
 

 

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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