
 

�সকত বে��াপাধ�ােয়র 'খা�বদাহন' উপন�াস� এেলােমেলা �নট সাচ�  কের পাই এবং এক রােতই পেড় �ফিল। 
উপন�াস� আমার �াভািবক ও গতানগুিতক পঠনঅভ�ােস সেজাের ধা�া �দয়। বই�র ইমপ�া� এতটাই �জারােলা 
িছল �য তা আমােক এক� রাত জািগেয় রাখেত �পেরিছল এবং আিম অিবলে� দজুনেক �স� পড়াই। িক� আিম পের 
ফাঁপের পেড় যাই এই �ভেব �য, এমন এক� িকতাব, যা িকনা ভাষায় নতুন, ভাবনায় �মৗিলক, তা এমন অনায়াস 
ডাউনেলােড চেল এেলা? 
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● �সকত বে��াপাধ�ােয়র 'খা�বদাহন' উপন�াস� এেলােমেলা �নট সাচ�  কের পাই এবং এক রােতই পেড় �ফিল। 
● উপন�াস� আমার �াভািবক ও গতানগুিতক পঠনঅভ�ােস সেজাের ধা�া �দয়। 
● বই�র ইমপ�া� এতটাই �জারােলা িছল �য তা আমােক এক� রাত জািগেয় রাখেত �পেরিছল এবং আিম 

অিবলে� দজুনেক �স� পড়াই। 

খা�বদাহন - ৮০ টাকা, �খেরাবাসনা ১০০ টাকা 
 
�শান �� 
 
�সকত বে��াপাধ�ােয়র 'খা�বদাহন' উপন�াস� এেলােমেলা �নট সাচ�  কের পাই এবং এক রােতই পেড় �ফিল। 
উপন�াস� আমার �াভািবক ও গতানগুিতক পঠনঅভ�ােস সেজাের ধা�া �দয়। বই�র ইমপ�া� এতটাই �জারােলা 
িছল �য তা আমােক এক� রাত জািগেয় রাখেত �পেরিছল এবং আিম অিবলে� দজুনেক �স� পড়াই। িক� আিম পের 
ফাঁপের পেড় যাই এই �ভেব �য, এমন এক� িকতাব, যা িকনা ভাষায় নতুন, ভাবনায় �মৗিলক, তা এমন অনায়াস 
ডাউনেলােড চেল এেলা? তাহেল িক ততটা পিরিচত নাম নয় এমন �কউ, িযিন উপন�াস িনেয় িনর�র পরী�া 
িনরী�া করেবন, িতিন �কাশক পােবন না, পােবন না �েমর মলূ�? 
 
অিনবায� ��� �িগত �রেখ বিল বাংলা ভাষায় উপন�ােসর িবক� পথ িক� আেগও খুেঁজেছন ঔপন�ািসেকরা। 
ধূয���সাদ, জগদীশ ��র �থেক জীবনান�, অিময়ভূষণ, কমল�মার, স�ীপন, শ�ামল সকেলর একটাই বদভ�াস 
িছল। �চিলত ভাষােক আ�মণ কেরা। অভ�� ভাবনায় আঘাত হােনা। মনেনর নতুন জগৎ গেড় �তােলা। একটা 
জায়গা ভাঙেত ভাঙেতই তাঁরা একটা জায়গা গড়েতন। এরাও �কাশক �পেতন না, এ�াি�শেম� এেদর �িত িবমখু 
িছল। এই ধারার �লখক সুিবমল িম� আেরা দঃুসাহিসক পেথ হাঁেটন। িতিন িনেজই িনেজর বই �বর করেতন। 
 
