
প ম অধ ায় 

‘‘ সয়দ মু াফা িসরােজর উপন ােসর আি ক ও শলী অে ষণ’’ 

সৃি র একিট িনিদ  প থােক। সই প ক না যখন লখার মধ  িদেয় িববৃত হয় তখন 

লখার মেধ  াভািবকভােবই গেড় ওেঠ তার শলী। সািহেত র অন ান  শাখার মেতা 

উপন ােসরও একিট আি ক থাকেব, সকথা বলাইবা ল । আি কহীন কােনা সািহত  রিচত হয় 

না। লখেকর লখার মেধ  একিট অবয়ব থাকেত বাধ । সািহত  িনমােণর ে  সািহিত ক 

িবিভ  িদক অবল ন কের থােকন; সয়দ মু াফা িসরাজও তার ব িত ম নন।  

িনঃস তােক সােথ িনেয় বেড় ওঠা ‘ইবিলশ’ তথা সয়দ মু াফা িসরােজর িনসেগর িত 

িছল দুবার টান। সই কৃিতর টােনই বারবার িতিন িফের এেসেছন িনজ  পিরিচত জগেত 

এবং সখান থেকই িকছু িব য়কর ঘটনা আিব ার কের পাঠেকর দরবাের তুেল ধেরেছন। 

আবার অেনক সময় দখা গেছ িতিন সাধারণ ঘটনােকও জীব প িদেয়েছন। িসরােজর 

সািহিত ক জীবেনর কৃত সূ পাত ঘেট আলকাপ দল থেক ‘িসরাজ মা ার’ হেয় ফরার পর। 

এখােন উে খ করেতই হয় সহধিমণী হাসেন আরা িসরােজর কথা, িতিনও ত  ও 

পেরা ভােব তারঁ সািহত কেম অনুে রণা িদেয়েছন। তেব তাঁর রে ই রািপত িছল সািহত  

সৃি র বীজ। নানা ঘাত- িতঘাত পিরেয় বাংলা কথাসািহেত র জগেত িনেজর জায়গা কের 

িনেয়েছন মুিশদাবােদর খাশবাসপুেরর িসরাজ মা ার। িব ৃত জীবন পিরসের ঘেট যাওয়া 

অজ  ঘটনা িলেক িতিন তী  দৃি েত পযেব ণ ও অিভ তা স য় কেরেছন। আর এই 

অিভ তা ও পযেব েণর মলব ন ঘেটেছ তাঁর রিচত উপন াস িলেত। লাকজীবেনর িবিভ  

িদক িবেশষত ামীণ জীবেনর কুসং ার-সং ার, কুিটলতা, িমথ, আচার-আচরণ ভৃিত 

িবষয় িল ঘুের িফের এেসেছ।  

িসরােজর লখনী শি  স েক ম ব  করেত িগেয় সুনীল গে াপাধ ায় বেলেছন౼‘‘আিম 

মের যাব, িক  িসরােজর সািহত  ব িদন বঁেচ থাকেব।’’১ িসরােজর সািহত  কীিত এবং এই 



 

কৃিত  অজেনর অন তম কারণ হল তাঁর সািহত  মািটর বুক থেক উেঠ এেসেছ। িসরােজর 

সািহত  ধু বাংলা ভাষাভাষী পাঠকেক মু  কেরেছ এমন নয়, ায় এগােরািট ভারতীয় ভাষায় 

এবং ইংেরিজেত অনুবাদ হেয় সারা ভারতবেষ তথা িবে র নানা াে র মানুেষর দয় জয় 

কেরেছ। বাংলা উপন ােসর িব ৃত ে , অখ  বাঙািল জীবেনর প িচ া েনর ধারাবািহকতা 

বজায় রেখ িশ  সৃি েত অসামান  দ তা দিখেয়েছন য কজনমা  ঔপন ািসক সয়দ মু াফা 

িসরাজ তাঁেদর মেধ  অন তম ব ি । াম ও শহর জীবেনর ব মাি ক জীবনচযা, াি ক 

মানুষেদর সং ৃ িত, লাক-ঐিতেহ র সাবলীল ও ল েভদী ব বহার౼সমসামিয়ক ঔপন ািসকেদর 

থেক তােক আলাদা কেরেছ। িবষেয় যাওয়ার আেগ আমরা িসরােজর উপন ােসর কৃিত বা 

বিশ িলেক তুেল ধরার চ া করেবা౼ 

১. সমােজর িনপীিড়ত, লাি ত, অবেহিলত মানুেষর িত গভীর সহানুভূিত ও 

পযেব েণর মধ  িদেয় িতিন তাঁর উপন াস িলেক িশ  স ত পদান কেরেছন। 

যমন౼‘বাস ান’, ‘তখন কুয়াশা িছল’, ‘মায়ামৃদ ’, ‘িনিশলতা’ ইত ািদ।  

২. িসরােজর উপন ােসর মধ  িদেয় আমরা তাঁর জীবনদশন তথা তাঁর আ জীবেনর নানা 

উপাদান পাই। সই অেথ তাঁর রিচত িকছু উপন াস আ জীবনীমূলক। এখােন দখা যায় 

িতিন ািনকতার গ ী অিত ম কের বৃহৎ জীবেন েবশ কেরেছন। যমন౼‘অলীক 

মানুষ’, ‘তৃণভূিম’, ‘কৃ া বািড় ফেরিন’, ‘মায়ামৃদ ’ ইত ািদ। 

৩. তাঁর উপন ােসর মেধ  ায়ই দখেত পাই আিদম বৃি র কথা অথাৎ কামনা জাত 

বৃি  এবং বৃি  িনয় ণ জীবেনর কথা। িতিন উপন ােসর পাতায় পাতায় বৃি  

িবে াভ ভেস যাওয়া িবপয  মানুেষর অব া এবং তােক সংযেম বঁেধ নতুন জীবেন 

এিগেয় যাওয়ার কথা িশ  স তভােব উপ াপন কেরেছন। যমন౼‘ ম-ঘৃণা-দাহ’, 

‘িব া ’, ‘নদীর মতন’, ‘অ প রতন’, ‘েগাপেন িনজেন’ ইত ািদ।  

৪. িসরাজ উপন ােসর মধ  িদেয় পকথা, উপকথা, িকংবদি র পেক কাল ও যুগেক 

তুেল ধেরেছন। এইভােব সািহেত  িমথ, রাজনীিত, ইিতহাস, লাকসং ৃ িত, াত জীবন 

কথা াসি ক হেয় উেঠেছ। িবিভ  বয়েসর মানুেষর মানিসকতার পাথক  ও  উেঠ 



 

এেসেছ তাঁর উপন ােস। যমন౼‘অলীক মানুষ’, ‘েরশিমর আ চিরত’, ‘নীল ঘাড়া’, 

‘েবদবতী’, ‘উ র জা বী’ ইত ািদ।  

৫. গা ী জীবেনর প িচ া েন অসামান  দ তা দিখেয়েছন িসরাজ। তাঁর রিচত 

উপন ােস সুিফ, বাউল তে র মধ  িদেয় সমাজেক তুেল ধরার চ া ল  করা যায়। 

অেনক সময় সমাজ েরর নীেচর তলায় অব ান করা মানুেষর িত সহানুভূিত দিশত 

হেয়েছ। যমন౼‘জানমাির’, ‘অলীক মানুষ’, ‘িনলয় না জািন’, ‘জনপদ জনপথ’, ‘িব া ’ 

ইত ািদ।  

িসরােজর উপন ােস ািথত উে িখত বিশে র িনিরেখ এবং উপন াস আেলাচনার মধ  িদেয় 

আমরা তাঁর রিচত উপন ােসর আি ক ও শলী স ােনর চ া করেবা। একই িবষয়েক ক  

কের িবে র কথাসািহিত েকরা িনজ  রচনা রীিতেক অবল ন কের কাশ কের থােকন এবং 

এই াত ই ঔপন ািসেকর িনজ  শলী; এখােনই ঔপন ািসেকর অমর  িনভর কের।  

সমােজর িনপীিড়ত, লাি ত, অবেহিলত চিরে র আ সমী া, িবষ তা এবং 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 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।’’২ 

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

চাখঠার, একিঝিলক হািস, দদুল মান ব  এবং প াে শ দিখেয়ই কেতা মন লা  িছঁেড়েছ 

বলা নয়।’’৩ ি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 

তুরমুজ, ভতের রি ম কামল রসােলা শাঁস।’’৪ এখােন তীেকর ব বহার আেলািড়ত কের 

আমােদর। মন াি ক কেলবের িবিচ  অ জীবনেক ফুিটেয় তুেলেছন িসরাজ। 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 কী! ওর সব িকছুই 

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

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

ভাবেতই ইে  কের না ওসব কথা।”৫ এখােন চিরে র সামি ক জীবনচযায় যৗনতার য 

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

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

‘তখন কুয়াশা িছল’ ৮০-র দশেক ‘বাস ান’-এর সমসামিয়ক উপন াস। এখােন আেছ 

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 াম-বাংলার 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। িসরােজর কথায়౼‘‘ দখলাম জানালা-কপােটর ফাঁেক উঁিক দওয়া মুখ েলা 

মশ িববের অদৃশ  হে । বারীনদার দাকােনর সামেন িগেয় িরকশটা থামেল গ ুবাবু ভয় 

পাওয়া গলায় বলেলন, চল জগাই! কেট পড়া যাক। গিতক ভােলা নয়। জয়, এখােন দাঁিড়ও না! 

বািড় চেল যাও অন  পেথ। ...’’৬ আসেল িসরাজ সােহব ােমর ঘটনােক িভি  কের িনজ 

ক র িনেয়েছন। এই উপন াস িল তাঁর মনন ঋ তার ফসল, এর সােথ রেয়েছ লখেকর 

তী  পযেব ণ শি ।   

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 ’ (১৯৮৪) 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 ােসর ভূিমকা অংেশ িসরাজ জািনেয়েছন౼‘‘ থম যৗবেনর ছ-সাতটা বছর, 

এখনকার ি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 ণায় কেট গেছ, তাই এবং তােদর িনেয়ই এই উপন াস।’’৭  

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 । ‘মায়ামদ ’ ি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 িশ ীত ফেম িনিবেশষ করেত হয়, ব ি সমূহ এবং ইিতহােস 

ব ি েকও নব ি ক ি য়ােক কীভােব একই সে  আনেত হয়, তার মহৎ দৃ া  ছিড়েয় আেছ 

িসরােজর ‘মায়ামৃদ ’ উপন ােস। িসরাজ বেলেছন౼‘‘আমার এ বই উপন াস এবং মূলত 

অধনারী র িবষয়ক, ত াচ অকপেট কৃত তথ াপক।’’৮  

জীবনেবােধর গভীরতা িসরােজর ভাষায় কাব েসৗ য িদেয়েছ। কািহিনেত ‘ক ােরকটারস 

পারশান’ কাটা উি - তু ি ে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 

দাঁিড়েয়౼ 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 কথা౼ িচ, অ , 

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

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 নবপ ি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 কউ-ই 

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 জীবেন౼ য জীবন অেনক পাড়খাওয়া, 

অেনক গাপন কদযতার ত িচে  ভরা—এমন মানুষ দেখিছ। িচর এেতা 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 ওেঠ౼ ি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, বািলকাসুলভ ছ  

আর অসহায়তার আেমজ থােক যা౼ িচর সাত খুন মাফ করত ও াদ।”১৪ এই ত স া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 পরমুহূেতই 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 খঁুেজ 

পাে ?”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 দখেত পায় 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 

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

মেয় হেতা, 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 তার সািহেত  সা দািয়কতােক য় দনিন কখেনা౼িতিন 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 আঁধাের িসরাজ 

আেলা িনে প কেরেছন౼“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 চির িলর মেনাগহেন য িনর র য ণা বাসা বঁেধ আেছ 

তােকই িসরাজ উপন ােস শলীর দ তায়, আপাত সরল অবয়েব উ  ঘািটত কের িচি ত 

কেরেছন। 

ানীয় মানুষজন জাগিতক ন ায়-অন ায়, ভ-অ ভ, পাপ-পুণ , াথপরতার টানাপেড়নেক 

ছািড়েয় যন মহািবে  ছিড়েয় পেড়। কারণ জাগিতক সুখ-দুঃখ, হতাশা গিত া  মানুষেক 

আটেক রাখেত পাের না; এইভােব মানুষ আন  থেক মহানে র পেথ যা া কের। িসরাজ 

উপন ােস এই কথা িল তুেল ধরার চ া কেরেছন এবং এই িবষয় িল িসরােজর জীবনদশেনর 

সে  স ৃ । তাঁর িনজ  জীবনদশন বা ভাবনা এবং অিভ তার কথা যু  কের নতুন আি েক 

উপন াসেক পদান কেরেছন। িসরােজর ‘মায়ামৃদ ’ উপন াসিটেক আ জীবনীমূলক উপন াস 

বলা যেত পাের। িতিন জািনেয়েছন౼‘‘ছ-সাত বছর স এক আ য জীবন। সৗ য ও পাপ, 

অমৃত ও িবষ িনি ধায় পান করেত থাকেলন। নীলক  িশেবর দুঃসাহেস।’’১৯ তাঁর জীবেনর এই 

কথা িলই ‘মায়ামৃদ ’ উপন ােসর িবষয়। আলকাপ দল, দেলর লাকজন এবং িনেজেক িনেয়ই 

তাঁর এই সময় অিতবািহত হেয়েছ।  



 

