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সয়দ মু াফা িসরােজর উপন াস : িবষয়-ভাবনা ও আি ক অে ষণ 

 

বাংলা কথাসািহেত  প ােশর দশেকর অন তম িতভাবান কথাকার িছেলন সয়দ মু াফা 

িসরাজ (১৯৩০-২০১২)। তাঁর সৃি র মূেল িছল িনজ  অিভ তাজাত দশন ও কৃিত। মানুষ 

যমন তার ছায়ােক এিড়েয় যেত পাের না, তমনই ভােব কােনা লখেকর লখা িবচার করেত 

হেল তাৎপযপূণভােব এেস পেড় সমকালীন সমাজ বা দশকােলর কথা। এই সমেয়র ি েত 

তাঁর লখায় উেঠ এেসেছ য ণা, বকার , কামনার ন  কাশ, শূন তা ও িবি তা বাধ।  

সয়দ মু াফা িসরাজ মুিশদাবাদ জলার খাশবাসপুর ােম জ হণ কেরন। এই ামিট 

িছল িসরােজর এক ে র দশ, তাঁর মানস ভূিম। অদূের ারকা নদী, িবশাল এক নদী 

অববািহকা। আর তারই পাশ থেক িহজল ও উলুকােশর জ ল এবং রােঢ়র লালমািট। কাথাও 

উঁচু, কাথাও িনচু౼ কৃিত যন ঢেল সািজেয় িদেয়েছ তাঁর শশেবর পৃিথবীেক। িতিন কৃিত 

থেক িনেয়িছেলন জীবেনর িশ া। সািহিত ক িসরাজেক অে ষণ করেত িগেয় দেখিছ ‘িশ ী’ 

