
ি তীয় অধ ায় 

‘‘ সয়দ মু াফা িসরােজর উপন াস : ইিতহাস ও রাজনীিত’’ 

মানুেষর জীবন যা ার ে  রাজনীিত ও ইিতহাস একিট গিতপথ তির কের দয়।  একজন 

সািহিত ক ইিতহাস ও রাজনীিতর নানা ঘটনা সািহেত  এেন তােক সািহত েণ স  কের 

তােলন। সািহেত  প ােশর দশক বা সম  িবশ শতক এক পিরবতেনর সময়; ধু বাংলার 

জন  নয়, মুিশদাবােদর খাশবাসপুেরর মেতা ঘুম  াম িলেকও জািগেয় িদেয়েছ। িসরােজর 

জ  ১৯৩০ ি াে র ১৪ই অে াবর। আমরা তাঁর জে র আেগর থেক ঘটনা িল খঁুেজ 

ইিতহােসর সােথ সমেয়র যাগসূ  াপন করার চ া করেবা। এই সে  থেমই ‘   

চতন চিরতামৃত’ ে  চতন েক উে শ  কের কািজ বেলেছন౼  

‘‘ াম স ে  চ বতী হয় মার চাচা। 

দহ স ে  হেত হয় াম স  সাঁচা।। 

নীলা র চ বতী হয় তামার নানা। 

স স  হও তুিম আমার ভািগনা।।’’১ 

রে র স েকর চেয়ও মািটর স ক অেনক বিশ পা । এেক ভৗেগািলক জাতীয়তা বা 

ভাষার জাতীয়তা বলাই যায়। ভাষা-ব েনর পেরা  কাজ আর  হেয়েছ আলাউি ন হােসন 

শােহর শাসনকােলই (১৪৯৪-১৫১৯)। চতন েদেবর শংসা বােক ই স কথা মাণ কের౼  

‘‘ ণরাজ খান কল কৃ  িবজয়। 

তাহা এক বাক  তার আেছ মময়।।’’২ 



 

অেনেকই মেন কের থােকন ‘ ণরাজ খান’ উপািধ হােসন শােহর দওয়া। িক  খেগ নাথ িম  

তা খ ন কের বেলেছন౼ হােসন শােহব রাজ  মালাধেরর অেনক পের। অথাৎ হােসন শােহর 

আেগ থেকই সুলতানরা বাংলা ভাষা ও সং ৃ িতর পৃ েপাষক িছেলন। এই বাংলায় িহ ু-

মুসলমােনর সহাব ােনর ফেল আপামর বাঙািল বদেল গেছ। পিরবতেনর ছাঁয়া লেগেছ ভাষা, 

সং ৃ িতর, পিরধান, বাস ান, লৗিকক আচার ও থােত। যাঁরা বিহরাগত মুসলমান তাঁরাও বংশ 

পর রায় বাংলায় থাকেত থাকেত িনেজেদর পাে  ফেলিছেলন; সয়দ মু াফা িসরােজর 

পিরবার এ সে  উে খেযাগ ।  

আমরা জািন সুলতািন আমল থেকই িহ ু-মুসলমােনর মেধ  ধম সম েয়র ফেল সৃি  

হেয়েছ সত িপর, বনিবিব, ওলািবিব নানা লৗিকক উপাসনা। ামীণ সমােজ খেট খাওয়া 

মানুেষর মেধ  এ িল আজও চিলত। সয়দ মু াফা িসরাজ তাঁর দাদু স েক 

বেলেছন౼‘‘ওহাবী আে ালেনর কড়া সমথক এবং গাঁড়া ফরািজ িছেলন।’’৩ িক  ওয়াহাবী ও 

ফরািজ আে ালেনর মেধ  পাথক  রেয়েছ౼ওয়াহাবীরা পৗ িলকতাবােদর কেঠার িবেরাধী 

িছেলন; এমনিক িপরেক তারঁা মানেতন না। অপরিদেক ফরািজ আে ালন বাংলার মািট থেক 

উেঠ এেসেছ। এই আে ালন বিশ ছিড়েয় পেড়িছল পূববে ; ফিরদপুর জলা এর ধানেক । 

পি মবে র িদনাজপুর, মালদা, মুিশদাবাদ, বধমান, নদীয়া জলায় তািরক-ই- মাহা িদয়ার 

ভাব বিশ ল  করা যায়। িসরােজর পিরবার মুিশদাবাদ জলার মানুষ হওয়ায় তিরকারই 

অনুসারী হওয়ার কথা িক  িসরােজর দাদু সবিকছুেক িমিলেয় হণ কেরেছন। 

সামািজক বাঁধা ও মানিসক দূর  থাকেলও বাংলার িহ ু-মুসলমান অিভ  জাতীয়তার 

ব েন িনেজেদর জিড়েয় িনেয়েছন। এখানকার মুসলমানরা যেহতু বিশরভাগই ধমা িরত এবং 

ইসলামীয় আচার ও ধেম কম অিভ তাস  তাই উ র ভারেতর মুসলমানরা তােদর 

সমেগা ীয় ভােবিন। বাংলায় িহ ু-মুসলমান িছেলন সবিদক িদেয় হয়। এই অব ায় িনেজেদর 

মেধ  একটা ীিতর স ক গেড় উেঠেছ। িসরাজ ‘রামেমাহন এবং ইসলাম’ শীষক বে  মেন 

কেরেছন, উিনশ শতেক বাংলায় য নবজাগরণ ঘেটিছল তার মূেল রেয়েছ ইসলাম। রামেমাহন 



 

রায় এেক রবােদর ধারণা পেয়েছন ইসলাম থেক; া  সমাজ িত ার মূেলও এই ধারণা 

কাজ কেরেছ।  

সয়দ মু াফা িসরােজর িপতা আ ুর রহমান ফরেদৗিস কংে েসর অসহেযাগ 

আে ালেন যাগ িদেয় জল খেটেছন। এই আে ালেনর টােনই িতিন রাজনীিতেত যাগ 

িদেয়েছন। মদ-গাঁজার দাকােন ভাঙচুর, িপেকিটং, িবেদিশ কাপড় পাড়ােনােত যু  থাকায় 

পুিলেশর হােত ার হেয় িতন মাস কারাবরণ কেরন। আমােদর আেলাচ  সমেয় ১৯৫০ 

ি পূব পািক ােন ফ য়াির-মাচ সংখ ালঘুেদর ওপর আ মেণর নানা ঘটনা ঘেট। পি মব  

ি পুরােতও সা দািয়ক িহংসা ছিড়েয় পেড়িছল। মুহ দ খুদাব  ও সয়দ বদ ে াজা নামক 

দুই িবধায়ক এক িববৃিতেত জািনেয়েছন౼‘‘মুিশদাবাদ জলার বহরমপুর এবং ইহার পা বতী 

অ ল িনমিততা ও বলডা ায় স িত য সা দািয়ক গালেযাগ হইয়ােছ, তাহার ফেল 

মুসলমানগণ িবেশষ আতি ত হইয়া পিড়য়ােছন। ইহার ফেল িকছু পিরবার পা বতী ডািমিনয়েন 

চিলয়া যাওয়ায় আমরা মাননীয় ম ী ভূপিত মজুমদারেক সে  লইয়া ওই অ ল পিরদশন কির 

এবং সম  ব াপার চে  দিখ।’’৪  

পূববে র ভাষা আে ালন চরেম প ছায় ২১েশ ফ য়াির ১৯৫২ ি াে । পািক ােনর 

রা ভাষা িক হেব তা িনেয় ; যিদও কে র নতারা উদুেকই াধান  িদেয়েছন। পূববে র 

ছা  ও বুি জীবীরা চেয়িছেলন গাটা দেশর অন তম রা ভাষা বাংলা হওয়া দরকার। ধানম ী 

২৭েশ জানুয়াির ১৯৫২ ি াে  ঢাকায় এেস বেলন রােজ  বাংলার পাশাপািশ উদুও থাকেত 

পাের। িতবােদ পূববে  ২১েশ ফ য়াির হরতাল ডাকা হয় এবং এই ছা  িবে াভ সামাল 

িদেত না পের পুিলশ িল চালায়। পুিলেশর িল খেয় ছা রা যখােন মারা যায় সখােনই 

পের িনিমত হয় শহীদিমনার। পরবতীেত পািক ান সরকার বাংলােক অন তম রা ভাষা িহেসেব 

মেন নয়। আমরা জািন শহীদেদর মেধ  বরকেতর আিদ বািড় মুিশদাবাদ জলার কাি  

মহকুমার বাবলা ােম। সয়দ মু াফা িসরাজ ও আ ুল বরকত সােহব বহরমপুর কৃ নাথ 

কেলেজ পেড়েছন। ‘আ  কথা’ থেক আমরা জানেত পেরিছ বরকত সােহব িসরােজর চেয় 

বয়েস দু-বছেরর বেড়া এবং ােস এক বছেরর িসিনয়র িছেলন। দুই াে র ঐক েক দৃঢ় 



 

