
তৃতীয় অধ ায় 

‘‘ সয়দ মু াফা িসরােজর উপন াস : নানা স  স ােন’’ 

ক. ময় জীবেনর পকার : 

উপন ােসর পালাবদেলর মেধ ই উেঠ এেসেছন সয়দ মু াফা িসরাজ। বাংলা উপন ােসর ধারােক 

িতিন কানায় কানায় সমৃ  কেরেছন। িসরােজর অিভ তা, মানিসকতা, িবষয় সবই িছল আলাদা 

ধরেনর। িতিন যমন রাজনীিতর সে  যু  িছেলন, তমনই লাকনাট  দল আলকােপর মা ারও 

হেয় উেঠিছেলন। দেলর তািগেদ তাঁর াম থেক ামা ের মণ; এই সূে ই িতিন নানা িণর 

মানুেষর সাি ধ  পেয়েছন। ােমর সাধারণ মানুেষরাও য মানুষ, তােদরও এক বল জীবন 

আেছ; যা েম-অে েম, সুেখ-দুঃেখ, লােভ-ঈষায় -মিথত তা িতিন দিখেয়েছন। এই 

ধরেণর উপন াস িলর মেধ  উে খেযাগ  হল౼‘তৃণভূিম’, ‘বাস ান’, ‘তখন কুয়াশা িছল’, ‘অ প 

রতন’, ‘নদীর মতন’, ‘ রশিমর আ চিরত’, ‘অলীক মানুষ’, ‘মায়ামৃদ ’ ভৃিত।   

বাংলা উপন ােস নতুন ব ব  ও জীবনদৃি র সাথক পকার সয়দ মু াফা িসরাজ।  

সামািজক জীবন বােধর ায়, মানিবক সমেবদনায়, ঘাত- িতঘােতর িনখঁুত বণনার 

কা কৃিতেত িতিন িনমাণ কেরেছন একিট নতুন জগত। তাঁর উপন ােসর চির িল অি ে র 

সং ােমর মধ  িদেয় উেঠ এেসেছ। আি ক ও অিভ তার যু  বণীস ম আমােদর সমীহ আদায় 

িনেয়েছ। সামািজক চলি ে র গি  ভেঙ, অচল, অনড় সমাজেক িপিছেয় ফেল নগর জীবেনর 

স ােন চির িল এিগেয় িগেয়েছ। িনে  উপন াস আেলাচনার মধ  িদেয় আমরা িসরােজর 

ময় চিরে র জীবনকথা তুেল ধরার চ া করেবা।  

মুিশদাবােদর লাকজীবেনর পটভূিমেত সয়দ মু াফা িসরােজর অন তম উপন াস 

‘তৃণভূিম’ (১৯৭০)। িহজেরাল াম ছািড়েয় সানািটকুিঠর মাঠ, ব ানাকােশর বন আর িবল অ ল; 

এখানকার মানুষ এই তৃণভূিমর আ েয় িতপািলত। এই অ েলর মানুষেদর জীবেন আঘাত 



হােন আধুিনক জীবেনর বুলেডাজার, া র। াচীন ভূিম ব ব া ভেঙ পেড়; চােষর পুরাতন 

প িত অচল হেয় যায়। এইসব আধুিনক ব ব া আিদবাসী মানুষেদর জীবন িবপ  কের 

তুেলেছ। ফাম বানােনা বা নদীেত বাঁধ দওয়া িকংবা চাষবােসর ে  আধুিনকীকরণ তারা 

মেন িনেত পােরিন। মষপালক, গায়ালা, মাঠ চরানী, তমজুর౼এেদর িজ- রাজগার ব  

হেত চেল। সই সােথ অসে াষ চুঁইেয় চুঁইেয় উঠেত থােক। মানুষ েম সেচতন হেয়েছ, তােদর 

মেধ  িশ ার সারও ল  করা যায়। চ নার নতৃে  আিদবাসী সাঁওতাল, বেদ, পািখ ধরা, 

ত মজুর, গায়ালা, মাঠ চরানীরা একি ত হেয় মাথা তুেল িতবাদ জানায়; লড়াই হয় ারকা 

নদীর ধাের তৃণভূিমেত। িসরাজ এরই পাশাপািশ রাখাল কিবরাজ, চ না, আিদনাথ, িনশানাথ, 

েভ ু , সীতা, ঝুমির ইত ািদ চিরে র সুখ-দুঃখেক িচি ত কেরেছন।  

িসরাজ উপন াসিটর সূচনােতই াি ক জনজীবেনর কথা তুেল ধেরেছন। এখােন দখেত 

পাই সানািটকুিঠর মােঠ ‘মৎস গ ার’ স ােন রাখাল কবেরেজর িনিশযা া এবং তারপেরই 

রহস ময় মৃতু । কউ কউ বেলেছন খুন, আবার কারও মেত কাল সােপর দংশন। ছাটবাবু 

আিদনাথ তার যুবতী বউ চ নােক ভাগ করেত মিরয়া বেল অেনেকই তােক সে েহর চােখ 

দেখেছ।   

আিদনােথর থম পে র ছেল িনশানাথ জানায় স তার বাবােক চ নার ঘের রাে  

টাকা মারেত দেখেছ। এই ঘৃণ  অপকেমর সাজা িদেত িনশানাথ তােক িল কের মারেত 

চেয়েছ। িক  সৎমা সরযূর কথায় আর মারা হয়না ‘কুকুরটােক’। অপমােন আিদনাথ িনেজর 

িলেত আ বিলদান িদেয়েছ। িনশানােথর পািরবািরক স ি  িনেয় গৃহিববাদ ল ণীয় িবষয় 

হেয় ওেঠ। সৎমা এবং মামা স য় িনশানােথর স ি  িনেজেদর নােম কের িনেত চায়। 

িনশানােথর পে  কউ কথা না বলায় হতাশা  হেয় কাি ত মুি  পেত সানািটকুিঠর িনজন 

তৃণভূিমেত বাসা বােঁধ। তার মামা পরাশর চৗধুরী তৃণভূিমেত বাঁধ িদেয় চাষ কের, ক া  বসায়; 

সােথ যু  হেয়েছ বিহরাগত েভ ু পািলত। তৃণভূিমর মৃতু  ঘিটেয় তারা মগানাইজ ফাম বসােত 

চায়;  হয় আরও এক বৃহ র সামািজক সংঘাত। যারা তৃণভূিমর দাসর হেয় বঁেচ আেছ, 

তারাও অি  র ার লড়াইেয় ঝাঁিপেয় পেড়েছ।  



 

ারকা তীরবতী সানািটকুিঠর তৃণভূিমেক ক  কের  হয় রাজৈনিতক সংঘাত। 

উপন ােস দখা যায় বাংলায় কিমউিন  উ ােনর  িচ । পরাশর ও পািলেতর তৃণভূিমেত 

আিধপত কািমতা ও আ াসেনর িব ে  সংঘব  িতেরাধ গেড় তােল মািনক, শ ু , গ ু , 

চ নারা। সানািটকুিঠর মাঠ দখল কের নয় কিমউিন  পািটর সদস রা। অথচ এই তৃণভূিম 

অমৃেতর পসরা িনেয় বেস আেছ। মাঠ চরানী মেয়, বাথানওয়ালা িকংবা ু িধত মানুষরা অে র 

স ােন এখােন পেড় থােক। জলাভূিমর িবেল কউ মাছ ধের, কউ গিল, কাঁকড়া ধের আবার 

কউ শামুক তােল, প মূল তুেল খায়। িসরাজ তােদর জীবনধারােক উপন ােস চমৎকারভােব 

তুেল ধেরেছন౼‘‘ চােখর উপর ভাসিছল সইসব ু ধাত রাখাল ছেলেদর দৃশ ౼এক মুেঠা চাল 

নালার হলুদ জেল িভিজেয় রেখ চারপােশ িবরাট যারা ঘুের বড়ায়, সইসব কুনাই বাউির 

মেয়েদর কাঠকুেটা শাক-মাছ- গিল-কাঁকড়া সং হ কের বঁেচ থাকা, আর কেতা মিরয়া 

চাষাভুেষার র জল করা ফসেলর ত ডুিবেয় দওয়া ভয়ংকর বন া, কেতা যুগ যুগা রকােলর 

বারবার ভে র জীণ চল িব বুেক িনেয় এই তৃণভূিম িন ু র আর িনিবকার হেয় আেছ।’’১ 

সয়দ মু াফা িসরাজ রাঢ় বাংলার একজন দ  কথাকার। রাঢ় বাংলার িনসগ িচ  

ফুিটেয় তুেলেছন তৃণভূিম উপন ােস౼‘‘হলুদ বেল মািট-উঁচু কেনা খেয়রী ঘােস ঢাকা অসংখ  

আল, ধােপ ধােপ নেম গেছ িদক িচ  িবহীন িবলা েলর িদেক। কাঁটা ঘরা আবািদ েত 

কাথাও পাক  গম, ছালা বা খসািরর হলুদ ছাপ। আেল কয়া িক ফণীমনসার ঝাপ, কাথাও 

একটা বাবলা িক তালগাছ। ব দূর অবাধ দৃি  চেল যায় খালােমলা তৃণভূিমর িদেক। তােক 

ধূসর বা িকছু খেয়রী দখায়। দূের চকচক কের িবেলর জল; িকনারায় বােরা ধােনর ঘন সবুজ 

ছাপ। সানািটকুিরেত এক িবশাল সমুে র আভাস।’’২  

অ দা ী তৃণভূিম যখন ব ি সব  হেয় ওেঠ, তখনই এেসেছ বল িতবাদ িন বগীয় 

অ জেদর প  থেক। পািলত সােহবেক ছেড় কথা বেলিন িবল বাঁওেড়র মাঠ চরানী 

মেয়রাও। এই মােঠর জিমেত যমন গৃহিববােদর সূচনা হয়, তমনই রাজৈনিতক সংঘােতর 

 ত কের দয়। কিমউিন  উ ােনর পটভূিম তির কের দয় এই তৃণভূিমর া র। 

তাই উপন ােস তৃণভূিম নামা ের কৃিতই মূল চির  িহেসেব উেঠ এেসেছ। উপন ােস িহজেরাল 



 

সানািটকুিঠর, ময়নাডাঙা, ধুেলাউিড় ভৃিত আ িলক বৃে  বেড়া হওয়া রাখাল, গয়লা, ডাম, 

বাগিদ, বাথানওয়ালা, পািখওয়ালা, মাঠকুড়ািনেদর ক র িনত হেয়েছ। িসরােজর এই চতনা 

আধুিনক মন তারই ফসল। বুনাই, বাউির, সাঁওতাল, আিদবাসীেদর ব ব ত মুেখর ভাষা 

‘তৃণভূিম’ উপন ােস সাবলীলভােব খাপ খেয়েছ।  

জিটলতা, গভীরতা, িবে ষণ, চিরে র আ সমী া, িবষ তা, নানা রহস ময় মুহূত ফুেট 

উেঠেছ িসরােজর ‘বাস ান’ উপন ােস। মানুষ ও কৃিতর অ লীন দ তােক াধান  িদেত িগেয় 

িতিন এখােন অে ষণ কেরেছন এমন সব চির েক, যােদর গভীর রহেস র অ রােল আেছ 

আিদম অ কার। এখােন সইসব চিরে রই দখা পাই যারা সমাজবৃ  থেক বিরেয় এেস 

ে  িবচরণ করেত চেয়েছ জীবেনর াধীন ভূিমেত। এই উপন াস াধীনতা অিভলাষী 

মানুেষর আশা-আকা া ও ব থতার উপাখ ান। উপন াসিট  হেয়েছ এইভােব—

“েরলগািড় েলা এখােন এেস কাঁপা কাপঁা গলায় িশস িদেত িদেত ধনুেকর মেতা বঁেক যায়। 

িদয়িড়েদর বা াকা ারা হেস কুেটাকুিট হেয় চ াঁচ ায়ঁ, ডর বেজেছ! রল ডেঠা ভয় পেয়েছ।’’৩ 

‘বাস ান’ উপন ােস মােঝ মােঝই ঘুের িফের আেস শরীরী অনুষ , “মাগীরা এতকাল 

চাখঠার, এক-িঝিলক হািস, দাদুল মান ব  এবং প াে শ দিখেয়ই কেতা মণ লা  িছঁেড়েছ 

বলা নয়।”8 িকংবা িদয়িড়রা যখন নবাবগে র বাজাের বেস িজিনসপ  িবি  কের তখন 

“ভ েলােকরা তােদর অপুি  জিনত িবশীণ শরীের এখনও অমৃেতর আশা কেরন এবং চােখর 

িঝিলেক দেখন েগর জ ািতর এবং কােলা কােলা মেয় েলােক ভােবন তৃ ার িদেন িনেটাল 

তরমুজ, ভতের রি ম কামল রসােলা শাঁস।”৫ এখােন তীেকর ব বহার আেলািড়ত কের 

আমােদর। মন াি ক কেলবের িবিচ  অ জীবনেক ফুিটেয় তুেলেছন িসরাজ। 

ডুমুেরর সে  মামুেনর ম ‘ে েটািনক’ হেয় আসেতই পাের না। িদেনর দীনতা আর 

রােতর িলিবেডার সহজ যাগফেলই সখােন সচল থােক যূথব  জীবন বাহ। তােদর দাির -

লাি ত িনরাপ াহীন জীবেন জব তাড়নাই বেড়া কথা। সখােন মেনর টান সভােব নই। তাই 

মামুেনর অ বা েব বা য় হেয় ওেঠ এক চরম সত —“ডুমুর তার বউ হেব িক! ওর সব িকছুই 

যন নামতার মেতা মুখ  মামুেনর। এমন মেয়র সে  না হয় ম, না িবেয়। বেড়ােজার এটা 



 

