
              
 

ষ  অধ ায় 

সমকালীন বাংলা উপন ােস িদেব ু  পািলেতর াত  

রবী নাথ ঠাকুর তাঁর ‘সািহেত র পেথ’ ে র ‘সািহত প’ বে  বেলেছন— 

“সািহেত  যখন কােনা জ ািত  দখা দন তখন িনেজর রচনার একিট িবেশষ প 

িনেয় আেসন। িতিন য-ভাবেক অবল ন কের লেখন তারও িবেশষ  থাকেত 

পাের, িক  সও গৗণ; সই ভাবিট য িবেশষ প অবল ন কের কাশ পায় 

সিটেতই তার কৗলীন । িবষেয় কােনা অপূবতা না থাকেত পাের, সািহেত  হাজার 

বার যার পুনরাবৃি  হেয়েছ এমন িবষয় হেলও কােনা দাষ নই, িক  সই িবষয়িট 

য-একিট িবেশষ প হণ কের তােতই তার অপূবতা।”১   

বাংলা সািহেত  নাগিরক মধ িব  জীবনেকি ক উপন ােসর সংখ া চুর। বতমােনও 

অেনক লখক নগর কলকাতার মধ িব  বা ামীণ মধ িব  মানুেষর জীবনকথা অবল েন 

উপন াস রচনা করেছন। িক , এত সংখ ক ঔপন ািসক এবং তাঁেদর উপন ােসর মেধ ও 

িদেব ু পািলত আপন াতে  ভা র। িদেব ু পািলত মূলত নাগিরক মধ িব  জীবেনর 

পকার। ায় অধশতা ীকাল পয  িতিন মধ িব  মানুেষর সংকট, হতাশা, নরনারীর 

দা ত  সমস া, বকার সমস া,  ও ব থতা, অি ে র সংকট ইত ািদ িবষয় তুেল 

ধেরেছন। বাংলা সািহেত র অন  কােনা ঔপন ািসকেক এেতাটা দীঘ সময় ধের একিট 

িনিদ  সামািজক িণিবন ােসর রেক অবল ন কের উপন াস রচনা করেত দখা যায়িন। 

সুতরাং িদেব ু পািলত বাংলা উপন াস জগেত ত  আসন পাবার যাগ  দািবদার।  

াধীনতা পরবতীকােল অন ান  ঔপন ািসক িবেশষকের মিত ন ী (১৯৩১-২০১০), 

দীেপ নাথ বে াপাধ ায় (১৯৩৩-১৯৭৯), শ ামল গে াপাধ ায় (১৯৩৩-২০০১), স ীপন 

চে াপাধ ায় (১৯৩৩-২০০৫), সুনীল গে াপাধ ায় (১৯৩৪-২০১২), শীেষ ু মুেখাপাধ ায়  

(১৯৩৫-), একটু বয়েস বেড়া িবমল কর (১৯২১-২০০৩), রমাপদ চৗধুরী (১৯২২-২০১৮) 

মুখেদর রচনায় মধ িব  মানুেষর সমস া ধান হেয় উেঠেছ। এই অধ ােয় িদেব ু 

পািলেতর সমকালীন, িকছু আেগ িকংবা পেরর কেয়কজন ঔপন ািসেকর সে  তুলনামূলক 

আেলাচনা কের িদেব ু পািলেতর ত তার পিরচয় তুেল ধরা হেব। যমন, রমাপদ 



              
 