করেত পূববে র পূণ ভূিমকা আেছ। পািক ােনর থম রা পিত ই া ার িমজার জ  

মুিশদাবােদ; মীরজাফর তাঁর িপতামহ।  

িসরাজ সােহেবর জীবেনর অেনকটা সময় কেটেছ আলকাপ দেল। িতিন এই দেল যু  

হেয়িছেলন মূলত আইিপিটর সাংগঠিনক তািগেদ। এই সমেয় িসরাজ ভারতীয় গণনাট  সংেঘর 

মুিশদাবাদ শাখার কাযিনবাহী সিমিতর সদস  িছেলন। তােঁদর নতা সুধীন সেনর িনেদেশ িতিন 

গণনােট র উপেযাগী লাকসং ৃ িতর খাঁেজ আলকােপ েবশ কেরেছন। 

আলকােপর যুবকেদর ি য় চচার িবষয় িছল বাঁিশ। তােদর মেধ ই িসরাজ বেড় 

উেঠেছন। এই বাঁিশই িসরাজেক আলকােপ জনি য়তা এেন িদেয়িছল। তারঁ নাটেক ও যা ায় 

অিভনয় করার অিভ তা িছল౼‘‘নাট  ভারতী নােম তাঁর একটা নাটেকর দলও িছল। সখােন 

িতিন ধু অিভনয় নয়, পিরচালনারও দািয়ে  িছেলন।’’৫ ১৪-১৫ বছর বয়স থেকই িতিন মে  

অিভনয় কেরিছেলন। িতিন ু েল পড়াকালীন ‘িসরােজর ’ নাটেক আিলবিদর চিরে  অিভনয় 

কেরেছন। িসরাজ যখন আলকাপ দেল ঢােকন তখন িছল আলকােপর সুবণ সময়। ি িটশ 

শাসনকােল সাধারণ মানুেষর ভাটািধকার িছল না, পরবতীেত াধীনতার পর ভাটািধকার 

ীকৃত হওয়ায় ভাটারেক তায়াজ করার জন  ােম ােম উ য়ন  হয়౼এসেবর ফেল 

আলকােপর াত -দশা অেনকটা কেট যায়। এই সমেয় আলকাপ ােমর পিরসর ছািড়েয় 

শহর িলেত েবশ  কের। িসরাজ জািনেয়েছন౼‘‘বহরমপুর শহের অেনকবার আলকােপর 

আসর কেরিছলাম౼অেনক দলই কেরিছল, তার মেধ  বার দুই মা  গণনােট র সংেঘর ডােক। 

আিম ছেড় আসার পরও এ গিত িছল। কলকাতার যা ার মেতা ােম গে  শহের িটিকট কেট 

 আলকাপ দল েলার আসর বসেতা। ১৯৬৪ ি াে  কলকাতায় চেল আিস। তার আেগর 

সাত-আটটা বছের ও াদ ঝাঁকসু এবং আরও ব  নবীন ও াদ আলকাপেক আরও উঁচুেত 

তুলেত পেরিছেলন।’’৬ অেনক সময় মলােক ক  কের আলকােপর আসর বসেতা। আর এই 

সব মলার অন তম আকষণীয় িবষয় হল জুয়া। এভােব গান-জুয়া- মলা অ া ীভােব জিড়েয় 

পেড়।  



 

িসরােজর ‘মায়ামৃদ ’ উপন ােসও জুয়ার স  আেছ౼‘‘গভীর রােত প াতীের আম 

বাগােনর নীেচ চ  জুয়ািড়র জুয়ার আসর। চ  জুয়ািড় এবার িবেনািদঘীেত মলা ডেকেছ। 

প কােলর পারিমট। এ অ েলর সরল সুেবাধ মানুষ েলা পাকার মেতা মলার আেলার িদেক 

ছুেটেছ। প কাল িতিট রােত গােনর আসর বসেছ। এলাকায়-এলাকায় ঢঁড়া িপিটেয় এেসেছ 

চ  জুয়ািড়র লােকরা। যা া না, বাউল ভাজা না, ঝুমুর না౼ ফ আলকাপ। আর আলকাপ 

যখন, তখন ও াদ ধন য় সরকােরর একা আসর সাত রাি ।’’৭ িসরাজ গণনাট  সংেঘর ত  

বা পেরা  িনেদেশ আলকােপ যাগ দন। অথাৎ তাঁর একটা দায় িছল মাকসবাদ চার করা। 

িসরােজর ব ু  িকরীিটভূষণ দ  িলেখেছন౼‘‘িসরােজর িছল উ  আকা া। স চেয়িছল অেনক 

বেড়া হেত, খ ািতমান হেত। স ব  জলার মেতা কােনা এক ু  জায়গায় আব  থাকেত 

রািজ নয়। স চায় াতি নী নদীর মেতা সামেনর িদেক এিগেয় যেত। নদী যমন ঝাপ-

জ ল, বন- া র ভদ কের এিগেয় যায়, িসরাজ খ ািতমান হওয়ার জন  সই রকম িশ া 

সং ৃ িত জগেতর িবিভ  লাকনাট , লাকগীিত, যা াপালা ও সািহত  স ে  চুর অিভ তা 

অজন কের স ুেখ এিগেয় গেছ।’’৮ পরবতীেত িসরাজ আলকাপ ত াগ করেলও আলকাপেক 

ভােলনিন। িতিন িনেজর লখার মধ  িদেয় আলকাপেক জীব  রেখেছন। বাঙািল সমােজ 

আলকাপ স েক আ হ বেড়েছ তারঁ রিচত ব , উপন াস, সা াৎকার ইত ািদ পেড়ই। তারঁ 

আেগ কউ আলকাপ িনেয় এভােব লেখনিন।  

সয়দ মু াফা িসরাজ রিচত ‘উ র জা বী’ (১৯৭৪) কথনিবে র আি েক লখা রােঢ়র 

মহাকািব ক িতেবদন। জ ু  কন ার অববািহকা সংল  িহজলভূিমর কথামালায় পূণ ‘উ র 

জা বী’ উপন াস। মুিশদাবাদ জলার শরীর জাপেট বেয় চেলেছ এই জ ু  কন া। িসরাজ এই 

উপন ােস াৈগিতহািসক যুগ থেক পুরাকথার যুগ িনঃেশিষত কের ইিতহােসর াচীন যুগ—বু , 

শশা -হষবধন অিত া  মানিসংহ- মাঘল শাসন-আলীবিদ, মুিশদকুলী ৃিতল  মধ যুগ পাঠ 

সমা  কের ইংেরজ উপিনেবশ ভারত-গা ী-ফরািজ-ভাব আে ালন পাঠরত ভারতবেষর আধুিনক 

সম রেকও তুেল ধেরেছন। উপন াসিট একুশিট পিরে েদ িবন ౼  

 



 

 ১. ভূেগাল ও ইিতহােসর দু-চার পাতা,  

 ২. একিট াচীন কড়চা,  

 ৩. জু া মৗলিবর কড়চা, 

 ৪. ফাদার সাইমেনর দুিবপাক,  

 ৫. ইয়াকুব তাি ক ও বশীকরণ,  

 ৬. রািঢ়র অে ি য়া,  

 ৭. শষ রােতর আ ক,  

 ৮. একিট কল  একিট েমর য়াস,  

 ৯. দােরাগা হািস,  

 ১০. একিট সা  অিভযান,  

 ১১. পালা বদেলর িদন িল,  

 ১২. কালেকতুর উপাখ ান-১,  

 ১৩. কালেকতুর উপাখ ান-২, 

 ১৪. গারাং ডা ার িফের এেলন,  

 ১৫. নকীব য় এবং িবেঘাষণ,  

 ১৬. শূেন র রািগণী,  

 ১৭. একিট িবিচ  লাকগাথা,  

 ১৮. িবে ােহর মুহূত,  

 ১৯. ওমর শেখর কীিত,  



 