সয়দ মু াফা িসরাজ তাঁর বেড় ওঠার পিরেবেশর মেধ ই পেয়িছেলন এই সব 

অিভ তা। আপাত ছ ছাড়া কেশার ও সদ  যৗবেন অজ  মানুেষর সাহচয ও তােদর িত 

মম  তাঁর মনেক সমৃ  কেরেছ। উপন াসিটর উপজীব  িবষয় হেয়েছ আলকাপ এবং সই দেলর 

কুশীলবরা। তাঁেদর স েক িসরাজ জািনেয়েছন౼‘‘উপন ােসর চিরে রা নােম- নােম এখনও 

বঁেচবেত আেছ এবং প া-গ া-অজয়-ময়ূরা ীর এপার-ওপার যাজন িব ৃত অববািহকায় 

ামগ  হাটেমলায় উৎসেব-িন দসেব লাকগাথা িবে ারণ কেরেছ। এই অত া য এবং পদী 

লাকনাট -রীিতর জনি য়তা লাক সমােজ তম। আবার বলিছ, তম। অবশ , আরও 

লাক িশে র মতনই এর গােয়ও মৃতু র ধূসর ছায়া পেড়েছ।’’২০ আলকাপ দেলর িশ ীরা য 

মািহনী মায়ায় জিড়েয় থােক উপন াসিট তারই আখ ান। 

মালদা, বীরভূম, রাজশাহী, সুমকা, সােহবগ , পূিণয়া, ধানবাদ ভৃিত জলার জনি য় 

লাকনাট  হল আলকাপ। ব া -িব পধমী র  রসা ক লাকনাট ই হল ‘আলকাপ’। মুিশদাবাদ 

জলার জ ীপুেরর িতভাবান িশ ী ধন য় সরকার এই জলায় আলকাপেক িকছুটা সংেশাধন 

কের প  রেস পা িরত কেরন। ৬-৭ জন িশ ী িনেয় এক একিট দল গিঠত হয়। ‘আলকাপ’ 

কােনা ধমমূলক গান নয় এবং বছেরর য কােনা সমেয় অনুি ত হেত পাের। এই দেল 

নারীেবশী পু ষ অিভেনতােদর বলা হয় ছাকরা এবং িযিন ছড়া, গান, কাপ, পালা রচনা কেরন 

তাঁেক বলা হয় ‘মা ার’ বা ‘ও াদ’।  

এই উপন াসিট  হেয়েছ ও াদ ঝাঁকসুর কািহনীর মধ  িদেয়। এক পড়  িবেকেল 

ঝাঁকসু গ ার তীের তার ছাকরা শাি  ও ী গ ামিনেক অত  ঘিন  অব ায় দেখ ফেল। 

তারই চােখর সামেন ি য় মানুষেদর এমন অব ায় পেয় স অসহায়তা বাধ কেরেছ। তার 

চােখর সামেন িদেয়ই নদী সাঁতের পািলেয় যায় শাি । ঘটনা েম এই িদনই তােদর দেলর 

বায়না িছল। বায়না অনুযায়ী াতােদর মন জয় করেত পারেব িক না সই আশ া দেল তির 

হেয়েছ। ও ােদর মেন হেয়েছ শাি  ছাড়াও তার দল আসর জিমেয় িদেত পারেব। ও াদেক 

তাড়া কের বড়ায় গ ামিন ও শাি র িমলন দৃশ । িসরাজ এই উপন ােস এক অ ুত মায়ার 

জগেতর কথা চমৎকার ভােব উপ াপন কেরেছন।  



 

‘আলকাপ’ দেল কম বয়সী, কমনীয় পু ষেক দেলর ও ােদরা িশিখেয়-পিড়েয় নারীেত 

পা িরত কের তােলন। দেলর এই মাহময়ী নারীেবশী পু ষ িশ ীরাই ‘েছাকরা’। ছাকরােদর 

শখােনা হয় চলেন, বলেন, শয়েন, পেন নারীেদর মেতা কের চলার পথ। এই িনর র চচা 

থেক জ  হয় দেলর সাথক ছাকরার। তাই শাি  পািলেয় গেল দেলর সবারই মেন একটা 

শূন তা বাধ তির হেয়েছ౼‘‘ সই ূ িতবাজ লাক েলা আজ িবমষ। শাি  নামক তাপকু  না 

থাকাটা আজ এত  য, মাগত শীেতর আঙুল ওেদর শরীরেক নীল কের ফলেছ। ওরা 

টর পাে  কী িছল কী হািরেয়েছ।’’২১ ও ােদর বউ গ ামিন কথা সে  িজ াসা কেরিছল 

পু ষেক নারী না কের মেয়েদর িনেয়ই তা আলকাপ করা যায়। িক  ও াদ ঝাঁকসু তা 

মানেত নারাজ౼‘‘তােত মায়া জেম না। ...গ ীর হেয়েছ ও াদ। হ াঁ, তার নাম মায়া। স তুিম 

বুঝেব না। স বেড়া হ  ত । দ াখ না ছাটবউ, ঝুমুরেক তািড়েয় িছল আলকাপ। বীরভূম িছল 

ঝুমুেরর আিদ ঠাঁই। বীরভূেম আজ ঝুমুেরর মেয়েদর অ  জােট না। র -মাংেসর শষকথা 

র -মাংস౼ব স, কথা ফু েলা, নেট মুড়ুেলা। িক  মায়ার শষ কথা নই।’’২২  

এইভােব উপন ােস সংেযািজত হয় িবিবধ ঘটনাবিল। গ ামিনর আ হত ার খবর পেলও 

ও াদ ঝাঁকসু বািড় ফেরিন। সংসােরর সম  দুঃখ ও অশাি েক দূের ফেল আলকােপর আসের 

যাগ দয় ফজল, ভানু। ভানুেক ভাড়া কের িনেয় এেস ছাকরার অিভনয় করােনা হয়। িসরাজ 

বেলেছন౼‘‘শাি র নয়౼তবু ছাকরার হাত তা বেটই। শীেতর পেথ আলকাপওয়ালােদর 

এইটুকুই যা উ াপ।’’২৩ িক  শাি র নারী িনমাণ তার দেলর কােছ যত সূ  বেল মেন হয়, 

ভাড়া করা ছাকরা ভানু তার মেতা হেত পাের না। এই শাি র চেল যাওয়া সে  ঝাঁকসুর মেন 

পেড় দশ বছর আেগ চেল যাওয়া আর এক ছাকরা সুফেলর কথা। সুফল আলকাপ ছেড় চেল 

গেল ঝাঁকসু বেলেছ౼‘‘পাগল হেয় বেস থাকতাম গ ার ধাের। তখন আমার থম যৗবন। 

বেড়া বউ ধের িনেয় আেস বািড়। ােদর মা তখন িতমার মেতা পসী౼অ াঁ? হঠাৎ সশে  

হা হা কের হেস ফেল ধন য় সরকার। ...তবু শালা এ পাপীর মন ভরল না, দয় জুড়াল 

না। ...শালা ঢ ামনা আমার বুক খািল কের িদেল। বুকখানা ী কােলর আকােশর মেতা েল। 

িববাহ করলাম। বুক ভরবার বেড়া আশা িনেয় িববাহ করলাম। িক  ফজল কী হল? স ালা 

তা শষ হল না। সুফল যা িদেয়েছ তা তা কউ িদেত পারেলা না। ালা িনেয় ছটফট কের মা 



 

জা বীর ধাের িগেয় বেস থািক। একিদন হঠাৎ যন মা আমার বেড়া দয়া কের সামেন 

তুেলিছেলন ওই শাি েক। আঃ ফজল র, স কী িদন, স কী আন । ফর আকােশর চাঁদ 

পলাম হােতর মুেঠায়।’’২৪  

ও াদ ঝাকঁসু ওরেফ ধন য় সরকােরর আখ ােন এই মায়াকািহনীর সূচনা; আর তার 

িব ার হেয়েছ সনাতন মা ােরর আখ ােনর মধ  িদেয়। সনাতন মা ার িছেলন উ  া ণ 

বংশীয়, কম বয়সী িতভাশীল যুবক। স নতুন যুেগর আলকাপ দেলর িতিনিধ হেয়েছ। 

একসময় িতিন গােনর নশায় ঘর ছেড় এেস শষপয  আলকাপ দেল িভেড় ও াদ হেয় ওেঠ। 

ভ  সমােজ আলকােপর িত া নই; তাই ি ধা- ে  স ভােব আলকাপ দল থেক পািলেয় 

যােব। িক  যেত পােরিন౼‘‘গােয় সবুজ বুশশাট, পরেন সবুজ পাজামা, মুেখ জ াৎ ার রঙ, 

চুেল অ কার, স পু ষ-তবু পু ষ নয়, নারী-তবু নারীও নয়-তার নাম সুবণ। তােক সাধ যায় 

ডাকেত সুবণলতা।’’২৫ এই সুবেণর কারেণই সনাতন বাবু আলকাপ ছাড়েত পােরিন। তার 

আরও মেন হেয়েছ সুবণ ধু ব ি  মা  নন, এর সােথ জিড়েয় আেছ মায়া। িসরােজর 

মেত౼‘‘কেতা জে র আর  দািয়  রেয়েছ সনাতেনর কাঁেধ, একটা অস ূণ িতমােক স ূণ 

কের তালার দুে দ  দায় আেছ চেপ। আর সই স ূণতা হয়েতা সনাতনেকও স ূণ কের 

তুলেব সে  সে ।’’২৬ সুবণর সােথ সনাতেনর য মান-অিভমান িছল তা কেম শেষ তার 

কােছই আ সমপণ কের। তার মেন হেয়েছ౼‘‘ভুেল ভরা থাক, ভুেলই জীবনটা ডুেব থাক। এই 

িমেথ  িনেয়ই িচরকাল যন বাঁচেত পাির।’’২৭  

এরপর সনাতেনর সে  ধন য় ও ােদর দখা হয়। আলকােপ দুজেনর গােনর পা া 

হয়। সুবণেক িনেয় সুর আর মায়ার জগেত িনমি ত হেত থােক সনাতন িক  বহমান 

জীবনে ােত নতুন আবত সৃি  কের তার জীবেন এেসেছ সুধা। তার বাল  স ী, ৗঢ় পি েতর 

বৗ সুধা তােদর ােমর মলায় আলকাপ দখেত এেস খঁুেজ পায় সনাতনেক। সনাতেনর মেধ  

স া , িবর  জীবন থেক মুি  খােঁজ। সনাতন সুধােক িনেয় পািলেয় যােব বেল ি র 

করেল তােক বাঁধা দয় সুবণ। সুধার বা পােশ থেকও সনাতন সুবণর অভাব বাধ কের আবার 



 

িফের আেস আলকােপর আসের। আর তার দেলর ন  এবং কাবুেলর হােত ধিষত হেয় মারা 

যায় সুধা।  

সনাতেনর এই আখ ান শষ হওয়ার আেগই ধন য় িফের গেছ িনজ াম ধনপত 

নগের। সনাতন জানেত পেরেছ ধন য় ওরেফ ঝাঁকসু ও াদ মায়ার বাঁধেন বাঁধেত পােরিন 

শাি েক; শাি  ভয় পেয়েছ ও াদ ঝাঁকসুেক। অথাৎ িশে র সে  িশ ীর এই ব বধান 

ধন য়েক নতুন িচে র সামেন দাঁড় কিরেয়েছ౼‘‘ও াদ ঝাঁকসু বেল, । আমার রণ 

করেত দ। স রােত আিম গ ামিনর কােছ লাম। গ ামিন জিড়েয় ধরল। বেড়া া  িছলাম। 

আর কতিদন থেক নারীস  আমার ভােলা লােগ না। তেতা লােগ সব! ...গ ামিন বলেল, আিম 

শাি  হেল তা মুেখ মুখ িদেয় েয় থাকেত। ...আসেল খুব ঘুম পেয়িছল আমার౼কালঘুম র 

শাি ! ...আহা! কেতা আশা িছল মেয়টার! দেহর আশা-মেনর আশা। ...শাি , আিম-আিম আর 

গান করেবা না র! করেবা না। বেড়া অশাি র আ ন মেন। িববাহ কেরিছ। এখনও দুই ব  

ঘের। পু কন া আেছ। আিম বাবা র শাি ౼তবু সব ভুেল হঠাৎ গেজ ওেঠ স। সব ভুেল তুই 

হারািম পু  বশ ােদর ভাগােড় রা চ াল সেজ বেস আিছস। কন তােদর জ  হেয়িছল র 

িগ  -ধেড়র বা ারা।’’২৮ মায়ার এই ে  িব ত ধন য় শষপয  আ য় চেয়েছ মত  মায়ার 

কােল; সংসার-স ােনর আকষেণ স আবার ঘের ফরার কথা ভেবেছ। অপরিদেক সনাতন 

বাবু সুবণেক িনেয় মায়ার খলােতই ম  থেকেছ। সুধা মারা যায়, সনাতন-সুবণও দল ছােড়। 

িসরাজ জািনেয়েছন য তারা পর র-পর রেক ছাড়া অস ূণ౼‘‘আেপর শন পাঁচ মাইল 

দূের। হনহন কের হাঁেট দুজেন। কােনা কথা বেল না। ...আর যেত যেত িব লতায় হঠাৎ 

থেক দুজেন দুজনেক জিড়েয় ধের ঠাঁেট ঠাঁট রােখ। আর ঘৃণা নয় সানা ও ােদর। এই 

আেবগ, এই ভােলাবাসা এই শরীর ছাঁয়া। আেবশ-মায়া নােম নারীর উে শ । য নারী নটী-যার 

ছায়া পেড়েছ এক িকেশার পু ষ দেহ, য ছায়া সারা বলা নােচ। সই ছায়ােক িনেয়ই যত 

খলা। যত পালাগান, কা া, সুখ, ভােলাবাসা।’’২৯  

সনাতন ও সুবণ শপথ নয় পর রেক ছেড় না যাওয়ার, ও াদ ঝাঁকসুর কােছই তারা 

যােব বেল ি র কেরেছ। িশে র উে েশ ই তারা িনেজেদর সমপণ করেত চায়। িসরাজ এখােন 



 