চৗধুরীর উপন ােস মধ িব  মানুেষর নানা ভাঙা-গড়ার সা  রেয়েছ। ১৯৬২ সােল লখা 

তাঁর ‘আেরা একজন’ উপন ােস দখা যায় আপাত সুখী স ল দা ত  জীবেনর গাপন 

র পথ িদেয় তৃতীয় একজেনর ঢুেক পড়া, পু েষর ব গািমতা, নারী-পু েষর অৈবধ যৗন-

সংসগ ইত ািদ িবষয়। আবার মিত ন ীর ‘নায়েকর েবশ ও ান’ (১৯৬৯), ‘ াদশ 

ব ি ’ (১৯৭০) ইত ািদ উপন ােস মধ িবে র জীবন সংকট ধরা পেড়, তমনই আবার 

স ীপন চে াপাধ ােয়র উপন াস ‘একক দশনী’ (১৯৭০), ‘এখন আমার আর কােনা অসুখ 

নই’ (১৯৭৬) ইত ািদেত আত , মৃতু ভয় বা হতাশা মধ িব  জীবনেক নানভােব উ  া  

কের। স ীপন চে াপাধ ােয়র উপন ােসও নাগিরক মধ িব  মানুেষর জীবেন অসুখী দা ত , 

অবাধ যৗনতা, ব গািমতা বেড়া জায়গা কের িনেয়েছ। িদেব ু পািলেতর উপন ােস 

ব গািমতার স  এেসেছ একটা সংকট থেক। আর স ীপন চে াপাধ ােয়র উপন ােস 

ম- যৗনতা এেসেছ সামিয়কভােব। আবার িবমল কেরর রচনায় মৃতু ভেয়র িচ  আেছ, 

িক  িদেব ু পািলেতর উপন ােস মৃতু ভয় নই। পিরবেত িদেব ু পািলেতর রচনায় মৃতু র 

মুেখামুিখ দাঁিড়েয়ও বঁেচ থাকার তী  লড়াই চািলেয়েছ তারঁ চির রা।   

সােতর দশেকর যু , বামপ ীদেলর অ িবেরাধ ও ভাঙন, রাজৈনিতক ে  যাগ  

নতৃে র অভাব, অথৈনিতক অিন য়তা ইত ািদ াধীনতা-পরবতী সামািজক অব েয়র 

চহারাটােক আেরা বিশ ক ণ কের তুেলিছল। ফেল িবি  ব ি ে র িবে াভ ও ক , 

ম দ হীন সমাজব ব ার নঞথক আ াসী শি র িনকট আ সমপন করেত বাধ  হেয়িছল 

সাধারণ মানুষ। কথাসািহেত র ে ও তার অিনবায িতফলন এেসিছল। য ব ি  

এেতািদন তার চারপােশর সমাজেক দখিছল িজ াসু দৃি েত, স এখন িনেজেক দখেত 

 কেরেছ। এই দৃি  বদেলর াথিমক দািয়  বহন কেরিছেলন িবমল কর। িতিন 

ব ি মানুেষর মেনর গভীরতর কথােক সািহেত  তুেল এেনিছেলন। াধীনতা পরবতীকােল 

িতিন গ -উপন ােস নতুন রীিত িত ায় আ িনেয়াগ কেরিছেলন। তারঁ গ -উপন ােস -

কৃত আ - িতকৃিতর ে প ঘেটেছ। তাঁর রচনায় ীকােরাি র পেথ, চতনায় ম  

ভাব বােহর পেথ কািশত হেয়েছ সমাজ ও বা েবর খি ত দৃশ । আর সই সে  মানুেষর 

অ েলােকর উ  ঘাটন। এক জিটল সূে  িথত অ র ও বািহেরর কাশ ঘেট। ‘ দওয়াল’ 

উপন ােস িতিন ি তীয় িব যুে র পটভূিমকায় ভেঙ যাওয়া সমােজ নিতক পতন ও 

মূল েবােধর ভাঙেনর মেধ  একিট িন িব  পিরবার কীভােব বঁেচ থাকেত চাইেছ তারই ছিব 



              
 