 ২০. আন  সংবাদ, এবং  

 ২১. অ কার রােত এক অ  রলগািড়।  

সয়দ মু াফা িসরাজ ঔপিনেবিশক াম ভারতবষেক কীভােব ত  কেরেছন তারই ৃিতচারণ 

কেরেছন এই উপন ােস। এখােন িতিন মুিশদাবাদ তথা রাঢ় বাংলােক বাখিতন দিশত 

ােনােটােপর ছাঁেচ ফেল িবশ দশেকর থম িতন দশেকর রাজৈনিতক রেক ব বহার কের 

িবশ শতেকর সােতর দশেকর আখ ান িনমাণ কেরেছন। িসরাজ িনমমভােব িবেদিশ কাঠােমােক 

ত াখ ান কের এবং দশীয় লাককথায় আখ ান কাঠােমােক পদান কেরেছন। বাংলা 

ম লকাব , গীিতকিবতার য আখ ান কাঠােমা িসরাজ তােকই অেনকটা ি  কেরেছন অথাৎ 

একটা কািহনী বলেত বলেত তারই েয়াজেন অন  কািহনীর সীমায় েবশ ও ান ল  করা 

যায়।  

িসরাজ ‘উ র জা বী’ উপন ােসর থম পিরে দ এর ভৗেগািলক সীমা িনেদশ 

কেরেছন এইভােব౼‘‘ভাগীরথীর পি মপাড় বরাবর এঁেকেবঁেক চেলেছ দি ণ থেক উ ের 

রলপথ। হাওড়া-বারাহােরায়া লুপ লাইেন পেড় িচেরািট শন। কােটায়া জংশন পরেল 

ডানিদেকর জানালায় জ ু  কন ার লুেকাচুির  হয়। হাউিলর সাঁতা পার হেয় রলগািড় 

চেলেছ। বাঁেয় আেঁরাফর গভীর জ ল। দূর পি ম-দি ণ িদেক বাঁিক নদীর অববািহকা। সখােন 

িহজলভাট আর িবষা  ভলা গাছ। ডানিদেক মুসলমান চািষেদর গাঁ ডাবকই। িচেরািট শন 

ঘেরর িপছেন ডানিদেক াফ কায়াটার ছািড়েয় ধােপ ধােপ পূেব নেম গেছ মাঠ। সখােন 

মািটর রঙ লাল। িপছেন িতনেশা ফুট ভাগীরথীর মজা খাল। তরেশা বছর আেগ জ ু  কন ার 

এই িছল পথ। খাড়া পাহাড় মািট দগদেগ লাল। রাঙামািট, চাঁদপাড়া াম, যদুপুর াম। এেদর 

দু-িদেক িটলার মেতা উঁচু বাঁজা ভাঙা।’’৯ সয়দ মু াফা িসরাজ এই ভৗেগািলক সীমা বণনার 

পাশাপািশ খুবই সেচতনভােব পুরাকথার ৃিতেক তুেল ধেরেছন౼‘‘মােঝ মােঝ কাে েক 

সােয়বসুেবা কারা আেসন সখােন। মািট পরখ কেরন। জায়গায় জায়গায় মজুর িদেয় মািট 

খাঁড়ােনা হয়। লােকরা বেল, দাতা কেণর রাজধানী িছল রাঙামািট। সই সব লাকেদর 

ঠাকুরদারা বেল গেছ, মূল নাম কানােসানা। ক  বাউির মুমু ু  ছাটেলাক মানুষ। স মহাভারত 



 

পড়েত পাের না, আঁেরায়ার পািলতবাবুর কােছ েনেছ, কুি র জারজ ছেল িযিন౼কণ তাঁর নাম, 

এখােনই থাকেতন। তারঁ নাম বৃষ সন। বৃষ সেনর অ াশেন ল ার রাজা িবভীষণেক নম  

করা হেয়িছল। সিদন দাতা কণ সন মুেঠা মুেঠা সানাবৃি  কেরিছেলন নগের। তাই নাম হল 

কণসুবণ।’’১০ এর সােথ িসরাজ যাগ কেরেছন  ইিতহাসেক। িসরােজর বণনায়౼‘‘এই 

সিদন এেলন একদল পুরাতাি ক। তােঁদর মেধ  একজন অধ াপক িছেলন বজায় খামেখয়ািল। 

তাঁর ব ব , তরেশা বছর আেগ রাজা শশাে র রাজধানী িছল এখােন౼এই সই কণসুবণ। 

িহউেয়ন সাঙ এেসিছেলন এখােন। িলেখ িগেয়েছন ‘ লা- টা-িব-চী বা ‘ লা- টা- মা-িচহ’-এর কথা 

তাঁর মণ কািহনীেত। ‘র  মৃি কা’ মহািবহাের ংস ূপ আেছ এখােনই। ি শিট সংখারাম 

িছল। দু-হাজার বৗ  মণ বাস করেতন। সকাল সে  স িক গ ীর গমগমািন!’’১১ 

লখক দিখেয়েছন এখানকার মানুষরা আজ  ইিতহােসর ঐিতহ  বহন কের িহজল বন-

আঁেরায়া জ ল, জ ু  কন া-বাঁকী নদী- ােতর হাদের াম প েনর উ রািধকার পেয়েছ। 

মুিশদাবােদর গাকণ, গাবরহািট, মধুপুর, বলডাঙা, কাদাল ঘাট, রাঙামািট, ডাবকই, চাঁদপাড়া, 

যদুপুর এবং হাওড়া-আিজমগ  লাকাল মধ বতী রলে শন িচেরািটেক িনেয় ‘উ র জা বী’ 

উপন ােসর ব াি  লাভ কেরেছ। ফেতপুর পরগনা থেক আসা িবপ ীক ী গৗরা বাবু তার 

িবধবা মেয় ণলতােক িনেয় িচেরািট শেনর সংল  জায়গায় বসবাস  কেরন। শেনর 

জ ল  থেকই তারা এখানকার বািস া। কণ সেনর রাজবািড় ভাঙা-রাঙামািটর হ  বাউির 

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

হেয় যাওয়ার ঘটনােক ক  কের উপন ােসর কািহনী বাঁক িনেয়েছ। আঁেরায়ার জ েল বাঘ, 

সােপর পাশাপািশ হ র মেতা বাউির জািতর মানুেষর বাস করত। এখােন মূলত আিদম 

অিধবাসী, ািবড়, অি ক, নািডক জািতর মানুষরা বাস কের। তাছাড়াও সম  উপন ােস 

অন সর মুসলমান, তফিসলী জািত, উপজািত মানুষেদর আনােগানা ল  করা যায়। স েম 

উেঠ এেসেছ শন মা ার হা ার সােহব, কলটন সােহব, অগি বাবু, জজ হ ািরসন, পাদির 

সাইমন, অ ািস া  শন মা ার বাঙািল া ণ সুধাময় চ বতী, চাটরার বািস া ফরািজ 

ভাব আে ালেনর া জু া মৗলিব, ডাবকইেয়র ইয়াকুব তাি ক মুেখর কথা। এখােন িহজল 

তৃণভূিমর বন  আবেহ পিরেবিশত হেয়েছ ইিতহােসর সমাজতাি ক িবে ষণ। লখক ঘটনা েম 



 

িবশ শতেকর ি তীয় দশেকর গা ীজীর অসহেযাগ আে ালন, িখলাফত, ফরািজ আে ালেনর 

ব - কৗিণক ব ব েক তুেল ধেরেছন। সমাজতাি ক ইিতহাস স  উেঠ এেসেছ িসরােজর 

কথায়౼‘‘জে িছলাম মুিশদাবাদ জলার রাঢ় অ েলর পাড়াগাঁেয়। বাইের চারপােশ সারা এলাকা 

জুেড় য জনেগা ী, তােদর মেধ  অেনক দুধষ িহং  মানুষ িছল, যােদর দু- চােখ িছল হত ার 

নশা। ছাটেবলা থেক অেনক হত াকা  ও র  দেখিছ। কথায় কথায় র পাত হেত দেখিছ। 

মুসলমান চািষ, বাগিদ ও গায়ালােদর মেধ  ায়ই সংঘষ হত। …সংঘেষর উপল  বিশর 

ভাগই িছল মািট বা ফসল। িক  এেদর িছল বােঘর ভাব। একই অরেণ  এক পু ষ বাঘ অন  

পু ষ বােঘর অি  সইেত পারত না। এই দুধষ আিদম জীবনেক আিম ভালবাসতাম। তা 

পেত চাইতাম। এবং তা পেত িগেয়ই কৃিতর কাছাকািছ িগেয় পিড়। বেড়া আিদম সই 

জগত। াণী ও উি দ, পাকামাকড় ও মািটর ফাটল, উই িঢিব, শ াওলা ছ াক, পািখর, 

গাসােপর খালস ভরা সই আিদম স াঁতেসঁেত মািটর সে  মাটামুিট চনাজানা হেয় যায়। অন  

একিট বাধ িনেয় িফের আিস। বলেত  কির, স এক পৃিথবী আেছ, দুগম রহস ময়౼ যখােন 

র  ও অ র কােনা মূল  নই। সখােনই আেছ খাঁিট াধীনতা।’’১২ এই বন েবােধর রঙ িদেয় 

িসরাজ ‘উ র জা বী’ উপন ােসর চির েক িনমাণ কেরেছন।  

‘উ র জা বী’ উপন ােসর তৃতীয় পিরে েদর নাম ‘জু া মৗলিবর কড়চা’। সম  

উপন ােস জু া মৗলিবর উপি িত একটা লড়াইেয়র আবহ তির কেরেছ। স িছল গাকেণর 

পােশর গাঁ চিটরার মানুষ। মৗলিব সােহব ফরািজ স দােয়র ধম ; হানািফেদর থেক 

আলাদা। হানািফেদর িত জু া মৗলিবর ম ব ౼‘‘হানািফরা জাহা ামী౼নারকী। ওরা 

হারামেখার। ওরা গান বাজনা কের বা শােন। ওরা িবিড় তামাক খায়। ওরা কাছা িদেয় কাপড় 

পের। ওরা মেয়েদর পদায় রােখ না। ওরা মহরম উৎসেব তািজয়া গেড় লািঠ খেল মাতমজাির 

কের, অিবকল িহ ুেদর পুেজার শাভাযা া যমন। তাছাড়া ওরা নামােজর সময় নািভর ওপের 

দু-হাত জাড় না বঁেধ তলেপেটর িনেচ বাঁেধ।’’১৩ িতিন খবেরর কাগজ পেড়ন; িবখ াত ও 

জনি য় কলকাতার মুসিলম স ািদত প -পি কার াহক িছেলন౼‘আল এসলাম’, ‘নওেরাজ’, 

‘বুলবুল’, ‘ িল াঁ’, ‘সওগাত’, ‘ মাহ দী’ ইত ািদ। এই খবেরর সূ  ধের ি িটশ সরকােরর 

মেনাভাব, গা ীজীর স  গৗরা বাবুর সােথ আেলাচনা কেরেছ। িসরাজ আসেল এই চির িট 



 

