপন ােসর িবষয় িহেসেব িকছু িকছু উপন ােস উেঠ 

আসেত দখা গল। যমন শীেষ ু দ র ‘বৃে র মেধ ’ এ িবষেয় উে খেযাগ । পাশাপািশ 

শি শালী কলম িনেয় িকছু লিখকা উপেরা  িবষয় েলার সে  নারী াত বাদেক তুেল 

আনেলন। যমন াতী হ, সায় নী নাগ, অহনা িব াস, অিনি তা গা ামী মুখ। দিলত সািহত  

বা িন বগীয়েদর কথা িনেয় আখ ান রচনায় বণতা বশ জারােলা হেয় উঠেত দেখ আিশ-ন ই 

ও শূন  দশেক। যমন অিনল ঘড়াই, যতীন বালা, কিপল কৃ  ঠাকুর, মেনার ন ব াপারী, নিলনী 

বরা মুখ ব ি বগ। বাংলা উপন ােসর ে  গত শতেকর আিশ ও ন ই দশক খুবই পূণ 

একটা সময়। অথাৎ সব িকছু বাজার সূচেক ঢুেক পড়ায় ন নত  থেক মানুেষর সকল সুকুমার 



 

 

বৃি  ায় এক অ  িব ুেত ঢুেক পেড়েছ। পুরেনা ধ ান-ধারণােক িনদয়ভােব বািতল হেত দখা 

গেছ, িক  বাঙািল লখক িনকট ও দূেরর ইিতহাসেক িভ  িভ  ভােব দখেত চাইেলন। 

উপন ােসর আখ ােন তােদর য়াস ধরা পড়েলা। বাঁেশর ক া বা িততুমীেরর লড়াই, তভাগা 

আে ালেনর ইিতকথা, এমনিক মধ যুেগর িতন ম ল কােব র মেধ ও আধুিনক দৃি েত খাঁজ 

চলল। গত িতন দশেকর বাংলা উপন ােসর অন তম বিশ  হেলা౼পিরেবশ দূষণ, িশ া, 

জন া , বন াণী সংর ণ অথাৎ য য আধুিনক িচ াধারা েলা সসমেয় মানুেষর চতনােক 

নানাভােব উ ু  কেরেছ, বাঙািল লখকরা সই িবষয় েলােকই নানা দৃি েকাণ থেক আখ ােনর 

উপজীব  িবষয় করার চ া কেরেছন। এ সে  উে খেযাগ  িক র রােয়র ‘ধূিল চ ন’, ‘ মঘ 

মাতাল’, অমর িমে র ‘কৃ  গ র’ এবং সাধন চে াপাধ ােয়র ‘জলিতিমর’।  

গত িতন দশেক পি ম বাংলায় ধান ধান আথ-সামািজক ও রাজৈনিতক য 

পিরবতন েলা ঘেটেছ তা সাধন চে াপাধ ােয়র মনেক আেলািড়ত কেরেছ এবং বাজার ও যুি  

িব ােনর িবে ারেণ মানুেষর নতুন নতুন উপলি , িচ পিরবতন, িশ া-সং ৃ িত, পিরেবশ দূষণ 

থেক জন া , িব াপন, ভাগ  পেণ র চাপ থেক উ ু  নতুন নতুন সমস া, খাদ াভ াস, বদেল 

যাওয়া যাগােযাগ ব ব া, বাস ােনর প াটান পিরবতন অথাৎ যা যা গত িতিরশ বছের ত ঘেট 

গেছ মােন নগরায়ন থেক িহংসা, স াস, অমানিবকতার িনত  ঘটনা, িল  স াস থেক  

কের যৗন দৃি ভি র িববতন౼সম টাই তাঁর আখ ােনর উপজীব  িবষয়। শলীর পরী া-িনরী া, 

কািহিন বয়েনর নতুন , আখ ােন রহস ময়তায় তাঁর উপন াস নানা িবিচ  পথগামী হেয়েছ। িবগত 

িতন-িতনিট দশেক ভূিম-সং ার, প ােয়ত শি র িবকাশ, C. P. I. রাজৈনিতক দলিটর সংগঠন ও 

মতা িব ােরর মধ  িদেয় াম বাংলার পুরেনা কাঠােমা ভাঙেত  কেরিছল౼ চুর অথ, 

মতা, িনবাচন, রাজ  ও ক ীয় সরকােরর নানা অথৈনিতক ও সামািজক পিরক নার মধ  িদেয়। 

যুি  ও যাগােযাগ ব ব ার নানা আেয়াজেন নতুন নতুন িণিবন াস, মতার ক  গেড় ওঠা 

ও পুরাতন মূল েবােধর ভাঙেন ামীণ চতনার পিরবতন সূিচত হেলা। ম-বাজার-নারীর ত  ও 

অিধকারেবাধই পুরেনা িদন আর িটেক থাকেলা না। তেব এই গিত কখেনাই সরল, একমুখীন 

ভােব অ সর হেত পােরিন। ইিত ও নিত দুেটাই জিড়েয়িছল।  



 

 

রাজনীিতিবদরা দলীয় চশমায় চাখ রেখ এই পিরবতন েলা িবচার কের থােকন। 

ধুমা  সৃি শীল মানুেষরাই পূণ সত েক তুেল ধরার চ া কের থােকন। সজন ই বাংলা গ  

উপন ােস নতুন ােমর ছিব, রাজৈনিতক িবন ােসর জিটল প তুেল ধরবার েচ া ল  করা 

গেছ। যমন সাধন চে াপাধ ায় নানা দৃি েকাণ থেক সংগঠন বৃি র কথা, মতার কথা, কৃিষর 

পা েরর কথা উ ারণ কেরেছন তাঁর আখ ােন। সই সে  মানুেষর রাজৈনিতক মূল েবাধ িনেয়ও 

তাঁেক  তুলেত দখা গেছ। অথাৎ গত চার দশেক িবিচ  িবষয় িনেয় িতিন সািহত  রচনা 

কেরেছন। 

সাধন চে াপাধ ায় রিচত উপন াস িলেক এভােব িবন  করা যায়౼  

১. রাজনীিতমূলক উপন াস : ‘প  িবপ ’ (১৯৮৮), ‘অি দ ’ (১৯৬৯-১৯৭০), ‘মািটর অ াে না’ 

(২০০০)।  
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রাজনীিতমূলক উপন াস  

প  িবপ  : সাধন চে াপাধ ােয়র লখা ‘প  িবপ ’ উপন াসিটেক স ূণ রাজৈনিতক উপন াস 

বলা যেত পাের। এিট ১৯৮৮ সােল াকাের কািশত হয়। ‘প  িবপ ’ উপন াসিট একিট 

িনিদ  সময় ও সমােজর াপেটর ভািষক িনমাণও বলা যেত পাের। কারণ িবগত আেটর 

দশেক পি মবে র াম পিরসরই হেলা আেলাচ  উপন ােসর মূল পটভূিম। ১৯৭৭ সােল জাতীয় 

কংে েসর রাচারী ও অপশাসেনর অবসান ঘিটেয় নতুন ভােব পথ চলা  হয় বাম  

সরকােরর। আর রােজ র এই পিরবিতত পটভূিমর াপটেক তুেল ধরেত সাধন চে াপাধ ায়ও 

তাঁর লখনীেত শান দওয়ার চ া কেরন। অকপেট তুেল ধেরন পিরবিতত রাজৈনিতক পালাবদল 

এবং মানুেষর িণ িবভাজেনর িচ  অথাৎ িণ স েক এক নতুন চহারা তুেল ধরার চ া 

কেরন। বাম  সরকার ভােটর আেগ জনগণেক িবিভ  সভায় িত িত িদেয়িছল নতুন সমাজ 

গড়ার এবং ধু তাই নয় অথৈনিতক ও সাং ৃ িতক ে  আমূল পিরবতন করার কথাও 

বেলিছেলন। এই পিরবতেনর হাওয়া দওয়ার জন ই পি মবে  চালু হয় ি র প ােয়ত ব ব া 

ও ভূিম-সং ােরর মেতা মূল বান িবল। মতা যন একেক ীভূত না হেয় িবেক ীকরণ হয় 

সটার ে  পূণ ভূিমকা হণ করেব এই ি র প ােয়ত ব ব া। রােজ র ােম ােম 

সাধারণ মানুষ আশায় বুক বাঁেধ উ য়েনর লে । কারণ এই প ােয়ত ব ব ার ফেল ােমর মানুষ 

হেয় উঠেব িনেজর ভােগ র িনেজই িনয় ক। এে ে  মানুষ িনেজেদর তঃ ূ ততায় উ য়েনর 

শিরক হেয় ওেঠ। কননা সরকােরর সই ভূিম-সং ােরর মেতা দুর  কায েমর ফেল ‘লা ল 

যার জিম তার’ এই াগােন ব াপক ভােব যু  সরকােরর কােজ অ গিত পায়। সাধারণ 

মানুেষর কথা ভেব কংে িস আমেলর জিমদািরেক িছ মূল কের খ  খ  ভােব সই জিম কেড় 

িনেয় ভূিমহীন কৃষকেদর মেধ  বি ত কের দওয়া হয়। এর সে  সংযু  হেত দখা যায় বগাদারী 

ব ব া। াম বাংলার বাস ানহীন ও দুগত গিরব মানুষেদর জীবেন চেল আেস এক ি র হাওয়া। 

িক  পিরবতেনর সই সুখ ও ি েক তাড়াতািড় াস কের ফেল িকছু রাজৈনিতক সুিবধােভাগী 

মানুষ তােদর িনেজেদর ােথ। ব ি ােথর জন  রাজৈনিতক শি  েয়াগ কের দুনীিতর বাতাবরণ 

চালু হেয় যায়। অবেশেষ মতাসীন দল অথাৎ শাসক দেলর িশরায় িশরায় দুনীিত ও দে র িবষ 

েবশ করেত  কের িদল। াম প ােয়ত ের  হেয় যায় কাটমািন নওয়া, উ য়েনর 



 

 

িবিভ  কে র টাকা আ সাৎ করা, সবেশেষ জনেপাষেণর মেতা একটা আদশহীন কেমর 

অ হীন পালা। শাসকদেলর ায় িতিট েরই দখা যায় ােথর সংঘাত। তির হয় দল বদেল 

‘লিব’। কাযত এইভােব দেলর মেধ  তির হয় এক একিট উপদল। য কারেণ কংে সেক তািড়েয় 

বাম েক মতায় িনেয় আেস রােজ র মানুষ, অবেশেষ সখােনও অনাচােরর গরােজ  পিরণত 

হয় বাংলার এই প ােয়ত ব ব া। ‘প  িবপ ’ উপন ােস লখক সাধন চে াপাধ ায় পিরবিতত 

সমাজ ব ব ার এক িব  দিলল তুেল ধরার চ া কেরেছন।  

উপন ােসর সূচনােত উপ ািপত হেয়েছ কালনা ২ নং েকর যুগেবিড়য়া াম প ােয়েতর 

বাড িমিটংেয় ধােনর িব ে  িবেষাদগার িদেয়। মা ম সব অিভেযাগ করেছ সরকাির দেলর 

প ােয়ত ধান বাদল কমকােরর িব ে  িনেজর দেলরই াম প ােয়ত সদস  গাকুল ভাি । 

দুইেয়র বাকিবত ায় জেম উঠেছ উ  সই বাড িমিটং। প ােয়ত ধােনর িবিভ  রকম 

কারসািজ ও দুনীিত িনেয় সরব হেয়েছন গাকুল। িক  ানীয় বামপি  আে ালেনর বাদ িতম 

পু ষ িযিন িবিভ  লড়াইেয়র সা ী িছেলন সই গগন ভাি র ছেল হওয়ার সুবােদ বাদল কমকার 

সম  াধ চেপ যায় এবং কােশ  িকছু না বলার অ ুত মায়া মে  িনেজেক সংযত কেরেছন। 

এরকম দালাচেলর মেধ  সিদনকার িবশৃ ল পিরি িত বাড িমিটং আপাতত িগত রাখেত বাধ  

হয়। লখক এই াম প ােয়তেক সামেন রেখ পি মবে র স েরর দশেকর এক জিটল 

রাজৈনিতক াপেটর অনুস ান কেরেছন। আর সমাজমন  এই িশ ীর লখার ে  য 

দায়ব তা তার জন ই সাধারণ পাঠক সমাজেক আরও বিশ আকৃ  কের।  

ি তীয় পিরে েদর আখ ােন দখা যায় উপন ােসর আর এক অন তম ধান চির  ু ল 

িশি কা দুলালীেক। যুগেবিড়য়া প িজনী উ  িবদ ালেয়র িশি কা দুলালী, সখােনই তার কম ল। 

কেমর িবিনমেয় েত ক মােস তার বতন হােত আেস না। েয়াজনািতির  ােসর পেরও তার 

িত িবমাতৃসুলভ আচরণ ল  করা যায়। জীবন িব ােনর িদিদমিণ দুলালী রবী জয় ী িকংবা 

বছের দু-বার দীঘ অবকােশ এক আধটু ফাংশেন ছেল- মেয়েদর মািতেয় তােল। এর ফেল 

শংসা ও সমােলাচনা দুই-ই িমেল আড়ােল-আবডােল তার ভােগ । ীে র ছুিটর িদেন সদ  ু েল 

ফাংশন শষ কের িটচাস েম ঢুেক দুলালী তার সহকমীেদর কাছ থেক পায় শীতল অভ থনা। 



 

 

অথাৎ হডমা ার সহ দু-চার জন কিলগ দুলালীর সে  অন ান  িদেনর মেতা সহজ াভািবক 

ব বহার করেলা না। যন িনঃশে  এিড়েয় গল তােক খািনকটা। কাথায় যন িগঁট বঁেধেছ। ধু 

বুঝেত পাের না তার সে  ু েলর মা ারমশাইেদর এই ঠা া ব বহােরর তাৎপয। স মেন কের 

শা  িশকদার ও অনুপম তার পিরবােরর সে  একই রাজৈনিতক বৃে । কননা দাদু িবভূিত 

ম েলর মােয়র নােম ু ল, ফাউ ার ম ার িহেসেব মামা শচীন ন আজ পয  কিমিটর ম ার 

তাহেল কান পিরে ি েত এই আচরণ তার সদু র নই। অবেশেষ বািড় িফের স বিরেয় পেড় 

পািটর সতীথ ছেলেবলার ব ু  গাকুেলর সে  দখা করেত। গাকুেলর বািড় মাধবপুর, সখােন 

হঁেট প ছেত আধ ঘ া সময় লােগ। এিট প ােয়েতর এেকবাের া  াম। সখােন প েছ 

দেখ গাকুল তার িনজ ব বসার কােজ ব । গাকুল দুলালীেক কােছ পেয় জানায় সই বাড 

িমিটংেয় বাদেলর সে  বা িবত ার কথা౼ 

‘‘এসব নাংরািম মুখ বুেজ সহ  করেত বিলস? আরও মারা ক অিভেযাগ আর ষড়য  

আেছ, এখােন রা ায় বলা যােব না, নেল র  তার গরম হেয় যােব। সরকােরর 

গণমুখীন নীিতর সােড় স নাশ করেছ আমােদর দেলরই একাংশ। বাহা ের এরা িছল 

কাথায়? যখন হাজার হাজার কমেরড মরল?’’২  

পর েণই দুলালী বুঝেত পাের য, স ম ল বািড়র মেয় হওয়া সে ও ভতের ভতের এ 

লড়াইেত গাকুলেদর পে  িছল বেল ওেদর াথ স ােন বাঁধেছ। এরপর এই সংঘাত প েছ যায় 

দলীয় কা ল থেক উপদেলর মেধ । আখ ােনর িবষয় এিগেয় যায় ত মা া িনেয়। যমন 

একিদেক গাকুলেক িঘের জেম ওেঠ উপদলীয় কা ল, অন িদেক সমা রাল ভােব চেল গাকুল-

দুলালীর স ক। গাকুল ও প পিত পািটর জ ল  থেক সে  থাকেলও ধীের ধীের ামীণ 

মধ িব  বাদল কমকার, ব , শা রা রাজনীিতেত অেনক পের আসা সে ও মতার 

ােদর লােভ দেলর আ াভাজন হেয় ওেঠ। তারা এেসই সং ামী গিরবেদর িবপে  ঠেল 

দওয়ার কৗশল অবল ন কেরন। পািটর দুিদেন এরা সে  না থাকেলও শষেমশ পািট মতায় 

আসার পর এরাই মতােকে র দখল নয়। তেব তারা শত চ া কেরও গাকুলেক পািট থেক 

বিহ ার করেত পাের না, কারণ কংে িস রাজে র অপশাসেনর িব ে  লড়াই করা গগন ভাি র 



 

 

স ান স। গগন ভাি র রাজৈনিতক ইেমজ এখেনা মানুেষর মন থেক মুেছ যায়িন। গাকুল সটা 

জােন বেলই সিদন ধােনর িব ে  কােশ  বাড িমিটংেয় বামা ফাটােত ি ধােবাধ কেরনিন। 

এরপর ধীের ধীের পািটর মতাসীন গা ী গাকুলেদর কাণঠাসা করবার নীিত হণ কেরন। 

তারাও িবিভ  অিভেযাগ আনেত  কেরন গাকুেলর িব ে । গাকুল আ িলক খতমজুর 

সংেঘর কতাব ি । এেদর শি র িভি েতই এলাকায় পািটর ভাব বােড়। খাসজিম উ ার, 

বগাদারী রকড, মজুির আদায় থেক িসিলং ফাঁিক না দওয়া ভৃিত কাজ েলা একমা  স ব 

হেয়িছল গাকুলেদর এই সি য় রাজনীিতর সহেযািগতায়। তাই শা  উৎপলেদর পছে র না 

হওয়া সে ও উ  নতৃ  গাকুল প পিতেদর কখেনা ছােটা কেরিন। এর ফেল একই ম েত 

দুই শি র লুেকাচুির খলা চেল, যা আভ রীণ ভােব কখেনা কখেনা আড়ােল-আবডােল এেক 

অপরেক রাজৈনিতক ভােব দেখ নওয়া এবং পা া দেখ নওয়ার খলা  হেয় যায়। 

লখেকর মেত, বাম  সরকার সাতা ের িবিভ  সং াম ও কেতা র  ঝিড়েয় বাংলায় আসীন 

হেয়িছল। আর তা থেকই সমােজর মহমিত গিরব মানুষজন দুিদেনর বড়াজাল অিত ম কের 

উ রেণর  দেখ। িক  বা েব সটা হয় না, মতায় আসার এক দশক যেত না যেতই 

প ােয়ত র মা েয় দুনীিতর আঁতুড়ঘের পিরণত হয়। দল বদেলর মাধ েম বেনাজেলর মেতা 

পািটেত েবশ কের এক কার াথাে ষী মানুষ। তারাই পািটেত সেবসবা েপ িনেজেদর তুেল 

ধরার চ া কের। পািটর থম িদেনর সং ামী, লড়াকু একিন  কমীরা আে  আে  হেত থােক 

কাণঠাসা।   

এর বা ব িতফলন ঘেটেছ শা , উৎপল, ব মুেখর উ ান এবং গাকুেলর মশ 

কাণঠাসা ও িপিছেয় পড়ার মধ  িদেয়। মতা দখল ও অেথর লাভ লালসা যখন মানুেষর ধান 

িবষয় হেয় ওেঠ তখনই আদশচু ত হেয় পেড় মানুষ। এর ফেল কােয়িম াথ র া করার জন  

মতার পিরম েলর মেধ  একিট িবভাজন তির হেয় যায়। যমন౼উৎপল ও ব এতিদন িছল 

গাকুেলর িতপ । িক  ব াংক লােণ উৎপল লির িকনেল বর মেনর মেধ  ঈষা তির হয়। I. 

R. D. P.- ত স ােলা পেয় জল বঁেচ স এখন লাল। ওপর িদেক ব সই লাণ না পাওয়ার 

কারেণ উৎপল হেয় ওেঠ তার কােছ চ ু শূল। স এখন বেনিদ কংে িস হাজাির ছাইেতর ছেল 

মহীেতােষর ব বসার পাটনার। যেহতু ােম ােম ঘুের পাট ও িতল িকেন তােক বাইের চড়া দােম 



 

 

িবি  করেত হয় তাই এে ে  গাকুেলর সহেযািগতা তার েয়াজন। তাই শত িব  মেনাভাব 

থাকা সে ও একিদেক ব বসািয়ক াথ এবং অন িদেক উৎপেলর িত তার ালাময়ী ঈষা এই 

দুিট কারণ তােক গাকুেলর িদেক যেত বাধ  কের। অথাৎ িনেজর াথিসি র জন ই ব আে  

আে  গাকুেলর সে  সমেঝাতায় আসেত বাধ  হয়। িক  ােথর এই গিত িতিনয়ত 

পিরবতনশীল, বতমান সমােজ প -িবপে র কােনা িচর ায়ী অব ান হয় বেল কউ মেন করেত 

পাের না। তাই িকছু িদন পর দখা যায় উৎপল- ব- গাকুেলর মতার সমীকরেণর পুনরাবৃি  

ঘেট। এবার ব আবার িফের যায় উৎপেলর িদেক। গাকুেলর সে  িববােদর সূ পাত 

খতমজুরেদর মজুির িনেয়। অথচ— 

‘‘এ অ েলর খতমজুরেদর সংগঠনিট এখেনা বশ মজবুত। সাতা েরর পর থেক, 

এেদর শি র িভি েতই এলাকায় পািট ভাব িব ার করেত পেরিছল। এই মাধবপুর, 

ভা ানা, জামতাগড়, ভাটপাড়া—সারা অ েলই সংগঠেনর বশ দাপট।’’৩  

এই খতমজুরেদর জন  যারা মতায় এেসিছল তারা আজ রাজনীিতর িশকার। এমনিক শীতকােল 

তারা ফসল কাটার জন  বিশ মজুির দািব করেল মতাশালী মািলকরা তােত স িত দান না 

করার ফেল খতমজুর চািষরাও বঁেক বেস এবং বাইের থেক লাক এেন ফসল কাটার আ হ 

কাশ করেল খতমজুররা বাঁধা দয়। এর ফেল দুই পে র ঝােমলা তির হয় ও পুিলশ এেস 

বাইশ জনেক ার কের। ফেল ানীয় মানুেষর অনশন এবং ফসল নে র আশ ায় মািলকরা 

স । অন িদেক ব ও মিহেতােষর এই অ েল জিম থাকার সুবােদ িববােদর িন ি  করার 

চ া কের। এমনিক সই েচ া ব থ হওয়ার ফেল পািটর উ  নতৃ গণ উভয়প েক 

সামনাসামিন বিসেয় িবেরাধ মটােনার চ া কেরন। সই চ া ফল সূ না হওয়ার দ ন কাশ  

সভায় দুনীিত িনেয় সরব হন গাকুল। িশ ক িনেয়ােগর জন  ডােনশন নওয়ায় বাদল ডা ােরর 

িব ে  সরাসির অিভেযােগর িতর ছাঁেড়ন। এর ফেল কঁেচা খঁুড়েত কউেট উেঠ আেস এবং 

বর জাল ব বসার কারসািজও ফাঁস হেয় যায়। এই অব ায় সামেন ভােটর কথা মাথায় রেখ, 

িববাদ মটােনার চ া চালােনা হয়। ি র করা হয় পুিলশ শাসনেক বুিঝেয় দওয়ার জন  করা 

হেব িবশাল িমিছল। গাকুল, ছিকর ও ম থ যিদও এই িমিছেল পা মলানিন। অবেশেষ 



 

 

খতমজুেরর িত িত মেতা আে ালন তুেল নন এবং পুিলশও িকছু আটক কমীেদর ছেড় 

দয়। অথাৎ রাজৈনিতক মতা মানুষেক িবিভ  সমেয় িবিভ  ভােব পিরবিতত কের। ধু 

ভািবত হয় সাধারণ মানুষ। এছাড়াও পািটর আভ রীণ ত স ার সমা রােল িচ ািয়ত হেয়েছ 

গাকুল দুলালীর স ক। শশেবই িপতৃহীন দুলালী, তাই মাতুল শচীন েনর বািড়েত অ পূণার 

হােত তার বেড় ওঠা। শচীন ন ম ল পিরবােরর স ান। শচীন েনর ছেল উৎপল দলীয়ভােব 

গাকুেলর িবেরাধী গা ী িহেসেব পিরিচত। তাই গাকুল ও দুলালীর স েক শচীন ন ও উৎপল 

আপি  জানায়। এমনিক িবিভ  িত িত তারা দুলালীেক দয়। পের শাসেনর বড়াজােল 

কাণঠাসা কের রাখেত চায়। পরবতীেত দুলালী কৗশলগত ভােব মােয়র স ি র ভােগর 

পিরমােণর কথা বলেল শচীন ন তেল- ব েন েল ওেঠন এবং অেনকটাই হতভ  হেয় পেড়ন। 

স ি র উপর পু ষতাি ক অিধকােরর মূেল এই আঘাত শচীন ন মেন িনেত পােরন না। ধীের 

ধীের স েকর মেধ  একটা িত তা ভাব চেল আেস। আরও একধাপ এিগেয় গেল দখা যােব 

গাকুেলর সে  দুলালীর স েকর িত ঘারতর আপি র কারণ হেলা, গাকুল গগন ভাি র 

স ান। আর এই গগন ভাি  িছল িবভূিত ম েলর ডান হাত। সরকােরর িনয়ম-কানুন ভাগচািষর 

অিধকার ভৃিত িবষেয় খুব বিশ িনেজেক জড়াত না। িবভূিতও িব াস কের সকল বনািম জিমর 

ভার গগেনর উপর ছেড় িদেয়িছেলন। এই গগন ভাি  একমা  জানত িবভূিতর যুগেবিড়য়া 

মৗজার পাঁচ একর ব কী জিম কন া অ পূণার নােম বনািম করার কথা। িবভূিত বঁেচ থাকা 

অবিধ কােনা অসুিবধা হয়িন িক  শচীন ন িপতার মৃতু  হেল স ি র মািলক গগন ভাি র 

িবপদ ঘিনেয় আেস। পরবতীকােল স জিমর স ি র দখােশানার ভার দয় বাদল ডা ােরর 

উপর। গগনেক ডেক বাদল তার ভাগ চােষর পাঁচ একর জিম ছেড় দওয়ার কথা বলেল গগেনর 

মাথায় যন আকাশ ভেঙ পেড়। এতিকছুর পেরও গগন হার মানেত চায় না। শেষ C. P. I. (M) 

কমী ম েথর সে  সা াৎ কের। ম থ জানায় বতমােন ভূিম-সং ার আইন লা  হবার জন  বগা 

উে দ অস ব। অবেশেষ মহকুমার এজলােস কাট কস পয  িবষয়িট এিগেয় যায়। সখােনও 

দখা যায় গগন ভাি র অেথর িবিনমেয় ায় বগাদারী  ত াগ করার ীকােরাি র কথা।  

এরপর রাজৈনিতক িবিভ  াপেটর মেধ  থেক গগন ভাি র সং াম নতুন মা া পায় 

উপন ােস।  



 

 

অপরিদেক উৎপল এখন শাসক দেলর সদস । স িনজ  স ি  র া করার জন  সদা 

তৎপর। তাই মহনিত গিরব মানুেষর জীবেনর সিত কােরর শিরক গাকুেলর িব ে  চরম 

শ তার মেনাভাব পাষণ কেরন। এটাও সত  য গাকুেলর কারেণই দুলালীেক ু েল িতপেদ 

অপমািনত হেত হেয়েছ এবং িসেডে র কন ােক বয়াদিবর জন  দুলালীর িব ে  হন ার 

মেতা িমথ া অিভেযাগও আনা হয়। অপরিদেক গাকুলেক পািখর সে  স েকর িমথ া অপবাদ 

রিটেয় তার চিরে র মেধ  কলে র দাগ লাগােনার চ া করা হয়। অতএব বলা যায়, আেলাচ  

উপন ােস িতিট মুহূেত একিট রাজৈনিতক বাতাবরণ আমরা দখেত পাই। যা স েকর ে  

এক জিটল পিরেবশ সৃি  কের। এরপর িবিভ  ধাপ অিত ম করার পর উৎপল ভািব প ােয়ত 

ধান িনবািচত হয়। অন িদেক ব এবং মিহেতােষর দল িবেরাধী কােজর জন  গাকুলেক 

অিভযু  কেরেছ। শচীন নও শষ পয  জিমর ভাগ ব ন মেন িনেয়েছন। জিম িনেয় বািড়র 

অভ ের সমস া িমটেলও রাজৈনিতক পািটর মতােক  দুলালীেক আরও বিশ কাণঠাসা কের 

দয়। অথাৎ মতাতে র কােছ ব ি  ম ায় িনি ত অসহায় আমােদর তা অজানা নয়। 

উদাহরণ প শরৎচে র ‘প ীসমাজ’-এর রমা ও রেমেশর েমর ফল িত তা আমরা 

ভুিলিন। রাজনীিতর কুিটল থাবার হােত র া  ব ি র অসহায় আতনাদও আমােদর খুব ভােলা 

পিরিচত। ‘চার অধ ায়’-এর অতী -এলার ঘটনা তা এখেনা ৃিতেত সজাগ। রাজনীিতর 

আদশহীনতা, িবেবকহীন, মূল েবাধহীন মতাত  ও ভাগ সব  সমাজ ব ব ার হােত বারবার 

িবপ  হয় িবেবিক মানুষ। উপন ােসর মেধ  এই য পালাবদল তােক একমুখী রেঙ ব াখ া করা 

খুবই দু র। গাকুেলর নীিতর লড়াইেক যিদও বা সরল রিখক পেথ ব াখ া করা যায়, িক  

দুলালীর ীিত ও নীিতর লড়াইেক দুরিধগম  মনেন বুঝেত হয়। আখ ােনর অন তম চির  বাদল 

ডা ার হেলা কােয়িম ােথর তীক। অথাৎ দখা যায় বদেল যাওয়া াম ও ােমর িবিভ  রেঙ 

রাঙােনা িবিচ  কমকা  প -িবপ  জােটর দলভু  মানুষরা কের চেলেছ। এই কমকাে র 

পছেন ঔপন ািসক ি িবধ মানিবক ব ি েক দুই পে  বলবান কেরেছন। ‘প  িবপ ’- ত সই 

লড়াইেয়র উ রণ ঘেটেছ। এখােন সমাজ িব ােরর ি েত গাকুল দুলালী সারাটা উপন াস জুেড় 

সই মামলা লেড়েছ। এই লড়াই একার না হেয় একিট িবেশষ রাজৈনিতক দেলর হওয়ায় তা 

ব াপক হেত পেরেছ বেল আমােদর ধারণা।  



 

 

মািটর অ াে না : কথাসািহিত ক সাধন চে াপাধ ােয়র ‘মািটর অ াে না’ উপন াসিটেক রাজৈনিতক 

পিরবিতত সমেয়র আখ ান বলা যেত পাের। ‘প  িবপ ’ উপন ােসর মেতাই আেলাচ  

উপন ােসও আথ-সামািজক াপট ও রাজৈনিতক পট পিরবতেনর িদক িল উেঠ এেসেছ। 

যমন౼উপন ােসর েতই লখক জািনেয়েছন౼উপন ােসর মেধ  পুরেনা সাম তাি ক জিমদাির 

ব ব ার বদল ঘেটেছ। কােয়ম হেয়েছ ি র প ােয়িতরাজ ব ব া। জনসাধারেণর রাজনীিতেত 

অংশ হণ বেড়েছ। এক ছ  উ বেণর ডিমেনশেনর িবপরীেত সংরি ত আসন ও মিহলা আসন 

সংর ণ ইত ািদ পিরবতেনর িচ ও চােখ পেড়। ‘মািটর অ াে না’ উপন ােস ‘ ভাত তরে ’ ভাি  

পিরবার ও টুিনর কথাবাতা বিশ  পেলও শষ অবিধ দখা যায় ‘মধ াে র সংগীত’ পযােয় 

তহিমনা িবিবর কথাই বিশ াধান  পেয়েছ। এই তহিমনা িবিব ১ নং ভাসতারা াম প ােয়েতর 

মিহলা সদস । কণ মাধবপুর এই প ােয়েতর মেধ  পেড়। এই কণ মাধবপুের ঢুেক পেড়েছ 

সংকীণ রাজৈনিতক দলাদিল ও চালিচ । কনায় তখন ‘কা  পিরবােরর’ কাউেক ভােট াথী 

করার আেলাচনা এবং চ া করা হি েলা। শানা যাে  িবিভ  জিটল আেলাচনা যমন౼‘‘িদবাকর 

নল রাতুল বাঝাে … সও লখাপড়া জানা।’’৪ অপরিদেক ভাি  পিরবােরর ক ী া  এসব 

াবেক একদম  িদেত নারাজ। িবিভ  টালবাহানার মধ  িদেয় শষ পয  তহিমনােকই 

াথী করা হয়। শেষ ভােটর মাধ েম জয়ী হেয় াম প ােয়েতর সদস  িনবািচত হয় তহিমনা। 

স ভােট জতার পর ােমর অন ান  মিহলােদর মেধ ও িনেয় আেস এক নতুন চতনা ও নতুন 

ভােব লড়াইেয়র মেধ  বঁেচ থাকার রণা। লখেকর কথায়—‘‘তহিমনাই থম এ-অ েল 

চতেন র ের মৃদু নতুন হাওয়া িনেয় হািজর হেয়িছল।’’৫ অথাৎ স ভােট জতার পর থম 

িদেকর জড়তাটুকু কািটেয় উেঠ মানুেষর সাহােয  এিগেয় আেস। সামেন থেক নতৃ  দয়। 

মানুেষর েয়াজেন অ েয়াজেন পােশ থেক স নতৃ  দওয়ার চ া কের। এমনিক িবধবা 

ভাতার টাকা দােনর তদারিক করার উে েশ  প ােয়ত ধান িবলােয়ৎ আলীর অনুেরােধ স 

পা  অিফেস এেসেছ। পা  অিফেস এেস তার ত  হয় য িপওন কািতক বশ  ই াকৃত 

ভােব উপি ত িবধবােদর হন া কের। ধােনর অনুপি িতর অজুহাত দিখেয় িবধবা ভাতা 

পাওয়া মিহলােদর ফরত পাঠােনার পিরক না কের। িক  তহিমনার হ ে েপ কািতেকর ােথ 

আঘাত লােগ। তাই িবিভ ভােব কািতক তহিমনােক অবেহলা ও তাি ল  করার চ া কের। এ 



 

 

যন পু ষতাি ক সমােজর এক িত িব কািতেকর মাধ েম দখেত পায় তহিমনা। যিদও 

মিহলােদর এই লাি ত ও অবেহিলত িচ  ধু আজ নয় িবগত কেয়ক দশক ধেরও এর কােনা 

িন ার নই।  জােগ একজন মিহলা সদস  িহেসেব রাজনীিতর এই বৃহৎ পিরসের আজেকর 

তহিমনারাও িক একইভােব পু েষর ারা পিরচািলত হেত থাকেব? আেলাচ  উপন াস ধু ঘের বা 

বাইের নয় রাজনীিতর আিঙনােতও মিহলােদর ান কেতাটা অ সর হেয়েছ, সই িবষয়িটেক শ 

করার চ া কেরেছন। কননা এই ভাসতারা াম প ােয়েত ায় আট জন মিহলা সদস  

ভাবতই জনগেণর ারা িনবািচত হেয় িবজয়ী হেয়েছন, তাই আর পাঁচজন পু ষ সদস েদর মেতা 

তােদরও মতা ও াধীনতা সমান থাকা েয়াজন। িক  সততা ও িন ার সে  কাজ করেল 

তােদর বাঁধা া  হেত হে  সমােজর মেধ  এবং তােদরেক একঘের কের রাখার চ া হে । 

ধুমা  য সম  কােজ অথ নই আেছ কবল ঝােমলা সইসব জায়গায় মিহলা সদস েদর চ া  

কের ঠেল দওয়া হয়। যমন౼চ া  কের তহিমনােক ঠেল দওয়া হয় পা  অিফেস উটেকা 

কােজর জন । পা  অিফেস িবধবা ভাতার কায তদারিকর দািয়  দওয়া হয় তােক। প ােয়ত 

ধান িবলােয়ৎ আলীর অনুেরােধ স এ কাজ কের। অথচ প ােয়ত ধান ও অন ান  প ােয়ত 

সদস রা িনেজরাই অনুপি ত থেক যায়। অব া এমনই য পা  অিফেসর সামান  াকও তােক 

উেপ া কের। পাশাপািশ াম সভােতও তহিমনা হন া হয়। পু ষ নতৃ রা আড়ােল চুপ কের 

বেস থােক। এমনিক ১ নং ভাসতারা াম প ােয়েতর মিহলা সদেস রা সা াৎকার িনেত আসা 

সাংবািদকেক ীিতময় দ  সা াৎকার িনেত বাঁধাদান কেরন। িতিন বেলন—‘‘ মেয় মানুষ। কী 

থেক কী বলেব।’’৬ এরকম তাি ল  পেত পেত তহিমনার বুঝেত অসুিবধা হয় না—‘‘…আসেল 

মেয়রা এখনও পু েষর হােতর পুতুল।’’৭ এই সূে ই স ভেবেছ—‘‘ যন প ােয়েতর ম ার 

িহেসেব তহিমনার কােনা  নই। উটেকা এেসেছ। সংসাের পু ষরা যমন মেয়েদর উেপ া 

কের। ক মাধবপুেরর ম ার জীবনকমল যখন আেস, এই কািতক কী বশংবদ হেয় যায়! তাহেল 

কী মিহলা ম ার বেল? আর তখনই তহিমনার মেধ  একিট জদ ও আ স ােনর দিড় পািকেয় 

শ  হেত থােক। গত পাঁচ বছের ায়, এমনই সূ  অবেহলা এবং অপমােনর মেধ  স িনেজেক 

িতি ত কেরেছ। ও িকছু আলাদা কথা বলেলই চাপ, বাঁধা িকংবা উেপ া ডাকরা ি মটা বর 

কের আনেত কম মহনত গেছ? তহিমনা জােন এখােন সাহােয র ব াপাের কােনা দল- গা ী 



 

 

নই। সব পু ষ এককা া।’’৮ উপন ােস িল  রাজনীিতর এই খলােক লখক ব  ব া  পিরিধেত 

াপন কেরেছন।  

এছাড়াও সংসদীয় রাজনীিতর চচার সে  সে  দখা যাে , ােমর ন দুলােলর াচীন 

মি র িনেয় পুরেনা সবাইত বংেশর সিলল কৃে র সে  বতমান াি র মহারােজর । সিলল 

কৃ  রাজনীিতেত গাঁজ হেত চাইেছ। াথাে ষী ও ধা াবািজ মানুেষর উ ািনমূলক কথার ারা 

েরািচত হেয় দুই স দােয়র মেধ  অেহতুক িবেরাধ এবং সা দািয়ক দা ার প পেল 

তােদরই আেখর লাভ হয়, এমন রাজনীিতও চােখ পেড়। সমেয়র পিরবতেনর সে  সে  ধীের 

ধীের পাে  যাে  ামীণ রাজনীিতর াপট। গেড় উঠেছ শহের সং ৃ িত ও পিরেবেশর আদেল 

নতুন আধুিনক াম  পিলিট । ামীণ রাজনীিতর এই পিরবিতত প য মবধমান জনসংখ ার 

চােপ ও অথৈনিতক বুিনয়ােদর নতুন সমীকরণ মেনই তির হে  সটাও বলা বা ল । অতীত 

কােলর সই কণ মাধবপুর ােমর সা কালীন আিধেভৗিতক ােমর পিরেবশ বদেল িগেয় 

ইেলকি ক আেলা এেস গেছ। জনসংখ ার িদক থেকও দখা যায় ায় িতন হাজােরর কাছাকািছ। 

আকাশ বাতাস মািট মঘ িনভর কৃিত অনুসারী সই মা াতার আমেলর চাষবাস, িবেলর মাছ 

ধরা জীবন-জীিবকার সই িত িব িকছুই আর অবিশ  নই। আধুিনকতার উ রণ ঘেটেছ 

জলেসচ ব ব ায়, হাইি ড বীেজর উ  ফলনশীল চাষবােস। সখােন দখা যায় কংি েটর ি জ, 

িরভার িলফট পা  ব ব া। এছাড়াও অথৈনিতক ব ব ারও আমূল পিরবতন ঘেটেছ। পুঁিজর 

আমদািন ও তার ব বহােরর  বদেলর ফেল গেড় উেঠেছ মেনাহারী, রাতুেলর এেলাপ ািথ 

ঔষেধর দাকান। লি  হে  িসেমে র িডলার িশেপ, I. S. D., S. T. D. বুথ বা নািসংেহােমর জন । 

বাড়েছ যাি ক মেপট, মাটর সাইেকেল  মণ। সুতরাং এটা বাঝা যাে , ামীণ 

অথনীিতর য বুিনয়াদ তা দু-কিড়বালা ও বনমালী ভাি র সময়কােল যা িকছু িছল বতমান তার 

পিরবিতত প এখন দখা যাে । R. D. P. ি ম, িবধবা ভাতা ইত ািদ ক  চালু হেয়েছ। 

পিরবিতত রাজৈনিতক াপেট এক নয়া ইমারৎ ত গেড় উেঠেছ। উপন ােস পািরবািরক 

িবে ষেণই উেঠ এেসেছ কণ মাধবপুেরর অতীত আথ-সামািজক ও রাজৈনিতক পিরেবশ 

পিরবতেনর পেরখা। 



 

 

অি দ  : ১৯৬৬ সােলর খাদ  আে ালেনর াপেট সাধন চে াপাধ ােয়র আেলাচ  ‘অি দ ’ 

উপন াসিট লখা। এিট তাঁর থম উপন াস, যা ‘চতুে াণ’ পি কায় ১৯৬৮ সােল কািশত হয়। 

সমকালীন অি গভ ধমীয় সমাজ, রাজৈনিতক পটপিরবতেনর িচ  এবং সাং ৃ িতক পিরেবশ 

ভৃিত িবষয় িল িনেয় আেলাচ  উপন াসিট বিণত হেয়েছ। ১৯৬৬ সােল সম  পি মব  জুেড় 

 হেয়িছল খাদ  আে ালন। লখক িনেজও সই আে ালেন জিড়েয় পেড়ন। লখক ত  

কেরেছন য তাঁর বােক যাওয়া একজন মধাবী ছা , য নািক বয়ঃসি কােল মশ গঁিজেয় 

যাি ল জীবন শলীর পথ তায়। এই বােক যাওয়া ছা  এক সময় এই খাদ  আে ালেন যু  

হয়। আচমকা এই আে ালেনর আ েন পুেড় পরবতীকােল ছেলিট িনেজেক ধের নয়। লখক 

এই জায়গা থেক মেন কেরন য, একজন ব ি  স যিদ াথিমক ভােব া  ব ি ে  পিরণত 

হয়, তবুও িক  সমি গত আে ালেন যু  হেয় স িনেজেক অি ি  করেত পাের। এই িনেয়ই 

‘অি দ ’ উপন াস।  

ইিতহাস ও সং ৃ িতমূলক উপন াস  

পািনহাটা : ‘পািনহাটা’ উপন াসিটেত কথা সািহিত ক সাধন চে াপাধ ায় অতীেতর এক সু  

ইিতহাসেক বতমােনর াপেট উপ ািপত করার চ া কেরেছন। লখক অতীত ও বতমানেক 

একসূে  িথত কের এক অসামান তা দান কেরেছন। আেলাচ  ‘পািনহাটা’ উপন াসিট আেলাচনা 

করেল দখা যােব য, এই অ লিট সব থেম িছল বৗ  তাি কেদর। সখােন চতন েদব এবং 

িনত ান  আসার ফেল সখানকার মানুষ েলােক ব বধেম পা িরত করার একটা সংক  

তির হয়। কননা, ওই অ েলর সম  মানুষ ইসলাম ধেম সাড়া িদেয় া ণ ধম পিরবতন করার 

একটা ভাবনা-িচ া  কেরিছেলন। কারণ তারা িব াস কেরন, ইসলাম ধেমর য আ ান সটা 

সব ই সমান এবং সই ধেমর মেধ  কােনা ভদােভদ নই। এই ডােক সাড়া িদেয় পািনহাটা 

অ েলর মানুষ েলা সংকীণ া ণ ধম থেক বিরেয় এেস ইসলাম ধম হণ করার িস া  নন। 

পািনহাটার জীবেন এতিদন থেক কৃ  ভ রা য ভােব বাউল বাগিদেদর চােখ ছােটা জাত এবং 

যারা গাপেন এতিদন ঘেরর আড়ােল খাল-করতাল বািজেয় নাম গান করেতা। আজ তারা থম 

কােশ  পেথ নেম কৃ  নােমর জপ কের গল। স কােল পািনহাটার মেধ  িছল শা  



 

 