শারীিরক িকছু ঘটােনা যায়—কদািচৎ। িক  তােতও শরীর বা মেনর সাড়া জাগােনা কিঠন। 

ভাবেতই ইে  কের না ওসব কথা।”৬ এখােন চিরে র সামি ক জীবনচযায় যৗনতার য 

ভূিমকা , তােক িনতা  অতীি য় মেন না কের কউ যিদ একজন সৃি শীল মানুেষর 

জীবনেবােধর সামি কতায় িবন  করেত চান, তাহেল তােক িক  হয় করা চেল না। 

‘তখন কুয়াশা িছল’ এবং ‘েহমে র বণমালা’ িভ ধমী উপন াস। থমিটেত পাই এমন 

এক সরল, লাজুক একিট ছেলর কথা, যােক সকেল িনেজর েয়াজন িসি র কােজ ব বহার 

করেতা। পরবতীকােল তােক একিট মেয়র দািয়  িদেল তার আমূল পিরবতন ঘেট। জেগ 

ওেঠ পৗ ষ,  হয় তার নয়া রা ার অে ষণ। এই উপন ােসর িসরাজ যন সাচলাইট ফেল 

িনর রতা, কুসং ােরর অ কূেপ িনম মান ামবাংলার ছিব এঁেক দিখেয়েছন। অনুভূিত িদেয় 

িতিন দেখেছন, িব ােনর অ হীন সফলতার যুেগ ােমর মানুেষর কােছ নই জাগিতক আেলা। 

তারা িনর র, দু- বলা পট ভের খেত পায় না। িচিকৎসার অভােব অকােল মারা যায় হমে র 

ঝরা পাতার মেতা। 

উিনশ শতেকর পটভূিমেত এক মুসলমান িপর পিরবােরর লৗিকক-অেলৗিকক জীবেনর 

কািহনীই ‘অলীক মানুষ’ উপন ােস উপজীব । টুকেরা টুকেরা কালাজ িমেল জ  িনেয়েছ এক 

অপ প িচ িলিপ। তাঁর বাক তে র িনজ  আিব াের রেয়েছ অসাধারণ কুশলতার পিরচয়। 

াপািজত জীবনেবােধর ারা লৗিকক-অেলৗিকক, ম-অে ম, মায়া-বা বতার িত ধী। 

গিতর মাঝখােন সং ামী মানুষ কমন ভােব অলীক মানুষ হেয় ওেঠ তা-ই বিণত হেয়েছ। 

‘অলীক মানুষ’ উপন ােস ধান চির  দুিট౼ধম  বিদউ মান এবং তার নাি ক ও 

িবে াহী পু  শিফউ মান। ওেদর একজন মেন কেরন মানুেষর ভাগ িবধাতা ঈ র, অন জন 

মানুষ িনেজই িনেজর ভাগ িনয় া—একথা ীকার কেরন। কবল মুসিলম জীবনভাষ  নয়, 

একিদেক যমন মুসিলম ধম , তমনই অন িদেক া সমাজ এবং উিনশ শতেকর পটভূিম 

এেসেছ ঘুের িফের। িহ ু-মুসলমান আ ঃস েকর উ াসন হেয় উেঠেছ কািহনীর অন তম 

উপকরণ। 



 

বাংলা ভাষী মুসলমান সমােজ চিলত আরিব-ফারিস শ িলও িসরােজর তী , সাবলীল 

গেদ র ভলায় চেড় এিগেয় চেলেছ  ভি েত। বাংলা ভাষী মুসলমানেদর মুেখর ভাষা 

‘অলীক মানুষ’ উপন ােস সহজ, াভািবক ভি েত িবকিশত হেয় উেঠেছ। বিদউ মােনর এক 

িবেশষ মুহূেতর অ বা ব সে  লখক বেলন—“েচৗকাঠ আঁকেড় ধের া ণ থেক 

আকাশব াপী তুমুল াকৃিতক আেলাড়ন দখেত দখেত মশ একটা আত  তাঁেক পেয় বসল, 

জনপেদর াে  িনজেন অবি ত এই জীণ াচীন মসিজদসু  তাঁেক যন ‘গয়রত’ ( ংস) কের 

ফলেতই আ াহ এই লয় সৃি  কেরেছন।’’৭ আবার বৃি  বশীভূত শিফ-উ মােনর পরাভূত 

হওয়ার ভি িটেত িসরােজর সংযম শংিসত। আধুিনক কিবতার পযােয় উ ীত—“জনহীন এই 

িনসেগ কৃিতর িফসিফস ষড়যে র মেতা হালকা আর িশরিশের হাওয়া বইিছল। জামবািটিট 

তুেল নওয়ার আেগ আসমা বঠাটা নরম ঘাস ঢাকা মািটেত িবিধেয় দুিট মু  হাত উঁচু কের 

খাঁপা বাঁধেত লাগেলা। আবার উে ািচত হল তার ন, পুেরাপুির নয়—অেধাে ািচত। আর 

অিব াস  হঠকািরতায় াকৃিতক াধীনতা হাহাকার করেত করেত আমার উপর ঝাঁিপেয় 

পড়ল।”৮ িনসগ আর মানুষ এখােন একাকার। এইখােনই িসরােজর িবিশ তা। 

১৯৫০-৫৬ ি া  পয  ছ-সাতটা বছর িসরাজ িছেলন আলকাপ দেল। সখােন িতিন 

তারাশ েরর ‘কিব’ উপন ােসর িনতাই কিবয়ােলর মেতা নেচ নেচ ঝুমুর দেল গান কেরেছন। 

এই দেলর মানুষজনেক িনেয়ই তার সময় কেটেছ ব  িবিচ  অিভ তায়। এই সমেয়র 

িতফলনই ‘মায়ামৃদ ’ উপন াস। উপন ােসর নায়ক সনাতন কুমার রায় বা সনাতন মা ার। 

সনাতন সাঁওতাল পাড়া আলকাপ দেলর মা ার। উপন ােস সনাতন মা ােরর জীবেনর 

অিধকাংশ ঘটনাই ঔপন ািসেকর জীবনাগত। সনাতন একসময় বাঁিশ বাজাত এবং হােবাল 

গাঁসাইেয়র কােছ গান িশখত; যা ঔপন ািসেকর জীবেনও ঘেটেছ। এইভােব িতিন এেকর পর 

এক ঘটনা বুেন বুেন চেলেছন, যা তাঁর জীবনািভ তার ফসল। এই উপন ােসর নায়ক অেনেকর 

মাঝখােন থেকও আ য একা। চারিদেক তার িনঃস তার দীঘ াস, িবি তার িতেরাধ  

বলয়। 



 

উপন ােস সাঁওতাল পাড়ার দেলর অন ান  সদস রাও বা ব। একমা  কালা আর কাবুল 

ছাড়া েত েকই সাঁওতাল পাড়ার লাক। কালা, কােদর, নফর আিল -মিহমায় বতমান। সুধাও 

বা বিভি ক চির । ‘মায়ামৃদ ’ িসরােজর ত  অিভ তার অপূব ফল। এই উপন াস দুঃখী 

মানুেষর িচর ন অ াি র ইিতহােস পূণ। অ-সুেখর অপূণতা তােদর মেনর মেধ  অনুভূিতর শ 

আেন। অিভ তােক কীভােব িশি ত ফেম িনিবেশষ করেত হয়, ব ি সমূহ এবং ইিতহােসর 

িমথি য়ায় ব ি েকও নব ি ক ি য়ােক কীভােব একই সে  আনেত হয়, তার মহৎ দৃ া  

ছিড়েয় আেছ িসরােজর ‘মায়ামৃদ ’ উপন ােস। 

জীবনেবােধর গভীরতার িদক থেক অনুভব করা যায় িসরােজর ভাষায় কাব েসৗ য 

আেছ। কািহনীেত ‘ক ােরকটারস পারশান’ কাটা উি - ত ি েত রিচত। এই ত তা ও 

তার নােশ অি ে র অিন য়তােকও লখক হািজর কেরেছন। এখােন খঁুেজ পাই 

একিজে িশয়ািলজেমর অেমাঘ ছায়া। ‘িনিশলতা’ উপন াসিট এরই উ ল দৃ া । রািনচেকর 

 দেবর মলাই এই উপন ােসর িভি মূল। সই মলােতই দখেত পাই পান িবে তা 

িবেনািদনী ও তার সদ যুবতী ভাইিঝ িনিশলতার। মলার ক ণ অিভ তা তােক দীণ কের। 

তী ধী া তার মনেন িনিশর অ বা েবর অনবদ  মূলিটেক িচিনেয় িদেত পেরেছন। 

‘িনিশলতা’ উপন ােস িনিশ ও গাবরা িনমম একাকীে র িশকার। সংকেটর তী তার 

পিরেবেশ চির িলর অ বা ব থেক উেঠ আেস িবপ  অি ে র অসহায় ন। তােদর 

আ া কাফকা কিথত ‘Nihilistic fragment’-এর তী  য ণােবােধ পীিড়ত। তাই তারা মেন 

কেরেছ ‘জীবেনর চেয় সু  মানুেষর িনভৃত মরণ’। িক  এর অন  ব াখ াও িদেত পাের না 

কউ। য মানুষ-মানুষীর দল িনেজেদর গভীরতম সংকটময় দুিট স ার মাঝখােন দাঁিড়েয় - 

গাপন কা ায় ভেঙ পেড়, তারা তা িনি তভােবই জীবন িমক। শ  িদেয় আঁকা হেয়েছ, তা 

যন রসঘন হেয় ছিব মুেছ িগেয় সৃি েত পিরণত হয়। িসরাজ আ য দ তায় ছিব এঁেক 

সংগীেতর রণেন তুেল আনেলন িনিশর অ বা বেক। 

িসরােজর শ ের জীবনেবাধ স িকত উপন াস িলর িদেক একবার তাকােনা যেত 

পাের। এখােন সব থেক থেম য উপন ােসর নামিট মেন আেস সিট ম-ঘৃণা-দাহ; যার 



 

পিরবিতত নাম ‘লাল ন ’। এই উপন ােসর থেমই পাই চারিট মিহলার কথা– িচ, অ , 

িবিব বা বজয় ী ব ানাজী এবং ঋতু। “ িচর বয়েসর গাছপাথর নই।”৯ ঋতু মুসলমােনর 

মেয়, অ  অথাৎ অ কণা সরকার ি ােনর মেয়। িক  স মাথার কােছ যী  বা মিরর ছিব 

রােখ না, িগজায় যায় না। অ  নরম ও চাপা ভােবর। কউ কখেনা ওেক ভাির বা িভেজ মুেখ 

দুঃিখত হেত দেখিন। এই চারিট চিরে  অ বা েব রেয়েছ নব-প িত িবন াস ঋতু আর িচ 

আঁচ কের “ওর পছেনর জীবেন িকছুটা রহস  আেছ।”১০ “আবার ঋতু বা অ ও ভােব িচর 

পছেনর জীবনটা যত -পিরসর হাক, তা কােনা সাংঘািতক রহেস  ভরা। িক  তারা কউই 

সটা জানবার জন  আ হ কাশ কের না। তােদর মেন হয় সবার সব রহেস র চািবকািঠ িবিবর 

হােত। যন িবিব সবই জােন…িবিবর ভূিমকা যন অ যামী ঈ েরর মেতা।”১১ তাই িচর 

অনুভব ‘‘িবিবিদ এক অ য় বেটর মেতা। তার িবশাল বুেক অেনক া  পািখর জেন  ঠা া 

ছায়া ও িনরাপ া আেছ। অত সু র কের কউ কথা বলেত জােন না, কউ অমন সুেখ িকংবা 

দুঃেখ বাঁচেতও জােন না। িচ তার আঠােরা বছেরর জীবেন য জীবন অেনক পাড়খাওয়া, 

অেনক গাপন কদযতার ত িচে  ভরা—এমন মানুষ দেখিছ। িচর এত বল এেসেছ বুেক, 

এত সুখ!”১২ িচ এই িতনজেনর থেক অ ত এনাটিমর ে  সু র। িবিবর ঝলমেল রং, 

একরাশ আলুথালু চুল, ছি ত শরীর- িচর পােশ ফ াঁকােস লােগ। “এই মিহলা মেস িচ 

একটা শা  সৗ য।”১৩ 

উপন ােসর এই চারিট চিরে র মেধ  িচ, অ  আর ঋতুর িচ া াতধারাই ঘটনা 

গিতেক এিগেয় িনেয় চেলেছ। ‘ি ম অফ কনশাসেনস’-এর অবাধ যাতায়াত এখােন। তাই 

অ র িনভৃত অবেচতন েরর মানস-কূট িল মশ ফুেট ওেঠ— িচর চাকিরটা অ  খুব 

ভােলা মেন কের না। যমন স বরাবর িচেকও খুব একটা িনেভজাল মেয় মেন কের না। 

আবার স ভােব “ িচ যখন বাসায় থােক, তখন তার মেধ  একটা কমন যন িবষ তা, বািলকা 

সুলভ ছ  আর অসহায়তার আেমজ থােক যা- িচর সাত খুন মাফ করেতা ও াদ।”১৪ এই 

তস ার ে  চির িল আেলািড়ত হেয়েছ। মন াি ক কেলবের িবিচ  অ জীবনেক ফুিটেয় 

তুেলেছন লখক। 



 