িনমাণ কেরেছন তাঁর দাদুর আদেল। তারঁ দাদুও ওয়াহাবী আে ালেনর কড়া সমথক এবং গাঁড়া 

ফরািজ িছল। িসরােজর বাবাও গা ীজীর ডােক সাড়া িদেয় নন কা-অপােরশন আে ালেন 

ঝাঁিপেয় পেড়ন, জল খােটন।  

উপন ােস বিণত আঁেরায়ার জ েল বাঘেক ক  কের য ‘ঠাকুর’ নামক িমেথর জ  হয়। 

অথাৎ বন  াণীর মেধ  ঈ রােরােপর সূচনা౼এই কুসং ােরর িব ে  জু া মৗলিব ফেতায়া 

জাির কের। ধম সং ােরর এই জিটল জাল িছঁেড় মানুেষর মুি দানই মৗলিবর ঐকাি ক 

ই া౼‘‘ব ত ফরািজ আে ালেনর পটভূিমকায় বাহ প ি িটশ িবেরািধতা, িক  মূল উে শ  

ভারতীয় মুসিলমেদর আ ােক শাধন করা౼িহ ুে র ভাব থেক মু  করা।’’১৪ জু া মৗলিবর 

ধান ও শষ কতব  হেয়েছ ভারেতর মািট থেক ি িটশেদর উৎখাত করা। পাি  সাইমন যখন 

িহ ু-মুসলমান জােদর রাঙামািটর গ ার মজা সাঁতা অংশ ব বহাের িনেষধ কের তখন দখা 

যায় জা সকেলর মেধ  পাি  িবেরাধী িবে াভ। বােদর পােশ দাঁিড়েয় জু া মৗলিব ফেতায়া 

িদেয়েছ౼‘‘সাদা চামড়ার ি ানরা মুসলমানেদর বাদশািহ কেড়েছ, অতএব তারা মুসলমানেদর 

দুষমন। তােদর িব ে  জহাদ িব াসী মুসলমানেদর অবশ  পালনীয় কাজ।’’১৫ তার এই 

ফরমােনর জন  ি িটশরা তােক নজরব ী কেরেছ। বাউির পাড়ার সরা বাউির, যদুপুর, মধুপুর, 

আঁেরায়ার ওমর শখ ও ণলতােক িনেয় মৗলিব সােহব গাপেন ি িটশ িবেরাধী আে ালেনর 

ডাক িদেয়েছ। পাি -ি িটশরা সই গ  পেয় সাঁতার থেক তােদর িনেষধা া তুেল িনেয়েছ। 

জু া মৗলিব ফরািজ আে ালন কের গাঁেয়র মানুেষর কােছ ব িত মী ব ি  হেত চেয়িছল; 

চেয়িছল ি িটশ মু  দশ, ইসলািমক াচারীয় দশ। বাঘ হত া কের স ফরািজ মৗলিব 

থেক বাঘা মৗলিবেত পিরচািলত হেয়েছ। ওমর শখ চরকা কেট েদশী আে ালেন যাগ 

িদেয় শষপয  কারাবরণ কের।  

ডাবকইেয়র ইয়াকুব তাি ক, অ ুত দশেনর চারক। স শব সাধক। আমরা জািন রাঢ় 

ভূিম হল ত  সাধনার দশ। কাদলার ঘাট থেক মরা তুেল িনেয় িগেয় তার বুেক চেড় তারা 

সাধনা কের। িঠক তমনই ইয়াকুেবর ঘের অেনক মরা আেছ। স লুিকেয় কালী পুেজা কের। 

তাি ক ধেমর ইিতহােসর িদেক তাকােল দখা যায় এর উ েবর মূেল কােনা িনিদ  ধম নই। 



 

এিট ভারতবেষর একিট সু াচীন সাধন ণালী। িহ ু দশন ও ধেমর সং েশ তা কাথাও 

িহ ুত , বৗ  দশন ও ধেমর ভােব কাথাও বৗ তে র পলাভ কেরেছ। আবার কাথাও 

ইসলািম সং ৃ িতর ছাঁয়ায় িজন౼আমার বেশর ম ি েত ইসলািম তে র পিরচয় পাওয়া যায়। 

এেদর মেত মানুেষর দেহই াে র সকল মেতা, িনিহত এই ত  তাি ক বৗ  ধেম গৃহীত 

হওয়ার সােথ া ও উপায় ম দে র উভয় পাে  দুিট ধান নাড়ীর সােথ অিভ  বেল 

কি ত হয়। এই আচারতে র যথাথ উ রপু ষ ইয়াকুব তাি ক।  

‘উ র জা বী’ উপন ােস গা ী-কংে স, ফরািজ-ওয়াহাবী রাজনীিতর কথা উেঠ এেসেছ। 

পাি  সাইমন, জু া মৗলিবর আ াসী ধমা তাও চােখ পেড়। আেলাচনায় এেসেছ বাউির পাড়ার 

াি ক মানুেষর অন ােয়র িব ে  জাটব তার ছিব, ণলতার চিরে  সি  হেয় তার নতৃ  

অ ীকার কের জাট ভাঙার কথা। ওমর শখ, গৗরা বাবু ও ইয়াকুব তাি কেক িঘের িভ  িভ  

দৃি  িনেয় বাঙািলর ধম সম েয়র িচ  ধরা পেড়েছ। সব আেয়াজেনর ধান ও থমতম অি ম 

রাগ িহেসেব মানুেষর আিদম জব বাধই জেগ উেঠেছ উপন ােস।  

সয়দ মু াফা িসরাজ ‘মায়ামৃদ ’ উপন ােস আলকােপর উে ষ, গঠন ও পিরণত েপর 

সাথক িতিনিধ ধন য় ম েলর ওরেফ ঝাঁকসুর কথা িব ৃত বণনা সূে  মুিশদাবাদ সংল  রাঢ় 

ও বাগিড় অ েলর সুপিরিচত লাকনাট  আলকােপর ঐিতহািসক উপকরণ উেঠ এেসেছ। 

আলকােপর নামকরণ, আলকােপর া ও সৃি , আলকােপর গঠনরীিত, িবষয়ব , দেলর িবিভ  

ধরেনর মানুষ জেনর পিরচয় থাকায় উপন াসিটেত আলকাপ ত , েয়াগ ও রস েপ ধরা 

িদেয়েছ। এই উপন ােসর চির  সৃি  সে  িসরাজ জািনেয়েছন౼‘‘উপন ােসর চিরে র নােম-

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

অববািহকায় ামগ  হাটেমলায় উৎসেব িন দসেব লাকগাথা িবে ারণ কেরেছ। এই অত া য 

এবং পদী লাকনাট রীিতর জনি য়তা লাকসমােজ তম।’’১৬ 

‘মায়ামৃদ ’ উপন ােস িসরাজ সােহব লাকনাট  আলকাপ স েক য সম  তথ  

িদেয়েছন তা ইিতহাস স ত౼  



 