ধমাবল ীরা এবং তােদর াধান  িছল সবেচেয় বিশ। এমনিক িছল বণ িহ ু সমাজ। এছাড়াও 

িছল অেঘারপি েদর দল। সখােন দখা যত মুসলমান ধেমর মানুষেদরও, যােদর ধমও দৃশ মান 

িছল। এরকম পিরি িতেত ৈচতন েদব সবিকছু উেপ া কের সকলেক মািতেয় িদেয়িছেলন। 

একিদেক ধমীয় ভাঙন এবং অন িদেক ইসলােমর িব ার, এই ত স ােক িতিন েখ 

িদেয়িছেলন তাঁর িনজ  উদার মানিসকতা এবং আেবগ ঘন েশ। অতএব ব মাি ক 

পিরবতেনর এই িবন ােসর িবপরীেত দাঁিড়েয় পািনহাটায় ৈচতেন র আগমন এক ঐিতহািসক 

সত  বেল মেন করা যায়। সিদন তাঁর নতৃে  পািনহাটা দেখিছল এক নবযুেগর অধ ায়েক। এই 

পািনহাটােত এেস ইসলামেদর িবজয়রেথর চাকা থেম িগেয়িছল। এই কৃিতে র পুেরা দািবদার 

ৈচতন েদব িনেজই। এমনিক পািনহাটার সকল িণর মানুষেক তােদর জািত-ধম-বণ িনিবেশেষ 

িতিন একসূে  িথত করেত পেরিছেলন। অথচ আজ বতমান সমেয়র এই পািনহাটা খ  খ  

ভােব িবভ  হেয় গেছ। অতীেতর সই ৃিতেসৗধ ও মূল েবাধ সবটাই ধুেয় মুেছ যেত বেসেছ। 

আজ তাই পািনহাটা যন নতুন কারও আিবভােবর তী ারত। আর এই া ণ ধম থেক 

ইসলাম ধেম ধমা িরত হওয়ার য একটা েচ া সটা ব  করার জন ই চতন েদেবর আিবভাব। 

যা িহ ু ধেমর সং ৃ িতর একটা অ  িহেসেব পিরগিণত। পািনহাটা নহাতই একিট ব ীয় জনপথ। 

তেব এক সময় এর একিট িনজ  াত  িছল। িছল উ ল ইিতহাস ও সং ৃ িতগত ঐিতহ  এবং 

রাজৈনিতক, অথৈনিতক ইিতহাসও কােনা অংেশ কম নয়, বশ ঋ  বলা যেত পাের। 

চতন েদেবর পািনহাটায় আগমন ও সইসূে  পািনহাটার পাঁচেশা বছেরর ইিতহাস দধীিচ গা ুলীর 

মেনর অবেচতেন ফুিটেয় তুেল একিট িনেটাল কািহিন বৃ  তির কেরেছন লখক। দীঘ পাঁচ বছর 

ধের িলিখত ‘পািনহাটা’ উপন াস  হেয়েছ দধীিচ গা ুলীর ইিজ চয়াের িব াম নওয়ার মধ  

িদেয়। িতিন এই উপন ােসর ধান চির । Flash Back প িতেত বাের বাের িতিন িফের গেছন 

অতীত ৃিতচারণায়। মফ সল পািনহাটার ছায়ার ঘামটা খুেল নগর হেয় ওঠার কািহিন এই 

উপন ােস বিণত হেয়েছ। সামেন ঝালােনা ক ােল ার দেখ দধীিচ গা ুলীর মেন পেড় পাঁচেশা 

বছর আেগ ঐ তািরেখ িকছু পিরষদ িনেয় মহা ভু বজরা থেক পািনহাটায় অবতরণ কেরিছেলন। 

টিলেফােনর আওয়ােজ দধীিচ গা ুলী বা েব িফের আেসন এবং রাম সােদর মাধ েম তার দাদা 

জ ািত সােদর মৃতু র সংবাদ শােনন।  



 

 

িরটায়ার অধ াপক সদ  পরেলাকগত জ ািত সাদ িছেলন তাঁর ছােটােবলার আইডল। 

কননা স িছল অত  মধাবী এবং ু েলর গব। তাঁর মৃতু র খবর েন াভািবকভােবই দধীিচ 

কখেনা ডুব দন ৃিতর কুয়াশার গভীের, কখেনা ান কেরন এই পািনহাটার ইিতহােসর উৎেস। 

যমন౼ 

‘‘গজ  হািরেয় পািনহাটা সেব মফ সেলর মািলন  ঘুিচেয় একটু একটু আড়েমাড়া ভাঙেছ। 

নদীর তীের একিট ছায়া  িবশাল ঐিতহািসক শ াওলা ধরা তপাথেরর ফলক 

দিখেয়িছেলন। বাধেক  দধীিচ ব বার এ ঘােট পা রেখ ল  কেরেছন, শ াওলার 

আড়ােল কােলা অ েরর খাদাই উেঠ গেলও বাঝা যায় লখা আেছ—এই সই ঘাট, 

নীলাচল হেত ১৫১৪ ি াে র িতিথেত বুধবার চতন  মহা ভু অবতরণ কেরিছেলন।’’৯  

অথাৎ তাঁর মেন পেড় পাঁচেশা বছর আেগ একই িদেন ১৫১৪ ি াে  িক এক গাপন অি র 

টােন রামেকিলর উে েশ  চতন েদব হািজর হেয়িছেলন গ াতীর  বট বৃে র তলায়, যখােন 

পরবতীকােল রামকৃ েদবও এেসিছেলন। মা  দড় িমিনেটর মেতা ফােন কথা বলার সে  

িতিন হািরেয় যেত থােকন িব ৃিতর অতেল। এ জেন ই বাধহয় বলা হয় পৃিথবীেত আেলার 

চেয়ও তগামী মানুেষর মন। ফােন কথা হেত হেতই তাঁর মন পাঁচেশা বছর আেগ ও পেরর 

অতীত বতমােন ঘারােফরা কের। তাঁর ৃিতচারণায় ভাবতই উেঠ এেসেছ চতন েদেবর িবিভ  

স । অতীত বনাম বতমােনর িবিভ   নতুন েপ নতুন আি েক উপন ােস বিণত হেয়েছ। 

এই সে  িতিন সমাজ জীবেনর িবিভ  া েক ছুঁেয় গেছন। লখেকর ভাষায়—উ া ছাই হেয় 

গেল উ া থােক না—পাথের পিরণত হয় যমন, মফ সল তাপা  ছািড়েয় শহর হেল আর মফ -

সেলর চিরে  িফরেত পাের না। অথাৎ বাঙািলর সমাজ জীবেনর িবিভ  পিরবতন ঔপন ািসেকর 

তী  পযেব েণ ধরা পেড়েছ। 

পািনহাটায় মহা ভু ৈচতেন র আগমন, আি জ চ াল ও বৗ েদর আিল ন ও ব ব 

ধম চােরর ঘটনা ঐিতহািসক সত । সই সেত র গভীের ডুব িদেয়েছ দধীিচর মন, মনন।  

তারপর আবারও িফের আেসন বা েবর মািটেত। পরবতীেত জ ািত সাদেক ক  কের গেড় 

ওেঠ ৃিতচারণা। সই সূে  বাঙািলর এই য ভাঙাগড়ার সা িতক কােলর ইিতহাস সটাও 



 

 

আখ ােনর সে  যু  হেয় যায়। এরপর সই ইিতহাস ও সং ৃ িতর অ  িহেসেব েম েম 

অথৈনিতক ভােব পািনহাটার পিরবতেনর িচ  দখা যায়। সই সে  ক ািপটািলজম ডেভলেপর 

একিট ল ণ দখা যায়। রাম সােদর কথা অনুযায়ী বলা যেত পাের— 

‘‘পাঁচেশা বছর পর, বুধবােরই, রাম সাদ যখন ফান করিছল౼অজ াম আর নই সােড় 

চার লে র একিট শহর, ৩৫িট ওয়ােডর িমউিনিসপ ািলিট—িনকট আগামীেতই সরকার 

নািটিফেকশন কের কেপােরশেন পা িরত করেব। শহর থেক নগরীর মযাদা।’’১০  

পািনহাটার সং ৃ িতগত পিরবতন য কেতাটা হেয়েছ সটাও দধীিচ উপলি  কেরন এভােব౼ 

‘‘আজকাল পেথ ঘােট ‘ব’ কারা  ‘চ’ কারা  নেত নেত ভাষািবকৃিতটা গা-সওয়া। 

এমনিক িটিভ-িথেয়টার, রাজৈনিতক নতােদর মুেখ ভাষার আড়াল যন ড়মুড় কের 

ভেঙ পড়েছ। ওই শ িট স যুেগ বয়ঃসি র ব ু রা িনজেন, িনেজেদর মেধ , মাঠঘাট, 

খলাধুেলার বৃে  উ ারেণ সাহস পত না।’’১১  

এমনিক এই পিরবতেনর পেরখা এেসেছ জনসংখ ার ঘনে র িবন ােসও। পি মবে র সব  

নগর অ েলর য ছিব তা পািনহাটােতও ল  করা যায়। দধীিচ মেন কেরন এত মানুষ চািরিদক 

থেক যন ােতর মেতা কের িমেশ যাে । জনসংখ া বৃি র এই চােপ হয়েতা কােনা একিদন 

জনিবে ারণ ঘেট যােব পািনহাটােত। এছাড়াও সখােন জনবসিত িল নানা ব বধােন িচি ত, স 

যমন— 

‘‘ভ াচায পাড়া, বাঁড়ুে  পাড়া, ঘাষ পাড়া, ত র পাড়া, ময়রা পাড়া, িতিল পাড়া িনিজর 

পাড়া—কেতা কী! …আর এখােনর অ ল েলা জাতীয়তাবােদর ঔ েল , দশব ু , সুভাষ, 

রবী নাথ, ফু  চ , বিরশাল, ফিরদপুেরর নােম িচি ত হেয় উেঠেছ।’’১২  

আসেল সাধন চে াপাধ ায় য সময় লখােলিখ  কেরিছেলন তখন পৃিথবীও তার ি ত 

স ূণভােব পাে  গেছ। িব ায়েনর পৃিথবী তখন। িব  াম গেড় তালার নােম  হেয়েছ 

উপিনেবশবােদর নয়া অধ ায়। মতাবােনর থাবা দুবলতর জািতর কালচারেক, তার ভাষােক, 



 

 

ঐিতহ েক াস করেত, অবলু  করেত উদ ত হেয়েছ। এই আ াসেনর মুেখ দাঁিড়েয় তৃতীয় িব  

জুেড়  হেয়িছল সাং ৃ িতক িতেরােধর পালা। সাধন চে াপাধ ােয়র ‘পািনহাটা’ উপন াস তাই 

রসসািহত  মা  নয়—এই স ভ আসেল নয়া উপিনেবশবাদ িতেরােধ িতেরােধরই এক িশি ত 

বয়ান। িশকড় ভালার যুেগ দাঁিড়েয় ােতর িবপরীেত িগেয় িতিন অতীতমুখী হেয়েছন। তুেল 

এেনেছন পািনহাটার িব ৃত সমৃ শালী ইিতহাস।  

এই উপন ােসর সবেথেক উে খেযাগ  চির  দধীিচ। িতিন িছেলন রেলর নামকরা 

ইি িনয়ার। সারাজীবন র ণশীলতােক আকঁেড় ধের বাঁচেত িগেয় জীবনেক উপেভাগ করার আন  

থেক বি ত হেয়েছন। আর এটা যখন িতিন উপলি  করেত পােরন তখন জীবেনর ক ানভােসর 

রং বদেল যায়, সবুজ পাতা িববণ হেয় যায়। আসেল আধুিনকতার সবিকছুই তা আর খারাপ নয়। 

যা িকছু ভােলা তােক হণ করা উিচত। িচর সে  ব ি ে র মলব ন না ঘটেতই পাের িক  

তােত রেসর হািন অ ত ঘেট না—‘জীবেনর িবিচ  দািবর সবিকছুেকই কি ত জীবনদশন দিখেয় 

ছঁেট ফলার কােনা মােন হয় না।’ আ মুখীনতা মানুষেক একাকীে র স ুখীন কের তুলেলও 

বিহমুখী মানুেষর অি ে র সংকেট স ভােগ না। িক  রে র মেধ  এক ধরেনর িবপ তা কাজ 

করেত থােক। সবেশেষ দধীিচ গা ুলীর যৗথ পিরবাের ভাঙেনর িচ  দখা যায়। সংসােরর ঘিড়ও 

যন ব াটািরর অভােব ব  হেয় যেত বেস। দবলেদর বেড়া মামা পরেমশবাবুর মৃতু  হেল শােন 

িগেয় মৃতু র বরাগ  ও চতন েদেবর কীতন র মধ  িদেয় উপন াসিট শষ হয়। জীবনেক 

অ ীকার কের নয়, ীকার কেরই সাধন চে াপাধ ায় ‘পািনহাটা’-র বাতাবরণ সৃি  কেরেছন। তার 

মােঝ াপন কেরেছন দধীিচর জীবন বাহ ও অতীত চারণার ৃিত। চতন েদবেক উপাদান েপ 

হণ কের উপন াস রচনা বাংলা সািহেত   মা ায় হেয়েছ। সিদক থেক ঔপন ািসক 

চতন েদেবর সে  পািনহাটার পাঁচেশা বছেরর ইিতহাসেক অপূব মুনিশয়ানার সে  িমিলেয় িদেয় 

িবিশ ভাব দৃি  ও মেনািবে ষণী শি র পিরচয় িদেয়েছন। মননশীল এই উপন াস সািহেত র 

সব েরর পাঠেকর দয় ছুঁেয়েছ বেল আমােদর িব াস।  

বুলবুিলেত ধান খেয়েছ : সাধন চে াপাধ ােয়র ‘বুলবুিলেত ধান খেয়েছ’ উপন াসিটেত িনিমত 

হেয়েছ বতমান সমেয়র জাগােনা সংবাদ ক াল উ ার, ত িনত রাজৈনিতক চার ও তার 



 

 

াপট। এই াপেটর হাত ধের লখক তাঁর যা া  কেরেছন িবেদিশ পুঁিজবাদীেদর 

আমােদর দেশ িবিভ  সমেয় আগমন ও শাষণ, এছাড়া নীলকর অত াচার এবং আরও িকছুিদন 

পর াধীনতা আে ালেনর এেকবাের শষ পেব আজাদ িহ  ফৗজ এর মরণজয়ী সং াম, 

পরাজয়, ার, িবচার এবং পরবতীকােল তােদর হত ার র েভজা পেথ। এ সে  কথাকার 

য়ং জািনেয়েছন౼ 

‘‘ ানীয় সূ  থেক জানা যায় নীলগে র সােহবগ  অ েল I. N. A. সনােদর হত ার 

পের গাপেন কবর  করা হয়। এই ঘটনােক ক  কের সা াজ বাদী শি র দানবীয় 

মতার বাহ াধীনতার পরবতীকােল N. G. O., গণমাধ ম, রাজৈনিতক দল ইত ািদেক 

আ য় কের অ ঃসিললা ফণা ধারার ন ায় কীভােব নতুন ভােব মাথা তুলল, িব ার 

করেলা তার শাষণ জাল আেলাচ  উপন ােসর পেরােত পেরােত এরই ি েমাচন করা 

হেয়েছ।’’১৩  

লখেকর এই ব ব  থেকই বাঝা যায় আসেল িতিন সেচতনভােবই আেলাচ  উপন ােস 

মতারেক িটেক ধরেত চেয়েছন।   

আেলাচ  উপন ােস ‘বুলবুিল’ বলেত তােদরেক বাঝােনা হেয়েছ যারা বেদিশক, িবিভ  

সমেয় আমােদর দেশ এেস আমােদর গি ত স দেক হরণ কের িনেয় যাওয়ার চ া কের বা 

যারা ভারতবেষর ধন-স দেক লু ন কের িনেয় যেত িতিনিধ  কের। সই সব িবেদিশ 

পুঁিজবাদীেদর ‘বুলবুিল’ নােম আখ া দওয়া যায়। উদাহরণ প বলা যেত পাের౼নীল 

আে ালেনর সময় আমােদর চািষেদর জারজবরদি  নীল আে ালেন যু  কিরেয়েছ। নীল 

আে ালন করার ফেল সখান থেক এই বুলবুিলরা বৃহৎ মুনাফার ফায়দা তালার চ া কের এবং 

শষ পয  ভারতবষ থেক সই অথ হরণ কের িনেয় চেল যায়। এরপর দখা যােব াধীনতার 

পরবতীেত নতাজী সুভাষচ  বােসর I. N. A. সিনকরা যারা এক সময় চেয়িছেলন ভারতবষেক 

একটা াধীন জায়গায় িনেয় আসেত এবং সু ু  শাসন ব ব া বলবত করেত— সই আজাদ িহ  

ফৗেজর এই ে র I. N. A. সনােদর  হত া করা হয় নীলগে র সােহবগ  অ েল। অথাৎ 

এই বুলবুিলরা ধু আমােদর দেশর অথৈনিতক ব ব ার উপেরই আঘাত হেন আিধপত  িব ার 



 

 

কেরনিন, তারা আমােদর দেশর ঐিতহািসক এবং সাং ৃ িতক িদেকর উপরও যেথ  ভাব ফেল 

এবং আিধপত  িব ার করার একটা বল চ া তােদর মেধ  ল  করা যায়।  

ল  করেল দখা যােব াধীনতার পেরও মতার এই মূলেক  অ ত থাকেলা। এই 

সমেয়র নতুন বুলবুিলরা হে  N. G. O., রাজৈনিতক মতাশীল দল, গণমাধ ম এবং িবিভ  চাপ 

সৃি কারী গা ী, যারা িবিভ  ভােব দেশর মেধ  িনেজেদর অব ান ধের রাখার চ া কের থােকন। 

অতএব আজও যারা িবেদশ থেক এেদেশ আেস তােদর স ে  আমােদর দেশর সাধারণ 

নাগিরকগণ এখেনা সি হান। তারা কীভােব ভারতীয় অথনীিত ও সং ৃ িতেক পুেরাপুির াস কের 

ফেলেছ এটাই আেলাচ  উপন ােস বিণত হেয়েছ।   

সাতপু ষ ড  কম :  সাধন চে াপাধ ায় তাঁর ‘সাতপু ষ ড  কম’ উপন াসিটেত নব জে র 

উ য়েনর য ধারাবািহক মূল েবাধহীন অ গিত, সই অ গিতেকই আখ ােন তুেল ধরার চ া 

কেরেছন। িবংশ শতা ীর পরবতীকােলও িক  পুঁিজবােদর ভােলা িদক িলর িবকাশ আজও রেয়েছ 

উেপি ত। উে  উ য়নেক হািতয়ার করার নােম সমােজ চেল আেস উৎকট এক সং ৃ িত। আর 

এই সং ৃ িতর বণতা বা বাতাবরণ আজও বহমান। কােনা এক সময় রলপথ বসােনার হাত 

ধের য কেপােরট সং ৃ িতর বা কেপােরট কালচােরর ভ সূচনা হেয়িছল সই কেপােরট 

কালচােরর িবকাশ এখন গগন শী। সবিকছুর িবিনমেয় আিথক িদক থেক স লতা বা অথ 

রাজগার করাই এখন মানুেষর ধান ল  হেয় দাঁিড়েয়েছ। আর এই বণতা ল  করা যায় এক 

জে র পর আর এক জে র মেধ । লখেকর ‘সাতপু ষ ড  কম’ উপন াসিটর সূচনা হেয়েছ 

বড়লােটর রলপথ িনমােণর িতর মধ  িদেয়। লখেকর ভাষায় বলেত গেল— 

‘‘বড়লােটর কুেম রললাইন পাতবার সােভর খবর পেতই নৃিসংহ রায় িনেজর মাথায় 

বুি  খািটেয় এক হ িব েক ডািকেয় আনেলন। জিমদার বািড়েত পি কা ও িতিথ 

ন ে র গণনা ছাড়া কােনা কােজর সূচনা হয় না। বািড়র সম  েয়া ও কুমারীরা 

িনয়িমত সািব ী, কািতক িকংবা নানা ষ ী ত পালন কের।’’১৪  



 

 

উপন াসিটেত আমরা দুিট খ  আখ ান দখেত পাই, একিট হেলা জাদু বা বতার আখ ান আর 

অন  আখ ানিটর অব ান বা েবর ভূিমেত। থম পিরে েদর ঘটনা বৃ  স ূণভােবই জাদু 

বা বধমীেক আ য় কেরই গেড় উেঠেছ। রলপথ বসােনার মেতা য মহৎ কাজ সটার আড়ােল 

ব বসািয়ক াথ র ার চূড়া  য়াস ল  করা যায়। যা নৃিসংহ রায় ও নিলনী কুমার দুই ভাইেক 

বাইনাির অপিজশন িহেসেব িচি ত করেলও পরবতীকােল িক  িণগত এবং অথৈনিতক িদক 

থেক িবচার করেল তারা কােনাভােবই বাইনাির অপিজশন বা ত িবেরাধী বেল মেন হয় না। 

বরং আমরা িসনাির অফ িসিমলার াটাস বলেত পাির। এই দুই জেনর মেধ  জিমদাির িনেয় 

মতার  যমন আেছ, তমনই আবার সংঘষ ও িতেযািগতাও এই উপন ােস অতীত 

ইিতহােসর বা বতা ও সং ৃ িতেক তুেল ধেরেছ। উিনশ শতেকর ঔপিনেবিশক শাসনকাল, সমাজ 

সং ারক আে ালেনর াপট ও িবিভ  িদক িল লখক সাধন চে াপাধ ায় িনখঁুত ভােব দুই 

িত ী চিরে র মাধ েম তুেল ধরার চ া কেরেছন। এেদর মেধ  যমন দুজনই িচর ায়ী 

বে াবে র স ান ও জিমদাির ব ব ার ধারক, তমনই আবার দুজেনরই জিমদািরও আেছ। 

এজন ই তারা ােম খ ািত অজন কেরন। িক  সং ৃ িত বা কালচােরর িদক থেক দুজন িবপরীত 

ম র বািস া। নৃিসংহ সং ৃ িতগত িদক থেক র ণশীল ও প াৎপদ। যা িকছু বহমান থা, 

সং ৃ িত িতিন তার সমথক। অন িদেক নিলনী কুমার ভােব গিতশীল, সং ারপি , বুি মান 

এবং উদার। কননা িবদ াসাগর তাঁর আিতেথয়তা হণ কের মেয়েদর ু ল িত ার আেবদন 

জানােল িতিন এককথায় স িত দান কেরিছেলন। িনেজর এলাকায় পয়সা খরচ কের িবদ ালয় 

াপন করার সংক  কেরিছেলন। িবধবা িববােহও উৎসাহ দান কেরিছেলন। এছাড়া সতীদাহ 

থার িতিন িছেলন ঘার িবেরাধী। নীলকুিঠর একজন সােহব সতী উ ার করেল তার িব ে  

সমাজপিতরা ু  হেল িতিন সই সমাজপিতেদর র চ ু েক নস াৎ কের সই সােহেবর পােশ 

থােকন। থম পিরে েদ জাদুবা বতার পিরেবশ থাকেলও সখােন বলভােব অতীত চিরতাথ ঢং 

ল  করা যায়। ঐিতহািসক উপন ােস যভােব একজন লখক তার অতীত তথ িন  িববরণ তুেল 

ধেরন বতমান সমেয়র আদেল এখােন িক  সরকম ভােব ঐিতহািসক উপন াস বা ঐিতহািসক 

রামাে র সই আদলিট গেড় ওেঠিন। অতীেতর নিলনী কুমার পাঁচ মুেড়া থেক ন যা ার 

সওয়ারী হেত িনজ  ঘাড়া হিমেক িনেয় যা া কেরেছন। শশধেরর আগরপাড়ার বািড়েত উপি ত 



 

 

হেয়েছন এবং আসেত সময় লেগেছ িতন হর দু-দ । কথেকর কথন থেক জানা যায় নিলনী 

কুমার শশধেরর ঊ তন স ম পু ষ। অতীেতর মানুেষর বতমােনর পটভূিমেত এই আগমেনর 

কথায় বা ব এবং ফ া ািসর জগেতর সংিম ণ ঘেট যায়। এরফেল সৃি  হয় জাদু বা বতার 

ি ল পিরেবশ। শশধেরর তাকােনার অনুভূিত থেক বলা যায়౼ 

‘‘জীবেনর শষ বলায় আগরপাড়ার সব িকছু বদলাবার এমন খ-হিরেবাল অনুভব 

কেরিন। যার যা পুরেনা বসত, াস- ােসর জিম, ভেঙ ফািটেয় াট। অিলগিল রা া 

এমন চেপ গেছ সারা বছর নদমার জল সের না। একটু ভািব পশলা ঝরেলই, হাঁটুর 

ওপর প া  িটেয় আবজনার জেল পা খ াপলােত হয়।’’১৫  

অথাৎ আগরপাড়ার এই পিরবিতত েপ সবুেজর িচ টুকু মুেছ যেত বেসেছ। গেড় উেঠেছ 

ব তেলর াট। আর একােলর আগরপাড়ায় সাতপু েষর সমেয়র ব বধান ঠেল ঘাড়ার িপেঠ 

এেসেছন নিলনী কুমার। শশধরেক অবাক কিরেয় িতিন অকপেট তার আ পিরচয় দওয়ার চ া 

কেরন౼ 

‘‘এিক কােনা মায়া জাদুর জগত? ঐ ভুতুেড় বুেড়াটা শশধেরর সব িকছু ওলটপালট কের 

িদেয়েছ। অথচ কাউেক ডেক এেন যাচাই করাও যাে  না। িনেজেক বেলেছন ঊ তন 

সাতপু ষ।’’১৬   

এরপর দখা যায় নিলনী কুমার ও শশধর একসে  নৗকা যা া কেরন। সই যা া িক  বতমান 

থেক অতীেতর িদেক যা া। এর ারা সমেয়র াি ক সুিবন াস ল  করা যায়। নিলনী কুমােরর 

যা া যমন౼বতমান থেক বতমােনর িদেক িক  অন িদেক শশধেরর কােছ সই বতমানেক ব  

দূেরর অতীত বেল মেন হয়। মাঝখােন ধু সাতপু েষর ব বধান।  

অতএব নিলনী কুমােরর সে  তাঁর যা া হেলা বতমােনর উজান ঠেল সমেয়র কৃি ম 

কৗশেল চেড় অতীত যা া। এভােবই আেলাচ  উপন ােস বতমান এবং অতীত একসূে  িথত 

হয়। রল যা ী শশধেরর মেন হয় জগত যন ইিতহাসেক বদেল িদেয় এমনভােব পুরেনা সব 



 

 

স ক িছ  কের নতুন যুেগ ঢুেকেছ তা ভাবনার অতীত। লখক মেন কেরন, যা িকছু বতমান 

তার পছেন আেছ ‘Continuity of Time’ এই সময় চতনাই উপন াসিটর মৗিলক । 

জীবন-জীিবকা ও সমাজ-জীবনমূলক উপন াস 

গিহন গাঙ : সাধন চে াপাধ ােয়র ‘গিহন গাঙ’ (১৯৭৯ ি :) উপন াসিট ‘ াি ক’ পি কায় শারদীয় 

সংখ ায় কািশত হেয়িছল। লখক সু রবন অ েলর মােলােদর জনজীবন, জীিবকা, রাজৈনিতক 

ও অথৈনিতক াপটেক খুব কাছ থেক িনিবড়ভােব পযেব ণ কেরেছন। সজন ই হয়েতা এই 

উপন ােস দখা যায় জেল মািঝেদর উপর বহমান অিবচােরর িব ে  সং াম, তমনই অসংগিঠত 

হওয়ার এক ব থ েচ াও আমরা দখেত পাই। লখক এই উপন ােস জেলেদর এক কেঠার 

জীবন সং ােমর বা ব িচ  তুেল ধরার চ া কেরেছন। উপন াসিটেত দখা যায় কলকাতাগামী 

একদল যুবেকর যমন ব থ আ ত াগ, তমনই মধ িব  মানুেষর দাদুল মান অব ারও এক িচ  

পির ু ট হেয়েছ। এছাড়াও মহাজন, আইন র ক ও ধম ব বসায়ীেদর সমেবত ও সংগিঠত ভােব 

য শাষণ এবং মােলাপাড়ার জেলেদর জীবন িবপে র এক অসহায় অব ার জীবনিচ  লখক 

তুেল ধেরেছন তাঁর ‘গিহন গাঙ’ উপন ােস।  

লখক এখােন দিখেয়েছন য জীিবকার তাড়নায় মানুষ িশকার করেত িগেয় কীভােব 

িনেজরাই িনমমভােব িশকার হেয়েছন। তােদর ক ণ পিরি িতর ছিব তুেল ধেরেছন এভােব౼ 

‘‘ বঁেচ থাকার এই একিট- কৗশলই জ  থেক িশখেত হয়। কেব থেক কউ জােন না। 

পৃিথবীর বুেক নদী-সমুে র কূল ধের ধের ছুেট বড়ায় জীিবকার স ােন। গােঙ মাছ 

ফুিরেয় গেল, তারা নতুন আ ানা গেড়। এখােনও িদেন-িদেন মাছ যত অ তুল হেয় 

উঠেছ, বাড়েছ িত ি তা। িবন-জােল এই বতনা হাঁসফাঁস কের। তখন আশ ায় 

মােলারা ছুেট চেল গাঙ বেয় আরও দি েণ, ওই মাহনার খািড়, জ েলর িদেক। 

জীবেনর মায়া-মমতা, মৃতু র আশ া করার সময় পায় না। চাখ েলা ি র, নানাজেলর 

বুক বেয় িশকািরর মেতা নেম যায় খািড়েত, অরেণ র কােল।’’১৭  



 

 

উপন াসিটর আখ ান যেহতু িবন  হেয়েছ সু রবেনর াম জীবেনর পটভূিমেত, সসময় 

সু রবেন জীিবকা অজেনর য চািহদা সটা মােটও ে র উপেযাগী িছল না। অিধকাংশ 

মানুষই িনেজেদর জীবন িবপ  কের মধু সং হ কের ও মাছ ধের। কুিমর ও দি ণ রােয়র 

অনুচরেদর আত  এেদর িনত িদেনর স ী। কখন ক বােঘর পেট যােব কউ বলেত পাের না। 

এর সে  রেয়েছ ওতে াতভােব মহাজনী ঋেণর বাঝা। এই ঋেণর জাল থেক মুি র য়াস 

করেলও পিরেশেষ সটা স ব হয় না। তােদর মেধ  াভ িবে াহ দানা বাঁধেলও এই অ হীন 

অসহায় মানুষ িল শষ পয  হার মানেত বাধ  হন। কারণ রা ীয় মতােকে র উপ-

মতােক , পুিলশ- শাসন সবাই একেযােগ অথৈনিতক মতােকে র ভূিমকায় অবতীণ হেয় 

যান। এর ফেল সম  রকম িতবাদ ও িতেরাধ শষ হেয় যায়। চলেত থােক অসহায়ভােব 

আ সমপেণর পালা যা আেলাচ  উপন ােসর বিচে  িচর ন বা বতায় উেঠ এেসেছ।  

‘গিহন গাঙ’ নামিটর মেধ  থেকই আমরা জানেত পাির এিট একিট নদীেকি ক 

উপন াস। এই উপন ােস নদীিটর নাম িছল বতনা। মােলােদর জীবনযা ার মেতাই বতনার াত 

শা  ও িন র । উপন ােস মাছ ধরেত বিরেয়িছল লিলত ও তার পু  পদ, হারান। সু রবন 

অ েল মাছ ধরেত িগেয় জেলেদর বােঘর পেট যেত হয় এটা িনত িদেনর ঘটনা। িঠক 

একইভােব লিলত মাছ ধরেত িগেয় বােঘর পেট চেল যায়। আর এই শাক সংবাদ পদ বহন 

কের িনেয় আেস মােলাপাড়ায়। িক  যেহতু লখক সাধন চে াপাধ ায় থম থেকই জীবন চতনা 

বা বােধ এেকবােরই ব িত মী িছেলন, তাই অনু পভােব এখােনও বহমান ােতর িব  

পথযা ী। লখক এই ব ি  মৃতু র ঘটনােক ক  কের উপন ােসর আখ ানেক িবন াস করেলন 

এক বৃহ র ক ানভােস। এর সে  সে  তুেল ধরার চ া কেরেছন সমােজর অথৈনিতক জীবেনর 

মতােকে র িবিভ  প এবং তােদর শাষেণর বড়াজােল কীভােব িনঃ  হেয় যায় মােলাপাড়ার 

জেলেদর জীবনযা া। আেলাচ  উপন ােস লখক তারই বা ব ও ক ণ িচ  এঁেকেছন। এই 

জীবন য ণার কথা আরও বিশ কের শ হেব উপন ােসর ব বসায়ী চির  আবদুল মহাজেনর 

ফি -িফিকর সুেদর বড়াজােল। আবদুল মহাজন মােলােদর মাছ ধরার জন  আগাম দাদন িহেসেব 

টাকা ধার দন। িক  তার পিরবেত মােলারা কম দােম বা কখেনা কখেনা িনেজেদর লাকসােন 

তার কােছ মাছ িবি  করেত বাধ  হয়। সু রবেনর মােলােদর জীবন-জীিবকা কাযত স ূণটাই 



 

 

তার হােত িনভর কের। মােলােদর উপর তার িনয় ণ মতা এতটাই ব াপক য পদ িপতােক 

হারােনার শাক পয  ভুেল যায় এবং শাক চেপ ধের মাছ িনেয় আবদুেলর কােছ প ছােনার 

জন  সদা ব  হয়। আবদুেলর মেতা হাজার হাজার মহাজন সাধারণ মানুষ তথা জেলেদর জীবন-

জীিবকা অজন করার জন  যভােব দিমেয় রেখ িবিভ  ছলচাতুরী কের ব াপক মুনাফা অজন 

করার চ া কেরন সই বা ব অিভ তার সা ী লখক িনেজই। তার একিট উদাহরণ দওয়া 

যেত পাের౼ 

‘‘আবদুেলর তজন-গজন এবং ঘাটবাবুর ফুট কাটার মেধ  একটা গভীর অথ অ ীভূত। 

এক অ রাল ােথর যাগসূ  তির হেয় আেছ। ওই সুেতার টােনই যেকােনা মূেল  মাছ 

বচেত বাধ  হয় মােলারা।’’১৮ 

অথাৎ আবদুল ও খাটবাবুর অ রাল ােথর যাগসূে র কারেণ যেকােনা মূেল ই মাছ বচেত বাধ  

হেত হয় মােলােদর। এেহন ষড়যে র কােছ লিলত আ সমপণ কের বঁেচ থাকার চ া কেরিছল। 

অন িদেক িপতার মৃতু র পর পদ সব থম এই রকম শাষেণর িব ে  অথাৎ দুেবাধ  জাল 

থেক বিরেয় আসেত চেয়েছ সেচতন ভােব এবং দয়ােলর উে েশ  বেল౼ 

‘‘না জ াঠা, জ েল আিম যাব না। বতনায় িবন-জােল যা উঠেব, কা-অপােরিটেপ বচেল 

টাকা বিশ আেস। … নৗেকা আর জােলর টাকা আবদুলেক তা িদেয়ই ধব।’’১৯   

এর থেক বাঝা যায় মতার য পশী আ ালন তার িব ে  জা ত হয় এই পদ। সে  সে  

িতবাদ ও িতেরাধ গেড় তালার একিট সংঘব  য়াস ল  করা যায়। পদর এই িতবােদর 

র পূেবই জেগ উেঠিছল বতনার তীের। বতমােন িপতার অকাল মৃতু র কারেণ আরও দৃঢ় কে  

িতেরাধ গেড় তুলেত দখা যায়। লি পুঁিজর মতার য মূল ক  সটােকও ভেঙ ফলার 

একিট েচ া কেরন। এর ফেল গেড় উেঠিছল Co-Operative। জেলেদর Co-Operative। এর 

মূল উৎসাহ দাতা িছেলন একজন আদশবাদী ডা ার। যিদও এই ভূপিত বমেনর নােম িবতক 

তির হয়। এই ভূপিত ডা ার নািক েদশী ডাকাত ইংেরজ আমেলর লাকজন তাই মেন করেতা। 

পরবতীকােল কারও কথায় ইিন পুিলেশর লাকজন, কারও মেত িতিন নািক রাজৈনিতক দেলর 



 

 

কমী, আবার কারও মেত িতিন ধম চারক। তেব আর যাইেহাক মাছমারােদর িনেয় Co-

Operative তির তারই কৃিত । িনমমভােব িনযািতত এই জেলেদর মেধ  সব থম িতিনই 

সংঘব ভােব িতবােদর আ েনর িশখা িলত কেরেছন। অবেশেষ িবিভ  টালবাহানার মেধ  

থেক মােলারা এই Co-Operative পিরত াগ কের। সে  সে  আে ালনও ভেঙ যায়। এমনিক 

শষ পয  পদ Co-Operative এ দলবল িনেয় পুনরায় যাগদােনর িস া  িনেলও নতুন কের 

আবার   হেয় যায় এবং িতবােদর এক নতুন অধ ােয়র সূচনা হয়। অথাৎ ‘গিহন গাঙ’ 

উপন ােস সাধন চে াপাধ ায় নেম এেসেছন সু রবেনর াি ক জনজীবেনর মেধ । এই সই 

অ ল যখােন বাঘ ও কুিমরেক সে  িনেয়ই মানুেষর িনত  িদেনর পথ চলা। মধু সং হ, মাছ ধরা 

এই অ েলর ধান জীিবকা। আধা সাম তাি ক সমাজ ব ব ায় এেদর জীবনেক ও াগত কের 

রেখেছ মহাজনী ঋেণর দুেবাধ  জাল। এর থেক মুি র আকা া য জেগ ওেঠ না এমন নয়। 

িক  পুিলশ- শাসন, রাজৈনিতক দল সবই এই অথৈনিতক শি র সাহায কারীর ভূিমকায়, এেদর 

সে  সে  মহাজনী শি ও এক রহস ময় স ক সূে  বাঁধা। ফেল িতবাদ- িতেরাধ অ ু েরই 

ঁিড়েয় যায়। বারংবার রিচত হয় িনঃশত আ সমপেণর এক িববণ ইিতহাস। ‘গিহন গাঙ’ 

উপন ােস সাধন চে াপাধ ায় এই িচর চনা বা বতায় উে ািচত কেরেছন িশ ীর দৃি  িনেয়। তেব 

আেলাচ  উপন ােস  ও সংঘাত ধুমা  অথৈনিতক াপেটর মেধ ই সীমাব  নয়। এই , 

সংঘাত ও িতবাদ- িতেরােধর য অিভমুখ তা সামািজক-সাং ৃ িতক ে র িবিভ  াে ও 

সািরত হয়।   

িপতৃভূিম : সাধন চে াপাধ ােয়র ‘িপতৃভূিম’ (১৯৮৫) উপন াসিটর ানীয় াপট সুদূর পি মব  

থেক ঝাড়খে র হািতিটলা পয  িব ৃ ত। উপন ােসর ক ীয় চির  হেলা এক অবাঙািল িহি ভাষী 

িন বেগর যুবক মিতয়া। তার জীবনযু , দা ত  জীবেনর সক ণ িচ  এবং সবেশেষ িপতৃভূিমর 

িত তার য আেবগ ও টান এবং তা থেক বদেল যাওয়া ভৃিত িবষয় িল লখক আেলাচ  

উপন ােস পিরেবিশত কেরেছন। উপন ােসর থম িদেক লখক মিতয়া এবং তার ািত াতা 

সু েক এেক অপেরর িব  চির  িহেসেব তুেল ধেরেছন। এই দুই চিরে র িবিভ  িবষয় িনেয় 

 ও সংঘােতর মধ  িদেয় আখ ােনর গিত এিগেয়েছ। মিতয়া তার দাির  িবড়ি ত জীবন িনেয় 

সুেখ থাকার চ া করেলও পরবতীকােল সু র আিবভাব তােক িবপযেয়র মেধ  ঠেল দয়। যিদও 



 

 

মিতয়া এবং সু  দুজনই জীবন-জীিবকার তািগেদ পি মবে  পদাপণ কেরন। পরবতীকােল 

মিতয়ার অনুপি িতেত সু  যভােব ল ীর দেয় জায়গা কের িনেয়েছ তা একিট জিটল 

স েকর আকার ধারণ কের। শেষ সু  এবং ল ী দুজেনই চেল নতুন জীবেনর স ােন। এরপর 

দখা যায় ল ীর সংসার জীবন ত ােগর ফেল মিতয়ার আয় কেম যায়। কারণ পূেব দুজেনর 

আেয়র মা া িদেয় কােনারকম পট চলেতা িক  এখন মিতয়ার একার আেয় পট চলেব িক 

কের এটার কােনা উ র নই মিতয়ার কােছ। শষ পয  সংসার চালােত মিতয়া বাড়িত আেয়র 

পথ অনুস ান কের। এ সে  সাহারাব হােসেনর কথা অনুযায়ী౼ 

‘‘সাধন চে াপাধ ােয়র উপন াস আমােদর বুি ত ী ও দয়ত ীেত সময়-স েটর আবেত 

আটেক পড়া মানুেষর অি হীনতার আতনাদেক মু মু  তর - িনেত রণ কেরন। 

সখােন উপন ােস-উপন ােস মূত হয় ব ি র অি হীনতার স ট, সমােজর 

অি হীনতার স ট এবং শষ পয  িব  মানবা ার অি হীনতার স েটর চালচযা।’’২০  

অথাৎ জীবনযুে  িব  মানুেষর াণস া িতবাদ- িতেরােধ নয়, সমেঝাতার পেথ ায়শই 

খাঁেজ মুি র পথ। উপন ােসর নায়ক মিতয়ােক শষ পয  দখা যায় থম িদেকর াভ ও রাগ 

ভুেল িগেয় সু  ও ল ীর সে  স সমেঝাতার পেথ হাঁটেত চায়।  

সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােসর পটভূিম মূলত ামেকি ক, তাই াম িভি ক মানুেষর 

জীবেন ওঠানামা, জিটলতা, রহস ময়তা এবং ম পিরবতনশীলতা তাঁর উপন ােসর চির িলর 

মেধ  ায়শই ল  করা যায়। আেলাচ  উপন ােসও দখা যায় মিতয়ার াম হািতিটলা াম—

এখানকার মানুেষর দাির  িনত স ী। দািরে র এতটাই েকাপ য দুেবলা-দুমুেঠা খাবার পায় না 

এখানকার া বগীয় মানুষজন, তা উপন ােসর ধান চির  মিতয়া ও লাকনােথর কেথাপকথন 

থেক জানা যায়— 

‘‘উনুন লেব না বেল মিতয়াও িবেশষ মাথা থামায় না। লাকনােথর চােয়র দাকােন 

বািকর খাতা যতিদন আেছ, িদন চেল যােবই। লাকনােথর সে  যুি  আেছ িতিদন 

অফুর  চা ও সকাল-িবকাল িট ধার পােব স। এর বিশ লাকনাথ খাতায় তুলেত 



 

 

রািজ নয়। আর মােসর থম তািরখ পাই-পয়সা শাধ না িদেল দাকােনর সীমানায় 

ঢুকেত দয় না লাকনাথ।’’২১ 

 এছাড়াও উপন ােস দািরে র ছাপ মিতয়ার পাশাক পিরে েদর মাধ েমও ফুেট ওেঠ এভােব— 

‘‘পাইকাির মােপের ু ল স—খাঁিক হাফ-প া  এবং শাট— বঁেট শরীরটায় কাঁেধর িনেচ 

এক িবঘৎ পুট নেম থােক। এই মাকামারা পাশাক ছাড়া গত দশ-বােরা বছর এলাকার 

লাক মিতয়ার দেহ অন  িকছু চরেত দেখিন। হাফ-প াে র ভাঁজ ফঁেসা হেয় ঝালেরর 

মত ঝুেল পেড়েছ, জামািট তল িচটিচেট।’’২২    

পরবতীকােল জীবন জীিবকার জন  মিতয়ার িতবাদী স া জেগ ওেঠ এবং ােমর মানুষ সই 

িতবােদ সািমল হয়। িক  মাহন িসংেহর দলবল সশ  ও অেনক বিশ শি শালী হওয়ায়, 

মিতয়ার নতুন জিমেত অিধকার িনেত এেস মাহন িসংেহর া বািহনীর খ ের পেড়। আচমকা 

আ মেণ তারা ছ ভ  হেয় পেড় এবং এই রাষ স ূণটাই মিতয়ােরর উপর িগেয় পেড়। 

উ বেণর ারা অত াচািরত এই মানুষ িলর দুবলতার সুেযাগ িনেত হাতছাড়া কের না মৗলিবর 

দলও। তারা ধমা িরত কের অেনক মানুষেক, এমনিক মািতয়ােকও ধমা িরত হেত হেয়েছ তার 

নাম মিতয়া থেক মিতন হেয় যায়। শত আঘাত সে ও মিতয়া মািটর টান বা িশকেড়র টান 

কখেনাই ভুলেত পােরিন। তাই তা মিতয়া সু  হওয়ার পর কলকাতা িফের এেসেছ িঠকই িক  

তা িচরকােলর জন  নয়। কলকাতার িনি ত জীবেনর মাহ ত াগ কের ী, স ান-স িতেদর সে  

িনেয় িচরতের অিন য়তার অ কার ঘরা িপতৃভূিমর হািতিটলায় িফরেত চায়—আসেল িপতৃভূিমর 

াপেট দখা যায় কাথাও ‘িপতৃভূিম’ িহেসেব পিরচয় িচ  িনেয় মানুষ েলা িথতু হেত পাের 

না। রাজনীিত অথনীিত ও সামািজক কারেণ, মিতয়ােদর মেতা মানুষরা মরীিচকার মেতা িপতৃভূিম 

খঁুেজই যায়। এ সে  লখক বেলেছন— 

‘‘দলটা দরাজ পিরেয় যায়। রা ায় কউ িজ াসাবাদ কের না। সবাই ব । ধু অ ূত 

নীল আকােশর মােঝ সূয লেছ। ওর নাম সময়। দলটা িনঃশে  ভয়ংকর অজানা 



 

 