অ  কবলই ভােব, স আর িটউশিন করেব না। তার মেতা িহেসিব মেয়র পে  

চািলেয় নওয়া িকছু কিঠন নয়। আবার পরমু েতই তার অনুভব—“কিঠন নয়-িক ..িক  

তারপর? জীবেন তার পেররটা িক? ...েকাথায় প েছােত চায় স। একইরকম ভােব িনেজেক 

চািলেয় িনেয় অথাৎ িনছক বঁেচ থেক? তেব প েছাবার একটা জায়গা কন স খুঁেজ পাে  

না?”১৫ মানিবক মূল েবােধর িবপযয়, অি রতা, চা ল , িনরাপ ার অভাব থেকই অ  গেড় 

িনেয়েছ -অবেচতনা অনুভেবর একটা অন ভুবন। কখেনা তার মেনর অ রমহেল ভেস 

ওেঠ—“েস একটা ছা  পাকার মেতা এক জায়গা আটেক থেক এই ীিত দখেত দখেত 

ভেয় িব েয় বাবা হেয় যাে ।”১৬ তখন ানৎস কাফকার মটামরফিসস-এর কথা মেন পেড় 

যায়। যখােন অ ি কর এক  দেখ ভারেবলা ঘুম থেক জেগ গর সামসা দ ােখ স 

একটা িবশাল কীেট পিরণত হেয় িবছানায় পেড় রেয়েছ। ‘অথ নয়, কীিত নয়, স লতা নয়, 

আরও এক িবপ  িব য়’ অ র ‘অ গত রে র িভতের’ খলা কের।  

ঋতুর একাকী  এবং িনঃস তার বীজ তার চিরে র অ রমহেলই স ািবত িছল। স 

ভেবেছ౼“তার এই অসহায় িনঃস তার পছেন রেয় গেছ তার মুসলমান ? স যিদ িহ ু 

মেয় হত, তাহেল িক চুর গভীরতার স ী পত তােক ভােলাবাসার মেতা? িহ ু-মুসলমান 

কােনা পু ষই ঋতুর িবে াহী ভাবটা মেন িনেত পােরিন। তারাও যন বলেত চেয়েছ, ঋতু, 

তুিম িনেজ মুসলমান মেয়। এতখািন তামার সােজ না! ৃিত বাহ ও চতনা বাহ বেয় 

িনবািচত মুহূেতর মধ  িদেয় মেনর নানা ের চেলেছ তার অশা  অে ষণ। ঋতু তাই বেলেছ; 

মানুষ এটা কন বােঝ না য, আেগ পৃিথবীেত মানুষ এেসিছল, তার পর ধম বা স দায়?’’১৭ 

িসরাজ তাঁর সািহেত  সা দািয়কতােক কখেনা য় দনিন। িতিন জােনন সবার উপের 

মানুষ সত  তাহার উপের নাই, এক অদৃশ  জীবন সং ােম আপাত িশিথল িথত মুহূেতর 

সমাহাের ঋতুর মেধ  এক অখ  জীবনেবাধ গেড় ওেঠ। িচ ার আপাত খাপছাড়া অনুষ  ও 

া িবহােরর আড়ােল ন  হেয় রইল তার আ কথন। তার মেনাগহেনর জিটল আধঁাের 

িসরাজ আেলা িনে প কেরেছন—“মেন মেন িবিবিদ িমেঠ হাসেছ িনঃশে  এবং েহ, তার 

উ ল মুেখ পৃিথবীর ময়লা ও অসুখ-িবসুেখর কােনা ছায়াই পেড় না। িচ...হ াঁ, তার পে  



 

স ব। ... িচ খুব াথপর টাইেপর। মেয়, কুচুেট, সারা ণ তার মেন অন  এক চালাক চতুর 

মন িনেয় স থােক—কােকও জানেত দয় না।”১৮ 

‘কৃ া বািড় ফেরিন’-ও িসরােজর শ ের জীবনেবােধর আর এক অিভ ান। এখােন 

আেছ শহেরর কথা, নাগিরক মধ িব  িণর বাবা অ কােরর কথা। ু ল িশ ক ননী আর 

কৃ ােক ক  কেরই এই উপন াস। এই ত-ব ি ে র প উ  ঘাটন করা হেয়েছ 

উপন ােসর অ রমহেল। মানব চিরে র জিটল, অ কার, হািহত রহস  স েক লখক 

আমােদর কৗতূহলী কের তুেলেছন। উে জক ঘটনার কুশলী িববরণ, চির  িবন ােসর পার য, 

ঘটনার তগিত উপন াসিটেক রেসা ীণ কের তুেলেছ। ননী মানুেক ভােলােবেসও িববােহর পেথ 

পা বাড়ায়িন। একমা  বান কৃ ােক িনেয়ই তার সংসার। িক  কৃ ার ীলতাহািন ও অপমৃতু  

ননীেক বাক হারা কের দয়। মানু তার ভাই জেনর অপিরণামদিশতায় লি ত হেয় ননীর 

পদতেল আ য় নয়।  হয় তােদর নতুন িদগে র অে ষণ। ননীর মত েলােক আেলািড়ত হয় 

এক অেমাঘ সত ౼‘‘েস  মানুেক মের ফেল। ভােলাবাসা তােক বাঁিচেয় রােখ। জন কৃ ােক 

মারল। মানু ননীেক বাঁিচেয় রাখল।”১৯ এই অ র কাঠােমার মেধ  লি ত রেয়েছ জগত ও 

জীবেনর চলার ছ । 

ল ণীয় এই উপন ােসর অিধকাংশ চিরে র নামই দু-অ রিবিশ  ননী, কৃ া, মানু, জন। 

চির িলেক ধু চাখ িদেয় নয়, মন িদেয় দখা হেয়েছ। দেয়র গভীের েমর িন ঢ় 

আিতেকই িসরাজ িনভৃেত লালন কেরেছন। িসরােজর উপন ােসর কুশীলেবরা তােদর িমথ ও 

ভাবনার জগেত বাস কের। তাই গভীর অ বা ব এবং মন াি কতার অ রমহেল। িসরােজর 

সহজ অিভসার যা া। 

একই সােথ িহ ু ও মুসিলম দুই সমােজর কথা িলেখ সয়দ মু াফা িসরাজ পাঠেকর 

কৃত তা ভাজন হেয়েছন। িসরােজর উপন ােস ব ব টা আসেল উপলি রই নামা র। সই 

উপলি েত বাঁচার লড়াইেয় মানুষেক গ র মেতা গািড় টানেত হয় রােতর অ কাের। সুগি  

ভােতর আকা া, অসহায় মানুষেদর অনুভূিত, মৃতু েক উেপ া কের বাঁচার , তবুও 



 

াকৃিতক িনয়েম সবিকছুেক মেন নওয়া౼এসবই জীবেনর অেমাঘ সত । সয়দ মু াফা িসরাজ 

ময় জীবনকথার উপন াস সৃি েত সাথকতার পিরচয় িদেয়েছন।  

খ. রাঢ় জীবেনর পকার :  

উ র রােঢ়র সুদ  কথাকার িসরাজ উপন াস সৃি র সুিনপুণ পকার। তাঁর জ , বেড় ওঠা 

সবই মুিশদাবাদ জলার খাশবাসপুর ােম। অথাৎ উ র রােঢ়। ‘বাঙািলর ইিতহাস’ (আিদপব)-

এ ড. নীহারর ন রায় বেলেছন౼‘‘বতমান মুিশদাবাদ জলার পি মাংশ অথাৎ কাি  মহকুমা, 

সম  বীরভূম (সাঁওতাল ভূিম সহ) এবং বধমান জলা কােটায়া মহকুমার উ রাংশ এই লইয়া 

রাঢ়। মাটামুিট অজয় নদী এই উ র রােঢ়র দি ণ সীমা এবং রােঢ়র উ রসীমা।’’২০ িবপুল-

িবরাট জীবন অিভ তার উপর িভি  কের িতিন একিদেক যমন মুিশদাবাদ-বীরভূম সহ রােঢ়র 

াি ক জীবনেক উপন ােস ফুিটেয় তুেলেছন তমনই পাশাপািশ নাগিরক ও াম জীবেনর ব  

কৗিণক জীবনচযােক তারঁ আখ ােনর িবষয়ীভূত কেরেছন। সই সােথ াি ক মানুেষর লাক 

ঐিতেহ র সাবলীল ব বহাের কথািশ ী তারঁ উপন াস িলেক সমসামিয়ক ঔপন ািসকেদর থেক 

পৃথক ও ত  কের তুলেত স ম হেয়েছন। রাঢ় ভূিমর জীবন ও রহস , জীবেনর কামনা-

বাসনার আিদম ছ , রাঢ় ভূিমর মানুষেদর িণ সং াম, আশা-আকা া, িখেদ-হতাশা-ব থতা, 

তােদর িতিহংসা-হত া-ষড়য , সং ার-িব াস, ম -ত , ভূত- ত-অিধেদবতা, দা া-রাহাজািন-

জুলুম, ধম-ধমেমাহ, সা দািয়কতা ইত ািদ িবষয় িলেক গভীর অিভ তা ও দাশিনক ভাবনার 

মধ  িদেয় িতিন তুেল ধেরেছন। িসরাজ সােহব ‘িনবািসত বৃে  ফুেট আিছ’ শীষক রচনায় 

জািনেয়েছন౼‘‘জে িছলাম মুিশদাবাদ জলার রাঢ় অ েলর পাড়াগাঁেয়। বাইের চারপােশ সারা 

এলাকা জুেড় য জনেগা ী, তােদর মেধ  অেনক দুধষ িহং  মানুষ িছল, যােদর দু- চােখ িছল 

হত ার নশা। ছেলেবলা থেক অেনক হত াকা  ও র  দেখিছ। কথায় কথায় র পাত হেত 

দেখিছ। মুসলমান চািষ; বাগিদ ও গায়ালােদর মেধ  ায়ই সংঘষ হেতা। অিবকল যুে র বূ হ 

তির কের সশ  সিনকেদর মেতা তারা দা ায় িল  হত। মােঝ মােঝ মুেখ হাত িদেয় চ  

রণ ংকার িদত। আ-বা-বা-বা! র  নেচ উঠত। তােদর মেধ  মেয়রাও িছল। দেখিছ কাি  

মহকুমার িহজল অ েল দুধষ বািঘনী মেয় কদর আিলর মােক। হােত িবরাট হেসা িনেয় স 



 

গজন করেতা ‘যিদ আমার তােনর ( েনর) দুধ খেয় থািকস ছেলরা অে  আমার পা ধুইেয় 

দ!’ দখিছ আমােদর গাঁেয়র জিমর সখেক, নাথ ঘাষ গায়ালােক, িদলদার ম ল আর কালু 

মুখুেয েক। এরা সবাই আজ িকংবদি  মানুষ। এলাকার স াস িছল এরা। িক  এেদর মেধ  

মধ যুেগর বীর যা ােদর আদশ িছল। একােলর আঘাতদারেদর মেতা কদাচ এরা িপছু থেক 

আঘাত হানত না। িত ীর হািতয়ার ভেঙ গেল রেণ া  হেতা। িত ী হাত তুেল 

আ সমপণ করেল জেয়র গেব মাথা উঁচু কের চেল আসত। সংঘেষর উপল  বিশর ভাগই 

িছল মািট বা ফসল। িক  এেদর িছল বােঘর ভাব। একই অরেণ  এক পু ষ বাঘ অন  পু ষ 

বােঘর অি  সইেত পাের না। এই দুধষ আিদম জীবনেক আিম ভােলাবাসতাম। তা পেত 

চাইতাম এবং তা পেত িগেয়ই কৃিতর কাছাকািছ িগেয় পিড়। বেড়া আিদম সই জগত। াণী 

ও উি দ, পাকামাকড় ও মািটর ফাটল, উই িঢিব, শ াওলা, ছ াক, পািখ, গা-সােপর খালেস 

ভরা সই আিদম স াঁতেসেঁত মািটর সে  মাটামুিট চনাজানা হেয় যায়। অন  একিট বাধ িনেয় 

িফের আিস। বলেত  কির, স এক পৃিথবী আেছ, দুগম রহস ময়౼ সখােন র  ও অ র 

কােনা পৃথক মূল  নই। সখােনই আেছ খাঁিট াধীনতা। …এই জীবন আিম দেখিছ। 

ভােলােবেসিছ। তােদর কথাই িলখেত চেয়িছ।’’২১  

সয়দ মু াফা িসরােজর ‘িনলয় না জািন’ উপন াসিট শারদীয় বতার জগেত বিরেয়িছল। 

াকাের কাশ কেরন ‘ শব া’ কাশন সং া ১৯৭৬ সােল। দ’জ উপন াস সম -৩ এর 

অ ভু  প ম উপন াস। দীঘ এই উপন ােসর েতই আ কথেনর ভি েত িসরাজ 

জািনেয়েছন౼‘‘তখন রাঢ় বাংলায় জনি য় লাকনাট দল আলকােপর সে  বড়াি  মলা থেক 

মলায়। দেলর লাক আদর কের মা ার বেল ডােক। কখেনা আসের আেবেগ হারেমািনয়াম 

টেন িনেয় নািচেয় ছাকরার গােনর সে  সুর মলাই। কখেনা বাঁেশর বাঁিশ বািজেয় অভাজন 

াতােদর তাক লািগেয় িদই। আদাড় গাঁেয় শয়াল রাজা মা ার।’’২২ অথাৎ উপন ােসর 

েতই িতিন ব ি -জীবেনর নানা ঘটনা বণনার সে  সে  মুসিলম জনজীবেনর মেধ  বািহত 

আউল বা ফিকরেদর জীবেনর ব িন  বণনা িদেয়েছন। ‘িনলয় না জািন’ উপন ােস সরাসির সুিফ 

দশেনর ভাব রেয়েছ। এখােন দখা যায় িচশতী মদনচাঁদ ফিকেরর মেয় মরিজনা ও ফিকর 

আবদু ার পার িরক আকষণ-িবকষণ, ম-িবে দ বদনার ক ণ পিরি িতর কথা। এই 



 