তুেল ধেরেছন। চরম িবপযেয়র মেধ ও মানুেষর ন ায়-নীিত, ম-ভােলাবাসা বঁেচ থােক। 

সুধা এই উপন ােসর ধান চির । িপতৃহীন সংসােরর সব দািয়  তােক হণ করেত 

হেয়েছ। চািরিদেক মূল েবােধর অব েয়র মেধ  একিদেক সুধা িনেজর পিরবারেক র া 

করেত চায়, অন িদেক তার মেনর সহজ  েমর িত িন া রাখেত চায়। স সুচা েক 

ভােলাবােস। এই ভােলাবাসাটুকু িনেয়ই স বঁেচ থাকেত চায়। িনর  পিরবােরর সম  ভার 

বহন কের স শারীিরকভােব অসু  হেয় পেড়। এই শারীিরক ব ািধ িক  তার মেন 

ছড়ায়িন। তাই একিদেক পিরবােরর িত দািয় -কতব , অন িদেক িমেকর কােছ িফের 

যাবার বাসনা— এই দুইেয়র টানােপােড়েন সুধার িভতের এক অ ুত সংকট সৃি  হেয়েছ। 

স ার এই সংকেট তিব ত সুধা অবেশেষ িমকেকই হণ করার জন  রািজ হেয়েছ। 

সুধার ম এখােন জয়লাভ কেরেছ। সুধার বাঁচার আ হই বেড়া হেয় উেঠেছ— 

“আমার খুব একটা মাহ আর িকছুেতই নই... িক  মায়া আেছ। বাঁচার ইে ও। 

মের না যাওয়া পয  বাঁচেত হেব।”২ 

সুধার িমক সুচা ও যুে  িগেয় প ু হেয় পড়েল সুধার কােছ িফের এেসেছ। য যুে  

জীবন দওয়ার জন  তরী িছল, স এখন সুধার েমর িত বল আ হ িনেয়ই জীবেন 

বঁেচ থাকার সংক  িনেয়েছ। আর সুধার ভাই বাসু তার িভতেরর পাপেবাধেক িধ ার 

জািনেয় ায়ি  করার জন  যুে  যাগ িদেয়েছ। িনেজেক স  করেত চায়। এই  

হওয়ার য ণা, আধুিনক জীবেনর য ণা। কথািশ ী িবমল কর এখােন আধুিনক মানুেষর 

মূল েবােধর নানা পা রেক তুেল ধেরেছন। িদেব ু পািলত িক  ি তীয় িব যুে র 

ি েত কােনা উপন াস রচনা কেরনিন।   

িবমল কেরর ‘অপরা ’ উপন াসিটর সে  িদেব ু পািলেতর ‘আড়াল’, ‘অৈবধ’, 

‘ ে র িভতর’, ‘অনুভব’ ভৃিত উপ নােসর ভাবগত িকছুটা িমল আেছ। নারী ধান এই 

উপন াস িলেত িবমল কর ও িদেব ু পািলত মেয়েদর ব ি গত সমস ার কথা ফুিটেয় 

তুেলেছন। ‘অপরা ’ উপন ােসর ধান চির  কমলা। চি েশা র বয়েস স এক সমস ার 

মুেখামুিখ হয়। ামী-বি তা, লাি তা কমলা জীবেন ব  সং ােমর মুেখামুিখ হেয় কন া 

অ ণা ও পু  কল াণেক িনেজর মেতা মানুষ করেত চায়। স সিবকার কাজ করেলও 

আ স ান িনেয় সংসাের বঁেচ থাকেত চায়। সই কমলার িভতের স ােনর িত মমতার 



              
 

পাশাপািশ মস াও দখা দয়। তার মাতৃস ার থেকও বেড়া হেয় ওেঠ নারীস া। স 

স া পু েষর সাি ধ  কামনা কের। িদেব ু পািলেতর উপিরউ  উপ নাস িলেতও 

মাতৃস ার থেক বেড়া হেয় উেঠেছ নারীস া। িচ, িজনা, অিপতা, িবশাখা িকংবা আে য়ী— 

এরা প ীে  বা মাতৃে  নয়, নারীে ই খঁুজেত চেয়েছ তােদর িঠকঠাক পিরচয়। এই খাঁজা 

‘অপরাে ’র কমলার ে ও যমন সবাংেশ সফল হয়িন, তমিন িদেব ু পািলেতর 

মেয়েদর ে  সফল হয়িন। যৗবেন কমলা ামীর ম-ভােলাবাসা পায়িন। তাই তার 

বুভু ু  মন ায় ৗঢ় বয়েস এেস অিবনাশেক হণ করেত চায়। কমলার এই ম 

পিরবােরর সকেলর মেধ  তী  িতি য়া সৃি  কেরেছ। তখন স সকেলর অমযাদার পা ী 

হেয় ওেঠ। অন িদেক িদেব ু পািলেতর ‘অৈবধ’ উপন ােসর িজনাও ামীর ভােলাবাসা না 

পেয় িমক পু েষর সে  অৈবধ স েক জিড়েয় পেড়েছ। তেব ণয়ীর ারা িজনা 

ত াখ াত হেয়েছ। এেতা িমল থাকা সে ও দুজন লখেকর মেধ  চির েক িবে ষণ করার 

দৃি ভি  আলাদা। একিদেক স ানেদর িত তী টান, অন িদেক িমক পু ষ অিবনােশর 

িত মাহ কমলার মেন এক জিটল সংকেটর সৃি  কেরেছ। কমলার িনঃসীম য ণা আ -

অে ষেণর িভতর িদেয় মুি  খঁুেজেছ। িক  উপন ােসর শেষ কমলা একা, িনঃস  হেয় 

পেড়। অপরিদেক িজনা ামী অসীম ও িমকপু ষ পাথ— এই দুই পু েষর টানােপােড়েন 

তিব ত হয়। ামী ও ণয়ীর ারা বধ ও অৈবধভােব ‘ব ব ত’ িজনা তাই অবল ন 

হেত চায় িবকলা  িশ েদর। স মশ আ িধ াের িনেজেক িচেনেছ। এভােব িদেব ু 

পািলেতর নারী চির রা আ িব ােস িটেক থেকেছ। মেয়রা বঁেচ থাকার জন  িনভর 

হেয়েছ। ামী-সংসার-পিরবার থেক িবি  হেয় বঁেচ থাকবার জন  আলাদা জিম খঁুেজেছ। 

এক ধরেনর অদম  আ িব াস তােদর প েছ িদেয়েছ কাথাও, যখােন তারা অেন র জন  

বািড়েয় িদেত পাের সাহােয র হাত। এখােনই িবমল কেরর সে  িদেব ু পািলেতর পাথক ।       

িবমল কেরর ‘েখায়াই’, ‘েকরানী পাড়ার কাব ’ ভৃিত উপন ােস করেণর চমক 

দখা যায়। তারঁ কীয়তা দখা যায়— ‘খড়কুেটা’, পূণ-অপূণ’, ‘ হণ’, ‘পিরচয়’, ‘ভুবেন রী’ 

