
ভূিমকা 

আমার এই গেবষণা কােজ সয়দ মু াফা িসরােজর সািহত চচা, রােঢ়র সামািজক অব ান, হািস-

কা া, ম- কৃিত ও মানুষ, িমথ ও ইিতহাস, িন বগীয় মানুষেদর জীবনকথা িবষেয় 

অনুস ােনর চ া কেরিছ। আমরা জািন বাংলা কথাসািহেত  প ােশর দশেকর অন তম 

িতভাবান কথাকার িছেলন সয়দ মু াফা িসরাজ। জীবৎকােলই তাঁেক তারাশ েরর সাথক 

উ রসূির বেল অেনক সমােলাচক অিভমত ব  কেরেছন। িক  গেবষণা কেমর মধ  িদেয় 

আমােদর মেন হেয়েছ িসরাজ ভােব এবং মজােজ িছেলন িভ  ধরেনর লখক; তাঁর সৃি র 

মূেল িছল িনজ  অিভ তা-জাত দশন ও কৃিত। ি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। য অদৃশ  তাঁিত আমােদর জীবেনর তাঁেত সাদা-কােলা বা 

রিঙন সুেতা বুেন চেলেছন তার খবর িসরাজ িদেয়েছন। কখেনা িতিন িনেজ ব া, কখেনা 

উপন ােসর চিরে র ঘটনার ব াখ াতা। শষপয  িসরাজ উপন ােস মানুষ িলর র  মাংেসর 

চহারােক, দেয়র র মাখা িশরােক ধরেত চেয়েছন।  

পশায় সাংবািদকতার কারেণ সয়দ মু াফা িসরাজ ত  কেরেছন বা ব পটভূিম, 

জীবন-য ণা; আর িশ ীসুলভ সংেবদনশীল মন থাকার কারেণ িতিন জীবন-য ণার বা 

জনজীবেনর মমমূল পয  ভাবেত পেরিছেলন। তাই লাকায়ত জীবন ও ামজীবন তাঁর রচনায় 

াণ পেয়েছ। পি  জীবনও যথাযথভােব উপ ািপত হেয়েছ তাঁর উপন ােস। িসরােজর উপন ােস 

মুসলমান সমাজ ও জীবেনর অ র  পিরচয় পাওয়া যায়। ামীণ কৃিত, ামীণ মানুষ 

জীব প ধারণ কেরেছ তাঁর উপন ােস। িতিন তাঁর সািহত কেম জীবেনর িবিচ  অিভ তার 

উপাদান ব বহার কেরেছন। রহস  কািহনী ও রামা ধমী কথাসািহত  রচনােতও িতিন িস হ  

িছেলন। িসরােজর ৃিতচারণা করেত িগেয় সািহিত ক আবুল বাশার িলেখেছন౼“িসরাজদা এবং 

আিম, দুজনই মুিশদাবাদী। তেব িসরাজদার মুিশদাবাদ রাঢ়౼মুিশদাবাদ আর আমার মুিশদাবাদ 



 

