
উপসংহার 

আমরা সয়দ মু াফা িসরােজর উপন ােসর িবিভ  িদক পযায় েম আেলাচনা কেরিছ। 

আমােদর আেলাচনায় য াপট তুেল ধরা হেয়েছ তা সয়দ মু াফা িসরােজর উপন ােসর 

মমাথ অনুধাবন করার ে  উপেযাগী। সই মমাথ িবে ষেণ আমরা তাঁর উপন ােসর মেধ  

রােঢ়র সমাজ জীবন, ম- কৃিত-মানুেষর িচ ক , িমথ-ইিতহাস, াত  জীবন ও অন ান  

িবষয় িল পেয়িছ। তারঁ উপন ােস এই িবষয় িল অিধকাংশ ে  সামািজক, রাজৈনিতক 

এবং মতাদশগত িবেরাধ চিরে র মেধ  ল  করা যায়। তাঁর ব ি  জীবেনর অিভ তা, দিনক 

সংবাদ-পে র সাংবািদকতা থেক  কের ‘আলকাপ’ দেল ঘুের বড়ােনার অিভ তা উেঠ 

এেসেছ উপন ােস।  

িসরােজর লখক জীবন  হেয়িছল কিবতার মাধ েম। উপমা, িচ কে র সােথ তাঁর 

গ ভাষা হেয়েছ কাব ময়। িসরাজ িনেজই বেলেছন িতিন কৃিতর পাঠশালা থেক িশ া 

িনেয়িছেলন। কৃিতর কাছ থেক িশ া নওয়ার কারেণ হয়েতা জীবনেক এেতা সুচা ভােব 

উপ াপন করেত পেরেছন। স িত-অস িত, আশা-িনরাশা, - ভ , ধািমকেদর ভ ািম, 

ম-বাসনা, িহংসা- িতিহংসা িনেয় িচরকােলর য মানব জীবনধারা বািহত হেয় চেলেছ 

তারই িশ প উেঠ এেসেছ তাঁর উপন ােস। 

সয়দ মু াফা িসরাজ বাংলা সািহেত র ইিতহােস ঔপন ািসক িহেসেবই খ াত। িতিন 

অিধকাংশ ে  উপন ােসর ট িনবাচন কেরেছন সামািজক সমস া িনেয় বা সভ তার আিদ 

িবষয় কাম িনেয়। সে ে  দখা যায় তাঁর উপন াস িল আকাের হেয়েছ বেড়া; অেনক সময় 

বণনা হেয়েছ আেবগ বণ বা প পাতযু । ভাষা িনমােণর ে ও তাঁর বিচ  ল  করা 

যায়। িতিন বা ব জগতেক িনজ  অিভ তায় আয়  করেত পেরিছেলন। তাঁর উপন ােসর 

চিরে র মুেখর ভাষা অত  বা ব ও চির ানুকূল। কখেনা কখেনা তাঁর উপন ােস িতবােদর 

ভাষাও ল  করা যায়। লখেকর িতবােদর মুখ িছল; ছা াব া থেকই িতিন কিমউিন  



দেলর সদস  িহেসেব িবিভ  জায়গায় ঘুেরেছন এবং এরই সূে  িতিন ‘আলকাপ’ দেলর মধ  

িদেয় সই বাতা চার করেত থােকন। সয়দ মু াফা িসরােজর পাি ত , দাশিনকতা এবং 

সেবাপির এক মানিবকতার বাধ অত  সাবলীলভােব িমেশ িগেয়েছ তাঁর সৃ  সািহেত । 

সয়দ মু াফা িসরাজেক অে ষণ করেত িগেয় দেখিছ িশ ী িসরাজ তাঁর জীবেনর 

