
চতুথ অধ ায় 

‘‘ৈসয়দ মু াফা িসরাজ ও সমসামিয়ক বাংলা ঔপন ািসক’’ 

দশভাগ পরবতী বাংলা সািহেত  একজন সফল ঔপন ািসক হেলন সয়দ মু াফা িসরাজ 

(১৯৩০ ২০১২)। তেব গ কার িহেসেবও িতিন আলাদা স েমর দাবী রােখন। ‘ইবিলশ’ ছ নােম 

কািশত তাঁর থম রচনা ‘কাঁিচ’ (বহরমপুর, ‘সু ভাত’ পি কায়)। িবিশ  গদ কার িহেসেব 

পিরিচিত লাভ কেরন ‘অমৃত’ পি কায় ‘সীমা  থেক ফরা’ (১৯৬২) কািশত হবার পর 

থেক। ১৯৬৩ সােল সা ািহক ‘েদশ’ পি কায় কািশত ‘ভােলাবাসা ও ডাউন ন’ নামক গে  

তাঁর খর িতভার া র মেল। াম ও শহেরর বিচ ময় মানুষ িতিন দেখেছন; েনেছন 

তােদর হািস ও কা া। য অদৃশ  তাঁিত আমােদর জীবেনর তাঁেত সাদা-কােলা বা রিঙন সুেতা 

বুেন চেলেছন তার খবর িতিন িদেয়েছন। কখেনা িতিন িনেজ ব া, কখেনা চিরে র ঘটনার 

ব াখ াকতা। শষপয  সয়দ মু াফা িসরাজ মানুেষর র -মাংেসর চহারােক, দেয়র র মাখা 

িশরােক ধরেত চেয়েছন। পতৃক সূে  া  মাকসবাদী িচ া-ভাবনা িসরােজর কথা সািহেত র 

আিঙনােত মােঝ মােঝ এেসেছ। আসেল িতিন িছেলন গভীর জীবনবাদী। িব ৃত জীবেনর 

পিরসের ঘেট যাওয়া অজ  ঘটনা িলেক িতিন তী  দৃি েত পযেব ণ কেরেছন। আর সই 

পযেব ণীর িনগূঢ় বিহঃ কাশ ঘেটেছ তাঁর উপন ােস। তাঁর উপন ােসর িবষয়ৈবিচ  ও 

অিভনব , লাকজীবেনর িবিভ  িদক, নাগিরক জীবেনর কুিটলতা, সং ার-কুসং ার ভৃিত 

িবষয় িল উপন ােস ঘুের িফের এেসেছ। 

বাংলা কথাসািহেত র ধারায় সয়দ মু াফা িসরাজ কৃত অেথ একজন ‘অলীক মানুষ’। 

সািহত  িতভা, অিভ তা ও গভীর জীবনেবােধর সম েয় িতিন য িনজ তার া র রেখ 

গেছন গ -উপন ােস তা শংসার অতীত। গ  এবং উপন াস িমিলেয় িসরােজর রচনা কম 

নয়। বশ কেয়কিট উপন াস উ  শংিসত এবং পুর ৃ ত। তাঁর উপন ােসর জগত িবিচ ময়। 

সই অিভ তা তথা অনুভব সি ত হেয়িছল মুিশদাবােদর াম, কৃিত ও মানুেষর জীবনচযা 



থেক। িসরােজর আ কথা থেক জানা যায় য িতিন শশেবর িত মা ািধক দুবল 

িছেলন౼‘‘আমােদর াম খাশবাসপুর থেক নেম গেল ারকা নদীর িব ীণ অববািহকা। 

চাষাবাদ হত না। উলুকােশর জ ল। খাগির মােন ছাট ছাট নালার মেতা আর িবল। বই ফেল 

রাখালেদর সে  ঘুের বড়ােনা౼এই হে  াধীনতার আন ।’’১ িসরােজর অিধকাংশ উপন াস 

জুেড় আেছ এই কৃিত এবং তার মানুেষর কথা। স ত বলা দরকার মুিশদাবােদর মাঠ, িবল, 

উি েদর িববরণ পাওয়া যায় সািহিত ক অতীন বে াপাধ ােয়র রচনায়౼‘‘হাটঁেত হাঁটেত স 

মােঠর আমগাছ েলার িনেচ চেল এেসেছ। িক িনলুম! ...দূের শনবািড়টা ধু জেগ আেছ। 

...তারপর িহজেলর িবল। শষ নাই তার। স িহজেলর জল পাঁচ বছের মা  একবার পার 

হেয়িছল। দশ মাইেলর ওপর িবলটা। যন শষ নাই। ীে  নদীনালায় িকছু জল 

থােক౼তারপের খাঁ খাঁ া র। খেড়র বন-মাঠ তামােট রেঙর হেয় যায়। ...বষায় তার প 

ভরবী। দু-পােশর ামগ  ঘির বন ায় কখেনা ভািসেয় িনেয় যায়।’’২ অতীেনর গে র ভুবেন 

কৃিতর আেমজ থাকেলও সখােন মানুেষর অ গত শাক, দুঃখ, হতাশা, বদনা ও ৃিতর 

রণ অিধক িচি ত হেয়েছ। আর িসরােজর উপন ােস কৃিতর সে  বিণত হেয়েছ িহংসা, 

কামনা-বাসনা, হত া ও িতহনেনর কািহনী। তাঁর কথায়౼‘‘ য অ েল আমার বেড় ওঠা, 

সখানকার মানুেষরা খুব দুধষ িছল। ভীষণ খুেন িছল। খুন-খারািপ দখেত দখেত মানুষ 

হেয়িছ। এই হত া, িহংসা দেখ দেখ আিম িনিল তার পাঠ কৃিত থেকই পেয়িছ।’’৩ 

অতীন বে াপাধ ায় (১৯৩৪-২০১৯) দশ ভােগর ফেল বাঙািলর শকড় হারােনা নানা 

সংকটময় িদন িলর কথা উে খ কেরেছন তাঁর উপন ােস। তারঁ উে খেযাগ  উপন াস েলা 

হল౼‘সমু  মানুষ’ (১৯৬০), ‘সমু  পািখর কা া’ (১৯৬১), ‘একিট জােলর রখা’ (১৯৬২), ‘েশষ 

দৃশ ’ (১৯৬৪), ‘মানুেষর ঘরবািড়’ (১৯৭৮), ‘ঈ েরর বাগান’ (১৯৭৮), ‘নীলক  পািখর খাঁেজ’ 

(১৯৭১), ‘অেলৗিকক জলযান’ (১৯৭৫), ‘মানুেষর হাহাকার’ (১৯৮১), ‘ন  ঈ র’ (১৯৮৪) 

ভৃিত। অতীেনর লখা সবেচেয় জনি য় উপন াস হল ‘নীলক  পািখর খাঁেজ’। িছ মূল 

মানুেষর সে  রাে র, ব ি র ময় জীবন যাপন উপন াস িলেত নতুন ভােব দখা িদেয়েছ।  



 

‘নীলক  পািখর খাঁেজ’ উপন াসিটর পটভূিমেত রেয়েছ পূববে র একিট ােমর ৃিত, 

দশ-িবভাগ, িহ ু-মুসলমােনর স ক, জিমদার থার স ক, আর সই অতীতেক িফের না 

পাবার বদনাই উপন াসিটর কািহনী জুেড় বািহত হেয়েছ। উপন াসিটর েত আেছ ঈশেমর 

যা া এবং শেষ তার ি য় শেখর তরমুজ লতার িভতের ঘেটেছ তার মৃতু । ঠাকুরবািড়র অে , 

েহ, যে  মানুষ হেয়েছ ঈশম; স িহ ু িক মুসলমান এ িনেয় মাথা ঘামাবার অবকাশ পায়িন। 

কােজর মধ  িদেয়ই স আন  খঁুেজ পেয়েছ। িক  একিদন সব  ভেঙ তছনছ হেয় যায়। 

মানুষ নয়, সখােন বেড়া হেয় উঠল জাত; মানবতার  নয়, বেড়া হল িহ ু না মুসলমান। 

অতীন সই বদেল যাওয়া ইিতহােসর অধ ায়েকই তুেল ধেরেছন। সয়দ মু াফা িসরােজর কথায় 

অেনকটা এইরকম౼পেথর পাঁচালীর পর এই হে  ি তীয় উপন াস যা বাংলা সািহেত র মূল 

সুরেক অনুসরণ কেরেছ।  

অতীন বে াপাধ ােয়র আ জীবনীমূলক উপন াস হল ‘অেলৗিকক জলযান’ (১৯৭৫)। 

ায় সাওয়া দুই ল  শে র সুিনপুন সমােরােহ িতিন গেড় তুেলেছন এক িবশাল ইমারত, যা 

ধু আয়তেন নয়, ব  বিচ  বণময় ঘটনায়, িনিবড় রহস ময়তার এবং চমৎকািরে  অসাধারণ। 

দশ-ভােগর ত  অিভ তার পূবাপর সমি ত নীলক  পািখর খাঁেজ’-র িকেশার নায়ক সানা 

উ া  হেয় এই বাংলায় এেস ত  জীবন-সং ােমর মুেখামুিখ হেয় ধুমা  বঁেচ থাকার 

তািগেদ এম. এস িমউল ব াংক জাহােজ সবেচেয় িনচু পেদ কালবয় হেয় িনযু  হেয়েছ।  

ভেঙ গেছ, এখন বতমােনর সে  িটেক থাকার লড়াই। 

সুনীল গে াপাধ ায় (১৯৩৪-২০১২) এই সমেয়র একজন িবখ াত কথাসািহিত ক। ‘আ  

কাশ’ (১৯৬৬) তাঁর থম উপন াস; াধীনতা পরবতীকােলর বাঙািল ত ণ-ত ণীর আশা ও 

বদনার কথা ব  কেরেছন এই উপন ােস। এছাড়াও তারঁ উে খেযাগ  উপন াস িল 

হল౼‘অজুন’ (১৯৭১), ‘জীবন য রকম’ (১৯৭১), ‘আিমই স’ (১৯৭৪), ‘গরম ভাত অথবা িনছক 

ভূেতর গ ’ (১৯৭৮), ‘েসই সময়’ (১ম খ  ১৯৮১, ২য় খ  ১৯৮২), ‘ থম আেলা’ (১ম-১৯৯৬, 

২য়-১৯৯৭), ‘অন  জীবেনর াদ’ (২০০০) ইত ািদ।  



 