১. আলকােপর কােনা িলিখত নাটক নই।  

২. আলকােপর পালার নাম ‘কাপ’।  

৩. এর জ ল রিহমপুর। আিদ  বানাকানা-বনমালী দাস। এক চ ু হীন নািপত 

আিদেত জ  িদেলন আলকাপ।  

৪. দুেটা ছাকরা না হেল কােপ বড় অসুিবধা হয়।  

৫. সঙদার বা স াল না থাকেল আলকাপ চেল না।  

৬. তবলায় চালান বাজেছ; চালান বলেত দৃশ া রেক বাঝায়।  

৭. রােঢ় ভ  সমাজ আলকােপর িত এখনও মেন মেন িব প; তারা আলকাপ না বেল, 

বেল ছ াঁচড়া বা ছ াঁচড়।  

৮. গেন ( গানা করা ব ি ) লােকর নাস জাতভাই মুসলমান তা ছাঁেবই না, িহ ুরাও 

ছাঁয় না౼কাপড় তুেল দেখই পালায়।  

৯. প  মাদক িমিশেয় য নশা তার নাম প রং। ছাকরার কামর দালািন, আলগা 

ছড়া আর ও ােদর কিবয়ালী সব িকছু িনেয় প রস।  

১০. প ার ওপাের মালদেহ আলকােপর বড় খ ািত।  

এই সম  তথ িল ইিতহাস স ত। উপন ােস এই উপাদান িল ব বহােরর মধ  িদেয় 

আলকােপর একিট পূণা  িববরণ দান কেরেছন। আলকােপর উে খেযাগ  উপাদান হল গান ও 

ছড়া। এই উপন ােস ব ব ত গান ও ছড়া স েক িসরাজ জািনেয়েছন౼‘‘ য সব গান বা ছড়ার 

অংশ এেত দওয়া হেয়েছ౼ স িলও আলকাপদেল চিলত, অথাৎ আমার বানােনা নয়। ধু 

ঘটনা বা কািহনী অংশ সািহত  িশে র রেঙ রি ত করা ছাড়া উপায় িছল না, এই যা।’’১৭ অথাৎ 

এই গান ও ছড়া িলর ঐিতহািসক  ীকার করেতই হয়। যমন౼  



 

১.  ‘‘সই আমার গ াজল হ  

সই আমার গ াজল  

জ  জ  ডুবলাম যত পলাম না তা বুেকর তল।’’১৮  

২.  ‘‘(আিম) মানুষ দখেত এেসিছলাম ভেব౼  

(আমার) এমন জনম আর িক হেব।  

সা  হল দখা শানা চুিকেয় দব লনােদনা  

(এত) দেখও তা দখা হল না  

তল পলাম না ডুেব  

(আমার) এমন জনম আর িক হেব।’’১৯  

৩.  ‘‘বাংলা মা তুই কাঁদিব কতকাল।।  

( তার) সানার অ  করল ভ  র ধারায় লােল লাল।  

মেন কের হলাম াধীন  

আমার মােগা িচর পরাধীন౼  

হেয় এখন িবে র অধীন,  

অ  িবেন নােজহাল।।’’২০  

‘অলীক মানুষ’ বাংলা সািহেত র একিট অন তম রচনা। এই উপন ােস বিদউ ামান চির িটেক 

সামেন রেখ িসপাহী িবে াহ থেক ভারত ভাগ পয  সময়কাল অথাৎ ঊনিবংশ শতা ীর 

মধ ভাগ থেক িবংশ শতা ীর মধ ভাগ পয  সমেয়র কথা উেঠ এেসেছ। ইিতহােসর এক 

িবেশষ অধ ায়েক অত  তথ িন  ভি েত িব েপ বণনা কের িসরাজ ‘অলীক মানুষ’ 

উপন াসিটেক সেচতনভােব মহাকািব ক উপন াস িহেসেব গেড় তুলেত স ম হেয়েছন। 

যািমনীবাবু, হিরবাবুর সূ  ধের পুের গাপেন স াসবাদী কাযকলাপ  হেয় যাওয়া, ব ভ  

আে ালন, রাখীব ন উৎসবেক ক  কের িহ ু-মুসলমােনর িমলন য়াস বৃহ র াপেটর 

উপর দাঁিড়েয়েছ। িহ ু-মুসলমান- া , ধনী-দির , িশি ত-অিশি ত অজ  চির েক লখক 

উপন ােস ন খিচত এক উদার আকােশর মেতা উ ল কের তুেলেছন। লখক অনুস ানী 



 

দৃি েত ধরা পেড়েছ౼‘‘হিরবাবুর কাঁেধ হাত রেখ াস ছেড় বলেলন, ভাই শিফ! লাহাগড়ার 

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

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

িক  এই িবরাট কােজ আদশবােদরই েয়াজন। আদশবাদ িশ া ছাড়া গেড় ওেঠ না।’’২১ তাই 

তারা ামীিজ সংেঘ যাগদান কেরেছ। মুসলমান মানুেষরা িনজ স দােয়র াত -ধম িনেয় 

শি ত হেয় উেঠিছল তা বাঝা যায় শিফউ মােনর কথায়। স বেলেছ౼‘‘ ামীিজ সংেঘর সদস  

হওয়ার পর একটা িবষয় ল  কির াব ঘের ব  িবখ াত ব ি  এবং সাধু স াসী িদেকর িচ  

লটকােনা িছল। সকেলই িহ ু। মধ েল দবী কািলকার কা  ছিবিটর সামেন দাঁড়াইয়া সকল 

সদস  করেজােড় ম ক ঈষৎ নত কিরয়া ণাম কের এবং অনু  ের ‘আিম দশ মাতৃকার 

জন  াণ বিলদােন ত’ এই বাক িট ম িবৎ উ ারণ করা হয়। ধেমর িত ঘৃণা হতু থম 

থম সংেকাচেবাধ কিরতাম। মুসলমান বংশজাত বিলয়া নেহ। পের এই ি য়ার িত সে াচ 

কািটেত থােক। …িক  আশ া কিরতাম, এই ি য়া মুসলমানিদেগর দূের সরাইয়া রািখেব।’’২২ 

উপন ােসর ল ণীয় িবষয় হল গীতা, উপিনষদ থেক উ ৃ িত ব বহার, পাশাপািশ েটা, হামার, 

েগা, িকটস, বাদেলয়ার-এর মেতা মন ী লখেকর ম ব । শিফউ ামােনর সূ  ধেরই এ িল 

উপন ােস উেঠ এেসেছ। তাছাড়াও রেয়েছ দাে র ‘ইনফারেনা’, কাফকার রিচত ‘ মটামরফিসস’-

এর কথা। এরই পােশ সহাব ান াক ইসলাম যুেগর আরব কিব জুয়ােহর িবন আবসালমা এবং 

বৗ  দাশিনক পকুধ কচায়েনর। উপন ােস আরিব, ফারিস, সং ৃ ত, পািল, ইংেরিজ ভাষার িনপুণ 

েয়াগেক কুিনশ জানােতই হয়।  

‘অলীক মানুষ’ উপন ােসর ‘র  িতলক’ অধ ােয়র েত িসরাজ জািনেয়েছন౼‘‘বাংলা 

১২২৯ সেনর ভ ১০ই বশাখ স ারাে  আমার থম নরহত া।’’২৩ অথাৎ এতিদেনর 

আিদমতা, াম, কৃিতর পিরম ল ভেঙ উপন াসিট এক নতুন াপট রচনা কেরেছ। ামীণ 

নারীর র  রাঙা বুেকর ব থার কথা উেঠ এেসেছ আয়মিন চিরে । ফরািজ-ওয়াহাবী 

আে ালেনর ভােব ামবাংলার রমণীরা তােদর আপন স া লাকসং ৃ িতর ধারােক িবসজন 

িদেত বেসিছল। আয়মিনর মেতা সাহসী মিহলা সই ীণেতায়া ধারািটেক পুনজীিবত করেত 

সহায়ক হেয়েছ। এছাড়াও িসরাজ দিখেয়েছন মুসিলম সমাজ, া -িহ ু সমােজর ভাব-সংঘষ, 



 

