
থম অধ ায় 

‘‘ সয়দ মু াফা িসরােজর ব ি জীবন ও সািহত কৃিত’’ 

সয়দ মু াফা িসরাজ ১৯৩০ ি াে  মুিশদাবাদ জলার খাশবাসপুর ােম জ হণ কেরন। 

বাবা সয়দ আ ুর রহমান ফরেদৗিস লখাপড়ার মানুষ। মা আেনায়ারা বগমও িছেলন 

লিখকা। মােয়র ভাব তাঁর জীবেন সুদূর সারী। িসরােজর ঠাকুরদাদা িছেলন মৗলিব। 

মৗলিব সােহব িবিভ  জায়গা পির মেণর মধ  িদেয় শষপয  পুেরাপুিরভােব খাশবাসপুর 

ােমর বািস া হেয় পেড়ন। এই ামিটই িছল িসরােজর ে র দশ, তাঁর মানসভূিম। িতিন 

কৃিত থেক িনেয়িছেলন জীবেনর িশ া। ারকা নদী, নদীর িবশাল অববািহকা আর তারই 

পাশ থেক িহজল ও উলুকােশর জ ল এবং রােঢ়র লাল মািট। আর এই কৃিতর মায়াই তাঁেক 

মােয়র মৃতু  য ণা লাঘব কেরেছ౼‘‘ওই বয়েসই মােয়র মৃতু  হল। িক  এ মৃতু  আমােক ছুঁল 

না। কৃিত আমােক কেড় িনেয়েছন কেব আমার আসল মা য িতিনই!’’১   

িসরােজর ছাটেবলা থেকই নানা ধরেনর বই-পি কা পড়ার অভ াস তির হেয়িছল। 

এভােব পড়েত পড়েত তাঁর লখার িত আ হ জােগ। িতিন ‘অ ু র’ নােম একিট হােত লখা 

পি কাও কেরিছেলন। যিদও এই পি কািট বর করেত সহায়তা কেরিছেলন তাঁর িপতৃ-ব ু  

জগ ু  দাশ মহাশয়। পি কািটেত িসরাজ িনেজই ছিব আঁকেতন এবং িলখেতন। পরবতীেত 

িনিখল ভারত পা ু িলিপ িতেযািগতায় পুর ার পেয়িছল ‘অ ু র’। িক  িসরােজর ব ু  

িকরীিটভূষণ দ  য তথ  িদেয়েছন তার সােথ িকছুটা অিমল রেয়েছ౼‘‘১৯৫২ ি াে  গাকণ 

ান  ৃিত মি র পাঠাগার কতৃপ  একিট হােত লখা পি কা কাশ করার আেয়াজন 

কের। পি কািটর নামকরণ হয় অ ু র। িসরাজ তঃ বৃি  হেয় এই পি কা কােশর দািয়  

হণ কের।’’২ শশব থেকই িতিন য লখােলিখর জগেত েবশ কেরেছন౼একথা বলাই 

বা ল । িসরােজর ী হাসেন আরা িসরােজর কথায় আমরা জানেত পাির িসরাজ সােহব 

চমৎকার বাঁিশ বাজান। িতিন দীঘিদন আলকাপ দেল িছেলন। নাচ-গান ও অিভনেয় ােমর পর 



 

াম মািতেয় রােখন। অেনেকর মেত, কলকাতার িত  অিভ তা ভুলেত িতিন আলকােপ ম  

হেয় যান। এই সময়কােলই হাসেন আরা িসরােজর সে  তাঁর ণয় ও িববাহ হয়। ীর কােছ 

সািহিত ক পিরচয় ফুিটেয় তুলেত িতিন পুনরায় লখািলিখ  কেরন। ‘ইবিলস’ ছ নােম 

িলখেলন ‘কাঁিচ’ নামক ছাটগ । গ িট বিরেয়েছ বহরমপুর াথিমক িশ ক সিমিতর পি কা 

‘সু ভােত’; এখান থেকই তাঁর সািহেত র জয় যা া আর । আলকাপ অনুরাগী িশি ত যুবক 

সয়দ মু াফা িসরাজ ঝাঁকসু ও ােদর ঘিন  হেয়েছন এবং িতিন আলকাপ দেলর িত দুবলতা 

অনুভব কেরেছন। িসরােজর গান বাঁধা, সুর করা ও আলকােপর তাৎ িণক সংলাপ ও ছড়া 

বানােনার দ তা দেখ ও াদ তাঁেক িনিবড়ভােব হণ কেরেছন। িদন বদেলর সে  সে  আসর 

ও দশেকর মিতগিত বুেঝ িসরাজ নতুন আি েকর কাপ রচনা কেরেছন এবং তা নতুনভােব 

পিরেবিশত হেয়িছল। নতুন আি েকর ‘আলকাপ’ দশেকরা বল উৎসাহভের হণ কেরেছন। 

এই সমেয় আলকাপ িসরােজর ধ ান, ান ও সাধনা হেয় দাঁিড়েয়েছ। সয়দ মু াফা িসরাজেক 

আলকােপর এই পিরম েল পেয় ও াদ ঝাঁকসু অত  খুিশ হেয়েছন। ‘আল’ কথার অথ 

‘ব নী’; ‘কাপ’ মােন ‘নাটক’। অথাৎ য নাটক দশেকর ব নীর মেধ   হয়, তােক বলা হয় 

আলকাপ। মুিশদাবাদ জলার অিধবাসী বেলই িসরাজ ত  কেরেছন সখানকার জনেগা ীর 

িবিচ প। িবেশষত িহ ু-মুসলমােনর িববাদ; আর িছল মুসলমান চািষ-বাগিদ- গায়ালােদর মেধ  

সংঘাত। ল ণীয় িবষয় মেয়রাও এই িববােদ জিড়েয় যায়। নারীর উপর অিধকার িনেয় একই 

অ েল দুজন দাপুেটর অব ান িনেয় সংঘষও ঘটত। সয়দ মু াফা িসরাজ তাঁর জলায়, ােম 

এসব দেখই বেড়া হেয়েছন, অিভ  হেয়েছন। আর এই অিভ তার বিহঃ কাশ ল  কির তাঁর 

রিচত সািহত কেমর মধ  িদেয়। 

   িসরাজ সােহব িছেলন ব মুখী িতভার অিধকারী। কিবতা, গ , উপন াস, ব -িনব  

সব ই তাঁর পদ িন ল  করা যায়। আমরা গেবষণার কােজ তাঁর িকছু কিবতার স ান 

পেয়িছ। তাছাড়াও িকছু কিবতা হয়েতা আেছ, স িল াকাের এখনও কাশ পায়িন। আমরা 

য ১৪িট কিবতা হােত পেয়িছ, স িলর মধ  িদেয় অনুস ান করার চ া করেবা তাঁর 

কিব িতভা ও গঠন ি য়া। 



সয়দ মু াফা িসরােজর ‘ শষ অিভসার’ কিবতািট ১৯৫০ সােল ‘ দশ’ পি কায় থম 

কািশত হয়। কিবতািটর কাশভ ীেত ল  করা যায় কিব জীবনানে র পদ িন। এখােন 

িসরাজ তাঁর -সাধ পূরণ না হওয়ার কথা বেলেছন। পৃিথবীর হেরক িবপ তায় মানুেষর 

িব ােসর জগেত যখন িচড় ধের; তখনই কিব মেন ‘ শষ অিভসার’ মেতা কিবতার জ  নয়। 

পৃিথবীর গভীর থেক গভীরতর অসুেখর সময় যখন রণ-র -সং াম সবিকছু আন ౼ াি েক 

নাশ করেত উদ ত; তখন সমকালীন অি র জীবেনর ক িব ু থেক কিব চাখ ফরান তাঁর 

িব ােসর ব ন ে র িদেক; শষ অিভসার সই িব ােসর অন  আর এক নাম। কিবতািট  

হেয়েছ౼ 

‘‘তারও মেন সাধ িছল  রচনার।’’৩ 

আবার িকছু ণ বােদ জািনেয়েছন౼ 

‘‘ য এেলা সবার শেষ জীবেনর িশ  রচনায়।’’ (ঐ) 

কিবতািটেত কৃিতর িববরণ এেসেছ এইভােব౼ 

‘‘এ মােঠর ধােন তবু 

এ পািখর গােন 

এখনও রিঙন মেঘ লেগ আেছ ইত ত।’’ (ঐ) 

কিব িসরাজ জ  বষ উপলে  রচনা কেরন ‘পল রাবসনেক’ কিবতািট। কিবতািট কািশত হয় 

১৯৫৮ সােল। কিবতািটেত নানাভােব এেসেছ জীবেনর িকছু খ  িচ ౼ চ  দুধষ ু ধা, আহত 

নর-নারী, বন া, ত পারাবত, জনগণ অপরািজত। কিবতািট  হেয়েছ রাবসেনর একিট 

গােনর উ ৃ িত িদেয়౼  

‘All of us in one heart’ 

আবার কিবতািট অ হীনতার িদেক হাত বািড়েয় শষ হেয়েছ౼ 



 

‘‘সিত  আমরা এই নতুন জে র কে  এেস দাঁিড়েয়িছ 

বলিছ পর রেক, ভয় নই।’’৪ 

এই কিবতািট পাঠ কের খুব সহজ ও মাটা দােগর ছিব মেন হেত পাের। িক  কিবতািটর মধ  

িদেয় িসরােজর সকলেক িনেয় বঁেচ থাকবার হৃা িনত হেত দখা যায়। 

   ‘িনগিতক’ কিবতািট িসরাজ রচনা কেরিছেলন ১৯৫৯ সােল। কিবতািটেত িতিন 

দিখেয়েছন একরাশ ফুল িকেয় বা পেড় গেছ, তার জায়গায় স  স  অেনক কীট পাকা 

নড়েছ। আবার এর সােথ িতিন দিখেয়েছন একিট বাইশ বছেরর ছেল িবষ খেয় আ হত া 

কেরেছ অচিরতাথ েমর জন । কিবর উপলি ౼ 

‘‘ছােদর নীল আকােশর িনেচ আিলসায় ভর কের 

দাঁিড়েয় থাকা মাকাংিখনীেদর।’’৫ 

  িসরােজর ‘বুেড়া হািতটা’ কিবতািট বিরেয়েছ ১৯৫৯ ি াে । িতিন দওয়ােল একিট বুেড়া 

হািতর ছিব দেখ কিবতািট রচনা কেরেছন। তাঁর বুেড়া এবং  ছিব দেখ কা া পেয়িছল। 

কিবতার মধ  িদেয় সই হািতর ছিব নেম এেস সই ঘেরর মেঝেত শািয়ত মানুেষর শরীের 

িমেশ গেছ। হািতর াণ আর মানুেষর াণ౼সবটাই আসেল কৃিতর াণ। এই হািতর ছিবর 

পােশ িছল একিট তীরিব  িটকিটিক। শষপয  সখােন িতনিট ছিব ঠাঁই পায় হািত, িটকিটিক 

এবং মানুষ। 

   ‘েমেয়িট’ শীষক কিবতািট বিরেয়িছল ১৯৬১ ি াে  ‘একক’ পি কায়। কিব মেয়িটর 

মেধ  যমন একিট নারী ব ি  এেনেছন তমনই অন িদেক তার ব ি েক কৃিতর সােথ 

িমিশেয় িদেয়েছন। স ূণ কিবতািট জুেড় রেয়েছ কৃিতময়ী মেয়িটর কথা। কিবতািটর িবষয় 

উেঠ এেসেছ এইভােব౼  

‘‘েমেয়িটর িনঃ ােসর সুদ  বাতাস 

অেনক ঘুম ফুেলর ভাঙায় দালায় িক িবপযেয় দ ােখা।’’ 



 

িকংবা 

‘‘অবেশেষ নদীর উজােন হঁেট আকাশেক পােশ পােশ এেন 

মেয়িট দাঁড়ােলা দ ােখা, করবী ফুেলই গাছা গাছা চুল 

দু কাঁেধ বাতােস দালা রাি  দু’িট- য প  িদেনই 

সততই ফুেট থােক মুেখ তার। পােয়র পাতায় আলেতা 

পথ চলা ধুেলার িনিবড় রঙ আলতােক ঢেকেছ খািনক।’’৬ 

িসরােজর ‘যাবার ইে  িছল’ কিবতায় দিখ নীল দওয়ােলর উপর এঁেক রাখা ময়না ডাঙার 

মােঠর ছিব। পুরেনা সময়, হারােনা শশব, পুতুল ও ভাঙা রলগািড়। জীণ বািড় ভেঙ গেল 

নীল দওয়ােলর উপেরর ছিবও ভেঙ পেড়; তবুও স ছিব অ ত থেক যায়।  

লাকনাট  আলকােপর ৃিত িনেয় িসরাজ রচনা কেরেছন ‘এখেনা ভাবেত অবাক লােগ’ 

কিবতািট। কিবতািট রিচত হেয়েছ ১৯৬৪ ি াে । কিবতািটেত উেঠ এেসেছ নানা প, নানা 

অনুষ । এই কিবতািট রবৃ  ছে  রিচত এবং তা পিরেবিশত হেয়েছ মুেখর কথায়౼ 

‘‘মধ  রােত দরজা নেড় গাঁ- গরােমর দাহারিকরা 

আকাশ মুেখা চুল ঝাঁিকেয় সই ধুেয়া গায় ভােলাবািস।’’ 

িকংবা 

দীঘ কশী আে ািদিত বািনেয়িছলাম য  কের 

বেলিছলাম ভােলাবািস এখন ভাবেত অবাক লােগ।’’৭ 

  িসরােজর ‘িববণ েনর মৃতু  হেল’ কিবতািট ১৯৬৪ ি াে র শারদ সংখ ার ‘কৃি বাস’ 

পি কায় কািশত হেয়েছ। কিবতািটর িবষয়ব  একটু অন রকম౼  

‘‘িববণ েনর মৃতু  হেল 

নদীর পােলর নীেচ হাহাকার।’’ 



 

িকংবা 

নদীটা খুবই গভীর, ভ  সতু , েনর ক াল 

এ সবই িনসেগ িতসািরত এবং 

অপণার অিপত শরীর।’’৮ 

  ‘ৈবদু িতক’ কিবতািট কািশত হেয়িছল ১৯৬৪ ি াে  ‘কৃি বাস’ পি কার শারদ সংখ ায়। 

কিবতািটেত ে র মেতা এেসেছ নানা ৃিত, নানা অনুষ ౼ 

‘‘মগেজর িবজলী পাখা হওয়া ঘর ঠা া ঠা া ভাব 

মগেজ কাথাও চুপ ভুভ  বাদামী কুকুর 

রকড ঘুরেছ অিব াম 

এবং ইি ির ঘাের ধািবখানা ল া টিবেল 

পাটকরা শািড় ও চাদর 

তথািপ কাথাও 

কােঠর কারখানা আেছ ঘূণমান িবজলী করাত।’’৯ 

  কিবতা িল আেলাচনার মধ  িদেয় দখা গল য সয়দ মু াফা িসরােজর কিব িতভা 

উ মােগর নয়। তেব সািহত  সৃি র পূবাভাস িহেসেব এই কিবতা িলর েক অ ীকার করা 

যায় না। ব ত এ েলার মধ  িদেয় সািহেত র অ েন েবেশর  ত হেয়েছ। তাঁর শ  

চয়ন, ভাষার সরলতা, সহজ উপ াপন ভি র েণ কিবতা িল হেয় উেঠেছ উপেভাগ ; যা 

সহেজই পাঠেকর দয়েক আকষণ কের বেল আমােদর িব াস।  

   সয়দ মু াফা িসরাজ কােনা নাটক রচনা কেরনিন। তাঁর রিচত ‘মায়ামৃদ ’ উপন াসিটর 

নাট প িদেয়েছন দীপ ভ াচায ‘মায়া’ নােম। কলকাতায় ‘ব পী’ ৫০ নােট াৎসেব আমি ত 

নাটক ‘মায়া’ ম  হয়। নাটকিটর ম ািভনয় িসরাজ দেখেছন। ‘মায়া’ নাটেকর সফলতা 

িসরােজর আ িব াস অেনকটা বািড়েয় িদেয়িছল। ‘মায়া’ নাটেকর নায়ক আলকাপ িশ ী ও াদ 

ঝাঁকসুেক দখা যায় পথ চলেত চলেত জীবেনর মূল মে র মেতা গেয় উঠেত౼ 



 

‘‘আমার এমন জনম আর িক হেব 

মানুষ দখেত এেসিছলাম ভেব।’’১০ 

নাটেক দখেত পাই িশ ী স ার মায়ার মােহই নায়ক সত  স ােন ব  িক  সংসার 

অবেহিলত। কােজর জন  িশ  সৃি র ে  আেস বাঁধা। মায়া জগেতর সৃি  ি য়া বা ব 

অিভঘােত চূণ-িবচূণ হেয় যায়। িশকেড়র টােন এবং বয়েসর ভাের ও াদ ঝাঁকসু িফের আসেত 

চায় িনজ  সংসার আ েয়, িক  সংসাের তার জায়গা হয় না। তাই িনঃস  ঝাঁকসু গেয় 

ওেঠন౼ 

‘‘িশমূল তার েণর বালাই নাই 

িবেষর কাঁটা অে  গাঁথা গ  মধু নাই।’’১১ 

কিবতা এবং নাটক আেলাচনার পের এখন আমরা িসরােজর কথাসািহেত র িদেক আেলাচনায় 

অ সর হব। তারঁ কথাসািহেত  মািট ঘঁষা জীবন তথা মানুেষর জীবেনর কথা নেত পাই। 

িসরােজর যা া  হেয়েছ ‘িকংবদি র নায়ক’ উপন ােসর মধ  িদেয়। তাঁর কািশত থম 

উপন াস ‘নীল ঘেরর নটী’ (১৯৬৬)। আমরা আেলাচনায় জেনিছ িসরাজ সািহত  রচনার আেগ 

দীঘ সময় ধের আলকােপর দেল গান ও অিভনয় কেরেছন। এই অিভ তা িল তাঁর উপন াসেক 

ভািবত কেরেছ। ‘অলীক মানুষ’, ‘মায়ামৃদ ’, ‘ ণচাঁপার উপাখ ান’ ভৃিত উপন ােস উেঠ 

এেসেছ আলকােপর জীবন কথা। এখন আমরা তাঁর উপন াস আেলাচনার মধ  িদেয় িসরােজর 

সািহত কৃিত তুেল ধরার চ া করেবা।  

   িসরােজর একিট অন তম িতিনিধ ানীয় উপন াস হল ‘তৃণভূিম’ (১৯৭০)। লৗিকক 

পালা-পাবণ সমৃ  াম জীবেনর চিলত ধারার সে  আধুিনক রাজৈনিতক, অথৈনিতক, 

সামািজক পিরবতন ােতর সংঘষ িচি ত হেয়েছ। িহজেরাল াম ছািড়েয় সানািটকুিরর মাঠ, 

ব ানাকােশর বন আর িবল অ ল এখানকার মানুষ౼এই তৃণভূিমর আ েয় পািলত। এখােন 

দখেত পাই াচীন ভূিম ব ব া ভেঙ পড়ার কথা; তথা চােষর পুরাতন প িত ব  হেয় 

যাওয়ার কথা। আধুিনকতার ছাঁয়া িহেসেব চেল আেস বুলেডাজার, া র। এছাড়াও ফাম 



 