সুনীেলর উপন ােস আেছ সমকােলর জীবন উ াপ। তাঁর উপন াস সমাজ- চতনা ও 

জীবন- চতনার ফসল। ‘ থম আেলা’-য় বাংলার সে  সে  ি পুরার আখ ান এেসেছ। ১৮৮৩ 

ি া  থেক ১৯০৭ ি া  পয  ভারেতর জাতীয়তাবাদ, ি পুরার রাজবািড়, পরাধীন 

বাঙািলর দয় য ণা এখােন কািশত হেয়েছ। উিনশ শতেকর কলকাতার সমাজ জীবন 

পির ু ট হেয়েছ ‘েসই সময়’ উপন ােস। বাংলােদেশর নবজাগরেণর িবে ষণ এবং ইিতহাসা য়ী 

চির েলা যথাযথ ভােব পির ু ট হেয়েছ। দশ-ভােগর পর পূবব  এবং পি মব ౼দুই বে রই 

সাধারণ মানুষ অিনি ত অ কােরর িদেক এিগেয় গেছ, সুনীল গে াপাধ ায় উপন ােস স কথাই 

বেলেছন। 

‘পূব পি ম’ উপন ােস তােপর ব ি জীবন, িশ -সািহত -রাজনীিত খঁুেজ পাই। 

পি মবে  তােপর জ ভূিম, পুকুেরর মাছ, খত-খামার সব হািরেয় যায়। বাপ-ঠাকুরদার িভেট 

মািট ছেড় চেল আসেত হয় অন  আর এক ভুবেন। পূব পািক ান থেক িছ মূল মানুেষর সই 

জবরদখল করা বািড়, অিসত বরেণর মৃতু , বরদাকাে র মৃতু র সে  পুরাতন সমেয়র িনি ত 

িবদােয়র আভাস, ব ি গত অিভ তার আেলােক উ র কলকাতার বিশ , নতুন গেড় ওঠা ঝাঁ-

চকচেক দি ণ কলকাতার জনপদ, িশি তা নাগিরকার পাশাক-পির দ, আচার-আচরণ যমন 

একটা সমেয়র অিনবায পিরবতনশীলতার ছিবেক তুেল ধেরেছন তমনই ওই সমেয়র অিনবায 

ভােব িক আ যভােব পাে  যাে  মানুেষরা। জাতপাত, িহ ু-মুসলমান স ক, 

সা দািয়কতা, িহ ু েদর িত মুসলমানেদর অহং আচরণ, সয়দ বংশজাত মানুেষর ব ি  

স  িপতা সয়দ আ ুল হািকম সােহেবর িহ ু েদর িনচু ান করা এ সব সমেয়র দিলল েপ 

সুনীলেক কখেনা খুিশ কেরেছ౼কখেনা িতিন িনছক ইিতহাসকার েপ তার ব াখ া িদেয়েছন। 

তাপ, তােপর ী মমতা, বুলা, মামুন, মামুেনর ী িফেরাজা; এেদর সুখ-দুঃখ, হািস-কা া 

সমেয়র দিলল হেয় আেছ।  

ফু  রায় (১৯৩৪) াধীনতা পরবতী বাংলা তথা ভারেতর িবিভ  অ েলর মধ িব  ও 

িন িব  মানুেষর সমাজ-িববতেনর ইিতহাস রচনা কেরেছন। তাঁর উে খেযাগ  উপন াস েলা 

হল౼‘পূবপাবতী’ (১৯৫৮), ‘েকয়া পাতার নৗকা’ (১ম-১৯৬৯, ২য়-১৯৭০), ‘ধমা র’ (১৯৮৪), 



 

‘রামচির ’ (১৯৮৫), ‘আকােশর নীেচ মানুষ’ (১৯৮১), ‘িস ু পােরর পাখী’ (১৯৫৮), ‘ভােতর গ ’ 

(১৯৮১), ‘মানুেষর যু ’ (১৯৮৩) ইত ািদ। তাঁর ‘িস ু পােরর পাখী’ ১৯৮৩- ত বি ম পুর ার 

এবং াি কাল ২০০৩ ি াে  সািহত  আকােদিম পুর ার পায়।  

‘পূব-পাবতী’- ত এেসেছ গা ী জীবেনর কথা। পাহােড়র অিধবাসীেদর জীবনাচরণ, নাগা 

জীবেনর কেঠার বা ব ছিব অি ত হেয়েছ। তােদর (নাগােদর) মুেখ অিভনব বাংলা সংলাপ 

বিসেয় লখক স ূণ অপিরিচত নাগা স দােয়র গা ী জীবন ভাবেক বাঙািল পাঠকেদর 

কােছ নতুন ােদ উপ ািপত কেরেছন। ‘েকয়া পাতার নৗকা’-য় উ া  জীবন, ম, সমস া, 

রাজৈনিতক ও সামািজক সংকট িচি ত হেয়েছ। িবনুর চাখ িদেয় লখক দিখেয়েছন যু , দা া, 

ম র, াধীনতা, দশভাগ। ‘ভাগাভািগ’ উপন ােস একিট িহ ু পিরবার এবং একিট মুসলমান 

পিরবােরর কািহনী িববৃত হেয়েছ। চূড়া  পিরণিতেত দখােনা হেয়েছ, আলী হােসনরা 

ি িটশেদর ইি য়া ছেড় পালােত চায়। আর এই সুেযােগ মুসলমানেদর একটা আলাদা রাে র 

দাবী উেঠ আেস। তখনই গালমাল বেধ গল দুই পিরবাের। এরপর দা া, ফল প বাংলা 

ি খি ত হেয় যায়। 

ফু  রােয়র ‘রাম চির ’ উপন ােস আ িলক উপন ােসর নানা ল ণ রেয়েছ। অধ াপক 

সেরাজ বে াপাধ ায় ‘উিনশ িবেশর কড়চা’ ে  এ িবষেয় আেলাকপাত কেরেছন। ফু  রায় 

এই উপন ােস য অ লেক বাংলা উপন ােস ব বহার করেলন সখানকার মানুেষর মেধ  

জাতপােতর সমস া, আথ-সামািজক পিরি িত, মানুেষর িণিবন াস ত ভােব দেখেছন এবং 

সহানুভূিতর সে  তুেল ধেরেছন।  

‘আকােশর নীেচ মানুষ’ উপন াসিটর পটভূিমেত রেয়েছ রাঁিচর িনকটবতী গা িদয়া 

অ ল। এই খালা আকােশর নীেচ জিম অেনক থাকেলও সাধারণ মানুেষর ভােগ  জােট 

নামমা  জিম। ‘প া নদীর মািঝ’ উপন ােস কতুপুর অ েলর বািস ারা যমন ভােব মাথা 

ঁেজেছন িঠক একইভােব ঘেরর িপেঠ ঘর বািনেয় এলাকার মানুেষরা আ য় িনেয়েছন। জিমদাির 

থা উেঠ গেলও বনােম জিম করায়ও কের রােখ এলাকার অিধপিতরা। এর সে  যু  হেয়েছ, 

উঁচু জাত বনাম িনচু জাত। অথাৎ মানবতার অপমানই পািয়ত হেয়েছ এই উপন ােস।  



 

দেবশ রায় প ােশর দশেকর বাংলা কথাসািহেত র একজন অন তম িতিনিধ ানীয় 

ব ি । উপন াস রচনার ে  িতিন যমন নানা পরী ায় তী হেয়েছন িঠক তমনই ভােব 

উপন ােসর তাি কতােক অেনকটা  কেরেছন। উপন ােসর ফম স েক িতিন িনেজই 

বেলেছন౼‘‘ঔপন ািসেকর অিভ তা বা ানেক যা উপন ােস পিরণত কের সটাই তা কম। 

ায় চি শ বছর ধের গ -উপন াস লখার নানা চ ায় বার বার হয়েতা এখােনই ঠেক গিছ। 

ঠেক য গিছ তাও হয়েতা সব সময় বুিঝিন, বুিঝ না। যখন যখন িনেজর অতীতটােক একসে  

দখার মেতা চড়াইেয়র িদেক চেলিছ আর সই চড়াই থেক যতই চােখর সামেন বাংলা 

উপন ােসর সমতল িব ৃততর হে , তেতাই অসহায় ও মতাহীন াভ বুঝেত 

পারিছ౼ইউেরাপীয় মেডল আমােদর পির াণ নই।’’৪  

তাই িতিন সবদাই িনজ  আি েক উপন াস রচনার চ া কেরিছেলন। দশ ভাগ, উ া  

সমস া, দুিভ , ি তীয় িব যুে া র কােলর উে জনা, নতুন মূল েবাধ প ােশর দশেকর 

অন তম বিশ । িনমম এবং জিটল বা ব অনুভেবর গাঢ়তায় িনিমত হেয়েছ তাঁর কািহনী বা 

আখ ান। তাঁর রচনার মূল িবষয় মানুষ; নাগিরক ও াম  উভয় েরর মানুষ। দেবশ রায় 

সবািধক অনুপু  তথ সহ ঘটনার বণনা িদেয়েছন; যার জন  চির িল হেয় উেঠেছ সজীব। 

িতিন এক িবিশ েপ মানুেষর কথা ভাষা প িদেয়েছন। অধ াপক তেপাধীর ভ াচায দেবশ 

রায় স েক বেলেছন౼‘‘িতিন উপন ােসর মেনার ন ও ই া পূরেণর ধরনেক আমূল পাে  

িদেয়েছন। অজ  অ বয়েণ অেনকাথ দ াতনার িত া অেনক সহজ বেল িতিন িনি ধায় িবিচ  

উপাদােনর সংে ষণ কের গেড় তুেলেছন িতেবদনমূলক উপন ােসর আদল। এেত মনন ও 

অনুভূিত, বা ব ও ক না ি বাচিনক ঐেক  িবধৃত। আর, বাংলা সািহেত র সীমা  এেত সািরত 

হেয় ত  ও সমা রাল ভারতবেষর উপি িতেক উপন াস- নার আেধয় কের িনেয়েছ।’’৫  

িতভাবান এই ঔপন ািসেকর জ  বাংলােদেশর পাবনা জলার বাগমারা ােম ১৯৩৬ 

ি াে । িপতা ি তীশচ  রায়, মাতা অপণা, িপতামহ উেম  রায়। ১৯৫৫ ি াে  ছা  

জীবেন ‘েদশ’ পি কায় কািশত হয় তাঁর থম গ  ‘হাঁড়কাটা’। িতিন দীঘিদন ‘পিরচয়’ 

পি কার স াদক িছেলন। তাঁর থম উপন াস౼‘যযািত’। দেবশ রােয়র উে খেযাগ  



 

উপন াস েলা হল౼‘আপাতত শাি  কল াণ হেয় আেছ’ (১৯৭৯), ‘যযািত’ (১৯৭৩), ‘মানুষ খুন 

কের কন’ (১৯৭৬), ‘মফ লী বৃ া ’ (১৯৮০), ‘েবঁেচ বতেত থােকা’ (১৯৮৪), ‘আ ীয় বৃ া ’ 

(১৯৯০), ‘খরার িতেবদন’ (১৯৯১), ‘ইিতহােসর লাকজন’ (১৯৯২), ‘উপেদশ িবেদশ’ 

(১৯৯৩), ‘সময় অসমেয়র বৃ া ’ (১৯৯৩), ‘লগন গা ার’ (১৯৯৫), ‘িত াপােরর বৃ া ’ 