িহ ু-মুসিলম অধু িষত বাঙািল সমােজ সা দািয়ক স ীিত ও অন িদেক িহ ুরা মুসিলমেদর 

কাণঠাসা কের রাখার জন  মুসলমানেদর মেধ  দুঃখ- বদনা ও অিভমােনর কথা। 

বিদউ ামােনর পিরবােরর মেধ ই ধমীয় আচার-আচরণ, সাং ৃ িতক ঐিতহ , িশ া-দী া িনেয় 

মতেভেদর পাশাপািশ িবেরােধর িচ  অি ত হেয়েছ। িতিন মুসিলম ধম , পূব বাংলার 

িবখ াত ফরািজ আে ালেনর ব া হািজ শিরয়তু াহর িশষ  িছেলন। এই ধমমেতর িত িতিন 

এতই অনুগত িছেলন য িনেজর ভাই ফিরদু মান সুিফ মজনুন হওয়ায় তা িতিন মেন িনেত 

পােরনিন। বিদউ মান িনেজর বড় ছেল নু ানেক দওবে র িবখ াত মা াসায় পিড়েয় 

খাঁিট মুসলমান িহেসেব গেড় তুেলেছন। মৗলাহােটর অিভজাত মুসলমান ও নবাবী এে েটর 

উ পদ  কমচারী চৗধুরী আ ুল বািরর উৎসােহ বিদউ মান তার ছাট ছেল শিফউ ামানেক 

ইংেরিজ শখােনার জন  হিরণমারায় পািঠেয়েছন। িতিন িনেজর জদ বজায় রাখার জন  শিফর 

িনবািচত কন া কুর সে  িবেয় দন মজ িতব ী ছেল মিন ামােনর। ায় িনবািসত 

িন ে শ শিফেক স মৃত বেল মেন করেতন। অিতির  ধমীয় গাঁড়ািমর জন  তােক খয়ড়াডাঙা 

ছাড়েত হেয়েছ। িক  তার মৃতু র পর অেলৗিকক কাযকলাপ স েক চিলত িকংবদি র ফেল 

িতিন বদুিপের পিরণত হন। শিফ চিরে  নাি কতা, অি বাদী দশেনর সে  আ -পীড়নকারী 

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

পা া পেশায়ারী, রশম কুটীর অত াচারী মািলক ািলন, অন  রায়, কা ু , মুি  ও আ ুর 

রিহমেক হত া ইত ািদ ঘটনা িলর মধ  িদেয়। াধীন বালা ও র ময়ীর িত তার আকষেণর 

মেধ  সূ  দয়বৃি র পিরচয় ধরা পেড়। নারীর িত শিফর আিদম আকষণ তার বাবার কাছ 

থেক উ রািধকার সূে  পেয়েছ। কামনা পীিড়ত অব ায় ঝেড়র রােত মসিজদ থেক 

বদুিপেরর সাইদার কােছ িফের আসা িকংবা আ ুেলর বউ ইকরাতেনর িত আকষণ; পু  

শিফর চিরে  আিদম বৃি র পায়ন উপন াসিটেক িব াসেযাগ  কের তুেলেছ।  

িসরােজর লখার পটভূিমেত য ভূিমখে র মানিচ  ধরা পেড়েছ তা হল౼বহরমপুর, 

লালবাগ, ভগবানেগালা, কৃ পুর, লালেগালা, পুর, হিরণমারা, মৗলাহাট এবং অিবভ  

বাংলার গ া-প া- া ণী- ারকা-ময়ূরা ী- ভরবী-জলি  নদী অববািহকার মুিশদাবাদ ও বীরভূম 

জলার অংশ িবেশষ। এই উপন ােস ১৮৫৭ ি াে র পর থেক ১৯৫৩ ি া  পয  রাঢ় 



 

বাংলার ামীণ পটভূিমেত সামািজক, রাজৈনিতক ও সাং ৃ িতক িদক িল কাশ পেয়েছ। 

বিদউ ামান সাধারণ মানুেষর কােছ জুর িহেসেব পিরিচত; লৗিকক-অেলৗিকক সব ঘটনারই 

িতিন পূবাভাস পান। মােয়র মৃতু  তােক টলােত পােরিন, কারণ তার মেত সটা হেয়েছ আ াহর 

একা  ই ায়। যুগধেমর কালাজ, িসপাহী িবে াহ, াধীনতা আে ালন, ব ভ  আে ালন, 

িততুিমেরর িবে াহ, বীরভূম-মুিশদাবােদর লাকজ সং ৃ িত, সং ৃ ত-বাংলা-ইংেরিজ-ফারিস-

আরিব-উদু শে র ব বহার হেলও বাংলার িত অেমাঘ টান ল  করা যায়। ঘটনা পর রা, 

পািরপাি ক ভাবনা, ফরািজ-সুিফ, বা বতা౼এসেবর ি েত িসরাজ বিদউ মানেক িচি ত 

কেরেছন। রাখীব ন উৎসেব িহ ুরা সমেবতভােব িমিছল কের মৗলাহােটর িদেক এিগেয় 

এেসেছ ব ভে র ইংেরজ আদেশর িব ে  েখ দাঁড়ােত। মুসিলমরা ি ধা িবভ  হেয় িমিছল 

মাকািবলার উে েশ  রণসাজ িনেল বিদউ মান তােদর িনবৃ  কেরেছ। বাঝা যায় বিদউ মান 

ধেমর মৗলবােদর পই ধু নয়, বা েবর জিমেত িতিন ধম সিহ ু ও; ইংেরজেক শ  ভাবেতও 

তার ি ধা হয়িন। িমিলত শি র েয়াজনীয়তা ধেমর গাঁড়ািমেক পরািজত কেরেছ। ইিতহােসর 

উপাদােন ভরপুর এই উপন ােসর িকছু িবষয় ল ণীয় হেয় উেঠেছ౼  

১. ‘অলীক মানুষ’ উপন াসিট থাগত রাজা-বাজরার ইিতহাস নয়। রাজা থেক জিমদার 

হেয় িশি ত-অিশি ত, গিরব, ধম াণ, নাি ক, অেলৗিককে  িব াসী সবার াণব  

কৃত ইিতহাস স িলত কেয়কিট যুেগর িতফলন ঘেটেছ।  

২. বাংলার ধম, সমাজ, রাজনীিত, অথনীিত এক আ য ছাঁয়ায় পাঠেকর মেনােযাগেক 

আকৃ  কেরেছ। িহ ু , মুসিলম, া , ি ান সব ধেমর ধািমক মেনাভাব থেক মানিবক 

দৃি ভি র িনযাস ল ণীয়।  

৩. িসপাহী িবে াহ, াধীনতা আে ালন, ব ভ  আে ালন, িততুিমেরর িবে াহ সব 

িমেলিমেশ এক সামািজক বাতাবরণ সৃি  কেরেছ।  



 

৪. মুিশদাবােদর বহরমপুর থেক লালবাগ থেক ভগবানেগালা থেক কৃ পুর থেক 

লালেগালা, প া ও গ া তীরবতী থেক বীরভূেমর াম িলর লাকসং ৃ িত উেঠ এেসেছ। 

এই রাড ম াপ িসরােজর অনবদ  সৃি ।  

৫. উপন ােস সব ধেমর দাশিনক িচ া-ভাবনার িতফলন সমেয়র িনিরেখ তার িবচার, 

সমাজ নীিতর সােথ তার যাগ; মানুেষর মেধ  তার িতফলন- ভাব এবং ঘটমান 

জীবেনর অিনিদ  পেরখা আর তার মেধ  সম য় ঘেটেছ।  

সয়দ মু াফা িসরাজ ‘জানমাির’ উপন ােস ইিতহাস, পুরাত েক িমিলেয় িদেয়েছন আ িলকতার 

বাঁধেন এবং গেড় তুেলেছন এক আধুিনকতার নতুন িদ লয়। সখােন মতা দখেলর রাজনীিত 

মানুষেক স ােসর পৃিথবীেত িনবািসত কের, মতাবানেদর রাজৈনিতক চিরতাথতায় দির  

ামীণ মানুষ ঘাতেক পিরণত হেয় মেত ওেঠ পার িরক হনন উ ােস। এইভােব িতিন ভয়, 

বীভৎসতা, মৃতু েক িমিলেয় বণনা কেরেছন এক বধ ভূিমর কথা; তাই হল জানমাির। মহকুমা 

শহরমুখী িপচ রা ার দু-পােশর খ  ভূিম সই সুদূর ইংেরজ আমল থেকই িছল ঐিতহ মি ত 

নাম ান  ল া । িসরােজর কথায়౼‘‘এই া ন নাম ান  ল াে  দাঁড়ােল দি েণ মুসিলম পি  

চ ু েগাচর হয়। …ওই পি িটর এিদকাংেশ ভাঙাপাড়া, ওিদকাংেশ নামুপাড়া, এভােব লি ত। 

কােনা অতীতকাল থেক দুই পাড়ার দুই তােলবর ব ি র মেধ  পু ষানু েম । ে র মূল 

মািট নয়। এটাই আ য, নারীও নয়। স িক ভু ? এও হয়েতা অধসত । … কউই এই 

হঁয়ািলর জট ছাড়ােত না পের Hegemony এই ইংেরিজ শ িটর িদেকই অ ুিল িনেদশ 

কেরন। …ডাঙাপাড়া-নামুপাড়ার এ া-অিডনাির মা া া  ঐিতহ গত  কখেনা মােঝ মােঝ 

িবষা  সােপেদর মেতা টানা হাইবারেনশেন ম  থােক এবং সুি -কাল কখেনা িতন বা চার 

বছরও দখা গেছ, অ ত বেড়া আকাের ‘িফিনস’ ঘটার পর।’’২৪ এই িববােদর ঐিতহ  স ােন 

লখক িফের যান ইংেরিজ আমেল যখন জলােবােডর হােত থাকা এই পাকা সড়েকর উ ের 

িছল িহ ু পি , মুসলমান পি । এই দুই পি র নতৃ ানীয় ইউসুফ ও াণনাথ াধীনতা 

আে ালেন যাগ িদেয় কারাবরণ কের। তখন দুই পি র মানুষজন সি িলত ঐক ব  হেয় 

ইংেরজেদর িব ে  াগান িদেয়েছ। াধীনতার পর ইউসুফ এবং াণনােথর মেন হেয়েছ এই 



 