এই �য িবক� পথ, এই ক�কাকীণ� পেথ �য সব আখ�ানকার পািড় �দন, তাঁরা িনঃস� হেয় ওেঠন, িক� তাঁরা নতুন 
পেথর হিদশ �দন। ফেল এই ধারার উপন�াস, এই �িধ�ত ধারা িকছু জলেসচ চায়। ওই �যটু� ন�ূনতম জল �পেল 
সবজু বাঁচেত পাের ততটু�ই। এই কারেণ �সকেতর �লখা িনেয় সামান� দ�ু এক� কথা িলখিছ মা�। 
�সকেতর �লখার এই� িবেশষ� �য তা �ফেল সহেজ ওঠা যায় না। 'খা�বদাহন' বই� বইেমলােত আ�ন লাগার 
ঐিতহািসক পিরে�ি�েত িলিখত এক স�াটায়ািরক�াল উপাখ�ান। এই বই�র িলখনৈশলীেত আেছ ি�লােরর উপাদান , 
আেছ টানটান উে�জনা, আর, ভাষার মেধ� িমেশ রেয়েছ কােব�র িনিহত �ণ। �দেবশ রায় স�ীপেনর �লখা িনেয় 
�কাথাও বেলেছন, স�ীপেনর �িত� বাক�ই িনজ� ও �মৗিলক। �সকেতর �লখা পেড়ও একই কথা বলেত ইে� হয়। 
 
�পা� মডািন�� িক �স ব�াপারটা িবশেদ ব�াখ�া করা একটু ক�ন, িক� তার উদাহরণ �দওয়া হয়ত সহজতর। 
�সকেতর �লখা�িল উ�রাধুিনকতার �িতিনিধ� দািব কের । এই উে�াপা�া সমেয় �জারােলা �কােনা মতবাদ আর 
দানা বাঁধেছ না, িসে�েমর �িত িব�াস মানেুষর মন �থেক অ�িহ� ত। তাই যেতক ি�েশ �রেটািরকেক �সকত উপহাস 
কের চেলন, িক� পা�া �কােনা মতবােদর বদেল তােত �ঢেল �দন বিু�দী� িব�প। �নিত, �নিত, �নিত রচনা কের 
চেলন িতিন, পাঠক তাই �লখার পের শনূ�তার মেুখামিুখ দাঁড়ান। �সকেতর সব উপন�ােস িনেটাল আি�ক থাকেলও এই 
সব আসেল না-উপাখ�ান। 
 
একটা সমেয় যখন পূেজা সংখ�া পড়তাম, ল�� করতাম উপন�াস�িল গেত বাঁধা, এবং এক ধরেণর সুড়সুিড় �দওয়া 
িনয়মমািফক �যৗনতার উপাদান তােত থাকত। পুরেনা িকছু িসেনমােত আবার �দখা �যত নায়ক নািয়কার চু�েন�া 



হেল ক�ােমরা িবেশষ ভি�েত তােদর ধরত, কখেনা বা �দখােনা হেতা ফুেলর ওপর বসেছ �জাপিত। এই ধরেণর শ�া 
বাজারচলিত উপাদােনর হাস�কর িদক� মাথায় �রেখ �সকত খা�বদাহেন বারবার �যৗনতার পিরিচত পিরেবশ 
রচনা কেরন, এবং �সখােন �াইম�া�েক সেচতনভােব �ভেঙ �ফেলন �িত�ধ�ায়, বা�েবর মা�েত পাঠকেক িফিরেয় 
আেনন �সকেতািচত মিু�য়ানায়। 
 
