
া 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

 

 

 তািরখ :   

 

 

 

 

 

  

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 ।  

           

 

(

      উ রব

ক ণা কাশনীর কণধার 

 গেবষণা অিভস ভিটর 

িব িজৎ মজুমদার এবং ফ 

সহেযািগতার ফসল এই গেবষণা 

           ধন বাদাে , 

(কািলপদ বমন) 

গেবষক 

বাংলা িবভাগ 

উ রব  িব িবদ ালয় 