আজািদ িমেথ । তারপর দি ণ িডিহর অেনক রদবদল ঘেটেছ, বদল ঘেটেছ মূল েবােধরও; তাই 

‘ইেয় আজািদ ঝুটা হ ায়’ াগান িদেত পেরেছ। িসরাজ িলেখেছন౼‘‘ সই াণনাথ, বৃ  িক  

তখনও াণব , আজািদিট েম সত  সাব  কেরন, কারণ চােখর সামেন নেপারা দই মের 

িদি ল, িতিন ভােট জেতন এবং তাঁর পািট সরকার গড়েল হে  উ া েদর পা া িবিল 

কেরন।’’২৫ এই িব বী পু েষর মৃতু র সাত বছর পর তার জায়গা দখল কের তারই 

উ রািধকারী আইনজীবী পু  বীের ౼‘‘আরও আ য ঘটনা পর রায় এরঁ পু  াং  ওরেফ 

ছাটন িব েবর দশেক কেলজ ছেড় নকশাল হেয় কেয়ক বছর এবং আিশর দশেক এলাকার 

‘মািফয়ািলডার’ গণ , পা া যার দি ণ হ ।’’২৬ মতা কােয়ম রাখেত তারা জেড়া কেরেছ 

আ য়েভাগী দু ৃ তীেদর; ডাঙাপাড়ার িনয় ণ ছাটেনর ডান হাত পা া হােসেনর, নামুপাড়া 

রেয়েছ হা েনর খাসদখেল। ঔপন ািসেকর কথায়౼‘‘ মৗজা দি ণ িডিহর এই দি ণাংেশ 

নসিগক াধীনতা౼ সখােন রা  নই, সরকার নই, পুিলশ ও সনাবািহনী নই। এমনিক 

কােনা কােনা বাবু এই লি ত পি িটেক সেকৗতুেক ‘িমিন পািক ান’ বেল বণনা করেতন। … 

উ রাংশ হাইওেয়র দু-ধাের বাজাের িহ ু-মুসলমান পাশাপািশ বাস অধুনা, …। বরং তারা সংঘষ 

ও র পাত িলন, ঘরেপাড়া ছাই িলন এনজয় কের। লুেঠর ধন কেনও গাপেন। মানুেষর 

শঠতার চেয় কনাকাটার অ কার রাত িলনেকই তখন অিধকতর শঠ মেন হয়।’’২৭  

সয়দ মু াফা িসরােজর ঐিতহািসক উপন াস িলর মেধ  অন তম হল ‘প াবতী’ ও 

‘ পবতী’। প াবতী উপন াস আফগান েদশ কা াহােরর কােছ নুির ান রােজ র উপজািত 

কািথরেদর উপকথার িভি েত রিচত। কািথররা িবিভ  দেশ দসু েপ পিরিচত। এই জনজািতর 

পু ষরা িছল বীর ও সুদশন, মেয়রা সু রী। কািথর গা ীপিতর পু  িবশ বছেরর যুবক খ 

তার কাকােতা বান িরয়ার সােথ বাগদ া। িক  খ তােক িবেয় করেত চায়িন কারণ স জােন 

িরয়া তার দহমন অন  পু ষেক িদেয়েছ। েখর কােছ কােনা মাণ না থাকায় স পরামশ 

িনেত যায় িপর সামা ােশর কােছ। একজন কািথর জনজািতর মানুেষর সখােন যাওয়া অত  

িবপ নক। খ মেন কের িপর সামাে েশর অেলৗিকক মতা আেছ। খেক সামাে শ 

অভ থনা জািনেয়েছন িবেশষ আ হ িনেয় এবং তার সােথ এেসেছন কািথরেদর দেশ। এবং 

তােদর সােথ এেসেছ প াবতী; সুলতান কারা বরহাম বা কােলা বারহােমর ধানা মিহষী। 



 

প াবতী িছল পূববে র, প া নদীর তীেরর কন া; তােক ছেলবেল ধের এেন অ  ব বসায়ীর 

ছ েবেশ সন রা সুলতােনর হােত তুেল িদেয়িছল। সুলতান এ ধরেনর ি , শ ামল বণ পছ  

করেতন। সুলতােনর উপি িতেত হােরম প াবতীর পে  িনরাপদ নয়, তাই সামাে শ তােক 

িনেজর সে  কািথরেদর রােজ  িনেয় এেসেছন। সুলতানার পিরচয় িদেয়েছন বৗ  মণা বা 

স ািসনী িহেসেব। 

খ িপর সামাে শেক গভীরভােব া কের। সামাে শ নানা িবদ ায় পারদশী িছেলন; 

ি ক অ া ন বা অি  গালেকর ব বহার জানেতন। িবষয়িটেক অবশ  লােকরা তার অেলৗিকক 

শি র পিরচয় মেন কেরেছ। িতিন কািথরেদর দেশ এেস তােদরেক নতুন রণ িবদ ায় িশি ত 

করেত উেদ াগী হেয়েছন। স আশা কেরেছ একিদন াধীন কািথর রাজ , এমনিক িব ীণ 

সা াজ  গেড় উঠেব। ইিতমেধ  খবর এেসেছ সুলতান যুে  াণ হািরেয়েছ। তাই সামাে শ 

প াবতীেক কািথরেদর কােছ হণেযাগ  করার জন  কািথর িমিলত জনজািতর সামেন িনেয় 

আেসন। সামাে শ বাঝােনার চ া করেলন কািথর ধম আর প াবতীর িহ ু- বৗ  ধম 

সমাথক। িক  অ ত ািশতভােব খ প াবতীেক সবার সামেন তুেল িনেয় িববাহ কেরেছ; 

কািথর মানুষেদর কােছ এমন রা স িববাহ িস । এই দেখ সামাে শ মমাহত হেলন এবং 

প াবতীর পিরণিতর জন  িনেজেক দায়ী কেরেছন। সামাে শ পেথ বিরেয় পেড়েছন এবং 

পেথই তার মৃতু  হেয়েছ। প াবতী ি তীয় িববােহ সুখীই হেয়েছ।  

িসরাজ একিট , বন  অথচ সৗ য ি য় জনজািতর জীবনিচ  িচি ত কেরেছন 

দ তার সােথ। উপন ােস সামাে শ ব িত মী চির , তাঁর ান অসীম। অেলৗিকক মতার 

খ ািত তােক কের তুেলেছ ায় িমেথর ব ি । মানুেষর িব াস সামাে শ ব  শতা ী জীিবত 

িছেলন। মানুেষর পাশাপািশ প -পািখর ভাষাও বুঝেতন বেল লােকর িব াস। যুবক েখর 

আকি ক িববােহ তার  ংস হেয়েছ এবং ডেক এেনেছ তার মৃতু । সামাে শ ধেমর 

মানুষরা তােক িচরকাল িপর বেলই স ান, া কেরেছ। িহ ু ও বৗ  দশেনও তার যেথ  

বু ৎপি  িছল।  



 

