
             

 

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।  

 