িসরাজ তাঁর জীবেনর একটা বৃহৎ অংশ জুেড় রেয়েছ। কৃিত তাঁর ভােলালাগা ও ভােলাবাসা। 

এই ভােলালাগাই তাঁর িকেশার মেন জ  দয় ামীণ িশ  ও ঐিতেহ র িত অনুরাগী হেত। 

বানক কুিঠেত রশম িশ , তাঁত িশ  তাছাড়াও িবিভ  কুিটর িশে র কথা জানেত পাির। মােঠ-

ঘােট মলায় পাবেণ ঘুরেত ঘুরেত িসরাজ আলকাপ দেখেছন। আলকােপর িত এক দুিনবার 

টান অনুভব কেরেছন িতিন। আর কৗতুকভরা আলকাপেক মানুষ উপেভাগ করেত ভােলাবােস 

িক  মযাদা দয় না। আলকােপর দলেক থাকেত হয় গ র গায়ােলর সমেগা ীয় জায়গায়। 

খেত দয় িনকৃ মােনর খাবার। রাত জেগ অিভনয় করা িশ ীেদর বরােত জােট নাম মা  

মজুির। িদন বদেলর সে  সে  দশকরা নতুন িকছু ত াশা কেরিছল আলকাপ গা ীর কােছ। 

আসর ও দশেকর মিতগিত বুেঝ মু াফা িসরাজ নতুন আি েকর কাপ রচনা করেতন ও নতুন 



ভােব তা পিরেবশন করা আর  করেলন। নতুন ধারার কাপ দশকরা বল হষ িনর মেধ  

উৎসাহ ভের হণ করল। স সময় মু াফা িসরাজ অন  মানুষ। আলকাপ তাঁর ধ ান ান ও 

সাধনা হেয় দাঁিড়েয়েছ। ও াদ ঝাঁকসু িসরাজেক আলকােপর পিরম েল পেয় বজায় খুিশ। 

‘আল’ কথার অথ ব নী, ‘কাপ’ মােন নাটক। য নাটক দশেকর ব নীর মেধ   হয়, তােক 

বলা হয় আলকাপ। আলকাপ জীবেনর এই অ ুত নাটকীয় ঘটনার াপেট সয়দ মু াফা 

িসরাজ রচনা কেরেছন কালজয়ী উপন াস ‘মায়ামৃদ ’। 

‘িকংবদি র নায়ক’ উপন ােসর মধ  িদেয় িসরােজর পথ চলা আর । যিদও ‘নীল ঘেরর 

নটী’ (১৯৬৬) তাঁর কািশত থম । পরবতী উপন াস িলেত তাঁর পূব অিজত অিভ তার 

অেময় া র ল  কির। যমন౼‘অলীক মানুষ’, ‘মায়ামৃদ ’, ‘ ণচাপঁার উপাখ ান’ ভৃিত 

উপন ােস চেল আেস আলকােপর ৃিতর অনুষ । এখানকার চিরে রা যন এক জীব  

বণমালা। ‘তৃণভূিম’ উপন ােস ারকা নদী াম বাংলার জীবন বাহ েপই দখা িদেয়েছ। 

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। ‘িহজল কন া’ উপন ােসও সমাজ 

চতনার িনদশন পাই। এখােন ‘এক নয়া আবােদর িকসসা’-র কথা শানােত চেয়েছন লখক। 

িসরাজ উপলি  কেরিছেলন আমােদর কৃিতর কােছ িফের না গেল উ ার নই। কৃিত থেক 

য যতদূের যােব তেতাই তার সবনাশ। তাই ‘বন া’ উপন ােসর নািয়কা লীলাও কৃিতর কােলই 

বেড় উঠেত চেয়েছ। জিটলতা, গভীরতা, িবে ষণ, চিরে র আ সমী া, িবষ তা, নানা 

রহস ময় মুহূত ফুেট উেঠেছ ‘বাস ান’ উপন ােস। মানুষ ও কৃিতর অ লীণ দ তােক াধান  

িদেত িগেয় িতিন এখােন অে ষণ কেরেছন এমন সব চির েক যােদর গভীর রহেস র অ রােল 

াৈগিতহািসক অ কার। এখােন সইসব চির েকই দখা পাই যারা সমাজবৃ  থেক বিরেয় 

এেস ে  িবচরণ করেত চেয়েছ জীবেনর াধীন ভূিমেত। আসেল িসরাজ ত  কেরেছন 

সমেয়র পিরবতন এবং সই সে  বদেল যাওয়া মানুষেক। তােদর পিরবিতত পিরি িতর সে  

বদেল যাওয়া মানিসকতােক। তাই িনজ  জীবন অিভ তার িনিরেখ তােদর উপ ািপত কেরেছন 

উপন ােস।  



আমােদর গেবষণা কে র ল  হল সয়দ মু াফা িসরােজর উপন ােসর আেলাচনা। 

সমকাল এবং ধান ঘটনাবলীর পিরে ি েত এই আেলাচনা অ সর হেব। গেবষণার ািবত 

িবষয়েক ৫িট অধ ােয় িবন  কের িস াে  প ছেনার কথা ভেবিছ। গেবষণাকেমর স ূণতা 

দােনর জন  ভূিমকা ও সহায়ক পি  যু  হেয়েছ। 

 

থম অধ ায় 

সয়দ মু াফা িসরােজর ব ি জীবন ও সািহত কৃিত 

একজন ার জীবনচচার মধ  িদেয় য জীবনেবাধ গেড় ওেঠ তার িতফলন ঘেট তাঁর 

সৃি েত। সজন  একজন সািহিত েকর ব ি জীবন জানাটা খুব জ ির। সয়দ মু াফা িসরােজর 

জ  মুিশদাবাদ জলার খাশবাসপুের। পািরবািরক জীবেন সািহেত র আবহাওয়ায় বেড় ওঠা, 

আলকাপ দেল ঘুের বড়ােনার জন  জীবনেক িবিচ ভােব অনুভব করেত িশেখেছন। কৃিত তাঁর 

ভােলালাগা এবং ভােলাবাসা। এই ভােলালাগা ও ভােলাবাসার অিজত িবিচ  অিভ তা বাংলা 

উপন াস সািহত েক কীভােব ভািবত করেলা, তা তাঁর উপন াস পােঠই বাঝা যায়। উপন াস 

স েক িনজ  মতামেতর িভি েত কীভােব তাঁর জীবনেবাধেক উপন ােস ফুিটেয় তুেলেছন౼তা 

আেলাচ  অধ ােয় তুেল ধরা হেব।  

 