বানােনা িকংবা নদীেত বাঁধ দওয়ার ব ব া আিদবাসী মানুষেদর জীবন িবপ  কের তােল। মষ 

পালক, গায়ালা, মাঠ চরানী, জাত মজুর౼এেদর িজ- রাজগার ব  হবার উপ ম হয়। 

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

পেয়েছ। সই সে  অসে াষ ধুইঁেয় ধুইঁেয় উঠেত থােক౼এই আিদবাসী ােম তাঁেদর িশ ার 

সার ল  করা যায়। মানুষ সেচতন হেয়েছ মশ। চ নার নতৃে  আিদবাসী সাঁওতাল, বেদ, 

পািখ ধরা, ত-মজুর, গায়ালা, মাঠ চরানীরা একি ত হেয় মাথা তুেল িতবাদ জানায়। লড়াই 

হয় ারকা নদীর ধাের তৃণভূিমেত। পাশাপািশ িতিন ‘তৃণভূিম’ উপন ােস রাখাল কিবরাজ, চ না, 

আিদনাথ, িনশানাথ, েভ ু , সীতা ঝুমির ইত ািদ চিরে র সুখ-দুঃখেক দিখেয়েছন। এইসব 

মানুেষরা িসরােজর ত  অিভ তার ফসল।  

   িসরাজ উপন াসিটর সূচনােতই াি ক জনজীবেনর কথা বেলেছন। এখােন দখা যায় 

সানািটকুিরর মােঠ ‘মৎস  গ া’-র (হাঁপািনর ঔষধ) স ােন রাখাল কবেরেজর িনিশযা া এবং 

তারপেরই রহস ময় মৃতু । কউ কউ বেলেছন খুন, আবার অন  কারও মেত কাল সােপর 

দংশন। ছাটবাবু আিদনাথ তার যুবতী বউ চ নােক ভাগ করেত মিরয়া বেল অেনেকই তােক 

সে েহর চােখ দেখেছ। আিদনােথর থম পে র ছেল িনশানাথ জানায় স তার বাবােক 

চ নার ঘের রাে  টাকা মারেত দেখেছ। এই ঘৃণ  অপকেমর সাজা িদেত িনশানাথ তােক িল 

কের মারেত চায়। িক  সৎমা সরযূর কথায় আর মারা হয় না ‘কুকুরটােক’। অপমােন িনেজর 

িলেত আ বিলদান দন আিদনাথ।  

   িনশানােথর পািরবািরক স ি  িনেয় গৃহিববাদ ল ণীয় িবষয় হেয় উেঠেছ। সৎ মা এবং 

মামা স য় িনশানােথর স ি  িনেজেদর নােম কের িনেত চায়। হতাসা  িনশানাথ তার পে  

কউ কথা না বলায় কাি ত মুি  পেত সানািটকুিরর িনজন তৃণভূিমেতই বাসাবাঁেধ। তার 

মামা পরাশর চৗধুরী তৃণভূিমেত বাধঁ িদেয় চাষ কের, ক া  বসায়। সে  যু  হয় বিহরাগত 

েভ ু পািলত। তৃণভূিমর মৃতু  ঘিটেয় তারা মগানাইজ ফাম বসােত চায়।  হয় আরও এক 

বৃহ র সামািজক সংঘাত। যারা তৃণভূিমর দাসর হেয় বঁেচ আেছ, তারা অি  র ার লড়াইেয় 

ঝাঁিপেয় পেড়।  



 

   ারকা তীরবতী সানািটকুিরর তৃণভূিমেক ক  কের  হয় রাজৈনিতক সংঘাত। 

উপন ােস দখা যায় বাংলায় কিমউিন  উ ােনর  চালিচ । পরাশর ও পািলেতর 

তৃণভূিমেত আিধপত  কািমতা ও আ াসেনর িব ে  সংঘব  িতেরাধ গেড় তােল মািনক, গ ু ঁ, 

শ ু , চ নারা। সানািটকুিরর মাঠ দখল কের নয় কিমউিন  পািট। অথচ এই তৃণভূিম 

অমৃেতর পসরা িনেয় বেস আেছ। মাঠ চরানী মেয়, বাথানওয়ালা িকংবা ু িধত মানুেষরা অে র 

স ােন এখােন হেত  িদেয় পেড় থােক। জলাভূিমর িবেল কউ মাছ ধের, কউ গিল, কাঁকড়া 

ধের আবার কউ শামুক তােল, প মূল তুেল খায়। িসরাজ তােদর জীবনধারােক তুেল ধেরেছন 

এইভােব౼‘‘ চােখর উপর ভাসিছল সইসব ু ধাত রাখাল ছেলেদর দৃশ ౼এক মুেঠা চাল নালার 

হলুদ জেল িভিজেয় রেখ চারপােশ িবরাট যারা ঘুের বড়ায়, সইসব কুনাই বাউির মেয়েদর 

কাঠকুেটা শাক-মাছ- গিল-কাঁকড়া সং হ কের বঁেচ থাকা, আর কেতা মিরয়া চাষাভুেষার র  

জল করা ফসেলর ত ডুিবেয় দওয়া ভয় র বন া; কেতা যুগ যুগা  কােলর বার বার 

ভে র জীণ চল িব বুেক িনেয় এই তৃণভূিম িন ু র আর িনিবকার হেয় আেছ।’’১২  

  সয়দ মু াফা িসরাজ রাঢ় বাংলার একজন দ  কথাকার। রাঢ় বাংলার িনসগ িচ  ফুিটেয় 

তুেলেছন ‘তৃণভূিম’ উপন ােস। যমন౼‘‘হলুদ বেল মািট౼উঁচু কেনা খেয়রী ঘােস ঢাকা অসংখ  

আল, ধােপ ধােপ নেম গেছ িদক িচ িবহীন িবলা েলর িদেক। কাঁটা ঘরা আবািদ েত 

কাথাও পাক  গম, ছালা বা খসািরর হলুদ ছাপ। আেল কয়া িক ফণীমনসার ঝাপ, কাথাও 

একটা বাবলা িক তাল গাছ। ব দূর অবাধ দৃি  চেল যায় খালােমলা তৃণভূিমর িদেক। তােক 

ধূসর বা িকছু খেয়রী দখায়। দূের কচক কের িবেলর জল; িকনারায় বােরা ধােনর ঘন সবুজ 

ছাপ। সানািটকুিরেত এক িবশাল সমুে র আভাস।’’১৩ আেগই বেলিছ য সয়দ মু াফা িসরাজ 

কিমউিন  আদেশ বেড়া হেয়িছেলন। তাঁর বাবা আ ুর রহমান ফরেদৗিস িছেলন কিমউিন । 

নতাজী সুভাষ চ  বসুর সে  তারঁ ব ি গত যাগােযােগর কথা জানা যায়। িসরাজ কেলজ 

জীবন থেকই ছা  ফডােরশেনর সে  যু  িছেলন। িতিন গণনাট  সংেঘর সে ও যু  িছেলন। 

ামীণ লাকসং ৃ িতর গভীের ডুব িদেত িগেয় ‘আলকাপ’ দেলর ‘িসরাজ মা ার’ হেয় উেঠেছন। 

এইসব িবিচ  অিভ তার কথা তাঁর উপন ােসর মেধ  ল  করা যায়। ১৯৬৭ ি াে  

পি মবে র রাজৈনিতক ডামােডাল য মুিশদাবােদর ারকা তীরবতী িহজল বেনর মানুষেকও 



 

ভািবত কেরিছল স কথা িনঃসে েহ বলা যায়। অধ াপক অ ণ কুমার মুেখাপাধ ায় যথাথই 

বেলেছন౼‘‘পি মবে র রাজৈনিতক অশাি র ছায়া দীঘতর হেয় মুিশদাবােদর ব ানাকােশর বেন 

ছায়াস ী আর িবল অ েলর াম সমােজর উপর পেড়িছল। সামািজক, রাজৈনিতক িবে াভ 

আর ভাঙেনর তরে  অশা  হেয় উেঠিছল তৃণভূিম অ ল।’’১৪  

‘তৃণভূিম’ উপন ােস বিণত সংঘােতর িচ  ও তার িতফিলত প িল আেলাচনায় 

দখাব। সংঘাতময় িচ িল িন প౼  

ক. কৃিত ও মানুেষর সংঘাত।  

খ. যাি কতা ও মানিবকতার সংঘাত।  

গ. বুেজায়া ও েলতািরেয়েতর সংঘাত।  

ঘ. জাতদার ও কৃষেকর সংঘাত।  

ঙ. ব ি  ও সমি র সংঘাত।  

এই সংঘাত িলর ক িব ুেত রেয়েছ সানািটকুিরর মাঠ౼িব ীণ তৃণভূিম খেড়র বন। অ দা ী 

তৃণভূিম যখন ব ি সব  হেয় ওেঠ, তখনই এেসেছ বল িতবাদ িন বগীয় অ জেদর প  

থেক। পািলত সােহবেক ছেড় কথা বেল না িবল বাঁওেড়র মাঠ চরানী মেয়রাও। এই মােঠর 

জিমেত যমন গৃহিববােদর সূচনা হয় তমনই রাজৈনিতক সংঘােতরও  ত কের দয়। 

কিমউিন  উ ােনর পটভূিম তির কের দয় এই তৃণভূিমর া র। তাই উপন ােস ‘তৃণভূিম’ 

নামা ের কৃিতই মৗল চির  িহেসেব িতপাদ  হেয় উেঠেছ।  

বু ৎপি গত িদক থেক ‘ ত + ’ (হীনােথ) হল౼‘ াত ’। িক  অন  দিখ ‘ াত ’ 

(ব াধািদ) + য’ সাদৃেশ  হল౼‘ াত ’ িকংবা ‘ াত  + ত ’ (েবদ তচু ত অেথ) হল౼‘ াত ’ (ব ীয় 

শ েকাষ : হিরচরণ বে াপাধ ায়)। অথ : ত , আচার-সং ারহীন। বণচু ত পিতত। অথাৎ 



 

িনি ত-অেথ, হীনােথ, সংকুিচত ছােটা অেথ, নীচ অেথ ‘ াত ’ শ িট বতমােন ব বহার করা 

হেয় থােক। 

   সয়দ মু াফা িসরােজর উপন ােস এই াত  বা িন বগীয়েদর উপি িত ল  করা যায়। 

িহজেরাল- সানািটকুির-ময়নাডাঙা-ধুেলাউিড়-মরাডুংিরর আ িলক বৃে  বেড়া হওয়া রাখাল-

গয়লা- ডাম-বাগিদ-বাথানওয়ালা-পািখওয়ালা-মাঠকুড়ানী ভৃিত অ জ িণর ক র িনত 

হেয়েছ ‘তৃণভূিম’ উপন ােস। িসরােজর এই চতনা আধুিনক মন তারই ফসল। ভাষা েয়ােগর 

ে  িকছুটা আ িলকতা র া কেরেছন। কুনাই–বাউির–সাঁওতাল–আিদবাসীেদর ব ব ত মুেখর 

ভাষা ‘তৃণভূিম’ উপন ােস সাবলীলভােব খাপ খেয়েছ। দৃ া ౼  

মািনেকর ভাষা ব বহার :  

১. ‘‘কত সু র লছ হ িন , িচেন  উঠেত পাে । িবহা কেরেছ? কর িন? ক ােন হ? 

কেলেজ তা অেনক মইয়া পেড়।’’১৫  

২. ‘‘ইটা তুমার বােপর জায়গা িন । ই বাথােন িপিকত মািলক তা তুিম। তুমার িজ া 

আমার হােত। আর দ ােখা, কউ বিশ ধেল বুলেব, আবােদর জেন  ইেখেন পেড় 

আেছা!’’১৬  

ল ণ বাউিরর ভাষা ব বহার :  

‘‘কবেরজ িদিদ, আপিনই আমােদর মা জননী। ওেগ- শােক দুি েন আপনােক আমরা 

মােনােবথা জানাই। আপনার মান বাঁচােত পেল জবনটা ধিন ।’’১৭  

শলর ভাষা ব বহার :  

‘‘হা িদিদ। এখন ও মােনর কুেটা বল না। ওই লাকটা িক ণ কের এেখেছ তুেক? ... 

আিজ  জুেড় তুর জয় জয়া ার িদিদ গা, তুম তুর মেনর ভরমািট ঘুচল না।’’১৮ 



 

মুিশদাবােদর কথ রীিতর ভাষা, িবহার ও সাঁওতাল পরগনার সে  ান িবিনমেয়র সূে  িহি  ও 

সাঁওতািলর িম ণও চােখ পেড়। যমন౼  

১. ‘বট’ শে র ব ল েয়াগ ল ণীয়। যমন౼‘ইত মানুষ মারা ঠাঁই বেট।’  

২. অতীতকােল ি য়াপেদর মেধ  ‘ল’ ব নিটর আগমন। যমন : হেয়িছল > হালিছল।  

৩. এখানকার কথ  ভাষায় এ > এ া েপ উ ািরত হয়। যমন : ছেল > ছেল া।  

৪. এই কথ  ভাষায় ‘ও’ এর িবকৃিত উ ারণ দাড়ায় ‘উ’। যমন : তােক > তুেক, তার 

> তুর।  

৫. কখেনা কখেনা এ > ই েপও উ ািরত হয়। যমন : এটা > ইটা, এখােন > 

ইেখেন।  

ইত ািদ আ িলক স দায়গত কথ ভাষার েয়াগ ‘তৃণভূিম’ উপন াসিটেক আরও বিশ জীবন 

স ৃ  কের তুেলেছ। িসরােজর ভাষা ও শ  েয়াগ বরাবরই ব নাধমী। 

সয়দ মু াফা িসরােজর ‘িনলয় না জািন’ উপন াসিট শারদীয়া বতার জগেত 

বিরেয়িছল। াকাের কাশ কেরন শব া কাশন সং া ১৯৭৬ সােল। দ’জ উপন াস সম -

৩ এর অ ভু  প ম উপন াস। দীঘ এই উপন ােসর েতই আ কথেনর ভি েত িসরাজ 

জািনেয়েছন౼‘‘তখন রাঢ় বাংলায় জনি য় লাকনাট কার আলকােপর সে  বড়াি  মলা থেক 

মলায়। দেলর লাক আদর কের মা ার বেল ডােক। কখেনা আসের আেবেগ হারেমািনয়াম 

টেন িনেয় নািচেয় ছাকরার গােনর সে  সুর মলাই। কখেনা বাঁেশর বাঁিশ বািজেয় অভাজন 

াতােদর তাক লাগেয় িদই। আদাড় গাঁেয় শয়ালরাজা মা ার।’’১৯ অথাৎ উপন ােসর েতই 

িতিন ব ি -জীবেনর নানা ঘটনা বণনার সে  সে  মুসিলম জনজীবেনর মেধ  বািহত আউল 

বা ফিকরেদর জীবেনর ব িন  বণনা িদেয়েছন। ‘িনলয় না জািন’ উপন ােস সরাসির সুিফবাদী 

দশেনর ভাব রেয়েছ। এখােন দখা যায় িচশতী মদনচাঁদ ফিকেরর মেয় মরিজনা ও ফিকর 

আবদু ার পার িরক আকষণ-িবকষণ, ম-িবে দ বদনার ক ণ সং ােমর কথা। এই 



 

ঘটনািট তাঁর ত  অিভ তার ফসল বেল মেন হয়। জ  মােসর শষ রিববাের িসরাজ 

মাদার িপেরর মলায় িগেয় য িবিচ  অিভ তা লাভ কেরেছন, তাই পু ানুপু ভােব বিণত 

হেয়েছ উপন াসিটেত। িতিন বেলেছন౼‘‘ধু ধু িবশাল মােঠ চেলিছ িতনিট মানুষ। বীরভূেমর 

সীমানা ছািড়েয় মুিশদাবােদ ঢুকলাম মােঠর মাঝামািঝ। চেলিছ পুেব। িপছেন খরার সূয চেলেছ 

তত েণ।   বাতাস বইেছ। রােদর তাপ তেতাটা পাি  না।’’২০ তাঁর উপ াপেনর রীিতেত 

বাঝা যায় িতিন উপন াসিটর সংলাপ পিরেবশন কেরেছন উ ম পু েষ; কািহনী বিণত হেয়েছ 

তাঁর িনজ  জবানীেত। আখ ােনর মেধ  রেয়েছ তৎকালীন দশকােলর পিরচয়। এর 

ক িব ুেত রেয়েছ আউল-ফিকরেদর কথা। ‘আউল’ শে র অথ বাঝােত িগেয় িতিন 

বেলেছন౼‘‘আেগ ভাবতুম, আউল হয়েতা বাউেলরই মুসিলম িতশ । কথাটা ভুল। িহ ু বাউল 

আর মুসিলম আউল স দায় অবশ  কতকটা এক জােতরই মানুষ। িক  আউল কথাটা এেসেছ 

আরিব ভাষার আউিলয়া থেক। আউিলয়া মােন ঈ েরর ব ু , পিব  মানুষ বা সাধুস । আবার 

আউল মােন আিদ।’’২১ এখােন িতিন মারফিত ত  এবং চযার সাধনতে র মল ব েন 

দিখেয়েছন কৃিত ত াগ কের িনবৃি র িদেক এিগেয় যাওয়ার কথা। মদন চাঁদ ফিকেরর গাওয়া 

গােন এই ত ই লুিকেয় রেয়েছ౼ 

‘‘িতরিপণীর ঘােটেত এক মরা ভাসেতেছ 

মরার বুেক সেপর িড  

হিরণ চরেতেছ। ...’’২২ 

অথাৎ সােপর বাসনার মেতা িডম। এই িডেমর মেধ  পরম পবান ও পবতী হিরণ-হিরণীর 

বাস। তােদর িমলেনই জীবন আবার িবরেহ মৃতু প নয়। এই িবষয়িটই উেঠ এেসেছ 

আবদু ার িত িববািহতা মরিজনার বল আকষণ, তার ামী মনসুেরর বল রাগ, আবদু ার 

এক রাে র ঘটনায় পদ লন, তােদর দা ত  জীবেনর টানাপেড়ন, শেষ আবদু া কু  রােগ 

আ া  হেয় বািড়র বাইের থাকা౼অথাৎ আবদু ার জীবেনর মমাি ক পিরণিতর ইি েত ত িট 

যেথ  তাৎপযবাহী।  



 