রাঢ় বের  তথা ভড়౼মুিশদাবাদ। ভড় হে  িন  প া-ভূিম অ ল। িসরাজদার গ া। আমার 

ভরব-প া। িসরাজদার রাঢ় িহ ু- ধান। আমার ভড় মুসিলম- ধান। ফেল লাকাচার ও 

সং ৃ িতর িদক থেক এই দুই মুিশদাবােদর পাথক  আেছ। িসরাজদাই একমা  লখক; িযিন 

এই পাথক  বুঝেতন। কারণ, সারা মুিশদাবাদ চেষেফরা মানুষ িতিন।’’১ 

মুিশদাবাদ জলায় গ ােক অেনেক ভাগীরথীও বেল। এই নদীর জলধারা িমেশেছ 

সখানকার অেনক নদীেত এবং জলার উ র-পূব িদেকর সীমানা এই নদী ারা বি ত। গ ার 

আর এক ানীয় নাম প া। প ার ওপাের একসময় িছল পািক ান, এখন বাংলােদশ। তাঁর 

উপন ােসও প ার তীের দাঁিড়েয় পািক ান দখার দৃশ  আেছ౼“বেল, ই পািক ান।’’২ 

মুিশদাবােদর ধান নদী ভাগীরথী। প ার মেতা ভাগীরথীও গ ারই ধারা౼একই নদীর দুেটা 

নাম। িসরাজ সােহব িলেখেছন౼“ জলার ভূেগােল লখা আেছ ভাগীরথী, লােক বেল গ া।”৩ 

মুিশদাবাদ জলার বৃহ ম নদী জলি । এছাড়াও আেছ ময়ূরা ী, ভরব, বাঁশলই, পাগলা, বাঁিক, 

ারকা বা বাবলা, িশয়ালমাির ইত ািদ।  

মুিশদাবাদ জলার মুসিলম অধু িষত াচীন জনপদ িলেত ায় সব ই কােনা না 

কােনা িপেরর সমািধ রেয়েছ; মাজার, দরগা, আ ানা নােম এ িল পিরিচত। িসরাজ 

িলেখেছন౼“ হই বাপ িপর মাদারশা, িমিলেয় িদস। এক পেছ বাতাসার িশি  দব তার 

দরগায়।”8 এইসব মাজার বা দরগার সােথ অেনক িকংবদি , অেলৗিকক মাহা  জিড়েয় থােক। 

িপেরর মাজার িঘের মৃতু  বািষকীেত উরস বা মলা হয়; ফিকর দরেবশরা আেসন। 

মুসলমানেদর পাশাপািশ অন  ধেমর মানুষরাও মাজাের মানত কের; এসবও এক ধরেনর 

স ীিতর ল া মাক। িপর-ফিকরেদর স ীিতর উ ল উদাহরণ হল আঠােরা শতেকর সুিফ 

সাধক ও কিব সয়দ মুতজা। কাশ দাস িব াস তাঁর ে  িলেখেছন౼‘‘ ভরবী আন ময়ীেক 

সাধন সি নী করায় তাঁর নাম হেয় যায় সয়দ শাহ মুতজা আন িজ। মুতজার সমািধ িছল 

ছাপঘািটেত। পের সিট ভাগীরথী গেভ িবলীন হেল ভে রা ছাপঘািটর ৃিতিবজিড়ত মািট এেন 

সুিত ১ নং েকর াম হা য়ায় তীকী সমািধ িনমাণ কেরন। িতবছর িহজির রজব মােস 

সখােন এই সাধক কিবর রেণ উৎসব পািলত হয়।’’৫ 



থম অধ ােয় আমরা সয়দ মু াফা িসরােজর পািরবািরক জীবন; তাঁর বাবা-মােয়র 

সািহত চচা এবং সমকালীন াপট তুেল ধেরিছ। িসরােজর িবিচ মুখী কােজর অিভ তা উেঠ 

এেসেছ তাঁর সািহেত র মেধ । িতিন সং ৃ িত জগেতও যেথ  খ ািত পেয়িছেলন। িবেশষত 

‘আলকাপ’-এ যাগদান কের সখােন িতিন ‘িসরাজ মা ার’ িহেসেব জনখ ািত পেয়িছেলন। 

এছাড়াও উ রবে র লাকনাট  দেলর কমী িহেসেব তাঁর কােজর অিভ তার কথা আমরা 

জানেত পাির। তাঁর সািহত চচােক আমরা কিবতা, গ , উপন াস, নাটক, গােয় া গ , ব -

িনব  পযায়ভু  কের তুেল ধেরিছ।  

ি তীয় অধ ােয় আমরা িসরােজর উপন ােস ইিতহাস ও রাজনীিতর কথা তুেল ধেরিছ। 

সািহেত র িবষয় িহেসেব ইিতহাস ও রাজনীিতর স  উেঠ এেসেছ। মানুেষর জীবন যা ার 

ে  রাজনীিত ও ইিতহাস একটা গিতপথ তির কের দয়। িসরাজ ইিতহাস ও রাজনীিতর 

নানা ঘটনা সািহেত র অ েন এেন তােক সািহত েণ স  কের তুেলেছন। সয়দ মু াফা 

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

ফরািস-ওয়াহাবী আে ালন ও দশভােগর ছিব পযেব ণ করার সুেযাগ পেয়িছেলন। আর তা 

তাঁর উপন ােস অনায়ােসই উেঠ এেসেছ।  

তৃতীয় অধ ােয় িসরােজর উপন ােসর নানা স  স ান করা হেয়েছ। এখােন আমরা 

তুেল ধেরিছ তাঁর সৃ  চির েদর হািস-কা া, ব থা- বদনার কথা। স েম উেঠ এেসেছ রাঢ় 

বাংলার জীবন, সখানকার মানুেষর দুঃখ-য ণার কথা। ম- কৃিত মানুেষর িচ কে র মধ  

িদেয় উেঠ এেসেছ মানুেষর িছ  , র , ঘােমর কথা। িমথ ও ইিতহাস সে  এেসেছ মানুষ 

কীভােব িমেথর ডানায় ভর কের এিগেয় চেলেছ ভিবষ ৎ জীবেনর িদেক। াত  জীবেনর স  

এেন আমরা তুেল ধেরিছ বাংলা সািহেত র আিদ িনদশন চযাপদ থেক  কের সয়দ মু াফা 

িসরােজর উপন ােসর চিরে র াত  জীবনেক। তারা ধুমা  সামািজক িদক থেকই াত  নয় 

পাশাক-পির দ, খাদ াভ ােসর িদক থেকও।  

চতুথ অধ ােয় আমরা ঔপন ািসক সয়দ মু াফা িসরােজর কথাসািহেত  েবশ, ঘটনার 

ব াখ াকতা িহেসেব তাঁর পিরচয় তুেল ধরার চ া কেরিছ। পাশাপািশ সমকালীন সািহিত কেদর 



থেক তাঁর ত তা দখােনা হেয়েছ উপন াস িবে ষেণর মধ  িদেয়। স েম উেঠ এেসেছ 

ঔপন ািসক 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 সািহিত কেদর উপন ােসর 

িবষয়-ভাবনা। 

প ম অধ ােয় িসরােজর উপন ােসর িশ প তুেল ধেরিছ। সখােন উেঠ এেসেছ তারঁ 

সহানুভূিত ও পযেব েণর মধ  িদেয় উপন ােসর িশ জাল। িসরাজ তারঁ উপন ােস দশকােলর 

িব ৃত পিরসের বৃহ র জীবন পথেক 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 কেরিছ। পিরিশ -১ এ সয়দ 

মু াফা িসরােজর জীবনপি  তুেল ধরা হেয়েছ। পিরিশ -২ এ তুেল ধরা হেয়েছ সািহিত েকর 

 তািলকা। পিরিশ -৩ এ তুেল ধরা হেয়েছ সয়দ মু াফা িসরােজর বংশতািলকা। এই সব 

িদক িল তুেল ধরাই আেলাচনার উে শ ।  
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