একটা বৃহৎ অংশ জুেড় রেয়েছ। তাই সিদকটাও আেলাচনার িতপাদ  িবষয় হেয় দাঁিড়েয়েছ। 

মােঠ ঘােট মলায় পাবেণ ঘুরেত ঘুরেত িসরাজ আলকাপ দেখেছন। বাঁিশ বাজােনা, অিভনয় 

করা থেক অত াধুিনক ‘কাপ’ সৃি েত িসরাজ িনজ তার পিরচয় িদেয়েছন। ামেক িঘের 

িসরােজর মম  মি ত ক ােমরার চাখ এেকর পর এক ছিব তুেলেছ। ঢ় বা বতার কদমা  

আভাসটুকু নয়, এখােন রেয়েছ ক নার মধুর রিলিপও। ফুেট উেঠেছ লখেকর  

দৃি ভি । িনজনতাও সখােন কথা বেল ওেঠ। মুিশদাবােদর িনসগ আর মানুষজন সূ তায়, 

ূলতায়, ভােলা-ম  কািশত। সমকালীন সািহিত ক তপন বে াপাধ ােয়র মেত౼ 

“সািহিত কেদর মেধ  অেনেকরই বােহিময়ান হওয়ার একটা বণতা থােক। মেন মেন হেলও 

থােক কন না লখক জীবেনর অিভ তা তারঁ লখােলিখেত আেন বিচ , আেন বণময়তা, 

আেন িভ  সুর। সই াপেট রেণ রাখেল বাংলা ভাষার একজন সািহিত ক কৃত অেথই 

িছেলন বােহিময়ান, িতিন সয়দ মু াফা িসরাজ।”১ 

িসরােজর উপন াস তাঁর িনজ  অিভ তার এবং অনুভূিতর আেলােক জািরত। অ জ 

মানুেষর দয় অভ ের য কুিটল মানুষ বাস কের িসরাজ অনবদ  দ তায় সই জিটল-কুিটল 

মানুষিটেক মূত কেরন তাঁর কথায়। আমরা গেবষণায় দেখিছ সা দািয়ক স ক তারঁ 

উপন ােসর মূল িবষয় হয়িন। িতিন বাংলার মানুষেদর িনেয় িলেখেছন; ঘটনাচে  তােদর কউ 

িহ ু , কউ মুসলমান এই পয ই। সা দািয়ক স ীিত র ার নােম সা দািয়ক িবেভেদর 

চতনােক উসেক দবার য রাজনীিত আমরা ত  করিছ আজেকর ভারেত, িসরােজর 

উপন াস তার িবষ-বা  থেক মু । আমরা য মুসলমান সমােজর ছিব পাই তার িপছেনর 

মানুষ িলর সুখ-দুঃখ তুেল ধরাই লখেকর উে শ ।  



 

কথািশ ী সয়দ মু াফা িসরাজ তাঁর উপন ােস য জীবন স ৃ  কৃিতর িচ  

এঁেকেছন, তা রাঢ় বাংলার মানুেষর দনি ন চােখ দখা িচ । সািহিত ক ভগীরথ িমে র 

কথায়౼“িসরাজ তার জ ভূিমিটেক হােতর তালুর মেতা িচনেতন। ডুব মেরেছন লাকায়ত 

সং ৃ িতর গভীের। এবং আমার মেত, িসরাজ-ই সই িবরল কথািশ ীেদর মেধ  একজন, িযিন 

তাঁর লখার ছে  ছে  ফুিটেয় তুেলেছন সই ভারতিটেক, য ভারতবষ এেদেশর কথািশে , 

কিবতায়, নাটেক িনেজর মুখিট দখােনার জন  হাঁকুপাঁকু করেছ।’’২ কথার বয়ােন মুিশদাবােদর 