উপন ােস দখা যায় মদনচাঁদ ফিকর এবং আবদু ার যৗথ আকষেণ লখক মাদার 

িপেরর মলা দখেত ই ােত যান। সখােন িতিন আ য় নন ফিকর মদনচাঁেদর বািড়েত। 

ফিকেরর অভােবর সংসাের আিতেথয়তা হণ কের িতনজেন িপেরর মলায় যান। এই মলা হল 

ফিকরেদর িমলন মলা। মলার েতই লখেকর দৃি  আকষণ কেরেছ আধ াি ক িব ােসর 

সে  িছিলম বা গাঁজার নশায় আধ াি ক গান। িনে া  গান িল উপ াপেনর মধ  িদেয় 

িসরােজর  দৃি ভি  ও মু  মেনর পিরচয় পাওয়া যায়౼ 

   ক. ‘িতরিপনীর ঘােটর এক মরা ভাসেতেছ’  

খ. ‘পেড় গৗর লীলার বাজাের’  

গ. ‘মানুষ রতন িচনিল না মন’  

ঘ. ‘েদিখ এলাম আজব িব ’  

ঙ. ‘ভােব-ভােব ভাব লাগােচ’  

চ. ‘সহজ ভাব দাঁড়ােব িক য র’ ইত ািদ।  

উপন াসিটেত লখেকর সুগভীর অে ষণ ও জীবনদশেনর পিরচয় ল  করা যায়। একিদেক 

িতিন িপর, ফিকরেদর আধ াি কতার িদকিট যমন তুেল ধেরেছন িঠক তমনই ভােব 

সমা রােল উেঠ এেসেছ লাকায়ত জীবেনর উ  আদশ ভাগবােদ পের দা  প হণ 

করার কথা।  

সয়দ মু াফা িসরাজ ‘িনলয় না জািন’ উপন ােস লাকনাট  দল আলকােপর সে  তাঁর 

গভীর যাগসূে র কথা তুেল ধেরেছন। আলকাপ দেল িতিন িসরাজ মা ার িহেসেব ীকৃিত 

পেয়িছেলন। িতিন হারেমািনয়াম, বাঁিশ বাজােনা থেক  কের ‘কাপ’, ‘ছড়া’, ‘কিবয়ালী’ রচনা 

ও েয়াগ এবং ছাকরােদর নৃত  িশ ায় দ  কের তালার মেতা নানা কােজ যু  িছেলন। 

লাকজীবেনর মূল স ান করেত িগেয় লখক লাভ কেরেছন িহ ু বাউল- ব বেদর সাি ধ । 



 

িতিন দেখেছন হিরপদ বাউেলর বা মী কা েনর পিরণিত। ূল লালসার কামনায় দ  হেয় 

তার শষ আ য় হেয়েছ শহেরর বাগান বািড়র পিততা পি েত। কা ন পিততা আর মরিজনা 

িনেজর ঘরেকই কের তুেলেছ বারবিনতার গৃহ। িসরাজ িহ ু-মুসলমান দহবাদী বাউল ব ব, 

ফিকর দরেবেশর িবলাস- বভব আর চােরর হাতছািনেত আকৃ  হওয়ার ক ণ পিরণিতর ছিব 

অ ন কেরেছন উপন াসিটেত।  

লাকনাট  দল আলকােপর সে  িসরােজর ব ি জীবেনর অিভ তার কথা রেয়েছ 

‘মায়ামৃদ ’ উপন ােস। উপন াসিট অধুনালু  দুিট িসেনমা পি কার শারদীয় সংখ ায় ১৯৭০ 

ি াে  দু-ভােগ কািশত হেয়িছল। বই আকাের কাশ কেরন দ’জ পাবিলিশং ১৯৭২ 

ি াে । উপন াসিটর আখ ান গেড় উেঠেছ দুই ছাকরা শাি  আর সুবণেক িনেয়। নারী পী 

িকেশার অিভেনতােদর ছাকরা বলা হয়। এরাই দেলর মূল আকষণ। বািহ ক অবয়েব তারা 

পু ষ হেলও অ ের নারী। এই আলকাপ দেলর সে  িসরাজ যৗবেনর ছয়-সাত বছর কািটেয় 

িদেয়েছন। উপন ােসর ভূিমকায় ি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 ণা কেট 

গেছ, তাই এবং তােদর িনেয়ই এই উপন াস।’’২৩  

এই উপন ােস িসরাজ আলকােপর উে ষ, গঠন ও তার পিরণত েপর সাথক িতিনিধ 

ধন য় ওরেফ ও াদ ঝাকঁসুর কথা িব ৃতভােব বণনা করায় ‘মায়ামৃদ ’ উপন াসিটেত লাকনাট  

আলকােপর ঐিতহািসক উপকরণ খুঁেজ পাওয়া যায়। আলকােপর নামকরণ সে  িসরাজ 

িলেখেছন౼‘‘আলকােপর পালার নাম ‘কাপ’। ও াদ ঝাঁকসু বেল, সং ৃ ত-মূেল কাপট  থেক 

কাপ౼ব  রসা ক নাটক। আর আল-আল মােন ল, মৗমািছর ল। মধু খেত হেল েলর 

ালাও সইেত হেব।’’২৪  

সয়দ মু াফা িসরােজর ‘মায়ামৃদ ’ উপন ােস পাশাপািশ দুিট কািহনী এিগেয় িগেয় 

একি ত হেয়েছ। একিট আখ ােনর নায়ক আলকােপর ও াদ ঝাঁকসু, অন িদেক আলকােপর 

ত ণ মা ার সনাতনেক ক  কের আবিতত হেয়েছ। এেদর দুজেনর জীবনই িনয়ি ত হেয়েছ 



 

দেল ‘েছাকরা’ িহেসেব পিরিচত শাি  ও সুবণেক ক  কের। ও ােদর জীবেন ােজিড বিণত 

হেয়েছ শাি েক িনেয় এবং সনাতেনর জীবেনর দালাচেলর মূেল রেয়েছ সুবণ।  

িসরােজর ‘বাস ান’ উপন ােস উেঠ এেসেছ চিরে র জিটলতা, গভীরতা, িবষ তা, আ -

সমী া এবং নানা রহস ময় মুহূত। মানুষ ও কৃিতেক াধান  িদেত িগেয় িসরাজ এখােন 

অে ষণ কেরেছন এমন সব চির েক, যােদর গভীর রহেস র অ রােল লুিকেয় আেছ আিদম 

কামনা-বাসনার কথা। সইসব চিরে রা সমাজবৃ  থেক বিরেয় এেস ে  িবচরণ কেরেছন 

জীবেনর াধীন লীলা ভূিমেত। অথাৎ এককথায় এই উপন াস াধীনতা অিভলাষী মানুেষর 

আশা-আকা া ও ব থতার উপাখ ান। উপন াসিট  হেয়েছ౼‘‘ 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।’’২৫  

লখক মন াি ক কেলবের িবিচ  অ জীবনেক ফুিটেয় তুেলেছন। উপন ােস তীেকর 

ব বহার আমােদর আেলািড়ত কের তােল। এই উপন ােস মােঝ মােঝই ঘুের িফের আেস শরীরী 

অনুষ । লখেকর বণনায়౼‘‘মাগীরা এতকাল চাখঠার, এক িঝিলক হািস, দদুল মান ব  এবং 

প াৎেদশ দিখেয়ই কতমন লা  িছঁেড়েছ বলা নয়।’’২৬ িদয়িড়রা যখন নবাব গে র বাজাের 

বেস িজিনসপ  িবি  কের তার বণনা িদেয়েছন িসরাজ িনখঁুত ভােব౼‘‘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 তরমুজ, ভতের রি ম 

কামল রসােলা শাঁস।’’২৭   

ডুমুর-মামুেনর দাির -লাি ত িনরাপ াহীন জীবেন জব তাড়নাই বেড়া কথা; সখােন 

মেনর টান সভােব নই। িদেনর দীনতা এবং রােতর িলিবেডার সহজ যাগফেলই সচল থােক 

জীবন বাহ। তাই মামুেনর অ েরর চরম সত  উ  ঘাটেন িসরাজ িলেখেছন౼‘‘ডুমুর তার বউ 

হেব িক! ওর সব িকছুই যন নামতার মেতা মুখ  মামুেনর। এমন মেয়র সে  না হয় ম, না 

িবেয়। বেড়া জার একটা শারীিরক িকছু ঘটােনা যায়—কদািচৎ। িক  তােতও শরীর বা মেনর 

সাড়া জাগােনা কিঠন। ভাবেতই ইে  কের না ওসব কথা।’’২৮  



 

সয়দ মু াফা িসরাজ থাগত ঘটনার বাইেরও িকছু উপন াস রচনা কেরেছন। ‘তখন 

কুয়াশা িছল’ এবং ‘েহমে র বণমালা’ উপন াস দুিট তারই উৎকৃ  মাণ। ‘তখন কুয়াশা িছল’ 

উপন ােস দিখ এক সরল, লাজুক ছেল; যােক ােমর সবাই িনেজর েয়াজন িসি র কােজ 

ব বহার কেরেছ। পরবতীকােল ঘটনা েম দখা যায় ছেলিট একিট মেয়র সে  জীবন জিড়েয় 

গেল তার আমূল পিরবতন ঘেট। সই সরল, লাজুক ছেলিটর মেন জেগ ওেঠ পৗ ষ;  

হয় নতুন রা ার অে ষণ। লখক এই উপন ােসর মধ  িদেয় িনর রতা, কুসং ােরর অ কূেপ 

িনম মান ামবাংলার কথা তুেল ধেরেছন। িসরাজ দিখেয়েছন িব ােনর অ হীন সফলতার 

যুেগ ােমর মানুেষর কােছ নই জাগিতক আেলা। িচিকৎসার অভােব অকােল মারা যায় 

হমে র ঝরা পাতার মেতা। অথাৎ এই উপন াস িলর মধ  িদেয় িসরাজ ামেক িভি  কের 

িনজ ক রিট িনেয়েছন। িতিন চেয়িছেলন সমােজর আমূল পিরবতন।  

সয়দ মু াফা িসরােজর ‘অলীক মানুষ’ (১৯৮৮) আধুিনক বাংলা উপন াস একিট উ ল 

মাইলে ান। চতুর  পি কায় ধারাবািহক ভােব উপন াসিট কািশত হয়। উপন ােসর উপজীব  

িবষয় হল౼উিনশ শতেকর পটভূিমেত এক মুসলমান িপর পিরবােরর লৗিকক-অেলৗিকক 

জীবেনর কািহনী। উপন ােস টুকেরা টুকেরা কালাজ িমেল জ  িনেয়েছ এক অপ প িচ িলিপ। 

িসরােজর বাক তে র অ েয় রেয়েছ অসাধারণ কুশলতার পিরচয়। গিতর মাঝখােন সং ামী 

মানুষ কমনভােব অলীক মানুষ হেয় ওেঠ তাই বিণত হেয়েছ ‘অলীক মানুষ’ উপন ােস।  

এই উপন ােসর ধান দুিট চির ౼ধম  বিদউ মান এবং তার নাি ক পু  

শিফউ মান। বিদউ মান মেন কেরন মানুেষর ভাগ  িবধাতা ঈ র িক  শিফউ মান মেন 

কেরন মানুষ িনেজই িনেজর ভাগ িনয় া। ‘অলীক মানুষ’ উপন ােস কবল মুসিলম জীবন ভাষ  

নয়; একিদেক যমন মুসিলম ধম , তমনই অন িদেক া সমাজ এবং উিনশ শতেকর 

পটভূিম সংেযািজত হেয়েছ। কািহনীর অন তম উপকরণ হেয় উেঠেছ িহ ু-মুসলমান আ -

স েকর উ াসন। এই উপন ােস িসরাজ শিফউ মানেক অবল ন কের উিনশ-িবশ শতেকর 

চলিচ  রচনা কেরেছন। এখােন অতীত-বতমান-ভিবষ ৎ িমেল িমেশ এক হেয় গেছ।  



 

বাংলা ভাষী মুসলমান সমােজ চিলত আরিব-ফারিস শ িলও িসরােজর তী , সাবলীল 

গেদ র ভলায় চেড় এিগেয় চেলেছ  ভি েত। বাংলা ভাষী মুসলমানেদর মুেখর ভাষা 

‘অলীক মানুষ’ উপন ােস সহজ, সরল ও াভািবক ভি েত িবকিশত হেয় উেঠেছ। 

বিদউ মােনর এক িবেশষ মুহূেতর কথা বলেত িগেয় িসরাজ িলেখেছন౼‘‘ চৗকাঠ আঁকেড় ধের 

া ণ থেক আকাশব াপী তুমুল াকৃিতক আেলাড়ন দখেত দখেত মশ একটা আত  তাঁেক 

পেয় বসল, জনপেদর াে  িনজেন অবি ত এই জীণ াচীন মসিজদ সু  তাঁেক যন ‘গয়রত’ 

( ংস) কের ফলেতই আ াহ এই লয় সৃি  কেরেছন।’’২৯ আবার বৃি  বশীভূত 

বিদউ মােনর পরাভূত হওয়ার ঘটনািট িসরাজ চমৎকারভােব তুেল ধেরেছন౼‘‘জনহীন এই 

িনসেগ কৃিতর িফসিফস ষড়যে র মেতা হালকা আর িশরিশের হাওয়া বইিছল। জাম বািটিট 

তুেল নওয়ার আেগ আসমা বঠাটা নরম ঘাস ঢাকা মািটেত িবিধেয় দুিট মু  হাত উঁচু কের 

খাঁপা বাঁধেত লাগল। আবার উে ািচত হল তার ন, পুেরাপুির নয়౼অেধাে ািচত। আর 

অিব াস  হঠকািরতায় াকৃিতক াধীনতা হাহাকার করেত করেত আমার উপর ঝাঁিপেয় 

পড়ল।’’৩০ িনসগ আর মানুষ এখােন একাকার; এখােনই িসরােজর িবিশ তা।  

িসরােজর জীবনেবােধর গভীরতা ভাষায় প পেয়েছ ‘িনিশলতা’ (১৯৬৭) উপন ােসর 

মধ  িদেয়। রািনচেকর েদেবর মলাই এই উপন ােসর ক ভূিম। এই মলােতই দখেত 

পাই পান িবে তা িবেনািদনী ও তার সদ  যুবতী ভাইিঝ িনিশলতার। মলার ক ণ পিরণিত 

িনিশলতােক দীণ কের। এই উপন ােস িনিশ ও গাবরা িনমম একাকীে র িশকার। চির িল 

অ বা ব থেক উেঠ আেস িবপ  অি ে র অসহায় ন। তােদর জীবেন সংকট তী  থেক 

তী তর হেয়েছ। তারা মেন কেরেছ জীবেনর চেয় মরণ ভােলা। িক  এর অন  ব াখ াও িদেত 

পাের না কউ। য মানুেষর দল িনেজেদর গভীরতম সংকটময় দুিট স ার মাঝখােন দাঁিড়েয়—

গাপন কা ায় ভেঙ পেড়, তারা তা িনি তভােবই জীবন িমক। িসরাজ আ য দ তার ছিব 

এঁেক সংগীেতর রণেন তুেল আনেলন িনিশর অ বা বেক।  

সয়দ মু াফা িসরােজর শ ের জীবনেবাধ স িকত উপন াস িলর মেধ  অন তম হল 

‘ে ম-ঘৃণা-দাহ’; যার পিরবিতত নাম ‘লাল ন ’। এই উপন ােসর থেমই পাই চারজন নারী 



 

চিরে র কথা౼ িচ, অ , িবিব বা বজয় ী ব ানাজী এবং ঋতু। িচ স েক িসরাজ 

জািনেয়েছন౼‘‘ িচর বয়েসর গাছপাথর নই।’’৩১ ঋতু মুসলমােনর মেয়, অ  অথাৎ অ কণা 

ি ােনর মেয় অথচ স মাথার কােছ যী  বা মিরর ছিব রােখ না, িগজায় যায় না। অ  নরম 

ও চাপা ভােবর; কউ কখেনা তােক ভাির বা িভেজ মুেখ দুঃিখত হেত দেখিন। ঋতু আর িচ 

মেন কের౼‘‘ওর পছেনর জীবেন িকছুটা রহস  আেছ।’’৩২ এই চারিট চিরে র অ বা েব 

রেয়েছ নব-প িতর িবন াস। 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 হেয়েছ౼‘‘সবার সব রহেস র চািবকািঠ িবিবর হােত। যন িবিব সবই 

জােন...িবিবর ভূিমকা যন অ যামী ঈ েরর মেতা।’’৩৩ িবিব স েক িসরাজ িচর অনুভেব 

জািনেয়েছন౼‘‘ি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 বাঁচেত জােন না। িচ তার আঠােরা বছেরর জীবেন౼ য জীবন অেনক পাড় 

খাওয়া, অেনক গাপন কদযতার ত িচে  ভরা౼এমন মানুষ দেখিছ। িচর এত বল এেসেছ 

বুেক, এত সুখ!’’৩৪ ౼িবিবর ঝলমেল রং, একরাশ আলুথালু চুল, ছি ত শরীর িচর পােশ 

ফ াঁকােস লােগ౼‘‘এই মিহলা মেস িচ একটা শা  সৗ য।’’৩৫  

‘লাল ন ’ উপন ােসর চারিট চিরে র মেধ  িতনিট চিরে র ( িচ, অ  এবং ঋতু) 

িচ া াত ধারাই ঘটনােক গিতদান কেরেছ। চতনা বাহরীিত বা Stream of 

Conciousness-এর অবাধ যাতায়াত এখােন। তাই অ র িনভৃত অবেচতন েরর মানিসক র 

মশ ফুেট ওেঠ। িচর চাকিরটা অ  খুব ভােলা মেন কের না। যমন স বরাবর িচেকও 

খুব একটা িনেভজাল মেয় মেন কের না; আবার স ভােব౼‘‘ িচ যখন বাসায় থােক, তখন 

তার মেধ  একটা কমন যন িবষ তা, বািলকা সুলভ ছ  আর অসহায়তার আেমজ থােক যা—

িচর সাত খুন মাফ করেতা ও াদ।’’৩৬ এই ত স ার ে  উপন ােসর চির িল আেলািড়ত 

হেয়েছ। িসরাজ মন াি ক কেলবের িবিচ  অ জীবনেক তুেল ধেরেছন।  



 