ঘটনািট তাঁর ত  অিভ তার ফসল বেল মেন হয়। জ  মােসর শষ রিববাের িসরাজ 

মাদার িপেরর মলায় িগেয় য িবিচ  অিভ তা লাভ কেরেছন, তাই পু ানুপু ভােব বিণত 

হেয়েছ উপন াসিটেত। িতিন বেলেছন౼‘‘ধু ধু িবশাল মােঠ চেলিছ িতনিট মানুষ। বীরভূেমর 

সীমানা ছািড়েয় মুিশদাবােদ ঢুকলুম মােঠর মাঝামািঝ। চেলিছ পুেব। িপছেন খরার সূয চেলেছ 

তত েণ।   বাতাস বইেছ। রােদর তাপ ততটা পাি  না।’’২৩ তাঁর উপ াপেনর রীিতেত 

বাঝা যায় িতিন উপন াসিটর সংলাপ পিরেবশন কেরেছন উ ম পু েষ; কািহনী বিণত হেয়েছ 

তাঁর িনজ  জবানীেত। আখ ােনর মেধ  রেয়েছ তৎকালীন দশকােলর পিরচয়। এর 

ক িব ুেত রেয়েছ আউল-ফিকরেদর কথা। ‘আউল’ শে র অথ বাঝােত িগেয় িতিন 

বেলেছন౼‘‘আেগ ভাবতুম, আউল হয়েতা বাউেলরই মুসিলম িতশ । কথাটা ভুল। িহ ু বাউল 

আর মুসিলম আউল স দায় অবশ  কতকটা এক জগেতরই মানুষ। িক  আউল কথাটা 

এেসেছ আরিব ভাষার আউিলয়া থেক। আউিলয়া মােন ঈ েরর ব ু , পিব  মানুষ বা সাধুস । 

আবার আউল মােন আিদ।’’২৪ এখােন িতিন মারফিত ত  এবং চযার সাধনতে র মলব েন 

দিখেয়েছন কৃিত ত াগ কের িনবৃে র িদেক এিগেয় যাওয়ার কথা। মদনচাঁদ ফিকেরর গাওয়া 

গােন এই ত ই লুিকেয় রেয়েছ౼  

‘‘িতরিপনীর ঘােটেত এক মরা ভাসেতেছ 

মরার বুেক সেপর িড  

হিরণ চরেতেছ। …’’২৫ 

অথাৎ সােপর বাসনার মেতা িডম। এই িডেমর মেধ  পরম পবান ও পবতী হিরণ-হিরণীর 

বাস। তােদর িমলেনই জীবন আবার িবরেহ মৃতু  প নয়। এই িবষয়িটই উেঠ এেসেছ 

আবদু ার িত িববািহতা মরিজনার বল আকষণ, তার ামী মনসুেরর বল রাগ, আবদু ার 

এক রাে র ঘটনায় পদ লন, তােদর দা ত  জীবেনর টানাপেড়ন, শেষ আবদু া কু  রােগ 

আ া  হেয় বািড়র বাইের থাকা౼অথাৎ আবদু ার জীবেনর মমাি ক পিরণিতর ইি েত ত িট 

যেথ  তাৎপযবাহী।  



 

উপন ােস দখা যায় মদনচাঁদ ফিকর এবং আবদু ার যৗথ আকষেণ লখক মাদার 

িপেরর মলা দখেত ই ােত যান। সখােন িতিন আ য় নন ফিকর মদনচাঁেদর বািড়েত। 

ফিকেরর অভােবর সংসাের আিতেথয়তা হণ কের িতনজেন িপেরর মলায় যান। এই মলা হল 

ফিকরেদর িমলন মলা। মলার েতই লখেকর দৃি  আকষণ কেরেছ আধ াি ক িব ােসর 

সে  িছিলম বা গাঁজার নশায় আধ াি ক গান। িনে া  গান িল উপ াপেনর মধ  িদেয় 

িসরােজর  দৃি ভি  ও মু  মেনর পিরচয় পাওয়া যায়౼  

ক. ‘িতরিপনীর ঘােটেত এক মরা ভাসেতেছ’  

খ. ‘পেড় গৗর লীলার মাজাের’  

গ. ‘মানুষ রতন িচনিল না মন’  

ঘ. ‘ দেখ এলাম আজব িব ’  

ঙ. ‘ভােব-ভােব ভাব লাগােচ’  

চ. ‘সহজ ভাব দাঁড়ােব িকেস র’ ইত ািদ।  

উপন াসিটেত লখেকর সুগভীর অে ষণ ও জীবনদশেনর পিরচয় ল  করা যায়। একিদেক 

িতিন িপর-ফিকরেদর আধ াি কতার িদকিট যমন তুেল ধেরেছন িঠক তমনই ভােব সমা রােল 

উেঠ এেসেছ লাকায়ত জীবেনর উ  আদশ ভাগবােদ পেড় দা  প হণ করার কথা।  

সয়দ মু াফা িসরাজ ‘িনলয় না জািন’ উপন ােস লাকনাট  দল আলকােপর সে  তাঁর 

গভীর যাগসূে র কথা তুেল ধেরেছন। আলকাপ দেল িতিন িসরাজ মা ার িহেসেব ীকৃিত 

পেয়িছেলন। িতিন হারেমািনয়াম, বাঁিশ বাজােনা থেক  কের ‘কাপ’, ‘ছড়া’, ‘কিবয়ালী’ রচনা 

ও েয়াগ এবং ছাকরােদর নৃত  িশ ায় দ  কের তালার মেতা নানা ধরেণর কােজ যু  

িছেলন। লাকজীবেনর মূল স ান করেত িগেয় লখক লাভ কেরেছন িহ ু বাউল- ব বেদর 

সাি ধ । িতিন দেখেছন হিরপদ বাউেলর বা মী কা েনর পিরণিত। ূল লালসার কামনায় দ  



 

হেয় তার শষ আ য় হেয়েছ শহেরর বাগান বািড়র পিততা পি েত। কা ন পিততা আর 

মরিজনা িনেজর ঘরেকই কের তুেলেছ বারবিনতার গৃহ। িসরাজ িহ ু-মুসলমান দহবাদী বাউল, 

ব ব, ফিকর দরেবেশর িবলাস- বভব আর চােরর হাতছািনেত আকৃ  হওয়ার ক ণ 

পিরণিতর ছিব অ ন কেরেছন উপন াসিটেত।  

লাকনাট  দল আলকােপর সে  িসরােজর ব ি -জীবেনর অিভ তার কথা রেয়েছ 

‘মায়ামৃদ ’ উপন ােস। উপন াসিট অধুনালু  দুিট িসেনমা পি কার শারদীয় সংখ ায় ১৯৭০ সােল 

দু-ভােগ কািশত হেয়িছল। বই আকাের কাশ কেরন দ’জ পাবিলিশং ১৯৭২ সােল। 

উপন াসিটর আখ ান গেড় উেঠেছ দুই ছাকরা শাি  আর সুবণেক িনেয়। নারী পী িকেশার 

অিভেনতােদর ছাকরা বলা হয়। এরাই দেলর মূল আকষণ। বািহ ক অবয়েব তারা পু ষ হেলও 

অ ের নারী। এই সাথকতা কীভােব অজন করেত হয় তা জািনেয় িসরাজ বেলেছন ‘চলেন 

বলেন শয়েন পেন তুিম নারী౼সবদা নারী তুিম ভাবনায় ই ায় আহাের িবহাের।’ এই 

আলকাপ দেলর সে  িসরাজ যৗবেনর ছয়-সাত বছর কািটেয় িদেয়েছন। উপন ােসর ভূিমকায় 

িসরাজ জািনেয়েছন౼‘‘ থম যৗবেনর ছ-সাতটা বছর, এখানকার িবেবচনায় খুব দামী আর 

স াবনাপূণ ছ-সাতটা বছর౼তার মােন, খুব কম কের ধরেলও আড়াই হাজার িদন আর আড়াই 

হাজার রাত, আমার যা িনেয় এবং যােদর সে  সৗ য ও য ণা কেট গেছ, তাই এবং তােদর 

িনেয়ই এই উপন াস।’’২৬  

এই উপন ােস িসরাজ আলকােপর উে ষ, গঠন ও তার পিরণত েপর সাথক িতিনিধ 

ধন য় ওরেফ ও াদ ঝাঁকসুর কথা িব ৃতভােব বণনা করায় ‘মায়ামৃদ ’ উপন াসিটেত লাকনাট  

আলকােপর ঐিতহািসক উপকরণ খঁুেজ পাওয়া যায়। আলকােপর নামকরণ সে  িসরাজ 

িলেখেছন౼‘‘আলকােপর পালার নাম ‘কাপ’। ও াদ ঝাঁকসু বেল, সং ৃ ত-মূেল কাপট  থেক 

কাপ౼ব  রসা ক নাটক। আর আল-আল মােন ল, মৗমািছর ল। মধু খেত হেল েলর 

ালাও সইেত হেব।’’২৭  

সয়দ মু াফা িসরােজর ‘মায়ামৃদ ’ উপন ােস পাশাপািশ দুিট কািহনী এিগেয় িগেয় 

একি ত হেয়েছ। একিট আখ ােনর নায়ক আলকােপর ও াদ ঝাঁকসু, অন িদেক আলকােপর 



 

ত ণ মা ার সনাতনেক ক  কের আবিতত হেয়েছ। এেদর দু-জেনর জীবনই িনয়ি ত 

হেয়েছ দেল ‘ ছাকরা’ িহেসেব পিরিচিত শাি  ও সুবণেক ক  কের। ও ােদর জীবেন ােজিড 

বিণত হেয়েছ শাি েক িনেয় এবং সনাতেনর জীবেনর দালাচেলর মূেল রেয়েছ সুবণ।  

িসরােজর ‘বাস ান’ উপন ােস উেঠ এেসেছ চিরে র জিটলতা, গভীরতা, িবষ তা, 

আ সমী া এবং নানা রহস ময় মুহূত। মানুষ ও কৃিতেক াধান  িদেত িগেয় িসরাজ এখােন 

অে ষণ কেরেছন এমন সব চির েক, যােদর গভীর রহেস র অ রােল লুিকেয় আেছ আিদম 

কামনা-বাসনার কথা। সইসব চিরে রা সমাজবৃ  থেক বিরেয় এেস ে  িবচরণ কেরেছন 

জীবেনর াধীন লীলাভূিমেত। অথাৎ এককথায় এই উপন াস াধীনতা অিভলাষী মানুেষর আশা-

আকা া ও ব থতার উপাখ ান। উপন াসিট  হেয়েছ౼‘‘ রলগািড় েলা এখােন এেস কাঁপা 

কাঁপা গলায় িশস িদেত িদেত ধনুেকর মেতা বঁেক যায়। িদয়িড়েদর বা াকা ারা হেস 

কুেটাকুিট হেয় চ াঁচ াঁয়, ডর বেজেছ! রল ে ােঠা ভয় পেয়েছ।’’২৮  

লখক মন াি ক কেলবের িবিচ  অ জীবনেক ফুিটেয় তুেলেছন। উপন ােস তীেকর 

ব বহার আমােদর আেলািড়ত কের তােল। এই উপন ােস মােঝ মােঝই ঘুের িফের আেস শরীরী 

অনুষ । লখেকর বণনায়౼‘‘মাগীরা এতকাল চাখঠার, এক িঝিলক হািস, দদুল মাণ ব  এবং 

প াৎ- দশ দিখেয়ই কেতা মন লা  িছঁেড়েছ বলা নয়।’’২৯ িদয়িড়রা যখন নবাব গে র 

বাজাের বেস িজিনসপ  িবি  কের তার বণনা িদেয়েছন িসরাজ িনখঁুতভােব౼‘‘ভ েলােকরা 

তােদর অপুি  জিনত িবশীণ শরীের এখনও অমৃেতর আশা কেরন এবং চােখর িঝিলেক দেখন 

েগর জ ািতর এবং কােলা কােলা মেয় েলােক ভােবন কৃ ার িদেন িনেটাল তরমুজ, ভতের 

রি ম কামল রসােলা শাঁস।’’৩০  

ডুমুর-মামুেনর িনরাপ াহীন জীবেন জব তাড়নাই বেড়া কথা; সখােন মেনর টান 

সভােব নই। িদেনর দীনতা এবং রােতর িলিবেডার সহজ যাগফেলই সচল থােক জীবন বাহ। 

তাই মামুেনর অ েরর চরম সত  উ  ঘাটেন িসরাজ িলেখেছন౼‘‘ডুমুর তার বউ হেব িক! ওর 

সব িকছুই যন নামতার মেতা মুখ  মামুেনর। এমন মেয়র সে  না হয় ম, না িবেয়। 



 

