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রাজনৈতিক উপৈযাস

রাজনৈতিক উপৈযাসসর সংজ্ঞা তিসি তিসে সমাসোচক আত্ভং হ া বসেতিসেৈ, ‘A
novel in which political ideas play a dominant role or in which
political milieu is the dominant setting’। অর্ভাৎ হে ধরসৈর উপৈযাসস
তবসেষ হকাসৈা রাজনৈতিক ্াবািেভ প্রধাৈ ্ূতমকা গ্র ণ কসর, এবং উপৈযাসসর
হপ্রক্ষাপট ত সসসব প্রাধাৈয পাে রাজনৈতিক পট্ূতম িাসক রাজনৈতিক উপৈযাস বো
ে। হমাদ্দা কর্া এই ধাাঁসচর উপৈযাসসর মূ ে তবষেবস্তু সব রাজৈীতি। হস রাজৈীতি
সমকােীৈ

সি পাসর, বা অিীসির, তকন্তু রাজনৈতিক বক্তবযতটসক বাি তিসে

উপৈযাসতটসক পড়া োসব ৈা।
সমাসোচক তেতেরকুমার িাে বতিমচসের ‘আৈন্দমঠ’-হক বাংোে হেখা প্রর্ম
রাজনৈতিক উপৈযাস বসে মসৈ কসরতিসেৈ। এিাড়াও রবীেৈাসর্র ‘ঘসরবাইসর’ ও
‘চার অধযাে’, েরৎচসের ‘পসর্র িাবী’, হিাপাে

ােিাসরর ‘একিা’, সমসরে বসু র

‘তবতট হরাসের ধাসর’ ও ‘ম াকাসের রসর্র হঘাড়া’, ম াসেিা হিবীর ‘ াজার চুরাতের

মা’, সমসরে মজুমিাসরর ‘কােসবো’, আখিারুজ্জামাৈ ইতেোসসর ‘তচসেসকাঠার
হসপাই’ ইিযাতি উপৈযাসসক রাজনৈতিক উপৈযাসসর িাতেকাে রাখা হেসি পাসর।

ববতেষ্ট্য:
১। রাজনৈতিক উপৈযাসস সাধারণি তবসেষ একতট হিসের বা ্ূখসের তবসেষ একতট
সমসের রাজনৈতিক পতরতিতির কর্া আসোচৈা করা ে।
২। এই ধরসৈর উপৈযাসস র্াসক তবসেষ ধরসৈর রাজনৈতিক আিেভ। হেমৈ স্বাধীৈিা
আসন্দােৈ তৈসে তেতখি উপৈযাসস তিতটেতবসরাধী অবিাৈ হিখা োে, ৈকোে
আসন্দােৈ তৈসে তেতখি উপৈযাসস তবসেষ মার্ক্ভবািী িেভসৈর পতরচে পাওো োে,
বাংোসিসের ্াষা আসন্দােৈ তৈসে হেখা উপৈযাসস উিুভ এবং ইসোতমক সংস্কৃতির
তবরুসে বাংো ্াষা ও সংস্কৃতির েড়াই হিখসি পাওো োে ইিযাতি।
৩। রাজনৈতিক উপৈযাস তসং ্াি হক্ষসেই তৈরসপক্ষ ৈে। হেখকসির বযতক্তিি
রাজৈীতি হেখাসক প্র্াতবি কসর। িাাঁরা অসৈকসক্ষসেই তবসেষ হকাসৈা রাজনৈতিক
িে এবং ্াবািসেভর সমর্ভক

ৈ। িাাঁসির এই তৈজস্ব রাজৈীতি হেখার মসধয ফুসট

ওসঠ। হেমৈ – সু ৈীে িসগাপাধযাে বাংোসিসের মুতক্তেুসের সমর্ভক তিসেৈ, তকন্তু
ৈকোে আসন্দােসৈর ৈে। িাই িাাঁর ‘পূ বভপতিম’ উপৈযাসস মুতক্তেুসের সাফেয এবং
ৈকোে আসন্দােসৈর বযর্ভিা হিখাসৈা

সেসি। অৈযতিসক ম াসেিা হিবী ৈকোে

আসন্দােসৈর সমর্ভক তিসেৈ, তকন্তু মুতক্তেুে তৈসে বাড়াবাতড় পিন্দ করসিৈ ৈা। িাাঁর
‘ াজার চুরাতের মা’ উপৈযাসস িাই মুতক্তেুে তৈসে কটাক্ষ এবং ৈকোে আসন্দােসৈর
সমর্ভৈ হিখসি পাওো োে। রবীেৈার্ সেস্ত্র এবং চরমপন্থী স্বাধীৈিা আসন্দােসৈর