অ  কবলই ভােব য আর িটউশিন করেব না। তার মেতা িহেসিব মেয়র পে  

চািলেয় নওয়া িকছু কিঠন নয়। আবার পর-মুহূেতই অ র মেন হেয়েছ౼‘‘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 খুঁেজ পাে  

না?’’৩৭ মানিবক মূল েবােধর িবপযয়, অি রতা, চা ল , িনরাপ ার অভাব থেকই অ  গেড় 

িনেয়েছ -অবেচতন-অনুভেবর একটা অন  ভুবন। অ র মেনর ভতের ভেস ওেঠ౼‘‘ স 

একটা ছা  পাকার মেতা এক জায়গা আটেক থেক এই ীিত দখেত দখেত ভেয় িব েয় 

বাবা হেয় যাে ।’’৩৮  

ঋতুর একাকী  এবং িনঃস তা তার চিরে র অ র মহেলই স ািবত িছল। লখেকর 

বণনায়౼‘‘তার এই অসহায় িনঃস তার পছেন রেয় গেছ তার মুসলমান ? স যিদ িহ ু মেয় 

হত, 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 স, আেগ পৃিথবীেত মানুষ এেসিছল, তারপর ধম বা স দায়?’’৩৯ এক অদৃশ  জীবন 

সং ােম আপাত িশিথল মুহূেতর সমাহাের ঋতুর মধ  িদেয় এক অখ  জীবনেবাধ গেড় উেঠেছ। 

িচ ার আপাত খাপছাড়া অনুষ  ও াচােরর আড়ােল ন  হেয় রেয়েছ তার আ কথন। 

ঋতুর মেনাগহেনর জিটল আধঁাের িসরাজ আেলা িনে প কের বেলেছন౼‘‘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 থােক౼কােকও জানেত দয় না।’’৪০ 

িসরােজর শ ের জীবনেবােধর আর একিট অন তম উপন াস হল ‘কৃ া বািড় ফেরিন’। 

এই উপন ােস আেছ শহেরর কথা, নাগিরক মধ িব  িণর বাবা অ কােরর কথা। ু ল িশ ক 

ননী আর কৃ ােক ক  কের এই উপন ােস কািহনী এিগেয়েছ। মানব চিরে র জিটল, অ কার, 



 

রহস  স েক িসরাজ আমােদর কৗতূহলী কের তুেলেছন। ঘটনার যথাযথ িববরণ, চির  

িবন ােসর পার য, ঘটনার তগিত ঔপন ািসকেক রেসা ীণ কের তুেলেছ। উপন ােস দখা 

যায় ননী মানুেক ভােলােবেসও িববােহর পেথ পা বাড়ায়িন। একমা  বান কৃ ােক িনেয়ই তার 

সংসার। িক  কৃ ার ীলতাহািন ও অপমৃতু  ননীেক বাক হারা কের দয়। মানু তার ভাই 

জেনর অ-পিরণাম দশীতায় লি ত হেয় ননীর পদতেল আ য় নয়; আর  হয় তােদর নতুন 

িদগে র অে ষণ। ননীর মত েলােক আেলািড়ত হয় এক অেমাঘ সত । লখেকর ভাষায়౼‘‘ স  

মানুেক মের ফেল। ভােলাবাসা তােক বাঁিচেয় রােখ। জন কৃ ােক মারল। মানু ননীেক বাঁিচেয় 

রাখল।’’৪১ এই অ র কাঠােমার মধ  িদেয় বািহত হেয়েছ জগত ও জীবেনর চলার গিত। এই 

উপন ােসর ায় সব চিরে র নামই দু-অ র িবিশ ౼ননী, কৃ া, মানু ও জন। িসরাজ সােহব 

এইসব চির িলেক চাখ িদেয় নয়, মন িদেয় দেখেছন; দেয়র গভীের েমর িনগূঢ় 

িনযাসেক িনভৃেত লালন কেরেছন। তাঁর উপন ােসর কুশীলেবরা তােদর িমথ ও ভাবনার জগেত 

বাস কের। তাই গভীর অ বা ব এবং মন াি কতার অ রমহেল িসরাজ সহেজই েবশ 

কেরেছন।  

সয়দ মু াফা িসরােজর ায় সব গ ই রােঢ়র। রাঢ় ভূিমর জীবন ও রহস , জব 

জীবেনর কামনা-বাসনার আিদম ছ , রাঢ় ভূিমর মানুষেদর িণসং াম, আশা-আকা া, িখেধ-

হতাশা-ব থতা, তােদর িতিহংসা-হত া-ষড়য , সং ার-িব াস, ম -ত , ভূত- ত-অিধেদবতা, 

দা া-রাহাজািন-জুলুম, ধম-ধমেমাহ সা দািয়কতা ইত ািদ িবষয় িলেক গভীর অিভ তা ও 

দাশিনক ভাবনার মধ  িদেয় িতিন গে  তুেল ধেরেছন। গ িলর মধ  িদেয় আমরা ব া রাঢ়, 

রােঢ়র অবি ত মূল েবাধহীন সময় ও যৗনতার একটা প দখেত পাই, এরকমই একিট 

গ  হল ‘রািনঘােটর বৃ া ’। গ িট উ ম পু েষ  হেয়েছ। গে র কথকেক বােসর সহযা ী 

ভ েলাক সাবধান কের জানায়౼ দখেবন মশাই, মহা ত াঁদড় জায়গা। কথকতার ঢেঙ এভােবই 

 হয় গ টা। আেলাচ  গে  ‘সুের রী’, ঘাট ইজারাদার, মািঝ, দাকানদার, বাস াইভার, 

খুিন, মাতাল, ঘােটর আটচালায় আ য় নওয়া পিথেকর পাশিবক অত াচার ীকার কের িনেয় 

আ িরক অেথ ‘সুখদািয়নী’ হেয় উেঠিছেলন। 



 

‘ফালতু’ সই িপতৃপিরচয়হীন সুের রী পু । জগ ােথর মেয় টুকটুিকর সে  যুবক 

ফালতুর ণয় স ক গেড় ওেঠ। িক  তােদর মেধ  ববািহক স ক ািপত হয়িন টুকটুিকর 

বাবার আপি েত। টুকটুিকর বাবা জগ াথ িপতৃপিরচয়হীন ফালতুর সে  িবেয় আটকােত এক 

অেমাঘ সত কথা য়ং ফালতুর কােছই কাশ কের জানায় তারই ঔরেস এবং সুের রীর গেভ 

ফালতুর জ । আপন দাদার সে  জ াৎ া রােত মা গ ার বুেক েয়েছ౼এই পাপেবােধ 

হতভাগী টুকটুিক িগেলিছল িবষা  করবী ফল, কউ বেল িশেল বাটা ধুতেরা। টুকটুিক পেরিছল 

িনেজেক আলাদা বেগর অিধবাসী করেত। যারা পােরিন তারা কউই পাপেবােধ তািড়ত নয়। 

কামনা- যৗনতার সে  িমেশ থােক য লাভ, নীচতা, িহং তা, ছলনা, াথপরতা তা শষপয  

গে র অন ান  চির েদর িনয় ণ কের। এই অ কার কােলর বােহ ঘূণায়মান মানুষ উেঠ 

এেসেছ িসরােজর গে ।  

‘উেড়ািচিঠ’ গে র লখক একিট সমেয়র কথা তুেল ধরার চ া কেরেছন, কালুিডিহর 

বদ বুেড়ার মুখ িদেয়౼‘‘ স অেনক বছর আেগর কথা। িবলা েলর নাবাল মািটর গা ঁ

কালুিডিহেত যব িবেশক বসিত বেড়া জার। ...েসই গাঁেয় এমনিক এক িনম ফুল ফাটা চ  

মােসর অবেহলায় হঠাৎ এেস পড়ল একজন ডাকিপয়ন।’’৪২ তখন আমরা কােনা এক সমেয়র 

গে  েবশ কির। কালুিডিহর সই জীবন কৃিতর সে  লপেট থাকা যুি হীন মানুষ। যােদর 

কােছ ডাকিপয়ন কােনা িদন কােনা খবর িনেয় আেসিন। কালুিডিহর মাঠ-ঘাট, লতা-পাতা, বৃ , 

মানুষ, ছাড়া যারা আর কােনা খবর জােন না। জানার কােনা তািগদও অনুভব কের না। তােদর 

কােছ౼‘‘খবর মােনই সাংঘািতক িকছু যা তুিম জােনা না; ভােবািন, টরও পাওিন। যা তামার 

ওপর হঠাৎ এেস হামলা কের। ঝেড়র মেতা। গােছর ওপর বাজ পড়ার মেতা। বন ার মেতা।’’৪৩  

ডাকিপয়ন িনেয় আেস চে র ঝরা বটপাতার মেতা হলেদ িচিঠটা, আেমাদ আলীর নাম 

লখা। িলেখেছ মােমাদ আলী। যার কথা িব ৃত গােয়র মানুষজন। মােমাদ িলেখেছ౼ স কাল 

রােগ আ া । পে  তােক িনেয় আসার জন  বলা হেয়েছ, অন থায় স আর বাঁচেব না। এই 

কিঠন খবর পাঠােনা মােমাদেক একসময় রণ করা যায় বুিড় সালমার ৃিতেত। গাবতিলর 

পাড়া িভেটখানা বুধরী বহিরর। তার যমজ ছেলই এক আেমাদ আলী আর মােমাদ আলী। 



 

ছাটেবলায় কালুিডিহেত যখন থম নবােবর হািত এেসিছল সিদন হািরেয় িগেয়িছল মােমাদ 

আলী। আেমাদ আলী একসময় মারা গেছ রােগ ভুেগ। সই মােমাদ আলীই এত বছর পর 

িচিঠ পািঠেয়েছ ভাইেয়র কােছ। স রাগ শয ায় আেছ খ া নােম কােনা এক অিচন জায়গায়। 

কালুিডিহর মানুষ ছুটল তােক খ া থেক িনেয় আসেত। আসমা বলেলা౼‘‘ চােখ জল িনেয় 

ঘাষণা করল౼মােমাদ আলী এেল পিথ র িদন আমার টুকটুিকেক আ া কের খাওয়াব। শরীেল 

অ  হেব। টুকটুিক তার ি য় মুরিগর নাম।’’৪৪ মােমাদ আলীর আেরাগ  কামনায় দখা যায় 

সমােজর একিট বণময় িচ ౼‘‘কালুিডিহর পু ষরা হাঁটু মুেড় বেস দু-হাত সামেন তুেল মােমাদ 

আলীর আেরাগ  ও আয়ু কামনা করেলা। আেবগা ুত কউ কউ হঁেড় গলায় কঁেদও ফলল। 

এই বাড়িত নমাজ ও ন খরার বছের বৃি র জন  দখা গেছ কালুিডিহেত।’’৪৫ 

গাঁেয়র সরা মােষর গািড় সািজেয় িবেলিত ল ন ািলেয় আলকাটা পেথ ধুেলা উিড়েয় 

খ ায় ছুেট যায় কালুিডিহর মানুষ। িক  খ া নােমর কােনা জায়গার স ান তারা পায় না। 

তােদর িব াস খ া িজেনর দশ। সখােন হীেরর গােছ মািনক ফেল। ডােকর িপয়ন সই 

িজেনর দেশর একটা উেড়ািচিঠ এেনিছল ভুল কের। এই িমথ িব াস কেরই কবেরর িদেক 

চলেছ কালুিডিহর াচীন মানুেষরা। এটা আমােদর মানিবক আেবগ, ম, শ, আর যৗথ 

জীবেনর কথা, সময় যুি  আর পুঁিজর কােছ লু  হওয়া আমােদর পূবপু েষর গ ।  

‘পু বেনর হত াকা ’ গে  আমরা াচীন ও নবীন কােলর দুই মানুেষর মেধ  

মানিসকতার পাথক  দিখ। স েক তারা িপতা-পু ; ষ ীচরণ ও িনমাই। ষ ীচরণ াচীন, 

পশায় মালী। নবীন (িনমাই) আধুিনক౼সরকাির চাকুের। গে  ষ ীচরেণর বণনা পাই এই 

রকম౼‘‘ঘিড়পরা ঘিরেসর মেতা উেদাম গা, হাটুঁ অি  আঁেটা ময়লা ধূিত, কাঁেধ িচটিচেট গামছা। 

অেনকটা কঁুেজা হেয় সামেন ঝুঁেক স হাঁেট। সটা বয়েসর ভাের নয়, মািটর টােন।’’৪৬ মািটর 

মানুষ ষ ীচরেণর িনঃসাড় ফ াঁকােস তালু সভ তা শ করেত জােন না। তার ছেল িনমাই 

আধুিনক মানুষ। সভ  জগেতর াদ ও সুখ শাষণ কের গেড় তুলেত চায় আধুিনক পৃিথবী। স 

পৃিথবীর কােনা িকছুই ষ ীচরেণর ধােত সয় না। ভােলা একটা জামা তার গােয় কুটকুট কের। 

ভােলা ধূিত স পরেত জােন না। ছেলর আধুিনক প  ি ম মাখেত িগেয় ন  কের। বাবার 



 

এই াকৃিতক পৃিথবী থেক বর হেত চায় নবীন, তার চােখ উ াকা া ল ল কের। বাবার 

পু বাগােনর রখার ফুল স দখােত চায় আিভজাত  িহেসেব। পু বাগােনর দুলভ ফুল 

আিভজাত  বহন কের িক  পু বাগােনর মািলেক িপতা পিরচয় দওয়া মযাদা 

হািনকর౼‘‘...অ তকাল একটা িদন তামােক বাবা টাবা বলেত পারব না। ...তুিম তাহেল বুেড়া 

েন যাও মন িদেয়। এটা আমােদর বাগান বািড়। …বািড় একটু দূের౼ধেরা মমািরেত। আমরা 

বশ বেড়ােলাক౼বেনিদ ফ ািমিল। ব বসা আেছ সখােন।’’৪৭  

এই কথা েন বাঝা যায় লখাপড়া শখা কলকাতায় চাকির করা িনমাই িণ বদেলর 

 দেখ, বেনিদ পিরবােরর নাম লখােত চায়। উ য়ন চায় সামািজক অব ােনর। মািটর িত 

তার কােনা আকষণ নই। সভ  আধুিনক মানুষ মােন িক কৃি মতা? মািটর িবপরীেত কংি েটর 

পৃিথবী? উ য়েনর িচ ই বা িক? উ য়ন িক িপতৃ েক অ ীকার কের? উ য়ন িক দাবী কের 

নাম পিরবতেনর? এই িল িনমাইেয়র মাথায় ঘুরপাক খায়। শকেড়র িত, ব েনর িত 

িনরাসি ই িনমাইেক এই চির ধমী কের তুেলেছ।  

কৃিতর সে  মানুেষর স েকর ব ন ‘বাগাল’ গে  কািশত হেয়েছ। ‘বাগাল’ শে র 

অথ য গ  বাগায় বা বেশ রােখ অথাৎ রাখাল। ‘বাগাল’ গে র ক ীয় চির  হল হিরেবাল, 

মা  আট বছর বয়স তার। অ  বয়েস স িপতৃহারা হয়। মা౼ও ত প। অতৃ  যৗবন 

বাসনােক চিরতাথ করেত মা রাঙাদাসী িশ  হিরেবালার ফেল রেখ পািড় দয় নাগিরক 

জীবেনর উে েশ । এিদেক হিরেবালার আ য় জুটল ‘বাগাল’ িহসােব ধানু মাড়েলর বািড়েত। 

পরগাছার মেতা গতানুগিতক জীবন ছে  এিগেয় চলল হিরেবােলর জীবন। আর পাঁচিট সাধারণ 

ছেলর থেক পৃথক এক জীবন। ারকা নদীর ওপাের কাশফুেলর বন, ফাঁিড় ঘােসর বন, িবল-

বাঁওড়, িহজল, বাবলা, ভাঁড়ুেলর কৃিত হিরেবালােক ভীষণভােব আকষণ কের।  

বা েব বাগালেদর িত কউ সহানুভূিতশীল নয়। আবার তার বাবা-মােয়র কােনা কল  

থাকেল তা কথাই নই। হিরেবালা িপতৃহারা, মা রাঙাদাসী মিদগে র দহ ব বসায়ী মধুবালােত 

পিরণত। মধুবালার অনুরাগ া  নের  মা ােরর ভাই মিল  একিদন লুিকেয় হিরেবালােক 



 

িনেয় যায় তার মােয়র কােছ। নাগিরক জীবেনর চাকিচক  হিরেবালার চাখ বাঁিধেয় দয়। লাল 

শািড়েত মধুবালা না ী মােক তার অেচনা মেন হয়।  

ধানু মাড়েলর ভেয় মার কাছ থেক নতুন জামা-জুেতা পাওয়া খুিশ হিরেবাল, তা 

যাগীবেরর কােছ রেখ আবার িচরপিরিচত পাষােক বাগালেদর কােছ িফের আেস ও জানেত 

পাের গম ন  করার জন  তার গ র পালেক খাঁয়ােড় িনেয় গেছ। মােয়র দখা পাওয়ার 

আন  আকি ক কালৈবশাখীর ঝেড়র আঘােত ওলটপালট হেয় যায়। শাি  প পয়ারা গােছ 

গ  বাঁধা দিড় িদেয় ছা  বাগালেক আ িপে  বঁেধ রাখা হয়। য কােনা িবপেদর সময় 

মােয়রাই িশ েদর একমা  িনভরেযাগ  আ য় ল হেয় দাঁড়ায়। মােয়র কালেকই িশ রা 

সবেচেয় িনরাপদ ান মেন কের। তাই চরম লা নার িদেন ছা  হিরেবালারও তার মােকই মেন 

পেড়েছ। রােত অবেচতনায় কৃিত মা ও বা েবর মা িমেলিমেশ একাকার হেয় গেছ।  

‘বুড়া িপেরর দরগাতলায়’ গে র থেমই আমরা দিখ কাঠেবরািল, কেনা পাতা, গাছ-

পালা, ঘুঘু, ঘাস ফিড়ং একটা ছা  আনমনা ছেল এবং তার বাবা অ  ব াবন। ব াবন 

দািরে র িনে ষেণ তার ছেলেক িবি  কের িদেত বাধ  হয়। িক  স ভােব তার ছেল 

একিদন িফের আসেব। তাই স বুড়া িপেরর কােছ াথনা জানায়। িনঃস  বন িতর মেতা 

জীবেনর ভার তােক বহন কের চলেত হেয়েছ।  

বা ব ও ে র সীমােরখা ‘অ ূ েরর গ ’। এখােন চিরে র জিটল পথেরখা, অ েরর 

গহেন তােদর যা া। ব নাবহ, সংেকতময় তােদর পিরেবশ। চিরে র আ েব ন নতুন মা া 

যাজনা কের। গে র নায়ক অ ূ র একদা িছল সমথ- জায়ান পু ষ। এখন তার অব া 

‘ভূিমসাই জীণ জয় ে র মেতা’। অ ূ েরর বাবু িনঃস ান িছেলন। তার বাবুপ ী তার সে  

িনিবড় িমলেন ম  হেল িতিন অ ঃস া হন। অ ূ েরর াণবীেজ য স ােনর জ  হয় তার 

নাম নীলু। অ ূ েরর িত নীলুর জ দাতার মেতা কােনা াকৃিতক টান নই। কারণ নীলু বেড়া 

হেয়েছ অন  পিরেবেশ। অ জীবেনর নরাশ , অবসাদ আর জিটলতায় ভরা িভ ধমী এই কািহনী 

আমােদর আ ুত কের।  



 