ি তীয় অধ ায় 

সয়দ মু াফা িসরােজর উপন াস : ইিতহাস ও রাজনীিত 

সািহেত র িবষয় িহেসেব ইিতহাস ও রাজনীিতর ঘিন  স ক িবদ মান। মানুেষর জীবন যা ার 

ে  রাজনীিত ও ইিতহাস একটা গিতপথ তির কের দয়। একজন সািহিত ক ইিতহাস ও 

রাজনীিতর নানা ঘটনা সািহেত র অ েন এেন তােক সািহত েণ স  কের তােলন। সয়দ 



মু াফা িসরাজ িবশ শতেকর দুিট মহাযুে র পিরণিত, ভারেতর াধীনতা আে ালেনর িবিভ  

িতি য়া, ফরািস-ওয়াহাবী আে ালন ও দশভােগর ছিব পযেব ণ করার সুেযাগ পেয়িছেলন। 

সই িবষয় সমূহ তাঁর উপন ােস অনায়ােসই উেঠ এেসেছ। িসরাজ তাঁর উপন ােস ইিতহাস ও 

রাজনীিতর স  এেন য একজন িবচ ণ সািহিত েকর অবদান রেখেছন-এই অধ ােয় স 

স েক আেলাচনা করা হেব। 

 

তৃতীয় অধ ায় 

সয়দ মু াফা িসরােজর উপন াস : নানা স  স ােন 

িবশ শতেকর প াশ বা পাঁেচর দশক নানা কারেণ উে খেযাগ । এই সমেয়র ি েত তাঁর 

লখায় উেঠ এেসেছ য ণা, বকার , কামনার ন  কাশ, শূন তা ও িবি তােবাধ। এখােন 

আমরা িবষয় িলেক তুেল ধরেবা িন িলিখত ভােব౼ 

ক. ময় জীবেনর পকার : উপন ােসর পালাবদেলর আবহ সংগীেত উেঠ এেসেছ সয়দ 

মু াফা িসরাজ। তাঁর অিভ তা, মানিসকতা, িবষয় সবই আলাদা ধরেনর। একিদেক িতিন যমন 

রাজনীিতর সে  যু  িছেলন অন িদেক তমনই লাকনাট  দল ‘আলকাপ’ দেলর মা ারও 

িছেলন। ােমর সাধারণ মানুেষরাও য মানুষ, তােদরও এক বল জীবন আেছ, যা েম-

অে েম, সুেখ-দুঃেখ, লােভ-ঈষায়  মিথত তা িতিন দখােত চেয়েছন। এই ধরেনর 

উপন াস িলর মেধ  উে খেযাগ —‘তখন কুয়াশা িছল’, ‘অ প রতন’, ‘িব া ’ ‘ ম-ঘৃণা-দাহ’, 

‘একা  গাপেন’, ‘ রশিমর আ চিরত’ ভৃিত। আেলাচ  অনুে েদ সয়দ মু াফা িসরােজর 

মানুেষর জীবনকথামূলক উপন াস িল স েক আেলাচনা করা হেয়েছ।  

খ. রাঢ় জীবেনর পকার : বাংলা উপন ােস লাককথা, লাকজ ভাষা ব ব ত হেয়েছ অত  

উৎকৃ  এবং িশ স তভােব। বি ম পরবতী সমেয় বাংলা উপন াস নানাভােব বাঁক পিরবতন 



কেরেছ। িবষয়ব  এবং আি েক এেসেছ ব াপক পরী া-িনরী া। এরই ি েত িসরােজর 

উপন ােস উেঠ এেসেছ রাঢ় ভূিমর কথা। সয়দ মু াফা িসরােজর জ , বেড় ওঠা রােঢ়র মািট-