সমর্ভক তিসেৈ ৈা, িাাঁর ‘চার অধযাে’ উপৈযাসস িাই চরমপন্থার সমাসোচৈা হিখসি
পাওো োে। িারােির িান্ধীবািী তিসেৈ, িাাঁর ‘ধােীসিবিা’ উপৈযাসস িাই িান্ধীর
প্রতি সমর্ভৈ ফুসট ওসঠ। েরৎচে চরমপন্থার সমর্ভক তিসেৈ, িাাঁর ‘পসর্র িাবী’
উপৈযাসস িাই সেস্ত্র আসন্দােসৈর সমর্ভৈ হিখা োে।
৪। রাজনৈতিক হেখা মাসেই িার মসধয একতট ক্ষমিা িখে এবং কিৃভত্ব িাপসৈর
িল্প র্াসক। হেমৈ ্ারসির স্বাধীৈিা আসন্দােৈ ্ারিবাসীর ইংসরজসির াি হর্সক
ক্ষমিা তিতৈসে হৈওোর কাত তৈ। এখৈ এই ধরসৈর হেখা ইতিবাচক বা হৈতিবাচক
সি পাসর। ক্ষমিািখে সম্ভব সে হসতট ইতিবাচক, বযর্ভ সে হৈতিবাচক। ৈকোে
আসন্দােৈ বযর্ভ সেতিে, িাই এই ধরসৈর উপৈযাসসর মূ ে সু র হৈতিবাচক।
৫। অসৈকসক্ষসেই ির্াকতর্ি সামাতজক উপৈযাসসর মসধযও রাজনৈতিক সু র েক্ষয
করা োে। সামাতজক উপৈযাসস সাধারণি একাতধক হেতণর েড়াই র্াসক। উচ্চতবত্ত
বৈাম তৈম্নতবত্ত, সামন্তিন্ত্র বৈাম পুাঁতজবাি ইিযাতি। এই েড়াইসকও আমরা রাজনৈতিক
উপৈযাস ত সসসব িৈয করসি পাতর, কারণ এর মসধয ক্ষমিা িখসের তবষে র্াসক।
িারােির বসন্দযাপাধযাসের ‘কাতেন্দী’ এই ধরসৈর উপৈযাস।
৬। প্রিযক্ষ বা পসরাক্ষ রাজনৈতিক অত্জ্ঞিা ৈা র্াকসে, রাজনৈতিক উপৈযাস হেখা
কতঠৈ। কারণ হসসক্ষসে অত্জ্ঞিার স্বল্পিা পূ রণ করসি

ে কল্পৈা তিসে বা

সংবািপসের খবর তিসে। ফসে হেখা সে পসড় কৃতেম এবং অতবোসয। সমাসোচক
সাধৈ চস্যাপাধযাে এই কারসণ সমসরে মজুমিাসরর ‘কােসবো’ উপৈযাসতটসক
রাজনৈতিক হেখা বসে স্বীকার করসি রাতজ ৈতৈ।

একতট রাজনৈতিক উপৈযাস:
আখিারুজ্জামাৈ ইতেোসসর ‘তচসেসকাঠার হসপাই’ (১৯৮৬) একতট উসেখসোিয
রাজনৈতিক উপৈযাস। বাংোসিসের উৈসত্তসরর িণআসন্দােৈ এবং মুতক্তেুসের
হপ্রতক্ষসি উপৈযাসতট রতচি। উপৈযাসসর মূ ে চতরে ওসমাৈ ওরসফ মঞ্জু , হে ঢাকা
ে সরর একতট বাতড়র তচসেসকাঠার বাতসন্দা। ওসমাৈ মাৈতসক্াসব তকিু টা প্রতিবন্ধী।
হস অসু ি এবং একাকীসত্ব হ্াসি। মুতক্তেুে তৈসে ওসমাৈ আগ্র ী তকন্তু সতিে
অংেগ্র সণ উৎসা ী ৈে। ওসমাসৈর সসগ একই বাতড়সি র্াসক

াতি তখতজর। হস

িযারাসজ কাজ কসর। তখতজর তকন্তু ওসমাসৈর মসিা ৈে, হস সরাসতর েুসে ৈাসম। এই
িুতট চতরে িুতট হেতণসক িুসে ধসরসি উপৈযাসস। ওসমাৈ মধযতবত্ত হেতণর প্রতিতৈতধ,
তখতজর তৈম্নতবত্ত। উপৈযাস েসিা এসিাে হবাঝা োে বাংোসিসের মুতক্তেুেসক িুবভে
কসরসি উচ্চতবত্ত এবং মধযতবত্ত হেতণ, কারণ িারা বযতক্তিি স্বার্ভ দ্বারা চাতেি সেসি,
িারা হিসের কর্া ্াসবতৈ, তৈসজসির আসখর গুতিসে তৈসি হচসেসি। েুে তৈসে
ওসমাসৈর তদ্বচাতরিা এবং তপিু টাৈ িার এই হেতণিি অবিাৈ হর্সকই এসসসি।
অৈযতিসক হিসের জৈয স্বার্ভ ীৈ েড়াই করসি তখতজসরর মসিা তৈম্নতবত্ত মাৈু সষরা।
উপৈযাসসর হেষতিসক তখতজসরর াি ধসর উত্তরণ ঘসট ওসমাসৈর, হসও সতিে েুসে
অংেগ্র ণ কসর। তকন্তু এখাসৈই উপৈযাসতট হেষ

ে ৈা। তখতজরসক হিসখ ওসমাৈ

বুঝসি পাসর মুতক্তেুে তৈিক পতিম পাতকস্তাসৈর সসগ পূ বভ পাতকস্তাসৈর েুে ৈে, এই
েুে ক্ষমিােীে উচ্চবসিভর সসগ তৈম্মতবত্ত হখসট খাওো মাৈু সষরও বসট। এই েুে বহু
েিাব্দী ধসর চেসি, তৈম্নতবত্ত মাৈু ষ সবসমেই এই েুসে হ সর হিসি, তকন্তু েুে হর্সম
র্াসকতৈ, েুে জাতর আসি, ্তবষযসিও চেসব। ফসে উপৈযাসতট হেষপেভন্ত তৈিক
বাংোসিসের মুতক্তেুসের মসধয আটসক র্াসক ৈা, বরং হেতণসংগ্রাসম উত্তীণভ ে। এই

তবসেষ রাজনৈতিক বক্তসবযর জৈয ‘তচসেসকাঠার হসপাই’-হক আমরা রাজনৈতিক
উপৈযাস ত সসসব তচতিি করসি পাতর।