‘মৃতু র ঘাড়া’౼গ িট জীবেনর অপর একিট অিভ তার উপর িনিমত। জীবেনর কােনা 

এক িবেশষ মুহূেত মানুেষর মেন থম মৃতু  চতনার উ ব হয়। িব াস, অিব াস, লৗিকক-

অেলৗিককতার াথিমক সংশয় অপসািরত হবার পর মশ িব া  মানব মন অনুভব করেত 

পাের মৃতু ই জীবেনর চরমতম পিরণিত। নয় বছেরর বালেকর িপতামেহর মৃতু র মধ  িদেয় এই 

গে র অবয়ব তির হেয়েছ।  

‘আেলকজা ার’ গে  রেয়েছ ঐিতহ  আর আধুিনকতার িম ণ। এ গ  একটা গ  এবং 

কেয়ক জন মানুষ িনেয়। হিরয়ানা থেক িকেন আনা ষাঁড়। তার বাপ হাে ঁিরয়ান, মা ভারতীয়। 

গে র ধান চির  িশবু তােক িকেন আেন; নাম দয় আেলকজা ার। গ  এিগেয় চেল তােক 

িঘেরই। িশবুর ি তীয় পে র ী বাস ী, ভাইেপা হম । ফসল পাহারা দয় সরলা। একিদন 

আেলকজা ার হািরেয় যায়। িশবু ষাঁেড়র খাঁেজ সরলার ঘের ঢােক। সরলার সে  িমিলত হয়। 

িফের এেস বাস ীেক বেল স পু ষ হীন নয়। িশবুর সে  বচসা বাঁেধ বাস ীর। খবর পায় 

ষাঁড়টা দূেরর ােম চেল িগেয়েছ। িশবু এবার ভাবেত থােক, সরলা িক তােক াকেমল করেছ! 

সরলার সেজা ছেলটােক এবার মের ফলা দরকার। িশবু ব ুক িনেয় গেল সরলা বাঁধা দয়। 

িশবু িফের আসার পেথ অ কােরর মেধ  অনুভব কের, আকােশর এই িবশালে র মেধ  স 

কেতা ু । কাম পিরতৃ  করার জন  য আেলকজা ার বিরেয়িছল সও িফের আেস।  

‘ ামীও িমক’ গে  ম য়া নােম এক অসুখী যুবতীর আ হত া চরম  সৃি  কেরেছ। 

যার শরীর ভাগ কেরেছ অিফেসর বস সুেকামল বসু রায়। আর ম য়ার ামী ােনশ িম  সব 

জেনও ীর রাজগাের খােব বেল চুপচাপ থেকেছ। িক  ম য়ার মৃতু  হেল স ছুেট এেসেছ 

সুেকামেলর কােছ কিফয়ত চাইেত। ীর াচািরতা ামী িহেসেব স মেন িনেয়েছ এই 

জন ই য তােক স ভােলােবেসিছল। ম য়া ভােলাবােসিন, বরং ভেবিছল, ব ােচলর সুেকামল 

বুিঝ তােক হণ করেব। সুেকামল িবেয়র ব ন চায়িন; ভােগর আন  খঁুেজিছল। ফেল অসহায় 

িনরাপ াহীন ম য়া আ হত া কের। সই মৃতু  সংবােদ সুেকামল িবচিলত হয় না। কারণ তার 

মেধ  ম নই, কাম আেছ।  



 

‘বণপিরচয়’ গে র িভতের আেছ জিটল এক িবন াস। এক অনুস ানী আেলা। অমৃেত ু 

পণােদর বািড়েত ভাড়া নয়। সই ঘের; যখােন তার বাবার মৃতু  হেয়িছল। স দয়ালবাবুর য 

ছেল কউ জানত না। বাবার মৃতু রহস  উ  ঘাটেনই তার আ হ। শষপয  স তার কােজ 

সফল হয়। স ঘের তার বাবা দওয়ােল িলেখ িগেয়িছল ‘আমার মৃতু র জন  কউ দায়ী নয়’ তা 

স উ ার কের। আর তা দেখ ফেল িহিমর মা িব ত হন। অথচ ঘটনাটা এতিদেন উ ু  

হওয়ায় তার বুকও হালকা হয়। অেনক সময় িনেয় পণা চা কেরন౼বুক থেক িক ক  বা সুখ 

ঠেল আসেছ ধু। খুব কাঁদেত ইে  করেছ আজ। অপরাধ ও ািনেবাধ থেক মুি ই এই 

কা ার উৎস।  

‘তাঁরা চাঁেদর হািস’ গে  য তারাচাঁদ অ ুত হািস হেস সব িকছু তু  করেতা, স 

িবধবা সুের রীেক িবেয় করার অপরােধ একঘের হয়। ফেল মৃতু র পের তার দাহকায হয় না। 

ধু শষকৃত  করেত তার ী সুের রী ামীর পােয় দিড় বঁেধ িনেয় চেল। তবু মৃত তারাচাঁেদর 

হািস অ ান থােক ঠাঁেট।  

 ‘সা ীবট’ ভােলাবাসার র া  পিরণিতর গ । কালীর সে  িবধবা সরমার গাপন ণয় 

তার বািড় মেন নয়িন। তাই একরাে  কালী খুন হেয় যায়। সরমা পািলেয় িগেয় আ য় নয় 

কালীর বৃ  বাবার কােছ। ম পড়া িবেয়েত সরমার সুখ আেসিন বেলই বটগাছেক সা ী রেখ 

স কালীেক মেন হণ কেরিছল। কালী চার-ছ ােঁচাড় বেল পিরিচত িছল। িক  ভােলাবাসা তা 

জািত-ধম মােন না। আর কালীর বাবা ছেলেক বাঁচােত পােরিন, তাই মেয়টােক বাঁিচেয় রাখার 

চ া কেরেছ। কননা তার গেভ আেছ বংশধর। শােকর মেধ  ঐটুকু আশা ও সা না।  

আিদম িরপু মানুষেক কেতা অসহায়, ইতর এবং হাস কর কের তােল, তার ছিব আঁকা 

হেয়েছ িসরােজর ‘অ ােণ অে র াণ’ গে । দুঃখী-দির  পিরবােরর মেয় িচ িন। তবু দিরে র 

দেহও যৗবন আেস। তাই িচ িনর মা আদুরী ভয় পায় মেয়েক িনেয়। মােঠ-ঘােট তার 

ঘারােফরা পছ  কের না। তেব গাঁেয়র মাড়ল, পৗঢ় ধনহির যখন তার শালার বািড় 

ধামািলতলা যােব বেল, িচ িন তার সে  মািসর বািড় যেত চায়। আদুরীও অনুমিত দয়। যেত 

যেত নাতিন-তুল  িচ িনর সে  ধনহির কেতা কথা বেল। তার এই অ র তায় কৃতাথ হেয় 



 

যায় গােয়র দুিখনী মেয়টা। হাঁটেত হাঁটেত া  হেয় তারা অবেশেষ এক মােঠর াে , গােছর 

ছায়ায়, পুকুর পােড় আ য় নয়। জল-মুিড়- ঁড় খায়। এরপর িব ােমর ছেল মাড়ল িচ িনর 

বুেক হাত রােখ। তার শািড় খুেল শরীেরর উ  াদ িনেত ব  হয়। িচ িন থেম হতবাক 

হেলও শেষ আপি  জানায়। মাড়ল তার থলথেল দহ, মাটা থাবা িনেয় িচ িনর হােত পােয় 

পেড়। গাঁেয়র মাথা য মাড়ল স অনায়ােস িচ িনর পােয় মাথা কােট। গাটা ছিবিটর মেধ  

এত অসংগিত আর ঘৃণ  কামুতা ফুেট ওেঠ; যা পাঠকেক িশহিরত কের। পেয়িট   জাি েসর 

মেতা অবশ  শেষ এক চািষ এেস বুেড়ার হাত থেক িচ িনেক র া কের।  

িন াম কেশার েমর বদনা মূত হেয়েছ ‘জুেলখা’ গে । জুেলখা বা জুিলর সৗ য 

িছল চুর চুল। গে র িকেশার িমকেক সই চুলও টানত। ায় সমবয়সী তারা। কােজই 

দুজেনর মেধ  খুনসুিট িনত ই চলত। স েক যিদও জুিল িপিস। তবু তার বুেকর কামলতায় 

চুেলর অ কাের িকেশারিট খঁুেজ পত এক অজানা মাধুয। আর জুিলও ভেবিছল, জীবন বুিঝ 

এইরকম। তাই ভাইেপােক স সহেজ সারেল  বেল ‘তুিম ছাড়া আর কা র পােশ আিম েত 

পারেবা না’। িক  শষপয  জুিলর িবেয় হয় এক ল াংড়া বদ র সে । অেনক জল ঘালা 

কেরও এই িবেয় থামােনা যায়িন। তােদর এক জাঁদেরল ডপুিট মামাই এসব ব ব া কেরন। 

জুিল ভেবিছল তার কেশােরর ভােলাবাসার পু ষিট ত বেড়া হেয় বুিঝ তােক উ ার করেব। 

কাযত তা হয়িন, হয় না। অচিরতাথ ম িনেয় জুিল চেল যায়। আর কেশার অ ুও উপলি  

কের ‘আিম বািক জীবেনর জন  একলা হেয় গলাম।’ 

িভ  ােদর গ  ‘িজঘাংসা’ য াধ, পাশিবকতা মানুষেক অ  কের, তার কাশ কেতা 

ভয় র হয়, এখােন তার কািহনী পাই। এক বৃি ঝরা স ায় কেয়কজন নপালবাবুর শবেদহ 

দাহ করেত এেনিছল শােন। হঠাৎ সখােন এক আগ েকর আগমন ঘেট, কথায় কথায় জানা 

যায় নপাল বাড়ুেয  ািম করেতন। এই শান ঘােটই একবার একজন পুিলশ খুন কেরন। 

আর জানা যায় আ ক অ  এবং একােলর দঁুেদ মিণ দােরাগা স। সুরমােক িঘের নপালবাবু 

ও মিণ দােরাগার মেধ  িবেরাধ আর আে াশ জ  নয়। এতিদন পের সই অ  দােরাগা মৃত 



 

নপালবাবুর চাখ খুবেল িনেয় িতেশাধ িনেত উদ ত হেয়েছ দখা যায়। যােক লখক 

‘শবেভাজী আ া  শয়ােলর মেতা’ বেলেছন।  

িতেশাধ নয়, ব নার গ  ‘কাঁটা’। বুেড়ািশব এক সাদামাটা সরল াম  মানুষ। জিমেত 

খেট খায়। হঠাৎ তার পােয় কাঁটা ফােট ও সপিট   হেয় যায়। হাজরাবাবু তােক হাসপাতােল 

িনেয় যান। িচিকৎসাও হয়। িক  িবিষেয় যাওয়া ত সাের না। যেত হয় শহের। হাজরাবাবুই 

সব ব ব া কের দন। িবিনমেয় একটা ডিম কাগেজ বুেড়া িশেবর িটপছাপ নন। দীঘ 

িচিকৎসার পর একটা পা হািরেয় বুেড়ািশব গাঁেয় ফের। তার তেরা ডিসম াল জিমর কােছ 

ছুেট যায়। িক  জানেত পাের জিম বদখল হেয় গেছ। ও মািটেত আর স পা ফলেত পারেব 

না।  

তারণার আেরক প আেছ ‘শরীরী-অশরীরী’ গে । অিত াকৃত পিরেবেশ লখা এ 

এক েমর গ । যখােন সুমিত নােমর এক যুবতীেক গৗতম তারণা কেরেছ। য বািড়েত 

লখক ভাড়া নন যখােন নািক এক অশরীরী যুবতী ঘারােফরা কের। মেনার ন নােম এক 

যুবক জানায় তােক নািক ভূতটা উৎপাত কের। েম রহস   হয়। সুমিতর তা া জানায় 

তার ামী ব ু  গৗতম ওরেফ মেনার ন তােক উপেভাগ ও হত া কেরিছল। তারই িতেশাধ 

ছায়াময়ী িনেয়েছ।  

‘চ াকুমারী’ খুব চনা জানা গ । একােলর ছেলেমেয়রা িসেনমার মােহ ঘরছাড়া হয়, 

ভুল কের। জৈনক বুেড়া চািষর ছেলও িসেনমার চ াকুমারীেক পেত চেয়িছল। স ী হেয়িছল 

এক-দুজন ব ু । যার সে  স হািজর হয় পিততা পি েত। সে  িনেয় যাওয়া কে র সব টাকা-

পয়সা খায়া যায়। তবু ঘার ভােঙ না, মফ েল চ াকুমারী িটেঙ এেল সই চািষর ছেল 

আকাশ ছুেট যায়। নদীর সাঁতার কেট চ ার পােশ যেত গেল পুিলশ ও র ীরা তােক আঘাত 

কের। অকােল অতৃ  আকােশর মৃতু  হয় এই  িনেয়౼‘ বাে ওয়ালী িহি  ভািষণী পালী 

মােছর মেতা মেয় তার বুেক বুক িদেয় শায়।’ 



 

িসরােজর অজ  গ  এভােবই নানা মানুেষর িছ  ে , রে , ঘােম িভেজ যায়। 

আমােদর চনাজানা মানুেষরা তােদর হািস-কা া-ব থতা িনেয় জীব  হেয় ওেঠ তাঁর গে । আর 

সই গ  পড়েত পড়েত মেন হয়, এসব বানােনা নয়, বেড়া ক ণ সত ।  

‘সূযমুখী’ কামনােক সংযেম বঁেধ জীবেনর ভ সুকুমার া রেক আেলািকত করার 

গ । এ গে  দখা যায় কামবৃি  চিরতাথ করার চূড়া  সুেযাগ পেয়ও কামনা জজর পু ষ 

শষাবিধ বৃি েক ভ চতনার শাসেন বঁেধ জীবেনর পা া- পেক বেড়া কের তুেলেছ। গ  

কািহনীর অয়ন রখািট এই রকম౼ ােম ােম জামাকাপড় ফির কের জীিবকা িনবাহ করা যুবক 

নবীন কাপুেড় চির  বিশে  িকছুটা কৃপণ কৃিতর হেলও ভােব বশ রিসক মানুষ। ােম 

ােম কাপড়, সায়া, াউজ িবি র জেন  স নানা ধরেণর সরস কথা বেল ব বসা জিমেয় 

তােল। আেশপােশ দশ-পাঁচটা ােম নবীেনর অনায়াস যাতায়াত যমন তমনই ােমর িকেশারী, 

যুবতী, বধূ, িপিস, মািসেদর িনেভজাল আ া রেখেছ তার িত। স কারেণ তা নারীেদর 

সে  তার পিরহাস রিসকতােক কউ খারাপ চােখ নয় না। বরং সানামুখী, ঢলঢলমুখী, 

শিশমুখী, িবধুমুখী, হািসমুখী, মধুমুখী বেল স যখন তা নারীেক ডােক তখন একরকম 

অনািবল আনে  মেত ওেঠ দু-প ই। এেহন নবীন সকালেবলা পুেবর সূযেক িপছেন রেখ 

ধুে াউিড়র মাঠ পিরেয় কাপড় ফির করেত যায় আর িবেকলেবলা পি েম সূযেক িপছেন রেখ 

ব বসাপািত সের সে েত ঘের ফের। িবরাট িবপুল ও ভয় ধরােনা মাঠ এই ধুে াউিড়। এ মাঠ 

যমন িনজন তমনই আকষকও। এ মাঠ িনেয় লাকসমােজ চিলত আেছ হেরক রকেমর ছড়া, 

যার িবষয়ব  িমক- িমকার িমলন গান।  

ধুে াউিড়র মােঠ িদনাে  িফরিত পেথ নবীেনর স  নয় কােনা এক যুবতী গৃহবধূ। 

স বত িনজ িপিস গৃহ থেক র গৃেহ যাি ল বধূিট। তার িপিস ত ােটর পিরিচত মানুষ 

নবীনেক দেখ ভাইিঝেক িনি ে  নবীেনর স  িনেত বেল। নবীন িপছু িপছু আসেত আসেত 

বধূিট তার সে  আলাপ জমায়। নবীন বধূিটর ঠাই-িঠকানা বলেত পারেছ না দেখ মেয়িট 

জািনেয় দয় নবীন তােক সূযমুখী বেল কােনা একিদন সে াধন কেরিছল। ‘সূযমুখী’ শ িট েন 

নবীন িপছন ঘুের বধূিটেক ভােলাভােব দখেত িগেয়ই তার িত কামাস  হেয় পেড়। িনজন 



ধুে াউিড়র মাঠ সই কামনােক যমন গাঢ় কের তােল তমনই খুব সহেজ িনভর ও িনি  

মেন করা বধূিটর রিসকতা, আবদার আ াদ নবীনেক নারীিটর িত বল েপ আকৃ  কের 

তােল। ফেল নবীন তােক ছাঁয়ার ছল খঁুজেত থােক। স ছল পেয়ও যায়। মেয়িটর এই 

কথায় যমা  কিদন আেগ কবলমা  দু-আনা পয়সার জন  তার পছে র দগদেগ জবা রেঙর 

হাতকাটা াউজিট নবীন তােক িবি  কেরিন। প পাঠ িনজন মােঠর মাঝখােন নবীন তার 

বাঁচকা খুেল সূযমুখীেক জামাকাপড় দখােত  কের। কাি ত াউজিট না পেয় সূযমুখী 

হতাশা হেয় পড়েল নবীন আরও অেনক দািম দািম জামা দখােত থােক য তােল বাড়েত থােক 

তার কামনার ঘাের। এই কামনােক আ াণ সামলােতও থােক নবীন। কখেনা সামান  সংযম 

হািরেয় জামার মাপ দখােনার ছেল সূযমুখীর দু-কাঁধ চেপ ধেরও পরখ কের িনেত চায় 

সূযমুখীর মনেক। সূযমুখীর সরল ব বহার তােক আরও লু  কের। সই েলাভেনর সামেন 

দাঁিড়েয় সূযমুখী স েক আরও খািনকটা িনি  হবার জন  নবীন তােক িবনামূেল ই াউজ 

িদেয় িদেত চায়। সূযমুখী জানায় পছে র াউজিট পেল স িবনামূেল ই িনেয় নেব। তেব 

হাজার খাঁজা-খঁুিজর শেষ জানা যায় সূযমুখীর পছে র াউজ অন  িবিকেয় গেছ। ফেল 

িকছুটা হতাশ নবীেনর কু ন রখা ফুেট ওেঠ। সূযমুখী নবীেনর সত কার উে েশ  এঁেচ িনেয় 

তৎ ণাৎ স ান ত াগ কের চেল যায়। িপছেন ঘার  কামনার সে  লড়াই করেত করেত 

নবীন শষপয  িনেজেক সংযম করেত স ম হয়।  

মানুেষর আকা া আর লােভর িবিচ  কাশ তার অথেলােভ; স ি র লােভ। শরীর-

কামনার চেয় মানুেষর টাকার ও িবষেয়র কামনা িকছু কম নয়। সময় িবেশেষ কুিড়-পঁিচশ 

টাকার জন ও মানুষেক খুন করেত পাের মানুষ। এই সত   রােখনিন িসরাজ তারঁ গে । 

‘েসানার িপিদম’ একিট অনবদ  উদাহরণ। ােমর স  গৃহ  বািরকেদর বািড়র পুরেনা চাকর 

জানাই। ােমর পুরেনা মি র কালীপেটর সাধুর চলা হেয়িছল স। সই সাধু অ ধান হেলন 

একিদন। জনাইেয়র মেধ  দখািদল পিরবতন। তার জটা গজাে । আ  অব ায় স 

কালীপেটর সাধুর কথা বেল। েম বািরক বািড় ছেড় স কালীপােট িগেয় সাধুর মেতাই বাস 

করেত থােক। বািরকেদর বুেড়া কতা ম থ বািরক মােঝ মােঝ যান তার কােছ। তার কথায় 

মােঝ মােঝ চমেক ওেঠন। হাওয়ায় ভােস ন। কাথায় লুকােনা আেছ সানার দীপ। তা 



 