(১৯৮৮), ‘িত া পুরাণ’ (১৯৯৭), ‘বিরশােলর যােগন ম ল’ (২০১০) ইত ািদ।  

‘যযািত’ থেক তাঁর উপন াস লখার য ধারািট িতিন বতন কেরেছন তােত দখা যায় 

িতিট উপন ােসর িবষয় যমন আলাদা, তমনই আলাদা উপ াপেনর ভাষাও। িত াপােরর 

মানুেষর জীবন বৃ া  হল ‘িত াপােরর বৃ া ’। আধুিনক িব ান ও যুি র হ ে েপ 

াকৃিতক পিরেবেশর বদেল যাওয়া এবং ফল প মানুেষর জীবন বােহর পিরবতন এই 

উপন ােসর মধ  িদেয় দখােনা হেয়েছ। ‘িত াপােরর বৃ াে ’-র মেতা তাঁর আর একিট 

মহাকািব ক উপন াস হল౼‘িত াপুরাণ’। দুিট উপন ােসর সমেয়র ব বধান ২০ বছর। এই 

উপন ােস পুরােণর মেতাই িত াপােরর মানুেষর জ -মৃতু -িববাহ, বংশ বণনা, দনি ন 

খাদ াভ াস, পাবণ, রীিত-নীিত, গান, ছড়া, ফাকালী, িছলকা, ব , রসরিসকতা, রাজনীিত ও 

িবিভ  চিরে র বণনা আেলািচত হেয়েছ।  

এই সমেয়র আরও একজন খ াতনামা কথাসািহিত ক শীেষ ু মুেখাপাধ ায়। িতিন জ  

হণ কেরন বতমান বাংলােদেশর ময়মনিসংেহ ১৯৩৫ ি াে র ২রা নেভ র। িপতার চাকির 

সূে  শীেষ ু বাল  ও কেশার উ রব , আসাম, িবহার িবিভ  জায়গায় িগেয়েছন এবং 

দেখেছন সখানকার সাধারণ মানুষেক। তাঁর উপন ােসর মেধ  ঘুের িফের এেসেছ আধুিনক 

িবি তাবাদী সমােজর একাকী , হতাশা, য ণা; যা িসরােজর উপন ােসর মেধ ও ল ণীয় িবষয় 

হেয় দাঁিড়েয়েছ। শীেষ ু মুেখাপাধ ায় ব  উপন াস রচনা কেরেছন, তার মেধ  উে খেযাগ  

উপন াস িল হল౼‘ঘুন পাকা’ (১৯৬৭), ‘উজান’ (১৯৭১), ‘পারাপার’ (১৯৭১), ‘মানব জিমন’ 

(১৯৮৮), ‘যাও পািখ’ (১৯৯৩), ‘পািথব’ (২০০১) ইত ািদ। িতভাবান এই কথাসািহিত ক ১৯৮৯ 

ি াে  সািহত  আকােদিম পুর ার পান।  



 

তাঁর থম উপন াস ‘ঘুণ পাকা’-ই তােক িত া দান কের। এই উপন ােসর নায়ক 

জীবেন তথাকিথত সুখ পেয়ও বঁেচ থাকার মােন খঁুেজ পায়িন। নায়ক শ াম আমােদর মধ িব  

অি ে র সংকটেক ন ভােব দিখেয় িদেয়েছ। লখেকর ভাবনায় িবি তার ভিবষ ৎ, 

মূল েবােধর অপচয় আমােদর ভািবেয় তােল। এই উপন ােসর মধ  িদেয় আধুিনক িবি তাবাদী 

সমােজর একাকী , হতাশা, য ণার কথা উেঠ এেসেছ।  

শীেষ ু মুেখাপাধ ােয়র  উপন াস িলর মেধ  অন তম হল ‘যাও পািখ’। এই 

উপন ােস ধান চির  জ গাপাল ও ননীবালা িব সংসােরর মানুষেক সুখী দখেত চান। 

উপন ােস ব ি  াথ নয়, সমি  াথই বেড়া কের দখােনা হেয়েছ। অন ান  উে খেযাগ  

চিরে রা হল౼রেণন, সােমন, িশলা, ইলা এবং রেণেনর ী বীণা; তােদরেক িনেয়ই উপন ােসর 

ঘটনা াত আবিতত হেয়েছ।  

তাঁর ‘উজান’ উপন ােসর মধ  িদেয় উেঠ এেসেছ একা বতী পিরবাের পু ষেদর 

িনঃ ৃহতার কথা, তােদর জীবনযাপেন বাউ ু েল ও ত াগী মেনাভােবর কথা। একা বতী 

পিরবাের ব ি জীবন বেল িকছু হয় না, যা হয় সবটাই যৗথ জীবেনর কথা। অথাৎ এই 

উপন ােসর মধ  িদেয় লখক একা বতী পিরবােরর ভােলা-ম  এবং পিরণিতেত সমেয়র সে  

খাপ খেয় চলা জীবনকথা তুেল ধেরেছন।  

শীেষ ু মুেখাপাধ ােয়র উপন ােসর মূল চির িল বিশরভাগই িন িব  পিরবার থেক 

উেঠ এেসেছ। তােদর বেড় ওঠা, জীবন-সং াম অেনক উপন ােসর মুখ  িবষয় হেয় দাঁিড়েয়েছ। 

িঠক তমনই ভােব ‘পািথব’ উপন ােস আমরা দখেত পাই ােমর দির  ঘেরর ছেল কৃ জীবন 

িতভাবেল িব ানী হেয়েছ। কৃ জীবন চিরে র মানিসক েরর িববরণ লখক পু ানুপু  

ভােব তুেল ধেরেছন। স শহের থাকেলও ামেক ভােলিন, তার বাবা মারা গেল ােম এেস 

পুকুেরর জেল ান কেরেছ। এই উপন ােসর বণময় চির িল হল౼িব ু পদ, রামজীবন, 

নয়নতারা, বীণাপািণ, চা শীলা, অপণা মুখ ব ি বগ। 

সেরাজ কুমার রায়েচৗধুরী বাংলা সািহেত র আিঙনায় আেসন ১৯২৭ ি াে । মুিশদাবাদ 

এবং তৎসংল  এলাকার কথা িতিন তুেল ধেরেছন তাঁর সািহেত । িতিন িছেলন সেচতন 



 

বা ববাদী সািহিত ক। তাঁর উপন ােস তারাশ েরর ভাব িবেশষভােব ল  করা যায়। আধুিনক 

যাি ক সমােজর মূল েবােধর অব য়েক ন ভােব তুেল ধেরেছন। তাঁর রচনা শলীও যেথ  

আকষণীয়। সেরাজ কুমার রায়েচৗধুরীর উে খেযাগ  উপন াস িল হল—‘ব নী’ (১৯৩১), ‘শৃ ল’ 

(১৯৩২), ‘গৃহকেপাতী’ (১৯৩৭), ‘ সামলতা’ (১৯৩৮), ‘ ু ধা’ (১৯৪৪), ‘কােলা ঘাড়া’ (১৯৪৬), 

‘অনু ু প ছ ’ (১৯৫১), ‘নাগরী’ (১৯৬১), ‘নীল আ ন’ (১৯৬৩) ইত ািদ।  

তাঁর ‘অনু ু প ছ ’ উপন ােসর নািয়কা সৗদািমনী। সৗদািমনীর বাবা িশবশংকর, ঠাকুরদা 

কালীশংকর। অন িদেক রেয়েছ তার র স , শা িড় তরি ণী। সব িকছু িনেয় একিট 

র ণশীল সমােজর পিরচয় উপন ােস পেয়িছ। সমােজর পিরবতনেক ত  কেরেছ ন ায় 

প ানন। সৗদািমনীর ামীর নাম ণব; তার জীবেন আবিতত হেয়েছ সৗদািমনী, সুচিরতা, 

অ ণার ভােলাবাসা। স ান জ  িদেত িগেয় সৗদািমনী মারা যায়। তাঁর ‘কৃশানু’ উপন ােস 

ভারেতর াধীনতা সং ােমর কথা ব  হেয়েছ। , ততী, েভ ু , ভুজ  ইত ািদ চির  

াধীনতা সং ােমর উ ােপর সােথ জিড়েয় পেড়েছ। ‘নীল আ ন’ উপন ােস উ া  সমস া, 

গৃহহারা মেয়েদর ক ণ আখ ান বিণত হেয়েছ। ‘কােলা ঘাড়া’ উপন ােস যু  পরবতী 

কলকাতার অব া বিণত হেয়েছ। এই উপন ােসর পূণ চির  ম ।    

মহাে তা দবী বাংলা কথাসািহেত  একজন অন তম ব িত মী রচনাকার। িতিন ১৯৫৬ 

সােল ‘সুিম া দবী’ ছ নােম ‘সা ািহক সিচ  ভারেত’ লখা  কেরন। ঐ একই সমেয় 

‘েদশ’ পি কায় ধারাবািহকভােব কািশত হয় ‘ঝাঁিসর রাণী’ জীবনী । তাঁর রিচত অন তম 

উপন াস িল হল౼‘নটী’ (১৯৫৭), ‘মধুের মধুের’ (১৯৫৮), ‘এতটুকু আশা’ (১৯৫৯), ‘িতিমর 

লগন’ (১৯৫৯), ‘তারার আঁধার’ (১৯৬০), ‘বায়ে ােপর বা ’ (১৯৬০), ‘ পেরখা’ (১৯৬০), 

‘লায়লী আশমােনর আয়না’ (১৯৬১), ‘অমৃত স য়’ (১৯৬২), ‘অরেণ র অিধকার’ (১৯৭৭) 

ইত ািদ।  

মহাে তা দবীর ‘নটী’ উপন ােসর কািহনী আর  হেয়েছ মািতর মা রাশেনর মধ  

িদেয়। রাশন িনেজর েমর িব ার খঁুজেত িগেয় দু-বছেরর মেয় মািতেক রেখ মারা যায়। 

পরবতীকােল এই মািত ঝাঁিসর রাজদরবাের নতকীর পশা হণ কের। মািতর সােথ যু  হয় 



 