বেড়ােজার একটা শারীিরক িকছু ঘটােনা যায়౼কদািচৎ। িক  তােতও শরীর বা মেনর সাড়া 

জাগােনা কিঠন। ভাবেতই ইে  কের না ওসব কথা।’’৩১  

িসরােজর সািহত  তাঁর জীবন অিভ তা ও দশেনর ফসল। তারাশ েরর মেতা তারঁ 

লখক স ায় জিড়েয় িছল রােঢ়র  মািট। সয়দ মু াফা িসরােজর আিবভাব একরাশ সাঁদা 

মািটর গ  িনেয়। সািহিত ক অমর িম  িলেখেছন౼‘‘আমােদর িশকড় যখােন, সই িশকড় 

আমরা হািরেয় ফেলিছলাম। …এই সময় সয়দ মু াফা িসরাজ য পৃিথবীেক িফিরেয় আনেলন 

তাঁর গ , উপন ােস সই পৃিথবীেক আমরা িব ৃত হি লাম িদেন িদেন।’’৩২   

সয়দ মু াফা িসরােজর গে র িবষয় মা া, িশ  মা া বিচ ময়। াম ও শহর 

জীবেনর অিভ তার সােথ আলকাপ দেল কাজ করা থেক থম িণর দিনেক সাংবািদকতা 

করা পয , ব মুখী কমজীবেনর ব াি  িসরাজেক িবিচ  তাৎপেযর উপন াস সৃজেন সাহায  

কেরেছ। িতিন আি েকর িত বিশ িনরী া না রেখ পদী ভি েত রাঢ় বাংলার ছিব, কৃিত, 

কাম, াধ, হত া, মৃতু  িনেয় িভ  আ াদেনর রাঢ় বাংলার উপন ােসর এক িভ  জগত সৃি  

কেরেছন। তাঁর কথায়౼‘‘১৯৫০ সােলর শষ িদেক একটা বাঁেশর বাঁিশ িফিরেয় িনেয় গল 

ামীণ িমেথর সুপিরিচত জগেত। কাটেত থাকল িদন রাি  গাঁেয় গে  হােট বাজাের মলায় 

মলায়। অজ  মানুষ দখলাম িবিচ  িব য়কর সব চির । মুিশদাবাদ বীরভূম মালদা সাঁওতাল 

পরগনা দুমকা ঘুের বড়াই আলকাপ দেল।’’৩৩ িবিচ  ও িব য়কর সইসব মানুষ౼রােঢ়র সই 

চনা নদী, িনসগ ল া ে প িনেয়ই সয়দ মু াফা িসরাজ বাংলা উপন ােস িভ তর সংেযাজন 

ঘিটেয়েছন। 

গ. ম- কৃিত ও মানুষ :  

সয়দ মু াফা িসরােজর লখক জীবন আর  হেয়িছল কিবতার মাধ েম। িসরাজ িনেজই 

জািনেয়েছন িতিন কৃিতর পাঠশালা থেক িশ া িনেয়িছেলন। কৃিতর কাছ থেক দী া নবার 

কারেণই হয়েতা জীবনেক এত সুচা ভােব উপ াপন করেত পেরেছন। আমােদর এই মিক 

আধুিনক সমেয়র বা ব পেক আঁকেত আকঁেত এিগেয়েছন কথাকার সয়দ মু াফা িসরাজ। 



 

তাঁর উপন ােস থম থেক শষপয  আেলাচ  িবষয় হেয় উেঠেছ ম- কৃিত ও মানুেষর 

কথা। সম  জীবন ধের িতিন মানুষ খঁুজেত খঁুজেত এিগেয়েছন౼খঁুেজেছন মানুেষর সবেচেয় 

যে র ধন, আদেরর ধন ভােলাবাসােক। মুিশদাবােদর অ গত খাশবাসপুর ােম িসরােজর জ  

এবং রােঢ়র জনপদ জীবেনর মেধ  যােক বেল বাগিড় অ ল, তার বাগিবিধ, আচরণ, লৗিকক 

উৎসব, িব াস, িবেনাদনসহ সখানকার মানুেষর জীবন িনবােহর াত িহকতা িতিন জােনন এবং 

দীঘিদন সই জনবৃে র শরীক িছেলন। সই কারেণই তাঁর সার ত সাধনায় িবষয়গত নতুন  

এবং ব  বা েবর িত িব গঠন করেত স ম হেয়েছন। ধানত িতিন ামীণ জীবেনর 

কথাকার িছেলন। মূলত াম জীবনেক জনমানেস দখােনার দায় থেকই তাঁর কলম ধরা। 

আমরা জািন ‘িকংবদি র নায়ক’ উপন ােসর মধ  িদেয় উপন াস সািহেত  তারঁ পথচলা  

হেয়েছ। িক  ‘নীল ঘেরর নিট’ (১৯৬৬) তাঁর কািশত থম উপন াস। তাঁর রিচত উপন াস 

অবল েন ম- কৃিত ও মানুেষর কথা আমরা তুেল ধরার চ া করেবা।  

কালজয়ী কথাসািহিত ক সয়দ মু াফা িসরােজর এই িণর একিট উে খেযাগ  উপন াস 

হল ‘জনপদ জনপথ’ (১৯৯২)। চলেত চলেত পিথক মানুষ পেথর পােশ িব াম নয়; তার 

েয়াজেন হাত বািড়েয় দয় অন  পিথক। এভােবই এেক এেক জনগেণর িভড় জেম ওেঠ এবং 

গেড় ওেঠ জনপদ। আবার এই জনপদই হেয় ওেঠ ব  পিথেকর মূল গিতপথ। নানা পেথর ও 

নানা মেতর ব  পিথেকর আগমেন মুখর জনপদ হেয় ওেঠ জনপেথর মাড়। আেলাচ  উপন ােস 

িসরাজ এক জনপেদর কথা িনেয়েছন। মুিশদাবাদ থেক অেনক দূের এই জনপেদর বণনায় 

িসরাজ িলেখেছন౼‘‘জায়গাটা যত বেড়া ভেবিছল, অ  হঁেটই বাঝা গল তত বেড়া িকছু নয়। 

চারিদক থেক চারেট রা া একখােন এেস িমেলেছ। সখানটা ক  কের চািরিদেক ছড়ােনা-

িছটােনা বসিত গেড় উেঠেছ। িক  কাথাও কােনা সাম স  নই। িনঃসে েহ একটা 

টাউনিশপ౼অথচ পছেন কােনা ািনং িছল না বা আেছ বেল মেন হয় না।’’৩৪ এই জনপদ 

পপুর চিটেত পেরশ একজন নামজাদা ব ি । স পে াল পা , একািধক গািড় ও ব বসার 

মািলক িক  একসময় তার অব া খারাপ িছল। হারেমািনয়াম মরামত, ােমােফান সারােনা, বই 

বাঁধা এমনিক িসেনমার অপােরটেরর কাজ করেত পপুর আেস। বাঝা যায় পথ চলেত চলেত 

মােড়র িঠক বাঁকটা পেরশ পেয় গেছ। তার কারবাের ম ােনজার হেয় আেস চ ন। পেরশ 



 

আসেল য আয়কর িবভাগ ও কা মসেক ফাঁিক িদেয় দুন ির ব বসা করেছ চ ন তা বুঝেত 

পাের। আর চ েনর দুবলতম ান হল পেরেশর শ ািলকা মা। ফুটবল খেল এেস উপুড় হেয় 

শাওয়া চ েনর িপেঠ কামের পােয় দাপাদািপ কের আরাম কের িদেয়েছ মা।  

সই বািলকা আজ পূণ যুবতী; সৗ য, িচ ও ঔিচত েবােধ অেনক অেচনা। পেরশ তার 

বনামী স ি র মািলক িহসােব মােক এবং মার জীবনস ী িহসােব ম ােনজারেক ভেব 

রােখ। িক  চ েনর কােছ িবষয়িট অলীক কারণ িজয়াগে র মােক িচনেলও পপুর চিটর 

মা তার কােছ অেচনা। মার সবিকছু এমনিক শরীেরর িতিট অংশ চ েনর চনা౼‘‘ মার 

দেহর কথা ভাবেতও দা ণ ল া-সংেকাচ ও পাবেবাধ ড়মুড় কের এেস পেড়েছ। অথচ িক 

অ ুত ব াপার, মার র -মাংস হােড় গড়া ওই দেহর েত কিট জায়গায় িতিট সি িমটার 

তার মুখ । মার ডান ঊ র কােলা কােলা পাঁচড়ার দাগ, দুিট েনর মােঝ িতল দুেটা (ভারী 

আ য এটা), িপেঠর িদেক িশরদাঁড়ার িনেচ য িতনেকাণা হাড়টা অথাৎ ‘িপকচ ু  অি ’౼ সটা 

গাটাটা হালকা নীল রেঙর, আর বগেল একটা ফাড়ার দাগ౼এইরকম অেনক িকছু এখনও তার 

চােখর সামেন । চাখ বুজেল সই ন াংটা মেয়টােক দখেত পায়। এবং আজ এইেটই 

যন বেড়া অ ি কর।’’৩৫   

মানুেষর িচ া-ভাবনা, জীবনচযা, মূল েবাধ সম  িকছুেক পাে  দয় তার সাফল । 

পেরশবাবু িজয়াগে  থাকাকালীন সবার িবপেদ দৗেড় যত। িক  পপুের আসার পর সবাই 

তােক ভয় পায়, স রাে  বািড়েত থােক না। ী হধারা আর আেগর মেতা ামীেক কােছ পায় 

না; হািরেয় যায় াভািবক জীবনধারা। িজয়াগে র গিলপথেক তার এখন কাি ত মেন হয়। 

পেরশ পথ চলেত চলেত িনেজেক ধাবমান ােকর মেতা ভােব; অনুভব কের শরীেরর সব  

অ ুত সব চাকার অি । শেষ এেস য পেথ পেরশ তার জীবন গেড়িছল, সই পেথই তার 

মরণ হেয়েছ।   

সয়দ মু াফা িসরাজ সািহেত র গতানুগিতক চিলত ধারার স ূণ িবপরীেত দাঁিড়েয় 

একা  িনজ  ঘরানা িত া কের সভ তা-সং ৃ িতর উপিরতেলর ছলনায় ভািবত না হেয় 

কৃত াম ভারতবেষর িশকেড়র স ান কেরেছন। িতিন সরল কৃিত পােঠর মেতা িচেনিছেলন 



 

সই জীবন, েদশ ও বদেল যাওয়া সময়েক এবং চনাবার চ াও কেরিছেলন। চিলত ধারায় 

স ূণ অেচনা াম-বাংলার িচ ক  ও পক  হল ‘জানমাির’ উপন াস। উপন ােস দখেত পাই 

কৃতপে  সানা  পাগলা নয়, অথচ লােক তােক পাগল ভেব তাড়া কের। স চেয়িছল এই 

পৃিথবী থেক সব রকেমর জানমাির ব  হাক, কউ যন কারও াণ না নয়। মানুষ মারা তা 

নয়ই, কউ যন মাছও না ধের, পািখ িশকারও না কের, পরেব কারবািন না দয়। 

িনরািমষেভাজী সানা  কারও কােছ অপেদবতা, আবার কারও কােছ িতকর িজন। মৗলিব 

সােহব তােক দুচে  দখেত পাের না। িতব ী চুিনেক ‘জানমাির’-র হাত থেক বাঁচােত 

সানা  ঘাড়া হয়, চুিনেক িপেঠ িনেয় প ীরােজর মেতা মাঠঘাট, বনবাদাড় পিরেয় একিট 

িনরাপদ আ েয় িনেয় যায়। িনমল পিরহােস সানা  চুিনেক বাঁিচেয় দয় িক  িনেজেক বাঁচােত 

পাের না। একটা জানমাির আটেক স িনেজই জানমািরর িশকার। সানা  ু শিব  িশ র মেতা 

বেল ওেঠ౼  

‘‘এিল এিল লামা সা-বা ািন…’’৩৬ 

িসরাজ িনে া  উ ৃ িতিট ব বহার কেরেছন౼ 

‘‘And about the ninth hour 

Jesus cried with a loud voice, 

Eli Eli lama sa-bakthani, 

…My God, my God, why last thou 

Forsaken me? …(St. Mathew 27:46)’’৩৭ 

সানা  কৃিতচর, স কৃিতর মেতাই অবাধ, উ ু , উে শ হীন, কৃিতর মেতাই স িদব  

অথচ উ াদ। নপেথ  একিট খুন হয়; য খুন হয় স িনেজও খুিন িছল। সই খুেনর পছেন 

িছল যৗনতার চারা ধা া। অথচ মৃতু র পর মৃতেদহিটেক িনেয়  হয় কদয রাজনীিত। তারই 



 

িবপরীেত দাঁিড়েয় সানা  জানমািরেক ঘ া কেরেছ। লুেঠরা, লুে নরা িনরপরাধ সানা েকই 

ভেবেছ সম  নে র মূল ব ি ।   

িসরােজর ‘উ র জা বী’ চনা হেয়ও উপন ােস অেচনা জগেতর কৗতূহেলা ীপক 

কািহনী বিণত হেয়েছ। এক পাড়া-গাঁেয়র হাতুেড় ডা ার গৗরা েক িত তা ও হতাশার 

িতমূিত িহসােব দখােনা হেয়েছ। তার সংসার বলেত এক িবধবা মেয় ণ; যমন তার প-

যৗবন তমনই তার তজ ও বুি । ডা ােরর িডসেপনসািরর সামেন রল শন, সটাই 

বাইেরর পৃিথবীর িদেক খালা দরজা; পছেন হেরক রকম সং ার ভরা এক াম  অ কার 

সমাজ। এরকম ে  ডা ােরর ভাব  হওয়াই াভািবক। িক  গৗরা  ডা ােরর বুেকর 

িনেচও য েহর চারাে াত বহমান তার খবর পাই হ  চির িটর সােথ আলাপচািরতায়। 

হ  হল ানীয় শেনর একমা  কুিল, তার দেত র মেতা চহারা, দানেবর মেতা শি । 

ােমর অন ান  চিরে র মেধ  িতনিট িবেশষ উে খেযাগ —জু া মৗলিব মুসলমান, আর একজন 

ইয়াকুব মুসলমান হেলও তে মে  িব াসী, আর তৃতীয় জন ি ান ধেমর চারক। শ ের 

মধ িব  অিভ তার বাইের এ এক অন  পৃিথবী। ঘটনাচে  হ  হেয় যায় খুেন ডাকাত, 

িনেদাষ ডা ােরর হেয়েছ জল। তার অসহায় অব ার চােপ েণর ভতর থেক বিরেয় এেলা 

অন  এক ণ—বাবার ঘাড়ায় চেপ গৗরাে র মেয় ণ ডা াির করেত বিরেয় পেড়েছ। 

াম জীবেনর চিলত ধারার সে  আধুিনক রাজৈনিতক, অথৈনিতক, সামািজক 

পিরবতন ােতর সংঘষ িচি ত হেয়েছ ‘তৃণভূিম’ উপন ােস। কৃিত িনভর জীবন যা ার 

তীক েপ এখােন নদীর ভূিমকা পূণ। উপন ােস িসরাজ দিখেয়েছন গরীব িবলচরা 

মানুেষরা েভ ু িকংবা পরাশেরর দেলর কােছ পরািজত হেয়েছ। খেড়র বেন িনঃ াস ফলা 

ছাড়া তােদর কােনা উপায়ও নই। নায়ক িনশানােথর মেন হেয়েছ এমিন কেরই থাকেত হেব 

এবং এটাই জীবন। স দখেত পেয়েছ আ েন পাড়া মৃতু মুখী অ তীেক। তােক দেখ 

িনশানােথর চােখ জল আেস। তার িত ভােলাবাসােক মূলধন কের িনশানাথ অদম  জদ কের 

ি র রেখ এিগেয় চেলেছ। ‘িহজলকন া’ উপন ােসও  িসরােজর ম- কৃিত ও মানুেষর 

মলব ন দখেত পাই। িতিন িহজলকন ােক সাহিসনী অেথ উপন ােস দিখেয়েছন। এখােন 



 