খঁুেজ পেল আবার দবী িত া করেব জনাই। কালীপাট জমজমাট হেব। এক রাে  জনাই খুন 

হেয় যায়। পাঠেকর সামেন উ  ঘািটত হয় রহস । িতিরশ ভির সানার দীপিটর জন  আেগর 

সাধুেক িবষ খাইেয় মেরিছল ম থ বািরক ও তার ছেল সুম  বািরক। জনাইেকও খুন করেলা 

তারাই। দীপ অবশ  পাওয়া যায়িন। মি েরর গভগৃেহ নয়, স দীপ পাঁতা আেছ জেলর 

তলায় পাঁেকর মেধ । দুিট হত াকাে র পিরক নার সে ই জিড়ত থাকেলও ছেলর হােত জনাই 

খুন হেয়েছ। জেন বািরকেদর বুেড়া কতা বেলন, ‘বািড়র পুরেনা লাক িছল জনাই। আমার বুক 

ভে  যাে ের সুমু।’ ছেল ধমক িদেয় বেল౼‘থামুন! রাতদুপুের আিদেখ তা করেবন না তা’। 

মানুেষর লােভর কদযতা এ গে  অত  পির ু ট হয়। কারণ থমত, বািরকেদর কােনা 

অথাভাব িছল না। ি তীয়ত, দীপিট িঠক কাথায় আেছ না জেনই খুন করেত হাত কাঁেপিন 

বািরকেদর ভ েলাক ছেলর। স জন  এতটুকু অনুতাপও নই তােদর। এখােনই জনাইেক 

অসাধারণে  িতি ত কেরেছন লখক। সাধুিগিরর সূে ই জনাই উ িব  সমােজর মানুেষর 

মুেখাশ খুলেত ব ব ত হল।  

জুয়ার নশা িনেয় আ য গ  িলেখেছন িসরাজ౼‘জুয়ািড়’। সীমা  এলাকায় আঁধার মােঠ 

রােত বেস জুয়ার আসর। নানান অ েলর জুয়ার নশা  মানুষ আর পাকা জুয়ািড়রা এেস িভড় 

কের সই মােঠ। জুয়ার নশা, জুয়ার িহং তা, জুয়ার মাহ౼এক অ ুত নকশা তির কেরেছ 

গ িটেত। সই সে  জীব  হেয় উেঠেছ সই িবপ নক সীমা  অ েলর বধ-অৈবধ’-র 

িবভাজন রখা মুেছ যাওয়া সত  ছিব।  

াম বাংলার িন বগ মানুষেদর মন েক বুঝেতন মু াফা িসরাজ। য কারেণ তাঁর ব  

গে  ান পেয়েছ সই সব িন বেগর মানুষজন। িবিভ  গে  িভ  িভ  বিশ  িনেয় হািজর 

হেয়েছ তাঁেদর দুদশার জীবনবৃ া । মানুষ ‘ভূেতর গ ’ শীষক গে  বটেক র মৃতু  হেয়েছ 

িকছুিদন আেগ। অথচ সই বটেক  বািড়র পছেন কাঁপা কে  আওয়াজ লাগায়। ‘ঘনশ াম 

ঘনশ াম ঘনা র’। ঘনশ াম চমেক উঠেলই স আবার বেল౼‘আিম এখন মরা মানুষই বেট। 

কােজই চেপ যা। ...আিম য বঁেচ বে  আিছ, এেকবাের চেপ যা।’ গে র েত ভূেতর 

গ ই মেন হেব। িক  এর গভীর িসরাজ একিট িবেশষ িদকেক িনিদ  কেরেছন। তােদর তঁতুল 



 

তলার জিমটা এখন হেরেনর কবজায়। বটেক র বৗমা এই জিম িছিনেয় িনেত জিমেত ঝা া 

পঁুেত িদেত আেস। বটেক র মৃতু র খবের িনি  হেয়িছল হেরনও। িক  জিমেত িগেয় ঝা া 

দেখ হেরন ভীষণ েল ওেঠ। িঠক এই সমেয় তঁতুল গােছর উপর থেক সই ডাক౼‘হ া 

নািক র। ও হ া।’ আওয়াজ েনই হেরন ততুঁল গােছর িদেক তািকেয় দেখ একটা মূিত 

ডােল বেস দুেটা ঠ াং দালাে । হেরন বেল ওেঠ౼‘ ক ক?’ এই গে র মেধ  ভূত থাকেত 

পাের। িক  যােদর ওই জিমটুকু ভরসা তােদর জিম য সহেজ িছিনেয় নওয়া যােব না এই 

বাতাটাই িদেয়েছন িসরাজ।  

সয়দ মু াফা িসরােজর ‘গাজনতলা’ গ িটেত অ জ মানুষ বাগিদ, ডাম, কুনাই, 

বাউির౼সমােজর গা ী জীবেনর পিরচয় িবধৃত হেয়েছ। বাবা বুেড়া িশব ন াংেট েরর মি র 

তলায় গাজেনর উৎসব উপলে  পড়  িবেকেল সমেবত হেয়েছ এই সম  াত  মানুেষর দল। 

বছেরর িতিট িদনই এেদর জীবন দাির  ও অনটেনর মেধ  কােট। আনে র পরশ বলেত 

এই গাজেনর িদন। এই িদনটােত ন াংেট েরর পুেজাপলে  পাঁঠাবিল িদেয় রােতর অ কার  

হেতই উ  আনে  তারা মেত ওেঠ। ক ভের মদ খায় আর িবিচ  রকেমর সং সেজ চুর 

আন  উপেভাগ কের। কউ দােরাগা সােজ, কউ হনুমান, কউ বাবু, ছড়া কােট, কউ তােদর 

সমােজর ক া- কেল াির িনেয় গান ধের।  

িব াস অনু ানেকি ক সং ৃ িতর য পিরচয় িবিভ  গে  পাওয়া যায় তা িবে ষণ করেল 

দিখ, অিশ া এবং কুিশ ার কারেণ াত -সমাজ অ -সং ার থায় আমূল িব াসী। তােদর 

এই িব াস তােদর অ েররই িব াস। তেব অনু ানেকি ক সং ৃ িতর য পিরচয় নানা গে  

অি ত তা িবে ষণ কের িনঃসে েহ এ ম ব  করা যায়, সাধারণ াত -মানুষ আন ানু ান 

ি য়। সাধ  তােদর না থাকেলও, অথ-লাি ত জীবেন যতটুকু পারা যায় জীবেনর আন ময় 

িদকিটেক তারা উপেভাগ কের। দুঃখ ি  জীবেন সুেখর সামান  পরশ তােদর নানা উৎসব ও 

অনু ােনর মধ  থেক পায়। াত  মানুেষর সং ৃ িতর এই িদকিট পূণ যমন, তমনই তা 

এই িবেশষ িণর মানুেষর সামািজক দিললও।  



 

এছাড়াও ‘ডািলম গােছর িজনিট’, ‘কালবীজ’, ‘আেরক গােছর গ ’, ‘মৃতু র ঘাড়া’, ‘সাপ 

িবষেয়’, ‘একিট উপাখ ােন’ লখেকর সৃি  িতভার িনদশন পাওয়া যায়। মানুষ ও কৃিতর 

স ক িনিবড়তা সািহত  তমন িকছু নতুন নয়। সয়দ মু াফা িসরােজর গে  থােক এর অনন  

এক দ াতনাময় অনুভব। তার সরা উদাহরণ তাঁর ‘আেরক গােছর গ ’। তাঁর অনুভেব, এ গাছ 

‘িনছক উি দ’ নয়, এমন গাছ, যার ‘চির ’ থােক, যার জাের স ‘গেড় তােল’ তার িনজ  

পিরেবশ ও আবহম ল, য দাঁিড়েয় থােক ‘এক অ ুত াৈগিতহািসক আিদম স ার িতভূ বা 

তীক হেয়’ আর ‘হাজার হাজার চাখ িদেয়’ মানুষ দেখ। এ গে  এমন এক ‘চির ’-ময় 

জন িত গাছ আ হত ায় উদ ত এক িশি ত বকার ত ণেক বহতা জীবেনর িফিরেয় দয়। 

তার তলায় এক ভূিমহীন খত-মজুেরর িবধবা ীর মাতৃে হ, িদন যাপেনর সং াম ও তঃ ূ ত 

আনে র এক ঝলক নমুনা দিখেয়। এ নমুনা ােমর অ জ িণর মানুেষর, িবেশষ কের 

মেয়েদর জীবেনর যাপন-প িতর নমুনা, যার মাঠ-ঘাট-িবল-নদী থেক পািখ বা জীবজ র মেতা 

খাদ  সং হ কের বঁেচ থােক। খবর রােখ, কমন মরসুের শয়াকুল, বঁিচ, কুল বা ‘আঁশেত’ 

নামক িলচুর মেতা এক ধরেনর ফল ধের।  

‘ডািলম গােছর িজনিট’ গ ও ভাট রাজনীিতর গ  হেত পারত, িক  তা হয়িন গ -

শলীর েণ। মুিশদাবােদর নবানী আমেল কােচায়ান-বংশধারার শষ সলেত জৈনক িজরাত 

িমজার াইমাির পাশ এক মেয় িদলবাহােরর গ  এিট। ভােটর রাজনীিত তােক টাপ িহেসেব 

ব বহার কের। সও ব ব ত হয় ত স ি  িফের পেত। তার িপতা িজরাত িমজা িনহত হয় 

িতপে র চ াে । তাই এটা াভািবক য  িতিহংসাও তার রাজৈনিতক সি য়তােক 

েরািচত কের। গে  িমজা বািড়র উেঠােন একটা ডািলম গাছ রেয়েছ, সখােন নািক একিট 

সাদা িজন বাস কের; ডািলম যার ি য় খাদ , যার জন  এ গােছর ফল কউ িবি  কের না। 

তবুও তথাকিথত অেলৗিকক মহাজাগিতক াণীিট িমজা পিরবােরর কােনা কল াণ কেরিন। তার 

মােন, মানুেষর সে  তার িতপে র তরেফ যখন তার াণ নােশর মিক আেস, তখন শষ 

পয  পিরি িতর মাকািবলায় িদেশহারা িদলবাহার ওই িজনেকই পেথর িদশা িদেত বেল। তেব 

ভাট রাজনীিতর দুগ  থাকেলও এ গ  রাজনীিতর নয়, সং ারা য়ী মেনািবকলন ও 



 

জাগিতকতার টানাপেড়েনর জীবন-রহস , সািহেত  যার িতবণন সহজ নয়। িক  এখােন তাও 

স ব হেয়েছ। কননা, কলমিট সয়দ মু াফা িসরােজর।  

মু াফা িসরােজর গে র অন তম চির  কৃিত ও মানুষ। জীবন অ ুত ঘার আর 

মায়াজাল িনেয় উেঠ এেসেছ তাঁর গে । তাঁর গে র কৃিতর সােথ মানুেষর স ক ধু িনিবড় 

নয়; মানুষ কৃিতর অংশ, কৃিতর সােথই বাঁধা তার অি । তাঁর কৃিত সশ , সরব এবং 

জীব । তার কৃিতর আিদম িনরাভরণ এবং অকপট౼‘‘মােঠ তখন হলুদ হম । আকােশর রং 

হ িট পািখর িডেমর মেতা নীল ধূসর। ধান খত থেক সুিদেনর ভুরভুের গ  ছিড়েয় পেড়েছ 

এবং চারিদেক কুয়াশা ঘুম ঘুম আলেস র াদ। রােতর িশিশর তছনছ কের িদেয়েছ মাকড়সার 

জাল। উদাসীন লালেপাকারা সখােন বেস রাদ ষেছ। আর সই িব ু িরত রাদ, িশিশর, 

লালেপাকা ও মাকড়সার জাল দেখ মেন হয় ঝুটা রিঙন পঁুিত বসােনা রাঙাতার রাজমুকুট 

সািময়ানার তলায় ফেল সাজঘের চেল গেছ রাজপু েষরা।’’৪৮  

িসরােজর গে  বারবার আমরা গাছ দিখ। গাছেক িতিন তীক িহসােব ব বহার 

কেরেছন। গাছ তাঁর গে  ধান চির ও বেট। ‘গাছটা বেলিছল’ গে  আমরা একটা গােছর কথা 

িন য গাছটা মানুেষর ভাষায় কথা বেল, য গাছটা মানুষেক মর মর౼আর মানুষ মারা যায়। 

এরকম একটা গােছর কথা বলেত িগেয় িসরাজ বেলন౼‘‘এ যাবৎ বশ কেয়কিট গােছর গ  

বলিছ। সই গাছ িল জব চিরে র। তােদর কউ কউ ভয়াল িক িন ু র হেলও কউ কউ িছল 

দয়ালু, স দয়। কউ জীবন আর পৃিথবীর একটা চমৎকার মােনও বুিঝেয় িদেয়েছ। িক  তােদর 

িনজ  ভাষা িছল। এই গাছটার মেতা তারা কউ-ই মানুেষর মানুেষর ভাষায় কথা বেলিন।’’৪৯ এ 

ধরেণর বণনা পাঠেকর কােছ আরও রহস ময়, আরও অিভনব এবং িব াসেযাগ  হয় যখন বণনা 

িচ ময় এবং একটা গাছ িচি ত কের মানবভূিম, মানুেষর অিধকার, ধম ও বণ ভদ এবং 

ােথর িচকনে াত౼‘‘এই মারক জব উি দিট িছল আমােদর ােমর না-ম ানস-ল া , সদৃশ 

জিমেত। কারণ একিদেক মুসলমান পাড়া, অন িদেক িহ ু পাড়া, মাঝখােন পাড়া, কািছেমর 

িপেঠর গড়ন, আগাছা ঢাকা একটুকেরা মািট। একপাড়া থেক অন পাড়ায় যাতায়ােতর রা ািট 

িছল তার িনেচর িদকটায়। গাছটা িছল এেকবাের কে ।’’৫০  



 

িসরাজ য াধীনতা চান, সই াকৃিতক াধীনতা চেয়িছল তাঁর সৃ  নািয়কা লীলা। 

তারই জন  চরম মূল  িদেত হেয়েছ লীলােক। তার শরীর ন  হেয়েছ; মৃতু  হেয়েছ শাচনীয়। 

অথচ দখা যায় গে র নায়ক লীলার আম েণ সাড়া িদেত পােরনিন ফেল লীলার মৃতু েত অ ি  

বাধ কেরেছ। তার অনুভেব লীলা অেনক সহেজ াকৃিতক রাজ  িমেশ যাে , জিড়েয় পড়েছ 

াকৃিতক সব খলায়। আর সই খলা খলেত িগেয় লীলা ভেস গেছ অৈথ জেল। শলী 

েণর িদক থেক িসরােজর ‘লীলার জন ’ গ িট অন তম মা া পেয়েছ। তাই শেষ লখক 

গে র নায়েকর মুখ িদেয় আশার কথা িনেয়েছন। গ িটেত পুরেনা আি ক ব বহার করেলও 

বাংলা ছাটগে  িতিন সংেযাজন কেরেছন এক িবেশষ মা া।  

মৃতু বাণী, তার সােথ আ যজনক ভােব িকছু মৃতু র ঘিন  স ক, দুদা  রহস  আর 

অসংখ  ে র জ  িদেয় গাছটা যখন িকংবদি  এবং ভয়াল, তখনই দখা যায় গে র কৃত 

বাঁক, গাছিট িনেয় বািণজ   হয়। একে ণীর মানুষ ধেমর নােম লুঠেত চায় াথ, সাধারণ 

মানুেষর ভয়-ভি েক স ল কের খেল কূট ােথর খলা। ােথর খলায় িমেশ থােক ধম-

িবেভদ, সা দািয়ক হানাহািন ও অসিহ ু তা। মাগত বা েদর গ  ছড়ােয়, ধাঁয়া ওেঠ, লাল 

হেয় ওেঠ না-ম ানস-ল া । এই র েয়র জন  দায়ী ক? কৃিত, িনয়িত নািক 

গাছটাই౼‘‘গাছটা বারবার বেল থাকেব, ম   ম   ম  । কারণ লাক িল বারবার মরিছল। চাপ 

চাপ র । না-ম ানস-ল া  রে  লাল হি ল। কৃিতেত তখন বস কাল। এ সময় মৃতু ও 

রি ম সৗ য হয়।’’৫১  

‘বসে র িবেকেল ঘুমঘুিমর মােঠ’ গে ও গাছেক গে র চির  িহেসেব দখা যায়। াম 

বাংলার খুব সাধারণ একটা বট গাছ। িক  এটা ঘুমঘুিমর মােঠ িকংবদি র গাছ। ঘুমঘুিমর মাঠ 

এক িবেশষ জায়গা সখােন মানুেষর ঘুম পায় আর ওই িকংবদি  বট গােছর কােছ আসেলই 

মানুেষর মৃতু র াদ জােগ। গােছ থােক এক ডািকনী ঘুম ঘুম গলায় গান গায়। সরকম এক 

গােছর কােছ িগেয় মানুষ আ িবসজন দয়। গে র মূল জায়গায় আমরা দিখ পৃিথবীর সই 

আিদ িবষয় ম, পরকীয়া। যমুনা আ হত ার উে েশ  এেস ডািকনী তলায় দেখ সুধন  

সুের রীর গাপন ও অৈবধ িমলেনর াদ। বস  িবেকেলর সই ম, অৈবধ িমলন যমুনার 



 