ভিবষ ৎ মাথায় িনরাপ ার সামান  ভূখে র জন  সই সমেয়র ােত গা ভািসেয় কাথাও 

প ছুেত চায়! তােদর িপতৃভূিম!’’২৩ 

লখক এই উপন ােস একিদেক দিখেয়েছন মিতয়ার জীিবকা অজন বা ব ি  জীবেনর িত িব 

আবার অন িদেক দিখেয়েছন িশকেড়র স ােন বা পার িরক জীবেনর গি  পিরেয় বৃহ র 

সমাজ পিরেবেশর ছিবেক। মূলত মিতয়ােক ক  কের এই উপন াসিট রিচত হেলও এিট িক  

কােনা ব ি  মানুেষর ািজক কািহিনর আখ ান নয়। লখক ব ি  চির  অবল ন কের 

উ রাধুিনক িবে র িব ািয়ত সভ তার বৃহ ম সত েক উপ াপন করার চ া কেরেছন। কারণ 

বতমান সমেয় দখা যায় হাজার হাজার মানুষ উ া  হে  এবং িশকড় চু ত হে , আর সটা 

কােনা রাজৈনিতক দা ার ফেল নয়। এর ধান কারণ জীবন-জীিবকার তািগদ। অথৈনিতক 

বষেম র কারেণ আজ দুেবলা দু-মুেঠা অ  বে র জন  মানুষেক তােদর িপতৃভূিম বা িশকড় ছেড় 

ানা িরত হেত হে —এই সমাজ বা বতাই আখ ােন বিণত হেয়েছ।  

দুই িঠকানা : সাধন চে াপাধ ােয়র ‘দুই িঠকানা’ উপন াসিট হেলা দশ ভােগর য ণা এবং আদশ 

িন  আিদনােথর িঠকানা অনুস ােনর ইিতহাস। তেব এই আিদনােথর িঠকানা মূলত িতনেট। 

থমত, িছ মূল হওয়ার আেগ আিদনাথ থাকেতা বাংলােদেশ। ি তীয়ত, পািটশেনর পর 

কলকাতার বি জীবন এবং তৃতীয়ত, পুঁিজ বা নাগিরক কলকাতার চােপ ডায়ম হারবােরর নতুন 

িঠকানায় সপিরবাের বুেক য ণা িনেয় আিদনােথর পুনবাসন। ছােটা ি য়নােথর হাত ধের অেনক 

রে র নদী পিরেয় দশ ছেড়িছেলন আিদনাথ। িক  সময় পিরবতেনর াপেটর সে  

িনেজেদর িমিলেয় িনেত না পারার জন  অবেশেষ আিদনাথ-ি য়নাথ পিরবারেক স ুখীন হেত হয় 

এক িবিচ ময় অি হীন ংেসর িকনারায়। য আিদনাথ একটা শ  আদশেক দাঁড় কিরেয় 

িনেজর পিরবারেক গেড় তালার আ াণ েচ া কেরন িক  পুঁিজবাদী শি র হাওয়ায় তার অি  

িবলীন হেয় যায়। সমেয়র এই কিঠন ােতর তােল আিদনাথেক কলকাতা ছেড় আসেত হয় 

ডায়ম  হারবাের কােনা এক া বতী ােম। এটাই হেলা আপাতত তােদর নতুন িঠকানা। মাথা 

গাঁজার ঠাঁই বদলােত বদলােত আগামী ভিবষ ৎ হয়েতা পােব নতুন িঠকানার অনুস ান। যার  



 

 

ইি ত লখক িদেয়েছন যখন ি য়নাথ িব াস অিব ােসর দালাচল িচে  খাকার উে েশ  

বেল౼‘‘িক হেয়েছ! আিম না পাির, তারা তা পারিব!’’২৪  

এরকম  িনেয়ই মানুষেক বঁেচ থাকেত হয়। সাধন চে াপাধ ােয়র মেত౼ 

‘এক সময় আমােদর মেন হেতা, কারও মিনেফে া বা ব ব েক সািহেত  পা িরত 

করাই সািহেত র দায়ব তা। িক  আমােদর আরও ব াপক, ব া  জায়গায় যেত হেব। 

সািহেত র কােনা দায়ব তা নই তাও আিম িব াস কিরনা। িক  দায়ব তা হেলা শি  

িনঃসরেণর,  তির করার।’       —সা াৎকার, আজেকর হরী, ১৪০৩।  

অথাৎ লখক ‘দুই িঠকানা’ উপন ােসর িশে র শত মেনই আিদনাথ-ি য়নােথর য় যু  ে র 

অি ম রি টুকু পরবতী জে র হােত তুেল িদেত চান এবং এখােন লখক িবষ তার য ভার 

সটােক লাঘব করার চ া কেরন।   

উপন ােসর াপেট দখা যায় দশভাগ পরবতী সমেয় ওপার বাংলা থেক য উ া  

বা বাঙািলরা এেদেশ এেসিছল তারা কলকাতােক এবং পা বতী বািলগ , টািলগ  ভৃিতেক 

নতুন ভােব গেড় তালার চ া কেরিছল। তৎকালীন সমেয় এইসব অ ল িছল এেকবােরই 

িছ মূল। এরপর যখন ধীের ধীের উ য়েনর গিতধারা কলকাতায় এেস প ছল তখন দখা যাে  

তারা আর আেগর িঠকানা অথাৎ কলকাতায় থাকেত পাের না। কলকাতা তােদর হােত যারা পুঁিজ 

বা মূলধেনর মানুষ। একিদন যারা এই কলকাতােক নতুন কের গেড় তালার  দেখিছল 

তারাই আে  আে  এই কলকাতা থেক িছ মূল হেয় যাে । তােদর িঠকানা হেয় গল 

ডায়ম হারবার, বারাসাত ভৃিত ােন। এই নতুন জীিবকা বা নতুন উ য়েনর জায়ােরর ফেল 

থম িদেকর যারা বসবাস গেড় তুেলিছল তারাই আজ দূের সের গল। উ য়েনর নােম এই অথ 

বা পুঁিজবাদী মানুষ িল অেথর জাের কলকাতােক দখল করেত  করেলা। অথচ য 

কলকাতােক এক সময় মধ িব  ও সং ৃ িতবান বাঙািলরা ওপার বাংলা থেক এেস গেড় তুেলিছল 

ধীের ধীের দখা যায় সখােন তােদর আর বাস ােনর কােনা জায়গাই রইেলা না। যার দ ন 

তােদর দুই িঠকানা হেয় গল। অথাৎ লখেকর মেত, এই পুঁিজ, মূলধন এবং তার য আ াসনী 



 

 

ভূিমকা এসেবর ফেল সু  জীবনেবাধ ও সং ৃ িত ভাবনা স  মানুষ িল ধীের ধীের আমােদর 

সং ৃ িত ক  থেক িছ মূল হেয় যাে  এেকবাের দূর থেক ব দূের। যা আিদনাথ-ি য়নােথর 

মেধ  পিরলি ত। তােদর িনেজর জীবন জীিবকা গেড় তালার জন  তারা যমন িনেজর পােয় 

দাঁড়াবার চ া কেরেছ এবং সই সে  িশকড় গড়ারও চ া কেরেছ। িক  পুঁিজর চােপ উ য়েনর 

চােপ উে দ হেয় যাে  অন  িঠকানায়। কলকাতা নামক য সাং ৃ িতক রাজধানী সটা মা েয় 

পিরণত হে  িভ  সং ৃ িতর কে । তাই ‘দুই িঠকানা’ উপন ােসর মেধ  দখা যায় অেথর বা 

পুঁিজর চােপ কীভােব আিদনাথ ও ি য়নােথর জীবন-জীিবকার পিরবতন ঘেট তারই দৃশ  পট।  

উেদ াগ পব : সাধন চে াপাধ ায় তাঁর উপন ােসর মেধ  চলমান জীবন-জীিবকা ও সং ৃ িতগত 

পিরবতনেক এক িশে র বা বতায় িতফিলত করার চ া কেরেছন। তাঁর উপন ােস যমন 

একিদেক জীবন সং াম ও জীিবকা অজন কের বঁেচ থাকার তািগদ িঠক অন িদেক সং ৃ িত বা 

Culture- ক আঁকেড় ধরার য়াস। আেলাচ  ‘উেদ াগ পব’ উপন ােস লখক াম জীবেনর ত  

অিভ তােক তুেল ধরেত সেচ  হেয়েছন। সাধন চে াপাধ ায় দীঘ ষাট বছর ধের এই আিদবাসী 

ওরাঁও পাড়ার সে  ওতে াতভােব জিড়ত। ওরাঁওরা তৎকালীন সমেয় কনা জিমর মািলক িছল। 

কননা তখেনা আিদবাসীেদর জিম কনার কােনা আইিন অিধকার চালু হয়িন। লখক যেহতু এই 

ওরাঁও স দােয়র মানুেষর িববাহ, মৃতু , িব াস, দবেদবী, ভূত- ত ভৃিত দখেত দখেত বেড়া 

হেয়িছেলন তাই তােদর কৃিষ ও সং ৃ িত স েক অবগত। িক  পরবতীকােল সমেয়র সে  সে  

জনসংখ ার চাপ বৃি  পেয়েছ িক  আিথক ভােব তারা িপিছেয়ই িছল। তেব তােদর জীবনযা ায় 

িকছুটা পিরবতন হেয়েছ। অথাৎ য আিদবাসী সমােজর মানুষরা দীঘ একেশা দড়েশা বছর ধের 

একটা অ েল অবি ত আেছ সখােন তােদর এক িদেক যমন চতনার বৃি  ঘটেছ আবার 

অন িদেক সই আিদবাসীরা িক  তােদর সং ৃ িতর ঐিতহ েক হািরেয় ফলেছ। কননা এই 

আিদবাসীরাই িক  বাঙািলেদর সে  া ে  বাংলায় কথা বলার বণতা দখায়। এই য পুরেনা 

সং ৃ িতেত পিরবতেনর একটা ঢউ চেল আসেছ এবং আে  আে  তােদর Identity বা আ  

পিরচয় পাে  যাে , সটাই লখক তুেল ধেরেছন। এই উপন ােস যমন আ  পিরচয় র ার 

য়াস আেছ তমনই যুি  ও আধুিনকতার সে  একা  হেতও আ হী দখা যায়।  



 

 

ছাটনাগপুর অ েলর ‘ওঁরাও’ সমােজর মানুেষরা ায় দুই শতা ী আেগ ভেঙ ভেঙ 

ছিড়েয় পেড়িছেলন উ র িবহার, দি ণ িবহার (বতমান ঝাড়খ ) ও বাংলার িবিভ  অ েল। 

চি শ পরগনার B. T. রােডর ধাের পানিশলা, তালবা া নােমর াম িলর া েদেশ গেড় 

উেঠেছ তােদর বসিত। সখােন জিম মািলকেদর জিম চাষ কের তারা। িচরকালই তারা শািষত 

হেয়েছ কারণ তারা িহেসব করেত পটু নয়। চািষেদর পে  তির হওয়া নতুন আইনও তারা 

জােন না। িক  িদন বদলায়। রাজৈনিতক চতনা বৃি  পেত থােক। তেব রাজৈনিতক দলাদিলর 

মেধ ও সিত কােরর আদশ িনেয় কােনা কােনা মানুষ এই জনেগা ীেকও তােদর াপ  

অিধকােরর পেথ িনেয় যেত সহেযাগী হন। কােয়িম ােথর সে  তােদর সংঘাত বাঁেধ। রাজনীিতর 

মতা চে র বৃে  থাকা ব ি রাও ওঁরাওেদর মন আর কৃত ম ল কাথায়—তার কােনা িহেসব 

রােখ না। এই িবষয়ব  িনেয় লখা উপন াস ‘উেদ াগ পব’ (১৯৮২)।  

বতমান সমােজর িশ া ব ব া মূলক উপন াস  

ধির ী : সাধন চে াপাধ ােয়র ‘ধির ী’ (২০০৭) উপন াসিট বতমান সমেয়র িশ া ব ব ার একিট 

িদক িনেদশক বলা যেত পাের। আেলাচ  উপন ােসর ধান চির  া ন ু ল িশ ক িনিখেলশ 

তলাপ । িনিখেলশ তলাপাে র া ন ছা  বংশী সরকার, িযিন পশায় A. D. I. িছেলন। এই 

দুজেনর কেথাপকথেনর মধ  িদেয়ই উপন ােসর বণনা গিত পায়। বংশী িবিভ  কথা সে  

অ পূণা ু েলর া ন ধান িশি কা ধির ী ভ াচােযর কথা স েক িনিখেলশবাবুেক অবগত 

করার চ া কেরন। পর েণই িনিখেলেশর বুঝেত অসুিবধা হয় না বংশীর মেন িক চলেছ। কারণ 

িতিন জানেত পােরন তােদর সবশি মান িশ ক সংগঠেনর অন তম জলা স াদক কমেলশ 

ভ াচায তােদর সংগঠেনর সুবণ জয় ীর অনু ােন ১৯৫৪ সােলর িশ ক আে ালেনর অন তম মুখ 

ধির ী ভ াচাযেক হািজর করার উেদ াগ নন। ঐ নারী ঐিতহািসক িশ ক ধমঘেট অংশ 

িনেয়িছেলন। িবদ ালেয়র বািলকা িবভােগ িকছুিদন িশ কতা কের, কাথায় য হািরেয় গেলন 

কউ তাঁর খাঁজ পায়িন। ু েলর ঐিতহািসক সুবণ জয় ীেত িনিখলব  িশ ক সিমিত িস া  

িনেয়িছল, যাঁরা সূচনায় চুয়া র িশ ক আে ালেন িছেলন, জীিবত থাকেল তাঁেদর সংবধনা দওয়া 

হেব। যিদও অিধকাংশরাই য়াত। তািলকায় সরকম ভােবই ধির ী ভ াচােযর নাম িছল িক  



 

 

আ াণ চ া কেরও খঁুেজ খঁুেজ তাঁর স ান পায়িন কতৃপ । আসেল, এই উপন ােস িশি কােক 

স ধনা দওয়ার পছেন য গূঢ়াথ লুিকেয় আেছ তা হেলা—‘ধির ী’ নােমর িমথেক কােজ লািগেয় 

িনেজেদর পিজশন জারদার করা। ধির ী ভ াচায মৃত জেনও বংশী তার িনেজর েয়াজেন 

যভােব ধির ী ভ াচােযর নাম ও যশেক কােজ লাগােত চেয়েছন তা িনিখেলশ অিচেরই বুঝেত 

পােরন। আসেল বংশীর িনজ  াথ হেলা স D. I. হেত চায়। আর এই ধির ী ভ াচােযর নাম 

সংগঠেনর কােজ ব বহার করেত পারেল তার পেদা িতর পথ শ  হেব। এই িবষয়িট 

িনিখেলেশর বুঝেত অসুিবধা হয়িন। উপন ােস ধির ী দবীেক অনুস ান কের বর করার য 

বণতা সই সি য়তার পাশাপািশ আরও একিট নতুন িদক ল  করা যায় তা হেলা— বসরকাির 

িশ া িত ান ‘ক ািরয়ার তীথ’। এই ‘ক ািরয়ার তীথ’ নামক বসরকাির িত ান গেড় তালার 

উেদ া ারা হেলন া ন ছা  িনশীথ এবং তার িশ া িবভােগর সাস দীেপন, দী , ািরডাবাসী 

িম. ভৗিমক ভৃিত। তােদর এই আ াসনী িত ান গেড় তালার জন  বা সমৃি শালী কের তুলেত 

েয়াজন একজন ‘িমিথক াল ম ান’। এই িত ােনর ধান ‘িমিথক াল ম ান’ িহেসেব তারা 

চাইেছন িনিখেলশ তলাপা েক। সজন ই তারা িবিভ  উপােয় তাঁেক বাঝােনার চ া কেরন। 

ভৗিমেকর কথায়— 

‘‘মা ারমশাই আপনার সাহায  অন ভােব চাই আমরা। …ক ািরয়ার তীেথর একজন অ ণী 

িহেসেব… ােমাটার িহেসেব রইেলন!’’২৫  

তাঁর আরও ম ব — 

‘‘আমােদর ল  । …আমরা িকছু সৎ ও খ াতনামােদর জড়ােত চাই। তাঁরা পথ 

দখােবন আমােদর।’’২৬ 

অথাৎ এর থেক বাঝা যায় িশ া িত ােন কীভােব িবিভ  খ ািতস  িশ ািবদেদর যশেক 

সামেন রেখ তার আদেল চেল এক ব বসািয়ক বৃি র কারবার। এই িমথ িবনা পয়সায় নয়, 

িবিনমেয় অথ াি র এক িবরাট মেনাভাব তােদর সংলােপ ধরা পেড়। শষ পয  িনিখেলশ তােত 

অস িত কাশ করেলও ড. ভৗিমক আরও  কের বেলন౼ 



 

 

‘‘আসেল িক জােনন স ার, সব প িতই খাঁেজ তীক চির েদর, আিকটাইপাল চির , 

িমথেদর…যােদর িঘের সমােজ আেবগ মিথত হয়…এটা সামািজক িনয়ম। িমথ শি  

যাগায়… যুি র নতুন িশ া হািজর হেলও…আমরা তাই আপনােদর খঁুজিছ…িকছুটা 

আপনারা আিকটাইপাল হেয় পেড়েছন…এ েলা উেপ া করা যায় না।’’২৭  

এই কারেণই সংগঠেনর কতৃপ  ধির ী ভ াচােযর খাঁজ পেত পুনরায় িনিখেলেশর শরণাপ  

হন। িশ ক সংগঠেনর ত াবধােন ১৯৫৪-এর সুবণ জয় ী উপলে  ধির ী ভ াচাযেক ডেক 

আনা হয় এবং সংবধনা দান করা হয়। সবেচেয় আ েযর ব াপার হেলা ধির ী ভ াচায বেল 

যােক সংবধনা দওয়া হেয়েছ, স আসল নয়, নকল ধির ী ভ াচায। এরপর দীেনন  মামলা 

করায় সত টা বিরেয় আেস। জানা যায়—‘‘উিন নি নী ভ চায।…ধির ীরই বান…িপেঠািপিঠ… 

একই বয়েসর…উিনও িশি কা।’’২৮  

এই ঘটনায় িনিখেলশ ি ত হেয় যান। এমনিক িনেজেকও তার নকল বেল মেন হেত থােক।  

আেলাচ  উপন ােস Institutional Power-এর ক  দুিট, (ক) িশ ক সংগঠন, এবং (খ) 

ক ািরয়ার তীথ। তৎকালীন সরকােরর জামানায় িবগত ি শ পঁয়ি শ বছর ধের পি মবে র 

যেকােনা াে র ু েলই হাক না কন িশ ক ও িশ াকমীরা একিট িশ ক সংগঠেনর 

আিধপত  িব ার দেখ এেসেছন। ধু নাম মা  িশ ক সংগঠন হেলও এিট মূলত তৎকালীন 

শাসকদেলর পািটর শাখা সংগঠেনর সে  যু  িছল। িশ কেদর ম ল সাধেনর অেপ া বেড়া হেয় 

উেঠিছল মতা ভাগ করার এক অদম  য়াস। অথাৎ িশ কেদর মেধ   হেয় যায় উ  

পযােয়র নতৃ  দােনর কি িটশন এবং আ িত া অজেনর এক অিবরাম বাসনা। এর ফেল 

িনেজেদর খ ািত, যশ হািরেয় পিরেশেষ িশ ক আে ালেনর থম িদেকর াথত াগী ও আ ত াগী 

যশ স ূণ িশ কেদর ইেমজ ব বহার করেত তারা উেঠ পেড় লােগন খুব সেচতনভােব। এই 

উপন ােস িশ ক সংগঠেনর এই াথিমক পযায়িট অিত সা িতক কােলর ব ীয় িশ েকর 

বা বতার সে  িমেশ ফুেট উেঠেছ। অনু পভােব এই আখ ােনর অন তম ধান চির  অ পূণা 

গালস ু েলর িশি কা ধির ী ভ াচায একজন িমিথক াল মানুষ। ৫৪-এর িশ ক আে ালেন িতিন 

য়ং রাজপেথ বিসেয়িছেলন।  হেলা, সংগঠেনর কতা ব ি রা এতিদন পর কন ৫৪-র 



 

 

আে ালেনর অংশ হণকারীেদর সংবধনা িদেত উেদ াগী হেলন? লখেকর ভাষায় বলা 

যায়౼‘ মতাবান িশ ক সংগঠেনর কতাব ি রা হেয় পেড়িছেলন সুিবধাবাদী। অেনেকই মতা 

কুি গত কেরিছেলন। সই মতা বজায় রাখেত এই মতািধকারীেদর দরকার হেয়িছল, দরকার 

হয় িমিথক াল মানুেষর। ধির ী ভ াচায হেয় উেঠেছন তাঁেদর এই উে শ  পূরেণর হািতয়ার।’  

অথাৎ ধির ী দবীর লড়াইেক ীকৃিত দওয়া এেদর ল  নয়। এঁেদর উে শ  িনেজেদর 

সংগঠেনর িভতেক শ  করেত এবং িনেজেদর মতােক িনর ু শ করেত ধির ী দবীর িমথেক 

ব বহার করা। তাই ধির ীর জায়গায় িশি কা নি নী হেলও তােদর িকছু যায় আেস না। কারণ 

আজেকর জনগণ ধির ী ভ াচাযেক চেন না এমনিক তােদর চােখ এই িবষয়িট ধরাও পেড় না। 

এ থেকই  বাঝা যায় লখেকর পযেব ণ শি  ও সি ত অিভ তা কেতাটা বা ববাদী ও 

িচ াশীল। তাঁর শািণত লখনীর সাহােয  িশ ক সংগঠেনর এই অ রােলর পদা শত িছ -িভ  

হেয়েছ। এমনিক ব ি গত মতা িল া ভােগর য িচ  সটাও ন  হেয়েছ। এে ে  তােদর 

সংগঠেনর িয় ু  দশায় সংগঠন দূের সের যায়, ব ি  াথই ধান হেয় ওেঠ। আর এই সমাজ 

বা বতার িচ  ফুেট ওেঠ লখেকর বয়ােন। িঠক একইভােব এখােনও ধির ী গৗণ হেয় পেড়েছ। 

িশ কেদর িবিভ  নিতক দািবদাওয়া, িশ ার বসরকািরকরণ এসব িনেয় আেলাচনা বেড়া হেয় 

উেঠেছ। িনিখেলেশর িনঃ াথভােব পুরেনা িদেনর মূল েবাধ িনেয় িতবাদ করেলও মতাসীন 

ব ি রা তােত কণপাত কেরন না। ধির ীর ু েল নি নীেক িনেয় এেস ধির ী িহেসেব উপি ত 

করা তােদর কােছ িচিটং বেলও মেন হয় না। বরং—‘‘িশ ক-িশি কারা দখেলন আমরা ঐিতহ  

ভুিলিন…সং ামী রা া থেক সের আেসিন…এেত আমােদর পা া সংগঠন কাণঠাসা।’’২৯ এই 

ভাবনােতই তারা তু  হেয় থােক।  

উপন ােসর আখ ােন মতার অপর একিট কে র নাম ‘ক ািরয়ার তীথ’। িব ায়েনর 

ভােব অিধকাংশ দশই পুঁিজবােদর কােছ আ সমপণ কেরেছ। সব ই দখা যায় পুঁিজর দাপট। 

আমােদর দশও তার ব িত ম নয়। আর িব  লি পুঁিজর আজ অন তম টােগট িশ া ন। যখােন 

কখেনা লাকসান হয় না িক  পুেরাটাই লােভর অংশ। তাই দখা যায় বতমােন বাংলা মাধ ম 

িনভর ু ল িলেক দুবল কের িদেয় বসরকাির ু ল-কেলজ-িব িবদ ালয় তির করেত বসরকাির 



 

 

লি  পুঁিজ সদা তৎপর হেয় উেঠেছ। ‘ক ািরয়ার তীথ’ সই বা বতারই একিট মূত তীক। তাই 

পিরেশেষ ড. ভৗিমক থেক  কের ানীয় নতা েত েকই জিড়েয় যান ােথর কারেণ। এই 

উপন ােস মতা বজায় রাখার এবং তার জন  নীিতহীন মূল েবাধহীন কৗশেলর িদকিট অকু  

বা বতায় উেঠ এেসেছ।   

ততুঁল পাতার ঝাল : কথাসািহিত ক সাধন চে াপাধ ায় ব ীয় িশ া ব ব ার সা িতক 

বা বতােক তাঁর লখা ‘ তঁতুল পাতার ঝাল’ (১৯৯৫) উপন ােস তুেল ধরার চ া কেরেছন। 

তৎকালীন বাম  সরকােরর আমেল িশ া িত ানেক ক  কের মতাসীন দেলর নতৃবগ 

মতার ভাব িব ার করার জন  এক কুৎিসত খলায় মেত ওেঠ। ু ল ও কেলেজ ধান 

িশ ক মহাশয়েক ল া েপা  িহেসেব রেখ ম ােনিজং কিমিটেত িনজ  দেলর লাক বিসেয় 

িশ া েন দলত েক কােয়ম কের িশ া ব ব ােক প ু করার এক সেচতন য়াস ল  করা যায়। 

এর ফেল একিদেক দখা যায় সরকাির ু েল ইংেরিজ মাধ ম কাযত তুেল িদেয় অন িদেক 

বসরকাির ইংেরিজ মাধ ম ু ল িত ার জন  সমথন দান। এমনিক এর জন  তির হয় িণ 

বষম । লখক িনেজও িশ কতায় যু  িছেলন। সােতর দশক থেক বতমান শতেকর থম 

দশক পয  বাম  সরকােরর িত াকাল পয  তার য অিভযান এসেবরই িতিন সা ী 

থেকেছন। ফল প আেলাচ  উপন ােসর আখ ােন ব ীয় িশ ক সমাজ, িশ া ব ব া এবং 

মতায়েনর য নাংরা রাজনীিত এইসব িবষয় লখেকর িচ েন বা বতা সিহত ত ািশত ভােব 

উেঠ আেস।  

উপন ােসর আখ ােনর মূল ক িব ু িছল ‘ঈ র পাঠশালা’। বীণ িশ ক ণেবশ 

তরফদােরর কথা িদেয় আখ ােনর  হয়। কথক জানান—‘‘িঠক দু ঘ া আেগ, ণেবশ 

তরফদার ভাবেত পােরন িন, সম  অপমান, াভ ও হীনমন তা ধুেয়মুেছ মজাজিট ফর 

অ ত ািশত চা া হেয় উঠেব।’’৩০ এর থেক বাঝা যায় এ যন চিলত উপন ােসর মেতা নয়, 

বরং এিট ছােটাগে র মেতা কের অ ত ািশতভােব আখ ান বণনার িদেক লখক এিগেয় গেছন। 

এছাড়াও তৎকালীন সরকােরর িশ ক কুি গত করার য য়াস তা ধরা পেড়, যখন িশ ক 

ণেবশ তরফদারেক সংি  অ েলর মতাসীন বামপি  দেলর লাকাল কিমিটর নতা িশ ক 



 

 

ির ু টেমে র ই ািভউ িনেয়  তােলন। এ যন িশ ার আদশেক িবলীন করার নতুন য়াস। 

যাগ তা যমনই হাক না কন পািটর িনেজর লাকেক িনেয়াগ করেত হেব। যমন এই 

উপন ােসর ে ও দখা যায় পািটর একা  অনুগত িশ ক সুি য়বাবুর ছেলেক নওয়ার জন  

জারজবরদি   হেয় যায়। এমনিক পা  িরজােভর ব াপাের কােনা কুিট না কের ু েলর 

ধান িশ কেক িবিভ ভােব মিক দওয়া হয়। সহেযািগতার হাত বািড়েয় না দওয়ার াভ 

উগেড় দওয়া হয়। যা বা ব সমেয়র সে  একদম উপেযাগী বেল মেন হয়। এই ব াপাের 

ণেবশবাবু বীেযর পিরচয় িদেয় িনেজেক সংযত রাখার চ া করেলও বািকরা িন ু প। যিদও 

অন ান  িশ করা A B. T. A.-এর সদস  হওয়া সে ও দলদােস পিরণত হয়। লখক িশ ার এই 

ন  বা বতােক ণেবশ তরফদােরর চিরে র মাধ েম অেনকটা তুেল ধরার চ া কেরেছন। 

আসেল ণেবশ তরফদারই য লখেকর ি  ছিব তা মশ  হেয় ওেঠ। িশ ক ণেবশ 

এবং তাঁর ু ল ‘ঈ র পাঠশালা’- ক সামেন রেখই সাধন চে াপাধ ায় ব ীয় ু ল িশ া ব ব ার 

চালিচ িটেক পাঠেকর সামেন তুেল ধরার চ া কেরন। ণেবশবাবু মেন কেরন িশ ক ও িশ া 

কমীরা একই পিরবােরর সদস । তেব সমেয়র পিরবতেনর সে  সে  পিরেবশ ও পিরি িতর য 

আমূল বদল ঘেটেছ স কথাও কথক জানােত ভােলনিন। যমন౼‘সদস  কেম গেছ, িটউশিনর 

চাপ তুেল িদেয়েছ অবকাশ—তাই শতকরা ন ই জনই ছুিটর ঘ ার সে  সে  ছােট ছা  

পড়ােনার স ােন।’   

এর থেক আমােদর বুঝেত অসুিবধা হয় না ণেবশ বাবুর ‘ঈ র পাঠশালা’- ক ক  কের সাধন 

চে াপাধ ায় সামি ক ভােব ব ীয় ু ল িশ া ব ব ার হাল হিককতেক উপন ােসর বৃহ র পিরসের 

তুেল ধরার চ া চািলেয়েছন। তাঁর অদম  য়াস ব াি  পেয়েছ উপন ােসর পরবতী 

পিরে দ িলেত।   

ব কাল থেকই দখা যায় ু ল কেলেজর িশ কেদর গৃহিশ কতা করার বণতা। যিদও 

পশাগত সমেয়র বাইের াইেভট িটউশন করেল বলার িকছু থােক না। িক  সমস া তখনই তির 

হয় যখন গৃহিশ কতার বল মানিসক চােপ ু ল-কেলেজর ািত ািনক িশ াটাই অবেহিলত ও 

ফাঁিকবািজেত পিরণত হয়। অনু প ঘটনা ল  করা যায় পি মবে র িশ া িত ান েলােতও। 



 

 

আর এই িশ কতার ব বসািয়ক পেক বা বতার সে  আখ ােন তুেল ধেরেছন লখক ‘ঈ র 

পাঠশালা’-র মাধ েম। এই িত ােনর িশ ক যমন অিমতাভবাবু, সুি য়বাবু এমনিক হডমা ার 

ণেবশবাবুরা তারই পিথক বলা যেত পাের। আসেল গৃহিশ কতা ফেল একজন িশ েকর সময় 

অনুযায়ী যমন িশ া িত ােন প ছােনার সমস া হয় িঠক তমনই িশ কতার য আদশ তা 

অেথর কােছ িবি  হেয় যায়। ফেল িশ া েন য সু  পড়ােশানার পিরেবশ এবং িশ া-

সং ৃ িতমূলক িবিভ  আেলাচনা ভৃিত সম  িকছুর ে ই ব াঘাত ঘেট। তার পিরবেত চেল 

জিম, বািড়, Increment, L. I. C. ও রাজনীিত িবষয়ক িবিভ  আেলাচনায় সময় অিতবািহত করা। 

এর ফেল িনধািরত সময় অনুযায়ী ােস না িগেয় িনেজেদর অনুপযু  আেলাচনায় ব  থাকেত 

দখা যায় অিধকাংশ িশ কেক। যার বা ব প বতমান সমেয়ও দখা যায় িবিভ  ু ল-কেলেজ।  

বতমান সমেয়র বা ব াপটেক ল  করেল দখা যােব িশ া িত ােনর মেধ ও 

িশ কেদর দলাদিলর একটা দৃশ  চােখ পেড়। আেলাচ  উপন ােসর ‘ঈ র পাঠশালা’- তও তার 

ব িত ম িকছু ঘেটিন। িশ করা াচীন ও নবীনেদর মেধ  িনেজেদর যভােব িবভাজন কের 

িনেয়েছন, এই সমাজ বা বতার  পিট লখক এঁেকেছন। এই ন  বা বতাই ফুেট উেঠেছ 

িদবাকর, দীপ র, ণেবশবাবুেদর কেথাপকথেন। এই দলাদিল চরম আকার ধারণ কের যখন 

তৎকালীন বাম  সরকার িশ কেদর িবিভ  সুেযাগ-সুিবধা দওয়া সে ও যখন অবসেরর বয়স 

৬৫ থেক কিমেয় ৬০ করেত চায়। ফেল তখনই আে ালন  হয়। বাম ে র দুিট শিরক 

দেলর িশ ক সংগঠন বল িবেরািধতার নােম। এর ফেল িশ কেদর মেধ  িবভাজন তির হয়। 

এর ভাব শষ পয  ‘ঈ র পাঠশালা’-য় িগেয় পেড়। লখক তাঁর িনজ  জীবন অিভ তােক 

উপন ােসর আখ ােন তুেল ধেরেছন কননা লখক িনেজও দীঘিদন গলী জলার একিট ু েল 

িশ কতা কেরেছন, সখানকার িশ কেদর মেধ  গা ী কা ল ও দলবািজ বল মা ায় িছল, 

এই দয়হীনতার িতিন সা ী িছেলন য়ং। এই বা বতােক িনরেপ  দৃি ভি েত উপন ােস 

উপ াপন কের সাধন চে াপাধ ায় যথাযথ দািয়  পালন কেরেছন বেল আমােদর মেন হয়। একদা 

‘ঈ র পাঠশালা’ িছল রামকৃ  িমশেনর পের এলাকায় অবি ত ি তীয় িবখ াত িশ া িত ান। 

িক  খ ািত স  িশ া িত ান থাকা সে ও নতুন সমেয়র নব  ধনী মানুেষর চািহদা পূরণ 

করেত চাকিচেক র মাটা অংেকর টাকা খরেচর িবিনমেয় বসরকাির ু ল িতি ত হয়। এমনিক 



 

 

তার উে াধনী অনু ােনও জাঁকজমক ব ব া যমন౼রাজ পাল, িশ াম ী, অধ াপক থেক িবেশষ 

িবেশষ ব ি বেগর সমাগম ল  করা যায়। আর এই বসরকাির ু েলর ামার ফ াশেন ‘ঈ র 

পাঠশালা’ মশ ফ াঁকােস হেত থােক। লখক এই উপন ােসর আখ ােন একিদেক সকােলর িশ া 

ব ব া ও িশ ক, অন াে  একােলর িশ া ব ব া ও িশ কেদর বা ব িচ  তুেল ধেরেছন। 

কারণ লখক মেন কেরন আথ-সামািজক াপট ও সাং ৃ িতক অব ার পিরবতেনর সে  সে  

বদেল গেছ িশ ার পিরেবশ ও পিরকাঠােমা। সসময় অথ িছল না িক  িশ কতার পশায় া 

ও স ান িছল। ছা  ও িশ েকর স ক িছল দৃঢ় ও মধুর। িক  বতমান সমেয় দখা যায় অথ 

আেছ, চাকিরর ে  িনরাপ া আেছ িক  ছা -িশ ক-অিভভাবকেদর স ক জিটলতার আবেত 

িদেনর পর িদন তলািনেত এেস প েছেছ। আর এই বদেল যাওয়া িশ া ব ব ার বা বতাই 

আেলাচ  ‘ তঁতুল পাতার ঝাল’ উপন ােসর পিরসের িথত হেয়েছ। ব ীয় িশ া ব ব ার িবিভ  

িদক িল লখক সেচতন ভােব তুেল ধরার য়াস দিখেয়েছন এবং াণব  কের তুেল ধেরেছন।  

দশ-কাল ও পরী ামূলক উপন াস  

পাি পুরাণ : সাধন চে াপাধ ােয়র ‘পাি পুরাণ’ এমন একিট উপন াস যা লখকেক এক িনজ  

বিশে  িতি ত করার মতা রােখ। সম  উপন ােসর আখ ানিট বণনা রেয়েছ কথেকর 

জবািনেত। কথেন বারংবার ঘূণাবেত এেসেছ একিট চিরে র কথা। লখক এই চির েক কােনা 

িবেশষভােব িচি ত না কের একিট তীকী মা া দান করার েচ া কেরেছন। এিট িচরাচিরত 

কথাসািহেত র গ ািলকা বােহ হািরেয় যাওয়ার মেতা নয়। ‘পাি পুরােণ’ দখা যায় ‘হািটপানা’ 

নামক এক পৗর অ ল আর এই অ েলর শতবষ উ যাপন অনু ােনর মধ িদেয়ই এর কািহিন 

 হয়। কথক ‘হািটপানা’ পৗর অ েলর সােড় সাত বগ মাইল এলাকা ঘুের ঘুের িবিভ  চূণ 

ঘটনাবলীেক ত  কেরেছন িনজ  দৃি ভি েত। সই িত িব িল উপন ােস িথত হেয়েছ।  

‘পাি পুরাণ’ লখেকর একিট ব িত মী উপন াস। কারণ এিট আর পাঁচটা উপন ােসর 

মেতা গতানুগিতক ভােব পাঠেকর কােছ হণ হয়িন। কননা কােনা ধান চির েক অবল ন 

কের এই উপন ােসর কািহিন গেড় ওেঠিন। ‘পাি পুরাণ’-এর কািহিন আবিতত হেয়েছ একিট 

অ েলর জনসমি েক িনেয়। িবিভ  মানুেষর জীবন িচে র পায়ণ লখক নব ি ক দৃি  িদেয় 



 

 

দেখেছন। িবগত একেশা বছর ধের য ঘটনা ধারা চলেছ, লখক সসব ঘটনােক ত  

কেরেছন। যমন౼থানা, হাসপাতাল, িশ া িত ান, নতুন গেড় ওঠা াট বািড়র জনজীবন, 

বি র মানুেষর জীবনযাপন, বাজার ঘাট, জনপথ সম  িকছুর ভাব বা ছায়াপাত ঘেটেছ আেলাচ  

উপন ােসর পাতায় পাতায়। আর এইসব িকছুেক উপন ােস ত  কেরেছ একিট তীকী চির , 

যােক চির  বেল িচি ত কেরেছন, তার নাম সময়। সমেয়র বুেক ঘটনা বাহ যমন কের দাগ 

কেট যায় তােকই লখক কখেনা সহানুভূিত, কখেনা িতযক দৃি েত দেখেছন।  

সাধন চে াপাধ ায় উপন াসিটর মেধ  ব ব ত েনােটােপর চনা ছকেক আখ ান বণনা 

করার সময় সেচতন ভােব ভেঙ চুরমার কেরেছন। আমরা জািন সাধারণ ও চিলত রীিত 

অনুযায়ী একিট উপন ােসর ে  সময় এবং ান সমানুপািতক হয়। এমনিক একিট জায়গায় 

তােদর সহাব ান হয়। িক  এখােন কথেকর অব ান একিট িনিদ  িব ু েত বতমান অব ােন 

দাঁিড়েয় থেকও িতিন ৃিতচারণায় িফের গেছন। সই অতীেত একিট চির  একিট সময় িব ুেত 

দাঁিড়েয় এক একিট বার সং হ কেরেছ। আর লখক তাঁর চাখ িদেয়ই সংঘিটত ঘটনা িল 

পযেব ণ কেরেছন এবং উপ ািপত করার চ া কেরেছন। লখেকর মেত একটা সময় িফ ড 

কের অথাৎ একটা িবেশষ িদেন িবিভ  অ েল বা দেশ য ঘটনা িল ঘেট তারই একটা মালা 

তির কের উপন াসিট তির হেয়েছ এবং সটার মেধ  থেক দখা যােব য িবিভ  ান অনুযায়ী 

িবিভ  ঘটনা েলা ঘেট িঠক একই সময়, আর তােদর মেধ  একটা সম য় সাধন ল  করা যােব। 

আর এই সম য়িট হেলা পাি পুরােণর তাৎপযপূণ িবষয়। উদাহরণ িহেসেব বলা যেত পাের, 

কােনা এক বুধবােরর িদনিট ি র কের একটা অ েলর িবিভ  জায়গায় য য ঘটনা েলা 

ঘেটেছ, সই ঘটনা েলােক তুেল আনা হেয়েছ। িক  স িলর মেধ  একটা কমন িবষয় থেক 

গেছ আর এই িবষয়িট হে  ‘পাি পুরাণ’-এর সারমম। অথাৎ পুরােণ লখক মূল েবােধর ছিব 

আঁেকন। সখােন িথত হয় ধেমর জয় এবং অধেমর পরাজয় কথা। িক  আেলাচ  উপন ােস 

লখক উ রাধুিনক সমেয়র ি েত অবনিমত মূল েবােধর িত িব তুেল ধরেত য়াসী 

হেয়েছন। তাই উপন াসিট ব িত মী বলা যেত পাের।  



 

 

যখন কােনা একটা সময়েক ক  কের উপন ােস তির হয় এবং এই উপন াস যত 

এিগেয় যায়, তার সে  সে  সময়ও পিরবিতত হয় এটাই াভািবক। যমন উদাহরণ প বলা 

যায়, বি মচে র ‘কপালকু লা’ উপন ােসর নবকুমার যখন নৗকা িনেয় আেস তখনকার সময়টা 

আর একদম শেষ যখন কপালকু লা জেল পেড় মারা যাে  তখনকার সমেয়র মেধ  িব র 

পাথক  আেছ। অথাৎ সময় এক থােক না পিরবিতত হেয় যায়। িক  ‘পাি পুরােণ’ দখা যায় 

সময় ি র থােক, ধু িবিভ  অ েলর ঘটনা েলা বদেল যায়। আর এটাই উপন ােসর পরী ার 

জায়গা। আসেল আেলাচ  উপন ােস সাধন চে াপাধ ায় য সময়েক ধরেত চেয়েছন সই সময়  

িকংবা এখেনা আমােদর দেশ পুঁিজবােদর িবকাশ তু শী হয়িন। িব ায়েনর সব াসী য চহারা 

আমরা এখন দখিছ, ২০০১ সােল দাঁিড়েয় তা ক নাও করা যত না। সমাজ য সব কার িনয় ণ 

হািরেয় ফসবুক, টুইটার, াটেফােনর দৗলেত এমনভােব উৎেকি ক হেয় পড়েব তা ক 

ভেবেছ! এর সে  পা া িদেয় আজেকর কথাসািহত ও উ রাধুিনক হেয় উেঠেছ। িক  সিদন 

সমাজ-পিরেবশ আলাদা থাকায় দুই যুেগর সি েণ দাঁিড়েয় দদুল মান িছল িশ ী স া। তাই 

উ রাধুিনকতার ছাপ পড়েলও আধুিনকতাবাদী Deterministic বয়ান িনমােণই িছল তখনকার 

সািবক বণতা। এই বণতাই ‘পাি পুরাণ’-এর প াদভূিম। 

লতার ইেলক ন : সাধন চে াপাধ ায় লখা ‘ লতার ইেলক ন’ উপন াসিট সমাজ ব ব ার 

আেলােক ও করেণর ধারায় অন তম মাইলে ান বলা যেত পাের। সম  উপন াসিট কথেকর 

কথেনর ারা বিণত হেয়েছ। আেলাচ  আখ ােনর িবেশষ অব ান বলেত হমর েনর বা  জিমেক 

বাঝায়। এই উপন ােস সাধারণত আখ ান িনমােণর ে  থাগত য গি  তা থেক লখক 

সেচতনভােব িনেজেক মু  রাখার চ া কেরেছন। এমনিক িনেজর সৃি  শলীেকও মু  রেখেছন। 

এছাড়া উপন ােস য আখ ান গেড় উেঠেছ তা মূলত হমর েনর অবসরকালীন জীবনযা ােক 

িনেয়। যিদও সই আখ ান িল অিত তু  বেল মেন হয়। এছাড়াও বািক চূণ েলা আরও বিশ 

তু  এবং িববণ। সাধারণভােব পাঠেকর মেন  ওেঠ লখক হঠাৎ কের কন থাগত ােতর 

উে ারেথ এই সেচতন যা ায় তী হেয়েছন? এ সে  লখেকর দওয়া এক সা াৎকাের 

লখক িনেজই জািনেয়েছন౼‘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 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।’  

আেলাচ  উপন ােসর আখ ােনর উপিরতেল ান পেয়েছ যৗথ পিরবােরর একিট িব  

িত িব। এই যৗথ পিরবােরর অিভভাবক হেলন বেয়ােজ  হমর ন মজুমদার। পিরবােরর মেধ  

রেয়েছ হমর েনর কন া গীতা ও তার ামী, রেয়েছ পু  দী র ন ও তার ী িমরা, স একজন 

ু ল িশি কা। স এখন অসু । রেয়েছ মজ মেয় বরা ও তার ামী মৃণাল, ছােটা বান ঝুলন 

ও তার ামী শি । বতমান সমেয়র াপেট দখা যায় অথৈনিতক চােপ হমর েনর মেতা 

বাঙািল যৗথ পিরবার িল িবলুে র পেথ। এমনিক এখেনা যটুকু রেয়েছ স িলও একিদেক 

আিথক অনটন ও অন িদেক পিরবােরর ঈষার চােপ ভেঙ টুকেরা টুকেরা হেয় গেছ। আখ ােন 

সই ভ ুর যৗথ পিরবার িলর একিট বা ব দিলল আমরা খঁুেজ পাওয়ার চ া কির। আমরা বা ব 

সমােজর িদেক দৃি  িনে প করেল দখেত পােবা এখেনা অেনক পিরবার আেছ য িল একই 

ছােদর তলায় বাস কের অথচ একই পিরবােরর সদস েদর মেধ  রেয়েছ স েকর সূ  সূ  

ফাটল বা ছদ। এই ফাটল বা ছেদর কারণ হেলা স ি র অিধকার িনেয়, যার মূল কথা হেলা 

অথৈনিতক জাগান। এছাড়াও দখা যায় চারিদেক াট কালচােরর ভােব পিরবােরর মেধ  ভােলা 

মূেল র িবিনমেয় জিম িবি  করার য একটা েচ া সদস েদর মেধ  দখা যায় সটাও 

অেনকাংেশ ভাব ফেলেছ। এর ফেল েত েকই িনেজর ভাগবােটায়ারার িদেক নজর দয় এবং 

স েকর মেধ  একটা ফাটল সৃি  হয়। এর ফেল ঝুলন ও শি র মেতা হয়েতা সবাই মেন 

কের— 

‘‘আজ, পাঁিচেলর কাণায় পুরেনা ম  আমগাছটায় িবশাল একিট চাক ঝুেল আেছ। মৃণাল 

তািকেয়ও দেখ না। িনজেন কান মানুেষর লাভ-দৃি  চাকটােক িবঁধেত পাের না বেল, 

িহং  নয় তারা। কবল ২৪ ঘ া মৃদু ন ন আওয়াজ। মৃণাল ইদানীং বুঝেতও চায় না, 

সারা বািড়টায় লতারা কন সািরত হেয় সব িকছু আবৃত রাখার খলায় মেত 

উেঠেছ। বািড়টার ছাদ, জানালাদরজা, গাছ-গাছািলর মাথায় চাঁেদর আেলা পড়েল মেন হয়, 



 

 

রহস ময় অিকড-গৃহ। মৃণাল জােন এইসব ঝাপঝােড়র ডগা েলায় ইেলক ন আেছ, 

াটন আেছ। ওরা চাইেছ বািড়টােক িগেল খেত অথাৎ পিরবার েলােক। সবুেজর 

ছ েবেশ কণা েলা নােচ, লাফায়, শি  য় কের এবং য- কানও মুহেত িবে ারণ 

ঘিটেয় সব িকছুর অি  িনমূল করেত পাের।’’৩১   

সাধন চে াপাধ ােয়র মেত একােলর ভ ুর ায় বাঙািল যৗথ পিরবােরর এই বা ব িচ িল হেলা 

ধুমা  উপিরতেলর বা বতার িচ ায়ন মা । ভাষাতাি ক সমােলাচনার পিরভাষায় আমরা এেক 

Surface Structure বা বিহভাগ বলেত পাির। আবার এর অভ ের য বা বতা দখা যায় 

সটােক উপন ােসর Deep Structure বলা যেত পাের। আর এই Deep Structure 

ওতে াতভােব যু  থােক উপন ােসর নামকরেণর িবষয়িট। যিদও আেলাচ  ‘ লতার ইেলক ন’ 

নামিট অেনকটাই িচ ধমী। ‘ লতার ইেলক ন’ শ ব িট উ ারণ করার সময় আমােদর 

অনুভূিত বা অনুভেবর দৃি শি েত বাইেরর দৃশ মান জগেতর পদািট সের যায়। তার পিরবেত 

ব র অবভািসক েপর আসল িচ িট আমােদর সামেন আর আসল প বেল মেন হয় না। 

উপন ােসর মেধ  লতার অৈজব ব িল আসেল াটন, ইেলক েনর প বেলই পিরগিণত 

হয়। আর সসব ইেলক ন, াটন কণােতই থেক যায় লাভ-লালসা ও িবি তােবাধ 

(Realism of Alienction) আর এই সব বিশ িল তীকী মূত হেয়েছ চির িলর িবিভ  

রকম ি য়া- িতি য়ায়, িচ েন ও কাযকলােপ। এইসব বিশ িলেক আপাত অেথ কাঠােমার 

অংশ বেল িবেবিচত করেলও এর অভ েরর Deep Structure-এর বিশে র িশকড়টা থেক 

গেছ। পিরেশেষ বলা যেত পাের Deep Structure এর াটন, িনউ ন, ইেলক েনর বিশ িল 

উেঠ এেসেছ উপিরতেল। উপন ােসর লখক সেচতনভােবই ম ািজক িরয়ািলজম প িত েয়াগ 

কেরেছন। লখক আমােদর ভাবনা-িচ া িলেক বাইেরর বা েব মান তা িদেয়েছন। অথাৎ বাইেরর 

িচ ার সে  ভতেরর িচ ার বা বাইেরর ব  বা জগেতর সে  আভ রীণ জগেতর আদান- দান 

ঘটায়, এই চ াটাই হেলা লতার ইেলক ন। এই লতার ইেলক ন হেলা ব র ু তম 

অংশ। আর এই ু তম অংশিট কােনা িনয়ম-নীিত মােন না ধু িতিট মুহূেত আমােদর 

চারপােশ ভেঙচুের যাে  আর এই ভাঙােচারা িবষয়িট হে  লতার ইেলক ন। যমন 

ইেলক ন য ব র ভতের অব ান কের, তার য ি য়া-কলাপ ঘেট, স ে  আমরা তা 



 

 

কােনাভােবই টর পাই না। আমােদর িচ ার জগতটাও িঠক একইরকম, ভতের ভতের িক হেয় 

যাে  বাইের থেক তার কােনা হিদস পাওয়া যায় না। অথাৎ সাধারণ ভােব দখেল বাঝা যায় 

মানুষ আসেল য বা বটােক পযেব ণ কের বা দেখ সই বা েবর বাইেরও িক  একটা অন  

বা ব রেয়েছ যা চােখ দখা যায় না— সটােক আমরা ম ািজক িরয়ািলজম বা পরাবা বতা বলেত 

পাির। আর এই ম ািজক িরয়ািলজম-এর একটা কৃ  উদাহরণ ‘ লতার ইেলক ন’।  

কী বেল, মৃতু লে ? : সাধন চে াপাধ ােয়র ‘কী বেল, মৃতু লে ?’ উপন াসিটেত বাংলা উপন ােসর 

য মাগত ধারা সটার আমূল পিরবতন ল  করা যায়। আি কগত িদক থেক যমন বদল 

ঘেটেছ তমনই িবষয়ব র ে ও দখা যায় আমূল পিরবতন। সােতর দশেকর কথা িশ ী সাধন 

চে াপাধ ায়েক নতুন পেথর অন তম পিথকৃৎ বলা চেল। লখক তাঁর িত িলখেন উপন াসিট 

স েক য জীবন ভাবনার কথা ব  কেরেছন তা িক Text এ রি ত হেলা? লখেকর জীবন 

দৃি  এবং িতেবদেনর আখ ান সমভূিমেত অব ান কেরেছ িক। আখ ানিটর Surface Structure 

িবচার করেল উ র নিতবাচক হবারই স াবনা। িক  Surface Structure ছািড়েয় Deep 

Structure এর জগেত েবশ করেল ধারণা পা ােত থােক। উপন ােসর আখ ােন লখক মানুেষর 

িবি তার সত েক তুেল ধরেত চেয়েছন। আেলাচ  উপন ােস দখা যায় লখক দশেক ভেঙ 

িদেয়েছন অথাৎ আমরা যখন িচ া কির সই সময় এক জায়গা থেক অন  জায়গায় ান 

পিরবতন কের যায়। একজন ব ি  তার ভাবনা-িচ ার জগত থেক Time Space থেক কীভােব 

ভাঙেত ভাঙেত এখেনা অতীেতর িদেক এবং কখেনা ভিবষ ৎ ক নার জগেত এিগেয় যায় তা 

লখক তুেল ধরার চ া কেরেছন। অথাৎ আমােদর েত কটা মানুেষর মননশীল চতনায় দশ-

কাল বদেল যাে । এই য ভাবনার মেধ  দশ-কাল বদেল যায় তার ‘কী বেল, মৃতু লে ?’ একটা 

মৃতু র মুহূেত একজন মানুষ মারা যাে  তার ভতর িদেয় িক  লখক সাধন চে াপাধ ায় আেলাচ  

উপন ােস বদল ঘিটেয়েছন।  

অথাৎ আি কগত িবচার বা পায়ণ প িতর ারা দখেল আেলাচ  ‘কী বেল, মৃতু লে ?’ 