রােহলা, ফুিল আর চুমিক—িতন িহজলকন া। িতনজনই একাকীে র িনমম িশকার হেয়েছ। 

রােহলা িচরজীবন অ কাের হঁেট বুিড় হেয় যায়, ফুিল িনেজর অজাে  তার াণ ি য় রবাটেক 

হত া কের ফেল। গ লতার আিবলতায় চুমিক পথ হািরেয়েছ শরীর অরেণ । 

‘কৃ া বািড় ফেরিন’ উপন াসিট মূলত ু ল িশ ক ননী এবং কৃ ােক ক  কেরই গেড় 

উেঠেছ। দুজেনরই প উ  ঘাটন করা হেয়েছ উপন ােসর অ রমহেল। মানব চিরে র জিটল 

অ কার স েক লখক আমােদর কৗতুক উে ক কেরেছন। ননী মানুষেক ভােলােবেসও িববাহ 

করেত চায়িন; একমা  বান কৃ ােক িনেয়ই তার সংসার। কৃ ার ীলতাহািন ননীেক বাক হারা 

কের িদেয়েছ। মানু তার ভাই জেনর জঘন  কােজ লি ত হেয় ননীর পদতেল আ য় পেত 

চেয়েছ।  হয় তােদর নতুন িদগে র অে ষণ। িসরাজ চিরে র সােথ খুব সহেজই িমল 

ঘিটেয়েছন। ব ি র ইিতহাস তার নানা ছে , নানা লেয় অবশ ই চাট খেয়েছ। সমেয়র ােত 

িসরাজ আসেল ম- কৃিত ও মানুেষর কথাই বলেত চেয়েছন। সয়দ মু াফা িসরােজর একিট 

পূণ উপন াস হল ‘নদীর মতন’। উপন ােসর অন তম চির  ধির ী; পৃিথবী বদেল যাওয়ার 

মেতাই ধির ীও পা র এবং পিরবতেনর আধুিনক িতমা প হেয় ওেঠ। ধির ী সবিকছুর 

উপের উেঠ ত  এবং াধীন জীবনেবাধ িনেয় বাঁচেত চেয়েছ। াভািবকভােবই বাঁধাধরা পথ 

ছাড়েলই পু ষশািসত সমােজ নানা বাঁধা এেস হািজর হেয়েছ। তার জীবেন নানা সংকট কীভােব 

এেসেছ, কমনভােব ামীণ াথজট তার ভাইেক উপল  কের আঘাত হেনেছ তাই উপন ােসর 

মূল আখ ােন দখােনা হেয়েছ। আসেল তার মেতা মেয়রা পু েষর কমচে  ঢুেক অজন কের 

নয় িনজ  পিরিচিত। ফুলেশখর এবং িব েশখেরর মাঝখােন নদীিট আসেল ধির ীর তীক। 

িসরােজর ‘বাস ান’ উপন ােস ফুেট উেঠেছ চিরে র িবষ তা, জিটলতা, নানা রহস ময় 

মুহূত। মানুষ ও কৃিতর আ লীন দ তােক াধান  িদেত িগেয় িতিন এখােন অে ষণ কেরেছন 

চিরে র গভীর রহেস র অ রােল ঢাকা অ কারেক। স েম উপন ােস উেঠ এেসেছ দাির -

লাি ত িনরাপ াহীন জীবেনর জব তাড়নার কথা; যখােন মেনর টান নাই। চিরে র সামি ক 

জীবনযা ায় যৗনতার ভূিমকা পূণ; তােকই িসরাজ একজন সৃি শীল মানুেষর জীবনেবােধর 

সামি কতায় িবন  কেরেছন। সয়দ মু াফা িসরােজর লখক জীবন  হেয়িছল কিবতার 



 

মধ  িদেয়। িসরাজ এও বেলেছন পৃিথবীর পাঠশালা থেক িশ া িনেয়েছন। কৃিতর কাছ থেক 

দী া নওয়ার কারেণই হয়েতা জীবনেক এেতা সুচা ভােব উপ াপন করেত পেরেছন। তারঁ 

জীবন দখার একিট িবেশষ ভি  হল তাঁর উপন ােসর চির েলা জীবনযুে  নু , তবু তারা 

াণ-পিরপূণ, জীবেনর িত দৃি ভি  ঋজু; এমনিক তােদর দুঃেখর কাশও ঋজু। তাঁর 

উপন ােস কৃিত ও মানুষ য রহেস র কিঠন িগেট বাঁধা, য বাঁধা জীবনেক এক কিঠন ধূ জােল 

ঢেক রেখেছ। িসরাজ িব ীণ সময় এবং মানুষেক ধারণ কের উপন ােসর এক িভ  জগত 

তির কেরেছন। মূলত ম- কৃিত ও মানুষই তাঁর উপন ােসর মূল িবষয়। িতিন রাঢ় বাংলার 

কৃিত, কাম, াধ, হত া, মৃতু  িনেয় িভ  আ াদেনর উপন ােসর এক নতুন জগত সৃি  

কেরেছন। সম  জীবন ধের িতিন মানুষ খঁুজেত খঁুজেত এিগেয়েছন। সেবাপির বলা যায় তাঁর 

উপন ােস কৃিত, মানুষ, জীবন অ ুত ঘার আর মায়াজাল িনেয় উেঠ এেসেছ। তাঁর উপন ােস 

কৃিতর সােথ মানুেষর স ক ধু িনিবড় নয়, মানুষ কৃিতর অংশ, কৃিতর সােথই বাঁধা তার 

অি । তাই তাঁর কৃিত সশ , সরস এবং জীব । 

ঘ. িমথ ও ইিতহাস : 

সয়দ মু াফা িসরােজর কথাসািহত  সম  িব ৃ িত ও বিচে  অনন  স দ। তাঁর রচনা ায় 

সবই থম িণর। জয় , ব ামেকশ, ফলুদার পাশাপািশ বাংলা রহস  সািহেত  ান কের 

িনেয়েছ িসরােজর কেনল এবং িকছু পিরমােণ ই েপ র । কেনেলর ফাদার ি মাস সুলভ 

চহারা ায় শালক হামেসর িবখ াত গাঁেফর সােথ তুলনা করা যায়। অেলৗিকক অশরীরীর গ , 

ক িব ােনর গ , কৗতুেকর কািহনী সবিকছুেতই তাঁর িছল অসামান  দখল। িসরাজ থম 

যুেগর মুসিলম িচ কলা িনেয় ব  রচনা কেরেছন। িশ কলার ইিতহাস, ত , ভাষাত  

কােনা িকছুই তারঁ অজানা িছল না। িসরােজর ান েবশ কেরিছল িবেনাদনমূলক সািহেত ও। 

িমথ ও লাককথা াভািবকভােবই িমেশ গেছ তাঁর িকছু সরা কথাসািহেত র সােথ। তাঁর 

জীবেনর সােথও বলা যায়। 

িসরােজর থম যৗবন কেটেছ উ রবে র আলকাপ ও অন ান  লাকনাট , লাকিশ  

দেলর সােথ। সই অিভ তার কথা িতিন ব  কেরেছন তাঁর ‘িনলয় না জািন’, ‘আেলাকলতা’, 



 

‘মায়ামৃদ ’, ‘অলীক মানুষ’ ভৃিত উপন ােস। এখােন কুশীলবেদর জীবন আর িমথ বা লাককথা 

একা  হেয় যায়। তারাশ েরর কথাসািহেত  যমন বেদ জীবন িনয়ি ত হয় চাঁদ বিণক, মনসা, 

ব লা, লিখ েরর লাককথা ও লাকিব াস িদেয়। আজেকর িদেনর ব ব- ব বীেদর ম 

একা  হেয় ওেঠ রাধাকৃে র অমর েমর সে । লৗিকক ছািড়েয় যার অেলৗিকক গ ী। 

তমনই সয়দ মু াফা িসরােজর ‘িনলয় না জািন’ উপন ােস এেসেছ এক ফিকেরর লাককথা। 

ফিকেরর িমকা তােক ত াখ ান কেরিছল, আঁচেড়-কামেড়-র া  কেরিছল। আবার নরম 

হেয় িবদায় নওয়ার আেগ িত িত িদেয়িছল িফের আসার, িক  িফের আেসিন। িমেকর 

দান িহেসেব থেকেছ তিচ । ‘আেলাকলতা’ উপন ােস আধা ডাকাত, আধা ফিকরেক পরম 

পবান মনসুেরর সােথ তুলনা করা হেয়েছ। িসরােজর মেত মধ যুেগর খ াত সাধক মনসুর 

িনেজেক ঈ র বেল ঘাষণা কেরেছন। 

আমরা জািন লাকনাট  অিভনয় সৃি  কের আর একরকম িমথ বা । য যুেগর 

আলকােপ বা যা াদেল িকংবা িথেয়টাের িকেশাররাই নারীর ভূিমকায় অিভনয় করেতা। এর 

বেড়া কারণ অবশ ই ামা েল নারী অিভেন ীর অভাব। িক  িসরাজ ‘মায়ামৃদ ’ উপন ােস অন  

কারণ িহেসেব বেলেছন, বা েবর চেয় ক না বিশ আকষণীয়। র -মাংেসর নারীর চাইেত 

কি ত নারী িকংবা নারীেবিশ িকেশার অেনক বিশ আকষণীয়। আর এই বাড়িত আকষেণর 

দ ন দেলর মেধ  গেড় ওেঠ নানা জিটল স ক। এছাড়াও িসরাজ সােহব চিলত ও সুিবিদত 

িমথ ও কািহনী িনেয় অখ  িতনিট পূণা  উপন াস িলেখেছন। লায়লা-মজনু, ইউসুফ-জুেলখা, 

িশিরন-ফরহাদ এর অমর ম কািহনী িল ইসলািমক সং ৃ িতর মাধ েম বাংলা সািহেত  ও 

মেনাজগেত েবশ কেরেছ। িসরাজ তার প িদেয়েছন কথাসািহেত । ভাবতই িমথ নানা প 

নয়। িসরােজর উপন ােস লায়লা া গা ী ধােনর কন া। কােয়সেক দখােনা হেয়েছ 

সুলতােনর পু  িহেসেব। দুজেনর ম শষ হয় মরেণর মহািমলেন। ইউসুফ বা জােসেফর 

কািহনী ও  ট ােম  থেক নওয়া। িকেশার ইউসুফেক তার ভাইরা ষড়য  কের দাস েপ 

িমশের বঁেচ িদেয়িছল। সখােন িগেয় ইউসুফ িতকার নামক মতাশালী সাম  ভুর গৃেহ 

ধান অনুচেরর পেদ যাগ দয়। তার অপ প েপ মু  হেয় ভুপ ী তােক ম িনেবদন 

কের। ইউসুফ ভুর সােথ িব াসঘাতকতা করেত রাজী হয়িন। ভুপ ীর ম াব তথা কু-



 