সিনক খুদাব । তাই দখা যায় রাজনতকী ও সিনেকর েমর ভতর িদেয় কািহনী এিগেয় 

যায়। খুদা বে র মৃতু র পর তার দািয়  হােত নয় মািত এবং যুে  তারও মৃতু  ঘেট। এর 

মধ  িদেয় ঔপন ািসক ব ি  মেক েদশ েম উ ীণ কেরেছন।  

িতিন নৃত িশ ীেদর িনেয় ‘মধুের মধুের’ নােম একিট অসামান  উপন াস রচনা কেরেছন। 

এই উপন ােসর কািহনীর ক িব ুেত রেয়েছ সাধন, রাধা এবং বৃ া। চির িলর ভৗেগািলক 

িব ৃ িত দখােনার জন  লিখকা িবিভ  জায়গা থেক তােদর িনবাচন কেরেছন। 

যমন౼চ ােমর সাধন, বাসী বাঙািল রাধা এবং বৃ ােক িনবাচন কেরেছন মধ  ভারেতর 

দশীয় রােজ র কুমার বাহাদুেরর কন া িহেসেব। মধ যুেগর বাউল সািহেত র মেতাই বাউ ু েল 

চির েদর উপন ােস িনেয় এেলন মহাে তা। এই সব চিরে র টানাপেড়ন, আপদ-িবপেদর কথা 

িনখঁুতভােব উপন ােস উেঠ এেসেছ। িশে র জন  জীবন-মরণ সমপণ করেত পােরিন বেল 

বৃ ােক একসময় চেল যেত হয়; িক  জীবন ও িশে র মােঝ সাম স  কের রাধা এিগেয় 

চেল। উপন ােস সাধেনর মৃতু  ঘেটেছ িক  এর মধ  িদেয় আমরা মানুেষর জীবনেক নানা েপ 

িচনেত পাির।  

িবিচ  অিভ তা িনেয় মহাে তা উপন াসেক নানা রেঙ, নানা ভােব আমােদর কােছ 

উপ ািপত কেরেছন। সাকােসর িশ ীেদর কথাও িতিন উপন ােস তুেল এেনেছন। তাঁর 

উে খেযাগ  উপন াস ‘ে ম তারা’- ত দখা যায় ৫ বছেরর মেয় মতারা বাবার হাত ধের 

সাকাস দখেত এেসিছল। মতারার থেম ভয় হয় এবং ভয় ভাঙেত ভাঙেত স সাকাস 

দেখেছ। তার অনুভেব উেঠ এেসেছ িশে র কথা, একজন মানুষেক নানা িশ াদী া আর 

সাধনার মেধ  িদেয় যেত হয়౼এটাই সাকাস। মহাে তা গিড়েয় চলা িশ  মাধ ম ও তার 

ভতেরর চির িল িনেয় উপন ােসর িভি ভূিম িনমাণ কেরেছন। ভূিমেত যাগ দয় মতারা। 

এই উপন ােসর উে খেযাগ  চির িল হল౼মেনাহর, মািলক গাপী, মতারা এবং িনং 

দওয়া বাঘ বাদশা।  

বাংলা উপন াস সািহেত  এক ত  ব ি  মহাে তা। তাঁর ‘এতটুকু আশা’ উপন ােসর 

মধ  িদেয় উেঠ এেসেছ িন  মধ িবে র িব বান হেয় ওঠার  ও বা বতার কথা; বলাই ও 



 

সুধীেরর চাওয়া পাওয়া ভতর িদেয় স কথাই তুেল ধেরেছন। পরবতী উপন াস ‘িতিমর লগন’-

এ দখেত পাই চির েদর উ িব েদর জগতেক জানার চ া; িনশীথ, বাসবী, রজত ও মালতীর 

মধ  িদেয় িতিন সই আকা া ব  কেরেছন। ায় একই রকম িবষয় দখেত পাই 

‘বায়ে ােপর বা ’ উপন ােস। এই উপন ােস উ িব  পিরবােরর মিহলা শলী মািসর িনজ  

ভাষার মধ  িদেয়। অথাৎ এই উপন াস িলেত দখা যায় চনা পথ থেক অেচনােত চলার কথা।  

মহাে তা দবীর ‘অরেণ র অিধকার’ উপন াসিট কািশত হয় ১৯৭৭ সােল। লিখকা 

ব ি গত অিভ তা অবল েন এই উপন ােসর িভি ভূিম গেড় তুেলেছন। আমরা জািন ১৮৫০ 

সােলর কাছাকািছ সময় থেকই আিদবাসীেদর মেধ  িতবাদী চতনা গেড় উঠেত থােক। এই 

সমেয় দিশ ও িবেদশী শাষকেদর িব ে  মু ারা িবে াভ  কের। সাঁওতাল িবে াহ তােদর 

আদশ হেয় ওেঠ। আিদবাসীরা ধীের ধীের শি  স য় করেত থােক; ভােতর  তােদর আরও 

বিশ আেলািড়ত কের। বীরসা মু া যখন এই িবে ােভ যু  হয়; তখন এই িবে াভ িবে ােহর 

প নয়। বীরসােক জলখানায় পিরকি ত ভােব মের ফলা হয়।  

‘অরেণ র অিধকার’ উপন াসিট গেড় উেঠেছ ইিতহােসর একিট িবেশষ ল েক িনেয় এবং 

সই লে র নায়ক বীরসা। এই উপন ােসর অন তম অংশ উপসংহার; িবষেয়র াচুয এবং 

িব ার এর অন তম বিশ । তেব নায়ক চির িটেক অেনেকই আদশািয়ত মেন কেরেছন। 

আমােদর সমাজ রাে র যখন ভাঙন ধেরেছ, তখন লিখকা িনেজেকও ভাঙেছন। ষােটর দশেক 

শাসকদেলর িত াভ ও ঘৃণা কাশ পেয়েছ সম  দশবাসীর মেন। িবক  আথ-সামািজক 

ভাবনায় ভািবত হেয়েছ মানুষ।  

প ােশর দশেকর একজন অন তম কথাসািহিত ক বেরন গে াপাধ ায়। এই সমেয়র 

বাংলা কথাসািহেত র ভাষা ও িনমাণ রীিতেত পিরবতন ল  করা যায়। দা া, দশভাগ, জীিবকা 

সং ােনর সমস া, িছ মূল মানুষেদর জীবন-জীিবকা౼এই সব িনেয় অিনি ত জীবন। এই 

জীবনকথাই িনজ অিভ তা ও মূল েবােধর ারা সািহেত  তুেল ধেরেছন বেরন গে াপাধ ায়। 

িতিন সািহেত র পাঠকেক পিরচয় কিরেয় িদেলন সু র বন, জল-জ ল, িন বগীয় সমােজর িনত  

সং ােমর িচ কথা। তাঁর উে খেযাগ  উপন াস িল হল౼‘বনিবিবর উপাখ ান’ (১৯৭৮), ‘নদীর 



 

সে  দখা’ (১৯৮০), ‘স াসী বাওয়ালী’ (১৯৮১), ‘বাগদা’ (১৯৮৯) ইত ািদ। এই 

উপন াস িলেত উেঠ এেসেছ সু রবন, বাদা অ ল, জল কর, আলােখির, নদীেকি ক াম 

বাংলার জীবনিচ । 

‘বনিবিবর উপাখ ান’ উপন ােসর কািহনীেত দখেত পাওয়া যায় বন কেট বসত করা, 

অন  জলরািশর মােঝ মানুেষর বসবাস এবং তােদর , ঈষা, সং ার, ধমিচ া, সং ৃ িত ও 

জীবনাচরেণর কথা। উপন ােসর ক  ভূিম হল চৗধুরীেদর আবাদ অথাৎ জলরািশ বি ত 

একিট ীপ। এর পাশাপািশ রেয়েছ ঘাষ বেনর কািহনী। এই ীেপর মানুষেদর জীবেন ভয় 

আেছ, মৃতু  আেছ, আেছ আন  ও রামা । হঠাৎ একিদন এই ীেপর ভিড়েত আটেক থাকা 

একিট নৗকায় বস  রাগা া  একজন িকেশারীেক লাকজন দখেত পায়। িকেশারীেক 

দেখই সখানকার মানুষজন দু-ভাগ হেয় যায়౼একদল তােক সু  কের তুলেত সবা-পিরচযা 

কের, অপরপ  কােনা ছলনাময়ী অপেদবীর আগমন ঘেটেছ বেল মেন কের। এই প ই মেন 

কের বন কাটবার আেগ বনিবিবর পুেজা না হওয়ায় অম ল হেয়েছ। এই উপন ােস লৗিকক-

অেলৗিকেকর সীমানা একাকার হেয় গেছ। বেরন গে াপাধ ায় দিখেয়েছন বনিবিবর পুেজার 

সােথ সােথ গান, নাচ, সাের ী বাজনা িনেয় রজনী, িব , মকবুল, জগ াথ, াণেক , দীননাথ 

আনে  ম । আবার এরই মােঝ দয়াল ধাঁয়ার কু লীর মেধ  জ ািতময়ী দবী দশন কেরেছ 

বেল মেন কের।  

বেরন গে াপাধ ােয়র ‘স াসী বাওয়ালী’ উপন ােসর িবষয় হেয়েছ বাঘ িশকােরর কথা; 

এখােন কােনা জিটল জীবনভাবনা নই। এই উপন ােস উেঠ এেসেছ সু রবেনর বােঘর জীবন 

কথা, মধু সং হকারী সমােজর কথা অথাৎ অথৈনিতক িদক িদেয় িপিছেয় পড়া মানুষেদর 

জীবন-সং ােমর কথা। উপন ােসর কথক স াসীচরণ বাওয়ালী, সদািশব বাওয়ালীর পু । তারা 

মূলত বাঘ িশকাির। লখক এই উপন ােসর মধ িদেয় সু রবেনর সমাজ, বােঘর মন , 

সাধারণ মানুেষর আকা ার কথা সু রভােব তুেল ধেরেছন। কথক িনেজর হােত ন-বার বাঘ 

মেরেছ, অেনকবার বােঘর সে  যু  করেত করেত জ েল ঢুেকেছ। তার বাবাও িছল বাঘ 

িশকাির। এভােবই বাঘ িশকােরর কািহনী অ সর হেলও একিট বােঘর আ মেণ স াসীর হাত 



 

দুবল হেয় যায়। স াসী জ েলর হাতছািন, বােঘর ইশারা, আকােশর চাঁদ, নদীর াত, কা া ও 

ব থা িনেয় জীবন বােহ এিগেয় চেল।  

সু রবেনর ভিড় অ েলর জীবনধারা ও অথনীিতর কথা তুেল ধেরেছন বেরন 

গে াপাধ ায় তার ‘বাগদা’ উপন ােসর মধ  িদেয়। উপন ােসর কািহনী গেড় উেঠেছ বাগদা িচংিড় 

চাষেক ক  কের। িবেনাদ, িশবু, িব ু  সহ অেনেকই রােত জলকর পাহারা দয় এবং ভার 

হেলই তােদর বাজাের প ছােনার তৎপরতা থােক। এখােন ল  ঘটায় একদল দহ পসািরণী 

জায়গা কের িনেয়েছ। অথাৎ এই উপন ােস লখক ভিড় অ েলর সামি ক জীবনগাথা তুেল 

ধেরেছন। স েম উেঠ এেসেছ ভিড় অ েলর দা া, ডাকািত, রাজনীিত, িচংিড় চােষর 

প িত, কাঁটাতার, দহ ব বসায় যু  মেয়রা, ব ি  ও িণ স ক; অথাৎ সামি কভােব জীবন 

বা বতার চরম দৃ া  হেয় উেঠেছ ‘বাগদা’ উপন াস। 

বেরন গে াপাধ ােয়র ‘নদীর সে  দখা’ উপন ােস দখােনা হেয়েছ িশবনাথ চিরে র 

জীবন অিভ তা লােভর কথা। স মিদনীপুেরর চ নতলা থেক গাইগাছার পােশর াম 

গািশঙায় কৃষক সে লেন যাগ িদেয়েছন। ঘটনা েম স গাইগাছায় বৃ  মধুবাবুর বািড়েত 

আ য় নয়; সখােন ঝড় বাদেলর রােত মধুবাবুর ী ফু রার আকষেণ এবং অ িতেরাধ  

দেহর তািগেদ তারা আ সমপণ কের। মধুবাবুর বািড়র পােশ ধু ধু মাঠ, তারপর নদী এবং 

জ ল। হঠাৎ কের তারা দখেত পায় নদী কা  ফনা িনেয় এিগেয় আসেছ, সােথ সােথ 

মানুেষর িচৎকার, কা া, আত । এই জল বাড়েত  করেলই ভেস যােব তােদর াম। এবং 

শেষ িশবনােথর ঘের ফরার অ সর হবার মধ  িদেয় উপন াস পিরণিত পেয়েছ।  

এই সু রবন কি ক উপন াস িল ছাড়াও বেরন গে াপাধ ায় নগর জীবন িনেয় িকছু 

উপন াস রচনা কেরেছন। যিদও এই উপন াস িল তাঁর যথাথ অিভ তার ফসল নয় তবুও 

উেপ া করা যায় না। এইসব উপন ােসর মধ  িদেয় িতিন জীবন ভাবনার িবেশষ িবেশষ িদক 

তুেল ধেরেছন। এই ধারার উপন াস িল হল౼‘কলকাতা কলকাতা’ (১৯৭৬), ‘অসতী’ (১৯৮০), 

‘ঘাতক’ (১৯৮২), ‘ফাঁদ’ (১৯৯১) ইত ািদ।  



 

