
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। 

 

 

 

 