উপন াসিটেক ম ািজক িরয়ািল  উপন ােসর আখ া দওয়া যেত পাের। ম ািজক িরয়ািল  

উপন ােসর মেতা এখােনও বা ব এবং ক না তাল িমিলেয় চেলেছ। সব থম মেন হেয়েছ লখক 



 

 

হয়েতা কােনা বা ব জগেত আমােদর িনেয় যােবন। িক  আসেল তা নয় আখ ান যতই এিগেয় 

যায় আমরা পাঠকরা তেতাই বুঝেত স ম হই য লখেকর দৃি ভি  মশ মািটর িদেক অ সর 

হেত চেলেছ। তাই উপন ােসর আখ ানও বা বতার িদেক এিগেয় যায় এবং শষ পয  তা বা ব 

জীবেনর দিলেলই পিরণত হয়।  

পিরেবশ সেচতনতামূলক উপন াস 

কথাকার সাধন চে াপাধ ােয়র পিরেবশ চতনা মূলক উপন াস বলেত য উপন াস িলেক আমরা 

জািন স িল হেলা—‘জলিতিমর’, িব ু থেক বৃে ’, ‘ শষ রােতর দয়াল’, ‘গিহন গাঙ’ ভৃিত। 

উপন ােস লখক উে ািচত কেরেছন একিদেক পিরেবশ ও অন িদেক িবপরীত ম  লি পুঁিজর 

স কেক। িতিন ভাবতই  কের তুেল ধরার চ া কেরেছন লি পুঁিজ ও মতা তে র 

িবিভ  উপেক িলর াথিন  স ক এবং এইসব িকছুর অভ রীণ চােপ কীভােব াভািবক 

মানুেষর জীবনযা ায় এক ক ণ পিরণিত তির হয় তার বা বািয়ত করেত।  

জলিতিমর : সাধন চে াপাধ ােয়র ‘জলিতিমর’ উপন াসিট পিরেবশ চতনার িশ ভাষ । লখক এই 

উপন াসিটেত পি মবে র আেসিনক দূষণেক িমেথর আ েয় তুেল ধরার চ া কেরেছন। 

উপন ােস দখা যায় াি ক ামবাসীেদর কােছ আেসিনক দূষণ, জেল তার পিরমাণ এবং 

রাসায়িনক ি য়া স েক পাঁচেপাতা এবং আেশপােশর ােমর মানুষেদর সেচতন করেত তাই 

িব ান মে র মাধ েম সেচতন চার  কেরন িব ান মে র কমীরা। বাণীতলা িব ান মে র 

একজন উে খেযাগ  সদস  র া ম েলর নতৃে  াম-বাংলার এই জনসেচতনতার সুদীঘ েচ া 

এবং আেসিনক দূষণ সং া  সামািজক ও অথৈনিতক সমস ািট আে  আে  জাতীয় ের অবতীণ 

হয়। িক  এই সমাজ সেচতন চারেক লাকাল রাজৈনিতক মতাস  ব ি বেগর কােছ 

ষড়য  বেল মেন হয়। এমনিক িবেরাধী পে র এিট চরম ষড়য  বেল চার মা ায় বাঁধা দান 

কেরন। লখক এর মাধ েম উপন াসিটেত একিদেক পি ম বাংলার কােয়িম াথেভাগী 

মতাতে র িবিভ  িত িব তুেল ধেরেছন। আর অন িদেক র া ম েলর ব ব  ও িব ান 

মে র ভূিমকায় কৃ  ও কালীয় দমন িমেথর ব বহাের আেসিনক সমস া িচর ন সমস ার উৎপি  



 

 

হেয় যায়। তাই লখক কালীয়র িনগত মৃতু জিনত গড়ল ালায় উপমার ারা আেসিনেকর 

ভয়ংকর ইি ত কেরেছন— 

‘‘কালীয় থম আ মেণই সহ  ফণার প াঁেচ কৃ েক জিড়েয় েদর গভীের িনেয় গল। 

… সবনাশ হেয় গেছ! ক কাথায় আেছা!’’৩২ 

         সাধন চে াপাধ ােয়র ‘জলিতিমর’ উপন ােস এই কালীয় দমন কািহিন অিনবাযতা িছল 

না। আসেল লখক িমথেক উপ াপন করার জন ই কালীয় দমন কািহিনেক াপন কেরেছন। 

উপন ােসর াপেট াভািবকভােব  জােগ এই আেসিনক দূষণ িক বা কীভােব এর উৎপি  

যা মানব সমােজ িতফিলত হয়। যমন মেন করা হয় জেলর িনিবকার অপচয় থেক অথবা উ  

ফলনশীল ফসেলর জন  চােষর ে  সেচর কােজ অত িধক পাে র জল ব বহার করেল 

জল র নেম যায়। এই জল র িনেচ নামেত নামেত আেসিনেকর েরর জেল টান পেড় যায় 

ওপর থেক। ওপেরর জলহীন ােন েবশ করেছ বায়ু। যখনই এই বায়ুর সং েশ আসেছ 

আেসিনক ের িঠক তখনই েপর পিরবতন ঘিটেয় জল আেসিনেক পিরণত হে । গড়ল পী 

জেল বীভূত হেয় উেঠ আেস মহাপৃিথবীর কােল। সই ালাময় িবষ জিমর সেচর মাধ েম 

ফসেলর ভতের েবশ কের এবং এর ফেল ধীের ধীের খাদ শৃ েলও আিবভূত হয়। এই 

আেসিনক আবার কখেনা কখেনা পানীয় জেলর মাধ েম সরাসির অনু েবশ ঘটেছ মানুেষর 

শরীের। আর আেসিনেকর এই অভূতপূব উৎেসর কথা ‘জলিতিমর’ উপন ােসর সবাে  পািরপাি ক 

জগেতর মাধ েম লখক তুেল ধেরেছন। এই আেসিনক মানবেদেহ ছিড়েয় পড়ার পর িবিভ  ভােব 

মানুষ রাগ সং মেণর কবেল পেড়। আর এর থেক মুি র উপায় িদেয়েছন লখক আেলাচ  

উপন ােস। সাধন চে াপাধ ায় তাঁর ‘জলিতিমর’ উপন ােস আেসিনক দূিষত জল থেক রহাই 

পাওয়ার কথা বেলই া  হনিন, িতিন এর থেক সেচতন মূলক িবিভ  বাতাও দান কেরেছন 

উপন ােস।  

         আখ ােন দিখ রিবদাস পাড়াসহ আেশপােশর ােমর অেনেকই আেসিনেকর িশকার 

হেয়েছন। এমনিক উপন ােসর অন তম চির  অ পূণাও আেসিনেকর িশকার হেয় অকােলই 

মৃতু বরণ কেরেছন। আর এই মৃতু র জন  িনি ত ভােব দায়ী ােমর মানুেষর অসেচতনতা, 



 

 

অিশ া এবং অ তা। িক  তার চেয়ও যারা বিশ দায়ী তারা হেলা আ িলক েরর রাজৈনিতক 

মতা স  ব ি বগরা। যা সাধন চে াপাধ ায় তাঁর লখনীেত  কের তুেল ধেরেছন। 

িব ু থেক বৃে  : সাধন চে াপাধ ােয়র ‘িব ু থেক বৃে ’ উপন াসিট ু  পিরিধর মেধ  থেকও 

এক বৃহ র জগেতর পিরেবশ-পিরি িতর িবিভ  িদক উপ ািপত কেরেছন। আেলাচ  উপন ােস 

লখক সা িতক পি মবে র এক ন  বা বতােক িবিভ  ঘটনার পিরে ি েত তুেল ধরার চ া 

কেরেছন। যমন ল  করেল দখা যােব আমােদর পািরপাি ক জগেত শ  দূষেণর মেতা ঘটনা 

নতুন িকছু নয়। দনি ন জীবেন মানুষেক ঘুম থেক উঠবার সে  সে  িতিনয়ত শ  দূষেণর 

মেতা এক িতকর িজিনেসর স ুখীন হেত হয়। পিরেবশ িবন কারী িবিভ  দূষণেক মানুষ 

তায়া া না কের—নানা জায়গায় কলকারখানা াপন কের চেলেছন। একিদেক যমন শ  দূষেণর 

মা া বগিতক হেয় যায় অন িদেক মানুেষর াভািবক জীবনযা া ব াহত হেত থােক। 

কলকারখানার এই দূষণ িনয় েণ শাসিনক পেদ যারা আসীন তােদর ভূিমকা উে খেযাগ  নয়। 

কননা সমােজর দূষণ িবষেয় রাজৈনিতক ব ি েদর সে  কলকারখানার মানুেষর অিধকভােব 

একটা লনেদেনর িবষয় জিড়ত। তাই শাসিনক কতারাও এই রাজৈনিতক নতা ম ীেদর 

যাগসূে র কারেণ সিঠক পদে প িনেত িপছপা হয়। এর ফেল সাধারণ মানুষ িদেনর পর িদন 

ভয়ংকর পিরেবশ দূষেণর হাত থেক বাঁচেত পাের না। যিদ কােনা মানুষ সাহস কের িতবােদ 

নােমর উে  সই মানুষিটেকই িবপেদ পড়েত দখা যায়। পাশাপািশ আমরা এও দেখিছ য 

আজকাল িপকিনেকর নাম কের অরেণ র পিরেবশ কীভােব িবি ত হে । িকছু মানুষ অরেণ  

িপকিনক করার নাম কের উ  মা ায় মাইক বাজায়, যােত বন  প  পািখেদর জীবন িবপয  হয়, 

এমনিক রা ার আবজনা, খাবােরর খাসা ভৃিত সম টাই সই অরেণ  তারা ফেল আসেছন 

ফেল অরেণ র পিরেবেশও ন  হে । এই অসেচতনতার িব ে  সভােব কউ এিগেয় আেস না। 

কননা এর পছেন মতা তে র একটা িবরাট ভূিমকা রেয়েছ। কথাকার সাধন চে াপাধ ায় এই 

িবষয় েলােক িনেজ পযেব ণ কেরেছন এবং তাঁর মেন হেয়েছ এই িবষেয় আেলাকপাত করা 

খুবই েয়াজন। সকারেণই ‘িব ু থেক বৃে ’ উপন ােস ধান চির  িহেসেব অংিকত সুধাময়—

এমন একজন মানুষ িযিন তার চারপােশ ঘেট যাওয়া পিরেবশ দূষেণর িব ে  সবসময় িতবােদ 

সা ার থেকেছন। কােনা িব  শি  তােক ভীত-স  করেত পােরিন। উপন ােস আমরা 



 

 

দেখিছ সুধাময় তার িতেবশী জীবন সাহার বাগােন য পােথিনয়ােমর ঝাড় জ ল বেড় উেঠিছল 

তা অ া কর জেন িতবাদ কেরিছল। সুধাময় বেলন—  

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

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

িনমূল করবার সামান  অভব  ঢ় ভাষােতই বেল ফেলিছলাম—ব  ঠ াঁটা আপিন। 

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

হাঁপািন-অ ালািজ হেত পাের?’’৩৩  

আসেল সুধাময় পিরেবশ এবং মানবািধকার আে ালেনর একজন সি য় কমী। িতিন যখন 

পিরেবশ দূষেণর িব ে  িতবােদ সরব হন তখন তার িতেবশী িনিখলান  ও তার পু  িন ু র 

সে  ে  জিড়েয় পেড়ন। তাি ক পিরভাষায় বলা যায় তারা আদেত Bainary Opposition। 

তােদর িববােদর মূল কারণ জিমেত িনমীয়মাণ কারখানা। কারখানা লাকালেয় িনমাণ হেল শ  

দূষণ হেব, জল দূিষত হেব—এই ভাবনাটাই তােক আ েকি কতার িব ু বৃ  থেক বৃহৎ 

পিরসের টেন আেন। থম িদেক যিদও িনিখলান  ও িন ু  এসব িতবাদেক অ াহ  কের। 

এসবই কের তারা মতার দেপ। কননা রাজৈনিতক ও শাসিনক মতােক  তােদর 

করতলগত। িক  সুধাময় পৗরসভা অিফেস শ  দূষেণর িব ে  দরখা  জমা কেরন। তােক 

কউই থামােত পাের না। তেব আখ ােনর শেষ সুধামেয়র দাদার মৃতু  এবং দুজন িহি ভাষী ব ি  

বািড়েত এেস শাসােনার ফেল সুধাময় মাটাইজড হয়। তারপর িনেজর মনেক শ  কেরন এবং 

িস াে  প ছান—একিট কিঠন শে র জবাব িদেয়ই ভিবষ েতর পথ িঠক কের নেবন। 

উপন াসিট এক কথায় পিরেবশ চতনার মহতী আখ ান। ল ণীয় পা াত  Ecological Novel 

এর মেতা মানুেষর জীবেন পিরেবেশর ভূিমকার কথা এখােন নই, পিরেবশ ও মানুেষর 

একা েবােধর িদকিটও এখােন তুেল ধরা হয়িন। এর উপজীব  িবষয় হেলা িবিভ  মতাত েক 

বশীভূত কের লি পুঁিজর জাধারীেদর পিরেবশ িবেরাধী কাযকলােপর িব ে  সেচতন জৈনক 

ব ি  মানুেষর িতবাদ এবং তার পিরণাম।   



 

 

শষ রােতর শয়াল : এই উপন াসিট হেলা িশকড় স ােনর এক মহতী আখ ান। আমরা আমােদর 

সমােজর চারপােশ ায়ই দেখিছ পুকুর বুিঝেয়, নদী বুিঝেয়, জলাশয় মািট িদেয় ব  কের বািড়, 

াট, কলকারখানা াপন করা হেয় থােক। উ য়েনর নাম কের নদী াস কের সভ তার সবভুক 

ফণা। এই উপন ােসর আখ ােনর িঠক তমনটাই ঘেটেছ। লখক তুেল ধেরেছন আমােদর এই য 

পুঁিজবাদী মতা তা কীভােব ধীের ধীের আমােদর সমাজ ও রাে র িনজ  সং ৃ িত ও ঐিতহ েক 

ভুিলেয় দওয়ার চ া কেরেছ। িক  সব যুেগই সবকােলই এমন িকছু মানুেষর স ান আমরা 

পেয়িছ যারা কৃিতেক র া করেত এিগেয় এেসেছন। আেলাচ  উপন ােসর ক ীয় চির  

ত বালা এমনই একজন মানুষ, য দীঘিদন আেগ বুিজেয় ফলা সানাই নদীর পুন ােরর জন  

অনবরত চ া চািলেয় গেছ। উপন ােসর আখ ান  হেয়েছ ীনেবে  সানাই নদীর একদা 

অি  িনেয় জন াথ মামলার স  িদেয়। ভা র নাইয়া নামক একজন ব ি  ত বালার মেন 

এককােলর পিরিচত নদী সানাই-এর পুন ােরর  জািগেয় িদেয়িছল। ত বালা নদীিট 

পুন ােরর জন  মামলা কের। তেব এই আে ালেনর সূচনালে ই আে ালেনর ক েরাধ করেত 

জেগ উেঠিছল িবিভ  রাজৈনিতক গা ী েলা। তারা ত বালােক শাসােনার চ া কেরেছ এবং 

মামলা তুেল নবার জন ও ভয় দিখেয়েছ। যিদও ত বালা থেম থােকিন। তথ  এবং মাণ 

একি ত করার কােজ িনেজেক িনেয়ািজত রেখিছল। নদীিটর অি ে র একটা মাণ দওয়ার 

জন  ত বালা একিট দরগার খাঁজ পেয়িছল। জেনিছল য এই নদীরই পােশ ঘনবসিত অ েল 

দওয়াল ঘরা দশ ফুট বাই আট ফুট একটা দরগা আেছ, যখােন ঐিতহািসক সমেয় এক 

কল ির িপর িনজেন সাধনা করেতন বেস বেস। তেব ত বালা অেনক খাঁজার পর দরকার 

স ান পেলও উপযু  তথ  মােণর অভােব ীনেবে  এর কােনা সুফল পায়িন। আসেল লখক 

এই উপন াসিটর মধ  িদেয় আমােদর বাঝােত চেয়েছন জল সংর ণ এবং নদীর বঁেচ থাকা 

মানব জীবেন কেতাটা জ ির।  
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তৃতীয় অধ ায় 

সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােস পিরেবশ চতনার িতফলন 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

পিরেবশেক িনয় ণ কের।  

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

ক. িব  িনসগ িচ ।  

খ. কৃিত েমর সািহত ।  

গ. পিরেবশ িবভািবত রচনা। এবং  

ঘ. পিরেবশবাদী সািহত ।  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘‘মৃি কার হ বীর স ান 

সং াম ঘািষেল তুিম মৃি কাের িদেত মুি দান 

ম র দা ণ দুগ হেত; যু  চেল িফের িফের; 

স ির সমু ౼ঊিম দুগম ীেপর শূন  তীের 

শ ামেলর িসংহাসন িতি েল অদম  িন ায়; 

দু র শেলর বে  েরর পৃ ায় পৃ ায় 

িবজয় – আখ ানিলিপ িলেখ িদেল প ব-অ ের 

ধূিলের কিরয়া মু ; িচ হীন া ের া ের 

ব ািপেল আপন প া।’’১ 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

পিরেবশ ও মানুেষর স ক কি ক বিল  চতনার।  

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

কৃিতর সে  মানিবকতার স কেক বার বার দখােনার চ া কেরেছন।  

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

বাতাস ও ইেকািসে েমর উপর িবষি য়া করেছ।  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

িদেয়।’’২  

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

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

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

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

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

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

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

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

াণীেদর কােছ কালা ক হেয় উঠেলা।  

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

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

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

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

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

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

ভা ারা অসু  হেত থাকেলা।’’৪  

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

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

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

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

বেল গেছন। যমন౼ 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…ঠাকুর িমথ া।’’৬   

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

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

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

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

যমন౼  

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

মনেকই ধু িবষ  কের না, দয়েকও র া  কের।  

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

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

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

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

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

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

সে  িব ান মে র সদস েদর কেথাপকথন দৃশ  এরকম౼  

ক.  ‘‘౼ কান পািট দাদা?  

౼পািট-ফািট না। িব ান সং া।  

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

   মশাই, ঐ িসিপএম, না হিল কংে স।’’৯  



 

 

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

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

কির!  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

কের।’১১ 

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ি তীয় কউ এর সীমানায় েবশ ক ক।’’১২  



 

 

আমরা মহাভারেত দেখিছ কৃ  কািলয়নাগেক শাি  িদেয় সকল মানুষেক িবপদমু  কেরিছেলন 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ক ীয় চির  বা Protagonist Character।   

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

এখন নই, তা খঁুেজ পাওয়াই পুন ার!’’১৩  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

মা া পেয় যাে ।  

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

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

জবানীেত লখক জািনেয়েছন౼ 

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

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



 

 

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

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

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

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

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

ছিড়েয় উ  মাদকতার সৃি  কের কবল।’’১৪  

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

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

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

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

করেতই িতিন ফাঁস কের ওেঠন, বেলন౼  

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

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

দরকাের র  ঝরাব!’’১৫  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

তেব ীনেবে  মামলা ওঠার আেগর মুহূেতও ত বালার কােছ ট আেস౼  

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

আিম আসেল গাপন শ  বা কারও এেজ ।’’১৭  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

স জীিবত।’’১৮  

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

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

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

ভিবষ েতর, বতমােনর অ গত রে ।’’১৯  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

বৃে ’ উপন াসিট।  

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

এভােব౼  

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

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

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

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

হাঁপািন-অ ালািজ হেত পাের?’’২০  

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

মাইকটাও সুধাময় ব  করেত বাধ  কেরিছেলন। যমন౼  



 

 

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

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

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

তা ীকৃিত নয়।’’২১  

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

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

থম এর িতবােদ এিগেয় আেসন। যমন౼  

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

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

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

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

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

ফেল িদেত হয়।’’২২   

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

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

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

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

কেরন।  

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

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

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

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

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



 

 

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

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

ানীয় রাজৈনিতক ও শাসিনক মতােক  তােদর করতলগত। কারখানা িনমােণর িব ে  

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

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

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

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

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

দখেবন। িতিন বেলন౼  

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

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

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

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

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

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

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

ভুগেত হয় সুধাময়েক। সুধামেয়র ভাষায়౼  

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

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

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

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

জন ।’’২৪  



 

 

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

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

বলেত শানা যায়౼  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

সারব া মািণত হয়।  

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

বণনায় আসেছ এভােব౼  

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

বেণর ছাঁয়া এেস লাগিছল।’’৩১  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

চতনা িবলুি র পেথ।   

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

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

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

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

আকাশ তেল জা বীর তীের।’’৩২  



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােস নারী শি র উে াধন 

সােতর দশেক ঔপন ািসকেদর পিরম েল এক ধরেনর আ য জীবেনর উ াপ এবং মানবীয় া 

চতন  িনেয় বাংলা কথাসািহেত র জগেত সাধন চে াপাধ ােয়র আিবভাব হয়। িতিন মূলত 

মাকসবাদী চতনায় আপাদম ক দীি ত হেলও সৃজনশীলতার ে  ধুমা  এককভােব 

মাকসবাদী তে  আব  িছেলন না౼বরং অেনকটা মাকসবাদেক সামেন রেখ িতিন একিদেক 

যমন আথ-সামািজক, াত িহক জীবন সংকট েলার প উে াচন কেরেছন, তমনই অন িদেক 

র -মাংেস মদম ার আড়ােল িনভৃত মানব জীবেনর তথা নারী জীবেনর দনি ন দুঃখ, ক  ও 

বদনা েলােক শনা  করেত মানব স ার গভীের েবশ করেত সফল হেয়েছন।  

‘নারী’ শ িট সািহত , সমাজ, পিরবার িনিবেশেষ অত  পূণ একিট শ , যােক 

ক  কের দবী-জননী-জায়া- য়সী-কন া ভৃিত ব িবিচ  ভূিমকা যমন পূণ মা া পায়, তমনই 

সই ভাবগত পূণতার আড়ােল মুখ লুিকেয় থােক উেপ া-ব না-ত াগ-সহনশীলতা ও চােখর 

জেলর মেতা অগিণত সত । বাইেবেল য নারী মানব জািতর আিদ জননী েপ ীকৃত, তার 

সৃি ও আিদ পু েষর পাঁজেরর হাড় িদেয়। অথবা িহ ু শাে  য অসুরদলনী রণরি ণী মাতৃ পা 

আমােদর অরাধ া, তারও সৃি  পু ষ দবতােদর কাপানেলর সংিম েণ। যুগ-যুগা  ধের নারীর 

কম, নারীর ধম, নারীর অি  ীকৃিত ও সাথকতা পেয়েছ পু ষ-িনভরতার হাত ধের। নারী-

ভাগ  িনধািরত হেয়েছ পু েষর িনদােন ও িবধােন। নারীেক দবীর আসেন বিসেয় তারই যূপকাে  

বিল দওয়া হেয়েছ তার িনেজর যাবতীয় আ স া, অিধকার ও আত রেক। তােক বাঝােনা 

হেয়েছ য স গৃহল ী, কননা সংসার সুেখর হয় রমণীর েণ, পু েষর তােত কােনা দায় নই। 

বাংলায় একিট বাদ আেছ౼ 

‘রাজার দােষ রাজ  ন  জা ক  পায়। 

িগি র দােষ ঘর ন  ল ী ছেড় যায়।।’ 



 

 

ত ােগর মিহমায় মিহমাি ত কের া-ত ােগ অনু ািণত করা হেয়েছ নারীেক জে র পর 

জ । অত  সুেকৗশেল তার চতনায় আ ত ােগর মহান আদেশর বাধন ঘটােনা হেয়েছ। 

‘মিহলা’ পি কার ১৩১০ ব াে র আি ন-কািতক সংখ ায় রােকয়া হােসন ‘অধা ী’ শীষক বে  

মেয়েদর িশ া সে  িলেখেছন౼  

‘ ভুেদর িবদ ার গিতর সীমা নাই, ীেদর িবদ ার দৗড় সচরাচর ‘ বােধাদয়’ পয । … 

ামী যখন পৃিথবী হইেত সূয ও ন ে র দূর  মােপন, ী তখন একিট বািলেশর 

ওয়ােরর দঘ   ( সলাই কিরবার জন ) মােপন। …বিল জ ািতেব া মহাশয়, আপনার 

পাে  আপনার সহধিমণী কই?’  

সমাজ ও পিরবােরর অগিণত িনয়ম ধায করা হেয়েছ নারীর জন । পু ষতাি ক কূটনীিতর 

কৗশেল নারীর মেনও ব মূল ধারণা জে েছ য সমাজ-সংসােরর এ সম  যাবতীয় িনয়মািদ 

মেন চলার দায় কবল তারই। এর অন থা হেলই সবনাশ, সমাজ-সংসার যােব রসাতেল তিলেয়। 

কারণ, তার ত ােগর েণই তা সংসার সু র। এইভােব অবহমান কাল ধের তারণা ও ব নােক 

আভরণ বেল মেন িনেয় তােক সযে  ধারণ কের আপন কতব  পালন কের চেলেছ নারী। 

আবহমানকাল ধেরই ােত অ ােত িনেজর াপ  অিধকার থেক বি ত হেয় চেলেছ স, কখেনা 

কটভােব, কখেনা  ভােব। আর এই িনেয় কােনা িশরপীড়া নই সমােজর, পু েষর 

এমনিক নারীরও।  

সমােজর দপণ য সািহত , সখােনও নারীর ান অিধকাংশ ে ই তৈথবচ। াগাধুিনক 

যুেগর বাংলা লাকায়ত কািহিন কাব  কৃ কীতেন সময় ও সমােজর ি েত ঐ িরক মিহমা 

হািরেয় লৗিককতার ধুেলামািট গােয় মেখেছ দব চির । সখােন দামাল প ীিকেশার কৃে র 

কােছ অিন া সে ও আ সমপেণ বাধ  হেয়েছ আইহন প ী রাধা, কারণ এটাই িছল সমকালীন 

সমােজর িচগত চািহদা। অথচ যখন এই রাধাই সমাজ-সংসােরর ভয়েক উেপ া কের পিরপূণ 

েপ কৃ গত াণ, তখন তার জীবেন নেম এেসেছ িবরহ-য ণার দহন ালা। রাধার সবত াগী 

েমর চেয় আপন কতব  পালেনর তািগদই াধান  পেয়েছ কৃে র কােছ, কারণ স দবতা, 

অধেমর িনধনই তার মূল মিহমা, ত ােগর মিহমা তা নারীর জন  বরা । কৃে র সই ঐ যময় 



 

 

মিহমার পােশ এক নারীর মাধুযময় েমর মিহমা তা তু । তাই বাঁিশর পিরবেত অিস হােত 

তুেল নওয়াই য় বেল িবেবিচত হেয়েছ। অসুর িনধেনর মিহমার আড়ােল চাপা পেড় গেছ ম-

িনধেনর অন ায়। পৗ েষর কােছ হার মেনেছ রাধা নামক নারীর সব হারােনার য ণা। এটাই তা 

সামািজক- লৗিকক চািহদা। িবরহাতুরা রাধার চােখর জেল বাংলা কাব কািহিন িস  হেয় উঠেলও, 

আর সই িস তায় মানুেষর মন িভজেলও, বদলায়িন সমােজর প। মনসাম েল ব লােক 

সপদংশেন মৃত ামীর সে  সহমৃতা হওয়ার িনদান িদেয়েছ তার র চাঁদ সওদাগর। শষ পয  

ামীর মৃতেদহ িনেয় কলার মা ােস একা একা ভেস যেত হেয়েছ ব লােক। তােক একাই 

মাকািবলা করেত হেয়েছ গাদা, আপু, ডাম, ধনা-মনার মেতা পিল ু দু ির  পু েষর সে । 

চ ীম ল কােব  পু ষতাি ক সমােজর চািহদা ও িচর কথা মাথায় রেখই ফু রার জবািনেত 

কিব ঘাষণা কেরেছন౼ 

‘‘ ামী বিনতার পিত   ামী বিনতার গিত 

ামী বিনতার িবধাতা। 

ামী পরম ধন   িবেন ামী অন  জন  

কহ নেহ সুখ মা -দাতা। 

সে ােষ বসায় খােট   দাষ দিখ নাক কােট 

দে  রাজা বিনতার পিত। 

ন গা ন গা সই িহত উপেদশ কই  

ইিতহােসর কর অবগিত।’’১ 

পু েষর ব িববাহ- ীকৃত সমােজ সতীন- ালায় জজিরত হেত হেয়েছ অসংখ  বধূ-নারীেক, যার 

িব র মাণ মেল বাংলা সািহেত র ব িবিচ  শাখায়। অ জ পিরবার থেক স া  পিরবার, 

ডাম পিরবার থেক বিণক পিরবার কােনাটাই এর ব িত ম িছল না। সমােজর তথাকিথত 

িন ের চিলত দবীপূজা ও তকথা িনেজর ীেক পরম িন াভের পালন করেত দেখ তার 

পূজার ঘেট পদাঘাত কের তােক পীড়ন করেত এতটুকুও ি ধাি ত হয়িন পৗ েষর দে  ম  

বিণক ামী। অ ঃপুেরর অ রােল বেস চাপা ের চােখর জল ফলাই িছল দেহ-মেন লাি ত 

নারীর ভাগ িলিপ। স া  িণ কতৃক অনাদূত ও উেপি ত লৗিকক দবীেদর পৗরািণক পু ষ 



 

 

দবতার সে  স েকর সূে  আব  হেয় উেঠ আসেত হেয়েছ উ  ের। কখেনা মনসার মেতা 

কন া পেয়েছ িপতা িশেবর পিরচয় ীকৃিত, কখেনা বা চ ীর মেতা ী পৗরািণক িশেবর সে  

িববাহ সূে  পেয়েছ তার স াি র ীকৃিত। পদাবলী সািহেত র রাধাও দহসে ােগ ম  কৃে র 

অনাকাি ত আচরেণ আহত হেয়েছ বারবার। াকৈচতন  থেক চতেন া র, সবকােলই সমাজ-

মানস সামেল চলা পু ষ কিবর কলম রািধকার মেতা য়সী নারীেদর আরািধকার মুকুট পিরেয় 

পু েষর কাম-লালসার কােছ বিল িদেয়েছন। তাই েমর িবে েদ চােখর জেল বুক িভিজেয়েছ 

কবল নারীরাই। আধুিনক সািহেত ও সমাজ-পিরবার-পিরি িতর কােছ বি মী নািয়কােদর  

বাসনােক হয় উৎসগ করেত হেয়েছ, নয়েতা যেত হেয়েছ সমপণ ও ায়ি ে র পেথ। পু ষ-

িনধািরত ভােগ  আ াশীল নারী-পু ষ দ  ব ি ে  িব াসী নারী, পু ষ-কাি ত ম- দােন 

গরিবনী নারী, পু েষর সহকমীিন-সহমমীিন-সহধিমিন নারী, স-ই তা পু ষ-শািসত সমােজর 

আদশ নারী। ‘সহ’ শ িটর মেতা দুঃসহ অপমানকর তকমা থেক আজও মু  হেত পােরিন 

অিধকাংশ নারী। কখেনা াচীন কাব সািহেত র কু ীর মেতা নারীরা সমাজ ও পিরবােরর স ান-

কামনার চািহদা মটােত পরপু ষেভাগ া হয়। কখেনা ৗপদীর মেতা নারীরা শপথ ও স েকর 

পাকচে  পিরণত হয় সে াগ-সাম ীেত। কখেনা বা সীতার মেতা নারীরা ামীর হাত ধের 

যাবতীয় সুখ- া  িবসজন িদেয় সবত াগী জীবনযাপন কেরও িনেজর সতীে র পরী া দওয়ার 

জন  আ েন েবশ কের অথবা ামী কতৃক তািরত ও পিরত  হয়। আবার কখেনা ঊিমলার 

মেতা নারীরা পিরবার ও ভাইেয়র িত কতব  পরায়ণ ামীর ী িহেসেব বছেরর পর বছর 

কািটেয় চেল ামী িবহেন িবরিহণী একািকনী উেপি ত। এইেতা নারীর ভাগ িলিপ। হয়েতা সই 

জন ই মেনর সবটুকু চািহদা সবটুকু  হািরেয়, মেন ােণ অনাদৃত ও িনঃ  হেয়, িনেজর 

অি টুকু িনেয় বঁেচ থাকেত বাধ  হেয় পেড় থােক য পাবতী, তার চেয় পাঠক মেনর 

আেবগেক অেনক বিশ আকষণ কের নয় যাবতীয় জীবন-য ণা থেক মুি া  দবদাস। 

ভােগ র নয়, সমাজ- বণতার িক পিরহাস!  

হয়েতা সই কারেণই বাংলােদেশর হতভািগনী মেয়েদর আত েন বারবার আ  ও 

আর  হেয়েছ একািধক আধুিনক িশ ী-সািহিত েকর চতনা। ‘মানসী’ থেক ‘ম য়া’-র দীঘ 

পথপির মায় ধীের ধীের এিগেয় এেসেছ মিত, মালতী, ম ু িলকা, শলবালার মেতা একািধক 



 

 

নারী। আবার িতি য়াহীন ভাষ হীন নীরব িতবাদও জািনেয়েছ অমলা বা নবনীর মেতা িকছু 

নারী। ‘সবলা’ হেয় উঠেত মিরয়া নারী ফেল িদেত চেয়েছ সই ল ার দুবল আ াদনেক, য 

ল ােক নারীর ভূষণ বেল আখ া িদেয় তার এিগেয় চলার পদে েপ শকল পরােত চেয়িছল 

সমাজ। এিগেয় এেসেছ সত বতী থেক বকুললতা অথবা র া থেক শায়রীরা। নারী-ব ি ে র 

জাগরেণর ও নারী মুি র িননাদ িবিভ  সমেয় িবিভ ভােব নানা আধুিনক িশ ী-সািহিত েকর 

কলেমর ধাের কমেবিশ িনত হেয়েছ। নারীর এই মুি  য়াস এবং ত িনত য ণা 

াভািবকভােবই অেনক বিশ েতাৎসািরত ও বা য় হেয় উেঠেছ নারীর কলেম। ‘বামােবািধনী’ 

পি কায় ১৩২০ ব াে র বশাখ সংখ ায় চা মিত দবী তাঁর ‘একা বতী পিরবােরর দাষ ণ 

িক? শীষক বে  লেখন౼‘ইহােতও ী িশ ার আবশ ক, কারণ গৃহরাজ  রমণীিদেগর ারাই 

পিরচািলত’। িবজয়া মুেখাপাধ ায়, হলতা চে াপাধ ায়, কিবতা িসংহ, নবনীতা দবেসন, কৃ া 

বসু, মি কা সন , ম া া া সন, তসিলমা নাসিরন, চতালী চে াপাধ ায় মুখ নারী-

সািহিত কেদর কলেম দী  হেয় উেঠেছ নারী ক , ত  পেরা  সা ার হেয় উেঠেছ াপ  

অিধকােরর দািব। তেব ল ণীয় িবষয় য, আধুিনক যুেগ এেস আমরা নারীেক অেনক বিশ 

িবে ািহণী েপ দখেত পেয়িছ। মধুসূদেনর ‘বীরা না’ কােব র নারীেদর দেখিছ ামী- িমক 

িকংবা সমােজর িব ে  কীভােব দুঃসাহসী নারীে র পিরচয় ফুিটেয় তুেলেছন। আবার বি মচে র 

িবধবা রািহণী (কৃ কাে র উইল) র ণশীল সমাজ ব ব ােক সেজাের চেপটাঘাত কেরেছন। 

অনুে রণা সািহেত র অ । রবী নাথও নারীর িতবািদনী েপ অনু ািণত হেয়িছেলন। তার 

মাণ আমরা পাই তাঁর কিবতা, নাটক, উপন াস, ছােটাগে । রবী নােথর নারী যখন উ ারণ 

কেরন౼  

‘‘নারীেক আপন ভাগ  জয় কিরবার  

কন নািহ িদেব অিধকার  

হ িবধাতা?’’২ 

িকংবা౼       

‘আমাের েমর বীেয কেরা অশি নী।’ 



 

 

তখন আমােদর বুেঝ িনেত অসুিবধা হয় না, িতিন নারীেক কবল সংসােরর চার দওয়ােলর গি র 

মেধ  বঁেধ রাখেত চান না, নারীর ‘আঁেতর কথা’- ক ফুিটেয় তুলেত চান। নারী একিদেক যমন 

হময়ী প িনেয় সম  সংসারেক আগেল রাখেছ, আর একিদেক তমনই েয়াজেন সামািজক 

অচলায়তেনর িব ে , পৗ ষে র অহিমকার িব ে , অন ােয়র িব ে  কখেনা নীরব অিভমােন, 

কখেনা সরেব িবে াহ ঘাষণা কেরেছ। নারীর সবংসহা মমতাময়ী প অিত ম কের িতবােদ 

সা ার কের তুেল, রবী নাথ নারীর ি -স ার পিরচয় পির ু ট কেরেছন বশ িকছু ছােটাগে । 

নারীর সই তস া প কখেনা নীরেব অিভমানাকাের, কখেনা সরেব কািশত হেয়েছ।  

াধীনতা পরবতী কালপেব আিথক সংকট হতু বাংলার ােমর মানুষ ু ধা িনবৃি র জন  

কােজর তািগেদ যমন শহের এেসেছ, তমনই পূবব  থেক আগত অিভবাসীরাও আ য় িনেত 

থােক শহের ও তার পা বতী অ েল। ফেল শহেরর প (আয়তন) ও কমজীবেন ত আমূল 

পিরবতন ঘেট। ‘মধ িবে র শহর’ কলকাতায় জনসংখ া বৃি র কারেণ মধ িব  িণর ওপেরও 

অথৈনিতক চােপর সৃি  হয়। তােদর জীবনযা ার মােনা য়ন হয়িন, িক  ব মূল  বৃি  পাওয়ায় 

সংসার িনবােহর খরচ (Cost of Living) হেয় উেঠেছ অিধক থেক অিধকতর। পিরণাম প, 

বিশ অথ উপাজেনর জন  এই িণেক নতুন পেথর স ান করেত হেয়েছ। এবং সংসার জীবেন 

লতা বা মধ িব ীয় আিভজাত েক বজায় রাখার জন  পু ষেদর পাশাপািশ নারীেকও যু  হেত 

হেয়েছ উপাজন িভি ক কমসং ৃ িতর সে । ধু িশ ার অ গিত িকংবা অথৈনিতক িনভরতা 

অজেনর জন ই নয়, সমকালীন িয় ু  সমাজবা বতার অিভশাপ (অথৈনিতক দুরাব া) থেক 

সংসারেক র ার তািগেদ মেয়রা সামািজক ব নজালেক উেপ া কের চাকিরে ে  অংশ হণ 

কের। 

নারীর কমে ে  েবেশর সূচনা াধীনতা পূবযুেগ  পিরমােণ ল  করা গেলও, 

অ ীকার করার উপায় নই য, াধীেনা র কােলর িনগূঢ় আিথক অনটনই অিধক সংখ ায় বাঙািল 

মধ িব  পিরবােরর মেয়েদর চাকির জগেত আসেত বাধ  কেরেছ। থম িদেক (উিনশ শতক ও 

িবশ শতেকর সূচনাপেব) বিশরভাগ ে  মধ িবে র র ণশীল মানিসকতা মেয়েদর কমে ে  

েবেশর পেথ বাঁধা িদেলও, পিরবােরর আিথক স লতার ে  আে  আে  র ণশীল 



 

 