মেধ  কামনা জাগায়। সুধন  ম খলায় মােত সুের রী আর যমুনার সােথ। এই ম কৃিতর 

সােথ যুগলব ী। কারণ গে র চির রা কৃিতর স ান౼‘‘তারা কৃিতর মেতা াধীনেচতা এবং 

একেরাখা। কৃিতর খুব কাছাকািছ থাকার ফেল তারা সবিকছুেত কৃিতরই অনুগামী। মেঘর 

কােছ তারা শেখ ােধর ভাষা, বৃি র কােছ দুঃেখর। তারা ফুেলর মেতা দয়েক করেত পাের 

বণময়। বন ার কােছ তারা িশেখ নয় সব ভাসােনার উ ামতা। এ িল কৃিতর ভাষােতই সাড়া 

দওয়ার সািমল।’’৫২ 

িসরােজর গে  ম ও কাম কৃিতর সােথ জড়ােনা। উেড়া-পািখর ছায়া িবেল জ েলর 

ধাের সবুজ তাজা দূবাঘােসর িবছানা আর খালা আকােশর নীেচ নবীন চৗিকদােরর মেয় 

সরভীর যৗবেন বান ডাকায় এক খ াড়কাটা ব াটা। জায়ান পু েষর েশর সােথ কৃিতও 

যন শ কের কুমারী মেয়র থম যৗবন। সই পু ষ েম কােম ভািসেয় িদেয় িমেশ যায় 

দেলর সােথ। যন এক উেড়া-পািখর শরীের ছায়া ফেল আকােশ িমলায়౼‘‘িহজল িবেলর 

িচরকাল সই সু র আর ভয় র, ঘৃণা আর ভােলাবাসার, িনিষ  শ চূড় ফর এক িহজল 

কন ােক দংেশ িদেয়েছ। যত সুখ, তত ালা।’’৫৩  

িহজলকন া দংিশত হয় সু র আর ভয়ংকেরর ভােলাবাসায় ঘৃণায় সবুজ ঘােসর িবছানায় 

তারা আিদম আনে  মােত, কাম রে  বান ডাকায়। তাঁর গে  কৃিত, মানুষ আর ম 

সমথক। কৃিত-মানুষ- ম অিভ  ও এক রখায় অব ান কের কারণ তার িব ােসর জায়গাটা 

সখােনই।  

তাঁর গে র ভূিম রাঢ় াম বাংলা এবং রােঢ়র মানুেষর জীবন। স জীবন াি ক 

মানুেষর, ধু াি কই নয়; এেকবাের আিদম, অকৃি ম। রাঢ় বাংলায় অ জ মানুেষর শকড় 

স ান, তােদর জীবন যাপেনর নািভমূেল েবশ করেত িগেয় তাঁর গে  বারবার এেসেছ লাকজ 

িমথ, মানুেষর অ িব াস, আচার, ম, ভােলাবাসা, শরীর, কৃিত এবং জীবন সং াম। রাঢ় 

বাংলার জীবন দখা যায় তারাশ েরর লখায়। িক  তারাশ েরর থেক তাঁর লখার পাথক  

এখােনই য িতিন ভূিমপুে র দৃি  িদেয় দেখিছেলন ােমর মানুষ আর কৃিতেক। তারাশ েরর 

‘ই াপন’, ‘তািরণী মািঝ’ গে  আমরা স অি ে র সং াম দিখ তার চাইেত অেনক পৃথক 



 

‘েগা ’ বা ‘পু  বেনর হত াকাে র জীবন সং াম’। এমনই অেনক গে র উে খ করা যায় 

সখােন রাঢ় বাংলার মানুষ ও কৃিত ধরা পেড়েছ আণুবী িণক চােখ। 

‘েগা ’ বাংলা ছাটগে  এক িবেশষ সংেযাজন। রাঢ় বাংলার কৃিত, মানুষ, জীবনচযা, 

প ে ম এবং মানুষ-প র অিবে দ  জীবন এ গে র িবষয়। রােঢ়র কৃিতর এক অনবদ  

বণনায় অ জ মানুেষর কিঠন এক িনমম জীবন আর পাষা াণী ও কৃষেকর জীবন িনভরতার 

এক অিব াস  িচ  এিট। ‘েগা ’ গে র কািহনীর িব ৃিত ঘেটেছ বাঘািড়র চািষ হারাই আর 

পাষা গ  ধনার কািহনী িনেয়। হারাইেয়র ভাই দালাই চা  মা ােরর বহালার সুর েন খুব 

কঁেদিছল; কথা িদেয়িছল চা  মা ােরর মেয়র িবেয়েত যত কলাই আর কুমড়া লােগ, স 

িনেজ দেব। বহালার সুর েন ঘুিমেয় যাওয়া দালাইেয়র কথা রাখেতই বেড়া ভাইেয়র রােঢ়র 

দেশ আসা। রাঢ় তােদর কােছ ে র, সখােন পাওয়া যায় ভাত౼‘‘ সই ভাত-সাদা ঝকঝেক-

বাঘির অ েল িশহিরত ঘেট যায়। ভাগীরথী- ভরবী-প ার পিলেত ভরাট নরম মািটর এই 

সমতল দেশ সাড়া পেড় যায়। খ  ফলমূল গ - মােষর গািড়েত বাঝাই কের দেল দেল 

ভাগীরথীর পি ম পােড় সানার রােঢ়র িদেক এিগেয় চেল চাকায় চাকায় সদ  তল মাখােনা 

ধুিরর শ হীন চাপা আেবগ তখন থরথর কের। আর চেল ভুখা িমিছল। তারা বেল౼‘হামরা 

মুসািফর! সফের চলুন।’ ভাগীরথী পিরেয় কতক দূের কউ এক মুেঠা মািট তুেল িনেয় পরখ 

কের। এ মািটর রং সানািল। এই মািট শা  দানা ফলায়। সাদা ঝকঝেক, িমিহ িচকন াদু 

ভাত। ভাে র গে  মন ভের যায়। ভুখ িমিছেলর মুসািফর মািটর গ  শাঁেক। যন সই ভােতর 

গ  পায়।’’৫৪ মািটেত ভােতর গ  েক আন  পায় আর দু- বলা দু-মুেঠা ভাতই তােদর কােছ 

পৃিথবীর সবেচেয় বেড়া সুখ౼‘‘আর রােঢ় তা সবাই সুখী। রাঢ় দ াশ সানার দ াশ। সাদা 

ঝকঝেক াদু সুগ  শাহদানা খায় দুেবলা। বা-ও-জ খায়। ভাবা যায় দু- বলা ভাত, িতিরশ িদন 

বােরা মাস বছেরর পর বছর।’’৫৫  

‘গাছটা বেলিছল’ গে  আমার সা দািয়ক দা া দিখ। ‘েগা ’ গে  দিখ জিমদার বঁেচ 

নই িক  তার মািটেত গ  কারবািন িনেষধ। এরকম নানাভােবই তাঁর গে  িহ ু মতাৈনক  

দুই ধেমর িমথ, অ িব াস আর িবেভেদর রখা উপি ত। ‘ভারতবষ’ গে  বুিড়টার বণনা 



 

পাই౼‘‘থু ু ের কুঁেজা িভিখির বুিড়। রা সী চহারা। একমাথা সাদা চুল। ছঁড়া নাংরা একটা 

কাপড় পরেন, গােয় জড়ােনা তমনই িচটিচেট তুেলার ক ল, এক হােত বেঁট লািঠ।’’৫৬ পৗেষর 

ঘন বাদলায় িপেচর রা ার ধাের ওঠা ছা  এক বাজাের আেস বুিড়টা, তারপর শীেত স মারা 

যায়। তােক ফেল আসা হয় নদীর চের, চ াংেদালা কের। িক  িবেকেল চ াংেদালা আবার আেস 

ােম। িহ ুরা ফেল িদেয়িছল, মুসিলমরা িনেয় আেস। তারপর দুই দেলর দাবী বুিড় তােদর 

ধেমর। িহ ু মুসিলম দুই দল দাঁিড়েয় যায় দু-পােশ, িন ওেঠ নাওয়ায় তাকবীর; জয় মা কালী। 

তারপর সবাইেক অবাক কের িদেয় নেড় ওেঠ বুিড়। জনতা  কের বুিড় তুিম িহ ু না 

মুসলমান? উ ের াচীন বুিড় বেল౼‘‘ চােখর মাথা খেয়িছস িমনেসরা? দখেত পাি স ন? 

ওের নরক খেকারা, ওের শকুনেচার! আিম িক তা দখেত পাি স ন?’’৫৭ এর মেধ  িনিহত 

রেয়েছ শা ত সই সত ౼বুিড়র পিরচয় হে  স মানুষ।  

সয়দ মু াফা িসরাজ াম বাংলার মানুেষর জীবনিচ  আঁকেত িগেয় গে  াম  

রাজনীিতর কথা যমন এেনেছন তমনই দিখেয়েছন রাজৈনিতক ষড়য , হত াকাে র কথা। 

তাঁর ‘তদ ’ গে  দখা যায় হত াকা ; যার সােথ জিড়ত নারী মাংেসর িত লালসা ও 

উপেভােগ নারীেক ব বহার। ‘দি েণর জানালা’ ‘কাটা মু ু ’-র নামক ছাটগে ও দখা যায় 

রাজৈনিতক হত াকা । আসেল, িসরােজর সািহত  তাঁর জীবন অিভ তা অধ য়ন ও জীবন 

দশেনর ফসল।  

সয়দ মু াফা িসরােজর কিবতা, নাটক, উপন াস ও ছাটগে র পাশাপািশ িকেশার 

সািহত িলও যেথ  শংসার দাবী রােখ। িসরাজ সৃি  কেরেছন অমর চির  কেনল নীলাি েক। 

গােয় া কেনেলর রহস  ভেদর য অপার মতা, তােক অবল ন কেরই িতিন তাঁর খুেদ 

পাঠকেদর একা  আপনজন হেয়েছন। এই চির  সৃি র জন  িতিন িব িবখ াত মানুষ ফলুদা ও 

েফসর শ ু র া সত িজৎ রােয়র শংসা পেয়েছন।  

িসরাজ ১৯৬৮-৬৯ সােল ‘অমৃত’ পি কায় ‘ছায়া পেড়’ নােম একিট ধারাবািহক লখা 

কাশ কেরন। গােয় া কেনলেক িনেয় এিট তাঁর থম রচনা। ১৯৭০ সােল িকছু সহেযাজন-

িবেয়াজন সহকাের ‘ছায়া পেড়’ নােম ব ল পাবিলশাস থেক তাঁর থম গােয় া গে র বই 



 

কাশ পায়। তারপর আর িফের তাকােত হয়িন। িবপুল জনি য়তার জন  মূল ধারার গ -

উপন ােসর সে  সমা রালভােব িতিন িলেখ গেছন কেনল নীলাি  সরকােরর রহস  ভেদর 

কািহনী িসিরজ।  

বাংলা সািহেত  ‘েগােয় া’ গ  লখার পব খুব বিশ াচীন নয়। ইংেরিজ সািহত  থেক 

বাংলায় এই ধারার লখনীর আমদািন। পা াত  সািহত  তথা ইংেরিজ সািহেত  এডগার অ ানাল 

পা- ক থম সফল গােয় া কািহনীর লখক িহেসেব িচি ত করা হেয় থােক। পরবতীকােল 

চ ারটন থেক কানান ডেয়ল, আগাথা ি ি র পথ ধের ইংেরিজ সািহত  গােয় া গ  

লখেকর তািলকা দীঘ থেক দীঘতর হেয়েছ। িডেকে র ব -পিঠত ‘ি কস হাউস’ একিট 

গােয় া গ । তেব ডেয়ল বা ি ি  যভােব তােদর গােয় া কািহনী িদেয় সারা িব েক 

আকৃ  করেত পেরেছন, তমন সৗভাগ  অন  কােরার হয়িন। 

সয়দ মু াফা িসরাজ কৃত ‘েগােয় া কেনল’ একজন রহস ময় চির । তার বণনা౼মাথা 

জাড়া টাক, মুেখ চু ট, অবসর া  িমিলটাির অিফসার। িতিন জাপিত ও পািখ দখেত 

ভােলাবােসন; িকছুটা খামেখয়ালী কৃিতর মানুষ। তার হািসখুিশ মুেখ দামী চু ট আর সাদা 

দািড়র সে  লেগ আেছ বাংলা ছড়া আর বাগধারা। অেনক সমােলাচক মেন কেরন; কেনেলর 

য চহারার বণনা পাওয়া যায় তা নািক ফাদার দািতেয়েনর সে  অেনকটা িমেল যায়। এরই 

সােথ িতিন সৃি  কেরেছন কেনেলর সরকাির িহসােব জয় েক। জয়  অলস সাংবািদক অথচ 

কেনেলর িতিট অিভযােনর স ী িহসােব স অত  আ হী। আমরা জািন কেনেলর গ িল 

জয় র মুখ থেকই বিরেয় আেস।  

গােয় া কািহনী স েক বলা যায় এর মেধ  জীবেনর িভ মুখী বণময়তা থােক না; তাই 

অেনক সময় রচনা িল একেঘেয়িম দােষ দু  হেয় পেড়। িক  িসরাজ তাঁর কলেমর কৗশেল 

এবং ঘটনার িবিভ তায় সহেজই এই বাঁধা টপেক িগেয়েছন। এইসব রচনা িল তথা রামহষক 

রচনা িল ব িদন ধের পাঠকেদর মেনর চািহদা িমিটেয় আসেছ। এ িল হল౼বেনর আসর, 

ডম  িডিহর ভূত, কােলা বাে র রহস , কােলা মানুষ নীল চাখ, িপছেন পােয়র শ , সবুজ 

সংেকত, অ কাের রাতিবেরেত, কবেরর অ কাের, িনিষ  অরণ , নীল মািছ ইত ািদ। ‘আফগান 



 

হাউ  রহস ’ কািহনীেত একিট রহস ময় কুকুর ও ত-রহস  উ  ঘাটেনর টানটান ছিব। 

‘ক গেড়র ক াল’, ‘আিদম ক াল’, ‘ ধন রহস ’౼এর মেধ  রেয়েছ হত াকারী িনণেয়র 

রামা কর ঘটনা। িসরােজর এই গ িলর আেবদন কবল িশ  িকেশার মেনই আব  নয়, 

বয়  পাঠকেদরও আকৃ  কের তােল। এছাড়াও ‘ই েপ র ে র ৭ তদ ’, ‘িবষা  

জাপিত’, ‘েনপথ  আততায়ী’, ‘লালবাবুর অ ধান রহস ’, ‘কেনেলর একিদন’, ‘সমুে  মৃতু র 

ান’, ‘কাগেজ রে র দাগ’ ইত ািদ রহস  রামাে  ভরা কািহনী িল এই ধারার সািহেত র এক 

কীয়, গিতশীল ইিতহাস িনমাণ কেরেছ।  

সয়দ মু াফা িসরাজ সািহত , ইিতহাস, সমাজিব ান, ধম, দশন,  সািহত ౼ ভৃিত 

অধ য়েনর পাশাপািশ অিভ তার ে  দখা যায় মানুেষর পট ও তার বৃ েক অনুধাবন 

কেরিছেলন িনিব  মেন। তাঁর ভাষা িব ােন যমন অগাধ পাি ত  তমনই নৃত , ইিতহাস, দশন 

নানা িদেক অপিরসীম ােনর অিধকারী িছেলন। িসরােজর ফারিস, আরিবেতও িছল যেথ  

ান। তাঁর িনবািচত ব -িনব  িনেয় এযাবৎ দুিট স লন কািশত হেয়েছ। থমিট 

হল౼‘মুসিলম িচ কলার আিদপব এবং অন ান ’ এবং ি তীয়িট হল ‘কথামালা ১’।  

িসরােজর বে র মেধ  অন তম এবং পূণ হল ‘মুসিলম িচ কলার আিদপব’। এই 

ব িট থেক আমরা জানেত পাির মুসিলম িচ কলার আিবভাব ঘেট বাদশাহ বা শাসন 

কতােদর সাং ৃ িতক অিভ ায় থেক। মুসিলম জীবনভাষ  তথা শিরয়েত িচ কলা িনিষ  সােথ 

িচ কলা িনিষ  িছল ি ানেদরও। থম থম ধমযাজকেদর ভেয় ওরা তীেক আঁকত। 

পরবতীকােল ইতািলর রেনসাঁেসর সময় পুেরা দরজাটা খুেল যায়। মুসলমানেদর দরজাটা 

খুেলিছল পেরর যুেগ; তেব িচ কলােক ধেমর বাহন কেরনিন।  

ইউেরাপীয় িশ কলািবদরা মেন কেরন পারেস  যেহতু িশয়া স দােয়র মুসিলম 

আিধপত  িছল। তাছাড়া িশয়া আরবরাও একসময় পারেস  শাসন কেরেছ; তাই সই সমেয় 

মুসিলম িচ কলার িবকাশ ঘেটেছ। গজনীর সুলতান মাহমুদ িচ কলার পৃ েপাষক িছেলন। তাই 

িতিন পারেস র রাঈ নগরী জেয়র সময় সখানকার িচ কলা িল গজনীেত িনেয় আেসন। 

িচ কলা বা ভা য বশরীয়তী ােনও িনেজর াসােদ আঁিকেয়িছেলন সুলতান মামুদ।  



 