বেরন গে াপাধ ােয়র ‘কলকাতা কলকাতা’ নগরেকি ক উপন ােসর ক িব ুেত রেয়েছ 

গাপাল; তােক ক  কেরই কািহনী আবিতত হেয়েছ। গিতশীল কলকাতার জীবেন এেস 

গাপাল াচু হেয় যায়। পািরবািরক দায়ব তা, দািয়  তার াধীন জীবেনর ময় গিতর পেথ 

বাঁধার সৃি  কের। গাপাল জীবেনর অসংল তােক িকছুেতই কািটেয় উঠেত পাের না; আবার 

িফেরও আসেত পাের না সু  াভািবক জীবেন। কলকাতা আর গাপাল যন পর র িবেরাধী।  

তাঁর একিট অন তম উপন াস হল ‘অসতী’। এই উপন ােসর কািহনীর উৎস ল দুলােলর 

চােয়র দাকান। দুলাল বাধ  হেয় পুিলেশর ইনফরমার হয়। খবর সং হ করার জন  দুলাল 

জগদীেশর ঘিন  হয় িক  কােনা খবর সং হ করেত পাের না। অপরিদেক জগদীশ খুন হয়। 

এই ঘটনার জন  িসেনমা থেক ফরার পেথ দুলােলর ী আরিতর সামেনই িকডন াপ হয়। এক 

িনজন ডরায় িনেয় িগেয় জগদীেশর লােকরা জরা করেত থােক; পুিলেশর ইনফরমার 

অিভেযােগ স মার খায়। ামীেক বাঁচােত আরিত িপছন িপছন যায় এবং িনেজেক জািমন রেখ 

ামীেক মু  কের এই শেত য স িতনিদন তােদর সােথ থাকেব। এই সময়কােল দুলাল ীেক 

বাঁচােত পুিলেশর সাহায  নয়িন। িতনিদন বােদ িফের এেস আরিত ামীর কাপু ষতা, আ ািন 

এবং সেবাপির িনযাতন ও অত াচাের িনেজেক িটেয় ফেল। এখােনই ঔপন ািসক আরিতর 

মানিসক েরর মন াি ক িববতন ঘিটেয়েছন।  

বেরন গে াপাধ ােয়র একিট অন তম উপন াস হল ‘ঘাতক’। এই উপন ােস রবতীর ী 

সুলতার আ হত ার ঘটনা বিণত হেয়েছ। কািহনীর িবন ােস লখক দিখেয়েছন সুলতা- রবতীর 

ণয়, িববাহ, সুলতার অসু তা ও িচিকৎসা, কােজর মেয়র ভাব ও কাজকম এবং শেষ 

সুলতার আ হনেনর কথা। সুলতার দাদা, রবতীর ব ু  িনিখল সে হবশত সুলতার 

হত াকারীেক শাি  দয়। শষপয  জায়ার িমথ া সা  ও পা মেটম িরেপাট রবতীর িবপে  

চেল যাওয়ায় তার ফাঁিসর আেদশ হয়౼এখােনই উপন াস শষ হেয়েছ।  

তাঁর ‘ফাঁদ’ উপন ােস চমৎকারভােব পিরেবিশত হেয়েছ ছাপাখানার কমচারীেদর সে  

মািলেকর িবেরােধর পিরণিতেত ছায়া নােম এক স কমীেক ফাঁেদ পেড় াণ হারােত হয়। 

ছাপাখানার অ কাের সামান  বতেনর িবিনমেয় যারা জীিবকা িনবাহ কের তারা িবিভ  িণর 



 

চােপ জীবন অিতবািহত কের। এই উপন ােসর মধ  িদেয় লখক দখােত চেয়েছন সাধারণ 

কমচারীেদর  ও  ভে র ইিতহাসেক; দিখেয়েছন মািলেকর অৈনিতকতা ও নীিত 

িব তােক। এই উপন ােস লখক তুেল ধেরেছন য মািলক কবল ফাঁদ পােত না, ফাঁদ পােত 

সংগঠন, ড ইউিনয়ন, ল ট ামী অথেলােভ িনেজর ীেক পয  হত া করার জন  ফাঁদ 

পােত।  

সয়দ মু াফা িসরােজর সমসামিয়ক আরও একজন িবখ াত কথাসািহিত ক হেলন মিত 

ন ী। ‘েব লার ভলা’ (১৯৫৮) উপন াস িনেয় িতিন পাঠেকর দৃি  আকষণ কেরেছন। পশায় 

ীড়া সাংবািদক হওয়ায় তার সািহেত  ীড়া জগেতর িবিচ  আখ ান পিরেবিশত হেয়েছ। তাঁর 

উে খেযাগ  রচনা িল হল౼‘ াইকার’ (১৯৭২), ‘ পার’ (১৯৭৪), ‘েকািন’ (১৯৭৫), ‘ি তীয় 

ইিনংেসর পর’ (১৯৮০), ‘অপরািজতা’ (১৯৮০), ‘সাদা ঘাম’ (১৯৯০), ‘মালিবকা’ (১৯৯১) 

ইত ািদ।  

মিত ন ী মানুেষর জীবেনর একাকীে র য ণা ও অতীত জীবেনর িবচু িতর কথা তুেল 

ধেরেছন ‘ন ে র রাত’ (১৯৫৯) উপন ােস। এই উপন াসিট থেম ‘ধুেলাবািলর মািট’ নােম 

‘উে ারথ’ পি কায় কািশত হেয়িছল। উপন াসিটেত বাংলােদেশর মধ িব  জীবেনর ছিব তুেল 

ধরা হেয়েছ। গিলেকি ক জীবন,  পিরসের অেনক মানুেষর জীবন এবং তােদর সংকীণতা, 

ভাঙন এই উপন ােসর উে খেযাগ  িদক। ায় একইরকম িবষয় তথা মধ িব  জীবনকথা উেঠ 

এেসেছ তাঁর ‘নায়েকর েবশ ও ান’ (১৯৬৯) উপন ােস। কািহনীর ক িব ুেত দখােনা 

হেয়েছ ােমর ছা  গিলেত িসেনমার নায়েকর আগমেন মানুষেদর মেধ  সাড়া পেড় যায়। এই 

কািহনীর সােথ যু  হেয়েছ খ  কািহনী িহেসেব কেয়কিট পিরবার, কেয়কিট চির  এবং 

কেয়কিট ।  

উপন ােস িকছু পািরবািরক িবখ ায়েনর িচ  তুেল ধরা হেয়েছ। নায়েকর গািড় রাখা িনেয় 

ঝগড়া, খলার বল িনেয় ঝগড়া, িটউবওেয়ল বসােনা িনেয় ঝগড়া, মেয়েদর শরীর দখা এবং 

তা িনেয় বচসা অথাৎ দা  জীবেনর একিট িনখঁুত িচ  ঔপন ািসক তুেল ধেরেছন। অ ণ 



 

মুেখাপাধ ােয়র মেত౼‘‘আধুিনক জীবেনর ােজিড লু ায় মানিবক মূল েবােধর পুন িত ার 

ব থ য়াস ি য়াশীল।’’৬  

তাঁর উে খেযাগ  উপন াস িলর মেধ  ‘ াইকার’ অন তম। এই উপন ােস দখােনা 

হেয়েছ নানা িতকূলতার মধ  িদেয় সূন িশ  ফাইনােল চা  পেয় গাল দয়; এইভােব স 

িপতৃ অপমােনর শাধ নয় ও দলেক জয়ী কের। তােক ক  কের লখক দিখেয়েছন মানুেষর 

, সং াম, ফুটবলারেদর জীবন কথা। অপরিদেক ‘ পার’ উপন ােস মিত ন ী দিখেয়েছন 

কমল হ তার যাগ তােক মাণ করেত চাইেলও তার ছেল ফুটবল এবং ফুটবল মী 

বাবােক ঘৃণা করেত থােক। ঘটনা পর রায় উেঠ আেস উে জনা, তার পােশ মানুষ এবং 

ভােগ র সংঘাত। অথাৎ লখক বলেত চেয়েছন মানুষ-মানিসকভােব হারেত পাের িক  তােক 

ংস কের ফলা যায় না। তাই খলাধুলা ধু শারীিরক িবষয় নয়; মানিসক ব াপারও বেট। 

উপন ােস আরও দখা যায় খেলায়াড়েদর জীবন সূত অিভ তার কথা, তারা জীবেনর সরা 

সময় পির ম কের, পড়া না অবেহলা কের খলেলও দেলর সাহায  তমনভােব পায় না। 

যতিদন মােঠ থােক খেলায়াড় ততিদনই মেন রাখা এই মানিসকতার কথাই লখক তুেল 

ধেরেছন। 

‘েকািন’ উপন ােসও মিত ন ী খেলায়ােড়র জীবন সং ােমর কথা তুেল ধেরেছন। 

পাশাপািশ উেঠ এেসেছ াব িলর মতার লড়াই, গাপন িহং তার কথা। ক ীয় চির  

কািনর গেড় ওঠা অথাৎ তার ছা  বলা থেক িতেযািগতায় অংশ হণ౼এই দীঘ যা াপথ 

উপন ােস আেছ। অেনক অস বেক য স ব কের তালা যায় তা মিত ন ী একািধকবার 

বাঝােনার চ া কেরেছন। পাশাপািশ উেঠ এেসেছ মেয়েদর পার িরক িহংসা, িমথ া অপবাদ 

ভৃিতর কথা। ‘েফরাির’ উপন ােসও উেঠ এেসেছ খলাধুলার স । উপন াসিটর েত দখা 

যায় মােঠ ি য় দল িজতেত না পারায় সমথকেদর গ েগাল, পােয় চােপ িপেষ মারা যাওয়া 

ইত ািদ ঘটনা উেঠ এেসেছ। মিত ন ী ায় একই িবষয়েক দিখেয়েছন ‘দলবদেলর আেগ’ 

উপন ােসও; এখােন আেছ খেলায়াড়েদর দলবল, টাকা িনেয় ঝগড়া, ব বসায়ীেদর সি য় 

অংশ হণ এবং এেদর থেক মু  থাকার চ া। মিত ন ীর কথা সািহত  স েক ীড়া 



 