পাঠকেক আখ ােনর পথ ধের জীবনসেত র ার াে  এেন উপনীত কেরেছন। য অমত  

মায়ােক িনেয় এই উপন াস তা না িনকতার তৃ া ও অে ষণেক দ ািতত কেরেছ। তাই এই 

স ান শষ হয় না, দেশ দেশ মায়ামৃদ  বাজেত থােক। ধন য় মা ার থেক সনাতন মা ার 

অথাৎ সকাল থেক একাল তার ছে  পা মলায়। সৗ য অে ষার য়াস, িবরল মায়ার 

অনুস ােনই যত ােজিড। আবার সই ােজিডর পিরণােমই মানবজীবন সাথক। উপন াসিট 

তাই আলকাপ দেলর িত দিনকতার আখ ােনই সীমািয়ত হয়িন, বৃহ র িশ েলােকর সে  

স ৃ  হেত পেরেছ।  

নাগিরক জীবনেবাধ িসরােজর উপন ােস এবং গে  াধান  িব ার করেলও তার িশকড় 

ািথত আেছ ােম। একখ  াকৃিতকতার উদাসীন পেট ধরা থােক জীবেনর িনযাস। িসরাজ 

আ কথায় জািনেয়েছন౼‘‘আসেল লখক লেখন িনজ  অিভ তার ওপর দাঁিড়েয়। নাগিরক 

জীবেনর অিভ তা যাঁর আেছ, ধু িনছক অিভ তা নয়-িযিন সই জীবনেক মূল অবিধ দখেত 

পান—িতিন নগরেকি ক লখা িলখেবন। িযিন তার বাইেরর ব াপার েলা জােনন, াম গ  যাই 

হাক, তাই িনেয় িলখেবন। এেত কােনা িণর পাথক  টানা মূখতা। এেত আধুিনকতা-

অনাধুিনকতার  অবা র। তাহেল তা অেনক লখকই নাগিরক কথা ব  িনেয় লেখন, 

তাঁেদর লখায় তথাকিথত আধুিনক স ...থােক౼তবু তাঁেদরেক কউ আধুিনক লখক বলেবন 

না। দৃি ভি র ব াপারটাই আসল। কৃত আধুিনকতা থােক লখেকর মেন। তাঁর চতনায়- চাখ 

ও মগেজ। এবং দেয়ও।’’৩০ কৃিতর সােথ লখেকর স ক অত  গভীর। যিদও পরবতীেত 

কৃিত স েক তাঁর মেনাভাব ধীের ধীের বদেল গেছ। িতিন বুেঝেছন হীন কৃিতই শষ 

পয  হেয় ওেঠ মানুেষর সকল ে র হতু। রাঢ় ভূিমর মহাশি  িসরাজেক ভািবত কেরেছ। 

‘কৃ া বািড় ফেরিন’౼উপন ােস িসরােজর এই জীবনেবােধর পিরচয় পাওয়া যায়। এই উপন ােস 

আেছ শহেরর মধ িব  িণর অ কারময় জীবনচযার কথা। িশ ক ননী এবং তার বান 

কৃ ােক ক  কেরই উপন ােসর আখ ান এিগেয় িগেয়েছ। কািহনীর অ রমহেল এই ত 

ব ি র প উ  ঘাটন করা হেয়েছ। মানবচিরে র জিটল, রহস ময় জীবন এবং তৎস িকত 

হািহত রহস  স েক লখক পাঠকেক কৗতূহলী কের তুেলেছন। উে জনাময় ঘটনার 

চমৎকার িববরণ, চির  িবন ােসর পার য, ঘটনার তগিত উপন াসিট িশ  সাথকতার িশখের 



 

প েছ িদেয়েছ। মানুষেক ননী ভােলােবেসও িববােহর পেথ পা বাড়ায়িন; একমা  বান কৃ ােক 

িনেয়ই তার সংসার। মানুর ভাই জন কৃ ােক ীলতাহািন ও শষপয  মের ফেল౼এই খবর 

ননীেক বাক হারা কের দয়। মানু ভাইেয়র অপিরনাম দশীতায় লি ত হেয় ননীর পদতেল 

আ য় নয়;  হয় তােদর নতুন িদগে র অে ষণ। িসরাজ ননীর অ েলাক আেলািড়ত কের 

এক অেমাঘ সত  কথা বেলেছন౼‘‘ স  মানুষেক মের ফেল। ভােলাবাসা তােক বাঁিচেয় রােখ। 

জন কৃ ােক মারল। মানু ননীেক বাঁিচেয় রাখল।’’৩১ উপন াস কাঠােমার মেধ  লি ত রেয়েছ 

জগত ও জীবেনর চলার গিত। চির িলেক ধু চাখ িদেয় নয়, মন িদেয় দখা হেয়েছ। 

দেয়র গভীের েমর িনগূঢ় আিতেকই িসরাজ চমৎকার ভােব উপ াপন কেরেছন। িসরােজর 

চিরে রা তােদর িনজ  িমথ ও ভাবনার জগেত িবচরণ কের। তাই গভীর অ বা ব এবং 

মন াি কার গভীের িসরাজ সহেজই েবশ করেত পােরন। ব ি র ইিতহাস তার নানা ছে , 

নানা লেয় অবশ ই কখেনা চাট খায়। সমেয়র েম িসরাজ তােকই ধরেত চেয়েছন। িতিন 

চিরে র সােথ খুব সহেজই সলফ আইেডি িফেকশন কের িনেত পেরেছন। এখােনই ‘কৃ া 

বািড় ফেরিন’ উপন াসিট িশ  সাথকতায় নতুন মা া যাগ কেরেছ।  

জািত ীিত ও ােদিশক সং ৃ িতর িত অনুরােগর মাধ েম মানুষেক জীবেনর আেলা 

দখােত পেরেছন তারাশ র বে াপাধ ায়। সয়দ মু াফা িসরােজর উপন াস িলেতও 

তারাশ েরর িশ রীিতর িমল পাওয়া যায়। িনসেগর সবুজ আর সংসােরর নানা রং িনেয় 

‘তৃণভূিম’ উপন ােসর ঘটনােক গিত দান কেরেছন। এই উপন ােসর পটভূিম মুিশদাবােদর ারকা 

নদী তীরবতী িদগ  িব ৃত তৃণা ল। সানািটকুির পিরেয় চালু আবািদ মােঠর পর কূলহীন 

ধূসর সমুে র মেতা তৃণভূিম। িসরােজর লখক জীবেনর মূল ভূখ  হল এই তৃণভূিমর জগত। 

স েম আমােদর তারাশ েরর ‘কািল ী’ িকংবা ‘হাঁসুলী বাঁেকর উপকথা’ উপন ােসর কথা 

মেন পেড়। ‘কািল ী’ উপন ােস নদীই নাটকীয় -সংঘােতর উৎস, আর এেক ক  কেরই 

লখেকর গা ী ও িণেচতনা, নাটকীয় আেবগ মশ দানা বাঁেধ। সাঁওতাল চািষ, অথিল ু 

বিণক, জিমদার, িশ পিত সকেলই এই ব নীেত আব । ‘হাঁসুলী বাঁেকর উপকথা’ উপন ােস 

আেছ জিম, চািষ এবং কারখানা। করািলর সে  বেনায়ারীর সংঘাত একিট জনপেদর পটভূিমেত 

অিভনব রসমূিত িনেয় দখা িদেয়েছ। এর উ ান-পতনেকই িসরাজ ‘তৃণভূিম’ উপন ােস াধান  



 

িদেয়েছন। পি মবে র রাজৈনিতক দুেযােগর পটভূিমেত িহজল বেনর কৃিতলািলত মানুেষর 

সুখ-দুঃেখর কািহনী এখােন িচি ত। উ বণ, িহ ু-মুসলমান সকেলর উপরই ভাব িব ার 

কেরেছ তৃণভূিম। আিদনাথ, িনশানাথ, সরযূ, রাখাল কিবরাজ, চ না, সীতা, ঝুমির, তারাপ, 

সতাপ, পরাশর, সৗেমনরা িনজ রােজ ই মহীয়ান। অেনেক মেন কেরেছন তারা দশ কােলর 

গি  অিত ম কের কােনা বৃহ রেলােক প েছােত পােরিন। অবশ  এই মানুষেদর সরকম 

কােনা েয়াজন নই, হয়ও না। তবু এরই অ রােল িতিন কৃিতর মায়ামিদরায় আকৃ  

হেয়েছন। ঘননীল কুয়াশার চাদের িনেজেক মুেড় লখক পৃিথবীর রহস  স ােন ব াপৃত হেয়েছন। 

বন আর িবল-অ েলর িনসগ কৃিত যমন মােঝ মােঝ উ াম হেয় ওেঠ, তমনই উ াম হেয় 

ওেঠ এই অ েলর মানুষজন।  

িসরােজর ‘তৃণভূিম’ উপন ােসর নায়ক িনশানাথ। জিমদাির পিরেবেশ লািলত হেলও 

কৃিতর রহস মমিরত গাপন জায়গায় তার অনবরত যাতায়াত। তার কােছ আজীবন পিরিচত 

অরণ ভূিম বেড়া অপিরিচত মেন হয়। বাবার িত াহীন হেলও সকেলর িত িনশানােথর 

সমান ভােলাবাসা। সৎমা সরযূও তার াভাজন। বুক ভরা ভােলাবাসা িনেয়ই িনশানাথ, াদ, 

ঝুমির, সুধন , গ ু , মানেক হািজ সােহবেদর দুঃখ কথা েনেছ। তােদর দুঃখ িনরসেনর কথাও 

িচ া কের। এর সােথ লৗিকক পালা-পাবণ সমৃ  াম-জীবেনর চিলত ধারার সে  আধুিনক 

রাজৈনিতক, অথৈনিতক, সামািজক পিরবতন ােতর সংঘষ িচি ত হেয়েছ। কৃিত িনভর 

জীবন যা ার তীক েপও নদীর এক িবিশ  ভূিমকা এই উপন ােস িশ  ীকৃিত পেয়েছ।  

সয়দ মু াফা িসরােজর জীবেনর সরা উপন াস ‘অলীক মানুষ’। উপন াসিট জীবেনর 

ায় শষ পেব এেস লখা। িতিন িপর-ফিকর পিরেবি ত মুসিলম জনসমােজর িচ  এখােন 

তুেল ধেরেছন। এই পদী উপন াসিট ভুয়ালকা, বি ম, আকােদিম পুর ােরর স ান লাভ 

কের। উপন াসিটর িবষয় ভূিমর কে  অব ান কেরেছ ফরািজ আে ালেনর পিথকৃৎ িহেসেব 

বিণত ধম  বিদউ মান। তােক সামেন রেখই িবষয়ব  এিগেয় িগেয়েছ। স েম এেসেছ 

িসপাহী িবে াহ, ভারত ভােগর কথা। িতিন মুসিলম জনসমােজর ধমীয় িব াস, অ  সং ারেক 

আঁকেড় ধের রাখার বল আকা া, সুদীঘকাল ভারেত ইসলািম শাসন ব ব া চালু থাকায় 



 