পাথর, নদী-ল া ে প, িব াস-সং াের, মে -তে , আিদম কামনা-বাসনায়, িখেধ- ু ৎ িপপাসায় 

ইত তভােব ছিড়েয় আেছ উপন ােস। কৃিত ও মানুেষর আিদম স ার টােন রাঢ় ভূিমর 

মানুষেদর ম ও যৗনতা, হ বা মাতৃ , মতা ও আিধপত , আ াধান  ও আ র া বা 

িতিদেনর বঁেচ থাকার দৃি ভি  কীভােব বদেল যায় িসরাজ তাই দখােত চেয়েছন উপন ােস। 

‘বাস ান’, ‘নদীর মতন’, ‘জানমাির’, ‘মায়ামৃদ ’, ‘অলীক মানুষ’ ভৃিত উপন াস তার উদাহরণ।  

গ. ম- কৃিত ও মানুষ : িনঃস তােক স ী কের বেড় ওঠা ‘ইবিলশ’ তথা সয়দ মু াফা 

িসরােজর জ ভূিম ও সই বাংলার কৃিতর িত িছল দুিনবার আকষণ। সই কৃিতর টােনই 

বারবার িফের এেসেছন িনজ  পিরিচত জগেত তথা মাতৃভূিমর মািটেত। আর সই পিরিচিতর 

মধ  থেকই িকছু িব য়কর ঘটনা আিব ার কেরেছন ও পাঠকেক ভাববার অবকাশ িদেয়েছন। 

আবার এেকবাের সাধারণ ঘটনােকও িতিন জীব প িদেয়েছন। ‘ গাপেন িনজেন’, ‘িনজন গ া’, 

‘জনপদ জনপথ’, ‘িনিষ  অরণ ’, ‘িনলয় না জািন’ ভৃিত উপন াস আেলাচনার মধ  িদেয় ম-

কৃিত ও মানুেষর িচ কে র প তুেল ধরা হেয়েছ।  

ঘ. িমথ ও ইিতহাস : িসরােজর কথাসািহেত র সম  িব ৃ িত ও বিচে  সত ই অনন । 

িশ কলার ইিতহাস, ত , কােনা িকছুই তাঁর অজানা িছল না। িমথ ও লাককথা 

াভািবকভােবই িমেশ গেছ িসরােজর িকছু সরা উপন ােসর সােথ, তাঁর জীবেনর সােথও বলা 

যায়। এই অনুে েদ ‘অলীক মানুষ’, ‘নীল ঘাড়া’, ‘িনিষ  অরণ ’, ‘ রশিমর আ চিরত’, 

‘বাস ান’ ভৃিত উপন াস আেলাচনার মধ  িদেয় দখােনা হেব িমথ ও লাককথার অনুষ ।  

ঙ. িন বেগর অব ান : বাংলা ভাষার আিদ িনদশন চযাপেদ াত -জীবেনর িচ  বশ  

সহকাের িচি ত আেছ। মধ যুেগর বাংলা সািহেত ও াত  সমােজর িচ  অি ত হেয়েছ। 

আধুিনক বাংলা সািহেত  িবেশষত কাব , নাটক, উপন াস, ছাটগে  াত -জীবেনর পেরখা 

নানাভােব অি ত। িবংশ শতা ীর বাংলা সািহেত র িবিভ  শাখায় াত -মানুষ এেলা ব াপক 

ভােব। তারা পল মানুেষর মযাদা। তােদর িত শতা ী-পুি ত অপমান, লা না ও অত াচােরর 



িব ে  লখকরা সা ার হেলন। আথ-সামািজক এই পটভূিমর ওপর দাঁিড়েয় সয়দ মু াফা 

িসরাজ উপন ােস াত -জীবনেক যভােব তাঁর দৃি েত দেখেছন তা তুেল ধরার চ া করেবা। 

 