সমােলাচক লীলা মজুমদােরর সােথ আমরাও একমত౼‘‘বাংলা িশ  সািহত ই ধু নয়, বাংলা 

সািহেত ই মিত ন ীর একজনও জুিড় দখলাম না। গে র িবষয়ব  ধু খলা, ীড়া 

িতেযািগতা, খেলায়াড় জীবন, খলার পিরেবশ আর াভািবকভােবই সব খলােক িঘের িবশাল 

দশক সমাজ তার ভাইেতও বেড়া কথা এ হল মনুষ ে র কািহিন।’’৭  

প ােশর দশেক য সব কথাসািহিত করা সািহেত র অ েন েবশ কেরেছন কিবতা 

িসংহ তাঁেদর মেধ  অন তম। িতিন কেয়ক দশক ধের গ , উপন াস, কিবতার মধ  িদেয় িনজ  

িতভা ও শলীর া র রেখেছন। ব ি জীবেনর িবিচ  অিভ তায় ফুেট উেঠেছ তাঁর 

কথাসািহত  জগত। যিদও সািহেত র িবিচ  ে  তাঁর  িবচরণ ল  করা যায়। তাঁর 

উে খেযাগ  উপন াস িল হল౼‘সিলল সীতা’ (১৯৫৪), ‘েসানা পার কািঠ’ (১৯৫৬), ‘পাপপুণ  

পিরেয়’ (১৯৬৪), ‘চারজন রাগী যুবতী’ (১৯৭৩), ‘েপৗ ষ’ (১৯৮৪) ইত ািদ।  

সমােলাচকেদর মেত কিবতা িসংেহর িবখ াত উপন াস হল ‘চারজন রাগী যুবতী’। 

উপন াসিট কািশত হেয়েছ ১৯৭৩ সােল। রাগ িবষয়টা য ধু ছেলেদর একেচিটয়া নয়; 

অবলা মেয়রাও রাগেত জােন তার কথা উপন ােস আেছ। এছাড়াও উপন ােস িতিন তুেল 

ধেরেছন সই সময়কার নকশাল আে ালেন কলকাতার মনিসক অব া ও মধ িব  পিরবাের 

তার উপর ভােবর কথা। উপন ােসর নািয়কা চুিনর িতন সি নী সুমনা, বুলান ও রণু; সুমনা 

বােদ সবাই িন িব  পিরবােরর স ান। চুিনর মা আেবেগর বেশ একজন িমি র হাত ধের গৃহ 

ত াগ কের। তার বাবা ঘের তােল গালাপবালা নামী মিহলােক। এই নতুন মা তার সােথ খারাপ 

ব বহার না করেলও চুিন িনেজর কের ভাবেত পাের না। বুলার, রণু গরীব ঘেরর মেয়, তােদর 

িদিদ হািস চাকির কের সংসার চালায় অথচ তােক কােনা পা প  পছ  কের না। সুমন 

স ল ঘেরর মেয় হেলও তার মেন দুঃখ আেছ কারণ তার বাবা-মা-র মেধ  ছাড়াছািড় হেয় 

গেছ। একিদন চারজন ঘুরেত বিরেয়েছ, িদনিটই চুিনর িচ া ােতর মাধ েম অতীেতর ৃিত, 

আশা-আকা ার কথা ফুেট উেঠেছ।  

কিবতা িসংহ-এর ‘পতেনর িব ে ’ উপন াসিট রাজৈনিতক উপন াস নয়, তেব এখােন 

রাজনীিত, সমাজনীিতর কথা িচি ত হেয়েছ। উপন ােস াক াধীনতা পেবর রাজনীিতর 



 

ইিতবাচক িদক তুেল ধরা হেয়েছ। উপন ােসর নায়ক রিবর মেন পেড়েছ ছেলেবলার িশ ক 

অশিনবাবুেক, িযিন পরাধীনতার ালা তী ভােব অনুভব কেরিছেলন। রিবর িপতাও আগ  

আে ালেন াণ িদেয়িছল অথাৎ তার পিরবার িছল াধীনতা সং ামী। রিবর সমসামিয়ক 

জে র চােখ াধীনতার তমন মূল  নই। কারণ তােদর মেন হেয়েছ াধীন ভারত এক 

দাির  ও দুনীিতেত ভরা।  

তাঁর ‘একিট খারাপ মেয়র গ ’ উপন াসিটেত দখােনা হেয়েছ পাপপুেণ র কথা। নায়ক 

মধ িব  সূেযর জীবেন দুজন নারী౼ িমকা মা ধুনী এবং পরবতীেত অলকা। সূযেক ভুেল 

মা কমেলর িদেক মন িদেল তার জীবেন এেসেছ অলকা অথাৎ লিখকা একজেনর ােনর 

সােথ সােথ আর একজেনর েবশ ঘিটেয়েছন।  

কিবতা সংেহর ‘েপৗ ষ’ উপন াসিট িভ ধমী। দশ আধুিনক যুি র িদেক এেগােলও 

সামািজক-মানিসক িদক িদেয় অেনেকই মধ যুগীয় থায় পা িদেয় চেল। িহজড়ােদর 

অি ౼নারী না পু ষ; তারা য িবধৃত জীবন যাপন করেত বাধ  হয় তার জন  কৃিত দায়ী 

বেল লিখকার মেন হেয়েছ। পাশাপািশ সমাজেকও দায়ী কেরেছন। এর সােথ িতিন াভািবক 

জীবন যাপেন অভ  মানুষেদর কািহনীও যু  কেরেছন। এই দুিট টই সমা রালভােব এিগেয় 

চেল।  

‘পাপ পুণ  পিরেয়’ উপন ােস িতিন িবেশষ েপ তুেল ধেরেছন পাপ বােধর কথা। 

কেয়কজন চ া কারী নায়কেক বুিঝেয়েছ তার মৃতু  আস  এবং িমকাই তার পে  অ ভ 

শি  হেয় দখা দেব। কািহনীেতই এই া  িব াস আর পাপেবােধর িবিচ  পিরণিতর জট 

উে াচন করা হেয়েছ। তেব তাঁর উপন ােসর মেয়রা ঘের বাইের অি ে র জন  সবদাই সং াম 

করেত ত।  

আন  বাগচী প ােশর দশেকর অন তম শি শালী কথাকার। িতিন একইসােথ কিব ও 

কথাসািহিত ক। আধুিনক যাি ক সমােজর িবি তাবাদী মানিসকতার কাশ ঘিটেয়েছন 

উপন ােস। তাঁর রচনা শলীও যেথ  আকষণীয়। দশভাগ মানুেষর জীবেন চরম সংকট এেন 

িদেয়েছ; এই সংকেট লখক িব  হেয়েছন। আন  বাগচীর উে খেযাগ  উপন াস িল 



 

হল౼‘চক খিড়’ (১৯৫৭), ‘িবকােলর রঙ’ (১৯৫৯), ‘রােতর বাসা’ (১৯৫৯), ‘যাদু ঘর’ (১৯৬৩), 

‘পরমায়ু’ (১৯৬৩) ইত ািদ।  

তাঁর থম উপন াস ‘চক খিড়’ কািশত হয় ১৯৫৭ ি াে । িতিন শশেব কলকাতা 

দেখেছন, চুর ভােলাবাসা আর অ র  জীবেনর ােদর কথাই উপন ােস তুেল ধেরেছন। 

অেনেকর কােছ কলকাতা িব েবর উপযু  পটভূিম, কারও কােছ আেমাদ েমাদ বা কাম ও 

ভােগর জায়গা। সময় পাে  যায়; মহানগেরর রাণী বালারা মািটর ঘর ছেড় াট বািড়েত উেঠ 

আেস। তােদর কলকাতার জিমদােররা, ধনবানরা আ ােদ কুিঠবািড়েত তুেল আেন। লখক এই 

পাে  যাওয়া সমেয়র কথা িলিপব  কেরেছন উপন ােস।  

তাঁর ‘ছায়ার পািখ’ উপন াসিটও নানা কারেণ িবিশ তার দাবী রেখেছ। এই উপন ােস 

ভুল িচিকৎসা এবং তার পিরণােমর কথা তুেল ধরা হেয়েছ। ডা. ন ী একিট ােম ডা াির 

করেত আেসন। িতিন বেড়া হাসপাতােলর েফসর এবং িবিলিত িডি  রেয়েছ। লােক তােক 

ধ ির বেল মেন কের। িতিনই একবার ভুল কের রাগীেক গল াডাের সাজাির করার পরামশ 

দন অথচ একজন জুিনয়র ডা ার হওয়া সে ও অতীন রাগীর বুক পরী া কের জানায় 

গল াডার অপােরশন করার কােনা দরকার নই কারণ রাগীর িনউেমািনয়া হেয়েছ।  

আন  বাগচীর একিট অসামান  উপন াস হল ‘েফরা না ফরা’। এই উপন ােস িতিন 

মানুেষর জীবেনর নানা ঘারপ াঁেচর কথা তুেল ধেরেছন। মানুেষর জীবন পথ অেনক বেড়া, 

ঘুরপাক খেত খেত চলেত হয় আগাম কােনা ল  ছাড়াই। েত েকই চলেত চলেত একিদন 

িগেয় বুঝেত পাের মানুেষর ভােলাবাসার কথা, নানা স েকর কথা, আশা-িনরাশার কথা, ব থা-

বদনার কথা; এই স ক িল গড়েত গড়েত মানুেষর জীবনটাই েয় যায়। উপন ােসর অন তম 

চির  তপতী ও ধূজিট ত ােগ, আ দােন েয় েয় িনেজেদর জীবেনর মােনটাই হািরেয় 

ফেলেছ। এই রহস ময় সত কথা অবশ ই লখেকর িনজ  অনুভেবর থেক উেঠ এেসেছ।  

‘িবকােলর রঙ’ উপন ােস দখােনা হেয়েছ শাভন-িবনীতার বদনাময় কািহনীর অিনবায 

পিরণিতর কথা। লখক মন াি ক িবে ষেণ দিখেয়েছন এক বয়েস যা স ব, আেরক বয়েস 

তা স ব নয়; এইভােব জীবেনর আকা ার পালাবদল উেঠ এেসেছ। মন ে র অিভঘােত িবপ  



 

ঘর সংসার হািরেয়ও িবনীতা সং ােরর দওয়াল ধের বাঁচেত চেয়েছ। এই ঘটনা িল বানােনা 

বেল ঔপন ািসেকর িত তথা উপন ােসর িত সুিবচার করা হয় না। এখােন উ ল কুমার 

মজুমদােরর ম ব িট িণধানেযাগ ౼‘‘আসেল উপন াস লখক জীবনেক দেখন, জীবেনর িবচ  

াদ পেয় িবি ত ও উ ু  হন এবং সই িব েয়র উে াধনেক অিনবায ভােবই কীয় 

দৃি ভি েত পিরেবশন করেত চান গ  কািহনীর মধ  িদেয়। এই পিরেবশনায় ঔপন ািসেকর 

অব  আেবগ মুি  পেল তেবই তার তৃি । জীবনই হল সম  িশ  সৃি র মৗিলক উপকরণ 

এবং ঔপন ািসক ছাড়া আর কউই বাধহয় অতটা জীবেনর মৗিলক উপকরেণর সে  ঘিন  

নন।’’৮  

িসরােজর সমসামিয়ক একজন উে খেযাগ  কথাকার হেলন শ ামল গে াপাধ ায়; িতিন 

১৯৩৩ ি াে  বাংলােদেশর খুলনায় জ  হণ কেরন। তাঁর পশা িছল সাংবািদকতা করা। 

িতিন ‘অমৃত’ পি কার স াদক িছেলন ১৯৭৭ ি া  থেক ১৯৮৩ ি া  পয  এবং 

দিনক ‘যুগা র’ পি কার সহকারী স াদক িছেলন। তারঁ রিচত উে খেযাগ  উপন াস িল 

হল౼‘বৃহ লা’ (১৯৬১), ‘অিনেলর পুতুল’ (১৯৬২), ‘কুেবেরর িবষয় আশয়’ (১৯৬৭), ‘পর ী’ 

