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সামাজিক উপন্যাস

যে উপন্যাসস সামাজিক িীবসন্র জববরণ, জবসেষণ তথা সামাজিক সমসযা ইতযাজি
প্রাধান্য পায় তাসক সামাজিক উপন্যাস বসে। ‘A Glossary of Literary Terms’-এ
M H Abraham সামাজিক উপন্যাসসর সংজ্ঞা জিসত জিসয় বসেসেন্, ‘The
sociological novel emphasizes the influence of social and economic
conditions on characters and events.’ অথথাৎ আব্রাহাসমর মসত সামাজিক
উপন্যাসসর মূ ে উপিীবয হে সাধারণ মান্ু ষ কীভাসব সমকােীন্ সামাি এবং অথথন্ীজত
দ্বারা প্রভাজবত হয়।
এখন্ ভারতবসষথর মসতা বহুস্তরীয় সমাসি জবজবধ সামাজিক সমসযা যিখসত
পাওয়া োয়। িাতপাত, অস্পৃশ্যতা, ব্রাহ্মন্যবাি, িাজত ও ধমথিত জবসভি,
সাম্প্রিাজয়কতা, জবধবাজববাহ, বহুজববাহ, ন্ারীজশ্ক্ষা ও ন্ারীস্বাধীন্তা ইতযাজি প্রায়শ্ই
উপমহাসিসশ্র সামাজিক িঠন্সক ন্ষ্ট কসর। বহুমান্ু সষর নন্জমজিক োপন্ এইসব
সমসযার দ্বারা প্রভাজবত হয়। বহু মান্ু ষ প্রিন্মান্তসরও সামাজিক জবসভসির কারসণ
ভুিসত থাসকন্। উজন্শ্ শ্তসকর মাঝামাজঝ যথসক জবজবধ সমািসংস্কারমূ েক
আসদােসন্র কারসণ এইসব জবষয় অসন্ক যবজশ্ আসোজিত হসত শুরু কসর। জশ্জক্ষত

মান্ু ষ সামাজিক সমসযা জন্সয় সসিতন্ হসত শুরু কসরন্। সহান্ু ভূজতশ্ীে যেখকরাও
জবজবধ সামাজিক সমসযাগুজেসক তাাঁসির যেখার মসধয তুসে ধরার যিষ্টা করসত থাসকন্।
ফসে উজন্শ্ শ্তসকর যশ্ষ জিক যথসকই সামাজিক উপন্যাস বাংো সাজহসতয একজি
গুরুত্বপূ ণথ ধারা জহসসসব প্রজতষ্ঠা োভ কসর।

বাংোভাষায় যেখা সামাজিক উপন্যাসগুজের মসধয বজিমিসের ‘জবষবৃ ক্ষ’ ও
‘কৃষ্ণকাসন্তর উইে’, তারকন্াথ িসগাপাধযাসয়র ‘স্বণথেতা’, শ্রৎিসের ‘পল্লীসমাি’ ও
‘বামুসন্র যমসয়’ ইতযাজি উসল্লখসোিয।

নবজশ্ষ্ঠয:
১। সামাজিক উপন্যাসস যেখক যকাসন্া একজি জন্জিথষ্ট সমসয়র সমাি-িীবসন্র জিত্র
তুসে ধসরন্।
২। সমাসির জ্বেন্ত সমসযাগুজে এসত গুরুত্ব পায়। যেখক ঐ সমসযাজির জিসক িৃ জষ্ট
আকষথণ করার িন্যই উপন্যাসজি যেসখন্।
৩। এই ধরসন্র উপন্যাসস জবজভন্ন িজরত্রগুজের মন্স্তাজিক দ্বদ্ব, , সংকি এবং পজরণজত
সমাসির যপ্রজক্ষসত জবিার করা হয়। মান্ু ষ সমািবদ্ধ িীব, তাই যেসকাসন্া সামাজিক
সমসযাই তাসক প্রভাজবত কসর। এই সমসযা তাসক যকান্ ধরসন্র জসদ্ধান্ত বা পজরণজতর
জিসক যঠসে জন্সয় োয়, যসিাই সাধারণত সামাজিক উপন্যাসসর আসোিয।