‘প াবতী’ উপন ােস প াবতী থেম এক আফগান সুলতানা, পের এক উপজািতর বধূ 

হেয়েছ। িঠক তমনই ‘ পবতী’ উপন ােস জিজয়ার ি ান রাজকন া সামািন িফিজলবাশ 

তাপােশর মিহষী হেয়েছ। িফিজলবাশরা িছল দুধষ তুকী যা া। উপন াস থেক জানা যায় 

তািপন শরবাির খােসর কাটা মু ু  পারিসক শাহেক উপহার িদেয় কুিহ ান রাজ  পুর ার প 

পেয়িছল। যিদও এর মেধ  িছল শঠতা। তািপন শরবািরর কৃত হত াকারী িছল না, স পবান 

ও শি মান হেলও কৃত অেথ পু ষ িছল না। তািপন নারী সেজ নৃত গীত করেত 

ভােলাবাসত, আকৃ  হত পু ষেদর িত। ামীণ বনেদবীর ছ েবেশ জিজয়ার রাজকন ােক হরণ 

কের এেন মিহষী করেলও তার কৗমায হণ করেত পােরিন। অপরিদেক মিহষী সামািন সুদশন 

ত ণ বা া বারমােকর িদেক দৃি  িদেয়েছ। তািপন সবাইেক জানােত চায় স িবে র অন তম 

 সু রী সামািনর মািলক। স বা া বারমাকেক বাধ  কের সামিনর ন  সৗ য দখেত। 

এই কথা সামািন জানেত পের চ  ু  হেয় বারমাকেক উে িজত, এমনিক বাধ  কেরেছ 

তািপনেক হত া করেত। হত ার পুর ার প মষপালক বারমাক সামািনেক িববাহ কের 

মসনেদ বেসেছ। এখােন িসরােজর একিট াচীন িক  সুিবিদত িমথ ইিতহােসর সােথ িমেশ 

গেছ। াচীন ািসকাল ঐিতহািসক হেরােদাতাস তার বণনা িদেয়েছন। সখান থেক আমরা 

জানেত পাির িলিদয়ার রাজা কাঁদল বা কা েনর এক পরমা সু রী রাণী িছল। কাঁদল িনেজর 

আন  কােরার সােথ ভাগ না করেল তৃি  পত না। তাই স একিদন সনাপিত গাইগসেক বাধ  

করেলন মিহষীর ন  প ত  করেত। রাণী স কথা জানেত পের সনাপিতেক ডেক 

জািনেয়েছ তার অনাবৃত, অনুপম সৗ য দেখেছ; এমন দুজন পু ষ জীিবত থাকেত পারেব 

না। রাজােক মরেত হেব, নয় সনাপিতেক, রাণীর কথায় সনাপিত রাজােক হত া কের মসনদ 

এবং মিহষীেক িনেজর করায়  কেরেছ। এভােবই িলিদয়ােত নতুন রাজ বংেশর সূচনা হেয়েছ।  

সয়দ মু াফা িসরাজ াচীন ইিতহাস থেক কািহনীর এই অংশ িনেয়েছন। অবশ  

পরবতীেত কািহনীর মাড় স ূণ অন িদেক ঘুের িগেয়েছ। এখােন িসরাজ বেলেছন আরব 

পযটক জাইদ িঘন ই ািহেমর ভােব বারমাক তার পূব ৃিত িফের পেয়েছ। বারমাক িছেলন 

কৃতপে  বৗ  ধমাবল ী। মণ আযক ও মণা য় ধারার পু  বারমাক। তার বাল  ৃিতর 

সে  িমেশ আেছ ভয়াবহতা। বারমােকর মা য়ধারােক ব িভচােরর অপরােধ ম ভূিমেত 



 

িনবাসন িদেয়েছ সংঘ কতারা। এই িনবাসন মােন ু ধা-তৃ া জিনত িতেল িতেল মৃতু । িভ  

পিরেবেশ বারমাক যা ভুেল িগেয়িছল, সই ৃিত িফের এেস তােক আ ুত কেরেছ। রাজ , ী 

সামািন সব তার কােছ তু  হেয় যায়౼ম ভূিমেত যায় হারােনা মােয়র অনুস ােন। িতিন এও 

জােনন য, এতিদন পর অি খ  ছাড়া িকছু খঁুেজ পাওয়া অস ব। এর মেধ ই বারমােকর ব থ 

েম তার া ন ভু-কন া িবলিকস আ হত া কেরেছ। িবলিকেসর িতিহংসাবশত চ া  

কের আতস কাঁেচর মাধ েম ম  সূয দখােত িগেয় বারমােকর দৃি ভি  ন  কের িদেয়েছ। শেষ 

সামািনর সােথ বারমােকর পুনিমলন হেয়েছ।  

ইিতহাস, সমাজত , পুরাত , িব ান িকংবা ধমত  সব িবষেয়ই িসরােজর ান আর 

িবদ ার গভীরতা পি ত মহেল উ  আসন এেন িদেয়েছ। িতিন নাচ-গান-অিভনেয় িনমি ত হেয় 

জলায় জলায় ঘুেরেছন। ােমর মানুষ, কৃিতর প-রস-গ  িনেয় িসরাজ বেড়া হেয়েছন। 

তাঁর লখার মূল উপজীব  িবষয়ই িছল ােমর কথা, মানুেষর কথা, দেশর কথা, কৃিতর কথা। 

স েরর দশেক লখায় সমাজ-ঐিতহ -রাজনীিত-ইিতহাস-িকংবদি  সব যন তারঁ লখার িশে র 

িশখর ছুঁেত চেয়েছ। বাংলার াম আর ােমর মানুষই বিশরভাগ ে  তাঁর উপন ােস িব  

চহারা িনেয় উেঠ এেসেছ। আর এখােনই রাজনীিতর ছায়া পিরেয় মানুেষর জীবেনরই গভীর 

অনুভেবর বণমালায় উ ল হেয় উেঠেছ িসরােজর ‘সাদা অ া ু েল ’, ‘রাখাল কড়াই’-এর মেতা 

আখ ান িল।  

িবশ শতেকর ায় পুেরাটাই িসরােজর সময়কােল পেড়। এবার তাঁর সমকালীন 

িবষয় িলেক তুেল ধরা হেব। এক পু ষ আেগর থেক ঘেট যাওয়া পূণ ঘটনা িল হল౼  

১. ব ভ  আে ালন (১৯০৫),  

২. ইি য়ান ইউিনয়ন মুসিলম লীেগর জ  (১৯০৬), 

৩. ভারতীয় জাতীয় কংে েস চরমপি -নরমপি  িবভাজন (১৯০৭),  

৪. ু িদরাম বসুর ফাঁিস (১৯০৮), 



 

৫. থম িব যু  (১৯১৪-১৯১৮),  

৬. জািলয়ানওয়ালাবােগ হত াকা  (১৯১৯), 

৭. আইন অমান  আে ালন (১৯২০), 

৮. চৗিরেচৗরায় থানায় অি  সংেযাগ (১৯২২), 

৯. দশব ু  িচ র ন দােশর মৃতু  (১৯২৫),  

১০. অসহেযাগ আে ালন (১৯৩০)। 

সয়দ মু াফা িসরােজর জ  ১৪ই অে াবর, ১৯৩০ ি া , মতা ের ১৪ই অে াবর, ১৯২৯ 

ি া । তারঁ সমসামিয়ক এবং পরবতীকােলর উে খেযাগ  ঘটনা িল হল౼  

১. ভগৎ িসংহ, কেদব ও রাজ র ফাঁিস (১৯৩০), 

২. সূয সেনর নতৃে  চ াম সশ  আে ালন (১৯৩০),  

৩. নতুন ভারত শাসন আইন (১৯৩৫), 

৪. ি তীয় িব যু  (১৯৩৯-১৯৪৫), 

৫. রবী নােথর য়াণ (১৯৪১), 

৬. ভারত ছােড়া আে ালন (১৯৪২), 

৭. কিমউিন  পািটর ওপর থেক িনেষধা া ত াহার (১৯৪২), 

৮. লয় রী বন া-দুিভ -মহামাির (১৯৪২),  

৯. নৗ-িবে াহ (১৯৪৬), 

১০. কলকাতায় দা া (১৯৪৬-১৯৪৭), 



 

১১. তভাগা আে ালন (১৯৪৬), 

১২. ভারত িবভাজন (১৯৪৭), 

১৩. ভারেতর নতুন সংিবধান হণ (১৯৫০), 

১৪. সারােদেশ সাধারণ িনবাচন (১৯৫২), 

১৫. ঢাকায় র া  ভাষা আে ালন (১৯৫২), 

১৬. নকশাল বািড় আে ালন ইি রা গা ী হত াকা , চীন-ভারত যু  (১৯৮৪), 

১৭. বাবির মসিজদ ংস (১৯৯২)।  

এছাড়াও নানা িবতক, দেশ একািধক জ ী হামলা, অসংখ  বার নানান াকৃিতক িবপযেয়র কথা 

িসরাজ উপন ােস তুেল ধেরেছন। িসরােজর সময়টা বা িবকই এক উথলপাথল সময়। অসেমর 

বাংলা ভাষা আে ালন, কিমউিন  পািটর ভাঙন, সা দািয়ক দা া, দুেটা যু , হাংির িববর 

জািত উপন ােসর জন  মামলা, কংে সেক উৎখাত কের থম বাম পিরচািলত সরকার ও সই 

সরকােরও অ  সমেয়র ব বধােন পতন-উ ান-পতন এবং নকশাল আে ালেনর উ ব। 

আধুিনককােল বাঙািলর জীবেন এটাই সবেচেয় িনণায়ক সময়। নকশাল নতা চা  মজুমদার 

স েরর দশকেক মুি র দশক বেল ঘাষণা কেরন। কিমউিন  সরকাের হেয়ও যু  

তাঁেদর এই আে ালন দমেনর চ া কের। কারণ নকশালেদর লড়াই িছল িস.িপ.এম-এর 

িব ে ও। রাজ ময় ব াপক িহংসা দখা যায়౼ জাতদার, পুিলশ কমী হত া থেক  কের 

িবেরাধী রাজৈনিতক দল িলর পর েরর নতা, কমী হত া; সই সে  মা াছাড়া রা ীয় স াস। 

যুবকেদর হােত তখন অে র ছড়াছিড়। ায় একই ঘটনা ঘেটেছ বাংলােদেশ মুি  যুে র সময়। 

িনরীহ বাঙািল সমাজ থম িহংসার পাঠ িনেয়িছল ি িটশ ভারেত িব বী আে ালেনর সময়। 

তারই নবীকরণ ঘেটেছ এই সমেয়। সাধারণ বাঙািল গৃহ  অিনরাপদ এবং আত  একথা 

িসরাজ উপন ােসর মধ  িদেয় তুেল ধেরেছন।  
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