(১৯৭১), ‘সরমা ও নীলকা ’ (১৯৭২), ‘িনবা ব’ (১৯৭২), ‘ঈ রী তলার েপাকথা’ (১৯৭৬), 

‘অগ  যা া’ (১৯৭৬), ‘আিব ার’ (১৯৭৭), ‘সাহাজাদা দারা েকা’ (১৯৯১) ইত ািদ।  

শ ামল গে াপাধ ােয়র অন তম উপন াস হল ‘বৃহ লা’; পরবতীকােল উপন াসিটর 

নামকরণ হয় ‘অজুেনর অ াতবাস’। উপন ােসর মধ  িদেয় লখক যুেগর সংকেটর সােথ সােথ 

নায়েকর সংকটেকও সু রভােব তুেল ধেরেছন। মধ িব  মানিসকতা থেক ির তােবাধ, 

অসহয়তােবাধ এবং শষপয  িবি তােবাধ উপন ােসর উপজীব  িবষয়।  

তাঁর রিচত একিট উে খেযাগ  উপন াস হল ‘কুেবেরর িবষয় আশয়’। উপন াসিট 

সা ািহক ‘েদশ’ পি কায় ধারাবািহকভােব কািশত হয়। এই উপন ােসর নায়ক কুেবর সাধুখাঁ 

ব ু র সে  বাইিজ শফালীর ঘের িগেয় অসু  হয়। তার মেন হেয়েছ পােপর জন ই এই অসুখ। 

স ীর কােছ িগেয় িনেজর এই পাপেবােধর কথা জািনেয় অনুেশাচনা কেরেছ। উপন াসিট যখন 

রিচত হয় অথাৎ িবশ শতেকর ষােটর দশেক মধ িব েদর তথা মধ িব  চাকুরীজীবীেদর অব া 



 

মােটই ভােলা িছল না। এই িবষয় িল শ ামল গে াপাধ ায় উপন ােস তুেল ধেরেছন। ‘অিনেলর 

পুতুল’ উপন ােসও অিনল এবং তার ী পুতুেলর সাংসািরক জীবনিচ  তুেল ধরা হেয়েছ। 

পরবতী উপন াস ‘রেপাকথা’- ত উেঠ এেসেছ ামীণ জীবেনর কথা এবং এর সােথ যু  করা 

হেয়েছ ঈ রীতলা ােমর মানুষজেনর কথা, কৃিত ও কীটপতে র সােথ অনাথবাবু ও তার 

পািরবািরক জীবনিচ । তাঁর ায় সব উপন ােসই কমেবিশ আ ৈজবিনক উপাদান আেছ বেল 

মেন কেরন সমােলাচকগণ। তেব আমােদর মেন হেয়েছ িতিন বা ব ও ক না িমেলিমেশ 

উপন ােসর জগতিট তির কেরেছন। ঔপন ািসক িনেজই কখেনা উপন ােস কুেবর আবার কখেনা 

অনাথ িহেসেব উেঠ এেসেছন। দি ণ চি শ পরগণার একিট িবেশষ অ েলর সে  ঘিন  

পিরচেয়র কথা তাঁর রিচত কথাসািহেত  উেঠ এেসেছ অথচ আ িলকতার সােথ এর কােনা 

যাগ নই। িতিন রাজৈনিতক স ও খুব সেচতনভােবই পিরহার কেরেছন।  

বাংলা কথাসািহেত  দীেপ নাথ বে াপাধ ায় একিট অত  তাৎপযপূণ নাম। িতিন 

১৯৭৬ ি াে  ‘পিরচয়’ পি কার স াদক হেয়িছেলন। অসামান  অনুভূিতশীলতায় ঔপন ািসক 

দীেপ নাথ বে াপাধ ায় বাংলা কথাসািহেত  াত তার পিরচয় িদেয়েছন। তাঁর উপন ােস উেঠ 

এেসেছ সমেয়র িয় ু  মূল েবাধ, মধ িব -িন  মধ িব  মানুষেদর বঁেচ থাকার লড়াই, দশ 

িবভাগ ও তার কারেণ নানা িবপযেয়র কথা। তাঁর রিচত উে খেযাগ  উপন াস িল হল౼‘আগামী’ 

(১৯৫১), ‘তৃতীয় ভুবন’ (১৯৫৮), ‘েশাক িমিছল’ (১৯৭৩), ‘িববাহবািষকী’ (১৯৭৬) ইত ািদ।  

দীেপ নাথ বে াপাধ ায় আঠােরা বছর বয়েস িলেখেছন ‘আগামী’ উপন াসিট। এখােন 

িতিন মানব জীবেনর সমস ার গভীের আেলা ফলবার চ া কেরেছন। স েম উপন ােস উেঠ 

এেসেছ দা াবাজ মানুেষর কথা, াথা  শি র কথা; যারা চার কৗশেলর সাহােয  দা া 

লািগেয় দয়। ছা  জীবেনর আশা-আকা ার কথা িতিন তুেল ধেরেছন ‘তৃতীয় ভূবন’ 

উপন ােসর মধ  িদেয়। এখােন ‘জয়তী’ নামক একজন ত ণী মেয়র সােথ আসাদ নােম এক 

মুসলমান যুবেকর সােথ ম স ক গেড় উেঠেছ। িন  মধ িব  পিরবােরর দাির তােক সে  

িনেয় জয়তী সকােলর ু েল িশি কার কাজ িনেয়েছ এবং স দুপুরেবলা যায় তার িনেজর 



 

কেলেজ। এখােন তার ম স ক গেড় উঠেল জয়তী বাবা-মা, বেড়া বােনর অস িতেত 

অসবণ িববাহ কের বািড় ছেড় চেল িগেয়েছ।  

‘েশাক িমিছল’ উপন ােস আেছ মানব জীবেনর িবকার ে র কথা। সাম বাদী িবনয় ভূষণ 

এবং পা েলর চােখর সামেন পািট দু-টুকেরা হেয় যায়, অেনেকই শহীদ হয়। িবনেয়র সােথ 

তার পু  অজেয়র চেল রাজৈনিতক িবতক। উপন ােস এই সংঘােতর িচ  ফুিটেয় তুেলেছন। 

পরবতী উপন াস ‘িববাহবািষকী’- ত উেঠ এেসেছ মিণ মাহেনর বদনার কথা।  

মধ িব  পিরবােরর স ান দীেপ নাথ বে াপাধ ায় ছা  জীবন থেক মাকসীয় সমাজ 

দশেন আকৃ  হেয়েছন। সাধারণ মানুেষর িত িছল তাঁর দরদ, মানুষ িহেসেবও িতিন িছেলন 

ব ু  বৎসল। য মধ িব  জীবন তাঁর চারপােশ বািহত িছল সই সং ামময় জীবেনর 

ভাঙােচারা, অি ে র সং ামেক উপন াস িলেত সু রভােব তুেল ধেরেছন। তাঁর কথাসািহেত  

ল ণীয় িবষয় হেয় ওেঠ িব বী া, জীবনেবাধ, ইিতহাস চতনা। দীেপ নাথ বে াপাধ ােয়র 

সািহেত র আরও একিট ল ণীয় িবষয় হল সংলাপ রচনার নতুন ౼চিরে র িণগত, 

িশ াগত, পিরেবশগত অব ােনর কথা মেন রেখ িতিন সংলাপ রচনা কেরেছন। এ িলর জন ই 

তাঁর রিচত সািহেত র চির িল জীব  ও িব াসেযাগ  হেয় উেঠেছ। আবহমান সমেয়র ােত 

নতুন নতুন কােলর েয়াজন উপলি েতই মানুেষর আসা-যাওয়া; জীবন থাকেল কথকতা থাকেব 

এবং কথকতা থাকেল দীেপ নাথ বে াপাধ ায় থাকেবন। এবার, আমরা উপিরউ  

ঔপন ািসকেদর রচনার সােথ সয়দ মু াফা িসরােজর সািহেত র িবেশষত ঔপন ািসক স ার 

াত  তুেল ধরার চ া করেবা।  

নাগিরক মনেনর আেলােক াম ভারতবেষর িচর ন সত  বার বার মায়া বা বতার প 

ধের কাশ পেয়েছ িসরােজর রচনা িলেত। ‘জানমাির’, ‘মায়ামৃদ ’, ‘অলীক মানুষ’, ‘অমৃত 

মকথা’, ‘েগাপন িনজেন’, ‘িনলয় না জািন’ ইত ািদ তারই সা  বহন কের। াম জীবেনর 

কােনা পািরবািরক গ  নয়; যা িচরকালীন জীবেনর গূঢ় কথন ও কৃিতেত মানুেষর চূড়া  

অসহয়তার দিলল। অিদপাউস, মাকস, ডারউইন, েয়ড, জাং, জালা, লুসুন, পাভলভ౼সবাই 

একাকার হেয়েছন িসরােজর সািহেত । সয়দ মু াফা িসরােজর সািহত কেমর এটাই বেড়া িদক। 



 

িতিন এেক এেক তুেল ধেরেছন চলমান ােত দুঃখ-িবে দ-িবরহ, ম-ভােলাবাসা, িপতৃ , 

মাতৃে র হবৎসলতা, নিতকতার টােন অেন র স ানেক আপন করা, উেপ া- ত াখ ােনর 

িতেশােধর বাসনা, উ াম যৗবেনর ঝেড় টালমাটাল, িবপরীত িলে র িত অিবরাম আসি র 

কথা। একইভােব উেঠ এেসেছ িমথ, আখ ান, বাদ- বচন ও লাকজ সং ৃ িতর ধারা। সরীসৃপ, 

ন পায়ী, উভচর, পাখপাখািল, যৗনাসি , জনন বাহ মানুেষর মনেন জািগেয় তােল কামজ 

আেবদন। ‘েদহমেনর াদ’ আ াদেন ‘ ামী ও িমক’-এর , ‘বাদশা’-র বাদশািহ মজাজ, 

‘রাণীর ঘােটর বৃ া ’-এ ফালতুর জ  বৃ া  এমনই কেরই িতিন ভােলাবাসায় মুখিরত পর র 

িনভরতার স ৃ  জীবন কথা তুেল এেনেছন। ‘েফৗজী জুেতা’ গে  বাবুরাম সাহানী খিনর 

ব বসায় ডুেব জীবেনর মােনটাই বুঝেত পােরিন। অথাৎ কৃিতর আিদমতম চাওয়া-পাওয়ার 

মায়াবী চরাচের মানুেষর ম-ভােলাবাসা, িহংসা- িতেশাধ, নরাজ -িনিল তার সাথক কথাকার 

সয়দ মু াফা িসরাজ।  

সুিফত  ও বাউল জীবন দশেন সেচতন বাংলা কথাসািহেত র অমর কথাকার সয়দ 

মু াফা িসরাজ িলখেলন ‘িনিশলতা’, ‘অমত  মকথা’, ‘উ র জা বী’, ‘তৃণভূিম’, ‘েগাপেন 

িনজেন’, ‘িহজল কন া’, ‘িকংবদি র নায়ক’, ‘মায়ামৃদ ’ ভৃিত উপন ােসর সােথ উে খেযাগ  

ছাটগ  ‘বাগাল’, ‘সূযমুখী’, ‘গাছটা বেলিছল’, ‘ভারতবষ’, ‘বসে র িবেকেল ঘুমঘুিমর মােঠ’, 