৪। সামাজিক উপন্যাসস একজি গুরুত্বপূ ণথ নবজশ্ষ্ঠয যেখসকর অবস্থান্। সব সামাজিক
সমসযারই একজি ইজতবািক এবং একজি যন্জতবািক জিক থাসক। যকউ সমসযাজির
পসক্ষ িাাঁড়ান্, যকউ জবপসক্ষ। এখন্ যেখক যকান্ পসক্ষ িাাঁড়াসেন্ যসজি তাাঁর বযজিিত
জবশ্বাসসর উপর জন্ভথর কসর। যেমন্ বজিমিে বযজিিতভাসব জবধবাজববাহ সমথথন্
করসতন্ ন্া। ফসে তাাঁর ‘জবষবৃ ক্ষ’ উপন্যাসস জবধবাজববাসহর জবরুদ্ধািরণ যিখসত পাওয়া
োয়।

একজি উিাহরণঃ
শ্রৎিসের সমািসমসযামূ েক উপন্যাসগুজের মসধয ‘পল্লীসমাি’ উসল্লখসোিয। সন্াতন্
জহদুসমাসির ন্ীজত ও আিসশ্থর আড়াসে যে িোিজে, ন্ীিতা, ও কাপুরষতা, তা সমগ্র
সমািসক কীভাসব জবজষসয় জিসয়সে তার বাস্তব জিত্র পল্লীসমাসি পাওয়া োয়। যেসব
ন্ীজত ও আিসশ্থ দ্বারা সমাি িাজেত হসে পাজরবাজরক ও সামাজিক িীবন্ সু দর হসত
পারসতা, উপন্যাসস যিখা োয় যসগুজের যকাসন্া মূ েয যন্ই। তার বিসে িাাঁজকসয় বসসসে
অসু স্থ সংস্কার, ধমথািার এবং স্বাথথপর সমািপ্রভুসির একসিজিয়া ক্ষমতা িখসের
বাসন্া। এই উপন্যাসস উপিীবয একজিসক রসমসশ্র গ্রাসমর উন্নয়ন্ জন্সয় সসিষ্ট
পজরকল্পন্া, গ্রাসমর িজরদ্র মান্ু ষ ও িযাঠাইমার আিসশ্থর িিৎ, আর অন্যজিসক ষড়েন্ত্রী
মাতব্বর যবণী-যিাজবদসির স্বাথথপরতা ও শ্য়তাজন্। আিশ্থবািী রসমশ্ গ্রাসম জফসর
এসস গ্রাসমর উন্নয়সন্ পজরকল্পন্া করসে জ্ঞাজতশ্ত্রু যবণী য াষাে ও অন্যান্য
মাতব্বরসির ৃ ণয িক্রাসন্তর স্বীকার হয়। রসমশ্ প্রজতপসি উপেজি কসর শুধু অথথ বা
ইসে থাকসেই সাধারণ জন্রন্ন মান্ু সষর উন্নজত করা োয় ন্া। কারণ োসির িন্য যিষ্টা
করা হসে, যসই সাধারণ মান্ু ষই জন্সিসির পজরজস্থজত সম্পসকথ সসিতন্ ন্য়। তারা

এসতািাই িজরদ্র এবং অসথথর কাঙাে যে সবসক্ষসত্রই বযজিিত স্বাথথ দ্বারা িাজেত হয়।
িুমুসঠা অসথথর জবজন্মসয় সমািপ্রভুরা তাসির খজরি কসর কসরসে। িাইসেই ভয়
যিজখসয় যে কারুর িজম যকসড় যন্ওয়া োয়, এক সর কসর যিওয়া োয় প্রজতবািীসক।
ফসে যিািা উপন্যাস িুসড় রসমশ্ ক্রমািত বযথথ হসত থাসক। যশ্সষ

ৃ ণয িক্রাসন্তর

জশ্কার হসয় তাসক যিসেও যেসত হয়। উপন্যাসসর উপসংহাসর রসমসশ্র মুজির মসধয
জিসয় শ্রৎিে একধরসন্র আশ্ার আসো যিখাসেও, িযাঠাইমা এবং রমার কাশ্ীপ্রবাস
বুজঝসয় যিয় পল্লীর িােজিত্র জবদুমাত্র পােিায়জন্। গ্রাসমর সামাজিক সংকি যে জতজমসর
জেে জেে যস জতজমসরই আসে। যেসহতু গ্রামীন্ সমাসির সংকীন্থতা ও িক্রান্ত উপন্যাসস
মুখয ভূজমকা জন্সয়সে তাই পল্লীসমািসক েথাথথ সামাজিক উপন্যাস জহসসসব আমরা
জিজিত করসত পাজর।