াব ত াখ ান করেল ভুপ ী ইউসুেফর িব ে  ই ত হািনর অিভেযাগ িদেয়েছ। তার 

ই ায় ইউসুেফর ান হেয়েছ কারাগাের। ইউসুেফর অেলৗিকক মতা িছল  ব াখ া কের 

ভিবষ াণী করার। এর ফেল স কবল মুি  লাভ কেরেছ তাই নয়, িমশরকন া ফারাওেয়র 

ি য়পা  হেয় উেঠেছন। দেশ রাজার পেরই তার মতা ও পদমযাদা। ভু প ীর িক হেয়েছ 

তা বাইেবেল আর বলা হয়িন। এই কািহনীেক অেনক বিশ  দওয়া হেয়েছ কারােন। 

আমরা জানেত পাির কারােন নািয়কার নাম জুেলখা। ইউসুেফর সােথ জুেলখার অৈবধ েমর 

কািহনী িব ার লাভ কেরেছ। িমশেরর অিভজাত নারীরা জুেলখােক  কেরেছ স কন এক 

িবেদিশ দােসর জন  জীবন উৎসগ করেত চায়। এই েন জুেলখা তার বা বীেদর বািড়েত 

িনম ণ কের। অিতিথরা এেস িঠক যখন ছুির িদেয় ফল কাটেত যােব তখনই ইউসুফ ঘের 

ঢুেকেছ। পবান ত ণেক দেখ অিভজাত িমশরীয় রমণীরা িদেশহারা ও মািহত হেয় পরায় 

ছুিরেত তােদর হাত কেট যায়। তারা বুঝেত পাের জুেলখার ম অেহতুক নয়। বাইেবেলর 

ইউসুফ-জুেলখা কািহনী কারােনর মাধ েম বিধত ও িব ািরত আরিব ও পারিসক কাব েক সমৃ  

কেরেছ। সয়দ মু াফা িসরাজ এই কািহনী িনেয় ত  উপন াস রচনা কেরেছন। িতিন 

সমা রাল রখা টেন আধুিনকতার সােথ আেলাকলতার পরম পু ষ মনসুেরর েম ঘরছাড়া 

চাঁপা—এ যুেগর জুেলখা। 

সয়দ মু াফা িসরােজর ঐিতহািসক উপন াস িলর মেধ  উে খেযাগ  হল ‘প াবতী’ ও 

‘ পবতী’। এখােনও িমথ ও ইিতহাস িমেলিমেশ একাকার হেয়েছ। বতমান আফগান েদশ 

কা াহােরর কােছ নুির ান রােজ র উপজািত হল কািথর। অিধকাংশ দেশ কািথররা দসু েপ 

ঘৃিণত িছল। তেব পু ষরা িছল বীর ও সুদশন, মেয়রা সু রী। কািথর গা ীপিতর পু , িবশ 

বছেরর যুবক খ সমস ায় পেড়েছ। স তার চাচােতা বান িরয়ার সােথ বাগদ া। িক  খ 

তােক িবেয় করেত চায়িন কারণ স জানেত পাের িরয়া তার দহ মন অন  পু ষেক িদেয়েছ। 

হােত মাণ না থাকায় খ িনেজর সমস ার কথা বলেত পরামশ িনেত গল িপর সামাে েশর 

কােছ। যিদও একজন কািথেরর পে  সখােন যাওয়া বশ িবপ নক। িপর সামাে শেক 

গভীরভােব া কের, মেন কের তার অেলৗিকক মতা আেছ। সামাে শ কািথর খেক 

অভ থনা জানােলন িবেশষ আ হ িনেয়। তারা একসােথ িগেয়েছন কািথরেদর দেশ। তােদর 



 

সােথ এেলা প াবতী, সুলতান কােলা বারহােমর ধান মিহষী। প াবতীেক পূববে র, প ানদীর 

তীেরর কন া িহেসেব দখােনা হেয়েছ। তােক ছেল বেল ধের এেন অ  ব বসায়ীর ছ েবেশ 

সন রা সুলতােনর হােত তুেল িদেয়িছল। কারণ সুলতান এ ধরেনর ি -শ ামল বণ পছ  

করেতন। িক  সুলতােনর অনুপি িতেত হােরম প াবতীর পে  িনরাপদ িছল না। তাই 

সামাে শ তােক িনেজর সােথ কািথরেদর রােজ  িনেয় গেলন। সুলতানার পিরচয় হল বৗ  

মণা বা স ািসনী েপ। 

উপন ােস দখা যায় সামাে শ নানা িবদ ায় পারদশী িছেলন। ীক অি  গালেকর বা 

অ া েনর ব বহার জানেতন। িবষয়িটেক লাকজন অবশ  অেলৗিকক শি র পিরচয় মেন 

করেতা। িতিন কািথরেদর নতুন রণিবদ ায় িশ ণ করেত উেদ াগী হেলন। সামাে শ আশা 

কেরেছ একিদন াধীন কািথর িব ীণ সা াজ  গেড় উঠেব। ইিতমেধ  সুলতান যুে  াণ 

হািরেয়েছ। সামাে শ প াবতীেক কািথরেদর কােছ হণেযাগ  করার জন  তােক িমিলত 

জনজািতর সমে  িনেয় আেস। িক  অ ত ািশতভােব খ প াবতীেক সবসমে  তুেল িনেয় 

িববাহ কেরেছ। কািথর মেত এমন িববাহ িস । এই ঘটনায় সামাে শ মমাহত হেয় প াবতীর 

পিরণিতর জন  িনেজেক দায়ী কেরেছ। সামাে শ শােক-দুঃেখ বিরেয় পড়েল পেথই তার মৃতু  

হেয়েছ। ি তীয় িববােহ প াবতী য সুখী সকথাও িসরাজ তুেল ধেরেছন। 

িসরাজ ‘প াবতী’ উপন ােসর মধ  িদেয় একিট  অথচ সৗ যি য় জািতর 

জনজীবনেক দ তার সােথ িচি ত কেরেছন। সামাে শ একিট ব িত মী চির , তার ান 

অসীম। অেলৗিকক মতার খ ািত তােক কেরেছ ায় িমেথর ব ি । লােক িব াস কের, 

িতিন ব  শতা ী জীিবত িছেলন। মানুেষর সব ভাষা তা বেটই, প -পািখর ভাষাও িতিন 

বুঝেতন। যুবক েখর আকি ক আেবগ সামাে েশর  ংস কের তােক মৃতু র িদেক ঠেল 

িদেয়েছ। তােক মুসিলম জনসমাজ িপর বেলই স ান কেরেছ, া কেরেছ। িতিন কািথর 

াচীন দবতােদর সােথও পিরিচত িছেলন। িসরােজর মেত িহ ু ও বৗ  দশেনও স পার ম। 

একািধক ধেমর সংিম ণ একিট িমেথর পযােয় উ ীত হেয়েছ।  



 

িসরােজর পরবতী ঐিতহািসক উপন াস ‘ পবতী’। এই উপন ােস জিজয়ার ি ান 

রাজকন া সামািন িফিজলবাশ তাপােশর মিহষী হেয়েছ। িফিজলবাশ বা লাপ মেয়রা িছল দুধষ 

তুকী যা া। মাথায় চুিন বসােনা িশর ােণর জন  তােদর এই নাম। তািপন শরবাির খােসর কাটা 

মু ু  পারিসক শাহেক উপহার িদেয় কুিহ ান রাজ  পুর ার প পেয়িছল। যিদও এর মেধ   

িছল শঠতা। তািপন শরকিরর কৃত হত াকারী িছল না। তািপন পবান ও শি মান হেলও 

কৃত অেথ পু ষ িছল না, স নারী সেজ নৃত -গীত ভােলাবাসেতা, আকৃ  হেয়েছ পু ষেদর 

িত। এমন িবষয় িসরাজ তাঁর ‘মায়ামৃদ ’ উপন ােসও দিখেয়েছন। ামীণ বনেদবীর ছ েবেশ 

জিজয়ার রাজকন ােক হরণ কের এেন মিহষী করেলও তার কৗমায হণ করেত পােরনিন। 

পাশাপািশ দখেত পাই সামািন সুদশন ত ণ বারমােকর িদেক দৃি  িদেয়েছ। তািপন বা া 

বাখারেক বাধ  কেরিছল সামািনর ন  সৗ য দখেত; সামািন সকথা জানেত পাের। চ  

রেগ িগেয় সামািন বারমাকেক উে িজত কের বাধ  কেরেছ তািপনেক হত া করার জন । হত ার 

পুর ার প বারমাক সামািনেক িববাহ কের বেসিছল মসনেদ। এই উপন ােস িসরােজর 

একিট াচীন িক  সুিবিদত িমথ ইিতহােসর সােথ িমেশ গেছ। হেরেদাতাস এর বণনা িনেয় 

িসরাজ তুেল ধেরেছন িলিদয়ার রাজা কাঁদল বা কা েলর পরমা সু রী রাণীর কথা। িনেজর 

আন  আর কােরার সােথ ভাগ না করেল কাঁদেলর তৃি  িছল না। একিদন িতিন সনাপিত 

গাইসনেক বাধ  করেলন মিহষীর ন প ত  করেত। সকথা জানেত পের অপমািনতা 

মিহষী সনাপিতেক ডেক পািঠেয়েছন। রাণী সনাপিতেক জানায় তার অনাবৃত, অনুপম সৗ য 

দেখেছ এমন দুজন পু ষ জীিবত থাকেত পাের না; হয় রাজােক মরেত হেব, নয় 

সনাপিতেক। সনাপিত রাণীর কথায় রাজােক হত া কেরেছন। এইভােব সনাপিত মসনদ এবং 

অন ান  মিহষীেদর করায়  কেরেছ এবং িলিদয়ােত নতুন রাজবংেশর সূচনা হয়। 

িসরাজ হয়েতা াচীন িমথ থেক কািহিনর এই অংশ হণ কেরিছেলন। তারপর অবশ  

কািহিনর মাড় স ূণ অন িদেক ঘুের যায়। আরব পযটক জাইদ িঘন ই ািহেমর ভােব 

বারমাক তার পূব ৃিত িফের পেয়েছ। বারমাক কৃতপে  বৗ  িছেলন। মন আটক ও 

মণা য়ধারার পু  ক। বারমাক বা েকর বাল  ৃিতর সােথ িমেশ গেছ ভয়াবহতা। 

য়ধারােক ব িভচােরর অপরােধ সংঘকতা ম ভূিমেত িনবাসন িদেয়িছল। যার অথ ু ধা-তৃ ার 



 

কারেণ িতেল িতেল মৃতু । িবেদেশ দাস হেয় িভ  পিরেবেশ বারমাক যা ভুেল িগেয়িছল; সই 

ৃিত িফের আসায় স রামা  অনুভব কেরেছ। সামািন, রাজ  সব তার কােছ তু  হেয় যায়। 

মােয়র অনুস ােন স ম ভূিমেত িগেয়েছ। যিদও এতিদন পর অি খ  ছাড়া িকছু খঁুেজ পাওয়া 

স ব নয়। আবার অন িদেক বারমােকর ব থ েম তার া ন ভুকন া িবলিকস আ হত া 

কেরেছ। িবলিকেসর মােয়র ষড়যে  আতস কাঁেচর মাধ েম ম সূয দখেত িগেয় বারমাক তার 

দৃি শি  হািরেয়েছ। বারমাক অ  হেলও তার অ েভদী মমদৃি  িদেয় সব িকছু বাঝার চ া 

কের। সামািনর সােথ তার পুনিমলন হেয়েছ। দু-জেনই পিব  নগর জ জােলম; যখােন 

সামািনর মা আেগই িনেয়েছন সখােন আ য় নেব। এই ইি ত এর মধ  িদেয় উপন াস শষ 

হেয়েছ। 

উপন ােস িমেথর সােথ তীক িমেলেছ। ধান তীক জল; যা ম ভূিমর দেশ অমূল  

স দ। বারমাক িদল দ নদীর উৎস আিব ার কেরেছ। বিণক অব ায় স মােয়র পিরণিতর 

িতেশাধ িনেত সংঘ শরেক পাথর মের হত া কেরেছ। িপতা আযক িনেদশ দন সহ  

তৃ াতেক জল িদেল তার ায়ি  হেব, বারমাক তাই কেরেছ। ব  সমেয়র ব বধােনর পর 

সহ তমা প সামািনেক পেয়েছ। বারমাক যন জীবনদা ী জেলর পু ষ; যােক অ  কের 

দয় িবপরীত ম সূয। িশিরন-ফরহােদর িমিথক াল কািহনীেতও জেলর াবল  ও তীক দখা 

যায়। িমথ, ম ািজক ও বা ব সুদূর অতীেতর কা াহার বা পারস , আধুিনক যুেগ মুিশদাবােদর 

ত  াম ও মহানগর, িসরাজ িচি ত ও িচি ত কেরেছন দ তা ও সহমিমতা িদেয়। 

ঔপন ািসক িসরাজ ধু কােলর িকংবা যুেগর পযেব ক মা  নন। কাল ও যুগ অিত া  

জীবন ও সময় সত  তাঁর উপন ােস অনায়াস কৗশেল ধরা পেড়েছ। এই কােজ িতিন যুগকােলর 

উপকথা, িকংবদি েক ব বহােরর মাধ েম খুব সহেজই ল  মা ায় উ ীত হেয়েছন। লাকায়ত 

মানবজীবন, ধম, মনুষ , দশন, িব ান ও ইিতহাস চতনােক সংিমি ত কের িতিন এক 

আখ ান ভুবন তির কেরেছন; যা সমকালীন লখকেদর থেক তাঁেক আলাদা মা া দান কের। 

এখােনই সয়দ মু াফা িসরােজর ঔপন ািসক স ার কুশলী ও শি শালী িদকিটর পিরচয় পাওয়া 

যায়। 



 

ঙ. িন বেগর অব ান :  