পিরবার িল বাধ  হেয়েছ তােদর র ণশীলতার তী তােক মুেছ ফলেত। অথাৎ িশ াে ে  

অ গিত সমকালীন িয় ু  আথসামািজক পিরি িত, নগরায়ণ, পািরবািরক গঠনরীিতর পিরবতন 

(Joint Family to Neculear Family), সাংিবধািনক সম-অিধকারেবাধ, িনজ  আ পিরচয় 

িনমােণর আকা া, সেবাপির নারীর পািরবািরক দািয়  ও ভূিমকা বদল মধ িব  বাঙািলনীেক 

ঘেরর বাইের বর কের এেনেছ এবং িনযু  কেরেছ উপাজন িভি ক চাকিরর জগেত। যা 

সমকালীন সামািজক রীিত-নীিত ও দৃি ভি েত এেনিছল এক আমূল পিরবতন। এ সে  জৈনক 

সমাজতাি েকর ম ব  িবেশষভােব তব౼‘‘Educated Middle-Class Women’s taking up 

out of home gainful employment has significant implication for social change.’’৩ 

িবংশ শতা ীর ি তীয়ােধর থম িদেক সামািজক িবিধ-িনেষধ ও পুরেনা র ণশীলতার 

কাঁটাতারেক িছ  কের পািরবািরক ও আি ক িবকােশর তািগেদ বাঙািল মধ িব  মেয়েদর 

কমে ে  েবশ পরবতী সময় পেবর মধ িব  বাঙািলনীর চাকির েল েবেশর পথেক 

স ূণ েপ ক কমু  ও শ  কের তুেলেছ। িবিশ  সািহিত ক ও সমােলাচক মু কে  তাই 

বলেত পােরন౼‘‘ মেয়েদর চাকির করা তা এখন জলভাত’, িশ াদী ােতও তাঁরা পু ষেদর 

থেক কান অংেশ কম নন...।’’৪ 

‘‘ দশভাগ ও দশত াগ পরবতী িবপ  যুগজীবেন বাঙািল মধ িবে র পূববতী সামািজক 

চালিচ  বদেল গেছ। বদেল গেছ, নারী-পু েষর অিধকােরর প ারাড । পিরবারেক 

আিথক অনটেনর করাল াস থেক র ার জন  পুরেনা ম ভেঙ বিরেয় এেস মেয়রা 

ঝাঁপ িদেয়িছল অথৈনিতক াধীনতা অজেনর রৗ ঢালা পেথ। সংসােরর েয়াজন 

মটােত চাকির খঁুেজ িনেয়িছল ু ল, কেলজ িকংবা িবিভ  অিফেস। ােম, বােস বেড়িছল 

মেয়েদর সংখ াও।’’৫  

সমেয়র এই পিরবতন বা িববতেনর ফেল নারীেদর চাকিরে ে  েবশ ও কমজীবেনর বণময় 

চালিচ  পির ু ট হেয়েছ বাংলা সািহেত র খ াতনামা ভূত গ কারেদর লখনীেত। 

তেব াধীনতার পরবতীকােল নারীর লড়াইেয়র পিরসর আরও বাড়ল। সমাজ সং ােরর 

সে  ণয় কামনার ু  বৃ  থেক সের জা ত নারীশি  অথৈনিতক মতােকে র দখল চাইল। 



 

 

ঘর ও সংসার বজায় রেখ কেমর জগেত তারা িনেজেদর করেলা সািরত। রাজৈনিতক মতার 

পিরসেরও তারা পা ফলেত  করেলা। তেব পু ষত  এত সহেজ তার ান ছেড় িদেত রািজ 

নয়। ফেল  হয় িতেরােধর পাি পুরাণ। এই িতেরাধ অেনক বিশ শি শালী। অেনক 

তী ও বেট। ফেল গিতশীল নারীর ভােগ  জােট িব তা, িনে ষণ, অত াচার। আজও এই 

লড়াই, িতেরােধর পালা অব াহত। কথাসািহিত ক সাধন চে াপাধ ােয়র লখনীেত এই বা বই 

মূততা পেয়েছ। তাঁর ‘মািটর অ াে না’ উপন াসিট পু ষতাি ক মতােকে র িব ে  

নবেচতনায় উ ু  ামীণ নারীশি র  এবং তার পিরণিত। উপন ােসর আখ ান চারিট অধ ােয় 

িবন ౼‘ ভাত তর ’, ‘মধ াে র স ীত’, ‘অপরাে র সুর’ ও ‘রাি র মূছনা’। 

উপন ােসর থম অধ ায় ‘ ভাত তর ’- ত সব  লখেকর জবািনেত যাবতীয় ঘটনা 

বিণত হেয়েছ। আখ ােনর  কােনা এক বুধবার। সাধারণভােব িদনিটর সূচনা। বািড়র মেজা 

বউ টুিন সকােল বািস কাপড় ছেড় এেস দেখ াইেভট িটউটর রতন এেস গেলও বেড়া মেয় 

নীিলমা ওরেফ নীলু তখেনা ঘুেমর রােজ । স অগত া নীলুেক ঘুম থেক তুেল রতেনর কােছ 

পড়েত পাঠােত ব  হয়। টুিন মফ সেলর মেয়। মাধ িমক পাশ। ভাি  পিরবােরর বউ হেয়ও 

সংসােরর গি  ছেড় ােমর সা রতা ােসর িদিদমিণ হেয়েছ। থমত উে খ  মেয়র নামকরণ 

নীিলমা সই কেরেছ। এসেবর মধ  িদেয় নারী সেচতনতার অ ু িরত বীজ প িবত।  

আখ ােনর পরবতী ের দখা যায় চলার পেথ টুিনর সে  পু ষতাি ক সমােজর 

ঐিতেহ র   হেয়েছ। সমাজেসবা করেত িগেয় এই ে র সূচনা। ামীগৃেহ এই  হেয়েছ 

তী তর। ামীর ই ার মূল  িদেত িগেয় পরপর িতনিট স ােনর স জ  িদেয়েছ। জ  িদেত 

হেয়েছ িনেজর ই ার িব ে । চতুথ স ােনর জ  দওয়ার ই া িদবাকর কাশ করেল এই 

অিন া িবে ােহর ের পিরণত হয়। চতুথ স ান পু  হেলই বংশর া হেব এমনটাই সকেলর 

িব াস। এই িব ােসর কােনা মূল  নই গিতমন  টুিনর কােছ। স তাই গভপােতর ই া 

কাশ কের। ামী িদবাকর বাঁধা িদেল সই িবে াহ আরও ঘন হেয় ওেঠ। িদবাকেরর ে র 

উ ের বলা ‘যােবাই’ এই সংি  বােক  আভািসত হয় ােমর িবে াহী নারীর সংকে র তী তা, 

গিতশীলতা।  



 

 

উপন ােসর পরবতী অধ ায় ‘মধ াে র স ীত’। ‘ ভাত তরে ’ ভাি  পিরবার ও টুিনর 

কথা াধান  পেলও ‘মধ াে র স ীত’ পযােয় বেড়া হেয় উেঠেছ তহিমনা িবিবর কথা। তহিমনা 

িবিব ১নং ভাসতারা াম প ােয়েতর মিহলা-সদস । কণমাধবপুর এই প ােয়েতর মেধ  পেড়। 

তহিমনার র বািড় অেপ াকৃত ল এবং উদারপি । কােনারকম গাঁড়ািম নই। মা া-

মৗলবীেদরও তমন আমলা দয় না। কণায় তখন ‘কা -পিরবার’-এর কাউেক ভােট াথী 

করবার চ া হি ল। ভাি  পিরবােরর ক ী া  এসব াবেক আমল দয়িন। শষ পয  

তহিমনােক াথী করা হয়। তহিমনা িনমরািজ িছল। সিদন বরং তােক উৎসািহত কেরিছল তার 

ামী এনােয়ৎ। ভােট দাঁিড়েয় তহিমনা ভােট জেত, াম প ােয়েতর সদস ও হয়। তহিমনা 

ােমর মেয়েদর মেধ  িনেয় আেস নতুন চতনা। মানুেষর েয়াজেন স এিগেয় আেস। নতৃ  

দয়। ‘মধ া  স ীত’ পযােয়র সূচনায় দখা যায় িবধবা ভাতার টাকা দােনর তদারিকর উে েশ  

প ােয়ত ধান িবলােয়ৎ আিলর অনুেরােধ স পা  অিফেস এেসেছ। পা মা ােরর িপওন 

কািতক বশ  ই াকৃতভােব উপি ত িবধবা াথীেদর হন া কের। প ােয়ত ধােনর 

অনুপি িতর অজুহাত দিখেয় স তােদর ফরত পাঠােনার পিরক না কের। তহিমনা হ ে প 

করেল কািতেকর ােথ আঘাত পেড়। পু ষতাি কতার অভ াসলািলত কািতক তহিমনােক তাি ল  

করেত থােক। তহিমনা দেখেছ পু ষতাি কতার এরকম তাি েল র মেনাভাব থম নয়। দেলর 

নতারাও তােক নানাভােব তাি ল  কের, নানা অজুহােত তােক ছােটা কের দখােত চায়। 

প ােয়েতর সদস েদর মেধ  আটজন মিহলা। সততা ও িন ার সে  তারা কাজ কের। অথচ 

সকলে ে ই তােদর একঘের কের রাখা হয়। ধু যখােন অথ নই, আেছ ঝােমলা সখােনই ধু 

মেয়েদর ঠেল দওয়া হয়। যমন তহিমনােক ঠেল দওয়া হেয়েছ পা  অিফেস িবধবা ভাতার 

তদারিকর উটেকা কােয। 

‘অপরাে র সুর’ অধ ােয় দিখ অসম সাহেসর বশবতী হেয় তহিমনার সে  টুিন এেসেছ 

হাসপাতােল। িচিকৎসক তােক দেখেছ। উপযু  িনেদশ উপেদশও িদেয়েছ। িদেনর শেষ বািড় 

িফের এেসেছ স। 



 

 

এরপর এেসেছ শষ অধ ায় ‘রাি র মূছনা’। এখােন সবিকছু ছািড়েয় ধান হেয়েছ টুিনর 

ক ণ পিরণিত। বািড় িফের টুনু আবার পু ষতাি ক িব তার মুেখামুিখ হয়। িব তা এবার 

আরও অেনক তী । িদবাকর বািড় িফের টুিনর গভপােতর জন  হাসপাতােল যাওয়ার কথা েন 

িনেজেক িঠক রাখেত পাের না।  হয় িববাদ-িবসংবাদ। এই িববােদর মেধ  িদবাকর 

আকি কতায় টুিনর গলা িটেপ ধের। িদবাকেরর কােছ এ িছল িনছকই অিভনয়। িক  কখন য 

এই অিভনয় াণঘাতী হেয় উঠেলা তা স িনেজই জােন না। টুিন মারা গল। বলা ভাল খুন হেলা। 

টুিনর এই িবষাদক ণ পিরণিতেতই ঘেটেছ কািহিনর সমাি ।  

আমােদর েত েকরই জানা য গাছ তার সম  িশকড় েলা ধির ী মােয়র অভ ের 

ছিড়েয় িদেয় কালও িছল, আজও আেছ এবং ভিবষ েতও একইভােব রেয় যােব। লখক গােছর 

এই অব ােনর মেধ ই নারী িপণী কৃিতর দীঘকালীন সহ মতা পযেব ণ কেরেছন। সব েরর 

েত ক মানুেষর জীবনই গােছর িত কৃত । গাছ িক কের? পািথব সব ঝড়-ঝা া িনেজর গােয় 

টেন িনেয় মানুষেক ফুল দয়, ফল দয়, ছায়া দয় এবং ি  একটা আ য়ও দয়। াি  দূর 

করা দরকার? গাছ আেছ। াি  অপেনাদন দরকার? গাছ আেছ। নতুন কের কৃিত সৃি  করেত 

গেল এবং কৃিতেক িদেয় চলমান জীবনেক ষা করেত হেল গাছই আ ার পুলিকত আ ীয়। 

গাছ তার বীেজর ঢাকনা যই সিরেয় দয়, তৎ ণাৎ ােণরও সম ক ূ িত ঘটেত থােক। অথচ 

পািথব ভূিমর ওপর দাঁিড়েয় থাকা গাছেকই বারবার সহ  করেত হয় লা না। দনি ন বা বতার 

কূট ও ির  কামড় বা ছাবল েলা অেনকটা গােছর মেতা কেরই সামলােত হয় মেয়েদরও। 

ফলবতী গাছ আর ফলবতী নারীর মেধ  তফাৎ কাথায়? ফুল িদেত িদেত, ফল িদেত িদেত, ছায়া 

িদেত িদেত িকংবা আ য় িদেত িদেত গােছর মেতাই মেয়রাও একটু একটু কের  ও ির  

হেয় যায়। তােতও তা রহাই নই। গাছ িকেয় রসহীন হেয় গেছ? তােত িক যায় আেস এবার 

তাহেল কেট- কেট কাঠ বানাও। িতন-চারেট মেয়র জ  িফ-বছর িদেত িদেত অ ািনিময়া 

রাগা া  নারী িছবেড় হেয় গেছ? তােতও িকছু যায় আেস না। ওই কেনা দহটার মেধ ই 

এবার একটা ছেলর জ  হাক। অ িতেরাধ  এই চাওয়া, এই ত াশা, এই িপপাসা। মেয়গােছর 

চারপােশ এভােবই যুগ যুগ ধের পু ষতাি ক সমাজ িনেজেদর গণতাি ক ঝুিল পেত ধের 

কবলই একটা াথ বণ এলাকা তির কেরেছ এবং কতৃে র সে  কাঁদুিনর চতুর িম েণ একটাই 



 

 

গাঙািন িনেয়েছ—চাই, চাই, চাই। সুতরাং চাই’ থেক চািহদা। আর চািহদা মটােত িগেয়? 

নারী িপণী গাছ েলা পু েষর কােছ বিল দ , সমােজর কােছ বিল দ । পৃিথবীর বীজে েত 

এইসব ব ব ত নারীেদর দেখই তা জীবনান  দাশ তাঁর  কিবতা ‘ বাধ’-এ একদা আতনাদ 

কের উেঠ িলেখিছেলন—“স ােনর জ  িদেত িদেত/যাহােদর কেট গেছ অেনক সময়/িক া 

আজ স ােনর জ  িদেত হয়/যাহােদর; িক া যারা পৃিথবীর বীজে েত আিসেতেছ চেল/জ  

দেব জ  দেব বেল!”৬ যুগ বদেল যাে  বারবার, িক  পু ষতাি ক সমাজ ও আথ-রাজৈনিতক 

অব ার কােনা বদল ঘটেছ না; বরং পণ যুেগর চািহদা েম আরও আরও ধারােলা হেয় উঠেছ 

তার নখদ ব বহার। সুতরাং মেয়গাছেক িঘের কালও িছল ‘শত শত শূকেরর িচৎকার’। আজও 

রেয়েছ—‘মািছর মেতা কামনা’। আর তারই ফেল বাইেরর কমজগেত নারীর কােনা রাজৈনিতক 

মতা থােক না, আর ভতের গৃহজগেত সবিকছু সু ভােব পালন কেরও নারীর কােনা 

অথৈনিতক াধীনতা আয়ে  আেস না। িঠক এ-রকম এক চতন র থেকই উেঠ এেসেছ ‘মািটর 

অ াে না’ উপন াস, যখােন াি ক দুই নারী তহিমনা িবিব ও টুিন ধাি র আহত অব ােনর ওপর 

ভর িদেয় লখক েবশ কেরেছন াি ক বা বতার গভীের এবং াি ক জনজীবেন এই—দুই 

নারী িপণী বৃে র িশকড় থেক চুইেয় আসা রে র দাগ ধের উপন াস গেড়েছন। তহিমনা ও 

টুিন—এই দুজনই ভাঙা কািহনীবাে র দুিট অ াে না, য-দুিট অ াে না উপন ােস বারবার িবিভ  

সামািজক বা বতার চােপ নড়বড় কের উেঠেছ। আমােদর এও মেন রাখেত হেব লখক িক  

উপন ােস ধুমা  এই দুজন নারী িপণী গাছসদৃশ অ াে নার কথা বেলনিন, বরং একােলর এই 

িবেশষ দুিট অ াে নার সাহায  িনেয় বতমােনর বৃ  থেক িতিন ত অতীতকািলক গেভ েবশ 

কেরেছন এবং দেখ এেসেছন নারী িপণী সকােলর অ াে না েলােক। তারপর সই একই 

সময়চলেনর িতেত দখেত চেয়েছন ভিবষ ৎকােলর অ াে না েলােকও। সকাল, একাল ও 

ভিবষ ৎকাল—এই িতন কােলর সম েয় গড়া এক ব সািরত আখ ােন িতিন মেয়-অ াে নােদর 

জেম থাকা কথা েলা বার কের এেনেছন। এইসব মেয়-অ াে নােদর অেনক কথা বলার িছল, 

বলার আেছ౼ লখক সই সুেযাগটা িদেলন তােদর এবং তৎ ণাৎ সমােজর নীেচর অংশটা যন 

সময়েভদী তাড়নায় অেনকখািন নেড়চেড় উঠেলা।  



 

 

লখক উপন ােস য সম  নারী চির েদর কথা তুেল ধেরেছন তা ল  করেল দখা যােব 

সখােলর অ াে না েপ হািজর হেয়েছ౼দুকিড় বালা, গঁিড় বুিড়, তাপসীর িদিদমা; একােলর 

অ াে না েপ হািজর হেয়েছ তহিমনা িবিব, নি তা (টুিন) ধাি  এবং ভিবষ ৎকােলর অ াে না 

েপ হািজর হেয়েছ౼নীলু, িতলু, মািন, উৎপলা। মেন রাখেত হেব এইসব অ াে না আমােদর 

যসব ছিব দিখেয়েছ౼ লখক সইসব চলিত ছিবর পাশাপািশ তহিমনা ও টুিনেক রেখ তােদর 

নারী চতেনর িতবাদী পণা  স ে  আমােদর সেচতন করবার চ া কেরেছন। উপন ােসর 

মূল অ াে না িক  এই দুজেন নারীই। পু ষতাি ক সমাজ এই দুিট পণা েক মশ এবং 

মাগত ভাঁতা কের িদেত চেয়েছ। এ িবষেয় কােনা সে হ নই য আমােদর সমাজ ব ব া 

সব অেথই সব কােলই এবং সব সমেয়ই নারী পী াি ক পণা েলােক দিমত করবার 

কতৃ  কখেনাই হাতছাড়া কেরিন। এরাও তাই মাথা তুেল উেঠ আসেত িগেয় বারবার কােনানা 

কােনাভােব বাঁধা া  হেয়েছ। বাঙািল ঔপন ািসেকরাও খুব কম ে ই এেদর িত আ হ 

দিখেয়েছন। ডােয়িটং আর আধুিনক শরীরচচার েলেপ, হলথ াব আর ফ াশান ম াগািজেনর 

দৗলেত, িবউিট পালার আর সৗ য িতেযািগতার প ােকেজ যসব নারীরা যৗন মুি েকই 

নারীমুি  িহেসেব দখেছন এবং যৗনতা িমি ত পেণ র ওপর নারীবাদেক দাঁড় কিরেয় 

িদেয়েছন౼সাধন চে াপাধ ায় সই নারীবাদেকই ভেঙ িদেলন ামীণ ও াি ক দুই নারীর 

আ া  অি ে র ি  অবয়ব িদেয়। বাংলা উপন াস বিশরভাগ ে  দাির  সীমার নীেচ থাকা 

নারীেদর িনেয় ভািবত হয়িন। এইসব াি ক নারীরা আজও ামীণ অথৈনিতক দুরাব ার মােঝ 

িনঝুম হেয়ই আেছ। সৗিখনতা জােন না তারা; বা ব সংসােরর অজ  গত থেক একটার পর 

একটা েয়াজেনর ইঁদুর বর হেয় এেস দংশন কেরেছ তােদর অ াে র যৗবনেক। গাটা 

পৃিথবীেত সুেকৗশলী বািণজ -জগৎ, যখন তথাকিথত িশি ত নারীেদর একটা মেডল সব  

আ কােশর িচ গেড় িদে , িচর অিধকার িত ার নাম কের যখন তােদর মেধ  সৃি  করা 

হে  দুরােরাগ  আকা া౼তখন ােমর আনােচ-কানােচ াি ক নারীেদর ওপর িদেয় বেয় চেলেছ 

অিধকার হরেণর অন ায় ঝড়। ‘মািটর অ াে না’ ধু তহিমনা িবিব বা টুিনর নয়, ধারণ কের আেছ 

তােদর মেতা অজ  াি ক নারীর ান চু িতর বাবা কা া। আসেল মািটর সে  িশকেড়র সংেযাগ 

রেখ এবং মািটর ওপর গােছর মেতা দাঁিড়েয় থেক এরা সমেয়র পিরবতন েলা দখেত পাে  



 

 

অথচ সইসব ব াপক পিরবতন তােদর জীবেন নতুন কােনা বাতা বহন কের আনেছ না। তাহেল 

কীভােব সমাজ পিরবিতত হেলা? কােদর িনেয় সময় পিরবিতত হেলা? কােদর িদেক চেয় এই 

সমাজ ব ব ার েমদুর উ য়ন ঘটেলা? এই সম   িক  িনঃসে েহ আমােদর মেন তুেল 

দেব কখেনা তহিমনা িবিবর মেতা কউ, কখেনা টুিনর মেতা কউ। কখেনা বা সাধন 

চে াপাধ ােয়র মেতা কােনা কােনা লখক। দীঘকাল ধের য মানুষ কৃিতর মেধ  বাস করেছ, 

য মানুষ মািটর সংেযাগ আেছ౼ সই মানুষ যখন াি ক কৃিতর কাছ থেক িবি  হেয় যায়, 

তখন স তহিমনা বা টুিনর মেতা গাছ িপণী মািটর অ াে নােক িচনেব িক কাের? তহিমনােক 

তাই বুঝেত পােরিন প ােয়েতর পু ষতাি ক রাজৈনিতক কতাব ি রা এবং টুিনেকও তাই িচনেত 

পােরিন তার ামী িদবাকর। স  সূে  জানােনা েয়াজন এই তহিমনা িবিব আসেল িহ ু ঘেরর 

মেয়। িনেজর পছে র পা  দাদার ব ু  এনােয়তেক িববােহর সূে  স আজ তাপসী িব াস থেক 

তহিমনা িবিবেত পিরণত হেয়েছ। এই তহিমনা িবিবেকই লখক তাঁর উপন ােস থম নারী িপণী 

বৃ  অথাৎ ‘মািটর অ াে না’ েপ বিণত করবার আেগ পাঠকেক িনেয়েছন তাপসীর 

ছেলেবলাকার একিট িবেশষ ঘটনার কথা। ঘটনািট হেলা౼          

িদিদমা তাপসীেক খুব ছেলেবলায় গ  বলত, এক কুলীন া েণর নািক দড়শ বউ 

িছল। া ণিট িছল খুবই লাভী এবং ু  কৃিতর। সারা বছের স স  রেদর বািড়েতই 

থাকেতা, বািকেদর জন  বেল পাঠােতা, তামরা সবদা আমােক রেণ রেখা, তাহেলই পুণ  অজন 

হেব। এইসব ভাগ হীনােদর বলবার কউ িছল না। মােঝ-মেধ ই মানুষ রটাত এেদর ন -চিরে র 

কািহিন। তখন সতীনরা পর রেক বাঝাল—আয়, আমরা সই হেয় থািক। ভােগ  সবিকছু জােট 

না সবার! তারপর একিদন বৃ  া ণিটর অি মকাল ঘিনেয় এেল, অন ান  বউেয়রা যখন 

সহমরেণর ঘারিবেরাধী, এেদরই যেত হেয়িছল পর রেক হাত ধের, বােনর মেতা, বাজনার 

তােল তােল, আ েনর মেধ । এরাই পুণ বেল পরজে  হেলা গাছ বৃ সকল। ঐ য দিখস পাতা-

কুঁিড়, ফুল, ফল-মুকুল—সব ওেদর ও-জে র শখ-আ াদ। বািড়েত পালা-পাবেণর িদেন, িদিদমা 

কঁপা গলায় চঁিচেয় বলেতা౼  

‘‘তপু, গােছর গাড়ায় জল ঢেলিছস আজ?  



 

 

౼ কন?  

—ভােলা ঘরবর পায়। পুিণ  হয়! 

তাই িক পািখরা গােছর আ েয় থােক? ছায়ায় িমেশ ঘুঘু কঁেদ বেল—সতী িঝ লা, পুর! 

পুর! অথাৎ পূণ িছল?’’৭ 

তপুর িদিদমার চুল েলা িছল সাদা কাশফুেলর মেতা। িদনরাত সিমজ পের, দলা পািকেয় 

িবছানায় েয় থাকেতা। ওর সারা শরীের, িবছানায় িছল চ বন ােশর গ । আজও তহিমনা কিচৎ 

ৃিতর কুয়াশায় গ িট খঁুেজ পায়।  

সকােলর নারীর কাছ থেক একােলর নারী নেছ সমাজতে র রা াঘের িদেনর পর 

িদন কীভােব অি দ  হেয়েছ নারী । আমােদর মেন  জােগ, এিক িনছক গ ? নািক এর 

মেধ ই িনিহত রেয়েছ এই বাংলার লাি ত নারী জািতর ধারাবািহক ইিতহাস?  

তহিমনা িবিব অতীেতর নারীেদর কা ার মেধ  িনেজর এবং আজেকর াি ক মেয়েদর 

ভাগ িলিপ ভােব দখেত পায়। সজন ই স চেয়েছ একটা পিরবতন। নারী-অব ার পিরবতন। 

একােলর অ াে নােদর অব া সকােলর অ াে নােদর মেতাই হাক এবং তারাও মের মের 

একটানা কাঁদুক—এমনটা চায়িন বেলই তহিমনা যাবতীয় ব ি গত ি ধা এবং পািরবািরক 

িতব কতা অিত ম কের ১ নং ভাসতারা াম প ােয়েতর মিহলা সদস  হন। লখেকর 

ভাষায়౼‘‘তহিমনাই থম এ অ েল চতেন র ের মৃদু নতুন হাওয়া িনেয় হািজর হেয়িছল।’’৮ স 

ভােট জতার পর থমিদেকর জড়তাটুকু কািটেয় উেঠ মানুেষর সাহােয  এিগেয় আেস। সামেন 

থেক নতৃ  দয়। িবধবা ভাতা আসেল তারই উপর ভার পেড় পা অিফেস িগেয় গাটা িবষয়িট 

তদারিকর। সই সে  াইমারী ু েলর ভ া  উ ার করেতও স উেদ াগী হয়। এমনিক িব ু 

গােয় কেরািসন ঢেল লকলেক আ েন পুড়েল ছুেট যায় স। পা লেক মধ  ময়াদী ঋণ কে র 

টাকায় ছাগল িকনেত সাহায  কের স।  

কওড়াপাড়া এবং মি ক পাড়ায় ইি রা আবাসন যাজনার টাকায় সুলভ শৗচালয় তির 

কের িদেত িপছপা হয় না স। তারই চ ায় ির াভ ান পায় িদবাকর এবং িবি  সলাই মিশন 



 

 

পায়। িবধবা ভাতা যােত িঠকঠাক ভােব দওয়া হয় এ ব াপােরও স যথাযথ দািয়  পালন কের। 

হাজরা পিরবাের পাগল সািজেয় রাখা সুধা নামক িবধবা মিহলার সাহােয র জন  তার চ ার 

কােনা অ  িছল না। তহিমনার কােব র িত সি য়তােক সকেলই ধন  ধন  কের িক  একটু 

তিলেয় দখেলই বাঝা যায় এসেবর মূেল উদারতা নয়, কাজ কেরেছ পু ষতে র সুচতুর 

কৗশলী মেনাভাব। আসেল পু ষত  চায় দািয় হীন মতা। সজন ই নারী মুখ িনেয় আসা হয়। 

তােদর হােত অিপত হয় মতাহীন দািয় । এই সত  তহিমনা জীবন িদেয় উপলি  কেরেছ। 

কারণ তােক িদেয় সবদা অি য় কাজ িল কিরেয় নওয়া হয়। আসল নতারা থেক যায় আড়ােল। 

প ােয়ত ধান িবলােয়ৎ আলী তােক অনুেরাধ কেরিছল পা অিফেস িবধবা ভাতার কায 

তদারিকর দািয়  িনেত। অথচ প ােয়ত ধান ও অন ান  প ােয়ত সদস রা িনেজরাই অনুপি ত 

থেক যায় িনিদ  িদেন। ফলবশত পা অিফেসর সামান  াকও তহিমনােক উেপ া কের। 

পাশাপািশ াম সভােতও তহিমনােক হন া হেত হয় কননা পু ষ নতৃ ানীয়রা আড়ােল থেক 

যায়। এইসব ষড়য  তহিমনাও বশ বুঝেত পাের। প ােয়েত মিহলা আসন সংরি ত হেয়েছ িঠক 

কথা, িক  কতৃ  এবং দাপট রেয়েছ সই পু ষেদরই হােত। তারা যতখািন সুেতা ছাড়েব, 

ততখািনই মিহলা ম ারেদর অ সর। লাটাইটা তারা িকছুেতই ছাড়েব না। ফেল বছর দুেয়ক যেত 

না যেতই তহিমনা বুঝেত পারিছল౼‘আসেল মেয়রা এখনও হােতর পুতুল।’ িনেজর ই ানুযায়ী 

বা ব বদেলর কােনা েচ াই তাই তার ে  সফল হি ল না। তােক য ধুমা  মিহলা আসন 

সংর েণর নােম আড়াল থেক ব বহার কের নওয়া হে  অস ানজনকভােব তা বুঝেত অসুিবধা 

হয় না তহিমনার। সজন ই তা তহিমনা ভেবেছ౼   

‘‘ যন প ােয়েতর ম র িহেসেব তহিমনার কােনা  নই। উটেকা এেসেছ। 

সংসাের পু ষরা যমন মেয়েদর উেপ া কের। ক, মাধবপুেরর ম র জীবনকমল যখন 

আেস, এই কািতক কী বশংবদ হেয় যায়! তােল িক মিহলা- ম র বেল? আর তখনই 

তহিমনার মেধ  একিট জদ ও আ স ােনর দিড় পািকেয় শ  হেত থােক। গত পাঁচ 

বছের ায়, এমনই সূ  অবেহলা এবং অপমােনর মেধ  স িনেজেক িতি ত কেরেছ। 

ও িকছু আলাদা কথা বলেলই চাপ, বাধা িকংবা উেপ া। ডাকরা ি মটা বার কের 

আনেত কম মহনত গেছ? তহিমনা জােন এখােন সাহােয র ব াপাের কােনা দল- গা ী 



 

 

নই। সব পু ষ এককা া। নতুন িকছু বলেলই হেস উিড়েয় দেব নয়েতা চািপেয় দেব 

িনেজেদর মত েলা। প ােয়ত মাট ৮ জন মেয় সদস  সব দল িমিলেয়। এেদর বিশর 

ভাগ িমিটংেয় কথা বলেত পাের না িছেয়। ভীষণ নড়বেড়। অথচ ামসং ােরর হাজার 

চােপর মেধ ও সৎ এবং িন । পু ষ ম াররা একিট পয়সা চা খাওয়ার কথা বেল না 

এেদর অথচ কােনা ি েমর টাকা মেয়েদর িজ ায় থাকেল ঘন ঘন িহেসেবর তাগাদা। 

যখােন পয়সাকিড়র িহেসব নই, উটেকা খাটিনঝ াট ধু ঠেল দেব মেয়েদর। িবধবা 

ভাতার টাকা যখন আেস – ধান য়ং িকংবা কােনা পু ষ সদস  পােশ দাঁিড়েয় 

ঝােমলা ঠিকেয়েছ? হেস, চতুর শংসায় ঠেল দয় মেয়েদর তখন…।’’৯  

আসেল তহিমনা িতিনয়ত অনুভব কেরেছ য নারীর ই া ও মেক পু েষরা সবসময়ই 

িনেজেদর িনয় েণই রাখেত চায়। সুতরাং কােজর িলেত মেয়রা িক সিত  সিত ই যাগ 

িদেত পারেছ? পারেছ না। সজন ই প ােয়েতর মিহলা সদেস র সা াৎকার িনেত আসা 

সাংবািদকেকও আসল ঘটনা বুঝেত হয় পু ষ সদস  ীিতময় দে র কাছ থেক౼‘‘মেন হয় 

এভােব িজে স করেল উিন িকছু িছেয় বলেত পারেবন না। আপিন বর  িঠক ঠাক  তির 

কের আনুন…ওর ব ব টা আমরা বুিঝেয় দব।’’১০ ౼এমন ম ব  তহিমনােক নীরেব হজম করেত 

হয়। ডাকঘেরর াক কািতক বেশ র মুখ থেকও ভেস এেসেছ এমন তাি ল । তহিমনার পাঁচ 

বছেরর রাজৈনিতক জীবেন এসব িনত িদেনর পাঁচালীেত পযবিসত হেয়েছ। তহিমনার ব ি গত 

উপলি ౼‘‘এখােন সাহােয র ব াপাের কােনা দলেগা ী নই, সব পু ষ এককা া।’’১১  

এইসব হন া সে ও তহিমনা নানারকম কাজ কেরেছ। স বুঝেত পেরেছ য এই 

পু ষসব  রাজৈনিতক বা বতায় মেয়েদর জন  বাড়িত সুেযাগ-সুিবধা আদায় কের নওয়া যমন 

কিঠন, তমনই কিঠন পু েষর সে  সমপিরপূরক স ম অংশ হণ। কমী- মেয় হেয় উেঠও 

তহিমনা িক  খঁুেজ পায়িন মেয়েদর াধীন ও স াবনাময় কােজর িল। বরং িতিনয়ত স 

অনুভব কেরেছ য নারীর ই া ও মেক পু েষরা সবসময়ই িনেজেদর িনয় েণই রাখেত চায়। 

সুতরাং কােজর িলেত মেয়রা িক সিত  সিত ই যাগ িদেত পারেছ? পারেছ না। এইসব 

হন া সে ও তহিমনা নানারকম কাজ কেরেছ। িনেজর সাধ ও সােধ র তারতম  অেনকখািন 



 

 

ঘুিচেয় ফলেত পেরেছ স কােজর মাধ েমই। পু ষ ােথর সে  সংঘাত যথাস ব এিড়েয় স 

পিরবার পিরক না এবং া রতা ক েক অেনকখািন নারীমুখী কের তুলেত পেরিছল। 

ামবাংলার মেয়েদর আমাশা, অ ল এবং র শূন তার মূল কারণ কাথায় িনিহত আেছ—একজন 

নারী বেলই তার পে  তা সহেজই বাঝা স ব হেয়িছল। ধমেক িনেজর ােথ ব বহার কের 

পু েষরা িতবছরই মেয়েদর গভ খুেল দয়। সারািদন উনুন- হঁেসল, ঝাড়া- মাছা- লপা, 

িস কাচা- েকােনা, ালািন সং হ করবার পর া  ও িব  মেয়েদর িবছানায় িগেয়ও শাি  

নই। অপু  শরীের তখন পু েষর চািহদা- মটােনা নারীর কতব । িঠক এই শাষেণর 

জায়গাটােতই পিরবার পিরক নার চারকােল তহিমনা আঘাত কেরেছ এবং সই সে  সে  

ও তুেলেছ౼“বলুন, হািদেস কাথায় আেছ, মাতায় তল নই, ভাত জােট না দুেবলা, বছর 

বছর গভ ধরােত হেব মেয়েদর?”১২ এজন ই তা টুিনেক হাি সার হেয় যেত হয় িকংবা 

েত ক নারীজীবনেক মাগত দমন-পীড়ন-িনযাতন সহ  করেত হয়। সংসােরর পুতুল এইসব 

ামীণ সং ারা  নারীেদর জাগােত তাই তৎপর তহিমনা। লখক তাই জািনেয়েছন—তহিমনাই 

থম এ-অ েল চতেন র ের মৃদু নতুন হাওয়া িনেয় হািজর হেয়িছল। মদ- নশা-ভা  তািড়ত 

পু ষেদর শারীিরক চািহদা নারীজীবেন র শূন তা এেন িদে -এই সত  বাঝায় কােনা ভুল নই 

তহিমনার। া রতা- কে  কাজ করার অিভ তাও তহিমনােক অন  এক ধরেনর আন  

িদেয়িছল। বেড়া দুিনয়ার চারধাের িক হে  তা জানাটা জ রী। জানার সহজ মাধ ম খবেরর 

কাগজ। তহিমনা এই কােজ মন এেকবাের ঢেল িদেত ি ধা রােখিন। স বুেঝিছল—নারীজীবেনর 

মূল থেক ায়ী সং ার েলা দূর করার ে  সা রতা ভীষণ েয়াজনীয়। তাই সা র হবার 

পর, একজন বুিড় যখন ‘িবষাদ-িস ু ’ পড়েত  কের, তখন তহিমনার ভতরটা ভের ওেঠ।  

‘মািটর অ াে না’ উপন ােস কােনা এক অখ াতনামা ভাি  পিরবােরর মজ বউ হেলা 

টুিন। তােক সামেন রেখ পু ষতে র সুচতুর কায ম এবং বাঙািল নারীর কৃত অব ার সে  

লখক আমােদর পিরচয় ঘটােত চেয়েছন। কথেকর কথেনর সূ  ধের আমরা জানেত পাির টুিন 

ােমর আর পাঁচটা মেয়র মেতা নয়। স মাধ িমক পাশ কেরেছ এবং সংসােরর ু  বৃি  

অিত ম কের স এখন সা রতা ু েলর িদিদমিণ। অথাৎ তহিমনার সা রতার অিভযােন স িছল 

ােসবী িশ ক। টুিন িদবাকেরর মেধ  চেয়িছল সং ৃ িত স  একিট সহজ ও াধীন আ য়। 



 

 

িক  তা কখেনা স পায়িন। িনেজর উ ত ভাবনািচ ার বশ িকছু িকছু অংশ স তার ামী 

িদবাকেরর মেধ  ঢুিকেয় িদেত পেরিছল। তেব কেয়কিট ে  ামী ও স িবপরীেত দাঁিড়েয় 

যেত বাধ  হেলা।  

যমন ামীর ই ার মূল  িদেত িগেয় িনেজর ই ার িব ে  িতন িতনিট স ােনর জ  

িদেত হেয়েছ টুিনেক িক  ামী িদবাকর পু  স ােনর দািব জািনেয় চতুথবার গভবতী হেত 

বলেল স বঁেক বেস। ামীর অমেতর িব ে  িগেয় স অসম সাহেস ভর কের গভপােতর 

িত নয়। তহিমনার সে  স ডা ােরর কােছ যায়। ডা ার টুিনেক পরী া কের দখেলন। 

লখেকর ভাষায়౼ 

‘‘ল া টুলটায় ইেয় ডা ারিট সারযে  র চাপ এবং েথা িদেয় গেভর আধার 

পরী া কের, এেলােমেলা শািড়-সায়া সিরেয় উ , কুঁচিক, কামর কাঁঠাল টপা করল। 

হাি সার। মাংস যন িছবেড় হেয় গেছ। শালা, এরই লােভ রােত মাথায় ক াড়া ওেঠ? 

ডা ার ক নায় দখেলন, কােলা চামড়ার, ঝুেনা মােঠ কাদাল চািলেয় বাঁকােনা শরীরটার 

চাখমুখ নই; কাঁথা বািলেশর মেধ  িল  সব  হেয় উঠেছ িত রােত...।’’১৩ 

পরী ার পর ডা ার তহিমনােক বেলেছন—‘‘শরীের িকছু নই, চাখ াডেলস…আ ার ফড...।’’১৪ 

পড়েত পড়েত থমেক যেত হয়। আমরা ত বুঝেত পের যাই মাগত শাষেণ শাষেণ 

এভােবই টুিন নামক গাছিট িকংবা টুিন নামক মািটর অ াে নািট িছবেড় ও হাি সার হেয় গেছ, 

াডেলস ও আ ার ফড হেয় গেছ। সাধন চে াপাধ ায় এভােবই ডা াির পরী ার মাধ েম 

াি ক সমােজর ‘আ ার ফড’ গাছ েলা আমােদর দিখেয় িদেত সমথ হেলন। 

টুিনর ডা ােরর কােছ যাওয়ার সংবাদ িদবাকেরর কােছ প ছেল স িনেজেক আর িঠক 

রাখেত পাের না।  হয় িববাদ িবসংবাদ। রােগর মাথায় স কাযত গলািটেপ টুিনেক খুন কের। 

এই ঘটনার পূেবও আমরা দেখিছ টুিন একিদন হঠাৎ কের িদবাকেরর হােত তুেল িদেয়িছল 

একিট ৪৪৭ টাকার  স েয়র বই। তােত কাথাও ামী িদবাকেরর নাম নই। বইটা টুিন 

িনেজর নােম কেরেছ এবং নিমিন িহেসেব মেয় নীলুেক রেখেছ। এই ঘটনায় িদবাকেরর পৗ ষ 



 

 

ও অহং আহত হেয়েছ। আসেল ামীর অেথ বউেয়র অিধকার িত ার তািগদ থেক টুিন 

চেয়িছল নারীর আ স ানেবাধ এবং পিরবিতত নারীমেনর ীকৃিত যা একই সে  পু ষ এবং 

সমাজ দু-িদক থেকই আসেব। টুিন তার মেয়র নামকরণ নীিলমা িনেজই কেরেছ। এসেবর 

মধ িদেয় নারী সেচতনতার অ ু িরত বীজ প িবত।  

আমরা জািন গাছ এবং পুকুর- াম বাংলার দুিট আ য অবল ন। আেগকার িদেন মেয়রা 

তােদর বুকভরা দুঃখ-ক  পুকুেরর কােছ িগেয় উজাড় কের িদত। এই অেথ ছায়াম  পুকুর যুগযুগ 

ধের নারী লা নার নীরব াতা ও সা ী। টুিনর যখনই মন খারাপ হেয়েছ স ছুেট গেছ পুকুেরর 

কােছ। এখােনও যন একটা ব ৈরিখক তীকাথ রেখ িদেয়েছন লখক। বুঝেত অসুিবধা হয় না 

ছায়াম  পুকুরপােড়র অন তম গাছ যন টুিন। িদবাকর যখন রােগর মাথায় টুিনেক হত া করেলা, 

তখন আমরা বুঝলাম আরও একটা গােছর মৃতু  হেলা। নারী এবং কৃিতেক আেলাচ  উপন ােসর 

কািহিনেত এক কের দখা হেয়েছ। িনেজর ভতের তিব ত তহিমনা িচনেত পেরিছল 

সকােলর নারী িপণী গাছেদর। নেত পেয়িছল সইসব গােছর কথা, যারা সই হেয় এেস 

তহিমনার কােছ পশ কেরিছল তােদর যুেগর ব থার কথা িকংবা য ণার কথা। তহিমনা এই 

উপন ােস সকােলর এবং একােলর নারী িপণী গােছেদর মেধ  সংেযাগ সৃি  কেরেছ; সই 

সংেযাগ থেকই স বুেঝেছ য সকােলর নারীেদর শাি  ও তৃি  দওয়া তখনই স ব হেব যখন 

একােলর নারীরা শ ভােব িনেজর পােয় দাঁিড়েয় িনেজেদর অ াে নায় িনেজেদরই অিধকার 

াপেনর  ছিব েলা ফুিটেয় তুলেত পারেব। সকােলর নারী িপণী লাি ত গাছ েলা তখন 

একােলর নারী িপণী গাছ েলার কাছ থেক পেয় যােব নতুন গেড় ওঠা সমােজর াদ ও খুিশ। 

সকােলর ও একােলর নারীেদর মেধ  এই দয় িবিনময়ই এই উপন াসেক য অন  এক মা া 

িদে —একথা অ ীকার করা যায় না িকছুেতই। সকাল মাথা তালা নারী  পায়িন। আর পায়িন 

বেলই চাইেছ একাল যন স নারী  পায় আপন আপন িত ার মাধ েম। তহিমনা িঠক এরকম 

চতন ের দাঁিড়েয় দখেত পেয়েছ একােলর নারীরা দশ-কােলর পিরবিতত াপেট খালস 

ত াগ করেত চাইেছ এবং তার প াৎ- রণা হেয় একােলর নারীেতই বারবার িফের িফের আসেছ 

সকােলর নারীরা। এই উপন ােসর েত কিট বুিড়ই তাই সািবক অেথ রণা প সকােলর 

িতিনিধ  করেছ। এ ব াপারটা তহিমনা বিশ কের বুেঝেছ, যেহতু স ঘেরর বাইের বিশ কের 



 

 

এেসেছ। টুিনেক তাই স দখােনার চ াও কেরেছ য র  গিড়েয় আসেছ মাগত। এই র  

কাথা থেক আসেছ? সকাল থেক। এ র  কােদর? সকােলর নারীেদর। সকােলর নারীরা 

কাথায় আেছ? মািটর ওপর গাছ প ধারণ কের। তাহেল সবিমিলেয় র  কাথা থেক আসেছ? 

