
 

 

ি 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)।  

২. ইিতহাস ও সং ৃ িতমূলক উপন াস : ‘পািনহাটা’ (২০১৪), ‘বুলবুিলেত ধান খেয়েছ’ (২০১২), 

‘সাতপু ষ ড  কম’ (২০০৫)।   

৩. জীবন-জীিবকা ও সমাজ-জীবনমূলক উপন াস : ‘গিহন গাঙ’ (১৯৭৯), ‘িপতৃভূিম’ (১৯৮৫), 

‘দুই িঠকানা’ (১৯৮২),‘উেদ াগ পব’ (১৯৮২)।  

৪. বতমান সমােজর িশ া ব ব া মূলক উপন াস : ‘ধির ী’ (২৯৯৭), ‘ তঁতুল পাতার ঝাল’ 
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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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০৯, থম কাশ : ১ লা বশাখ ১৪১৮,  পৃ. ২৫৩  

৫. া      :  পৃ. ২৭২ 

৬. া      :  পৃ. ২৯৯ 

৭. া      :  পৃ. ২৭৬ 

৮. া      :  পৃ. ৩০৩  

৯. চে াপাধ ায়, সাধন    :  ‘পািনহাটা’, ক ণা কাশনী, কলকাতা-০৯, থম 

কাশ  :  জানুয়াির  ২০১৪,  পৃ.  ৯ 

১০. া      :  পৃ. ৭ 

১১. া      :  পৃ. ৩৩ 

১২. া      :  পৃ. ১১ 



 

 

১৩. হােসন, পারেভজ    :  আকাশ এম. এম- মতার   ও িমেশল ফুেকার  

মতামত (িমেশল ফুেকা পাঠ ও িবেবচনা), 

ফ য়াির ২০০৭, পৃ. ২০০ 

১৪. া      :  পৃ. ৫০ 

১৫. া      :  পৃ. ৫৬ 

১৬. া      :  পৃ. ৫৮ 

১৭. চে াপাধ ায়, সাধন    :  উপন াস সম  ( থম খ ),  কলকাতা-০৯, ক ণা  

কাশনী, থম কাশ : ১লা বশাখ, ১৪১৮, পৃ. 

১১  

১৮. া      :  পৃ. ১৯ 

১৯. া      :  পৃ. ২৩ 

২০. দাশ , বাসব (স ািদত)  :  ‘নীল লািহত’, সাধন চে াপাধ ায় সংখ া, কলকাতা-  

৪৯, বষ-অনুি িখত, সংখ া-১০, সে র-২০০২, 

পৃ. ২০০ 

২১. চে াপাধ ায়, সাধন    :  উপন াস সম  (ি তীয় খ ), কলকাতা-০৯, ক ণা  

কাশনী, থম কাশ : কলকাতা বইেমলা-২০১২, 

পৃ. ৪২৬  

২২. া      :  পৃ. ৪২২ 

২৩. া      :  পৃ. ৪৮০ 

 



 

 

২৪. চে াপাধ ায়, সাধন    :  উপন াস সম  (তৃতীয় খ ), কলকাতা-০৯, ক ণা  

কাশনী, থম কাশ : দি ণ পানিশলা ২০১৯, 

পৃ. ১৩৪    

২৫. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস সম  ( থম খ ), ক ণা কাশনী, কল-  

০৯, থম কাশ  :  ১লা বশাখ ১৪১৮, পৃ. ১৩৫ 

২৬. া      :  পৃ. ১৩৫ 

২৭. া      :  পৃ. ১৮২ 

২৮. া      :  পৃ. ২১৩ 

২৯. া      :  পৃ. ১৯৭ 

৩০. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস সম  (ি তীয় খ ), কলকাতা-০৯, ক ণা  

কাশনী, থম কাশ : কলকাতা বইেমলা-২০১২, 

পৃ. ৯১  

 ৩১. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস সম  (ি তীয় খ ), কলকাতা-০৯, ক ণা  

কাশনী, থম কাশ : কলকাতা বইেমলা-২০১২, 

পৃ. ২৫৩  

৩২. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস সম  ( থম খ ), ক ণা কাশনী, কল-  

০৯, থম কাশ  :  ১লা বশাখ ১৪১৮, পৃ. ৩৫০ 

৩৩. চে াপাধ ায়, সাধন   :  উপন াস সম  (তৃতীয় খ ), কলকাতা-০৯, ক ণা  

কাশনী,  থম কাশ  : দি ণ পানিশলা ২০১৯, 

পৃ. ১৮ 