মুসলমানেদর মেধ  অহংকার বাধ অন িদেক ইংেরজ শাসন বিতত হওয়ায় মাগত 

মুসলমানেদর িপিছেয় পড়ার জন  হীনমন তা বাধ ইত ািদ িবষয় সু রভােব তুেল ধেরেছন।  

৩২০ পৃ ার (েদ’জ) এই ব িত মী উপন ােস অিভিনেবশ দওয়ার আেগ নজের পেড় 

যায় সূচক মলাট িলখন। উিনশ-িবশ শতেকর পটভূিমেত এক মুসিলম িপর-পিরবাের লৗিকক-

অেলৗিকক ওতে াত জীবেনর কািহিন ‘অলীক মানুষ’ উপন ােসর উপজীব । মূলত দুজন হািরেয় 

যাওয়া একলা হেয় যাওয়া মানুেষর গ । বা ব ও পরাবা েবর ে  দুিট মানুষ দু-রকমভােব 

অলীক মানুেষ পিরণত হয়। একজন ধমব ী ও একজন ধমে াহী ব ি গত পির ােণর পথ 

খঁুেজ িনেত চ া কের এবং কৃিতর রহস ময়তার কােছ আ সমপণ কের। উপন ােসর িতিট 

অধ ােয়র পূেব একিট অে র িচ  মুি ত হেয়েছ। ওই িচ  সাদা এবং কােলা। ছিব রিঙন হেল 

অে র শরীের িসঁদুেরর লালেছাপ দখা যত। কারণ িপেরর সাঁেকার িনেচ এরকম দখা যায়, 

এেক বেল টােটম। আবার তা মি েরর গােয়র টরােকাটার ঘাড়া বা ‘েবাররাখ’ হেত পাের। 

এই ঘাড়ায় চেড়ই িক শিফউ মান মৗলাহােট তার আি র সে  দখা করেত িগেয়িছল। িক  

আমরা জানেত পাির সিদন তার সে  কােনা ঘাড়া িছল না। জন িত অনুযায়ী একিট 

কােলািজন ঘাড়ার প ধারণ কের শিফেক মৗলহােট প েছ দয়। িবষয় িল জানামা ই পাঠক 

চমেক ওেঠ। চমেক ওঠার কারণ উপন ােসর েতই লখক জািনেয়েছন, উপন ােসর নায়ক 

শিফউ মােনর ফাঁিসর কুম হেয়েছ, সই িনেদশ শানার পর শিফউ মােনর চােখ একজন 

কােলা িজন ও একজন সাদা িজন ভেস উেঠ।  

এই উপন ােস ধান চির  দুিট—ধম  বিদউ মান এবং তার নাি ক ও িবে াহী পু  

শিফউ মান। িপতা মেন কেরন মানুেষর ভাগ িবধাতা ঈ র, পু  মেন কেরন মানুষ িনেজই 

িনেজর ভাগ িনয় া। কবল মুসিলম জীবনভাষ  নয়, একিদেক যমন মুসিলম িপর, তমনই 

অন িদেক সমাজ এবং উিনশ শতেকর পটভূিম এেসেছ ঘুেরিফের। িহ ু-মুসলমান 

আ ঃস েকর উ াসন হেয় উেঠেছ কািহিনর অন তম উপকরণ। বাংলা ভাষী মুসলমান সমােজ 

চিলত আরিব-ফাসিস শ িলও িসরােজর তী , সাবলীল গেদ র ভলায় চেড় এিগেয় চেলেছ 

 গিতেত। ধম  বিদউ মােনর এক িবেশষ মুহূেতর অবা ব সে  লখক বেলেছন—

“েচৗকাঠ আঁকেড় ধের া ণ থেক আকাশব াপী তুমুল াকৃিতক আেলাড়ন দখেত দখেত 



 

মশ একটা আত  তােক পেয় বসল, জনপেদর ােত িনজেন অবি ত এই জীণ াচীন 

মসিজদ সু  তােক যন গয়রত ( ংস) কের ফলেতই আ াহ এই লয় সৃি  কেরেছন।’’৩২ 

আবার বৃি বশীভূত শিফউ মােনর পরাভূত হওয়ার ভি িটেত িসরােজর সংযম শংসার 

যাগ । যা আধুিনক কিবতার পযােয় উি ত౼“...জনহীন এই িনসেগ কৃিতর িফস িফস 

ষড়যে র মেতা হালকা আর িশরিশের হাওয়া বইিছল। জামবািটিট তুেল নওয়ার আেগ আসমা 

বঠাটা নরম ঘাসঢাকা মািটেত িবিধেত মু  হাত উঁচু কের খাঁপা বাঁধেত লাগেলা। আবার 

উে ািচত হল তার ন, পেরাপির౼অেধাে ািচত। আর অিব াস  হঠকািরতায় াকৃিতক 

াধীনতা হাহাকার করেত করেত তার উপর ঝাঁিপেয় পড়েলা।’’৩৩ িনসগ আর মানুষ এখােন 

একাকার। এখােনই িসরােজর িবিশ তা। িতিট চিরে র আ াে ষেণর র া  পেথ, িনমম 

িবে ষেণ ম ৈচতেন র গভীের অবগাহন ােনর আন লাভ কেরেছন ঔপন ািসক। 

সয়দ মু াফা িসরােজর ইিতহাস চতনা এই উপন াসিটেক একিট িভ মা া দয়। 

টুকেরা টুকেরা কালাজ িমেল জ  িনেয়েছ এক অপ প িচ িলিপ। তারঁ বাক তে র িনজ  

আিব াের রেয়েছ অসাধারণ কুশলতার পিরচয়। িনজ  জীবনেবােধর ারা লৗিকক-অেলৗিকক, 

ম-অে ম, মায়া-বা বতার িত ধী-গিতর মাঝখােন সং ামী মানুষ কমনভােব অলীক মানুষ 

হেয় ওেঠ তা-ই বিণত হেয়েছ। কবল ফরািজ-ওয়াহাবী আে ালনই নয়,  আে ালন, 

স াসবােদর িবকাশ এবং এেদর ওপর ামী িবেবকানে র ভাব সবই ধরা পেড়েছ লখেকর 

অনুসি ৎসু দৃি েত। তাই౼“হিরবাবু কাঁেধ হাত রেখ াস ছেড় বলেলন, ভাই শিফ! 

লাহাগড়ার কৃষক িবে ােহ নতৃ  িদেত আমরা ব থ হেয়িছলাম। তেব যা হয়, ম েলর জন ই 

হয়। কৃষকিদেগর ব াপারটা হল হড়কা বােনর মেতা। ওরা আদশ বােঝ না। বষিয়ক াথ 

বােঝ। িক  এই িবরাট কােজ আদশবােদরই েয়াজন। আদশবাদ িশ া ছাড়া গেড় ওেঠ 

না।’’৩৪ সজন ই তারা যাগদান কেরেছ ামীিজ সংেঘ। সই সমেয় শিফউ মােনর অিভ তা—

“ ামীিজ সংেঘর সদস  হওয়ার পর একটা িবষয় ল  কির াব ঘের ব  িবখ াত ব ি  এবং 

সাধু স াসী িদেগর িচ  লটকােনা িছল। সকেলই িহ ু। মধ েল দবী কািলকার কা  

ছিবিটর সামেন দাঁড়াইয়া সকল সদস  কড়েজােড় ম ক ঈষৎ নত কিরয়া ণাম কের এবং 

অনু  ের ‘আিম দশ মাতৃকার জন  াণবিলদােন ত’ এই বাক িট ম বৎ উ ারণ করা 



 

হয়। ধেমর িত ঘৃণােহতু থম থম সংেকাচেবাধ কিরতাম। মুসলমান বংশজাত বিলয়া নেহ। 

পেড় এই ি য়ার িত সংেকাচ কািটেত থােক। ...িক  আশ া কিরতাম, এই ি য়া 

মুসলমানিদেগর দূের সরাইয়া রািখেব।”৩৫ মুসলমানরা কীভােব িনজ স দােয়র াত ধম িনেয় 

শি ত হেয় উেঠিছল তা শষ দুই পঙি  থেক বুঝেত পারা যায়।  

‘অলীক মানুষ’ উপন ােসর ল ণীয় িবষয় হল গীতা, উপিনষদ থেক উে খেযাগ  িকছু 

উ ৃ িত এবং েটা, হামার, েগা, কীটস, বাদেলয়ার আরও আরও অেনক মন ী লখেকর 

ামান  িকছু পঙি । যিদও এ িল এেসেছ শিফউ মােনর সূ  ধেরই। এছাড়াও রেয়েছ দাে র 

“ইনফারেনা’, কাফকােরর ‘েমটামরফিসস’-এর কথা। এরই সে  সহজ সহাব ান াক ইসলাম 

যুেগর আরব কিব জুয়ােহর িব   আবসালমা এবং বৗ  দাশিনক পকুধ ক ায়েনর। শিফ 

ক ায়েনর অনুরাগী। িসরাজ তারঁ ‘দীঘিনকায়’  থেক নানা দাশিনক উি  উপহার িদেয়েছন 

অলীক মানুষ উপন ােস। এই া ল উ ৃ িত িল চির , ঘটনা, পিরেবেশর সে  ওতে াতভােব 

জিড়েয় থেক একিট নতুন পেথর অ া  িনেদশ দয়। এখােন আরিব, ফারিস, সং ৃ ত, পািল, 

ইংেরিজ ভাষার িনপুন েয়াগেক কুিনশ জানােতই হেব আমােদর। এখােন সয়দ মুজতবা 

আিলর যথাথ-উ রসূির হেয় ওেঠন িসরাজ। 

উপন ােসর অিভনবে র িদকিটও আমােদর মু  কের। িতিট পিরে দ  হে  এক 

একিট নতুন িশেরানােম। আর আ েযর কথা এই িনশানা যন গাটা অংশিটর সারাংশ বা 

‘Synopsis’। কািহনীর চারধাের পিরিধই যন অি ত হেয় যায়। তাই ‘আরও একিট ব থতা’ 

নামাি ত অংেশ পাওয়া যায়౼ 

“তেব বিদউ মােনর জীবেন এও আেরকিট ব থতা—তার িনেজর কােছ।”৩৬ িকংবা 

‘একিট কেথাপকথন’ অংশিট  কের শষপয  নানা চিরে র মলা। ‘র  িতলক’ অধ ায়িট 

 হেয়েছ এইভােব౼“বাংলা ১২২৯ সেনর ভ ১০ই বশাখ স ারাে  আমার থম 

নরহত া।”৩৭ ‘  ও নারী’ শীষক অংেশ পাই বিদউ মান ও মানতরত এক জনানার কথা। 

‘ াধীনতার থম াদ’ অধ ােয় শিফর অনুভব౼“এক আি েনর িদেন বৃি বাদলার শেষ ধূসর 

আেলা-আঁধাের িভেজ স াঁতেসঁেত ঘােসর ওপর সই থম নারী শরীেরর াদ পেয়িছল।’’৩৮ 

౼অলীক মানুেষর এই িভ তা িসরােজর ািডশন বিহভূত। এতিদেনর অিজত াম, কৃিত, 



 

আিদমতার পিরম ল ভেঙ অলীক মানুষ এক নতুন াপট রচনা কেরেছ। এই ি েবণী স ম 

অবগাহন কেরই িসরাজ ত  পেথর স ান কেরন। এই উপন াস নানা িদক থেক তাই 

ব িত মী বাসাবদল। 

উপন ােসর উে খেযাগ  নারী আয়মিন আপন ব ি ে  সমু ল। ামীণ নারীর র  রাঙা 

বুেকর ব থা বা য় হেয় উেঠেছ তাঁর মেধ । ফরািজ-ওয়াহাবী আে ালেনর ভােব াম-বাংলার 

রমণীরা তােদর আপন স া লাকসং ৃ িতর ধারােক িবসজন িদেত বেসিছল। আয়মিনর মেতা 

সাহসী মিহলা সই ীণেতায়া ধারািটেক পুনজীিবত করেত সহায়ক হেয়িছল। আর এক রণীয় 

চির  শিফউ মান কৃিত, নারী ও জীবনেক ভােলােবেস স এিগেয় যেত চেয়েছ—“নারীর 

জরায়ু থেক বিরেয় এেস িনর র নারীর সে  েশ-সাহচেয বেড় উঠেত উঠেত তারপর স 

ধীের ধীের দূের সের যেত।’’৩৯ িক  একসময় নারীর শরীর, নারীর ন, নারীর ঠাঁট তােক 

অ ু ত কের ফেল। িনিষ  হেয় ওেঠ ি য় একজগত; আবার তার আকুিত౼“নারীর শরীর, 

নারীর ন, নারীর ঠাঁট এবং নারীর জরায়ু౼শরীেরর পৗ েষ র যৗবেনর র মূল  িদেয় সকল 

পিশর শি  িদেয় হেব তার ত াবতন জিনত পুনরািভেষক?”৪০  

এই উপন ােস রেয়েছ িসরােজর িচ ার সূ তা, যুি র অনুধাবন ও পযেব ণ। িতিন 

একিট িবলীয়মান গা ীেক িঘের িনছক আেবগা ুত অ পাত কেরনিন। শিফ তাই কখেনা 

কখেনা িসরােজর িতিনিধ হেয় দখা িদেয়েছ। তার চাখ িদেয়ই িসরাজ সকলেক দেখেছন। 

সেচতন যে  সংগৃহীত উপাদান ও উপকরেণর স ত ব বহাের এই উপন ােস িসরাজ এক 

অভাবনীয় বতা দান কেরেছন। এখােন তাঁর জীবন দশন জিনত একিট িবষয় ল  করা যায়।  

সয়দ মু াফা িসরােজর নতুন আি েকর অন তম উপন াস হল ‘আ েনর চারপাশ’। 

উপন ােস িসরাজ চােখ আঙুল িদেয় দিখেয় িদেয়েছন াম গে  পািট পিলিট  কীভােব সু  

জীবেনর ফুসফুেস সং ািমত হে ; যােক িতিন খিরস সােপর সােথ তুলনা কেরেছন। খিরস 

এমন এক িবষধমী সাপ যার একিট ছাবেলর অথ িনি ত মৃতু । লাউডগা সাপ িহস িহস কের 

হাওয়ায় ভেস এক গাছ থেক অন গােছ চেল যায়। াম গে র পািট পিলিট  হাওয়ায় ভেস 

ােমর সু  পিরেবশেক িবষা  কের তােল। আ ন এক অি রতার তীক। লিলহান িশখার 

ভয়ংকরী প। উপন ােস িসরাজ সােহব নতােদর ভয়ংকর লিলহান পিটও দিখেয়েছন। 



 