পুরেনা িদেনর গাছ েলা থেকই। িক  পকােথর আবরণ সরােল বাঝা যায় এ কােনা র  নয় 

এ হেলা সকােলর নারীেদর দুঃখ, ক , লা না, অপমােনর ব িবধ ত ােনর বাহ কাশ। সুতরাং 

তহিমনা এই বুিড় গােছর িদেক তািকেয় টুিনেক বলেত বাধ  হেলা౼‘‘ফালতু বকিছ না র! ওরা 

কথা বেল।’’১৫   

তহিমনা এবং টুিন এই উপন ােস দুজন াধীনতা ত াশী নারী। উপন ােস তহিমনা 

ছিড়েয়েছ কাজ এবং কােজর অিধকার। আর টুিন এেনেছ  এবং ে র অিধকার। তেব 

পু ষকতৃ  মূলত য িল  কতৃে রই আিধপত বাদ—এই সত  িক  উপন ােসর মেধ  রেখ িদেত 

ভােলনিন লখক। স ত উে খ  ক  থেক াি কেক মুেছ িদেত উৎসাহী হেয় ওঠা 

জীবনকমেলর মতবাদ౼ 

‘‘নতুন রীিত আমদািন করেত িগেয় শাসকদল সব শৃ লা ভেঙ িদে  গাঁেয়র। মানুষেক 

সও ভােলাবােস, তাই বেল সমােজ মুিড় ও মুড়িকর দর সমান হেয় যােব? রে  কােনা 

ফারাক নই বেল প েলা িক আলাদা নয়? মনুষ সমােজও এমন িবভােগর দরকার 

আেছ। চাইলাম আর অমুক বাগদী িক শখেক নতা বািনেয় ছাড়লাম? ানবুি র দাম 

িচরকােলর। লখাপড়া ও বংশপিরচয় তাই ভীষণ দরকার।’’১৬ 

এর থেক  সমােজর উপিরতেলর িকছু মানুষ কীভােব িদেনর পর িদন এই ভদ ও িবভাগ 

গেড় তুেল ধু িনেজেদর আেখর িছেয়েছ। বি ত হেয়েছ াি ক সং ৃ িত। র া  হেয়েছ 

াি ক জীবন। তেব এসেবর মােঝও ােম ােম নগরায়ণ ঘটবার সূে  ঢুেক পড়েত থােক ফান, 

গভিপল, ইেলি িসিট, গ াস, ওেভন, াশ, াি েকর বালিত, ইনিটেমট স , এস.িট.িড. বুথ, 

িবউিট পালার, িভিডও, হলথ স ার আরও কেতা িক। সব থেক আ েযর িবষয় এতিকছুর 

পরও নারীেদর িত িক সমােজর মানিসকতা বদেলেছ? একটুও না। পণ  যুেগর নাগিরকতা ও 



 

 

তার সৗ যচচার অ রােল একইভােব রেয় গেছ বউ পটােনা, পু  কামনা, মানত থা, 

বংশেগৗরব, ধমব বসা। এর থেক যন িন ার নই।  

‘মািটর অ াে না’ উপন াসিটেত মািট বলেত বাঝােনা হেয়েছ ধির ী মােক, আর ধির ী 

মােয়র অ াে না হেলা নারী িপণী গােছরা। আমরা জািন যা গাছ তার সম  িশকড় েলা ধির ী 

মােয়র অভ ের ছিড়েয় িদেয় কালও িছল, আজও আেছ এবং ভিবষ েতও একইভােব রেয় যােব। 

লখক গােছর এই অব ােনর মেধ ই নারী িপণী কৃিতর দীঘকালীন সহ মতা পযেব ণ 

কেরেছন। ল  করেল দখা যােব নারীেক কৃিত েপ ক না করার বণতা ব  াচীন, ‘  

চ ীেত’ মাতৃ পা চ ীকােক সকল জাগিতক িবষেয়র আঁধার েপ ক না হেয়েছ। নারী ও 

পিরেবশ- কৃিত পর র পর েরর পিরপূরক। আধুিনক ধনতাি ক িবে  সামািজক ও 

অথৈনিতক েয়াজেন পিরেবশেক যভােব ংস করা হে  তার সে  পু ষতাি ক সভ তায় নারী 

িনযাতন ও নারীর শারীিরক–মানিসক অব য় স কযু । Ecofeminism বা পিরেবশ নারীবােদর 

মূল ব ব ই তাই। এবাের দেখ নওয়া যাক িক এই Ecofeminism?  

ইেকােফিমিনজম : শ  ও তে র উ ব পটভূিম : ‘Ecofeminism’ শ িট থম ব বহার কেরন 

ফরািস র◌্যািডক াল ফিমিন  লখক ঁেসায়া দ ’ উেবাঁন (Francoise d’Eaubonne) ১৯৭৪ 

সােল তাঁর লখা বই ‘ল  ফিমিনসম উ লা মা’- ত (Le Feminisme ou la mort/Feminism or 

Death/নারীবাদ অথবা মৃতু )। ঁেসায়া িছেলন একজন ইেকােফিমিন  এবং ফরািস কিমউিন  

পািটর সদস । তাঁর লখা সাই  িফকশন, ব , উপন াস েলােত িতিন নারী ও কৃিতর 

ঐিতহািসক স েকর কথা, মলব েনর কথা বার বার বেলেছন। ঁেসায়া মেন করেতন, পিরেবশ 

র ার জন  সংঘিঠত আে ালন েলােত মেয়েদর পূণা েপ অংশ হণ করা েয়াজন তাঁর মত 

িছল, জনসংখ া বৃি  যেহতু পিরেবশ ংেসর অন তম। কারণ, তাই জ হার িনয় েণ নারীেকই 

ধান ভূিমকা িনেত হেব। তৎকালীন াে  গভ  ণ ন  করা ও গভিনেরাধক ব বহার করা 

িনিষ  িছল, ঁেসায়া এর িব ে  আে ালেন অংশ হণ কেরন। এই আে ালেনর চূড়া  পযােয় 

১৯৭১-এ “The Manifesto of 343” সই ও কাশ করা হয়। ঁেসায়া, িসেমান দ  বভুর সহ 

মাট ৩৪৩ জন নারী ম ািনেফে ােত সই কেরন। এই ম ািনেফে ার মাধ েম ৩৪৩ জন নারীই উদার 



 

 

কে  ীকার কের নন য, তারা ‘অ ালবাসন আইন’ মােনন না। স ান সেবর ে ও য 

নারীর ব ি গত ই া-অিন ার দাম আেছ, এই আে ালেনর মেধ  িদেয় তা িতি ত হয়। 

ঁেসায়ার মত িছল, নারী িনযাতন, জনসংখ া বৃি  এসেবর মূল কারণ হয় ‘Toxic Masculinity’। 

িচরাচিরত ধারণায় পু ষ য িনেজেক  মেন কের, নারী িনযাতন ও গাহ  িহংসার মূল কারণ 

তাই-ই। একিট বালক য পু ষতাি ক সমােজ বেড় উেঠ পু ষ হয়, সখােন তার নারী ঘিটত 

অসৎ কমকা িলেক লঘু কের দখাটাই যন ঐিতহ । ‘Boys will be Boys’ অথবা “Men will 

be Men” (বাংলায় পড়ুন ‘ সানার আংিট আবার বাঁকা?’)-এ ধরেনর বাক ব  মাগত নেত 

নেত গিবত পু ষ িনেজেক  মেন করেত থােক। ঁেসায়ার মেত এই থাগত একমুখী 

সমাজ পিরি িতর জন ই, পু েষর কােছ নারী স ােনর পা  নয়, কবল যৗন সুখ লাভ ও স ান 

উৎপাদেনর য  মা ౼যা ত ে  জনসংখ া বৃি  ও পেরাে  পিরেবশ দূষণ ও ংেসর কারণ। 

তাই নারীেক স ান সেবর ে  াধীনতা িদেত হেব। এভােবই িতিন পু ষতাি ক সমােজ 

নারী াধীনতার সে  পিরেবশ র ার চতনার সংেযাগ ঘিটেয়েছন। আর এভােবই তার হাত ধের 

Ecology Feminism বা Ecofeminism-এর দশন পিরিচিত পেয়েছ।  

ইেকােফিমিনজম : নারী াধীনতা ও পিরেবশ সংর ণ : এবার আমরা Ecofeminism তে র 

আেলাচনা করেবা। িবংশ শতা ীর আট ও নেয়র দশেক এবং একিবংশ শতা ীেত থম দুিট 

দশেক ইেকােফিমিনজম িনেয় বশ িকছু কাজ হেয়েছ। কােরন. জ. ওয়ােরন (Karen J. Warren), 

ব না িশভা (Vandana Shiva), মািরয়া মাইস (Maria Mies), মুেখর আেলাচনায় 

ইেকােফিমিনজেমর দশন একিবংশ শতেক িত া পেয়েছ। ইেকােফিমিনজম বতমােন একিট 

পূণা  আে ালেনর প পেয়েছ। িব জুেড় নারীরা এই আে ালেনর পথ দশক। 

“Ecological feminism is a feminism which attempts to unite the demands of 

the women’s movement with those of the ecological movement. 

Ecofeminists often appeal to ‘‘ecology’’ in support of their claims, 

particularly claims about the importance of feminism to 

environmentalism.”১৭       —Warren and Cheney : 1991  



 

 

ইেকােফিমিনজম ক একিট পিরেবশ আে ালন িহেসেবই দখা হয়। ইেকােফিমিন েদর মেত 

নারীর অিধকার িত ার সে ই পিরেবেশর ভারসাম  র া ও পিরেবশ সেচতনতার স িট যু । 

তাই পিরেবেশ র ার আে ালন েলার সে  নারীেক যু  হেত হেব। সৃি র আিদকাল থেকই 

নারী কৃিতর মেতাই জ দািয়নী। কৃিত যমন সৃি র েত কিট কণােক কবল জ িদেয়ই 

িনেজর দািয়  শষ কের না, তার লালন-পালন ও পিরচযায়ও িনেজেক িনেয়ািজত কের রােখ, 

সমােজ নারীর ভূিমকাও িঠক তাই। স ােনর জ  দান থেক  কের, খাদ  ও শস  উৎপাদেনও 

নারীর িনজ  ঐিতহ  রেয়েছ। কৃিতেক আমরা মা বিল, নারীেকও তাই। তাই ইেকােফিমিন েদর 

কােছ নারী ও কৃিত সমাথক। িক  ধনতাি ক সমােজর উ ান ঘটার সে  সে ই, একিদেক 

যমন কৃিত মােয়র ংস রাি ত হেয়েছ অন িদেক নারীর িত পু ষতে র বাঁধনও শ  

হেয়েছ। ধনতাি ক িণ গাছ কেট, অরণ  ংস কের, নদীর গিতপথ বদেল িদেয় িনেজেদর 

মুনাফা করেত চায়, িবিভ  ের এই মুনাফার অথ পু েষর হােতই থােক, তাই ধনতে র ারা 

নারী কােনাভােবই উপকৃত হয় না। পু ষ িনয়ি ত ধনতে র আ াসেন কৃিত যভােব মাগত 

িয় ু  ও দুবল হেয় চেলেছ, নারীও তাই। অথৈনিতক েয়াজেন নারী পু ষ মুখােপ ী হেয় 

থােক౼যা নারী িনযাতেনর অন তম কারণ এবং নারী াধীনতার পেথ অ রায়। তাই 

ইেকােফিমিনজম ধনতে র িবেলাপ সাধন চায়। 

যেকােনা ধরেনর আিধপত  ও িনপীড়ন থেক নারীেক মুি র পথ দখায় নারীবাদ। আর 

ইেকােফিমিনজেম নারীর সে  যু  হেয়েছ কৃিত/পিরেবশ। কৃিতর সে  নারীর স কেক 

িবিভ  দৃি েকােণ দেখেছন নারীবাদীরা। এর মেধ  পিলিটক াল, এিথক াল, িহে ািরক াল, 

িসে ািলক াল ইত ািদ দৃি ভি  ধান। ইেকােফিমিনজমেকও আমরা কেয়কিট ধারায় িবভ  কের 

আেলাচনা করেত পাির— 

১. সাশ াল ইেকােফিমিনজম।  

২. মডান সাই  ও ইেকােফিমিনজম।  

৩. পিলিটক াল ইেকােফিমিনজম।  

৪. ি িরচুয়াল/কালচারাল ইেকােফিমিনজম। 



 

 

সাশ াল ইেকােফিমিনজম সামািজক শাসনতে র হাত থেক নারী ও কৃিতেক র া করেত চায়। 

নারীর িত অথৈনিতক ও সামািজক িনে ষণেক সমূেল উৎপািটত করার কথা বেল। 

পু ষতাি ক আিধপেত  আজ সবিকছুই ব বসািয়ক পণ , বাজাির অথনীিতর করাল াস থেক 

অরণ -পাহাড়-সমু  থেক  কের নারীর গভ কােনাটাই মু  নয়। সাশ াল 

ইেকােফিমিনজমেক, সাশ াল ইেকােলািজ রাও  সহকাের আেলাচনা কের থােকন। মাের 

বুকচ ান (Murray Bookchin), র◌্যাডেফাড থার (Rosemary Radford Ruether) মুখ 

পিরেবশিবদ ও নারীবাদীেদর আেলাচনায় সাশ াল ইেকােফিমিনজেমর স  এেসেছ। পিরেবেশর 

উপর পু েষর য আিধপত  তা থেকই সমােজ মানুেষর (নারী) িত মানুেষর (পু েষর) 

আিধপত বােদর সূচনা ঘেটেছ। সম  রকম আিধপেত র অবসান না ঘটেল সামািজক ন ায় িত া 

হওয়া স ব নয়। মেয়েদর এটা বুঝেত হেব, য সমােজ মানুেষ মানুেষ স েকর সমীকরণ 

আিধপেত র কাঁটাতাের জজিরত, সই সমােজ পিরেবশগত সংকেটর কােনা সমাধান স ব নয়। 

তাই যেকােনা ধরেনর আিধপত  থেকই সমাজ, নারী ও পিরেবশেক াধীন করেত হেব।  

মডান সাই  ও ইেকােফিমিনজম : আধুিনক িব ান, টিলিভশন তথা সাশ াল মাধ েম যা িকছুেক 

ভােলা, উৎকৃ  বেল মিহমাি ত করা হয়, তা সবই ধনী পু ষেদর িত প পাতমূলক। ধনী 

পু েষর িচ াধারায় যা ভােলা, িব ান তােকই  বেল চার কের। এই পু ষতাি ক িচ া-

ভাবনা থেকই সমােজ অেনক েলা বাইনাির অেপািজশন ( ত বপরী ) তির হেয়েছ। যমন— 

ফসা/কােলা, শরীর/মন, মল/িফেমল, গ/নরক ইত ািদ। এই সব েলাই আসেল শাষণ, 

আ াসেনর মাধ েম আিধপত  িত ার প া—যা পু ষতাি ক সমােজর মি  সূত। নারীেক এই 

আিধপত বােদর িব ে ও লড়েত হেব। ব না িশভা, মািরয়া মাইস মুখ লখক তােদর 

ইেকােফিমিনজেমর আেলাচনায় এই িবষয় িলর িত আেলাকপাত কেরেছন। নারী স ােনর জ  

দয়, াভািবক াকৃিতক ান ও প িতেত দাই মােয়র সাহােয  স ান জ ােনা স ব িছল 

ব কাল। িক  পু ষ িনয়ি ত ধনতাি ক িচিকৎসািব ান আজ কৃি ম জনন ি য়ােকই 

াভািবক বেল চার কের। এভােবই পু ষত  নারীেক ও পিরেবেশর িনয়মেক অ ীকার কের 

িনেজর  কােয়ম কের রেখেছ।  



 

 

পিলিটকাল ইেকােফিমিনজম : ছেয়র দশেকর শেষর িদেক ছা  আে ালন ও ফিমিন  

মুভেম িলেত একিট াগান জনি য়তা পায়, The Personal is Political, যা ব ি গত তাই 

রাজৈনিতক। নারীবাদী লিখকা ক ারল হািনস (Caro) Hanisch) ১৯৭০ সােল উ  িশেরানােম 

একিট ব  িলখেল, ইংিলশ াগানিট জনি য়তা পায়। নারীর ব ি গত মত বেল িকছু নই, যা 

আেছ তা পু ষতাি ক রাজনীিত ারা িনয়ি ত। হািনেসর মেত, গৃেহ পু ষ-নারীর েমর িবভাজন, 

যৗনতা, স ান সব, নারীর বািহ ক অবয়ব-এ িল ব ি গত িবষয় হেলও ব ি গত নয়, এর 

গভীের রেয়েছ পু েষর আ াসী রাজনীিত। তাই িনেজেদর সমস ার সমাধােন নারীেক সংগিঠত 

হেয় পু ষ আিধপেত র িব ে  আে ালন করেত হেব। মানুষ বােদও অসংখ  জীবকুল পিরেবেশর 

অ । মািকন লখক তথা ভগান পিরেবশিবদ ক ােরাল, জ. অ াডামস (Carol J. Adams)-এর 

মেত পু ষত , কবল নারীেকই শাষণ কের না, অন ান  াণীেদরও শাষণ কের। পু েষর মাংস 

খাওয়ার বণতার জন  পিরেবশও তার ভারসাম  হারাে । তার মেত পু ষ সং ৃ িত মাংস ও 

শরীেরর উপর অিধকার চায়, তা কােনা াণীর হাক বা নারীর “Manhood is constructed in 

our culture in part by access to meat-eating and control of other bodies, whether 

it’s women or animals.”১৮ (Adams :1995) ক ােরােলর মেত নারীেক িনেজর মুি র সে  

সে  পিরেবেশর অে দ  অংশ ভ ণেযাগ  াণীেদর মুি র জেন ও আে ালন করেত হেব, পু ষ 

আিধপেত র যাঁতাকল থেক নারী ও পিরেবশেক বাঁচােত হেব।  

ি িরচুয়াল বা কালচারাল ইেকােফিমিনজম : পৃিথবীর িবিভ  দেশর সং ৃ িতেত কৃিতেক নারীর 

সে  তুলনা কের িবিভ  লৗিকক আচার-অনু ােনর জ  হেয়েছ, তির হেয়েছ অসংখ  

লাককািহিন। উৎপাদন ম কৃিতেক নারী েপ ক না কের তােক পুেজা করা, তার সংর েণর 

ব ব া করা ইত ািদ ি িরচুয়াল বা কালচারাল ইেকােফিমিনজেমর আেলাচনার িবষয়। রামায়েণ 

সীতার জ  লাঙেলর ফলায়-মৃি কায়, সীতার জীবেনর সমাি ও মৃি কায়-পাতােল, এভােব নারীর 

জীবেনর সে  কৃিত িমেশ গেছ। আমােদর আচার-অনু ােন, দবীপূজার, কুমারী পূজায় আমরা 

শি েক। ( কৃিত) নারী েপ ক না কেরিছ, তােক স ান জািনেয়িছ। অ ুবাচীর িদন, ধরণী মা 

রজঃ লা হন, তাই ঐসময় হলকষণ এমনিক মািটেত আঁচড় কাটাও িনিষ । ি িরচুয়াল জগেত 

কৃিতেক নারী েপ এভােবই ক না করা হেয়েছ। নারী রজঃ লা হওয়ার পর তার স ান ধারেণর 



 

 

মতা জ ায়, একইভােব রজঃ লা ধরণী অ ুবাচীর পর বৃি াত হেয় নতুন ফসেল শস -শ ামলা 

উৎপাদন ম হেয় ওেঠন। ক ােরািলন মােচ  (Carolyn Merchant), ক ােরাল, জ. অ াডামস 

(Carol J. Adams) মুখ। ি িরচুয়াল বা কালচারাল ইেকােফিমিনজম িনেয় আেলাচনা কেরেছন। 

সমােজর িববতেন থম বীজ বপন ও কৃিষর উ াবন নারীর হাত ধেরই হেয়িছল। িনেজর 

চ ায় কৃিতেক থম উৎপাদনশীলা কেরেছ নারী। িক  আমরা যিদ একটু তথ  অনুস ান কির, 

তাহেল দখেবা, খরায়, বন ায় বা অন  কােনা াকৃিতক দুেযােগ সবেথেক বিশ িত হয় নারী ও 

িশ েদর। তাই ইেকােফিমিন েদর মেত, পিরেবশ সংর েণ নারীেকই বিশ কের অংশ হণ 

করেত হেব। ১৯৭৩ সােল উ রাখে  সংঘিটত ‘িচপকু আে ালন এে ে  িব েক পথ দিখেয়েছ। 

অরণ  ংেসর িতবােদ নারীেদর ারা পিরচািলত হয় এই আে ালন যা ফিমিন  মুভেমে র 

ইিতহােস একিট মাইল ফলক। ১৯৭৭ সােল আি কার কিনয়ায় ‘ি ন ব  মুভেম ’  হয় 

নারীেদর হাত ধের। কবল কিনয়া নয়, বৃে র াচীর তরী কের সম  আি কা মহােদশেক 

ম করেণর (Desertification) হাত থেক র া করা এই আে ালেনর ধান উে শ । আজও 

সমান তােল এই কাজ চলেছ। এভােব পৃিথবীর িবিভ  দেশ পিরেবশ সংর েণ নারীেদর ারা 

আে ালন সংগিঠত হেয় চেলেছ। 

যুগযুগা র ধের পু ষ, নারী ও পিরেবশেক যভােব শাষণ কের এেসেছ, তােত উভেয়ই 

তিব ত হেয়েছ, অিনি ত হেয় পেড়েছ ভিবষ ৎ জে র জন  রেখ যাওয়া পৃিথবীর ভারসাম । 

ইেকােফিমিনজেমর দশন এসব ে  নতুন পেথর স ান দয়। িক  ইেকােফিমিনজম স েক 

সমােলাচনাও কম হয়িন। পিরেবশেক এভােব নারী েপ দখােনােক (Gendering Nature) 

অেনেকই সমােলাচনা কেরেছন। িবনা আগারওয়াল (Bina Agarwal) এই সমােলাচকেদর মেধ  

অন তম। ম ানেচ ার িব িবদ ালেয়র উ য়ন অথনীিতর অধ াপক িবনা আগারওয়ােলর মেত, 

নারীেক জিমর অিধকার িদেলই সমস ার সমাধান স ব। কারণ সুদীঘকাল থেক জিমর ব ন 

সিঠকভােব না হওয়ায়, পু েষর হােতই িসংহভাগ জিমর মািলকানা থেক গেছ। সামািজক ও 

অথৈনিতক উ য়ন যেহতু জিমর মািলকানার সে  যু  তাই সমােজর সকল ের নারী অেপ া 

পু েষর হােত বিশ অথ থােক। তাই অথৈনিতক েয়াজেন নারী, পু েষর সব অত াচার সহ  



 

 

কেরও, পু েষর অনুগামী-মুখােপ ী থাকেত বাধ  হয়। তাই নারীেক জিমর অিধকার িদেয় তার 

অথৈনিতক াধীনতা িনি ত করেত হেব। 

নারীর অথৈনিতক অিধকার সুরি ত হেলই একমা  কৃিষেত, পিরেবশগত ে , 

উ য়নমূলক কােজ নারীর অংশ হণ বৃি  পােব౼যা সমাজ, নারী ও পিরেবেশর উ য়নেক 

রাি ত করেব। এইভােবই িতিন সমস ার সমাধােনর পথ বেল িদেয়েছন। একথা আমােদর মেন 

িনেত হেব য, নারী পু েষর মেতা কবল ভাগসব  তােতই িনেজর জীবন অিতবািহত কেরিন, 

নারী সৃি  কেরেছ, পিরচযা কেরেছ, হ-মায়া-মমতায় লালন কেরেছ, িনেজর পিরবারেক এবং 

বৃহ র ে  সমাজেক। জলবায়ু পিরবতন নারীর সৃি স ােক মশ কাণঠাসা কের িদে । 

ামীণ পিরেবেশ, খাদ , পানীয় জল সং েহর মেতা কাজ িলেত নারী অেনক বিশ ম করেত 

বাধ  হে । নানান াকৃিতক িবপযয় নারীেক তার উৎপাদনশীল (উপাজনমূলক) জগৎ থেক 

িবচু ত করেছ। 

সাধন চে াপাধ ায় তাঁর ‘মািটর অ াে না’ উপন ােস এই ‘ইেকােফিমিনজম’ তে র 

ছায়াপাত ঘিটেয়েছন। উপন ােস ল  করেল দখা যােব এক জায়গায় রেয়েছ একটা পুরেনা িশরীষ 

গাছ। লামচেম বৃ া এক গাছ। সই গােছ মই লািগেয় ডান হােত হাতুিড়র ঘা িদে  একটা লাক। 

যুগ যুগ ধের ব  ঋতু পিরবতেনর এবং ব  ঘটমানতার সা ী সই বৃ া গাছিট হাতুিড়র আঘােত 

িশউের উঠেলা। তীকী অংশিট বণনােযাগ ౼ 

‘‘౼বডড লাগেছ আমার ভাই!  

— পেরক ঠুকিছ! লাকটা ধমেক ওেঠ, সাইনেবাড টাঙাব। 

বুিড় ফ াল ফ াল তািকেয় তােক। নাইলেনর দিড় িদেয় বঁেধ িদেতই বুিড়র মুখটা ফর 

কুঁচেক ওেঠ উঃ। ফাঁস। 

লাগা  কন? 

—লাগেব কন? পিলিথন বাঁধিছ। দখছ না, রােদ-জেল খালা আকােশ ফুেট ব বসা করা 

যায়?’’১৯ 



 

 

এই তীকী ঘটনার ব বহাের সম  উপন ােসর পাঠব  ত ব  অেথ স ািরত হেয় যায়। ও 

জেগ ওেঠ তৎ ণাৎ আমােদর মেন। আমরা বুঝেত পাির এই বৃ ার মেধ ই আেছ গঁিড় বুিড়, 

দুকিড় বালা, তাপসীর িদিদমা মুখ সকেলই। তাহেল িক লখক এেদর মেধ ই দখেছন 

লালচেমর ভু -চালেস ভারতবষেক? ঔপিনেবিশক লু েনর দাগ ও তিচ ই িক এইভােব 

লখক দখােলন আমােদর? একটার পর একটা যুগ অিত া  হেয়েছ। অথচ ভারতবষ আজও 

তার লালচম মুেছ া বতী হেয় উঠেত পারেলা না। যমনটা পােরিন এই দেশর মেয়রা। 

র হীন টুিন আর র হীন ভারতবষ এই উপন ােস মশ সমসূে  সমেচতনায় এক হেয় যেত 

থােক।  

‘রমা সরেখল’ সাধন চে াপাধ ােয়র অত  পূণ একিট আখ ান। যা পাঠ করেল 

পাঠেকর চমক লােগ, বুঝেত অসুিবধা হয় না এই উপন াসিট ােদ-গে - কৃিতেত স ূণ 

আলাদা। স ানেক বাঁচােত একজন মা কীভােব পিরবােরর গি  অিত ম কের সমােজর অন তম 

একজন হেয় ওেঠন এবং তার স ানেক য য ণার িশকার হেত হেয়েছ, য ব নার অংশীদার 

হেত হেয়েছ তা যন অন  কারও স ানেক ভাগ না করেত হয় সই ব ব াও িতিন কের দন। 

এই পথ খুব একটা সহজ িছল না িক  এই যা াপেথ পু ষেদর সাহায ও িতিন পেয়েছন পেরা  

ভােব। আসেল নারী ও পু ষ কৃিতেত এেক অপেরর পিরপূরক দুই শি । এেকর িবহেন ি তীয় 

জন অস ূণ। সমাজ জীবেন তাই দুজেনই সমান পূণ। অথচ গাটা পৃিথবী জুেড়ই ভাব ও 

াধান  চােখ পেড় পু েষরর। সই কান আিদমকােল শারীিরক শি র আিধেক র কারেণ পু ষ 

হেয়িছল নারীর র ক। আর আজ সভ তার অ গমেনর এত পথ পিরেয়ও পু ষ তার আিধপত  

বজায় রেখেছ সুেকৗশেল। পু েষর চােখই নারী আজও তার পৃিথবীেক দখেত বাধ  হন। নারীর 

ব ি স ার াধীন িবকাশ না ঘটেল সাম বাদী সমাজ গড়ার  বৃথা। সই লড়াই কখেনা গাপেন, 

কখেনা কােশ  চলেছ। সািহেত ও আমরা দিখ নারীস ার িবকােশর সই চ া। িবেশষ কের 

কথাসািহেত  এই চতনার িবকাশ ল ণীয়। নারী ও পু ষ উভয় কথাসািহিত কেদর লখনীেতই 

বতমােন িবষয়িট িবেশষ আেলাচনার দািব রােখ।  



 

 

ছায়াবৃতা ওরেফ রমা সরেখল এবং সুভািষনী সদার উপন ােসর অন তম ধান দুই নারী 

চির । তােদর চািরি ক দৃঢ়তা অেনক বিশ। বদ নাথ হরােজর জ পু  আকাশ নােথর সে  

িববাহ ব েন আব  হন ছায়াবৃতা। ছায়াবৃতা লখাপড়ায় ভােলা, িহেসব শাে  াতক তার 

ক ািরয়ােরর ব াপাের উ  আশা িছল, ভেবিছল িবেয়র পর আরও িড ী বাড়ােব যেহতু তার 

পি ত বংেশ িবেয় হে , র নামজাদা িশ ক স কারেণ তােক িন য়ই হঁেসেল হাতা খুি  

দখেত হেব না। িক  িবেয়র পর দখা গল িঠক এর উে া িচ ౼  

‘‘িবেয়র বছর ঘুরেত না ঘুরেতই, ই ািব  ণ ধারণ, নরম মেনর সে  সটুকু র ার 

পর যখন স ান এল౼যার ছা  শরীের াভািবক র সৃি র ঘাটিত িনয়িমত অেন র র  

ঋেণর ওপর িটেক থাকেত হয়౼পাকাপািক িবষােদর একিট ভাসমান ছায়া পিরবােরর 

সকেলর স েকর মেধ ই চুইেয় গল।’’২০  

ছায়াবৃতার রবািড় বা িবকই িছল ঐিতহ শালী বংশ বাংলার ীণ বাহী পি ত সমােজর 

তািলকাভু  এই হরাজ বংশ। জিমদার, তালুকদার, রাজা-মহারাজােদর পি ত বৃি  পেয় এেসেছ 

দেশ এক া  থেক অন  া  পয । সই বংেশর স ান হেয়ও নািক বংেশর গৗরব র া 

করেত পােরনিন ছায়াবৃতার র মশাই বদ নাথ হরাজ। িতিন পশায় ু ল িশ ক িতিন তার 

ছা েদর কােছ বলেতন౼  

‘‘আিম হেলম িগেয় কুেলর কুলা ার। আকাট মুখু …বংেশ বাচ িত, তকচুড়ামিণ, 

ন ায়র রা িছেলন অলংকার…চতু াঠী, টাল চািলেয় িবেদ র দীপ ািলেয় রেখ 

গেছন, …আমােদর কাল থেকই ব ত য় ঘটল। বাবা ওকালিত পড়েত িগেয় েদশীেত 

িভড়েলন, আিম মূখ সেজ িবেদ  বঁেচ খলুন!’’২১  

বদ নােথর বাবা িতনাথ িছেলন একজন আধুিনক মন  মানুষ, তােদর বংশ িছল ইংেরজ ভ । 

বদ নােথর সময় থেকই সই রাজ ভি  মুেছ গল। ‘পুিলশ-চরকা-খ র- েদশীর আধুিনকতােক 

িতিন বরণ কের িনেয়িছেলন। সই সে  বাংলা ভাষা ও সািহেত  িব িবদ ালেয়র িড ী অজন কের 

িতিন বাংলা ভাষার উপর সং ৃ ত ভাষার আিধপত বােদর িবেরািধতায় নামেলন। বলেত থাকেলন౼  



 

 

‘‘বাংলা মাতৃভাষােক খঁুেতা কের িদেয়েছ সং ৃ তর দাপট। … ফাট উইিলয়ােমর পি তেদর 

উিচত হয়িন আমােদর মাতৃভাষার ভা ার থেক আরিব-ফারিস শ  েলােক অকাতের 

ছঁেট ফলার। ভাষার মজাটাই খঁুেতা হেয় গল।’’২২  

তেব ধু বাংলা ভাষার পে ই ওকালিত নয়౼িতিন আেরক ধাপ এিগেয় িগেয় মাকস-এে লস 

পড়েলন। মনুবােদর িব ে  চাবাক দশেনর হেয় িতিন লড়াই করেলন। অথচ সই বদ নাথ 

হরাজ আজ ৃিত ংশ রােগর ীকার। জানা যায় এই রােগ হঠাৎই িতিন আ া  হনিন। 

আকাশ দেখিছল বশ িকছুকাল ধেরই তার িপতার বুি দী  ব বহার কাথায় যন টাল খাে । 

কােনা পরামেশর জন  বাবার ঘের এেস দাঁড়ােল িতিন ল  কেরেছন বাবা অেচনা চাউিনেত 

ফ ালফ াল কের িকছু সমেয়র জন  এমন ভি েত তািকেয় থাকেতন, ছেলেক যন শনা  করেত 

পারেছন না। কমােস থম িণেত াতক ছায়াবৃতা দু- চােখ য  িনেয় র বািড়েত 

এেসিছল তার কােনাটাই আর পূরণ করেত পােরিন। র এবং তার একমা  স ােনর 

রাগ তা তােদর জীবনেক িবষ তায় ছেয় দয়। যতিদন বাড়েত থােক বদ নােথর রাগ জিটল 

থেক জিটলতর হয়। তার আট বছেরর একমা  স ান িমিমর দেহও াভািবক িনয়েম র  

জ ায় না। তাই টাকা িদেয় র  িকনেত হয়। এইভােব অেন র উপর িনভর কের িমিনর বঁেচ 

থাকা। একমা  স ানেক িনেয় ছায়াবৃতা িবপয  এই াি কর লড়াই তার জীবেনর একমা  

সত । তেব বদ নাথও এ লড়াইেয়র শরীক। কারণ তার িশ কতার পনশন থেক িত মােস 

দশ হাজার টাকা চেল যায় নাতিনর একাউে ।  

বদ নাথ এবং আকাশ নােথর িমিমেক িনেয় তৎপরতার মােঝ ছায়াবৃতার তৎপরতা 

আকি কভােব সবিকছুেক ছািপেয় যায়। একদা স কথা সে  বািড়র ডা ার অ প সংকরেক 

িজ াসা কেরিছল তার স ােনর কােনািদন পুেরাপুির সু  হেয় ওঠার স াবনা আেছ িকনা। উ ের 

িবপ  অ প সংকর বেলেছন౼  

‘‘ওর দহ র  সৃি  করেত পাের না। ঋণ কের বাইের থেক যাগান রাখেত হয়… 

সাজা বাংলা বলেল রে র যটা সারব ౼ লািহত কিণকা তার জন  িমিমেক মােস মােস 



 

 

পরমুখােপ ী হেয় থাকেত হয়। যিদ কানিদন িনেজ িনেজই লািহত কিণকার জ  িদেত 

পাের তেবই…।’’২৩ 

আর এই স াবনা থেকই য থেকই যায় একথা বাঝােত স দীপক কু ুর াড ডােনশন 

ক াে  কেয়ক বছর পূেব আগত এক নারীর কথা বেল। য নারী অসীম ধয, লড়াই এবং 

ষায় তার স ানেক বেড়া কের দেহর ম ায় লািহত কিণকা তির কিরেয়েছন। এই সংবাদ 

শানা মা ই ছায়াবৃতা মুহূেত পাে  যায়। অ কাের আেলাকেরখা দেখ স যন বুেক বল পায়। 

স যায় দীপক কু ুর কােছ ভ  মিহলার পিরচয় জানার জন । জানেত পােরন স মিহলার নাম 

রমা সরেখল। অেনক খাঁজার পর রমা সরেখেলর ফান ন র িতিন জাগাড় কেরন, তারপর সই 

ন ের ফান কেরন িক  কােনা উ র পান না। পেরিদন আবার ফান করেল এক মিহলা ক  

ফােন কথা বেলন। রমা সরেখেলর কথা িজে স করেতই সই নারী ফান নািমেয় রােখন। 

ছায়াবৃতার ষ  ইি য় বেল ইিনই রমা সরেখল। রমা সরেখেলর স ে  স জানালা গেল উড়াল 

দয়। দীপক কু ুর সে  দখা কের স রমা সরেখলেক পাওয়ার সংবাদ দয়। তারপর ধারাবািহক 

আলাপ চািলেয় যায় রমা সরেখেলর সে । উপন াসিট আসেল সুরিরয়ািলি ক নেভল। এই জাতীয় 

রচনায় বা ব এবং অবা েবর কৃি ম সীমানা ভেঙ ফলা হয়। বা বেক নস াৎ কের নয়౼তােক 

ধারণ কেরই পরা বা েবর পেথ চলা। পরা বা ববাদীই মেনর অবেচতেন জা ত িহমৈশেলর মেতা 

ভাসমান অনুভব িলেক উপের তুেল আেনন। মেনর গহন বা বতার সে  বাইেরর বা বেক এক 

কের বা েবর পূণ প দওয়ার চ া কেরন। এইভােব Real হেয় ওেঠ Super Real অথাৎ 

Surreal। ব মান উপন ােসর আখ ােনও এমনটাই ঘেটেছ।  

উপন ােস বিণত রমা সরেখেলর স ে  জানালা গেল পািখর মেতা উড়াল দওয়ার বল 

দৃশ িট িক  Unreal। এর উৎস ছায়াবৃতার অবেচতন মন থেক, ব াপকােথ লখেকর অবেচতন 

মন থেক হেয়েছ। এই তথাকিথত Unreal িচ ক েক এেন লখক বা বতার অ লীন চহারািট 

তুেল ধরেত এখােন য়াসী হেয়েছন। আসেল ছায়াবৃতােক লখক সং ামী মানুেষর িতিনিধ কের 

এঁেক তুেলেছন। আখ ােন বিণত জানালািট হেলা বািহ ক িতব কতার তীক। পাশাপািশ রমা 

সরেখল হেলা দুর  আশাবােদর তীক। ছায়াবৃতা জানালা গেল উড়াল দওয়ার মধ  িদেয় তার 



 

 

সম  িতব কতােক জয় করার চ া সংেকিতত হেয়েছ। আর রমা সরেখল চির িটেক উপন ােস 

এেন ছায়াবৃতার লড়াইেক Idealised করা হেয়েছ। সিত  তা এটাই য রমা সরেখলরা বাইের 

কাথাও নই౼তারা আেছন ছায়াবৃতােদর মেনর গহন কােণ। আর সজন ই রমা সরেখলেক 

সামেন রেখ ছায়াবৃতা লড়াই করার রণা পেয়েছন। এইভােব মশ লড়েত লড়েত স িনেজই 

কখন যন রমা সরেখেল পা িরত হেয়েছ। ‘রমা সরেখল’ উপন াসিট এই ভােবই হেয় উেঠেছ 

ছায়াবৃতা নামী এক সাধারণ নারীর অসামান  নারী রমা সরেখল হেয় ওঠার আখ ান।  

উপন ােসর আখ ােন বিণত অপর একিট নারী চির  হেলা সুভািষনী সদার। িতিন 

একসময় ত মজুেরর ী িছেলন। িবনা িচিকৎসায় তার ামীর মৃতু  হেল সুভািষণীর মেতা 

একজন িনর র নারী ধুমা  সবিজ বঁেচ তার দুই নাবালক স ানেক লখাপড়া িশিখেয়েছন, 

ডা ার বািনেয়েছন। শষ পয  মানুেষর দরজায় দরজায় ঘুের তার িবপুল েক বা েব প 

িদেয়েছন। ামীর মৃতু র পর তার একমা  ল  িছল অসহায়, গিরব মানুষেদর জন  িচিকৎসালয় 

গেড় তালা যােত আর কউ তার ামীর মেতা িচিকৎসার অভােব মারা না যায়। জীবেনর এই 

লে , স পাবিলেকর দরজায় দরজায় ঘুের বড়ায় ও িটেনর হাসপাতাল িনমাণ কেরন যা মশ 

ব সংখ ক শয া িবিশ  হাসপাতােল পিরণত হয়। এলাকার ম ী পয  তার পােয়র ধুেলা নন 

এখন। অথাৎ সুভািষণী ও ছায়াবৃতা দুজনই িক  সংসােরর িবিভ  সমস ার সে  লড়াই কেরেছ 

এবং শষ পয  সংসােরর গি  অিত ম কের বৃহ র জগেত প েছ যাওয়ার চ া কেরেছন। 

সুভািষণী হাসপাতাল িনমাণ করেত সমথ হন এবং ছায়াবৃতা পািখর মেতা উড়াল দন তার েক 

সাথক কের তুলেত। সাধন চে াপাধ ায় বেলেছন য রমা সরেখল তারঁ চােখ দখা মানুষ। 

স ানেক বাঁচােত িজবনপণ করা মানুষ আমরা তা কম দিখিন। লখেকর চােখ দখা এবং 

আমােদরও চােখ দখা এই আপাদম ক আশাবাদী মানুষ িলরই িতিনিধ রমা সরেখল বা 

সুভািষণীরা। এই সম  নারীরা আসেল আমােদর সকেলর অবেচতেনই আেছন। আমােদর সু  

অ রা ারই Prototype রমা সরেখল। সই ভতেরর স ার টােন বা রণায় একজন সাধারণ 

মানুষ অসমান  হেয় উঠেত পাের, স ােনর জন  সকল কার অস বেকও করেত পাের স ব। 

চতন মেন আমরা অেনক সময়ই সই সু  স ােক িচনেত পাির না। ছায়াবৃতাও থেম পােরিন। 



 

 

পের যখন পারেলা তখন সই সামান  নারী হেয় উঠেলা অসামান । স ানেক বাঁচােত জীবন পণ 

করেলা।  

সাধন চে াপাধ ােয়র রিচত ‘ধির ী’ উপন ােসর অন তম ধান চির  ধির ী ভ াচায 

একজন া ন িশি কা। িতিন অ পূণা গালস ু েলর িশি কা িহেসেব বশ িকছুিদন কাজ 

কেরেছন এবং ৫৪-এর িশ ক আে ালেন িতিন য়ং রাজপেথ বেস িছেলন। উপন ােসর আখ ােন 

ধির ী ভ াচায একজন িমিথক াল মানুষ িহেসেব হািজর হেয়েছন। যােক পু ষতাি ক সমােজর 

কতাব ি রা নানাভােব কােজ লািগেয় িনেজেদর াথ সাধন করেত চেয়েছন। আমরা জািন মতা 

আমােদর নানাভােব িতিট মুহূত িঘের আেছ। এই মতার উ ব সমােজর উ ব এবং তােক 

ভাগাে , তােক দখেলর ই ার সে  জিড়ত౼অবশ ই অিব তায়, অ ঃগূঢ়তায়। মাকস থেক 

ফুেকা, হেগল নানাভােব মতােক দেখেছন। মাকস, ামিশ মুখ মতােকে র অি ে  

আ াবান। অন িদেক ফুেকা মতােকে র অি েক নস াৎ কেরেছন স-যুি েত, শািণত তেক। 

বা িবক ভােবই আমরা দিখ মতা ব পী। নানা অংশেক আ য় কের জেম ওঠা মতা ব ি  

মানুেষর জীবনেক, কখেনা িণ াথেক িনয় ণ কের, ভািবত কের এমনিক পা িরত কের। 

রামায়ণ, মহাভারত থেক ইিলয়ড ও ওেডিস কার ের মতার থাবা সারণ এবং 

িতেরােধরই এক একিট অনবদ  আখ ান। ‘ম াকেবথ’ নাটেক কাকােক হত া কের ম াকেবেথর 

মতা দখল। মতার অিধকারীেক হত া কের আেরক ব ি র মতা দখেলরই এক গূঢ় অধ ায়। 

আবার ধু আিধপত  নয়, সখােন এেসেছ িতেরাধও, যার অবশ াবী ফল িত ম াকেবেথর 

পতন। এখােন ধু রা ীয় মতার স ই আেসিন। এেসেছ নারীর মতায়েনর কথা! অবশ ই 

লিড ম াকেবেথর হাত ধের। ল  করেল দখা যােব বাংলা উপন ােসর বি মচে র যুগ থেকই 

এই ব মাি ক, ব েকি ক মতার র ঘন হেয় উেঠেছ। যশ ী কথািশ ী সাধন চে াপাধ ােয়র 

‘ধির ী’ উপন ােসর আখ ােন বিণত হেয়েছ মতার উ পেদ আসীন হওয়ার জন  নারী শি র 

অপব বহার।  



 

 

আখ ােনর ক ীয় চির  িনিখেলশ তলাপা  পশায় ু ল িশ ক িছেলন। কােনা এক 

জাতীয় ছুিটর িদেন িবেকেল িনিখেলশ বড়ােত বিরেয় িছেলন। অবসর নওয়ার পর—এই 

বকািলক মণ তার অভ ােস পিরণত হেয়েছ౼  

‘‘সারাটা িদন কাগজ পেড়, বাজার দাকান, এটা সটা, সংসােরর পছেন লেগ থেক 

কেট যায় বেট, িবেকল হেল ঘের আর মন টঁেক না। শহেরর এ া  অ া , অিলগিল, 

সরকাির ফাঁকা স, রলে শন, নদীর ধার౼এক একিদন, এক এক ােন বিচ  

খাঁজা। এ বয়েস িচ মেতা সাথী স ী না িমলেল কথা বেল আরাম কাথায়। তাই কান 

িদন অেটাির  চেপ বািড় থেক পাঁচ-সাত িকেলািমটার দূের িনেজর এলাকা ছািড়েয় 

ভ  শহেরর িঘি  াে  হািজর হন।’’২৪  

অথাৎ িনিখেলশ তার িতিদেনর অভ াসবশত হাঁটেত বড়ােত বড়ােত গ ার ধার ঘঁেষ অবি ত 

একিট পাড়ায় এেস বকুল গােছর বাঁধােনা তলায় বংশীর দখা পান। এই বংশী িনিখেলেশরই 

পুরেনা ছা , বংশী িড-আই হেত চায়। প ােনল তির হেয় আেছ। ধুমা  ধির ী ভ াচাযেক িনেয় 

এেস সংগঠেনর কােজ সাহায  করেল তার উ িতর পথ আরও শ  হেব। সকারেণ বংশী 

কথা সে  অ পূণার ু েলর া ন ধান িশি কা ধির ী ভ াচােযর স  তুেল জানেত চায় 

স ার তােক িচনেতন িকনা। কথার ােত িনিখেলশ মুহূেতই উপলি  করেত পােরন౼এর পছেন 

বংশীর কােনা াথ লুিকেয় রেয়েছ। বংশীর সে  কথা বেল িনিখেলশ এও জানেত পােরন য 

তােদর সবশি মান িশ ক সংগঠেনর জলা স াদক কমেলশ ভ াচায সংগঠেনর সুবণ জয় ীর 

অনু ােন ৫৪-এর িশ ক আে ালেনর অন তম মুখ ধির ী ভ াচাযেক হািজর করেত চান। অথাৎ 

‘ধির ী’ নােমর িমথেক কােজ লািগেয় িনেজেদর পিজশন জারদার করাই তােদর একমা  

উে শ । বংশী ধির ীেক অেনক খঁুেজেছ, িক  তা সে ও দখা মেলিন। িনিখেলশ যখন জানেত 

চান ধির ী ভ াচােযর সে  বংশীর সা াৎ হেয়িছল িকনা তার উ ের বংশী জানায়౼  

‘‘কী কের? িতিন তা মৃত! …তাঁর ডাইিরর িকছু পাতা…িকেনিছলামই বলেত পােরন।’’২৫ 



 