চতুথ অধ ায় 

সয়দ মু াফা িসরাজ ও সমসামিয়ক বাংলা ঔপন ািসক 

িবশ শতেকর থমােধ সংঘিটত দু-দুিট মহাযু  পৃিথবীর অন ান  অেনক দেশর মেতাই 

ভারতবেষরও এযাবৎ াভািবক জীবনচযােক িব  কের। এছাড়াও দশ ভাগ বাঙািল 

জনজীবেন ব াপক ভাব ফেলিছল। তাই এই সময়কার উপন ােস অবধািরত ভােব উেঠ আেস 

সমাজ বা বতার িত িব। তাই িসরােজর উপন াস স েক আেলাচনায় যাওয়ার আেগ বাংলা 

সািহেত  তাঁর পূববতী ঔপন ািসকেদর অবদান যমন াসি ক হেয় ওেঠ— তমনই তাঁর 

সমকালীন ঔপন ািসেকর উপন াস রচনাধারাও আেলাচনার অেপ া রােখ। সমসামিয়ক 

ঔপন ািসকেদর মেধ  দেবশ রায়, শীেষ ু মুেখাপাধ ায়, সুনীল গে াপাধ ায়, িক র রায়, অতীন 

বে াপাধ ায়, আবুল বাশার, তপন বে াপাধ ায়, অমর িম  মুখ। লখক িহেসেব িসরাজ 

সমসামিয়ক লখক সমােজর সে  ঘিন  িছেলন এবং এঁেদর পাশাপািশ িতিন তাঁর উপন ােস 

াতে র পিরচয় িদেয়েছন। আেলাচ  অধ ােয় তাঁর াতে র পিট িনণয় করা হেয়েছ। 

 

প ম অধ ায় 

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

সািহেত র েত কিট শাখার একটা িনজ  শলী আেছ। েত ক লখকই লখার মেধ  িনজ  

আি ক ও শলী ব বহার কের থােকন। উপন াস রচনার ে  বি মচ  য শলী ব বহার 



কেরেছন, িসরােজর উপন ােসর শলী তার থেক আলাদা। আবার লখক িনজ  মতামত 

অনুযায়ী দীঘ জীবেনর লখনীর মেধ ও িভ  শলী ব বহার কেরও থােকন। বি েমর যমন 

‘রজনী’ আর ‘িবষবৃ ’ উপন ােসর শলী পৃথক, তমনই সয়দ মু াফা িসরােজর ‘অলীক মানুষ’ 

আর ‘মায়ামৃদ ’ উপন ােসর শলী আলাদা। ঔপন ািসক উপন ােস য ভাবনা ব  করেত চান 

তা কােশর উপযু  আি ক ও শলী েয়াজন। িসরাজ তাঁর উপন ােস দশ কােলর িব ৃত 

পিরসের বৃহ র জীবন সত েক ভাব- ধান ব েব  উপ াপন করেত িগেয় বুি জীবীর গদ  শলী 

ব বহার কেরেছন। এই অধ ােয় আমরা সয়দ মু াফা িসরােজর উপন াস িল থেক তাঁর ভাবনা 

উপ াপেনর উপযু  আি ক ও শলী িনেয় আেলাচনা কের দখােবা।  

 

উপসংহার 

পূববতী আেলাচনার সূ  ধের সয়দ মু াফা িসরােজর উপন ােসর এক সািবক মূল ায়েনর 

েয়াজেনই উপসংহােরর পিরক না। ঔপন ািসক িহেসেব সয়দ মু াফা িসরাজ কতখািন সফল 

তা বুেঝ নওয়ার চ া করা হেব এই অধ ােয়। 