অেচনা কৃিতও িচরেচনা হেয় উেঠেছ। 

াম থেক নগর জীবেন এেস িসরাজ বুেঝেছন য বাংলা সািহেত  ামেকি কতা নই 

বলেলই চেল। সািহেত র উপকরণ হেয় গেছ নাগিরক জীবন। তাই নগরেকি ক সািহেত র 

িব ে  িতিন একটা লড়াই িনেজর কাঁেধ তুেল িনেয়িছেলন। এইজন  িসরাজেক অেনেকর 

অেনক উপহাস-উেপ া সহ  করেত হেয়েছ, জিড়েয়েছন অেনক তক-িবতেক। িক  তাঁর 

রচনার পাতায় পাতায় িছল অি  র ার সং ােমর কথা। অেনক িশি ত মানুষ মেন কেরন 

াম মােনই চ ীম প িকংবা শরৎচে র ‘প ীসমাজ’ জাতীয় ব াপাের; আবার অেনেকই ভেব 

থােকন তারাশ র-িবভূিত তা িলেখই গেছন, ওই যেথ । তাঁেদর মেত ােমর িবষয়ব  

মােনই অনাধুিনক ব াপার এবং ামীণ চির  মােনই আিদমতা ও সরলতা িমি ত ব াপার, যা 

আধুিনক িচ াধারার সােথ খাপ খায় না। এই সে  িসরােজর ব ব  পিরধানেযাগ ౼‘‘ থমত, 

এঁরা সংবাদপে র সমকাল ও সািহেত র সমকােল িলেয় ফেলন। ি তীয়ত, এরঁা ভুেল যান 

য সািহেত র মূল উপজীব  মানুষ। িযিন সািহিত ক িতিন মেনর িদক থেক আধুিনক িকনা, 

তা-ই দখেত হয়। িবষয় কী তা নয়। মািনক বে াপাধ ােয়র ‘পুতুল নােচর ইিতকথা’ 

ামেকি ক হেলও আধুিনক। িশে র আধুিনকতার সে  আিদম বা ামীণ উপাদােনর ব ত 

কােনা িবেরাধ নই। মানুেষর সরলতা-আিদমতা, াম-শহর িনিবেশেষ সব  পিরলি ত হয়। 

আবার চািরি ক জিটলতাও তা-ই। ােমর মানুষ বা িনরাশার হেলই য চািরি ক জিটল হেব 

না, একথা ভাবা ভুল। গেঁয়া গাড়ল যমন আেছ, তমন িব র শ ের গাড়লও আেছ।’’৩    



সয়দ মু াফা িসরাজ লখক িহেসেব িনেজর অব ানেক িবে ষণ কেরেছন। আমরা 

জািন সািহেত  লখেকর বা ব অিভ তা এবং দৃি ভি  ও বােধর িতফলন ঘেট। িসরােজর 

সমেয় বাংলা সািহেত  অেনক িল আে ালন হেয়েছ, িবেদশ থেক অেনক ভাবনা বাংলা 

সািহেত  েবশ কেরেছ। ফেল তাঁর সমসামিয়ক লখকেদর নানা ে র স ুখীন হেত হয়। 

িতিন যা দেখেছন, যা উপলি  কেরেছন িচরকালীন মানুেষর মন িনেয়; সটাই অভ রীণ 

তাড়নায় িলেখ গেছন িসরাজ। িতিন কৃিতর মেধ  থেকেছন, কৃিতর কােছ িগেয়েছন; 