উপন ােস নতােদর য বণনা পাই তােত ােমর নতা অস ব মতার অিধকারী। ােমর 

জিমদারেদর সীমাহীন অত াচােরর িব ে  মানুেষর পু ীভূত াধেক উগের িদেয়েছন 

ঔপন ািসক। জিমদারেদর লেঠল বািহনীর িব ে  গেজ উেঠিছল গণতে র মু  আকাশ।  

িসরােজর অন তম উপন াস ‘নদীর মতন’-এ এক আ য চির  ধির ী। পৃিথবী বদেল 

যাওয়ার মেতাই সও পা র এবং পিরবতেনর আধুিনক িতমা। ধির ীর সব আেছ౼ ামী 

আেছ, সংসার আেছ। িক  ঐটুকুই সব নয়। এসেবর বাইেরও একিট িজিনসেক অবল ন কের 

বাঁচেত চেয়েছ౼ স হল তার ত , াধীন জীবনেবাধ। অথচ বাঁধা ধরা পথ ছাড়েলই পু ষ 

শািসত এই সমােজ নানা বাঁধা এেস হািজর হয়। আগােগাড়া িসরাজ িক  ধির ীেক সামািজক 

বা বতার সে  অি ত করেত চেয়েছন। ধির ীর জীবেন নানা সংকট কীভােব এল এবং 

কমনভােব ামীণ াথজট তার ভাইেক উপল  কের আঘাত হােন౼উপন ােসর মূল আখ ান 

সটাই। আসেল ধির ীর মেতা মেয়রা পু েষর সংরি ত কমচে  অক াৎ ঢুেক পেড় অেনক 

সময় অজন কের নয় িনেজর অি । ধির ী ক নায় িসরােজর চির েণর এখােনই 

চিরতাথতা। ধির ী প াত িদিদ হেয়ও নারীে র মৗল রণা হািরেয় ফেলিন, স রণা 

িচর ন ভােলাবাসার। পািটর উপের মানুষ  িত ার এই । ‘বাবু িদিদ’ এই িবিচ  অিভধার 

মেধ  ামসমাজ তার কেমর িত ীকৃিত জািনেয়েছ। ফুলেশখর আর িব েশখেরর মাঝখােন 

নদীিট আসেল ধির ীর িতক িহেসেব ব ব ত হেয়েছ। ােমর সা িতক িতিনিধরা িক  

টাইপ চির  সমােবেশ ও একটা ামীন আধুিনক দলাদিল—এসেবর পটভূিমকায় ধির ী চির -

ক না একটা াকচার তির কের, যা উপন াসিটেক অন মা া দান কের। 

কৃিত িনেয় লখেকর মেনাভাব ধীের ধীের বদেল গেছ। িসরাজ বুেঝেছন হীন 

কৃিতই শষপয  হেয় ওেঠ মানুেষর সকল ে র হতু। রাঢ় ভূিমর মহাশি  িসরাজেক 

ভািবত কেরেছ। তাঁর ‘ কৃিত’ তাি েকর চতন ময়ী মহাশি । ােমর মানুষজন, ঝােপর 

পােশর জীণ কুিঠর, নদীর তীর বেয় দীঘ আকঁাবাঁকা পথ, শান কবর ান—এসব িনেয় 

একাধাের াম জীবেনর াচীন মন , অন িদেক পিরবিতত ােমর ছিব সবই িসরােজর রচনায় 

সু রভােব কাশ পেয়েছ। এই অিভ তার আেলােক রাঢ় বাংলার াি ক াকৃত জনসমােজর 

পটভূিমেত গেড় উেঠেছ তার ‘ ণচাঁপার উপাখ ান’ উপন াসিট। উপন ােস মুসিলম জনসমােজর 



 

জাতপাত থার কথা থাকেলও িসরাজ শষপয  উপন াসিটেক েমর অনবদ  আখ ােন 

পা িরত কেরেছন। উপন াসিটর বৃহ র পিরসের াম-বাংলার জীবন ও সং ৃ িতেক লখক 

তুেল ধেরেছন। একিদেক রাঢ় বাংলার তথাকিথত উ িব  পিরবােরর মাগত িবপযয় ও পতন 

এবং অন িদেক রেবকা ওরেফ িব ও সানুর অ ঃসিললা। দুই মেয় আফসানা ও রেবকােক 

িনেয় মিবন খ কােরর স ল পিরবার। মেয় আফসানা টেনটুেন িব.এ. পাশ করার পর স 

মেয়েক এক শ ামবণ বেঁটখােটা ঁেফা রিজ ােরর সােথ িবেয় দয়। রােকয়ার জামাই পছ  

িছল না। রােকয়ার ভাই ফজু িময়াঁ তার সু রী ফসা মেয়র জন  মানানসই পাে র স  

এেনেছ। িক  ামীণ মুসিলম পিরবাের পু ষতাি ক কতৃে  রােকয়ার ই ার কথা মেনই চেপ 

রেখ িদেত হয়। কননা খ কােরর নজর িছল উ  খানদােনর িদেক। খ কার এক জে র 

িতিনিধ; যাঁর মেধ  বংশগিরমা এবং ইসলািম কৗলীন  বলভােব বহমান। দশভােগর 

িবে দেরখায় মুসিলম জনসমােজ িময়াঁ-খানদািনর সবিকছুই য ভেঙচুের গেছ ভতের ভতের 

সটাও কািশত। িতিন য সমেয়র মানুষ তাঁর চারপােশ তখন নতুন পৃিথবী গেড় উঠেত  

কেরেছ। জিমদার থা িনঃেশষ িক  তার শষ রখাটুকু াস ফলেছ আকােশ বাতােস। 

উপন ােসর পরেত পরেত ছিড়েয় আেছ এই িণচু িতর াি ক অিভঘাত। ফজু িময়াঁ 

অেপ াকৃত আধুিনক মন , িতিন মেন কেরেছন য র ণশীলতা আঁকেড় থেক কােনা লাভ 

নই। অতএব পাে -যাওয়া সমাজেক িতিন মেন িনেত পেরেছন। ঐিতহ  র ার সে  

আধুিনকতা হণ হল িসরােজর চিরে র অন তম বিশ ; যার িতফলন এই উপন ােসর পাতায় 

পাতায় পেড়েছ।  

সয়দ মু াফা িসরােজর ‘েরশিমর আ চিরত’ উপন ােস িপতৃব ু  িহ ু- পৗেঢ়র িত 

মুসলমান যুবতী রশিমর িপতৃসুলভ স ক, ধমশািসত সমাজ ও সা দািয়কতার িব ে  

তােদর মেনাভােবর কথা উেঠ এেসেছ। রশিম স ল বেনিদ মুসিলম পিরবাের হেয় উেঠেছ। 

বাবা কাজী মাতাহার হােসন নামজাদা উিকল এবং তহিমনা র ণশীল পদা থায় িব াসী 

মিহলা। অবশ  রশিম তার মােয়র মত অ ঃপুের িদন কাটায়িন। বাবার ই া আর রণায় স 

শহের কেলেজ পড়ােশানা কের িব.এ. পাস কের। তবু অ র থেক াধীন হেয় ওঠা রশিমর 

জীবেনর এই একুশটা বছেরও স ব হয়িন। িবেশষত িববাহেযাগ  হেয় ওঠায় াধীন চলােফরার 



 

ওপেরও মােয়র িবিধিনেষধ চেপেছ অেনক বশী। রশিমর এই িন র  জীবন যাপেন িবপুল 

তরে র অিভঘাত এেনিছল িপতৃব ু  একদা িব বী িচনু সাম । কেলেজ পড়ার উ াল 

িদন িলেত রাজনীিতর অিলে  ব বার নাম শানা সই মানুষিট কানিদন য সরাসির এেস 

পড়েব তােদর িনজনতায় ঘরা বািড়র মেধ  তা ে ও ভােবিন রশিম। িচনুকাকার অি ে র 

মেধ ই রেয় গেছ িনয়ম ভা ার ম । সই টােন র ণশীল মুসিলম পিরবােরর চিলত িনয়ম 

তে র অজাে  অেনক রদবদল ঘেটেছ। রশিমর আ কথেন উেঠ এেসেছ সই পিরবতেনর 

ইি ত—“একটা অ ুত িনয়ম, দিলজ ঘের কান অিতিথ এেল তাঁর সে  আমার পিরচয় কিরেয় 

দওয়া হেব না। আিম িনেজ থেকই যাই, তােত মােয়র চাপা আতনাদ েন মেন হেব, 

সাংঘািতক একটা সবনাশ ঘটেত চেলেছ।”৪১  

রশিমর মােয়র িব াস আ া মানুষ আর িজন সৃি  কেরেছন। মানুষ মািট িদেয় গড়া, 

িজনরা িক  আ ন িদেয় তির। িচনুকাকার আগমেন এেতািদেনর সই আড়াল ভেঙ গল ধু 

তাই নয়; থম সা ােত িচনু সাম  রশিমেক বেলেছ—“েরশিম! এস, তামােক ছুঁেয় দিখ, 

সিত  তুিম রশিম িক না।”৪২ রশিম তথা তার মােয়র কােছ এই ঘটনা অভাবনীয়। িসরাজ তাই 

রশিমেক িদেয় বেলেছন—“আিম মুসিলম মেয়। আমার অ  শ করা যায় না, ধু ামী 

বােদ। আিম সাবািলকা হওয়ার পর বাবাও আর আমােক শ কেরন না। িক  এও যন একটা 

িব ব। আমার কাঁেধ পর পু েষর হাত। আমার শরীর থরথর কের কাঁপেছ। মেন মেন ভাবিছ, 

উিন তা আমার ব ু । আমার কাকু বেল ডাকার িনয়ম। অথচ উিন য পরপু ষ, এটা ভুেল যাই 

িক কের? আমার ি ণ বয়সী এক পু ষ আমার কাঁেধ য হাতটা রেখেছন, সই হাত... 

একজন িব বীর হাত। িকংবদি  নায়েকর এই হাত। িক অিব াস  ঘটনা আমার জীবেন!”৪৩ 

িচনুকাকুই রশিমর নারীজীবেন থম দখা পু ষ। বাবা এবং ঘিন  আ ীয়- জন ছাড়া জীবেন 

কােনা বাইেরর পু ষ মানুষেক স এেতা কাছ থেক খঁুিটেয় দেখিন; দখেত ইে ও কেরিন। 

িতিনই রশিমর ধমেবাধ ই র িব াস—সবিকছুেকই নতুনভােব িনমাণ কের িদেয়েছন। 

িসরাজ ‘িহজল কন া’ উপন ােস নতুন আি েকর মধ  িদেয় আখ ানভােগর কাঠােমা তির 

কেরেছন। উপন ােস তুেল ধেরেছন মািটর যৗবেনর কািহনী; তার সুখ-দুঃখ, ৃিত- । সই 



 

সােথ িসরাজ দিখেয়েছন ইিতহােসর উ ত রেথর চাকায় অেনক সময়ই ব ি  মানুষেক িনমম 

বিল হেত হেয়েছ। রাঢ় অ েলর অিভ তায় িতিন দেখেছন ব  দুধষ িহং  মানুষেক; কাি  

মহকুমার িহজল অ েলর বািঘনী মেয় কদর আলীর মােক দেখেছন। স িবশাল হেসা িনেয় 

নতৃ  িদত, মূলত মািট িনেয়ই সংঘাত। িসরাজ আ কথায় জািনেয়েছন—“হােত িবরাট হেসা 

িনেয় স গজন করেতা, যিদ আমার তােনর ( েনর) দুধ খেয় থািকস ছেলরা অে  আমার পা 

ধুেয় দ! ...এই দুধষ আিদম জীবনেক আিম ভােলাবাসতাম। তা পেত চাইতাম। এবং তা পেত 

িগেয়ই কৃিতর কাছাকািছ িগেয় পিড়। বেড়া আিদম সই জগত। ...েসখােনই আেছ খাঁিট 

াধীনতা।”৪৪  

এককথায় ‘িহজলকন া’ কথািটর অথ খারাপ মেয়, মতা ের বুেনা বাঁ বনচরা মেয়। 

িক  অন  অথ পাওয়া যায় তা হল সাহিসনী। এখােন সাহিসনী ভােবর িতন িহজল কন ােক 

দখেত পাই—রােহলা, ফুিল এবং চুমিক। িসরােজর দখা কদর আিলর মার ছায়া আেছ রােহলার 

মেধ ; য িহজেলর যুবকেদর নতৃ  িদেয়েছ। তার সাহেসর কথা ােম ামা ের ছিড়েয় গেছ। 

গারা সােহব তােক ‘Brave mother’ বেলেছ। এই রােহলার সােথ বেড়া বািড়র ছেল 

আ ােসর ণয় িছল; যিদও কুলমযাদার তফাৎ হওয়ায় িবেয় হয় না। রােহলা অভাব, অতৃি  

িনেয় িদন কাটায়। অপরিদেক সজল শেখর কন া ফুিল বাঁ ফুলিক। এেদেশ তখন ইংেরজ 

ব বসা  কেরেছ; কা ািনর িতিনিধ রবাট মােরল এবং তার ম ােনজার গির। অজাে  

রবাট ফুিলেক ভােলাবােস, তার দুর পনা ভােলালােগ। িক  গির ধু হত া, িশকার, মদ পান 

ও নারী সে াগ িনেয় থাকেত চায়। তাই রবােটর অনুপি েত স ফুিলেক কুিঠেত ধের আেন। 

পের রবাট এেস ফুিলেক উ ার কের। অথচ ফুিলর হােত এক দা ার সময় রবাট িনহত হয়। 

উে জনার বেশ রবাটেক মের ফেল ফুিল য ণায় নীড়হারা হেয়েছ। শষ িহজল কন া িহেসেব 

উপন ােস উেঠ এেসেছ চুমিকর কথা। বেদর মেয় চুমিক ভােলােবেসিছল আকাশেক। চুমিকর 

সােথ আকােশর মলােমশা কউ পছ  কের না। তাই চুমিক সুেযাগ খঁুেজ বড়ায় কীভােব 

আকাশেক করায়  করেব। সরল আকাশেক স বেলেছ এমন গ লতার শকড় এেন দেব, 

যােত জীবন সুেখর হয়। আকাশ চুমিকর সােথ গ লতা খঁুজেত িগেয় পর রেক আিল ন কের 



 