‘বুঢ়া িপেরর দরগাতলায়’, ‘সরাইখানা’, ‘বাদশা’, ‘সা ীবট’, ‘েগা ’, ‘ ামী ও িমক’, ‘ডািলম 

গােছর িজনিট’, ‘গাজনতলা’, ‘রাণীর ঘােটর বৃ া ’ ইত ািদ কালজয়ী ছাটগ । এক সময় 

পাঠককুলেক নািড়েয় িদেয়িছল সুেবাধ ঘােষর ‘ফিসল’, মািনক বে াপাধ ােয়র ‘ াৈগিতহািসক’, 

‘সরীসৃপ’, েম  িমে র ‘েতেলনােপাতা আিব ার’, অিচ কুমার সন ে র ‘সােরঙ’, নারায়ণ 

গে াপাধ ােয়র ‘েরকড’, ‘েটাপ’, সমেরশ বসুর ‘আদাব’, ‘িকমিলশ’ ইত ািদ। বাংলা কথাসািহেত  

বি মচ  চে াপাধ ায়, রবী নাথ ঠাকুর, শরৎচ  চে াপাধ ায়, য়ী বে াপাধ ােয়র পর বাংলা 

সািহেত  অেনক পরী ািনরী া চেলেছ; সয়দ মু াফা িসরাজ তারই ধারক ও বাহক হেয় উদার 

উ ু  আকাশ, ধু ধু মাঠ, রাখাল বালেকর বাঁিশ, পাহাড় থেক নেম আসা নদী, জ ল-গাছপালা, 

ঝাপঝাড়, জীবজ , কীটপত , পাকামাকেড়র অপূব সম য় ঘিটেয়েছন কথাসািহত । তাঁর 

লখার পটভূিমেত উেঠ এেসেছ বহরমপুর, লালবাগ, ভগবান গালা, কৃ পুর, লালেগালা, 



পুর, হিরণমারা, গ া-প া- ারকা-ময়ূরা ী, জলি  নদী অববািহকা তথা রাঢ় বাংলার 

জনজীবন কথা। আমরা ‘অলীক মানুষ’ উপন ােস জানেত পেরিছ রাঢ় বাংলার ামীণ পটভূিমেত 

সামািজক, রাজৈনিতক ও সাং ৃ িতক অিভঘােতর কথা। উপন াসিটেত ঘটনা িল বিণত হেয়েছ 

১৮৫৭ ি াে র পর থেক ১৯৫৩ ি া  পয । এই সময়কােলর কালাজ, িসপাহী িবে াহ, 

াধীনতা আে ালন, ব ভ  আে ালন, িততুিমেরর িবে াহ, বীরভূম-মুিশদাবােদর লাকজ 

সং ৃ িত তুেল ধেরেছন।  

সয়দ মু াফা িসরাজ ছাটেবলায় িছেলন অি র কৃিতর, বােহিময়ান ভাব তােক 

পেয় বেস। েয়ডীয় মেনািবকলন, প  ইি য় ভদ কের তাঁর ষ  ইি েয় আঘাত কেরেছ। 

মায়ামৃদ  তােক অদৃশ  টান দয়। িতিন আ কথােত িলেখেছন౼‘‘১৯৫০ সােলর শষ িদেক 

একটা বাঁেশর বাঁিশ িফিরেয় িনেয় গল ামীণ িমেথর সুপিরিচত জগেত। কাটেত থাকল 

িদনরাি  গাঁেয় গে  হােট বাজাের মলায়- মলায়। অজ  মানুষ দখলাম౼িবিচ , িব য়কর সব 

চির । মুিশদাবাদ বীরভূম মালদা সাঁওতাল পরগণা দুমকা ঘুের বড়াই আলকাপ দেল। আড়াই 

হাজার রাত౼ষাট হাজার ঘ া কেট যায় সৗ য ও য ণার মেধ । মেয়েদর দয় ও মুখম ল 

িবিশ  ত ণ পু েষর শরীের িকংবদি র াম পিররা কীভােব অনু েবশ কের দেখিছ। 

আলকাপ দেলর নািচেয় ‘েছাকরার’ েম পেড়িছ। অচিরতাথ কামনার েল মেরিছ।’’৯   

‘িসরাজ মা ার’ নােম িতিন আলকাপ দেল পিরিচত িছেলন। বাদল সরকােরর থাড 

িথেয়টার ভাবনােক িসরাজ আলকােপ মযাদা িদেয়েছন। িতিন আলকােপর িবষয় িনেয়ই 

‘মায়ামৃদ ’ উপন ােস মায়া-বা বতার এক ই জাল তির কেরেছন। পরবতীেত িতিন ‘িনলয় না 

জািন’ উপন ােস িভ  অিভ তা িদেয় আউল-বাউল౼িপর-ফিকর-দরেবশেদর কথা নতুনভােব 

উপ াপন কেরেছন। উপন ােস মদন চাঁদ ফিকেরর গান িল অত  তাৎপযময়। িতিন 

গেয়েছন౼ 

‘‘িতরিপনীর ঘােটেত এক মড়া 

ভাসেতেছ। 



মড়ার বুেক সেপর িড । 

হিরণ চরেতেছ। ...’’১০  

এর সােথ িমল চযাপেদর কথার౼ 

‘‘িতন ন বছুপই হিরণা িপবই ন পানী। 

হিরণা হিরিণর িনলঅ ন জাণী।’’১১  

িসরাজ অিভ তা িদেয় আধুিনক মনেনর আেলােকই মদনচাঁদ, আবদু া ফিকেরর মুখ িদেয় 

হ কথা িনেয়েছন। যােক দাশিনক ভাষায় বলা হয় Thing in itself বা পরম সত  বা 

অবভাসত ; এর মেধ  উেঠ আেস Appearance এবং Reality, মদনচাঁদ স েম দাশিনক 

ও সুিফ সাধক মনসুর হ ােজর কথাও বেলেছন। তাঁর মেত౼‘‘মনসুর হ াজ িছেলন পি ম 

এিশয়ার খ াত সুিফ দাশিনক ও সাধক। থম জীবেন ডাকািত করেতন। পের সাধুস  

হন।’’১২  

সয়দ মু াফা িসরাজ কথাসািহেত র গতানুগিতক চিলত ধারার স ূণ িবপরীেত 

দাঁিড়েয় একা  িনজ  ঘরানা িত া কের সভ তা-সং ৃ িতর উপিরতেলর মায়ার ছলনায় 

ভািবত না হেয় কৃত াম ভারতবেষর িশকেড়র স ান কেরেছন। তাঁর আধুিনকতার আরও 

একিট অনবদ  উপন াস ‘জানমাির’ (১৯৮৯)। গতানুগিতক ধারায় স ূণ অেচনা াম বাংলার 

িচ ক  ও পক  হল ‘জানমাির’ উপন াস। এখােন দখােনা হেয়েছ সানা  পাগল নয় অথচ 

লােক তােক পাগল ভেব মারেত চায়, তাড়া কের। সানা  চায় এই পৃিথবী থেক সব রকেমর 

জানমাির ব  হাক; কউ যন কারও াণ না নয়। সও আর উপলি  কেরেছ কউ যন 

মাছও না ধের, পািখ িশকারও না কের, পরেব কারবািন না িদেল খুব ভােলা হেব। এই সানা  

কারও কােছ অপেদবতা আবার মুসলমানেদর কােছ িতকর িজন। সানা  ধেম মুসলমান 

হেয়ও িনরািমষ ভাজন কের, দুগা পূজার সময় িহ ু পাড়ায় নােচ। িসরাজ িলেখেছন౼‘‘িতিন 

মানুষতার সীমা  থেক পলেক শাে  সের এেস বলেলন, ‘মসিজেদ আওরত লােকর পা দওয়া 



 

হারাম। তুই খিবস, বুিঝিব না...তুই বশরা...ওের শয়তান, তুই িহঁদু সাদুর মতন... েনিছলাম, 

িহঁদুর দুি চািলর ছামুেতও নাচ নেচিছিল!’’১৩   

নারায়ণ গে াপাধ ােয়র ‘ৈবতািনক’- ক আলকােপর জীবনকথা উেঠ এেসেছ; সই িহেসেব 

সয়দ মু াফা িসরােজর ‘মায়ামৃদ ’ এই িবষেয়র ি তীয় উপন াস। আলকাপ জীবেনর কথা 

অিবিম ভােব িতিন উপন ােস তুেল ধেরেছন। এককথায় আলকাপ হল আেমাদ- েমাদ মূলক 

নািটকা। ‘মায়ামৃদ ’ উপন ােস সানা ও াদ জাহা ােমর কথা ভেবও সুবণর হাত ছেড় দয়িন। 

সুবণর মেয়েদর মেতা চুল, দু-হােত চুিড়, নীলেচ শাট আর পাজামা পের, পােয় কাবুিল চ ল, 

ফসা মুেখর চাপা িচবুক, মসৃণ িনেটাল গাল, টানা চাখ౼নারী অথচ নারী নয়। আবার পু ষ 

হেয়ও পু ষ নয়, নয় তৃতীয় িলে র। স এক অমত  মায়া, সুবণেদর িনেয়ই দেশ দেশ মৃদ  

বােজ। ও াদ, আলকােপর ঝাকঁসুেক ক  কের আশা-িনরাশা, আেলা-আধঁার, পাপ-পুণ , মায়া-

বা বতার অপূব িচ ণ ঘেটেছ উপন ােস। সয়দ মু াফা িসরাজ মফ লীয় জীবেনর াপেট 

িচর ন মানুেষর চাওয়া-পাওয়া, তােদর আেপি ক সুখ-দুঃখ, অবেচতন মেনর িলিবেডা বাহ, 

কৃিতর কােছ মানুেষর িচরকালীন অসহায়তা, লাককথা, তােদর িমথলিজ౼সব িকছুেকই িতিন 

তুেল ধেরেছন। িতিন কলকাতা কি ক সািহেত র পিরসর থেক বিরেয় এেস বা তার 

িবপরীতমুখী িবষয় িলেক উপন ােস তুেল ধেরেছন। অথাৎ বি মচ  থেক অিময়ভূষণ মজুমদার 

পয  কথাসািহেত র িনিদ  গ ী থেক িতিন বিরেয় আসেত পেরেছন।  
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