�সকেতর ি�তীয় উপন�াস '�খেরাবাসনা' পড়েত িগেয় �দেখিছ রচনাৈশলীেত তা খা�বদাহন �থেক অন�রকম। 
খা�বদাহেন �লি�ত বােক� িমেশ িছেলা সমাসব� শ� ও অসমািপকা ি�য়া, �যেহতু ���াস উে�জনা �তির করা 
িছল �লখেকর উে�শ�। �খেরাবাসনােত �ছাট �ছাট বাক�। িক�, এই �লখােতও �সকত ি�লার এিলেম� এবং শািনত 
িব�েপর �ভাব অব�াহত �রেখেছন। সে� �লখক �মা�ফ িহেসেব এক� কের ��চ �রেখ �দন, যা উপন�ােসর সে� 
স�িত �রেখ এিগেয় চেল। �সকত িনঃসে�ােচ এই সব িচ� ও সে�ত ছিড়েয় িদেয় �যন পাঠকেক আ�ান জানান, এক� 
পিরসর গেড় উঠেত থােক। �তির হয় �লখকেচতন �থেক পাঠকমনেন পা�া অিভঘাত। বি�মচ� �থেকই বাংলা 
সািহেত� পাঠকেক কািহনীেত অ�ভু� � করার বাঙািল অভ�াস িছল। িক�, �সকেতর এই �য়াস �দেখ মেন হয় �য, এক 
ধরেনর �সিমও�� �কে�, �লখক-পাঠক যুগপৎ জারণ িবজারণ �ি�য়ায়, �লখক আ�াশীল। �সকত ভাঙেছন, 
সেচতন ভােব �ভেঙ চেলেছন �চিলত সািহেত�র ধারােক। �স�ত শি� চে�াপাধ�ায় �কাথাও বেলেছন: অপ�প ভােব 
ভাঙা, গড়ার �চেয়ও মহৎ কখেনা কখেনা। 
 
বহৃৎ ন�ােনাপুরাণ উপন�াস� সদ� �শষ করা �গল। এই উপন�ােসর সব চির� কা�িনক হেলও এক সমা�রাল বা�বতা 
�পেয় যায় �লখেকর রচনার �েণ। �কােনা িকছু �মাণ করা �লখেকর উে�শ� নয়, িক� �ামীণ জীবেনর এ-আখ�ান 
অিভনব। এ উপন�াস �কােনা সফল পিরচালেকর হােত পড়েল নতুন ধারার ছিব হেয় উঠেত পারত। �সকেতর 
ন�ােরশেনর ভি� কখেনাই পাঠকেক �া� হেত �দয় না। বই� আিম টানা পেড়ই �শষ কেরিছ। 
 
'িদন�িল রাত�িল' িনেয় আিম অেপ�া করিছলাম, গ�ার পােরর অন� আখ�ান পড়ব বেল। আিম চারবছর 
উ�রবে�, �দড় বছর কলকাতায়, এক বছর ম�ুইেয় ও �ায় এক বছর প�ািরেস হে�লজীবন কা�েয়িছ। ফেল এই 
�লখা পড়ার জন� উৎসুক িছলাম। এই উপন�ােস �ক�ীয় চির� � িবেশষ ভােব অ�ািলেয়েনেটড. �ত�াশা িছেলা 
�সকত এক �কৗমজীবেনর আখ�ান িলখেবন। িক�, হতাশার সে�ই জানাই, এই �লখায় তা পাইিন। স�াবনাতে�র 
�েববল আর পিসবেলর ফারাকটু�র কথা এই উপন�ােসর িব�ি�েত বলা হেয়িছল। িক�, 'িদন�িল রাত�িল'র 
আখ�ান আসেল এক ত�েণর আখ�ান, �য দশৃ�মান সবিকছুই িনজ� উদাসীন ভি�েত দ�ােখ। এই উপন�াস�র মলূ 
�ক� আিম ধরেত পাির িন। তেব, ল��ণীয় এই �য, �সকত নতুন �েচ�ায় ম� এবং িরিপট করেত ততটা আ�হী নন। 
 
�শেষ বিল, সু�মার রায় আমােদর হাসেত িশিখেয়েছন। মজুতবা আিল, পর�রাম, িশবরাম বাঙলা সািহেত�র এই 
ধারােক অব�াহত �রেখিছেলন। মােঝ অেনকটা ব�বধান। শীেষ�� ুও তারাপদ রায় ছাড়া অন� �কােনা নাম মেন পড়েছ 
না। মিব�িড�র এই দিুনয়ায়, রামগ�েড়র ছানার এই �দেশ, �সকত তাঁর �াভািবক ��ষ, িব�প, হাস�রস কলেম 
রাখুন। এ� তাঁর শি�। 
 
�সকেতর কােছ তাই �ত�াশা থাকেলাই। 



 