দেহর রহেস  ডুব িদেয়েছ। িসরাজ রােঢ়র মািট িনেয় লড়াইেয়র কথা িলখেত িগেয় আসেল 

এইসব নারীেদর ব না আর য ণার িদক িল পাঠকেদর সামেন তুেল ধেরেছন। 

সয়দ মু াফা িসরাজ তাঁর উপন ােসর মধ  িদেয় পকথা, উপকথা, িকংবদি র পেক 

কাল ও যুগেক তুেল ধরার পাশাপািশ বণনা কেরেছন িমথ, লাকসং ৃ িত, াত জীবেনর কথা। 

এখােন ািনক মানুষজন জাগিতক ন ায়-অন ায়, পাপ-পুণ , ভ-অ ভ, বৃি -িনবৃ , াথপরতা, 

পরাথপরতার টানাপেড়নেক ছািড়েয় যন াে র মহাব াি েত ছিড়েয় পেড়েছ। সখােন 

জাগিতক দুঃখ, দন , হতাশা—গিত া  মানুষেক আটেক রাখেত পাের না। স মানুষ ছাট 

স ীণতার গ ী অিত ম কের সমে র সােথ স ৃ  হেত হেত মহানে র পেথ যা া কের।  

িসরাজ রিচত এই িণর একিট উে খেযাগ  উপন াস হল ‘অলীক মানুষ’। উপন ােসর 

িবষয়ভূিমর কে  অব ান কেরেছ ফরািজ আে ালেনর পিথকৃৎ িহেসেব বিণত ধম  

বিদউ মান। তােক সামেন রেখই িবষয়ব  মশ এিগেয় গেছ। স েম এেসেছ িসপাহী 

িবে াহ, ভারত ভােগর কথা। উপন াসিটেত মুসিলম জনসমােজর ধমীয় িব াস, অ  সং ারেক 

আঁকেড় ধের রাখার বল আকা া, সুদীঘকাল ভারেত ইসলািম শাসনব ব া থাকার কথা 

িসরাজ সু রভােব তুেল ধেরেছন। 

মুসলমানেদর িপিছেয় পড়ার জন  হীনমন তা বাধ এবং ইংেরিজ িশ ার মাধ েম পুনরায় 

তােদর গৗরেবর উ িশখের প ছােনার তী  আকা ার পিরচয় বিদউ মান, তার বেড়া ছেল 

নু ামান, আ ুল বাির চৗধুরী, বেড়াগািজ, ছাটগািজ ইত ািদ চিরে   হেয় উেঠেছ। 

মুসিলম সমােজর পাশাপািশ া -িহ ু সমােজর ভাব-সংঘষ, িহ ু-মুসিলম অধু িষত বাঙািল 

সমােজ সা দািয়ক স ীিত ও অন িদেক িহ ুরা মুসলমানেদর কাণঠাসা কের রাখার জন  

মুসলমানেদর মেধ  দুঃখ- বদনা ও অিভমােনর কথা িসরাজ অকপেট বণনা কেরেছন। 

বিদউ ামানেক ক  কের উপন ােসর কািহনী বিণত হেলও তার পিরবােরর মেধ ই ধমীয় 

আচার-আচরণ, সাং ৃ িতক ঐিতহ , িশ া-দী া িনেয় মতেভেদর পাশাপািশ িবেরােধর িচ  

অি ত হেয়েছ। বিদউ মােনর ভাই ফিরদু মান এবং দুই ছেল নু ামান ও শিফউ মান 

যমন িভ  পেথর পিথক তমনই বিদউ মান চিরে র বিল  ব ি ে র পাশাপািশ ধমীয় চাতুয, 



 

কথা ও কােজর মেধ  িবেরািধতার িচ  খঁুেজ পাওয়া যায়। িতিন মুসিলম ধম । িতিন পূব 

বাংলার িবখ াত ফরািজ আে ালেনর ব া হািজ শিরয়তু ার মুিরদ বা িশষ  িছেলন। এই ধম 

মেতর িত িতিন এতই অনুগত িছেলন য িনেজর সেহাদর ফিরদু ামান সুিফ মজনুন হওয়ায় 

বিদউ মান তা মেন িনেত পােরনিন। িনেজর বেড়া ছেল নু ামানেক িতিন দওবে র 

িবখ াত মা াসায় পিড়েয় খাঁিট মুসলমান িহেসেব গেড় তুেলেছন। মৗলাহােটর অিভজাত 

মুসলমান ও নবাবী-এে েটর উ পদ  কমচারী চৗধুরী আ ুল বািরর উৎসােহ িতিন ছাট ছেল 

শিফউ মানেক ‘দুশমন ইংেরেজর ি ািন এেলম শখার জন  হিরণমারায় পাঠায়। মজ ছেল 

িতব ী মিন মানেক িনেজর জদ বজায় রাখার জন  িতিন শিফর জন  িনবািচত কন া 

কুর সে  িবেয় দন। া িনবািসত িন ে শ শিফেক িতিন মৃত বেল মেন করেতন। 

অিতির  ধমীয় গাঁড়ািমর জন  য বিদউ মানেক খয়ড়াডাঙা ছাড়েত হেয়েছ, তার মৃতু র পর 

অেলৗিকক কাযকলাপ স েক চিলত িকংবদি র ফেল িতিন িনেজই বদুিপের পিরণত হেয় 

যায়। আজীবন িপর-পি র িব ে  কেঠার মেনাভাব কাশ করেলও িতিন িকংবদি  আর 

লাককথার েণ বলুিপর থেক অলীক মানুষ বা Mythical Manএ পিরণত হেয় যান। 

‘অলীক মানুষ’ উপন ােস চরম বপরীেত র পিরচয় পাওয়া যায় বিদউ মান ও 

শিফউ মান চিরে । শিফ চিরে  নাি কতা, অি বাদী দশেনর সে  আ পীড়নকারী 

মানিসকতার পিরচয় পাওয়া যায় আসমার সে  তার দিহক স ক, িসতারার িত আকষণ, 

পা া পেশায়ারী, রশমকুটীর অত াচারী মািলক ািলন, অন  নারায়ণ, কা ু, মুি  ও আ ুর 

রিহমেক হত ার ঘটনায়। াধীনবালা ও র ময়ীর িত তার আকষেণর মেধ  সু  দয়বৃি র 

পিরচয়  হেয় ওেঠ। নারীর িত শিফর আিদম আকষণ তার বাবার কাছ থেক উ রািধকার 

সূে  পাওয়া ফল মেন করা যায়। ঝেড়র রােত মসিজদ থেক কামনা পীিড়ত অব ায় বদুিপেরর 

সাইদার কােছ িফের আসা বা আ ুেলর বউ ইকরাতেনর িত আকষণ পু  শিফর চিরে  

আিদম বৃি র পায়ণ উপন ােস িব াসেযাগ  হেয় উেঠেছ। 

কুতুবপুের িহ ু-মুসলমােনর িম  জীবন যাপন, শিফেক িনিসং পি েতর পাঠশালায় ভিত 

করা, শিফর হিরণমারায় ইংেরিজ ু েল ভিত হওয়া, িহ ুেদর সে  মলােমশা, বাির চৗধুরীর 

শিফেক িনেয় ফু বাবুর আিতথ হণ, র ময়ীর বাবার আরিব-ফারিস িত অনুরাগ, বাংলায় 



 

উভয় িণর মানুেষর জীবন যা ায় পার িরক স ক ও সৗভাতৃে র পিরচয় ফুেট উেঠেছ। 

‘অলীক মানুষ’ উপন াসিটেক সযে  সেচতনভােব এিপকধমী বা মহাকািব ক উপন াস িহেসেব 

গেড় তুলেত স ম হেয়েছন। ইিতহাস, ভাষাত  ও তুলনামূলক ধমতে  সুগভীর পাি েত র 

অিধকারী সয়দ মু াফা িসরাজ ‘অলীক মানুষ’ উপন াস রচনা করেত িগেয় য ব ােল  হণ 

কেরিছেলন উপন ােস তাঁর িসি  ও সাথকতার মাণ পাওয়া যায় চির িলর িবিচ  ঘটনা 

সমাহােরর কালােজর মধ  িদেয়। 

ভােলাবাসার সূ পাত ছায়ায় আর সমাি  আেলায়। শিফ এেকর পর এক হত ায় জিড়েয় 

পড়েছ আর িতিট হত ার ে  তােক েরািচত কেরেছ কােনা না কােনা নারী। রামান কিব 

ওিভেদর বচন স ভােলিন; স জােন হত ার মেতা কদয অপরাধ নদীর জেল ধায়া যােব না। 

শিফ জােন এবার র ময়ীর কাছ থেক িবদায় িনেত হেব। সিত  ঘটনা য উপন াসেক হার 

মানায় তা দখােনার জন  র ময়ী একখ  কাগজ সজবািতর আেলায় মেল ধের౼  

       কৃিত       
                    
                         

   লৗিকক     অেলৗিকক    
                         
                    
                       

  জড়       চতন    
                       
                 

       াণী       
                

      মানুষ       
                 
                            

 স ঃ     রজঃ     তমঃ  
(ে ত বণ)     র বণ    (কৃ বণ) 

                  



 

 শাদা িজন    আিম   কােলা িজন 

    এই কাগজ খে র মেধ  িছল র ময়ীর জীবনয ণার ছিব।  

সয়দ মু াফা িসরাজ অধ য়ন এবং অিভ তা এই দুইেকই সমমূল  িদেয়েছন। ইিতহাস, সমাজ 

িব ান, দশন, সািহত  কােনা িবষয়ই তাঁর কােছ আ েহর কারেণ সুদূর নয়। আবার 

অিভ তার ে ও মানুেষর পট ও পটধৃত াত েক অনুধাবন কেরেছন িনিব  মেন। সব 

িমিলেয় িতিন মানবিবদ ােকই অ ািধকার িদেয়েছন। তাঁর ভাবনার িবষয় মানুষ। জট-জিটলতা-

ি ল স ক-স ার অৈবকল  এবং িবকাের স মানুেষর য িবপ তার মূিত౼ সটাই িসরােজর 

কথাসািহেত র িবষয় হেয়েছ। কথক িবে র আি েক রােঢ়র মহাকািব ক িতেবদন ‘উ র 

জা বী’। মুিশদাবােদর শরীর জাপেট বেয় চেলেছ জ ু কন া, য াৈগিতহািসক যুগ থেক 

পুরাকথার যুগ িনঃেশিষত কের ইিতহােসর াচীন যুেগর পাঠ সমা  কের ইংেরজ উপিনেবশ 

ভারত গা ী ফরািজ ভাব আে ালন পাঠরত ভারতবেষর আধুিনক সময় রেকও িতিন সফরস ী 

কেরেছন। জ ু  কন ার অববািহকা সংল  িহজলভূিমর কথা যা া এই ‘উ র জা বী’ উপন াস। 

এই উপন াসিট একুশিট পিরে েদ িবন , েত কিটর নামকরেণর মেধ  আখ ান েরর র িল 

পাঠেকর সহেজই বাধগম  হেয়েছ।  

‘উ র জা বী’-র কথন িবে  মূলত সয়দ মু াফা িসরাজ তাঁর ঔপিনেবিশক াম 

ভারতেক কমনভােব দেখেছন, ৃিতচারণ কেরেছন তারই কািহনী। উপন াস কাঠােমায় লখক 

িনমমভােব িবেদশী কাঠােমােক ত াখ ান কের ও দশীয় লাককথায় আখ ান কাঠােমােক 

ব বহার কেরেছন। একটা কািহনী বলেত বলেত গে র েয়াজেন অন  গে র সীমায় এখনও 

েবশ ও ান কেরেছন। াম  লাককথার আখ ােনর বাধেক স ী কের াম ভারেতর 

মহাকািব ক আখ ান এ উপন ােস িত া করেত চেয়েছন। লাকগীিতকার মদন শেখর গােন 

বা ব ঘটনার সে  স িতপূণ রাঢ় বে র লাক-সং ৃ িতর নানািদক পাঠক খঁুেজ পায়। বা েবর 

সে  িমল-অিমল রেখ ব ব িল লাকগীিতকার গলা থেক ছিড়েয়েছ। লাকগান, ছড়ায় 

উপন াসিটর শরীের াম  সং ৃ িতর মূল কাঠােমা পির ু ট হেয়েছ। 



 