কৃিতেক বুেঝেছন, সমােজর ময়লা েলা ও দুঃখ শাক অনায়ােস শরীর-মন থেক ঝেড় 

ফেলেছন। িসরাজ িজম করেবেটর লখার ভ ; তাঁর একিট বইেয় পেড়েছন౼‘‘হিরণী দখল 

তার বা ােক বােঘ তুেল িনেয় গল। হিরণী িকছু ণ তািকেয় দাঁিড়েয় থাকার পর গােছর 

পাতায় মুখ িদল। এই িনিলি র পাঠ িসরাজ কৃিত থেক পেয়িছেলন।’’৪ িক  িসরাজ সরল 

কৃিতিবলাসী িছেলন না। িতিন কৃিতর ভয়াল পেক ত  কেরেছন মানুেষর মেধ ই। 

িসরাজ বুেঝেছন জীবন ও মৃতু র সব রহেস র উৎস কৃিত, অথচ জীবেনর জন  যন তার 

কােনা ক ণা নই; মৃতু র জন  নই কােনা শাক, মানুষ তার কােছ অসহায়। িতিন মানুেষর 

মেধ ই কৃিতর রহস  অনুস ান কেরেছন। িবিভ  দৃি েকাণ থেক জীবেনর নানা রহস  

বুঝেত চেয়েছন। তাঁর লখায় গ  আেছ, ঘটনা আেছ, চির  আেছ; সই সােথ তােক িঘের 

থােক এক শাতীত মায়াবলয়।  

িসরাজেক কােনা িবেশষ ধমভাবনার খােপ ফলা যায় না। ধম িনেয়ও িতিন মাথা 

ঘামানিন। যিদও িসরাজ ধম ও স দায় িনেয় মােঝ মােঝ নানািবধ ে র স ুখীন হেয়েছন। 

িক  সািহেত র িন াশীল পাঠকরা জােনন ধেমর ব াপাের িসরােজর মেন িকছুমা  গাঁড়ািম 

িছল না। আসেল িসরাজ বাঝােত চেয়েছন য থাগত ধম, আচারগত ধেম তাঁর অনীহার 

কথা। সয়দ মু াফা িসরাজ িহ ু পুরাণ ও শা , আরিব-ফারিস ভাষা ও ইসলািম শা  এবং 

ইংেরিজ ভাষা ও পা াত  িশ ার সে  পিরচেয়র সূে  িনেজেক ব  সং ৃ িতর ধারক 

িহেসেব౼ সৗভাগ বান মেন করেতন। িতিন িবখ াত মৗলানা বংেশ জ  হণ কেরন। দাদু 

িছেলন ইসলািম শাে  সুপি ত; িতিন ধম চার করেতন। িপতােক িসরাজ বেলেছন নাি ক। 

িক  এ িল ব ি গত িব ােসর ব াপার; এর বাইের িসরাজ িপতা ও িপতামেহর কাছ থেক 



ধেমর ব াপাের উদারতার িশ া পেয়িছেলন। তাঁর কােছ িশ -সািহেত  িহ ু-মুসলমান  

অবা র। িতিন বলেত চেয়েছন, িলখেত চেয়েছন মানুেষর কথা। ‘আ কথা’-য় িসরাজ 

জািনেয়েছন౼‘‘ধম িনেয় মাথা ঘামাইেন। লখক িহেসেব আিম চির  বেছ নই দরকার 

অনুযায়ী। িহ ু মানুষ মুসলমান মানুষ িকছু বুিঝ না। মানুষ বুিঝ। এই দেশর মানুষ। তােদর 