বাংলা ভাষার আিদ িনদশন চযাপেদ িন বগীয়েদর জীবনকথা বশ  সহকাের বলা হেয়েছ। 

চযাপেদ সরব, ডাম, চ াল, কাঁপািল ইত ািদ জািতর পিরচয় বশ কেয়কজন পদকতার পেদ 

িচি ত। সরব জনজীবেনর পিরচয় পাই ২৮ এবং ৫০ সংখ ক পেদ। এই পদ দুিট থেক জানা 

যায় সবররা বাস করেতা পাহাড় িকংবা জ ল ঘরা জায়গায়। ময়ূেরর পালক িনিমত পাশাক 

িছল তােদর পিরধােনর ব । ডাম জীবেনর প িচি ত হেয়েছ ১০, ১৪, ১৮ ও ১৯ সংখ ক 

পেদ। কাপঁািল বা কাঁপািলক জীবেনর ছিব পাই ১০ ও ১৮ সংখ ক চযােত। ৪৭ এবং ৪৯ 

সংখ ক চযােত রেয়েছ চ ালেদর জীবনকথা। বড়ু চ ীদােসর ‘ কৃ কীতন’ কােব  অ জ 

গাপ-জীবন ও সমােজর িচ  অি ত হেয়েছ। কােব র নায়ক কৃ  গায়ালা বালক িহেসেব মােঠ 

রাখািল কের। নািয়কা রাধা গাপবধূ হােট-বাজাের দুধ, দই িবি  কেরেছ। মনসাম ল কােব  

দখেত পাই ব লা ও লিখ র ডােমর ছ েবেশ িনজ দেশ িফের এেসেছ। িবজয় ে র কাব  

চ াল জীবেনর কথা আেছ। চ ীম ল তথা মধ যুেগর  কিব মুকু  চ বতীর কােব  দিখ 

কালেকতু ও ফু রার অনুষে  ব াধ জীবেনর একিট পূণা  জীবনিচ  ও জীবনচযার ছিব 

েপ অি ত হেয়েছ। ব াধ জীবেনর খাদ ; ব , বাস ান, সামািজক রীিত-নীিত-আচার, 

তােদর িববাহাচার-অনু ান-সং ার, তােদর সাধভ ণ অনু ান, অথৈনিতক জীবন-জীিবকা সম  

িকছু উেঠ এেসেছ এই কােব । িশবায়ন কােব ও াত  মানুেষর পিচ  কিবরা অ ন কেরেছন। 

মৎস ধরা ও শ পরা পালা দুিটেত কাচনী সমােজর কথা আেছ। মৎস  ধরা পালায় দখা যায় 

দবী পাবতী বাগিদনী বেশ খাল-িবল সেঁচ মাছ ধেরেছন। পরবতীেত চতন েদেবর আিবভাব, 

নানক, কবীেরর ভাব౼িন বগীয় মানুেষেদর জীবন িচ েণ ব াপকতা এেন িদেয়েছ। এই পযােয় 

দখা যায় াত  মানুষ মযাদায় ভূিষত। আধুিনক বাংলা সািহেত ও াত  জীবেনর পেরখা 

নানাভােব অি ত হেয়েছ। তােদর িত শতা ী পূিজত অপমান, লা না ও অত াচােরর িব ে  

লখকরা সা ার হেয়েছন। আথ-সামািজক এই পটভূিমর ওপর দাঁিড়েয় সয়দ মু াফা িসরাজ 

াত  জীবনেক উপন ােস কীভােব তাঁর দৃি েত দেখেছন, তা আমরা তুেল ধরার চ া করেবা।  



 

িসরােজর ‘তৃণভূিম’ উপন ােসর ক ভূিমেত আেছ সানািটকুিরর িব ীণ অনাবািদ মাঠ-

িবল-বাঁওড়। এই তৃণভূিম িন বগীয় মানুষেদর কােছ অমৃেতর পসরা িনেয় যন বেস আেছ। মাঠ 

চরানী মেয়রা, বাথানওয়ালা, িকংবা ু িধত মানুেষরা অে র জন  এখােন পেড় থােক। জলাভূিমর 

িবেল কউ মাছ ধের, কউ গিল, কাঁকড়া ধের, শালুক তােল, প চাকা ও প মূল তুেল খায়। 

খােদ র পসরা থের থের সাজােনা এখােন। বন িশস, বন আলু, কুলেশপ ফুল, বিচঁ ফল হেয় 

থােক গােছ গােছ। িনর  মানুেষরা তা সং হ কের, ােণ বাঁেচ। ঢ ামনা সাপ ধের, সানাগিদ 

জ -জােনায়ার মাের। পািখওয়ালারা এেস পািখ ধের িনেয় িবি  কের। এ যন রাজার এক 

ভাঁড়ার ঘর, যার দুয়াের কােনা হরী নই। তাই এই কৃিত ভা ার থেক অেঢল স দ 

কুিড়েয় িনেয় যায় গরীব- রেবার দল। খরকাটা, বাথানওয়ালা, গয়লা, রাখাল, মাঠ চরানী কন া, 

পািখওয়ালা েত েকই তৃণভূিমেত খঁুেজ পায় বাঁচার আ াস। তৃণভূিমর স ান হেয় বঁেচ থােক 

তারা। িসরাজ িলেখেছন౼‘‘ চােখর উপর ভাসিছল সইসব ু ধাত রাখাল ছেলেদর দৃশ ౼এক 

মুেঠা চাল নালার হলুদ জেল িভিজেয় রেখ চারপােশ িবরাট যারা ঘুের বড়ায়, সইসব কুনাই 

বাউির মেয়েদর কাঠকুেটা শাক-মাছ- গিল-কাঁকড়া সং হ কের বঁেচ থাকা, আর কেতা মিরয়া 

চাষাভুেষার র  জল করা ফসেলর ত ডুিবেয় দওয়া ভয় র বন া, কেতা যুগ-যুগা রকােলর 

বার বার ভে র জীণ চল িব বুেক িনেয় এই তৃণভূিম িন ু র আর িনিবকার হেয় আেছ।’’৩৮  

কেলজ ফরত িনশানাথ ভুলেত পােরিন বাল সাথী মািনক, গ ুেদর কথা। তাই স চেল 

িগেয়েছ কুনাই বাউির পাড়ায়, িবেলর ধাের। মৃত মা রে রীেক খঁুেজ বড়ায় কৃিতর মেধ । 

স  ঘেরর ছেল িনশানাথ কুনাই-বাউির পাড়ার বুেনা রাখাল, গয়লােদর সােথ িমেশ তােদর 

পৃিথবীটােক িচনেত পেরেছ౼‘‘ কৃিত জগেত পা িদেলই সব ালা সব দুঃখ-ক  হাস করভােব 

িমেথ  মেন হয়। বনা-উলু-কাশ-কুেশর ওপর উড়  জাপিত, ঘাস ফিড়েঙর ছাটাছুিট িহজল 

বাবলার ডাল-পালার বনচড়ুইেয়র ঝাঁক-কেতা রকম িবিচ  কলরব, আর িনভ  রােদর বুেক 

সারমান ছায়া।’’৩৯ মািনক, গ ুরা তােক বেনর রাজা কের রােখ। িনশানাথ হেয় ওেঠ ‘ কৃিতর 

পাঠশালায় পড়ুয়া’।   



 

‘তৃণভূিম’ উপন ােস সবেচেয় সংেবদী, বিল  ও িতবাদী চির  মািনক। মািনক, গ ুরা 

বাথােনর মাষ চড়ায়। তৃণভূিমর কাটের কাটের ঘুের বড়ায়। মািনেক দুেধ আলতা রেঙর মাষ 

‘ সানালী’ আর গ ুর মােষর নাম ‘আকালী’। তৃণভূিম মািতেয় বড়ায় তারা মাষ িনেয়। এইসব 

অ জ িণর বাথানজীিবেদর অ দা ী তৃণভূিমেত যিদন যাি ক অিভঘাত নেম আেস, সিদন 

সব থম িতবাদ এেসিছল মািনেকর মন থেক। মািনক জােন পরাশর িকংবা পািলত সােহবরা 

যখন বাঁধ িদেত  করেব, তমনই ারকার জেলা ােস ভেস যােব তােদর সুেখর বাঁধন। 

তােদর অি ও িবপ  হেব। িসরাজ িলেখেছন౼‘‘এক সময় একটা িহজল গােছর নীেচ দাঁিড়েয় 

ওরা এ অরণ েক নতুন কের িচেন িনল। র  ও িহংসার বাইের আর এক শা  িনজন 

জীবনধারা এখােন চলেছ, যার মেধ  প পািখ সরীসৃপ কীট-পতে র জীবজগৎ আবহমান কাল 

ধের বেড়া িন ি , বেড়া আ । ওরা পর রেক শ কের সই আ  আর িন ি  

জীবনধারার ন অনুভব করেত চাইল। গভীর িব লতায় দুিট ঠাঁট আর দুিট ঠাঁটেক ধের 

রাখল কেয়ক মুহূত।’’৪০   

ামীণ বৃে  বেড় ওঠা মানুেষর মুেখর ভাষা ব বহারই াি ক জনপথ কি ক 

উপন ােসর মূল বিশ । উপন াস একক ভাষার আিধপত  ীকার কের না। িমখাইল বাখিতন-

এর মেত౼‘‘The novel…that denies the absolutism of a single and unitary 

language as the sole verbal and semantic centre of the ideological word.’’৪১   

একিট বৃহৎ অ েলর ু  ু  ভািষক স দায় আধুিনক উপন ােস পূণ ভূিমকা 

পালন কের থােক। িসরাজ ‘তৃণভূিম’ উপন ােস সই শত পূরণ কেরেছন। কুনাই-বাউির-

সাঁওতাল-আিদবাসীেদর ব ব ত মুেখর ভাষা এই উপন ােস সাবলীলভােব খাপ খেয়েছ। যমন౼  

১. ‘‘কী কপাল দ াগ গ, িবল বাদােড়, এটুকন িসে ল পাই না ঢুঁেড়। …হ াঁ গা ছােটাবাবু, 

কী মাে  বর ালছ বুেলািধিন?  পি  না মানুষ? হ,ঁ বুেলা, ডর িকেসর? ই ত মানুষ মারা 

ঠাঁই বেত!’’৪২  



 

২. ‘‘হা িদিদ। এখন ও মােনর কুেটা বল না। ওই লাকটা িক ন কের এেখেছ তুেক? 

…আিজৎ জুেড় তুর জয় জয়া ার িদিদ গা, তমু তুর মেনর ভরমািট ঘুচল না।’’৪৩  

িসরােজর ‘িনলয় না জািন’ উপন ােস মদনচাঁদ ফিকর ও আবদু ার কথায় লখক ই াবােদর 

মাদার িপেরর মলা দখেত িগেয়েছন। সখােন িতিন আ য় িনেয়েছন মদনচাঁেদর বািড়েত। 

ফিকেরর অভােবর সংসাের আিতেথয়তা হণ কের সবাই িপেরর মলায় যান। এই মলা 

ফিকরেদর িমলন মলা। মলার আধ াি ক গান িল িসরােজর দৃি  আকষণ কেরেছ। স েম 

দিখেয়েছন কা েনর পিরণিতর কথা। ূল লালসার কামনায় দ  হেয় কা েনর শষ আ য় 

হেয়েছ শহেরর বাগান বািড়র পিততা পি েত। িসরাজ এখােন িন বগীয় মানুষেদর িবলাভ-

বভেব আকৃ  হেয় ক ণ পিরণিতর কথা রণ কিরেয় িদেয়েছন।  

ব ি  জীবনেকি ক াত  জীবনা য়ী উপন াস িলর িকছু িকছু কািহনীেত দখা যায় 

অত াচার লাি ত ব ি জীবন উপজীব  িবষয় হেয় উেঠেছ। এইসব কািহনী িবে ষণ করেল দখা 

যায় াত  মানুষ উ তর িণ ও সমােজর মানুেষর ারা শারীিরকভােব, মানিসকভােব িকংবা 

অথৈনিতক িদক িদেয় লাি ত হেয়েছ, অত াচািরত হেয়েছ। িসরােজর ‘নদীর মতন’ উপন ােস 

দখা যায় াত  মানুেষরা িন মােনর আহারািদ হণ কের িদন যাপন কের চেলেছ। তােদর 

বণনায় িসরাজ িলেখেছন౼‘‘বাঁশ বেনর আড়ােল হ া কের মুিনশরা মািট ফলেছ। ধির ী 

সাঁওতাল ডাঙায় ঢুেক িদেরংেয়র বািড়র সামেনর যায়। উেঠােন িদেরংেয়র মা কেত দওয়া ধান 

নেড় িদি ল। ধির ীেক দেখ মােছর চােখ তাকায়।’’৪৪  

সয়দ মু াফা িসরােজর ‘ বদবতী’, ‘নীল ঘাড়া’, ‘জানমাির’ ভৃিত উপন ােস বাগিদ, 

ডাম, কুনাই, বাউির সমােজর গা ী জীবেনর পিরচয় পাওয়া যায়। গাজন উৎসব উপলে  

এইসব মানুেষরা পড়  িবেকেল সমেবত হেয়েছ মি র তলায়। বছেরর িতিট িদনই এেদর 

জীবন দাির  ও অনটেনর মেধ  কােট। আনে র পরশ বলেত এই গাজেনর িদন। এই 

িদনিটেত পূেজা উপলে  পাঁঠা বিল িদেয় রােতর অ কার  হেতই উ  আনে  মেত 

ওেঠ। ক  ভের মদ খায় আর িবিচ  রকেমর সঙ সেজ আন  উপেভাগ কের। কউ দােরাগা 



 

সােজ, কউ হনুমান, কউ বাবু, কউ ছড়া কােট, কউ তােদর সমােজর কেল াির িনেয় গান 

ধের।  

উপিরউ  াত  জীবনেকি ক উপন াস িল আেলাচনার মধ  িদেয় উেঠ এেসেছ তােদর 

আথ-সামািজক, রাজৈনিতক, সাং ৃ িতক, ধমীয় জীবেনর পিরচয়। ল ণীয় িবষয় অত াচািরত, 

লাি ত এই মানুষ িলর িত িসরােজর সহানুভূিত ায়ই দখা গেছ। তাই তােদর য ণাকাতর 

দেয়র ক ণ আিত মম শী প পেয়েছ। উপন াস িলর মধ  িদেয় আমরা িবিচ  মানব-

মানবীর পিরচয় পেয়িছ। িসরােজর উপন ােসর পটভূিমর বিচ ও কম নয়; উেঠ এেসেছ 

বাংলার াম, নদী, িদিঘ, া র, শহর এবং শহরতলীর কথা। ঘটনা ও চিরে  িন বগীয় 

মানুেষর মুেখর কথা ব ব ত হেয়েছ  
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