আজ  ইিতহােসর ঐিতহ  বহন কের এখানকার মানুষ িহজলবন—আেরায়া জ ল, 

জ ু কন া—বাঁকী নদী— ােতর হাদের ামপ েনর উ রািধকার পেয়েছ। মুিশদাবােদর 

গাকণ, গাবরহািট, মধুপুর, বলভাঙা, কাদালহাট, রাঙামািট, ডাবকই, চাঁদপাড়া, যদুপুর আর 

অবশ ই হাওড়া—আিজমগ  লাকাল মধ বতী রলে শন িচেরািটেক িনেয় উ র জা বীর 

কািহিনর িব ার। অবশ  এিট িসরােজর িনজ  াম চতেন র ব ি ভূিমও বেট। তাঁর শশব—

কেশার— যৗবন যাপন যা ার কথা িদেয় ‘িহজল কন া’, ‘তৃণভূিম’, ‘অলীক মানুষ’, িকংবদি র 

নায়ক’ ও ‘বন া’ ইত ািদ উপন ােস কৃিতর চতনায় িনেজেক আ কাশ কেরেছন। 

ফেতপুর পরগণা থেক আসা িবপ ীক  গৗরা বাবু িবধবা মেয় ণলতােক িনেয় 

িচেরািট শন সংল  িডসেপনসািরেত থােক। হািমওপ ািথর ডা ার কাথাও ডাক পেলই 

ঘাড়ার খুেরর ধুেলা উিড়েয় বিরেয় পের। স িচেরািট শেনর জ ল  থেকই সখানকার 

বািস া। হ  বাউির সারািদন রা ায়-মােঠ আটেক যাওয়া গ র গািড় ঠেল হাত খরচ চালায়।  

এই বাউিরর ডাকাত হেয় যাওয়ার ঘটনােক উপজীব  কের উপন ােসর আখ ানপথ বাঁক িনেয়েছ। 

আেরায়ার জ ল-বাঘ, সাপেদর সহাব ােনর মেধ  বাউির জািতরা বাস কের। মূলত এখােন 

আিদম অিধবাসী, ািবড়, অি ক, নিডক জািতর মানুেষরা বাস কের। তেব সম  উপন াস জুেড়  

তফিশলী জািত, উপজািত, অন সর মুসলমানেদর আনােগানা ল  করা যায়। িবশ শতেকর 

ি তীয় দশেকর সম র—গা ীিজর অসহেযাগ আে ালন, িখলাফত, ফরািজ আে ালন 

ব েকৗিণক ব ব  আখ ান সময়েক তুেল ধরা হেয়েছ। িহজল তৃণভূিমর বন  আবেহ এখােন 

ইিতহােসর সমাজকথা পিরেবিশত হেয়েছ। এে ে  লখেকর একিট ীকােরাি  পূণ—

“জে িছলাম মুিশদাবাদ জলার রাঢ় অ েলর পাড়াগাঁেয়। বাইের চারপােশ সারা এলাকা জুেড় 

য জনেগা ী, তােদর মেধ  অেনেক 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  হেতা। মােঝ মােঝ মুেখ হাত িদেয় চ  রণ ার 

িদত আ-বা-বা-বা! র  নেচ উঠত। তােদর মেধ  মেয়রাও িছল।”৪৫ রাঢ় ভূিমর এই বন েবাধ 

রঙ িদেয় কথাকার এই উপন ােসর অেনক চির েক বণময় কের তুেলেছন। 



 

িসরােজর লখা িতনিট অন তম  উপন াস হল ‘িনলয় না জািন’ ‘মায়ামৃদ ’ ও 

‘অলীক মানুষ’। ‘িনলয় না জািন’ উপন াসিটেত িতিন আলকাপ দেলর সে  যু  থাকার ফেল 

মুিশদাবাদ জলা সংল  রাঢ় বাংলায় ব াপক যাতায়ােতর কথা উে খ কেরেছন এবং উপন াসিটর 

মূল উপাদান হল সই অ েলর িপর-ফিকর দরেবেশর িবিচ  জীবনাচারন। ‘মায়ামৃদ ’ 

উপন ােস াধান  পেয়েছ লাকনাট  আলকােপর সে  যু  িসরােজর ব ি জীবন।  ‘অলীক 

মানুষ’ উপন ােস িফের এেসেছ পুনরায় িপর-ফিকর দরেবেশর জীবনকথা। সুতরাং বলা যেত 

পাের ‘িনলয় না জািন’ উপন ােস যার সূচনা তার পিরণিত ঘেটেছ ‘মায়ামৃদ ’ ও ‘অলীক মানুষ’ 

উপন ােস। উপন াস িতনিটেত আখ ােনর ধারাবািহকতা নই বেল লিজ বা য়ী উপন াস 

িহেসেব িচি ত না করা গেলও তােদর মেধ  উপাদান ব বহােরর ে  িমল ল  করা যায়।  

িসরাজ ‘িনলয় না জািন’ উপন াসিটেত সুিফবািদ স ৃ  আউলেদর আধ াি ক 

জীবনাচরেণর পাশাপািশ তার িনেজর চলমান অিভ তা ও বৃি তািরত মানুেষর জীবেনর 

পিরণিত সমা রাল ভােব বণনা কেরেছন। িচশতী মদনচাঁদ ফিকেরর মেয় মরিজনা ও মখদুমী 

ফিকর আবদু ার পার িরক আকষণ-িবকষণ, ম-িববাহ িবে দ বদনার ক ণ রেস 

উপন াসিট অসাধারণ আ াদন যাগ তা লাভ কেরেছ। ঔপন ািসক ব ি জীবন থেক  কের 

মুসিলম জনজীবেনর মেধ  বািহত আউল বা ফিকর-ফ াঁকড়ােদর জীবেনর ব িন  বণনা 

অসাধারণ দ তার সােথ বিণত কেরেছন। িসরাজ উপন ােসর েতই জািনেয়েছন౼“তখন রাঢ় 

বাংলায় জনি য় লাকনাট  দল আলকােপর সে  বড়াি  মলা থেক মলায়। দেলর লাক 

আদর কের মা ার বেল ডােক। কখন আসের আেবেগ হারেমািনয়াম টেন িনেয় ছাকরার 

গােনর সে  সুর মলাই। কখেনা বাঁেশর বাঁিশ বািজেয় অভাজন াতােদর তাক লািগেয় 

িদই।”৪৬ আিজমগ  নলহািট লাইেনর মরেচ ধরা সকােলর রলগািড়েত দলবেলর সােথ 

পাচি র মলার আলকাপ গান গাইেত যাওয়ার পেথ মদনচাঁদ ফিকর ও আবদু ার সে  দখা 

হেয় যাওয়ায় লখক তােদর গােনর টােন, মদনচাঁেদর আ ােন চেলিগেয়েছন ই া ােম মাদার 

িপেরর মলায়। জ  মােসর শষ রাববার মাদার িপেরর একিদেনর মলায় িগেয় িতিন য 

িবিচ  অিভ তা লাভ কেরন উপন ােস তাই বিণত হেয়েছ। ‘িনলয় না জািন’ উপন ােসর 

কেতা িল বিশ  চােখ পেড়౼  



 

১. লখেকর ব ি জীবেনর পিরচয়; 

২. দশ-কােলর কথা; 

৩. সুিফ দশন, আউল-বাউল, ফিকর-দরেবেশর জীবেনর িবিচ  অিভ তা  

৪. বৃি র ে  ত-িব ত গৗণ লাকধেমর সােথ যু  িহ ু-মুসলমান স দােয়র 

দির  মানুেষর জীবেনর ক ণ পিরণিত। 

িসরাজ ‘িনলয় না জািন’ উপন াসিট রচনা কেরেছন আ কথেনর রীিতেত; কািহনী বিণত হেয়েছ 

লখেকর িনজ  জবানীেত যার ফেল আলকাপ দেলর নেম বাঁিশ ও হারেমািনয়াম বািজেয় নানা 

ানচারী মানুষ হেলও িতিন িনেজর পিরচয় সে  বেলেছন౼“তুিম তা েনছ, আিম সয়দ 

বংেশর ছেল। আমার বংশ িক  সুিফ পীরবংশ।’’৪৭ 

‘িনলয় না জািন’ উপন াসিটর আখ ােন রেয়েছ ফিকর, আউলেদর কথা। আউল শে র 

অথ বাঝােত িগেয় িসরাজ জািনেয়েছন౼“আেগ ভাবতুম, আউল হয়েতা বাউেলরই মুসিলম 

িতশ । কথাটা ভুল। িহ ু বাউল আর মুসিলম আউল স দায় অবশ  কতকটা একজােতরই 

মানুষ। িক  আউল কথািট এেসেছ আরিব ভাষার আউিলয়া থেক। আউিলয়া মােন ঈ েরর ব ু , 

পিব  মানুষ বা সাধু স । আবার আউল মােন আিদ।”৪৮ বাংলায় আউল-বাউল শ  দুিট 

একসােথ উ ািরত হেলও উভেয়র মত ও পেথর মেধ  যেথ  পাথক  আেছ। জর ি য় দশেনর 

সে  ইসলািম তে র সংিম েণ সুিফবােদর উ ব। মুসিলম আউেলর মেত আনাল হক অথাৎ স 

িনেজই ঈ র, িনেজই সত । আউিলয়ােদর মেত আবার দুিট ভাগ রেয়েছ িচশতী আর মখদুিম। 

িচশতীরা আজমীঢ় শিরেফর খাজা মইনুি ন িচশতীর অনুগািম, মখদুিমরা খাজা বাবা মখদুম 

শােহর ভ । চযার সাধন তে  বৃি  ত াগ কের িনবৃে র িদেক এিগেয় যাওয়ার কথা শবর-

শবরী, ডা ী-কাঁপািল, হিরণ-হিরণী ইত ািদ পেকর সাহােয  বাঝােনা হেয়েছ; তমনই মারফিত 

তে ও বলা হেয়েছ শব েপ মহাকােশ এই া  ‘কুল-ম  খুলকাৎ’ ভেস আেছ। তারমেধ  

সপবৎ বাসনার িড । মদনচাঁদ ফিকেরর মুেখ েন সানা সই গানিট মাদারিপেরর মলায় 

এেস লখক পুনরায় নেত চাওয়ায় ফিকর গেয়েছ౼“িতর পুনীর (ি েবণী)? ঘােটেত এক মরা 

ভাসেতেছ/মরার বুেক সেপর িড /হিরণ চরেতেছ। ভাইের হিরণা চরেতেছ/...”৪৯ 



 

আবদু ার িত মদনচাঁেদর মেয় িববািহতা মরিজনার বল আকষণ, মরিজনার ামী 

মনসুেরর াধ, আবদু ার নারী িবে ষী ঈ র সাধনার মেধ  এক রাে র ঘটনায় পদ লন, 

আবদু া-মরিজনা জীবেনর টানাপেড়ন, আবদু ার কু  রাগা া  জীবেনর মমাি ক পিরণিতর 

ইি েত গানিটর যেথ  পূণ হেয় উেঠেছ। মদনচাঁদ ফিকর এবং আবদু ার যৗথ আকষেণ 

লখক ই ােত মাদার িপেরর মলা দখার সুবােদ দির  ফিকর মদনচাঁেদর কুিটের এেস তার 

অভােবর সংসাের আিতথ  হণ কেরন। িপেরর মলা হল ফিকরেদর িমলন মলা। আধ াি ক 

িব ােসর সে  িছিলম বা গাঁজার নশায় আধ াি ক গান কীভােব িবিচ  জগত গেড় তােল তার 

বণনা িদেয়েছন িসরাজ।  

লাকজীবেনর মূল স ান করেত িগেয় িসরাজ ধু মারফিত ফিকরেদর সং েশ 

আেসনিন, লাভ কেরেছন িহ ু বাউল- ব েবর সাি ধ । তাই িতিন চেয়েছন হিরপদ বাউেলর 

বা িম কা েনর পিরণিত। ূল লালসার কামনায় দ  হেয় তার শষ আ য় হেয়েছ শহেরর 

বাগান বািড়র পিততা পি েত। কা ন পিততা, বারবিনতা আর মরিজনা িনেজর ঘরেকই কের 

তুেলেছ বারবিনতার গৃহ। লাকজীবন স ানী লখক িহ ু মুসলমান দহবাদী বাউল ব ব, 

ফিকর। দরেবেশর আধুিনক যুেগর িবলাস- বভব আর চােরর হাতছািনেত অদৃ  হওয়ার ক ণ 

পিরণিতর ছিব অ ন কেরেছন ‘িনলয় না জািন’ উপন ােস।  

লাকনাট  আলকােপর সে  িসরােজর ব ি গত জীবেনর অিভ তার কথা রেয়েছ 

‘মায়ামৃদ ’ উপন ােস। এই উপন ােসর আখ ান গেড় উেঠেছ দুই ছাকরা শাি  আর সুবণেক 

িনেয়। ছাকরা হল নারী পী িকেশার অিভেনতা। নাচ, গান, অিভনেয় দ  ছাকরা আসেল 

আলকাপ দেলর মূল আকষণ। ব ািহক অবয়েব তারা পু ষ হেলও অ ের নারী। নারীেদর 

সাধনায় িসি লাভ না ঘটেল ছাকরার জীবন সাথক হয় না। এই দেলর সােথই িসরাজ যৗবেনর 

ছয়-সাত বছর কািটেয়েছন। উপন ােসর ভূিমকায় িতিন জািনেয়েছন౼“...আমার যা িনেয় এবং 

যােদর সৗ য ও য ণায় কেট গেছ, তাই এবং তােদর িনেয় এই উপন াস।”৫০ এই উপন ােস 

িসরাজ তাঁর ব ি জীবেনর বণনা িদেয়েছন। ‘মায়ামৃদ ’ উপন ােস িতিন আলকােপর উে ষ, গঠন 

ও তার পিরণত েপর সাথক িতিনিধ ও াদ ঝাকঁসু ওরেফ ধন য় সরকােরর িব ৃত বণনা 

করায় উপন াসিটেত মুিশদাবাদ সংল  রাঢ় ও বাগিড় অ েলর সুপিরিচত লাকনাট  আলকােপর 



 