পারিসক িচ কলা এবং উ রািধকার জাত িহ ু িচ কলা ভািবত ভারতীয় মুঘল 

িচ কলার সৗ য আমােদর অিভভূত কের। মুসিলম িচ করেদর অি ত িচ েকই মুসিলম 

িচ কলা বলা হেয়েছ। আিদ মুসিলম িচ কররা িনসগ ও ােণর পাশাপািশ ধমেকও সমান 

 িদেয়েছন। তাঁরা যী র জীবনও িচি ত কেরেছন। মুসিলম িচ করেদর হােতই বাইেবেলর 

অসংখ  কািহনী িচি ত হেয়েছ। এই িচ কলার ধমীয় উপকরেণর মেধ  একিট অসাধারণ িবষয় 

হল ‘বুরাক’। বতমােন আমরা য সব বুরােকর ছিব দখেত পাই তা হল౼এলােনা চুল, নারীর 

মুখম ল, মাথার মুকুট পের ঘাড়ার িপেঠ বসা এবং ডানাওয়ালা ঘাড়া। বুরােকর িচ -ক নায় 

দেশ দেশ িবিভ  সমেয় পাথক  লি ত হয়। ি িটশ িমউিজয়ােম রি ত একিট ছিবেত 

বুরােকর িপেঠ পয়গ রেক সবেলােকর সীমাে  দখােনা হেয়েছ। তেব পয়গ েরর ছিব আঁকা 

কেঠারভােব িনিষ । তাই ধু বুরাকেকই দখােনা হয়।  

‘মুসিলম িচ কলার আিদপব’ িটর এক অন তম পূণ ব  ‘িয  ি ’। আমরা 

যী েক ি ান ধেমর বতক বেল জািন। িক  িসরাজ সােহব জািনেয়েছন যী  কােনা নতুন 

ধেমর িত াতা িছেলন না। মাণ িহেসেব িতিন আধ া বাদী ফারিস পি ত অধ াপক মিরস 

গােগেলর ‘িদ ি িমিটভ চাচ’ থেক উ ৃ িত তুেল ধেরেছন। ইসলাম মেত যী  কুমারী মিরয়েমর 

পিব  স ান হজরত ইসাই যী  নােম পিরিচত। মুসিলম জনকথা অনুযায়ী ইসলাম ধেমর আিদ 

 আদম। েগ িনিষ  ফল ভ েণর ফেল আদম ও ইভেক পৃিথবীেত চেল আসেত হেয়িছল। 

আদেমর দশম পু ষ হে ন হজরত নূর বা নায়া; িযিন মহা াবেন নৗকা ভািসেয়িছেলন। নূর 

িছেলন ঈ েরর পয়গ র। তাঁর দশম পু ষ হজরত ই ািহম ই দীেদর থম পু ষ। এই 

ই ািহেমর দুজন স ান౼ইসমাইল ও ইসরােয়ল। ি ান মেত ই ািহেমর স ােনর নাম 

ইসাজাক বা আইজাক এবং ইসমাইল। ইসলাম মেত, ই ািহেমর ছেল ইসমাইেলর ৭০তম 

মুসিলম ধম পু ষ হজরত মাহা দ (সা.)।  

যী র বাল  থেক যৗবেনর িতিরশ বছর বয়স পয  জীবন অ কারময়। উিনশ শতেক 

শ পযটক নতেকািভচ মেন কেরন—যী  বৗ  সাধুেদর সংসেগ কািটেয়েছন এবং পুরীর 

জগ াথ দেবর মি ের া ণ পুেরািহতেদর কােছ িহ ু ধম স েক ান লাভ কেরিছেলন। 



 

িতিন আরও জািনেয়েছন য, যী  তেরা বছর বয়েস ভারেত আেসন। িস ু  এলাকা হেয় 

ওিড়শায় এেস জগ াথ দশন কের ঘুরেত ঘুরেত িত ত প ছান। তাঁর মেত যী  সং ৃ ত ও 

পািল ভাষা শেখন; বদ ও বৗ  দশেনও পাঠ নন। তারপর পারস  হেয় প ােল াইেন িফের 

ধম চার  কেরন। যী  িছেলন ই দী বংেশর স ান। এই ই দীরা িনেজেদর বেলন 

ইসরােয়ল কুেলর মানুষ।  

কা ীেরর নগের একিট পুরেনা সমািধ ভবন পাওয়া যায়। ানীয় মানুষজন মেন 

কেরন সই কবরিট ইয়ুস আসেফর। আবার অেনেক এিটেকই যী  ি ে র কবর িব াস 

কেরন। তােদর ব ব  অনুযায়ী যী  ু েশ মারা যানিন। তাঁেক কবের দওয়ার পর তাঁর িশষ রা 

মলেমর সাহােয  তাঁর ত আেরাগ  কেরন এবং যী  গাপেন পারস  ও আফগািন ান হেয় 

কা ীর আেসন। কারণ এসব এলাকায় িনবািসত ই দীরা বাস কেরিছল। িতিনই তাঁেদর মেধ  

ধম চােরর পর মৃতু বরণ কেরন। 

সয়দ মু াফা িসরাজ ‘রামেমাহন এবং ইসলাম’ নােম একিট ব  রচনা কেরন। এই 

বে  িতিন জািনেয়েছন রামেমাহন বাল কােলই আরিব, ফারিস িলেখেছন, কারান পেড়েছন। 

তাঁর মেন ইসলাম যুি বাদ, এেক রবাদ, িনিখল ভারত ভাতৃ , সাম  এবং দশন করেণর 

গভীর ভাব পেড়। রামেমাহেনর পে  ইসলািমক ঘরানার বাইের অবি ত ইসলামজাত 

ঈ রত  এবং দশেনর িবে াহী ধারািটেক আ সাৎ করা স ব হয়। তারঁ রিচত ‘তুহফাত উল 

মুসাহিদন’ কৃতপে  একিট দাশিনক সনদ। এই ই াহাের ঘািষত হেয়িছল অ কার িবনাশী 

আেলা ালােনার ডাক। িসরাজ সােহব মেন কেরেছন যিদ রামেমাহন ঘািষত স ডাক এেদেশর 

ধমিব াসীরা নেতন তাহেল আমােদর িবশাল মাতৃভূিম খি ত হত না। িতিন য পেথ 

হঁেটিছেলন, স পথ নব-িনমােণর কাঠােমােত িহ ু আেছ, মুসিলম আেছ, ি ান আেছ। বদ, 

বাইেবল, কারােনর অ িনিহত সত  সই কাঠােমার িভি । রামেমাহন ইসলােম খঁুেজ পেয়েছন 

বদাে র সত , বদাে  খঁুেজ পান ইসলােমর সত েক আবার িতিনই বাইেবল আিব ার কেরন 

ভারতীয় ঋিষর িস া েক।  



 

িসরাজ ‘জীব ৃতু  অমরতা : িগলগােমেশর এেপক’ বে  আমােদর জািনেয়েছন 

িগলগােমেশর এেপক ি পূব সাত শতেকর লখা। এিট সৃি র মহাকাব ; িগলগােমেশর 

অিভযােনর অত া য উপাখ ান। িগলগােমশ িছেলন উ দ বা এিরেখর রাজপু । উৎশৃ ল, 

খামেখয়ালী, উ ত এবং মহাবলী এই রাজপুে র অত াচাের এেরখবাসী অিত । অমৃত স ানী 

িগলগােমশ বেলেছন জীয়নকািঠর স ােন। এই এেপক আেছ জীবেনর বা ব আকা া, স াস 

আর কিঠনতম সত । িগলগােমশ চায় পিরপূণ জীবন, অমরতা।  

সয়দ মু াফা িসরােজর ‘মুসিলম িচ কলার আিদপব’ সংকলনিটর উপিরউ  ব িল 

ছাড়াও আরও কেয়কিট উে খেযাগ  ব -িনবে র মেধ  ‘বনলতা ও হেলন’, ‘ইসলািম জাগরণ 

না আরববাদ’, ‘পুরেনা িজিনস কেতা পুরেনা’, ‘র ালফিফেচর ব ালা-বৃ া ’ ইত ািদ অন তম।  

িসরাজ তাঁর সািহত  জীবেন িবিভ  প -পি কায় শশব জীবন থেক  কের 

সামািজক টানাপেড়ন যমন তুেল ধেরেছন িঠক তমনই ভােব উেঠ এেসেছ কিব, সািহিত ক, 

চলি কার ভৃিত িণর মানুেষর কথা। সই সব লখা একি ত কের তাঁর মৃতু র পের 

কািশত হয় িসরােজর কথামালা িসিরেজর ব   ‘কথামালা-১’ (িডেস র, ২০১২)। এই 

বে  আেছ ধমীয় িব াস-অিব ােসর বয়ান, মানুেষর জীবন য ণার কথা। িনে  ব িলর 

িবষয় আমরা তুেল ধরার চ া করেবা।  

‘কথামালা-১’ সংকলন ে র থম িনব  ‘ থেমই সত িজৎ’। এই বে  িসরাজ 

বেলেছন বাঙািল ডাল ভাত খায়, সত িজৎ রােয়র রহস  গ  পেড়। িঠক তমনই াবি ক 

িনেজও সত িজেতর রহস  গ  পড়েত িগেয় টর পেয়িছেলন িবিচ  সব িবষেয় সত িজেতর 

নশা। একজন লখকেক পুরাত , নৃত  থেক  কের িব ােনর অিভসি  এবং মানুেষর 

তাবৎ িকছু অিধগম  িবষয় রহস  লখকেক ওয়ািকবহাল থাকেত হয়౼এ ব াপাের সত িজৎ এক 

উ ল র ।  

‘িনেরন দা’ শীষক িনবে  িসরাজ দখেছন াণ চা ল ময়, বপেরায়া অথচ সংযম ও 

দািয় েবােধ সেচতন কিব হেলন নীের নাথ চ বতী। উ ত দেহর মেতাই তাঁর মেনর গড়ন। 



 

িসরােজর সােহেবর মেত নীের নাথ কিবেদর জগেত অনন  এবং পিরিচত জেনর জগেত 

অসাধারণ।  

িসরাজ ‘আমােদর মািটর খবর’ িনবে  ষােটর দশেকর আলকাপ জীবেনর কথা তুেল 

ধেরেছন। এখান থেক জানা যায় এই সমেয় িহ ু-মুসিলম ত ণীরা আে  আে  আলকাপ 

ছাকরার ান দখল করেত থােক। এই আলকােপর পা র ঘেট ‘প রস’ নােম। অেনক 

জায়গায় আবার ‘েলেটা’ নােমও পিরিচত; তেব লেটা বা আলকাপ হল একই মু ার দুই িপঠ। 

আমরা জািন কাজী নজ ল ইসলাম কেশাের লেটা দেল যু  িছেলন এবং তার ফেল তাঁর 

কিবতা ও গােন পৗরািণক পদ তঃ ূ তভােব উেঠ এেসেছ। আলকাপ দেল থাকাকালীন 

িসরাজেকও রামায়ণ-মহাভারত, অ াদশ পুরাণ মুখ  করেত হেয়িছল।  

সয়দ মু াফা িসরােজর ‘কথামালা ১’ ব  ে র একিট উে খেযাগ  ব  হল ‘বাংলা 

সািহেত র শরৎকাল’। াবি েকর মেত বাংলা কথাসািহেত  এখনও শরৎকাল অথাৎ শরৎচে র 

রাজ  চলেছ। তাঁর সািহত  রচনার আি েক এমন িকছু আেছ, যা এখনও পাঠেকর মেন 

ি য়াশীল হয়। িতিন আরও জািনেয়েছন—এখনও বাংলা সািহেত  শরৎচে র কাঠােমা আঁকেড় 

ধেরই পরবতী অেনক লখকরা ; এেতই বাঝা যায় শরৎচ  জনি য় লখক িছেলন। 

আসেল শরৎচ  বাঙািল চিরে র এমন একটা ছাঁচ গেড় িদেয়েছন; যােত তাঁর গভীর দূরদিশতা 

এবং ােনর পিরচয় মেল।  

‘একিট রবী নােথর িবষয়’ িনব িট রম রচনাধমী। িসরাজ মেন কেরন য একিদন 

কােনা ব ি  গেবষণার িস াে  বেল বসেত পােরন য রবী নাথ নােম কােনা ব ি  িছেলন 

না। মাকসবাদী তাি েকরা রবী নাথেক বলেতও পােরন পঁুিজবাদী বুেজায়ােদর উ ািসত 

কিমউিন  য । এেক রবাদীরা বলেবন রবী নাথ তােদর। আেলাচ  বে  িসরাজ 

রবী নােথর ন ায় িবশাল িতভার মূল ায়ন করেত িগেয় িব য়ািব  হেয় এই ম ব িল 

কেরেছন। বাংলা সািহেত র অন তম কথাসািহিত ক িদেব ু পািলতেক িনেয় িসরাজ বেলেছন স 

একজন আধুিনক মানুষ এবং আধুিনক লখক। িদেব ু এেকবাের িনেজর জায়গায় অিবচল, 



তাঁর সব লখােতই িসরায়াস িবষয়। তাই াবি েকর ‘একিট সািহিত ক ব ি ’ িলখেত িগেয় 

মেন হেয়েছ িদেব ুেক বাদ িদেয় আধুিনক বাংলা সািহেত র ইিতহাস লখা স ব নয়।  

সয়দ মু াফা িসরাজ িছেলন সািহত  সাধক। ায় সারাজীবন ধের িনেজেক সািহত  

সাধনায় িনেয়ািজত কেরেছন। সই সািহত  সাধনার ফল প িতিন নানা পুর ারও পেয়েছন। 

অগিণত পাঠেকর া ও ভােলাবাসা থেক  কের পেয়েছন সরকাির ও অন ান  পুর ার। 

‘ভুয়ালকা পুর ার’, ‘িবভূিতভূষণ ৃিত পুর ার’, ‘ৈশলজান  ৃিত পুর ার’, ‘আন  পুর ার’, 

‘শরৎচ  ৃিত পুর ার’, উ রব  িব িবদ ালেয়র প  থেক সা ািনক ‘িড. িলট’ খতাব 

ইত ািদ। িসরাজ কিবতা, গ , উপন াস, গােয় া কািহনী, ব -িনব , নাটেক যেথ  দ তার 

পিরচয় িদেয়েছন। সয়দ মু াফা িসরাজ ২০১২ সােলর ৪ঠা সে র, কলকাতার নাইেটে ল 

হাসপাতােল শষ িনঃ াস ত াগ কেরন। তাঁর য়ােণর মধ  িদেয় বাংলা সািহত  ও সািহত ে মী 

পাঠকবগ একজন গিতশীল সমাজমন  মানুষেক িচরতের হািরেয় ফলেলন।  
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জুলাই িডেস র ২০১৩, পৃ. ৪৬৯   

১১.  িসরাজ, সয়দ মু াফা   :  সমকােলর িজয়নকািঠ; জুলাই-িডেস র ২০১৩, পৃ.  

৪৯৩    

১২.  িসরাজ, সয়দ মু াফা   :  ‘তৃণভূিম’, ক ণা কাশনী, কলকাতা, তৃতীয়  

মু ণ ১লা বশাখ, ১৪০৩, পৃ. ১৩১  

১৩.  তেদব     :  পৃ. ১৯ 

১৪.  মুেখাপাধ ায়, অ ণ কুমার  :  বাংলা উপন ােসর প ও রীিতর পালাবদল,  

দ’জ, কলকাতা, থম কাশ : জানুয়াির, ২০০১, 

পৃ. ২০৭-২০৮  

১৫.  িসরাজ, সয়দ মু াফা   :  ‘তৃণভূিম’, ক ণা কাশনী, কলকাতা, তৃতীয়  

মু ণ ১লা বশাখ, ১৪০৩, পৃ. ২৯   

১৬.  তেদব     :  পৃ. ১৭০   



১৭.  তেদব : পৃ. ২৩০ 

১৮.  তেদব : পৃ. ২৭৬ 

১৯.  তেদব : পৃ. ২০ 

২০.  তেদব : পৃ. ২১ 

২১.  তেদব : পৃ. ২১ 

২২.  তেদব : পৃ. ২১ 

২৩.  তেদব : পৃ. ২৪ 

২৪.  তেদব : পৃ. ২৫ 

২৫.  িসরাজ, সয়দ মু াফা : ‘বাস ান’, আন , ১৯৮৫, পৃ. ১ 

২৬.  তেদব : পৃ. ২ 

২৭.  তেদব : পৃ. ৩ 

২৮.  তেদব : পৃ. ১৪ 

২৯.  িসরাজ, সয়দ মু াফা : ‘অলীক মানুষ’, দ’জ, ১৯৮৮, পৃ. ৫২ 

৩০.  তেদব : পৃ. ১০১ 



 

৩১.  িসরাজ, সয়দ মু াফা   :  ‘ে ম-ঘৃণা-দাহ’, রবী  লাইে রী, ১৯৭৫, পৃ. ১১    

৩২.  তেদব     :  পৃ. ১২   

৩৩.  তেদব     :  পৃ. ১৩   

৩৪.  তেদব     :  পৃ. ২   

৩৫.  তেদব     :  পৃ. ১৩   

৩৬.  তেদব     :  পৃ. ৩৬   

৩৭.  তেদব     :  পৃ. ৩৯   

৩৮.  তেদব     :  পৃ. ১১৭   

৩৯.  তেদব     :  পৃ. ৮৫   

৪০.  তেদব     :  পৃ. ১১৫ 

৪১.  িসরাজ, সয়দ মু াফা   :  ‘কৃ া বািড় ফেরিন’, ক ণা কাশনী, ১৯৯৮,  

পৃ. ১৪৭  

৪২.  িসরাজ, সয়দ মু াফা   :  সরা ৫০িট গ , দ’জ পাবিলিশং, জানুয়াির  

২০০৭, পৃ. ৮০    

৪৩.  তেদব     :  পৃ. ৮১   



 

৪৪.  তেদব     :  পৃ. ৮৬   

৪৫.  তেদব     :  পৃ. ৮৬   

৪৬.  তেদব     :  পৃ. ৬৮   

৪৭.  তেদব     :  পৃ. ৭৫   

৪৮.  তেদব     :  পৃ. ১৩২   

৪৯.  তেদব     :  পৃ. ১০   

৫০.  তেদব     :  পৃ. ১১   

৫১.  তেদব     :  পৃ. ১৮   

৫২.  তেদব     :  পৃ. ৯৮   

৫৩.  তেদব     :  পৃ. ১২২   

৫৪.  তেদব     :  পৃ. ৫৪   

৫৫.  তেদব     :  পৃ. ৬০   

৫৬.  তেদব     :  পৃ. ১৫৬   
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