 

তার এই অনুস ােনর ফাইল বংশী িনিখেলেশর হােত তুেল দয়౼কাজ তার িকছুই নয়౼ ধু 

সামান  সংেশাধন আর মরামিত। আমরা যােক বিল স াদনা।  

বংশীর লখা পাওয়া ডাইিরর পাতা িল ও ােত ও ােত িনিখেলশ ভাবেত থােকন কান 

পেথ িতিন এেগােবন। ভাবেত ভাবেত িতিন প েছ যান ধীরা িদিদমিণ, ত  িদিদমিণ এবং আরিত 

ভৗিমেকর বািড়েত।  হয় ধির ী দবীেক খাঁজার এক অন  যা া। ধীরা জানান౼  

‘‘এতিদন বাঁচা মরার স াবনাটা আিম খঁুিটেয় ভািবিন। খুব গড় মামুিল িহেসেব তাঁর বঁেচ 

থাকার কথা। যিদ চি শ-পঁিচেশও ঢুেক থােকন, এখন কত বয়স হয়? চুয়া র বা 

পঁচা র। উিন রাজপেথ িশ ক-িশি কােদর মযাদা র ার দাবীেত ঐিতহািসক ঘটনার 

সা ী। প াশিট বছর তাঁর গেছ পিরেয়। নদী িদেয় কম জল গড়ায়িন িবপুল সমেয়। 

িক  মৃতু র িক আি ক িহেসেব এভােব চেল? ক কখন পৃিথবী ছেড় চেল যােব চ া -

ফ া েরর উপর িনভর। সংঘােত নয়। একটা অিন য়তা। এটাই বঁেচ থাকার গৗরব।’’২৬  

আবার আরিত ভৗিমেকর মেত౼ 

‘‘ধির ী িদ বাল িবধবা…ির-ম ােরজ হয়। …আমরা তখন ছা ী, সবিকছু খুেল বলেতন 

না…খড়গপুেরর একটা ু েল সেব ঢুেকিছেলন, তখনই থম কালকাতার রাজপেথ 

িশ ক ধমঘেট ওনার যাগদান…সংগঠন, িশ কেদর সে  মলােমশা, রাজপেথ বসার 

রকড…মর◌্যালিটর , নতুন কের িবেয়… নিতকতা…কতৃপে র ঝাল মটােনার 

পুরেনা অ  মেয়েদর িব ে । সাত আট বছর ধের ধির ী িদ লড়াই চািলেয়িছেলন। 

…ইিতমেধ  ভা ওনার সদ  কিলগ হেয়েছ…িনেজই একিদন ছা  হািস িদেয় িবদােয়র 

স  তুেল ভােক সা না িদেয়িছেলন, জীবনটােক কবলই খাটােব ভা! …আরাম 

খঁুজেব না। দখেব, ছটা ব েব। …এটাই আমােদর কৃত িশ ার ল ।’’২৭  

অথাৎ আরিত ভৗিমেকর বুঝেত অসুিবেধ হয়িন য িশ কেদর একাংশ আজ ধির ী দবীর নাম 

ব বহার কের িনেজেদর াথ চিরতাথ করেত চাইেছন। সিত  তা এটাই য সব প িতই খাঁেজ 

তীক চির েদর আিকটাইপাল চির  বা িমথেদর। যাঁেদর িঘের সমােজ আেবগ মিথত হয়। এটাই 



 

 

সামািজক িনয়ম। কননা িমথ শি  যাগায়। সই অনুযায়ী িনিখেলশ খঁুজেত খঁুজেত একসময় 

প েছ যায় ধির ী ভ াচােযর বািড়েত। িশ ক সংগঠেনর ত াবধায়েন ১৯৫৪-এর সুবণজয় ী 

উপলে  ধির ী ভ াচাযেক ডেক িনেয় আসা হয়। সংবধনাও দওয়া হয়। এ সে  উে খ  য 

যাঁেক সংবধনা দওয়া হেলা, স িক  আসল ধির ী ভ াচায নন। দীেনশ  I. A. S. মামলা 

করায় সত টা বিরেয় আেস। জানা যায়౼  

‘‘উিন নি নী ভ াচায। …ধির ীরই বান…িপেঠািপিঠ…একই বয়েসর…উিনও িশি কা।’’২৮  

আসেল মতার িতিট Institution িনেজেদর েয়াজেন িমিথক াল চির িলেক কােজ লাগােত 

চায়। েয়াজন একটাই౼িনজ  াথ, মতােক আরও সািরত করা এবং আিধপত েক িনর ু শ 

কের তালা। সাধন চে াপাধ ােয়র ‘ধির ী’ উপন ােসর বয়ােন নব  িমথ ও মতার এই িবিচ  

স কেক তুেল ধরা হেয়েছ বা েবর মািটেত দাঁিড়েয়। লখেকর ভাষায়౼  

‘‘ মতাবান িশ ক সংগঠেনর কতাব ি রা হেয় পেড়িছেলন সুিবধাবাদী। অেনেকই 

মতা কুি গত কেরিছেলন। সই মতা বজায় রাখেত মতািধকারীেদর দরকার 

হেয়িছল, দরকার হয় িমিথক াল মানুেষর। ধির ী ভ াচায হেয় উেঠিছেলন তােদর এই 

উে শ  পূরেণর হািতয়ার।’’২৯  

এই ম ব  থেক সু  হয় য ধির ী দবীর লড়াইেক ীকৃিত দওয়া এেঁদর ল  নয়। এেদর 

মূল উে শ  িনেজেদর সংগঠেনর িভতেক দৃঢ় মূল করেত এবং িনেজেদর মতােক িনর ু শ 

করেতই ধুমা  ধির ী দবীর িমথেক ব বহার। সকারেণই আমরা ল  কেরিছ ধির ী ভ াচােযর 

জায়গায় নি নী ভ াচায হেলও তােদর কােনা যায় আেস না। িনজ াথ পূরেণই সবাে  ান 

পায়। সংগঠেনর িয় ু  দশায় সংগঠন দূের সের যায়, ব ি  াথই ধান হেয় ওেঠ। এই সমাজ 

বা বতােকই ধির ী ভ াচােযর িমেথর আড়ােল লখক তুেল ধরেত চেয়েছন। আখ ােনর শেষ 

আমরা দিখ ধির ীর ু েল নি নীেক িনেয় আসা হয় এবং তােক ধির ী িহেসেব উপ ািপত করা 

হয়। িক  পুেরা ঘটনাটা তােদর কােছ একদমই লাক ঠকােনা বেল মেন হয় না। বরং িশ ক-



 

 

িশি কারা এটা ভেবই স  য তারা মানুষেক দখােত পেরেছন তারা ঐিতহ  ভােলনিন, 

সং ামী রা া থেক সের আেসনিন।  

পিরেবশ িব ান এবং জন া  যুি েক িবষেয়র কে  রেখ চলমান জীবন ও 

সমােজর আনােচ-কানােচ িবে ষণ করা হেয়েছ সাধন চে াপাধ ােয়র ‘জলিতিমর’ উপন ােস। 

উপন ােসর পটভূিম িহেসেব এেসেছ বাংলােদেশর অখ াত এক াম, য ােমর নাম মাল । 

সখানকার অ পূণা রিবদােসর সে  িবেয় হয় গাজেনর পরাণ সদােরর। অ পূণাই এই উপন ােসর 

ক ীয় চির । আজ  লািলত কুসং ার আর অিশ ার আঁধাের ঢাকা ােমর এই অিত িন িব  

ঘেরর মানুষজন যােদর কােছ জীবন ও মৃতু র িবভাজন রখাটা অ , তােদর অিধকাংেশর 

কােছই আেসিনেকর গরল যা অহরহ িতকারহীন ভােব েবশ করেছ তােদর শরীের, তা তােদর 

মেনাজগেত িবেশষ কােনা তর  তির করেত পােরিন। তবু তােদর মেধ  অ পূণার মেতা নারী 

জীব ৃত অব ায় দাঁিড়েয় মৃতু র কােছ হার না মেন জীবনেক জয় করার চ া কেরেছ এবং 

পিরেশেষ মৃতু েক বরণ কেরেছ িনতা  নব ি কভােব౼তার বা তােদরই জীবন আখ ান এই 

উপন াস।  

‘জলিতিমর’-এ কািহিনর  হয় দীঘ রাগ ভােগর পর অ পূণার রাগমুি , তার সদ  

নারী  লাভ, পরােণর সে  তার া - ববািহক িমলন এবং িববাহ িদেয়। অখ াত গাঁেয়র অিত 

সাধারণ অিকি ৎকর পিরবােরর অ পূণার অনূঢ়া জীবেনর খ  খ  িচে র মধ  িদেয় লখক মূত 

কের তুেলেছন িনগূঢ় বা ব একা  াভািবকতায়౼  

‘‘তখনও পরাণ সদােরর সে  তার িবেয় হয়িন। সেব ঋতুমতী হেয়েছ౼চলিত কথায় ওরা 

বেল ‘ফল দখা’। ফু রাই ামীেক িফস িফস জািনেয়িছল౼ নেছন! আ া ফল দখেছ! 

কালীপদ বুেঝিছল খবরিট কােন তুেল দওয়ার অথ কী! ওেদর তা টাকা িদেয় পা  

িকেন আনেত হয় না, বর-প ই মূল  ধের িনেয় যায়। পাঁচশ, হাজার, দড় হাজার౼বণ, 

যৗবন, গতর এবং একটু আধটু লখাপড়া জানা থাকেল দর পারেদর মেতা উঠেত থােক। 

তা অ পূণার ‘ফল দখা’ মােন দরদােমর পব । িক  কালীপদ রিবদাস জানত 



 

 

িবষয়িট খুব সাজা সরল পেথ িমেট যােব না। উেঠােনর িকছুটা দূের ািত গা ীরাও ওৎ 

পেত আেছ, সুেযাগ পেলই ভাঙিচ।’’৩০  

এরপর এেক এেক উপন ােস এেসেছ অ পূণার ‘হলুদ রােগ’ আ া  হওয়ার কথা এবং দীনা 

ফিকর কতৃক সই রাগ সারােনার চােখ দখা বা বতা। যমন౼  

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

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

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

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

সাধ নই। কী অস ব দুবল, ন াতােনা লতার মেতা পেড় থােক িবছানায়।’’৩১  

শীতল ডা ার তার কােঠর বাে  হািমওপ ািথ ওষুধ িনেয় স ােহ দু-চার িদন ােম ঘুের যেতন। 

যেকােনা শারীিরক সমস ায়, এইসব গিরব অ েল, মা  পাঁচিট িসিকর িবিনমেয় শীতল ডা ার 

জীিবকাজন করেতন। ফু রা তার মেয় অ পূণার জন  সাত টাকার ঔষধ িকেনিছল, িক  তা 

সে ও শষ পয  দীনা ফিকর অ পূণার ন াবা রাগ সািরেয়িছল। স িছল পাঁচেপাতার খ াত 

ফিকর। কননা তখেনা স অ েল প ােয়ত রাজ, িব ান াব, হলথ- স ার গেড় না ওঠায় 

ঝাড়ফুঁক, টাটকার জন  এই ফিকর পিরবােরর ডাক আসত দুগম অ ল থেকও। তেব অ পূণা 

তার এলাকার অন  মেয়েদর থেক সামান  িভ ধমী িছল বেল দীনা ফিকেরর িচিকৎসা প িতর 

কৃতেকৗশল চুপ কের বেস বেস ভাবেতা।  

অ পূণােদর পাড়ায় পানীয় জেলর মা  দুিট উৎস। দুিট চাপাকলই চার পাইেপর। বাসন 

মাজা, কাচাকািচ বা অন ান  কাজ পুকুর ডাবায় িকংবা েতর মেধ  সেচর জেলর নালায়। 

উপন ােস বিণত হেয়েছ অ ল জুেড় চলামেদর ব বসা এবং সই মেদর চারাবািলেত অ েলর 

যুবকেদর তিলেয় যাওয়ার িচ । এেসেছ যু  সরকােরর আমেল থম িটউবওেয়ল বসােনার 

স ౼  



 

 

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

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

বসােনা হেয়িছল ৩০ পাইেপর একিট িটউবওেয়ল। সই মানুষ িলই গছল সদার পাড়ার 

স াই যন খাওয়ার জলটুকু ঐ সরকাির নতুন চাপাকলটা থেক নয়।’’৩২  

এর পাশাপািশ টুকেরা িচ  িহেসেব এেসেছ পরাণ ও অ পূণার রসঘন দা ত  জীবেনর কথা౼  

‘‘ শয়ালদা থেক পরাণ িফরেল পাখার হাওয়া, ঘামািচ খঁুেট দয়া িছল বাঁধা। বউ এর 

িনঃ াস, হ এবং েশ, পরাণ জীবেনর একিট অভ  ি য়ার পুনরাবৃি েক আেবেগ 

নতুনভােব সািজেয় তালার ে  িবেভার। দাওয়ায় গ াদাটা ঘুেমাে । নশান চািরিদক, 

পরােণর া  দেহর রখায়- রখায় খাটুিন ও ধকেলর মেধ  টুনটান শে র কামল 

শ౼এটা আদর মেন হেতই, ত  পু ষ দহেক িঘের সিদেনর বাঁওেড়র বৃ া ! 

ঝাপসা একটুকেরা ছিব যন!’’৩৩  

অথাৎ উপন ােস বিণত হেয়েছ পরাণ অ পূণার পূবরাগ, অনুরােগর সংি  সংহত িববরণ। িক  

অ পূণা াি ক এলাকায় বাস কেরও িপিছেয় থাকেত চায়িন। লখেকর ভাষায়౼ 

‘‘ওর র বািড়র পাড়ায় সা রতা অিভযােন থম য বউিট এিগেয় এেসিছল স 

অ পূণা। মৃতু র আেগ িনেজর নামসই এবং সহেজ বই পড়ার ান অজন কের 

িগেয়িছল। কম বাঁধা ভুগেত হয়িন এজন ।’’৩৪ 

এর থেক আমােদর বুেঝ িনেত অসুিবধা হয় না য অ পূণা বািক নারীেদর থেক িভ ধমী। স 

জানেতা ব ন েত যত তল পড়েব, পাকার সহন মতা তেতা বাড়েব। স জানত মালতী 

কেতা িনপুণভােব কািঠর গােয় মশলা মািখেয় কীভােব ধূপকািঠ বানায়। স এটাও জানেতা য 

িব ান সং া বা খবেরর কাগজ থেক টহাট জন াে র খাঁজ িনেত যসব ছেল- মেয়রা 

ইদািনং পাড়ায় হািজর হে , তারা অেনেকই ওপর চালাক। কননা একবার ঘুের গেল ি তীয়বার 

আর িটিকর নাগাল পাওয়া যায় না। স জেনিছল চার পাইেপর জেল ভােতর ফ ােনর রেঙর য 

জল পেড়, তােত িকছু িফটিকির ফেল দওয়া া স ত। আর সকারেণই তােদর পাড়ায় 



 

 

অনুকূল সদার য কাজ করেতা কলকাতার একিট িফটিকিরর কারখানায় তার কাছ থেক অ পূণা 

িফটিকির িনেয় এেস জেল িমশাত। যিদও পড়ায় এ িনেয় অেনক কটুি  সহ  করেত হেয়েছ। 

অ পূণা তার দুই ছেল সুমন সদার ও সু ত সদারেক আট বছর হেত না হেতই ু েল পাঠােনার 

ব ব া কের এবং একিট জেলর বাতলও সে  ঝুিলেয় দয়। তােদর পাড়ায় য একিট মা  কল 

তা িদেয় হলুদ জল বর হয়। অ পূণা তােত িফটিকির িমিশেয় সই জল ছেলেদর দয় বাতেল 

ভের। এ িনেয়ও কেতাজেনর কেতা ম ব  তােক নেত হেয়েছ অথচ এরপের অেনক বাবা-মা 

ছেল- মেয়েদর ওইভােবই সািজেয় িদেত চেয়েছ। অ পূণার মেন ধারণা জে িছল য, খােদ রও 

ভােলা-ম  আেছ౼ স হয়েতা ‘পুি ’ শ িটর সে  পিরিচত িছল না, িক  বলেতা౼‘‘ভােলাম  

পেট িদও বাপু! বাঁচিত গেল দরকার।’’৩৫ স তার অিভ তায় বেল িদেত পারেতা, য বছর 

আেমর ফলন খুব বিশ, সবছর অন  কােনা ফসল ভােলা হেব না। পাড়ায় অ পূণাই থম 

সে হ কাশ কেরিছল౼  

‘‘িপিস, আমােদর ঘের-ঘের সিদ বােরামাস! পট ছাড়া, আমাশা হােত আঙুেল িশলেঠাকা 

দাগ ব ে  কালেচ! …তা ব াপার কী বল তা?’’৩৬  

আসেল অ পূণা একজন সেচতন নারী। পাড়ায় পাড়ায় যখন িব ান মে র কমীরা সেচতন করেত 

আসত তা স মন িদেয় নত। আর সজন ই ডা: অভয় েরর িফলটার িকেনেছ িন পমার ঘর 

থেক গাপেন। যিদও এর জন  সংসার খরচ ১২০ টাকার মেতা বেড় গেছ বছের। এসেবর 

পাশাপািশ তােদর ঠাকুর বনিবিবর িত িছল তার অগাধ িব াস। সজন ই ফু রােক বেলিছল౼  

‘‘আমারও নাখ চুল যিদ পরী া কি  হয়, বুঝব তামার থান িমেথ ! …ঐ িনশান আর 

ঠাকুর ফিল িদবা সিদন।’’৩৭  

অ পূণার িব াস িছল তার িকছু হেত পাের না। যেহতু তােদর র া করার জন  মাথার ওপর 

‘বনিবিব’ আেছন। অথচ ভােগ র িন ু র পিরহােস অ পূণাই আেসিনেক আ া  হেলা।  

‘জলিতিমর’-এর আখ ান িকছুটা অ পূণার౼এ কথা িনঃসে েহ বলা যায়। অ পূণা, য 

ামী িনবাচেন িছল য়ংবরা; য আেসিনেকর িবভাজনটুকু মেন ধারণ কের যথাযথ ব ব া 



 

 

িনেয়িছল, সসম  িকছুর পেরও বনিবিবর থােন মানত করেত ভােলিন, য রাগ ল ণ িনেজর 

শরীের আিব ার কের ঘাষণা করেত ছােড়িন য বনিবিব িমথ া এবং ামীেক িদেয় শতও 

কিরেয়িছল য, তার মরণ হেল বনিবিবেক যন উপেড় ফেল দওয়া হয়। ‘‘আিম যিদ মির, একটা 

কাজ তামার করিত হেব। …ঐ বনিবিব ফইিল িদেত হেব। … ঠাকুর িমথ া।’’৩৮ তেব পরাণ 

পােরিন। পরাণরা পাের না। পরাণ মািট খঁুেড় তুেল আনা মূিত উ ার করেত পাের, তার পুরাকীিত 

িহেসেব মূল  অনুধাবন করেত পাের, লাকাচােরর বাইের িগেয় ীর িত একা  অনুগত থাকেত 

পাের। িক  হাজার হাজার বছর ধের ামীণ অনুষে  িমেশ যাওয়া বনিবিব উৎপাটন কের িব বী 

হেত পাের না। াম তার সম  সং ার ও ঐিতহ  িনেয় বেয় যায় আিদ থেক অনে ।  

অ পূণার পাশাপািশ র ারও একটা িনজ  কািহিন আেছ। িব ান মে র সদস  হেয় 

ঢুেক িছল অ পূণােদর পাড়ায় ামীণ মানুষেক আেসিনক স ে  সতক করেব বেল। িক  কাজ 

করেত করেত র া উপলি  কের౼  

ক. আপাত দৃি েত যা ধু আেসিনক বেল মেন হয় তার িশকড় অেনক গভীের। আসেল 

িবেষর একিট প দাির , অন িট অপুি  অপর একিট অিশ া। সা িতকতম িবষ 

রাজনীিতর ম করণ যখােন ভােলা-মে র যুি াহ  সং া পার হেয় তু  রাজৈনিতক 

সুিবধাবাদ মানুষেক াস কের িনেয়েছ। র া িতিট মুহূেত িশি ত হয়।  

খ. িব ানম ও শষ পয  িব ান ছেড় অন তর মা ায় িতভাত হয়। সখােন ব ি  

তার রাজৈনিতক মতবাদ ও ব ি গত লাভ মানুেষর বৃহ র কল াণ িচ ােক আ  কের। 

র া িবি ত হয়।  

গ. র ার ব ি গত স েকও তার রাজৈনিতক মতাদশ এবং একিট িবশাল মানব গা ীর 

িনর র মৃতু র িকনারায় গিড়েয় যাবার ভয় র ত  দৃশ  ভাব ফেল শষ পয  র া 

কাথাও-ই প ছায় না।  

সাধন চে াপাধ ােয়র ‘প  িবপ ’ উপন ােসর অন তম নারী চির  দুলালী। স সৎ, ন ায়িন  িক  

চািলত হয় আেবেগর ারা, সহানুভূিতর ারা। তার কম ও িচ া ধারার পছেন যুি , বুি  ও অংক 



 

 

এেকবােরই য কাজ কেরিন তা নয়, িক  আেবগ ও সহানুভূিতর বৃি র বগবান ধারার কােছ তা 

চাপা পেড় গেছ। আর এই কারেণই দুলালীেক যেথ  মূল ও িদেত হেয়েছ। দুলালী শশেবই 

িপতৃহীনা। মাতুল শচীন েনর বািড়েতই অ পূণার ারা স বেড়া হেয় ওেঠ। শচীন ন যুগেবিড়য়ার 

বিধ ু  ম ল পিরবােরর স ান। িপতা িবভূিত ম েলর ভূত স ি র উ রািধকারী স। তার পু  

উৎপল পািটর দলীয় অংেক গাকুেলর িবেরাধী প ౼ য গাকুলেক দুলালী ভােলাবােস। যেহতু 

গাকুল দুলালীর স ক শচীন ন ও উৎপল ভােলাভােব নয় না। গাকুেলর সে  দুলালীর 

ঘিন তার কথা জানার পর শচীন ন তােক ডেক পািঠেয় বুিঝেয় বেলন౼  

‘‘তুই তা এ বািড়র মেয়, িশি ত এখনও ব-থা হয়িন, মা াির কিরস-ভািবস তার 

খাঁজ কউ রােখ না? একটু আধটু পািটর কাজ তা ভােলা কথা! সবিকছুর মা া থাকেব। 

এটােতা কলকাতা নয়, আর তুই য স বািড়র মেয়ও নস, িকছু দুনাম রেট গেল, ু েল 

িক আর চাকির করেত পারিব?’’৩৯ 

অথাৎ দুলালীর মামা শচীন ন তােক বাঝােত চাইেলন য দুলালী বেড়া পিরবােরর মেয়, তার 

উপর িশি তা। সকারেণই তার িতিট পদে েপর খাঁজ খবর রােখ ােমর মানুষ। এ কথা 

দুলালীেক জািনেয় সতক হেয় বুেঝ েন চলার িনেদশ দন। সই সে  দুলালীর নকশালী অতীত 

এবং সসময় তােক পুিলশ থেক বাঁচােত িনেজর সি য়তার কথা জািনেয় কারা ের কৃত তাও 

দািব কেরন। যমন౼  

‘‘কেলেজ পড়ার সময় মাথায় নকশালী ভূত চাপেত, তােক চার পাঁচ বছর পা েব র 

পািঠেয় দইিন? গােজেনর মেতা সিদন যিদ আেদশ না ফলাতাম, জেলর ভাত খেত 

হত তামায়।’’৪০  

সই সে  শচীন ন দুলালীেক জানান িতিন ভােলা ঘেরর স  কের িবেয় দওয়ার ব ব া 

করেবন। এর জন  েয়াজেন౼‘‘িবশ-প াশ যা লােগ, িকপেটিম করব না।’’৪১ 

শচীন েনর মুেখ এই কথা েন রেগ িগেয় দুলালী দাদুর স ি েত তার মােয়র ভােগর 

কথা তুলেল শচীন ন িব েয় হতভ  হেয় পেড়ন। দুলালীর কথানুসাের౼ 



 

 

‘‘তুিমই বা সব িদেত যােব কন? দাদু মার জন  িকছু িদেয় যায়িন? জিম, সানাদানা? 

শচীন ন দুলালীর চােখ চাখ রাখল। এ িবে ারণ স আশা কেরিন। বড় দুবল এবং 

শ কাতর ােণর এক চারা কুঠুিরেত দুলালী হাত িদেয় ফেলেছ। তাহেল িক অ পূণা 

দীঘিদন এ সংসাের থেক গাপেন িকছু ভাবেছ? যার জাের দুলালী ভয় র টা তুেল 

ফলল?’’৪২ 

অথাৎ স ি র উপর পু ষতাি ক অিধকােরর মূেল এই আঘাত িতিন এেকবােরই মেন িনেত 

পারেলন না। স ি  থেক কৗশেল তােক বদখেলরও  সতক বাক  উ ারণ 

কেরন౼‘‘ দেখা, স রকম জিটলতায় বাপ ছেলর স কও টেক না আর তুিম তা িবধবা 

বােনর মেয়।’’৪৩ 

এর থেক  পু ষতাি ক িটিকেয় রাখার জন  শচীন ন িনেজর বােনর মেয়র 

িতসাধন করেতও িপছপা হেবন না।  

উপন ােসর অন তম ধান চির  দুলালী যুগেবিড়য়া প িজনী উ  িবদ ালেয়র িশি কা। 

এই াম, এই ু লেক দুলালী চ  ভােলাবােস জুলিজ- ত অনাস পাওয়ার পর পািট সােস 

কালনা, মে র িকংবা মমািরর হায়ার সেক াির ু েল চাকিরর সুেযাগ পেয়ও, যুগেবিড়য়া উ  

মাধ িমক ু ল স ছােড়িন। িতমােস িঠক মেতা মাইেন পায় না, বিশ াস িনেত হয়, কম মধার 

ছা -ছা ীর িভড়—তা সে ও। একিদন ীে র ছুিট পড়ার িদেন দুলালী ু েলর ফাংশন শষ কের 

িটচাস েম ঢুেক সহকমীেদর কাছ থেক শীতল অভ থনা পল। অথচ দুলালী কােনাভােবই 

বুঝেত পারেলা না এই ঠা া ব বহােরর তাৎপয িক? বািড় িফের স বিরেয় পেড় পািটর সতীথ 

তার ছেলেবলার ব ু  গাকুেলর সে  দখা করেত। দুলালী দেখ গাকুেলর হােত খাতা, ওজেনর 

িহেসব িলখেছ। দুলালীেক গাকুল অন  নজের দেখ। তার দেয়র গাপন েম দুলালীর িত 

 ভােলাবাসা জেম আেছ। কথাবাতা আচরেণ সই দুবলতা কাশও পায়। সসময় তােদর 

কেথাপকথেন উেঠ আেস অ র দলীয় কা েলর কথা। গাকুল জানায় বাড িমিটংেয় তার 

ধােনর িব ে  বামা ফাটােনার ঘটনা। এটা শানার পর দুলালীর কােছ  হয় ু েলর 

সহকমীেদর শীতল ব বহােরর তাৎপয।  



 

 

উপন ােসর আখ ান থেক আমরা জানেত পাির বাম  সরকার সাতা ের মতায় 

এেসিছল অেনক সং াম ও র েয়র িবিনমেয়। তােদর  িছল মহনিত উ রেণর এবং 

মতায়েনর। িক  এক দশক যেত না যেতই প ােয়ত ের দুনীিত বাসা বাঁেধ। পািটেত েবশ 

কের পূবতন সুিবধােভাগী ও মতািল ু এক ধরেনর মানুষ। পািটর দুঃেখর িদেনর একিন  

কমীরা হেত থােকন কাণঠাসা। অথাৎ তৎকালীন সমেয়র াপেট কউ যিদ আমরা বতমান 

সমেয়র রাজৈনিতক দৃি ভি েত িবে ষণ কির তাহেল দখা যােব আজেক ২০২১ সােল দাঁিড়েয়ও 

সব ই রাজনীিতর সই একই িচ । রাজৈনিতক াথ চিরতাথ করার জন  দুিদেনর পে র 

লাকেদর ঠেল দওয়া হয় িবপে  আবার িবপে র লােকরা হেয় ওেঠ প । উপন ােস প  ও 

িবপে র কৗশলী লড়াই, মুেখাশ পরাপির, সুিবধা সব  রাজনীিতেক নতুন যুেগর বা বতা বেল 

ত  িত া, সই তােল ব ি -মানুেষর অ গত আেখর গাছােনার একটা েচ া౼এই উপন ােসর 

সামািজক অি হীনতার সংকেট িনর র কাজ কের গেছ। এই কাযকর মানদ িট প  ও 

িবপে র নীিত ও নীিতহীনতার মাধ েম প পেয়েছ। যমন౼প  = নীিতিন  মানুষ।  

এেদর দুিট মা া। এক, জিমর অিধকােরর লড়াইেত অ ণী গগণ ভাি র ছেল গাকুল 

ভাি র নীিত আঁকেড় লড়াই। বাম রাজনীিতর শ ও আদশবান িদকিট এখােন ব । দুই, 

িচরেকেল কায়মী াথময় পিরবােরর মেয় দুলালীর আদশগত লড়াই। গাকুল তার সাগেরদ 

প পিত এবং দুলালী াম জীবেনর টাটকা সেতজ সু  িচ ার িদক। িক  তারা সংখ ায় িনতা ই 

নগণ । তােদর প ীয় সমথকরাও সংখ ালঘু। তাই তারা কাণঠাসা।  

িবপ  = নীিতহীন মানুষ।  

প  ও িবপে র এই জাট গেড় উেঠেছ নানান িহসাব িনকােশর িসঁিড় বেয়। নীিত-আদেশর 

বালাই সখােন খুবই কম। গাকুেলর নীিতর লড়াইেক যিদও বা সরল সাজা পেথ ব াখ া করা 

যায়। িক  দুলালীর গাকুল ীিত ও নীিতর লড়াই উপন াসিটেক অন  মা ায় প েছ দয়। লখক 

দুিট জায়গায় পাঠেকর দৃি  আকষণ করেত চেয়েছন। তা হেলা౼  



 

 

১. া বগীয় এবং িশি ত অথাৎ সমােজর সকল েরর মেয়রাই নানাভােব অত াচািরত, 

িনযািতত এবং অপমােনর িশকার হয়।  

২. সমাজ যখন বদলােত থােক মেয়রাই একটা চতনার ের প ছায়। এবং সমাজ 

বদলােনার য যা া পথ তােত একটা ইিতবাচক ভূিমকা হণ কের এই মেয়রাই।  

অতএব ঐিতহািসক, সামািজক ও সাং ৃ িতক সব ই নারীেদর ভূিমকা ল  করা যায়। যমন 

একিদেক তার গৃহ সামলাে , পিরবার িতপালন করেছ, আবার অন িদেক সমােজর িতিনয়ত 

য পিরবতন মতার য হরেফর, রাজৈনিতক য পিরবতন তােতও নারীরা সমানভােব 

অংশ হণ কের থােক। আেলাচ  উপন ােসও আমরা ল  কির দুলালী একজন চতনা স  নারী। 

স ু ল িশি কা হওয়া সে ও গাকুেলর সে  স েক জিড়েয়েছ এবং সমাজ বদলােনার চ া 

কেরেছ। গাকুলেকও নতুন চতনায় স ৃ  কেরেছ। িক  ু েলর সহকমী তােক নানাভােব 

লাি ত করার চ া কেরেছ। পু ষতাি ক সমােজ বাস কের দুলালী তার ম স ক এবং 

আে ালেনর ে  বারবার বাঁধার স ুখীন হেয়েছ। বািড়র সমস া িমটেলও পািটর মতােক  

দুলালীেক আরও কাণঠাসা কেরেছ। দীঘিদন অনুপি িতর পর ু েল গেল তােক হািজরার খাতায় 

সই করেত দওয়া হয় না। অবশ  উপের ভ তার ভাবিট লেগই থােক িনিশকা েদর আচরেণ। 

বলা হয় ‘মামুিল শাকজ, িকছুই হেব না।’ কারা ের তােক সবিকছু ম ােনজ কের দওয়ার 

েলাভন দিখেয় তারা দুলালীেক বৃে  ধের রাখেত চায়। াধীনেচতা দুলালী হাঁিপেয় ওেঠ। 

অিভমান, হতাশা িনেয় স বািড় িফের আেস। শরৎচে র ‘প ীসমাজ’ উপন ােসর রমা ও রেমেশর 

েমর ফল িত আমরা ভুিলিন। রাজনীিতর কুিটল থাবার হােত র া  ব ি র অসহায় 

আতনাদও আমােদর পিরিচত। ‘চার অধ ায়’-এর অতী -এলার ঘটনাও আমােদর ৃিতেত এখেনা 

সজাগ। রাজনীিতর আদশহীনতা, িবেবকহীন, মূল েবাধহীন, মতাত , ভাগ সব  সমাজ ব ব ার 

হােত বারবার িবপ  হয় িবেবকী মানুষ, াধীন স া। গাকুল ও দুলালীর পিরণিতেত সই শা ত 

সত ই িতফিলত। দুলালী ও গাকুল পর েরর হাত ধরেতই পারত, হেয় উঠেত পারেতা আশার 

দা িচিন ীপ౼ স স াবনা িছলই। গাকুেলর মেধ  িছল িবে ােহর ছাই চাপা আ ন। স আ ন 

দুলালীর সাহচয পেল লয়াি র প িনেয় দুনীিতপরায়ণ পািটত , মতাত েক িনঃেশেষ ংস 



 

 

করার পেথ এেগােত পারেতা িক  য মানুষ ঘের-বাইের িব  তার ভতেরর শি  সিত ই শষ 

পয  কেতাটা বঁেচ থােক? আমােদর বা ব অিভ তা বেল থােক না। অমানুিষক মানিসক শি র 

অিধকারী অিতমা ারও  িব  হেয় যায়। তাই শষ পয  গাকুলও পরািজত হয়। 

সকারেণই দুলালীেক গাকুল বেলিছল াম ছেড় চেল যেত, স চেল গেল স যা খুিশ করেত 

পারেব। আেবগঘন সংলােপ দুলালী বেল ওেঠ౼‘‘আেবগ ধু তারই আেছ? আর কােরা থাকেত 

নই।’’৪৪  

িক  মুহূেতর মেধ  দুলালী িনেজেক িটেয় নয়। বেল ওেঠ౼‘‘আিম মেয়, অেনক 

িপছুটান আমার। তাছাড়া আিম িক এতই পূণ, তার িপছুটান হেয় যােবা? …চেল যা 

এখন…আিম জার পাইনা আেগর মেতা। আমার িশ া বুি  আেছ িক  র  মাংস ছাড়া তা 

নই…এ লড়াই সাংঘািতক…চেল যা…আিম এ গাঁেয় কী করেবা… স কথা থাক।’’৪৫  

দুলালীর এই দয় ভাঙা সংলাপ গাকুলেক ভতর থেক ভেঙ দয়। পুেড় খাক হেয় 

যায় তার ভতরটা। তাই দুলালীর কথা শষ না হেতই গাকুল এিগেয় যায়। অ কাের দুলালী 

গাকুেলর গাল ভাসমান টেচর আেলায় চলােফরা ল  কের౼  

‘‘মেন হয় অজেয়র বুেক গভীর রােত কুয়াশা সিরেয় হ ািরেকেনর মৃদু আেলােত ক যন 

নদী পিরেয় যাে ।’’৪৬  

আদেশর অিবরাম লড়াই সারাটা উপন াস জুেড় চেলেছ িক  এই লড়াইেত পরা  হেয়, অংেকর 

প াঁেচ হার মেন দুই ব ি  চির  গাকুল ও দুলালী গভীর ােজিডর গ ের িনি  হেয়েছ। তেব 

দশী ব ি  িক শষ পয  হাের? তারা িক হািরেয় যায় অ কােরর গ ের? না, যায় না। কারণ 

ংেসর মহা শােন বেস দশী িব বীরা তা দেখ নতুন জীবেনর । আর তাই গাকুল এবং 

দুলালী যন হেয় ওেঠ অন  জীবনীশি র ও দশী মানিসকতার তীক। 
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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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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।  

 

 

  

   

  

 

 

 



 

 

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 
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চে াপাধ ােয়র সা াৎকার হণ করার পর গেবষক কািলপদ
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কািলপদ বমন 
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: সাধন চে াপাধ ােয়র
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       ি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।      
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১৬. চে াপাধ ায়, সাধন    :  ‘ধির ী’,  কলকাতা-০৯,  অ িল পাবিলশাস, থম  

কাশ - বইেমলা,  ২০০৭,  (শারদ ‘ন ন’ ১৪১১) 

১৭. চে াপাধ ায়, সাধন    :  ‘পািনহাটা’,  কলকাতা-০৯, ক ণা কাশনী, থম  

কাশ-জানুয়াির, ২০১৪ 

১৮. চে াপাধ ায়, সাধন    :  ‘বুলবুিলেত  ধান  খেয়েছ’,  কলকাতা-০৯,  স িষ  

কাশন,  থম  কাশ - জানুয়াির,  ২০১২ 

১৯. চে াপাধ ায়, সাধন    :  ‘সাতপু ষ ড  কম’,  কলকাতা-৫০,  যৗথ খামার,  

থম কাশ-২০০৫ 

২০. চে াপাধ ায়, সাধন   :  ‘ কালাজ’,   কলকাতা-৭৩,   সমা রাল  কাশনী,  

থম কাশ-জানুয়াির, ১৯৯৮ 

২১. চে াপাধ ায়, সাধন    :  ‘গ   ৫০’,   কলকাতা-৭৩,  কাশ ভবন,  থম  

সং রণ- ফ য়াির, ২০০৯ 

২২. চে াপাধ ায়, সাধন    :  ‘গ   সম ’  (১ম  খ ),   কলকাতা-০৯,  ক ণা  

কাশনী,  থম  কাশ - বইেমলা,  ২০১০ 

২৩. চে াপাধ ায়, সাধন   :  ‘গ   সম ’  (২য়  খ ),   কলকাতা-০৯,  ক ণা  

কাশনী,  থম  কাশ - বইেমলা,  ২০১১ 

২৪. চে াপাধ ায়, সাধন    :  ‘গ   সম ’  (৩য়  খ ),   কলকাতা-০৯,  ক ণা  

কাশনী,  থম  কাশ – ১ লা  বশাখ,  ১৪২৫  



 

 

২৫. চে াপাধ ায়, সাধন   :  ‘নয় িকংবা এগােরা িমিনট’,  কলকাতা-০৯,  স িষ  

কাশন,  থম  কাশ - জানুয়াির,  ২০১৬ 

২৬. চে াপাধ ায়, সাধন   :  ‘বাছাই ৪৯’,  কলকাতা-৭৩,  একুশ শতক, কাশ  

কাল-জানুয়াির, ২০১৫ 

২৭. চে াপাধ ায়, সাধন    :  ‘ বলা অেবলার কুশীলব’, কলকাতা-০৯, সুবণেরখা,  

থম কাশ-১৯৯০, (পিরবিধত ই া সং রণ-

কলকাতা বইেমলা, ২০১৫) 

২৮. চে াপাধ ায়, সাধন   :  ‘মেনানয়ন’,  কলকাতা-০৯, লখক সমােবশ, থম  

কাশ-১৯৭৭ 

২৯. চে াপাধ ায়, সাধন    :  ‘মহারাজা দীঘজীবী হাক’, কলকাতা-০৬, বুকমাক,  

থম কাশ-১৯৮৪ 

  

সহায়ক াবলী : 

১. আচায, অিনল (স ািদত)   :  ‘ষাট-স েরর  ছা   আে ালন’,   কলকাতা-০৯,  

অনু ু প,  থম  কাশ - বইেমলা,  ১৯৯৮ 

২. আচায, অিনল (স ািদত)   :  ‘স র দশক’ (তৃতীয় খ ), কলকাতা-০৯, অনু ু প,  

কাশ কাল-অনুে িখত 

৩. আচায, অিনল (স ািদত)   :  ‘স র দশক’ (তৃতীয় খ ), কলকাতা-০৯, অনু ু প,  

তৃতীয় মু ণ-নেভ র, ২০১৪ 

৪. আচায, অিনল (স ািদত)   :  ‘স র দশক’ ( থম খ ), কলকাতা-০৯, অনু ু প,  

কাশ কাল-অনুে িখত 



 

 

৫. হক, আিজজুল    :  ‘নকশালবািড়  :  িতিরশ  বছর  আেগ এবং পের’,  

কলকাতা-৭৩, দ’জ পাবিলিশং, ি তীয় সং রণ-

জানুয়াির, ২০০২ 

৬. হািবব, ইরফান    :  ‘ভারতবেষর ইিতহাস স ’ (ভাষা র কােবরী বসু  

), কলকাতা-৭৩, ন াশনাল বুক এেজি  াইেভট 

িলিমেটড, থম কাশ-জানুয়াির, ১৯৯৯, চতুথ 

মু ণ- সে র, ২০০৯ 

৭. করণ, সুধীরকুমার    :  ‘সািহেত র িব ায়ন’,  কলকাতা-০৬,  সািহত েলাক,  

থম কাশ-এি ল, ২০১৩ 

৮. কুমার, পিতত পাবন   :  ‘িবষয়: কৃষক আে ালন’, কলকাতা-৭৩, এডুেকশন  

ফারাম,  থম  কাশ - জানুয়াির,  ২০০৭ 

৯. ,      :  ‘বাংলা  উপন ােসর  ইিতহাস’,  কলকাতা,   থম  

কাশ-১৫ আগ , ২০০২  

১০. রাজ, াইত    :  ‘িবিনমাণ ও সৃি  আধুিনক উপন াস’, কলকাতা-৭৩,  

অমৃতেলাক  সািহত   পিরষদ, থম কাশ-১৯৯৭ 

১১. গা ামী, অজুন    :  ‘উ াল ষাট-স র’  (রাজনীিত, সমাজ ও সং ৃ িত),  

কলকাতা-০৯, চয়িনকা, থম কাশ-জানুয়াির, 

২০০৬ 

১২. ঘাষ, অেশাক    :  ‘বাংলার ঘমঘট’,  কলকাতা-১১১,  গাঙিচল,  থম  

কাশ-জানুয়াির, ২০১৬ 

 



 

 

১৩. ঘাষ, তেপা ত    :  ‘রবী  ছাটগে র িশ প’, কলকাতা-৭৩,  দ’জ  

পাবিলিশং, থম কাশ- বশাখ, ১৩৯৭, 

পিরমািজত থম দ’জ সং রণ - আগ ,  ২০০১ 

১৪. ঘাষ, িনমল    :  ‘নকশালবাদী   আে ালন   ও   বাংলা   সািহত ’,  

কলকাতা-০৯, ক ণা কাশনী, থম কাশ-

আষাঢ়, ১৩৮৮ 

১৫. ঘাষ, সূন    :  ‘উপন ােসর  নানা  র’,   কলকাতা-৭৩,   এবং  

মুশােয়রা,  থম  কাশ - জানুয়াির,  ২০০৫ 

১৬. ঘাষ, ফিটক চাঁদ    :  ‘নকশাল   আে ালন   ও   বাংলা   কথাসািহত ’,  

কলকাতা-০৯, ব ীয় সািহত  সংসদ, থম কাশ-

রথযা া, ২০১২ 

১৭. ঘাষ, িবনয়    :  ‘ মে াপিলটন মন.  মধ িব .  িবে াহ’,  কলকাতা- 

৭২, ওিরেয়  াকেসায়ান, থম ওিরেয়  

াকেসায়ান মু ণ-২০০৯  

১৮. ঘাষ, িবনয়    :  ‘িশ  সং ৃ িত ও  সমাজ’,   কলকাতা-০৬,  অ ণা  

কাশনী, ি তীয় সংেযািজত সং রণ-জুলাই, 

১৯৮০ 

১৯. ঘাষ, শংকর    :  ‘হ া র   াধীনতার   অধশতক’  (তৃতীয়  পব),  

কলকাতা-০৯, আন , থম সং রণ-নেভ র, 

২০০২ 

২০. ঘাষ, শেল র    :  ‘ িতবােদর সািহত ’, কলকাতা-৭৩, এবং মুশােয়রা 

, থম কাশ-জানুয়াির, ২০১২  



 

 

২১. চ বতী, (লািহড়ী) ড. ভা তী  :  ‘সামািজক   ও   অথৈনিতক   াপেট   বাংলা  

ছাটগ ’ (১৯৪০-৫০), কলকাতা-৭৩, দ’জ 

পাবিলিশং,  থম  কাশ - সে র,  ১০৯১ 

২২. চ বতী, কৃ প  :  ‘কথাসািহেত র নতুন পাঠ’, কলকাতা-০৬, সািহত -  

লাক,  থম  সং রণ - জানুয়াির,  ২০০৮ 

২৩. চ বতী, িব নাথ   :  ‘পি মবে র   প ােয়ত    ব ব ার    পেরখা’,  

কলকাতা-৭৩, গিতশীল কাশক, থম কাশ-

এি ল, ২০০৮ 

২৪. চ বতী, িব নাথ    :  ‘পি মবে র  পৗরসভা  িববতন  থেক  িনবাচন’,  

কলকাতা-৭৩, ে িসভ পাবিলশাস, থম কাশ-

মাচ, ২০১০ 

২৫. চ বতী, সািব ী ন    :  ‘আধুিনক  বাংলা  ছাটগ   মূল েবােধর   সংকট’,  

কলকাতা-০৯, পু ক িবপিণ, থম কাশ-জুন, 

২০০৪  

২৬. চ বতী, সুধীর    :  ‘আখ ােনর খাঁেজ’,  কলকাতা-৭৩,  িম   ও ঘাষ  

া: িল:, থম কাশ-১৪১৬  

২৭. চ বতী, সুিমতা    :  ‘উপন ােসর বণমালা’, কলকাতা-০৯, পু ক িবপিণ,  

ি তীয়  পিরবিধত  সং রণ - জানুয়াির,  ২০০৩ 

২৮. চ বতী, সৗেমন (পিরক না :  ‘ব ের  উ া   স ায়  বাঙািল’,  কলকাতা-০৭,     

ও িচ ন পক  এবং স াদনা)   মু মন, থম কাশ-১৪১৯ 

 