নামকরণ সে  িসরাজ িলেখেছন౼“আলকােপর পালার নাম ‘কাপ’। ও াদ ঝাকঁসা বেল, 

সং ত মুে  কাপট  থেক কাপ-ব রসা ক নাটক। আর আল মােন মৗমািছ দর ূল, মধু 

খেত গেল েলর ালাও সহ  করেত হেব।”৫১ িতিন এই উপন ােস সমা রাল ভােব দুিট 

কািহিন বণনা কেরেছন। একিটেত উেঠ এেসেছ আলকােপর বীণ ও াদ ঝাঁকসু আর অন িটেত 

ত ণ মা ার সনাতনেক ক  কের আবিতত হেয়েছ।  

‘মায়মৃদ ’ উপন ােস ও াদ ঝাঁকসু ও সনাতন মা ারেক িনেয় সমা রাল ভােব আখ ান 

দুিট রচনা করা হেয়েছ তার পটভূিম হল মুিশদাবাদ জলার াম মাণ লাকনাট  আলকােপর 

দল। াভািবকভােবই আলকােপর অনুস  এই আলকােপর া ও সৃি , আলকােপর গঠনরীিত, 

িবষয় কা , আলকােপর িবিভ  মানুষজন, পিরেবশন রীিত ইত ািদর পিরচয় থাকায় 

উপন াসিটেত আলকাপ ত , েয়াগ ও রস েপ ধরা পেড়েছ। ঝাঁকসুর জীবেনর ােজিড বিণত 

হেয়েছ শাি েক িনেয় আর সনাতেনর জীবেনর দালাচেলর মূেল রেয়েছ সুবণ চির । 

কালুপাহািরর কািতক সং াি র মলায় চপওয়ািল গ ামিন শাি র ব  প ীক ঝাঁকসুর 

আকষেণ পািলেয় আেস। িক  ঝাকঁসু গ ামিনেক ীর মযাদা িদেয় তার ঘের রাি  বাস 

করেলও ছাকরা শাি েক িনেয় রাত কাটায়। গ ার িত তার কােনা আকষেণর পিরচয় পাওয়া 

যায়না। গ া তাই ঝাঁকসুর িত ু  হেয় শাি র সে  যৗন স েক িল  হেয় পেড় যাওয়ায় 

শাি  পািলেয় যায়। ঝাঁকসুর মেন  দখা দয়। শাি  ঝাঁকসুর দল ছেড় চেল যাওয়ার পড় 

গ ামিনর আ হত ায় ঝাকঁসুর সে হ তী  হেয় ওেঠ। আসেল আলকাপ দেলর নারী বেশ 

সি ত িকেশার বা দমনািরেদর িত দেলর সকেলর আকষেণর মেধ  অবদিমত  যৗন 

চতনার বিহঃ কাশ সমকািমতায় প িনেয় আ কাশ কের। সয়দ মু াফা িসরাজ ধানত 

‘মায়ামৃদ ’ উপন ােস এই সমকামী যৗন চতনার িদকিটেক আলকাপদেলর িশ  রীিতর অনুসে  

তুেল ধেরেছন। 

অসবণ ভােলাবাসা বেড়া িবপদজনক౼আর এর লখ  প ‘মায়ামৃদ ’ উপন ােস সুবণ 

সনাতন মা ার আখ ােনর মেধ  িদেয় লখক তুেল ধেরেছন। সনাতেনর হােতর ছাঁয়ায় সাঁওটা 

পাড়া দেলর আলকাপ হেয় উেঠেছ আধুিনক। সুবণর কােছ নতুন মা ার সনাতন এক িব েয়র 

ব । দুজন অসমবয়সী পু ষ মানুেষর ভােলাবাসা সনাতেনর কােছ অস ব বেল মেন হয়। এই 



 

দল ছেড় অন  চেল এেস চার পাঁচটা নতুন দেলর কাছ থেক মা ািরর ডাক পাওয়া সে ও 

আিনেসর কথায় সনাতন পুরাতন দল বেল নয়, ধু সুবণর আকষেণ আবার সাওঁটা পাড়ার দেল 

িফের যায়।  

িসরাজ ‘িনলয় না জািন’ উপন ােস িপর-ফিকর পিরেবি ত য মুসিলম জন সমােজর িচ  

তুেল ধেরেছন তার িব ৃত প ফুেট উেঠেছ ‘অলীক মানুষ’ উপন াসিটেত। এই উপন ােসর 

ক ীয় চির  বিদউ মান ওরেফ বদু িপরেক অলীক মানুষ িহেসেব িচি ত করা হেয়েছ। 

‘অলীক মানুষ’ উপন ােস কবল মুসলমান সমােজর কথা বলা হয়িন, পাশাপািশ উেঠ এেসেছ 

া ণ-িহ ু সমােজর সংঘষ, িহ ু মুসিলম অধু িষত বাঙািল সমােজ স দািয়ক স ীিত ও 

অন িদেক িহ ুরা মুসলমান দর কাণঠাসা কের রাখার জন  মুসলমানেদর মেধ  দুঃখ- বদনা ও 

অিভমােনর কথা। বিদউ মােনর পিরবােরর মেধ ই ধমীও আচার-সং ার, সাং ৃ িতক ঐিতহ , 

িশ া-দী া িনেয় মতেভেদর পাশাপািশ, িবেরােধর িচ  িনিমত হেয়েছ। বিদউ মান সেহাদর 

ভাই ফিরদু ামান, দুই ছেল নু ামান ও শিফউ মান যমন িভ  পেথর পিথক তমনই 

বিদউ মােনর চিরে  বিল  ব ি েদর পাশাপািশ ধমীয় চাতুয, কথা ও কােজর মেধ  

িবেরািধতার িচ  খঁুেজ পাওয়া যায়। িতন িছেলন মুসিলম ধম । িতিন পূব িবখ াত ফরািজ 

আে ালেনর ব া হািজ শিরয়তু ার মুিরদ বা িশষ  িছেলন। 

উপন াসিটেত শিরফ আ েগাপেনর সুে  া  দবনারায়ন রােয়র পুর ও  

মি েরর মাধ েম া  ধম আে ালেনর কথা বিণত হেয়েছ। িশবনাথ শা ী, রবী নাথ ঠাকুর 

মুেখর কথা পাওয়া যায়। যািমনী বাবু, হির বাবুর সূ  ধের পুের গাপেন স াসবাদী 

কাযকালাপ  হেয় যাওয়া, ব ভ  আে ালন, রািখব ন উৎসবেক ক  কের িহ ু 

মুসলমােনর িমলন য়াস উপন াসিট ধু বৃহ র াপেটর উপর দাঁড়ায়িন, ইিতহােসর এক 

িবেশষ অধ ায়েক অত  তথ িন  ভি েত িব  েপ বণনা কেরেছন। ঔপন ািসক িসরাজ 

‘অলীক মানুষ’ উপন াসিটেক সযে  সেচতন ভােব মহাকািব ক উপন াস িহেসেব গেড় তুলেত 

স ম হেয়েছন। ইিতহাসিবদ, ভাষাত  ও তুলনামূলক ধমতে  সুগভীর পাি েত র অিধকারী 

িসরাজ ‘অলীক মানুষ’ উপন াস রচনা করেত িগেয় য চ ােল  হণ কেরেছন উপন ােস তাঁর 

িসি  ও সাথকতার মান পাওয়া যায়। 



 

সয়দ মু াফা িসরােজর উপন ােসর িবষয়মা া এবং িশ মা া যমন িবপুল তমনই 

বিচ ময়। যুগপৎ াম ও শহর জীবেনর অিভ তা যমন তমনই আলকাপ দেল কাজ করা 

থেক থম িণর দিনক সংবাদপে  (আন বাজার) সাংবািদকতা করা পয  ব মুখী 

কমজীবেনর ব াি  তাঁেক িবিচ গিত তাৎপেযর উপন াস সৃজেন সাহায  কেরেছ। নানামাি ক 

িবষয়েক িশ  আঁধাের মূত কের িতিন ব মাি ক িশ  ছাঁচ তির কেরেছন। উপন ােস ব নাগভ 

রীিতর পাশ কািটেয় দশজ- লাকজ ধাঁেচ আখ ান িবন  কের উপন াস জগেত ত  ধারােত 

িবচরণ কেরেছন। এখােন িছল তাঁর সহজাত দ তা। কািহনীর সােথ পকথা-উপকথা-উপাখ ান 

ধমেক সংযু  কের এবং ছড়া-ধাঁধা-গান- াক ইত ািদ লাক-সং ৃ িতর উপাদানেক অি ত কের 

রচনার দশীয় ধারােক সমৃ  কেরেছন। পাশাপািশ কািহনীেত ব ধা গিত ও মানিসকতার 

জীবনভাবনা ও জীবনদশনেক তারঁ ভাবব র ক ভূিমেত রেখ িসরাজ তাঁর কথাসািহেত  

ন নতে র িভি িটেক পা  কের গেড়েছন। ধু তাই নয় তাঁর উপন ােসর চির িল লখেকর 

সহানুভূিত জািরত হেয় আন  থেক মহানে র পেথর যা ী হেয় মানুেষর জন  িশ —এ 

ন নত েক এক ধের অসীমাি ক ব াি  দান কেরেছন। এই ব াি েত তাঁর যুগপৎ াম  ও 

নাগিরক জীবেনর গ িলেক ািনকতার গি  িছ  কের িশ  ব াি র বৃহ র ভুবেন উ িরত 

হেয়েছ; যা িসরাজেক সমকালীন অন  ঔপন ািসকেদর থেক ত  কের রােখ। 

ব ত, িসরােজর উপন ােস ঘটনার গিত- কৃিত পাঠকেক এক িনমল আনে র জগেত 

িনেয় যায়। গতানুগিতক থা অনুযায়ী কািহনীর অি েম কােনা সুখকর বা ক ণ পিরণিত িতিন 

দখােত চানিন। মানব স েকর আেলা-আঁধাির েদেশর জিটল অে ষণই াধান  পেয়েছ। 

উপন ােসর গঠন কৗশল িনপুণ, কাথাও িব প কাষমু  তরবািরর মেতা ঝংকার তােলিন। 

উপন ােসর িশরায় িশরায় চাপা িব েপর আতনাদেকই লখক বা ব ও সমকালীন জীবেনর 

গভীর তলেদেশ ডুব িদেয় তুেল এেনেছন মিণমু া প ঘটনােক; যা িশ  মাধুয মি ত হেয় 

আলাদা মা া িনেয় আেস আমােদর মেন। কথাকার সয়দ মু াফা িসরােজর রচনা শলী চিলত 

ধরন থেক য পুেরাপুির আলাদা তা তাঁর উপন াস িলর সূচনা বােক ই বাঝা যায়। িসরাজ 

আখ ান িনমােণর সব ধরেনর মৗিলকতা, সময় ও পিরসেরর ম, কথক েরর িবন াস, িবিভ  

চিরে র হঠাৎ আিবভাব ও কািহনীর সােথ সংযুি , বাচিনকতার এক র থেক অন  ের 



 

যাতায়ােতর য কাযকরণ সূ  সব ভেঙ িদেয়েছন। আ কথায় িসরাজ িলেখেছন౼‘‘সািহত  

লখেকর বা ব জীবেনর সি ত ধারনা ও দৃি ভি ই িতফিলত হয়। আমার লখার পছেন কী 

ধারনা, কােনা দৃি ভি  এবং উপকরণ রেয়েছ, এসব হল তারই সমী া। স বত অেনক লখক 

লেখন, জীবন সমাজ ইিতহাস ও সময় স েক তাঁর একটা বলার কথা থােক বেলই। আবার 

অেনক লখক হয়েতা িনছক দখােদিখ লেখন অথাৎ অেনেক যখন িলেখেছ, আিম িলিখ, কারণ, 

দখা যাে  আিম িলখেত পাির। এই ি তীয় িণর লখেকরা ভাবিস ౼ টকিনক াল বা 

কািরগির কুশলতাটা পেরা , ত  হল ব ব । আিম িনেজেক ব ব জীবী লখক মেন কির। 

আ - কােশর ছেল িকছু কথা বলাই আমার ল ।’’৫২ 
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