ঘিন ভােবই িচিন। আমার কােনা িচবায়ু নই। মানুষ আমার কােছ ধু কৃিতর স ান।’’৫   

িসরােজর লখা স েক অিভেযাগ আেছ যৗনতার। সুনীল গে াপাধ ায় সবদাই িসরাজ 

স েক কােশ  শংসাই কেরেছন এবং তাঁর বইেয়র আেলাচনায় িছেলন মা ািতির  উদার। 

িসরাজ িনেজও সকথা কৃত  িচে  ীকার কের বেলেছন౼‘‘আমার উ র জা বী উপন াসটা 

সুনীল িনেজ সমােলাচনা কেরিছল, ফুল পজ। খঁুিটেয় পেড়িছল। যথাথ সমােলাচনা। তেব শেষ 

িগেয় বাড়াবািড় কের ফেলিছল। িলেখিছল, উপন ােসর ণ চির িট বাংলা সািহেত র ইিতহােস 

ণা ের লখা থাকেব। সুনীল যখন শংসা কের, এরকমই কের থােক। খুবই বেড়া দয়।’’৬ 

িসরাজ তা রে র কথা েনেছন অবাক হেয়; যা েনেছন তা িলেখওেছন। ফরমােয়শ মেতা 

যৗনতা আমদািন করা বা বই িবি  করার জন  যৗন সুড়সুিড় অ াসি কভােব গে র মেধ  

ঢুিকেয় দওয়া౼িনেজর িবেবেকর িব ে  এই আেপাষ িতিন কেরনিন। িসরােজর লখায় 

যৗনতার িচ ময় িববরণ নই। তারঁ বলাগাম হবার পুেরা সুেযাগ িছল, িক  হনিন। ‘অলীক 

মানুষ’ উপন ােস িকেশার শিফর সে  যুবতী আসমার িমলেনর কথাও িসরাজ সংি  বয়ােন 

উপ ািপত কেরেছন౼‘‘ সই থম নারী শরীেরর িভ  এক াদ পেয়িছলাম। ছটফেট, 

কামলতায়, দৃঢ় মজীবী ামীণ এক যুবতীর শরীর ক  কের আনািড়, অেবাধ এক 

িবে ারণ মা । তার বিশ িকছু নয়।’’৭      

বাঙািলর জাতীয় জীবেনর অন তম ধান সা দািয়কতা౼ধমীয় িবে ষ রেয়েছ, রেয়েছ 

একই ধমাবল ীেদর মেধ  স দােয় স দােয় িবে ষ। িহ ু সমােজ সমস াটা খুব কট 

হেলও মুসলমান সমাজ িবেশষ িপিছেয় নই, আশরাফ আতরাফ িবেরাধ মােঝ মেধ ই মাথা 

তুেল দাঁড়ায়। িবষয়িট ব িথত করেতা িসরােজর মন ও মননেক। এর িতিবধােনর জন  আকুল 

হেতন িতিন। সাধ ও সােধ র মেধ  ব বধান িছলই। একা কতটুকুই বা করেত পােরন। তবু 



হতাশ হনিন। সাধ মত কেরেছন। তাঁর গে  উপন ােস দির , হতভাগ  মানুষ ঘুের িফের 

এেসেছ। এ আসেল আমােদর সমাজ-সং ৃ িত, আমােদর সামািজক ঐিতহ  জায়মান িকছু 

অন ােয়র িব ে  বল িতবাদ। িসরােজর মেন হেয়িছল উ বণীয় সমাজ াথা । মানুেষ 

মানুেষ যিদ সত কার ব ন রচনা করেত হয় তেব িন বগেক আ য় করেত হেব িবেশষ কের।  

উ র পলাশীর যু পেব বাঙািল মুসলমান সমাজ এক িবেশষ রকেমর সাং ৃ িতক 

সংকেটর মুেখামুিখ হেয়িছল। ব িদেনর ব  চ ার সূ  ধের িবশ শতেকর সূচনায় এই 

সংকেটর িনরসেনর য স াবনা তির হেয়িছল তা নতুন কের ন  হেয় যায় দশভাগ ও ব  

িবে েদর সূে । বাঙািল মুসলমান সমােজ সিদন যসব আেলািকত মনন িছেলন তাঁরা 

েত েকই ায় চেল যান ওপার বাংলায়। এপার বাংলার মুসলমান সমােজ তখন ধুই 

অ কােরর ছড়াছিড়। সািহত  সং ৃ িতর চচা মােটর উপর তলািনেত এেস ঠেকিছল। এই 

অব ায় নতুন কের যা া  করার দািয়  যারা ায় িনেজর কাঁেধ তুেল িনেয়িছেলন 

িসরাজ তােদর মেধ  অ গণ । টা কেরিছেলন এম আ ুর রহমান, মাহ দ আবদুল বাির-র 

মেতা কেয়কজন। তাঁরা তােদর মেতা কের করিছেলন। িক  িবেশষ সুিবধা হি ল না। য 

িতভা থাকেল এমন অচল অব া থেক একটা জািতর জাতীয় সািহত -সং ৃ িতেক বার কের 

আনা যায় সই িতভা তােদর িছল না। িসরােজ এেস সমস ার সমাধান হল। ইিতহাস থেক 

িশ া িনেয় িসরাজ িস া  করিছেলন আলাদা কের বাঙািল মুসলমান সমােজর জন  কােনা 

সািহত াদশ রচনা কের লাভ নই, যটা করেত চেয়িছেলন ইসমাইল হােসন িসরাজী, নিজবর 

রহমান এর মেতা সািহিত ক সমাজ। িতিন মুসলমান সমােজর কথা বলার জন  িছেলন 

ব পিরকর, অন  অেথ আেপাষহীন। িক  তার জন  িনেজর চলার েক কখেনা সীমািয়ত 

কের ননিন। মুসলমান সমােজর পাশাপািশ অমুসলমান সমােজর ত  েদেশ সািরত 

হেয়েছ তাঁর কলম। আর স কারেণ অন  সকলেক ছািপেয় িতিন হেয় উেঠেছন অি তীয়।  
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