 

 

২৯. চ বতী, পন; দাস, স ম ক; :  ‘সািহত -সমােলাচনা  কান  পেথ’,  কলকাতা-০৬,  

     চে াপাধ ায়, সাধন    চাবাক  ব ি মালা-৪,   চাবাক,   কাশ  কাল-২২  

জানুয়াির, ২০১৪ 

৩০. চে াপাধ ায়, আবীর   :  ‘িব ায়ন গণমাধ ম  ও  সং ৃ িত’,  কলকাতা-৭৩,  

ে িসভ পাবিলশাস, ি তীয় সং রণ- ম, ২০১৩ 

৩১. চে াপাধ ায়, ড: কমেলশ   :  ‘বাংলা  সািহেত   িমেথর  ব বহার  বু েদব  বসুর  

‘তপ ী ও তরি ণী’-র ভূিমকা’, কলকাতা-৭৩, 

মডাণ বুক এেজ ী াইেভট িলিমেটড, থম 

কাশ-আগ , ১৯৮০ 

৩২. চে াপাধ ায়, ড: হীেরন   :  ‘বাংলা উপন ােসর িশ রীিত’, কলকাতা-০১, প: ব:  

রাজ   পু ক  পষদ,  কাশ  কাল-এি ল, ১৯৮২ 

৩৩. চে াপাধ ায়, পাথ    :  ‘ইিতহােসর উ রািধকার’,  কলকাতা-০৯,  আন ,  

থম সং রণ-এি ল, ২০০০, চতুথ মু ণ-জুন, 

২০১১ 

৩৪. চে াপাধ ায়, মিণদীপ   :  ‘পি মবে র পিরকি ত নগরায়ণ উৎস ও স ান’,  

কলকাতা-৯৭, িশবম, থম কাশ-এি ল, ২০১৩ 

৩৫. চে াপাধ ায়, সাধন (স ািদত)  :  ‘ দশভােগর গ   র  বদনা  ও ৃিতর আেলখ ’,  

কলকাতা-১১১, গাঙিচল, থম কাশ-এি ল, 

২০১৬ 

৩৬. চে াপাধ ায়, সাধন (স ািদত)  :  ‘শূন  দশেকর ছাটগ ’,  কলকাতা-৭৩,  অিভযান  

পাবিলশাস,  থম  কাশ - জানুয়াির,  ২০১৪  



 

 

৩৭. চে াপাধ ায়, সাধন   :  ‘অ ের ব জীবন’, কলকাতা-০৪, প ািপরাস, থম  

কাশ-জানুয়াির, ২০০৬ 

৩৮. চে াপাধ ায়, সাধন   :  ‘কথাপট’,   কলকাতা-২৭,   িশ ভাষা  আকােদিম,  

থম কাশ-িডেস র, ২০০১ 

৩৯. চে াপাধ ায়, সাধন   :  ‘সমেয়র  সাতপাঁচ’,   কলকাতা-০৯,   ভারতী বুক  

ল,  থম  কাশ - জানুয়াির  ২০১০ 

৪০. চে াপাধ ায়, হীেরন   :  ‘উপন ােসর   পরীিত’,    কলকাতা-৭৩,   দ’জ  

পাবিলিশং,  থম  কাশ - ম,  ২০১১ 

৪১. চে াপাধ ায়, হীেরন   :  ‘সা িতক  কথাসািহত ’,   কলকাতা-৭৩,   দ’জ  

পাবিলিশং,  থম  কাশ - এি ল,  ২০১৩ 

৪২. চে াপাধ ায়, হীেরন   :  ‘সািহত  করণ’,   কলকাতা-৭৩,   ব ীয় সািহত   

সংসদ, তৃতীয় পিরবিধত সং রণ- পৗষ সং াি , 

১৪০৬  

৪৩. চ , বীেরন (স ািদত)   :  ‘িবষয়  :  বাংলা  উপন াস’,  িশিল িড়-৭৩৪৪০৬,  

উ র িন, িডেস র, ২০০২ 

৪৪. চ , িবপন; মুখািজ, মৃদুলা;  :  ‘ভারতবষ াধীনতার পের ১৯৪৭-২০০০’ (আনুবাদ  

    মুখািজ, আিদত      আিশষ  লািহড়ী),   কলকাতা-০৯,  আন ,  থম  

আন   সং রণ - আগ ,  ২০০৬ 

৪৫. চৗধুরী, অিময়    :  ‘বহতা   সমেয়র   ি রিচ    স    পি মব ’, 

কলকাতা-১১১,   গাঙিচল,  থম  কাশ-২০১৩  

 



 

 

৪৬. চৗধুরী, কমল (স ািদত)  :  ‘ াধীনতা  ৫০  পিরেয়’,   কলকাতা-৭৩,  দ’জ  

পাবিলিশং,   থম  কাশ - জানুয়াির,   ১৯৯৯  

     ৪৭. চৗধুরী, শীতল (স ািদত)  :  ‘বাংলা উপন ােসর নানা কথা’, কলকাতা-৭৩, দ’জ  

পাবিলিশং,   থম   কাশ - জানুয়াির,   ২০১৩ 

৪৮. তািন িচ, িশনিকিচ; মাসািহেকা,   :  ‘ ামবাংলা ইিতহাস, সমাজ ও অথনীিত’, কলকাতা   

    তাগাওয়া; তৎসুইয়া নাকাতািন    -১২,  ক.  িপ.  বাগচী  অ া   কা ানী,  থম 

    (স ািদত)      কাশ-২০০৭ 

৪৯. দ , অধ াপক ভবেতাষ   :  ‘ িত ণ  বােজট িবে ষণ সংকলন  (১৯৮৪-৯৪)’,  

কলকাতা-১৩, িত ণ পাবিলেকশনস াইেভট 

িলিমেটড, থম কাশ-বইেমলা, ১৯৯৫ 

৫০. দ , অ ান    :  ‘শতা ীর   ি েত   ভারেতর  আিথক িবকাশ’,  

অথনীিত মালা-৬, কলকাতা-০৯, আন  

পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, ি তীয় মু ণ- ম, 

২০০০ 

৫১. দ , অ ান     :  ‘সম েয়র স ােন’,  কলকাতা-০৯,  আন ,  থম  

সং রণ-জানুয়াির, ২০০৮ 

৫২. দ , ভাত    :  ‘আ িলক  রাজনীিত  উ য়ন  ও   িবেকি করণ’,  

কলকাতা-৭৩, িম ম, থম কাশ- ফ য়াির, 

২০০৯ 

৫৩. দ , বীের     :  ‘বাংলা ছাটগ   : স  ও করণ  (ি তীয় খ )’,  

কলকাতা-০৯, পু ক িবপিণ, থম কাশ-আগ , 

১৯৮৫, ষ  সং রণ-জানুয়াির, ২০০৯ 



 

 

৫৪. দ , সত ত    :  ‘বাংলার  িবধানসভার  একেশা  বছর : রাজানুগত   

থেক গণত ’, কলকাতা-৭৩, ে িসভ 

পাবিলশাস,  থম  কাশ - ফ য়াির,  ২০০২ 

৫৫. দ , স াট     :  ‘িবশ  শতেকর  আখ ানতে র   ি েত   বাংলা  

উপন াস’, কলকাতা-০৯, ব ীয় সািহত  সংসদ, 

থম কাশ-২০১০ 

৫৬. দ , সুকাি     :  ‘আখ ােনর আেলাছায়া’, কলকাতা-৪৯, নীলেলািহত,  

থম কাশ-জানুয়াির, ২০১২ 

৫৭. দ , হষ; বসু, পন (স ািদত)  :  ‘িবশ  শতেকর   বাঙািল   জীবন   ও   সং ৃ িত’,  

কলকাতা-০৯, পু ক িবপিণ, ি তীয় সং রণ-

এি ল, ২০১০ 

৫৮. দাশ , আন  (স ািদত)  :  ‘ াধীনতা েদশ সমাজ সং ৃ িত’,  কলকাতা-১১১,  

গাঙিচল,  থম  কাশ - বইেমলা,  ২০০৮ 

৫৯. দাশ , দাস    :  ‘রাজনীিত, এখন’,  কলকাতা-৭৩, আজকাল, থম  

কাশ-বইেমলা, ১৯৯৯ 

৬০. দাশ , রা ল    :  ‘আখ ােনর দুিনয়া’,  কলকাতা-৭৩, এবং মুশােয়রা,  

থম কাশ-জানুয়াির, ২০১০ 

৬১. দাশ , েভ ু; চে াপাধ ায়,   :  ‘অন  অথ’,   কলকাতা-১২,   চচাপদ,   কলকাতা, 

    রাঘেব ; ভ াচায, বীর ও    িডেস র, ২০১০ 

  বসু, ণব কাি  (স ািদত) 

 



 

 

৬২. দাশ , েভ ু    :  ‘অ - উ য়েনর   ৩৫   কাহন’,   কলকাতা - ৯৯,  

মনফিকরা, পিরবিধত ি তীয় সং রণ-নেভ র, 

২০১১ 

৬৩. দাস, অিমতাভ    :  ‘আখ ানত ’,  কলকাতা-০৯,  ই াস,   পিরেবশক  

িনউ এজ পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, থম 

কাশ-নেভ র, ২০১০, ি তীয় মু ণ-মাচ, ২০১৪  

৬৪. দাস, অ প কুমার    :  ‘ষাট ও স র দশেকর রাজনীিতর াপেট বাংলা  

কথাসািহত ’, কলকাতা-০৯, ক ণা কাশনী, 

২০১১  

৬৫. দাস, মািনক    :  ‘িহ ু-মুসলমান : স ক ও স কহীনতার মৃদুপাঠ’ 

, কলকাতা-৭০, হাওয়া-৪৯, থম কাশ-কলকাতা 

পু কেমলা, জানুয়াির, ২০০৫ 

৬৬. দাসািধকারী, পন   :  ‘ভারতরাে র  ণীচির ’,  কলকাতা-২৭  :  এবং  

জলাক,  থম  কাশ - িডেস র,  ২০০০  

৬৭. দ, আিশসকুমার    :  ‘উপন ােসর   শলী   তারাশংকর    ও    মািনক  

বে াপাধ ায়’, কলকাতা-০৪, প ািপরাস, কাশ-

সে র, ১৯৮৩ 

৬৮. নাজমা জসমীন চৗধুরী   :  ‘বাংলা  উপন াস  ও  রাজনীিত’,   কলকাতা-৭৩,  

িচরায়ত    কাশন,    ি তীয়   সং রণ-২০০৯  

৬৯. নাথ, ি য়কা     :  ‘কাল-িবভািজত  বাংলা  উপন াস’,  কলকাতা-০৯,  

ব ীয়  সািহত   সংসদ,   থম  কাশ - ২০০৭ 



 

 

৭০. পাল, ডা. তাপসকুমার   :  ‘সমাজত  িবক  ভাবনা িবক  পথ’,  হাওড়া-১১১,  

সহজপাঠ,  থম  কাশ - জানুয়াির, ২০১৩ 

৭১. পাল, রিবন : উপন াস   :  ‘ াচ  ও পা াত ’,  কলকাতা-৭৩,  এবং মুশােয়রা,  

থম কাশ-জানুয়াির, ২০১১  

৭২. পাল, রিবন    :  ‘উপন ােসর  বণময় ভুবন’,  কলকাতা-০৬,  অ র  

কাশনী,  থম  সং রণ - িডেস র,  ২০১১ 

৭৩. পাল, রিবন    :  ‘উপন ােসর   উজােন’,    কলকাতা-৭৩,   চ াটাজী  

পাবিলশাস, নেভ র ২০০০  

৭৪. পাল, রিবন    :  ‘কথাসািহেত    িচ ক ’,   কলকাতা-৭৩,  চাটাজী  

পাবিলশাস,  থম  কাশ - িডেস র,  ১৯৯৪ 

৭৫. পািলত, িচ ত    :  ‘উপিনেবিশক  বাংলার সমাজিচ ’,  কলকাতা-৭৩,  

দ’জ  পাবিলিশং,  থম  কাশ-জানুয়াির, ২০০৭  

৭৬. বে াপাধ ায়, স ীপ   :  ‘কথা  বৃ া ’,   কলকাতা-৫০,   ধানিসঁিড়,  থম  

ধানিসঁিড় সং রণ-িডেস র, ২০১৬ 

৭৭. বে াপাধ ায়, ড. সুবীর   :  ‘এই  সময়  এই সমাজ’,   কলকাতা-০৯,  পু ক  

িবপিণ,  থম  কাশ - িডেস র,  ১৯৯৭ 

৭৮. বে াপাধ ায়, ড. সুভাষচ   :  ‘বাংলা  উপন ােসর  লৗিকক  উপাদান’, কলকাতা-  

০৯, ক ণা কাশনী, থম সং রণ-জানুয়াির,  

২০০৫ 

     ৭৯. বে াপাধ ায়, ড. সুরিভ   :  ‘গেবষণা : করণ ও প িত’, কলকাতা-৭৩, দ’জ  

পাবিলিশং,   তৃতীয়   সং রণ - জুলাই,   ২০০৫ 



 

 

৮০. বে াপাধ ায়, পাথ িতম   :  ‘উপন াস রাজৈনিতক : িবভূিতভূষণ’, কলকাতা-০৯,  

র◌্যািডক াল ইে শন, থম কাশ-জানুয়াির, 

১৯৯২ 

৮১. বে াপাধ ায়, পাথ িতম   :  ‘উপন াস রাজৈনিতক’, কলকাতা-০৯,  

র◌্যািডক াল  

ইে শন,  থম  কাশ - জানুয়াির,  ১৯৯১ 

৮২. বে াপাধ ায়, পাথ িতম   :  ‘উপন ােসর সমাজত ’, কলকাতা-০৯,  

র◌্যািডকাল  

ইে শন, থম কাশ-১৯৯৪ 

৮৩. বে াপাধ ায়, পাথ িতম   :  ‘ পা মডান  ভাবনা  ও  অন ান ’,  কলকাতা-০৯,  

র◌্যািডকাল   ইে শন,  ি তীয়   সং রণ-

২০০৭ 

৮৪. বে াপাধ ায়, রাঘব, দাসমহাপা   :  ‘উ য়ন  িবতক’,   কলকাতা-১২,   চচাপদ, থম  

     াবৃট, মুেখাপাধ ায়, স ীব;    কাশ-জুন,  ২০০৮,  ি তীয়  সং রণ - নেভ র,  

     িব াস, দবািশস (স ািদত)   ২০০৯ 

৮৫. বে াপাধ ায়, মা   :  ‘ াধীনতা-উ র বাংলা উপন ােস িন বেগর অব ান  

(১৯৪৭-১৯৭৭)’, কলকাতা-০৯, ব ীয় সািহত  

সংসদ, থম কাশ-নেভ র, ২০০৫ 

৮৬. বে াপাধ ায়, িশবাজী   :  ‘বাংলা উপন ােস ওরা’,  কলকাতা-০৪,  প ািপরাস,  

ি তীয় মু ণ-িডেস র, ২০১২  

৮৭. বে াপাধ ায়, শখর; দাশ , :  ‘জািত,  বণ  ও  বাঙািল  সমাজ’,  কলকাতা-০৬,  

     অিভিজৎ (স াদনা)    অ র  িবন াস,  থম  কাশ - ১৯৯৮ 



 

 

 

 

৮৮. বে াপাধ ায়, কুমার   :  ‘ব   সািহেত   উপন ােসর  ধারা’,  কলকাতা-৭৩,  

মডাণ বুক এেজ ী াইেভট িলিমেটড, পুনমু ণ-

২০১১-১২  

৮৯. বে াপাধ ায়, স ীপ   :  ‘ ামবাংলার  গড়ন  ও  ইিতহাস’,  কলকাতা-০৯,  

অনু ু প   কাশনী,   পিরমািজত  সং রণ-২০১০  

৯০. বে াপাধ ায়, স ীপ   :  ‘দিলেতর পুরাণকথা’, কলকাতা-০৯, অনু ু প, থম  

কাশ-২০০৫ 

      ৯১. বে াপাধ ায়, সেরাজ   :  ‘বাংলা উপন াস  :  াি ক  দপণ’,  কলকাতা-২০,  

পি মব  বাংলা আকােদিম, ি তীয় সং রণ- ম, 

১৯৯৬ 

৯২. বে াপাধ ায়, সেরাজ   :  ‘বাংলা উপন ােসর কালা র’, কলকাতা-৭৩, দ’জ  

পাবিলিশং,   প ম  সং রণ - নেভ র,   ২০০৩ 

৯৩. বে াপাধ ায়, িহমব    :  ‘গ  িনেয় উপন াস িনেয়’,   কলকাতা-০৯,  ব ীয়  

সািহত  সংসদ, ি তীয় পিরমািজত ব ীয় সািহত  

সংসদ সং রণ, ২০০৮ 

৯৪. বসু, অিসত কুমার    :  ‘পি মবে  প ােয়ত ব ব া’, কলকাতা-১৩, প: ব:  

রাজ   পু ক  পষৎ,  ি তীয়  সং রণ-জুন, ২০১০ 

৯৫. বসু, দীপ    :  ‘রাজনীিতর ত  তে র  রাজনীিত’,  কলকাতা-১২,  

চচাপদ, থম কাশ-বইেমলা, ২০১১  



 

 

 

 

৯৬. বাগচী, অিময় কুমার   :  ‘িব ায়ন ভাবনা-দুভাবনা  ( থম খ )’,  কলকাতা- 

৭৩, ন াশনাল বুক এেজি  াইেভট িলিমেটড, 

থম কাশ-২০০২, প ম মু ণ- সে র, 

২০০৮ 

৯৭. বাগচী, অিময় কুমার   :  ‘সং ৃ িত সমাজ অথনীিত’,  কলকাতা-০৯,  অনু ু প  

কাশনী, অনু ু প সং রণ-২০১০  

৯৮. বাগচী, অিময়কুমার   :  ‘িব ায়ন ভাবনা-দুভাবনা  (ি তীয় খ )’, কলকাতা- 

৭৩, ন াশনাল বুক এেজি  াইেভট িলিমেটড, 

থম কাশ-২০০২, স ম মু ণ- সে র, ২০০৮ 
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১৫৪. রায়, অেলাক    :  ‘সািহত    কাষ   কথাসািহত ’,   কলকাতা - ০৬,  



 

 

সািহত েলাক, পিরবিধত ি তীয় সং রণ-এি ল, 

১৯৯৩   

 

১৫৫. রায়, অেলাক    :  ‘িবশ শতক’, কলকাতা-৭৩, মা কাশনী,  থম  

কাশ-জানুয়াির, ২০১০, ি তীয় মু ণ-জানুয়াির, 

২০১৬ 

১৫৬. রায়, িক র    :  ‘ কৃিত  পাঠ’,   কলকাতা-৭৩,   দ’জ পাবিলিশং,  

থম কাশ-এি ল, ১৯৯০ 

১৫৭. রায়, দেবশ    :  ‘উপন াস িনেয়’, কলকাতা-৭৩,   দ’জ পাবিলিশং,  

থম কাশ-বইেমলা, জানুয়াির, ১৯৯১, ি তীয় 

সং রণ-২০১৩ 

১৫৮. রায়, দেবশ    :  ‘উপন ােসর নতুন ধরেনর খাঁেজ’,   কলকাতা-৭৩,  

দ’জ পাবিলিশং, থম বিধত দ’জ সং রণ-

জানুয়াির, ২০০৬ 

১৫৯. রায়, সেত নাথ    :  ‘বাংলা  উপন াস  ও  তার আধুিনকতা’, কলকাতা-  

৭৩, দ’জ পাবিলিশং, থম কাশ-জানুয়াির, 

২০০০ 

১৬০. রায়েচৗধুরী, গািপকানাথ   :  ‘বাংলা কথাসািহত  : করণ ও বণতা’, কলকাতা 

-০৯,  পু ক  িবপিণ,  থম  কাশ - ১৯৯১  

১৬১. রায়েচৗধুরী, গািপকানাথ   :  ‘মািনক বে াপাধ ায়   :   জীবনদৃি    িশ রীিত’, 



 

 

কলকাতা-৭৩, দ’জ পাবিলিশং, থম কাশ-

জানুয়াির, ১৯৯৮, ি তীয় সং রণ-অে াবর, ২০০৮  

১৬২. রায়েচৗধুরী, গািপকানাথ   :  ‘রবী   উপন ােসর  িনমাণিশ ’,   কলকাতা-৭৩, 

দ’জ পাবিলিশং, থম কাশ- ফ য়াির, ১৯৮৪, 

ি তীয় সং রণ-জানুয়াির, ২০০১ 

১৬৩. লাহা, িচ র ন    :  ‘মূল েবাধ ও আধুিনক বাংলা উপন াস’, কলকাতা-  

০৯, পু ক িবপিণ, থম কাশ-জানুয়াির, ২০০৭  

১৬৪. লািহড়ী, আিশষ    :  ‘বুি জীবীর ভাবিব ’,  কলকাতা-৯৯,  মনফিকরা,  

থম কাশ-আগ , ২০১৭ 

১৬৫. লািহড়ী, কািতক    :  ‘কলকাতার াম তা ও বাঙািল বুি জীবী’, কলকাতা 

-০২, িতভাস, থম িতভাস সং রণ-বইেমলা, 

জানুয়াির, ২০০৯ 

১৬৬. লািহড়ী, ড. কািতক   :  ‘বাংলা উপন ােসর পক  ও যুি ’,  কলকাতা- 

০৬,  সার ত  লাইে রী,  জ ,  ১৩৭৯ 

১৬৭. িল ােল, শরণকুমার   :  ‘দিলত   ন নত ’   (অনুবাদ  মৃ য়  ামািনক), 

কলকাতা-১২, তৃতীয় পিরসর, থম কাশ-এি ল, 

২০১৭  

১৬৮. শ, রােম র    :  ‘আধুিনক  বাংলা  উপন ােসর  পটভূিম  ও  িবিবধ  

স ’, কলকাতা-০৯, পু ক িবপিণ, ি তীয় 

সং রণ-২১ ফ য়াির, ২০০৬   

 

     ১৬৯. শখ মকবুল ইসলাম   :  ‘গেবষণার  প িতিব ান  সািহত -সমাজ-সং ৃ িত’,  



 

 

কলকাতা-০৯, ব ীয় সািহত  সংসদ, থম কাশ-

িডেস র, ২০১২  

১৭০. শখ রজওয়ানুল ইসলাম   :  ‘আধুিনক  বাংলা  উপন াস   :   ত    জীবেনর 

(স ািদত)  ধারাভাষ ’, কলকাতা-১২৪, অিভযান পাবিলশাস, 

থম কাশ-২০১৩ 

      ১৭১. মানী, সৗিম  (স ািদত)  :  ‘আ িলক ইিতহাস ও  তাঁর  উপাদান’,  কলকাতা- 

০৯, ইিতহাস িবভাগ, িপ. এন. দাস কেলজ, 

পলতা-র পে  অ ণা কাশন, থম কাশ-জুন, 

২০১২ 

১৭২. সরকার, পিব     :  ‘কথাসূ ’, কলকাতা-৭৩,  িম  ও ঘাষ পাবিলশাস  

া: িল:, থম কাশ-মাঘ, ১৪১০ 

১৭৩. সরকার, পিব     :  ‘ভাষা  দশ  কাল’,  কলকাতা-৭৩,  িম   ও ঘাষ  

পাবিলশাস া: িল:, থম কাশ- পৗষ, ১৪০৫, 

ি তীয় মু ণ-আষাঢ়, ১৪১২ 

১৭৪. সরকার, ণব    :  ‘সু রবেনর  আ িলক  জীবন  : িব াস ও লাক-  

সং ৃ িত’, কলকাতা-০৬, প নাভ ইে শান, থম 

কাশ-২০১০ 

১৭৫. সরকার, িশ া; দাশ,  :  ‘বাঙািলর  সাম বাদ  চচা’,  কলকাতা-০৯,  আন   

      অনিম  (সংকিলত)    পাবিলশাস  াইেভট  িলিমেটড,  থম  সং রণ- 

এি ল, ১৯৯৮ 

১৭৬. সাইনাথ, িপ  (ভাষা র ও স া):  ‘দিলত  ভারত’,  কলকাতা-১৩২,  সিররান, থম  

             কাশ-জানুয়াির,  ২০০২,  তৃতীয়  মু ণ-জানুয়াির,  



 

 

২০১৬ 

১৭৭. সান াল, কল াণ    :  ‘সাত  সেতেরা’,  কলকাতা - ০৯,  অনু ু প,  থম  

কাশ-জানুয়াির, ২০১১ 

১৭৮. সাম , ড. ভাস চ    :  ‘নদীেকি ক বাংলা উপন াস’, কলকাতা-৭৩, ভা  

কাশন,  থম  কাশ - িডেস র,  ২০০৪  

১৭৯. সাম , সুবল    :  ‘বাংলা উপন াস : বী া ও অ ী া’, কলকাতা-৭৩,  

এবং  মুশােয়রা,  থম  কাশ - ১৯৯৮ 

১৮০. সাম , সুবল    :  ‘বাংলা উপন াস সমী া (৩য় খ )’,  কলকাতা-৭৩,  

এবং  মুশােয়রা,  থম  কাশ-জানুয়াির,   ২০১৪ 

১৮১. সাহা, পৃ ীশ    :  ‘কথার   ইশারা’,   কলকাতা-১২,  মু াকর,  থম  

কাশ-জানুয়াির, ২০১০ 

১৮২. সাহা, সুশীল    :  ‘ ছেড়  আসা  মািট’,   কলকাতা-১২৪,   অিভযান  

পাবিলশাস,  থম  কাশ - সে র,   ২০১৩ 

১৮৩. সন, অ ন; িসংহ,  :  ‘উপন ােসর   সািহত ত ’,   কলকাতা-০৯,  ব ীয়  

      উদয়নারায়ণ (স ািদত)    সািহত   সংসদ,  থম  কাশ - ২০১০  

১৮৪. সন, অমত     :  ‘অথনীিতর  মুি ’, কলকাতা-৭৩, দ’জ পাবিলিশং,  

থম কাশ-জানুয়াির, ১৯৯৯ 

১৮৫. সন, অমত     :  ‘জীবনযা া  ও  অথনীিত’,  অথনীিত  মালা ৭,  

কলকাতা-০৯, আন , থম সং রণ- বশাখ, 

১৩৯৭, স ম মু ণ-১৪১৫ 



 

 

১৮৬. সন, অমত     :  ‘নীিত  ও  ন ায তা’,  কলকাতা-০৯, আন , থম  

আন  সং রণ-জুলাই, ২০১৩ 

১৮৭. সন, আরিত; ভ াচায,  :  ‘অ ান দ  ব  সং হ-২’, কলকাতা-০৯, আন ,  

      গৗতম (স ািদত)    থম সং রণ-জানুয়াির, ২০০৫ 

১৮৮. সন, আরিত; ঘাষ,  :  ‘অ ান দ  ব  সং হ-১’, কলকাতা-০৯, আন ,  

      গৗরিকেশার (স ািদত)   থম সং রণ-জানুয়াির, ১৯৯৩ 

১৮৯. সন, নেব ু    :  ‘ শলীিবদ ার  আেলায়  বাংলা  কিবতা’,  কলকাতা,  

র াবলী,  থম  কাশ - িডেস র,  ২০১১  

১৯০. সন, নেব ু (স ািদত)   :  ‘পা াত  সািহত ত  ও সািহত ভাবনা’,  কলকাতা- 

০৯,  র াবলী,  থম  কাশ - জুন,  ২০০৯ 

১৯১. সন, শতী    :  ‘সমকােলর গ -উপন াস  :  ত াখ ােনর  ভাষা’,  

কলকাতা-০৯, পু ক িবপিণ, থম কাশ-১৯৯৭ 

১৯২. সন, সুেকামল    :  ‘ভারেতর  িমক  আে ালেনর ইিতহাস  ১৮৩০– 

২০১০’, কলকাতা-৭৩, ন াশনাল বুক এেজি  

াইেভট িলিমেটড, ষ  পিরবিতত ও পিরমািজত 

সং রণ-অে াবর, ২০১৫ 

১৯৩. সন , অমেল ু   :  ‘ জায়ার  ভাটায়  ষাট-স র’,  কলকাতা-০৬, পাল  

পাবিলশাস, থম কাশ-১৯৯৭ 

১৯৪. সন , চ ম ী    :  ‘িমথ-পুরােণর  ভাঙাগড়া’,  কলকাতা-০৯,   পু ক  

িবপন, থম কাশ-এি ল ২০০১ 

      ১৯৫. সন , সুধীন    :  ‘িবপ  অরণ  ও বন াণী’,  কলকাতা-০৯, আন ,  



 

 

থম কাশ-জুন, ২০০৮ 

১৯৬. হােসন, সয়দ আকরম   :  ‘রবী নােথর  উপন াস  চতনােলাক  ও িশ প’,  

ঢাকা (বাংলােদশ)-৪৩-৪৪, একুেশ পাবিলেকশন 

িলিমেটড, একুেশ সং রণ- ফ য়াির, ২০০১ 

     ১৯৭. িসকদার, অ কুমার   :  ‘আধুিনকতা  ও  বাংলা  উপন াস’,  কলকাতা-০৬,  

অ ণা  কাশনী,  চতুথ সং রণ-নেভ র, ২০০৮ 

সহায়ক প -পি কা : 

১. চ বতী, দীপংকর; (স ািদত)  :  ‘অনীক’,  কলকাতা-৫৯,  বষ-৪৪,  সংখ া- ৪-৫,  

   রতন খাসনিবশ     অে াবর-নেভ র, ২০০৭ 

২. আচায, অিনল (স ািদত)   :  ‘অনু ু প’,  কলকাতা-০৯,  একি শ বষ,  শারদীয়- 

১৯৯৬ 

৩. বাগ, খাকন কুমার (স ািদত) :  ‘অ মুখ’ পি মব  : িবগত িতন দশক, কলকাতা-  

০৬, পব - ৩, সংখ া - ১, জুলাই- সে র, ২০১৩ 

৪. ম ল, ড. রামকৃ  (স ািদত)  :  ‘অবকাশ সািহত প ’  বাংলা  উপন াস  ২১ শতক,  

   ও বাদল ঘাষ     িসউিড়-১০১,   বষ-২৪,   সংখ া-৬২,  ী , ২০১৪ 

৫. চ বতী, পাথ (স ািদত)   :  ‘অবভাস’,  কলকাতা-৮৪, ি তীয় বষ, চতুথ সংখ া,  

জানুয়াির-মাচ, ২০০৩ 

৬. ভ াচায, সুেখ ু (স ািদত)  :  ‘আ জািতক ছাটগ ’,  ‘ ছাটগ  - ব   সংখ া’,  

পূবাচল-৭৪৩১৮৬, থম বষ, থম সংখ া, এি ল, 

২০০২ 



 

 

৭. সন , স াট; মুেখাপাধ ায়,  :  ‘আেলাচনা চ ’,  কলকাতা-৫৬,  বষ-২৬,  সংখ া- 

   স য় (স া) (মুখ  (স া)- র,  ৩৫, আগ , ২০১৩ 

   িচির ীব) 

৮. মাইিত, গিত (স ািদত)   :  ‘ইস া’,  কলকাতা - ১১৮,   বষ - ২০, সংখ া-২,  

ফ য়াির, ২০১৪ 

     ৯. চ , বীেরন (স ািদত)   :  ‘উ র িন’,  ‘বাংলােদেশর কাব -সািহত -সমাজ ও  

চলি  সংখ া’, িশিল িড়-৭৩৪০০৬, বষ-৩৮, 

সংখ া-অনুি িখত,  শারদ-১৪২২,  অে াবর, ২০১৫ 

১০. চৗধুরী, িস াথর ন (স ািদত)  :  ‘উবুদশ’  ভােব অনুভােব রবী নাথ, কলকাতা-১২,  

বষ - ২৩,  সংখ া - ২,  অে াবর,  ২০১১ 

১১. আচায, িনমাল  (স ািদত)  :  ‘এ ণ’,  কলকাতা-০৯,  প দশ বষ, ৩-৪ সংখ া,  

১৩৮৯ 

১২. বে াপাধ ায়, অ ণ (স ািদত)  :  ‘এবং এই সময়’,  কলকাতা-৬০,  বষ-১২, সংখ া- 

৩৭,  শরৎ - ১৪০৬,  নেভ র,  ১৯৯৬ 

১৩. সাম , সুবল (স ািদত)   :  এবং  মুশােয়রা,  উপন াস  সংখ া,  কলকাতা-৯০,  

ঊনিবংশিত বষ, তৃতীয় সংখ া, শারদীয়-১৪১৯, 

অে াবর-িডেস র, ২০১২ 

১৪. সাম , সুবল (স ািদত)   :  এবং  মুশােয়রা,  কলকাতা - ৯০, িবংশিত বষ, ১ম  

সংখ া, এি ল-জুন, ২০১৩ 

     ১৫. সাম , সুবল (স ািদত)   :  এবং মুশােয়রা,  কলকাতা - ৯০,  স ম বষ, থম  

সংখ া, এি ল-জুন, ২০০০ 



 

 

১৬. সন , গৗতম (স ািদত)  :  ‘ক ’,  দেবশ  রায়  স াননা সংখ া, বধমান-০৩,  

বষ - অনুি িখত,  চতুদশ  সংখ া,  আগ , ২০১৪ 

১৭. দ, সুধাং েশখর (স ািদত)  :  ‘কেলজ  ি ট’,  কলকাতা - ৭৩,  ি িবংশিত বষ,  

শারদ  সংখ া - ১৪২১,  সে র-অে াবর, ২০১৪ 

     ১৮. সন, সব সাচী (স ািদত)   :  ‘কা বাসনা’, কলকাতা-৩০, প ম বষ, সংখ া-ষ - 

স ম, ১৪১৮, শীত ও ী , ২০১১-১২  

১৯. চ বতী, নীের নাথ (স ািদত)  :  ‘কািল ও কলম’,  কলকাতা-৭১,  ি তীয় বষ, াদশ  

সংখ া, জুন, ২০১৭ 

২০. ভৗিমক, তাপস (স ািদত)  :  ‘ কারক’, কলকাতা-৫৬, া  শারদ সংখ া-১৪১৫,  

২০০৮  

২১. বে াপাধ ায়, সুদী  (স ািদত)  :  ‘চাবাক’, কলকাতা-০৬,  ি তীয় বষ,  থম সংখ া,  

বশাখ- াবণ, ১৪২০ 

২২. ঘাষ, গৗতম; মজুমদার, জয় ;  :  ‘দশিদিশ’   সং ােরর   অথনীিত   ও    জন াথ,  

গা ুলী, গারা; রি ত, শ ু  (স া)  কলকাতা-১০৭, বষ-২, সংখ া-১, এি ল- সে র, 

২০১৩ 

২৩. দ , কমলকুমার (স ািদত)  :  ‘দাহপ ’, চ ননগর-৭১২১৩৬, বষ-১৯, সংখ া-২৭,  

জুন-িডেস র, ২০১৪ 

২৪. জুলিফকার, এন (স ািদত)  :  ‘দীপন’  অবেহলার শতবষ,  কলকাতা-১২, চতুদশ  

বষপূিত সংখ া, জুন, ২০১১ 

২৫. সাহা, জ ািত কাশ (স ািদত)  :  ‘নবাবী’,   উ র  চি শ  পরগনা-১৪৪,  বষ-১৯,  

শারদীয়া সংখ া, আি ন, ১৪২০, অে াবর, ২০১৩  



 

 

২৬. চ বতী, লয়; পািলত, (স ািদত):  ‘নয়দরজা’  িব ৃত  কথাসািহিত ক  :  জীবন  ও  

     কৃে ু      সািহত , কলকাতা-১২৪, বষ-ি তীয়,  সংখ া-চতুথ,  

অে াবর, ২০১৪ 

২৭. চ বতী, লয়; পািলত, (স ািদত):  ‘নয়দরজা’, বষ-ি তীয়, সংখ া-তৃতীয়, ফ য়াির,  

     কৃে ু      ২০১৪ 

২৮. বে াপাধ ায়, গৗতম (স ািদত) :  ‘িনর র’  মূল ভাবনা িবপ  পিরেবশ,  কলকাতা- 

০৬,  বষ - ৩য়,  সংখ া - ২য়,  জুলাই,  ২০১৩ 

২৯. দাশ , বাসব (স ািদত)  :  ‘নীলেলািহত’ আেলাকপাত : বাংলােদেশর াধীনতা  

াি র চি শ বছর উপন াস গ  কিবতা ব , 

কলকাতা-৪৯, বষ-৭ম ও ৮ম, সংখ া-১ম ও ২য়, 

২০১১-১২ 

৩০. দাশ , বাসব (স ািদত)  :  ‘নীলেলািহত’,  সাধন চে াপাধ ায় সংখ া, কলকাতা- 

৪৯,  বষ-অনুি িখত, সংখ া-১০, সে র, ২০০২ 

৩১. দাশ, জ ািতময়; বসু (স ািদত)  :  ‘পদে প’,  কলকাতা-৯৭,  বষ-৩৩,  সংখ া-৩৮,  

    অসীমকুমার     িডেস র, ২০০৭ 

৩২. বসু, সমীর  (স ািদত)   :  ‘পদে প’,   কলকাতা-৯৭,   বষ-২৯,  সংখ া-৩৪,  

িডেস র, ২০০৩ 

৩৩. চে াপাধ ায়, দব ত (স ািদত)  :  ‘পিরকথা’ স   : িব সািহত , কলকাতা-০৫, বষ- 

প দশ,  সংখ া - ি তীয়,  ম,  ২০১৩ 

৩৪. চে াপাধ ায়, দব ত (স ািদত)  :  ‘পিরকথা’  িবংশ  শতা ী  :  বাঙািলর   মননচচা, 

কলকাতা-৫৪, বষ-তৃতীয়, সংখ া-ি তীয়, ম, ২০০১ 



 

 

৩৫. চে াপাধ ায়, দব ত (স ািদত)  :  ‘পিরকথা’, কলকাতা-৫৪, বষ-ি তীয়, সংখ া- থম,  

িডেস র, ১৯৯৯ 

     ৩৬. চে াপাধ ায়, দব ত (স ািদত)  :  ‘পিরকথা’,  কলকাতা - ৫৪,  প দশ  বষ,  থম  

সংখ া, িডেস র, ২০১২ 

৩৭. ভ াচায, িব নাথ (স ািদত)  :  ‘পিরচয়’  আখ ান  ও  আখ ানত ,  কলকাতা-০৬,  

বষ-৮৫, সংখ া-২য়, নেভ র, ১৬, ফ য়াির, ১৭ 

৩৮. ভ াচায, িব ব ু  (স ািদত)  :  ‘পিরচয়’  সমােলাচনা  সংখ া,  কলকাতা-০৬, বষ- 

৮৩,  সংখ া – ৭ - ১২, ফ য়াির - জুলাই, ২০১৫ 

৩৯. ভ াচায, িব ব ু  (স ািদত)  :  ‘পিরচয়’,  কলকাতা-০৬,  বষ-৮১,   সংখ া-৭-১২  

ফ য়াির-জুলাই, ২০১৩  

৪০. ভ াচায, িব ব ু  (স ািদত)  :  ‘পিরচয়’,  কলকাতা-০৬, বষ-৮৩, ১-৩ যু  সংখ া,  

ফ য়াির-অে াবর, ২০১৪ 

৪১. অিধকারী, রণিজৎ (স ািদত)  :  ‘পূব’,   পি ম মিদনীপুর-১৪৯,  বষ-৮, সংখ া-২,  

সে র, ২০১২ 

৪২. ঘাষ, কাশ (স ািদত)   :  ‘ মা’, কলকাতা-০৬, বষ-৩৮, ী  সংখ া, ২০১৫ 

 

      ৪৩. ঘাষ, সুরিজৎ (স ািদত)  :  ‘ মা’,   কলকাতা-০৬,   বষ-অ ম,  সংখ া-চতুথ,  

জুলাই- সে র, ১৯৮৬ 

৪৪. বাংলা িবভাগীয় পি কা   :  ‘বাংলা িবভাগ’,  যাদবপুর িব িবদ ালয়, কলকাতা- 

৩২, ষ দশ-স দশ যু  সংখ া, মাচ, ২০০৭ 

৪৫. ঘাষ, অ ; দ , িমলন;   :  ‘িবতিককা’ স  : পি মব  এই সময়, কলকাতা- 



 

 

     ঘাষ, তপস া (স ািদত)    ০৬,   ি তীয়  বষ,  ি তীয় সংখ া, নবপযায়, জুন,  

২০১৫ 

৪৬. ঘাষ, অ ; দ , িমলন;   :  ‘িবতিককা’ স   : দশভাগ, কলকাতা-০৬, থম  

     ঘাষ, তপস া (স ািদত)    বষ,  ি তীয়  সংখ া,  নবপযায়,  অে াবর,  ২০১৩ 

৪৭. ঘাষ, অ ; দ , িমলন;   :  ‘িবতিককা’ িবষয় : নদী, কলকাতা-০৬, বষ, সংখ া  

     ঘাষ, তপস া (স ািদত)    ও কাশকাল-অনুি িখত 

৪৮. ঘাষ, অ রা (স ািদত)   :  ‘ যাজনা’ পিরেবশ ও উ য়ন সংখ া, কলকাতা-৬৯,  

ম, ২০১২ 

৪৯. বাস, ধীরাজ (স ািদত)   :  ‘রিবশস ’  সময়, েদশ ও বামপ া; কলকাতা-৩২,  

বইেমলা, ২০১৪ 

৫০. সরকার, ণব (স ািদত)  :  ‘ লাক’  গা ী, সমাজ, স দায় ১; কলকাতা-১৫০,  

বষ - ১৪,  শারদ - ১৪২০,  অে াবর,  ২০১৩  

৫১. ঘাষ, মৗসুমী (স ািদত)   :  ‘িশলািদত ’, কলকাতা-১৯, প ম বষ, াদশ সংখ া,  

জুন, ২০১৭ 

৫২. মুেখাপাধ ায়, কমল (স ািদত)  :  ‘িশলী ’, কলকাতা-৯০, বষ-৩৮, সংখ া-৪, শারদীয় 

-১৪১১, অে াবর-িডেস র, ২০০৪ 

৫৩. কাবাসী, শেল নাথ (স ািদত)  :  ‘িশ ভাষা’,   িশ ভাষা  আকােদিম,  কলকাতা-২৭,  

থম  বষ,  থম  সংখ া,  জানুয়াির-জুন,  ২০০৩ 

৫৪. সৗরভ, অিন া; বসরা   :  ‘িশ সািহত ’,   খড়গপুর  :  ১ম  বষ,  ১ম সংখ া,  

     যদুমিণ      জানুয়াির, ২০০৯ 



 

 

৫৫. সরকার, পুলককুমার (স ািদত)  :  ‘ ভ ’   অিভনব  সৃি   :  বাংলা  কথাসািহত ,   

মুিশদাবাদ - ১০৩,  বষ - ৪৯, ২০১০ - ১১ 

৫৬. সরকার, পুলককুমার (স ািদত)  :  ‘ ভ ’ ভােলাবাসা  :  বাংলা  কথাসািহত   পব-২,  

মুিশদাবাদ - ১০৩,  বষ - ৪৮,  ২০০৯ - ১০ 

৫৭. সরকার, পুলককুমার (স ািদত)  :  ‘ ভ ’ ভােলাবাসা বাংলা কথাসািহেত , মুিশদাবাদ- 

১০৩,  বষ-৪৭,  সংখ া-অনুি িখত,  ২০০৮ - ০৯ 

৫৮. সরকার, পুলককুমার (স ািদত)  :  ‘ ভ ’,   মুিশদাবাদ - ১০৩,   বষ-৪৫,  সংখ া - 

অনুি িখত, ২০০৬-০৭ 

৫৯. দ , সমু  (স ািদত)   :  ‘ মজীবী ভাষা,  কলকাতা-৯২,  বষ-৪,  সংখ া-৫,  

১লা ফ য়াির, ২০১৪ 

৬০. দাশ, নারায়ণ চ  (স ািদত)  :  ‘সংবিতকা, পু িলয়া-৭২৩১০২, তৃতীয় বষ,  ি তীয়  

সংখ া, ১৫ অে াবর, ২০১৪ 

৬১. আচায, পাথ (স ািদত)   :  ‘সমা রাল’, কল াণ নগর, উ র ২৪ পরগণা,  বষ- 

২০,  সংখ া - অনুি িখত,  িডেস র  ১৫ - ম ১৬  

৬২. িম , র না (স ািদত)   :  ‘সািহত  িবসারী’,  কলকাতা-৯১,  বষবরণ  সংখ া,  

অ াদশ সংখ া, ম, ২০১৩ 

৬৩. সন, িশবািদত  ও (স ািদত)  :  ‘সািহিত কা’,  শাি িনেকতন : পৗষ উৎসব ১৪১৫,  

     , কু ল     িডেস র, ২০০৮ 

৬৪. দবনাথ, দব ত (স ািদত)  :  ‘সািহেত র অ ঃ র’,  কলকাতা-১২৫,  তৃতীয় বষ,  

থম সংখ া, জানুয়াির, ২০১৪ 



 

 

৬৫. কু ু , অ ণ (স ািদত)   :  ‘সৃি র একুশ শতক’,   কলকাতা-৬৪,   দশম বষ,  

নবম সংখ া, উৎসব সংখ া, সে র-অে াবর, 

২০১৫ 

৬৬. কু ু , অ ণ (স ািদত)   :  ‘সৃি র একুশ শতক’,   কলকাতা-৬৪,   স ম বষ,  

নবম সংখ া, উৎসব সংখ া-১৪২০, সে র-

অে াবর, ২০১৩ 

সহায়ক অিভধান : 

১. গে াপাধ ায়, সৗের েমাহন   :  ‘রাজনীিতর  অিভধান’,   কলকাতা-০৯,    আন   

পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, ি তীয় মু ণ-জুলাই, 

২০১১  

২. চ বতী, সুধীর (স ািদত)   :  ‘বুি জীবীর নাটবই’, কলকাতা-০৯, পু ক িবপিণ,  
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