ভৃিত উপন ােস। িবমল কর অিবরাম জীবেনর স ান কের গেছন। জীবন কী? জীবন 

কন? জীবেনর ক িব ু কাথায়? কান আদশ থেক  হে  জীবন? শষ হে  কান 

পূণতায়? এসব  তাঁেক মিথত কেরেছ। আ মুিখ মৃতু িচ া  কুশলী িবমল কেরর 

উপন ােস জীবন অে ষণ পাঠকেক ভািবেয় তােল। ‘পূণ-অপূণ’ (১৯৬৭) উপন ােস িতিন 



              
 

মানুেষর জীবেন পূণতার স ান কেরেছন। মানুেষর জীবন অপূণ। ভাবতই তার যা া 

পূণতার িদেক। মানুষ কীভােব স পেথ যােব? তার জীবেন এেতা জিটলতা ও মািলন  এেস 

গেছ য তার ফেল জীবেন অিব াস আর ঘৃণারই াধান । ফেল চােখর সামেন 

ভােলাবাসােক েয় যেত দেখও মানুষ অসহায়ভােব তািকেয় থােক। পূেণর স ান 

একােলর মানুষেক ক দেব? সািহিত ক িবমল কর তা িদেত চেয়েছন এই উপন ােস। 

সুের র, অবনী, লিলতা, হম ী ভৃিত চিরে র মধ িদেয় লখক পূণতার অে ষণ 

কেরেছন। এরা েত েকই ব ি জীবেন আঘাত া  মানুষ। উ াস, ভাবােবগ পিরেয় তারা 

এমন এক ের উপনীত যখােন রামা  নই, রহস  নই, পিরবেত আেছ দািয় েবাধ ও 

কতব েবাধ। পিরণত মানুেষর অি েবাধ হয় এই দািয় -কতব িভি ক সংযত ভােলাবাসায়।       

আবার ‘ হণ’ উপন ােস িবমল কর মানুেষর সে  মানুেষর জিটল স কেক 

পািয়ত কেরেছন। উপন ােসর ধান চারিট চির  পার িরক জিটল স েক আব । সই 

জিটল স কেক তারা ছাড়ােত চায়, িক  পাের না। লখক এভােবই মানবজীবেনর 

পযােলাচনা কেরেছন। অপরিদেক িদেব ু পািলত নরনারীর স েকর জিটলতােক উপন ােস 

তুেল ধেরেছন। িবেশষকের িববাহ পরবতী দা ত  স েকর টানােপােড়ন তাঁর উপন ােসর 

মূল িবষয়। দা ত  স ক ভেঙ যাবার পর চির রা িনেজেদর কথা ভেবেছ। িনেজেদর 

ব ি াধীনতার কথা ভেবেছ। পু ষেদর ে  মধ যুগীয় মানিসকতা ধরা পেড়েছ। ী 

ঘেরর বাইের বর হেলই তােদর সে হ কেরেছ। িক  নারীরা পু েষর ব েন আব  

থাকেত চায়িন। তারাও িবশাল িবে  িনেজেক িতি ত করেত চেয়েছ। 

রমাপদ চৗধুরীও কলকাতার নাগিরক মধ িব  সমােজর জীবন সমস ােক তুেল 

ধেরেছন। তারঁ উপন াস িল হেলা— ‘লালবাঈ’ (১৩৬৩), ‘আেরা একজন’ (১৩৬৯), 

‘বনপলািশর পদাবলী’ (১৯৬২), ‘পরািজত স াট’ (১৯৬৬), ‘ এখনই’ (১৩৭৬), ‘খািরজ’ 

(১৯৭৪), ‘ল া’ (১৩৮৩), ‘সাদা দওয়াল’ (১৯৯৪) ভৃিত। রমাপদ চৗধুরীর থম 

উপন াস ‘ থম হর’ (১৩৬১)-এ ছেলেবলায় কাটােনা রলশহেরর জীবেনর ছিব ফুেট 

উেঠেছ। পিরণত বয়েস েন যেত যেত উপন ােসর কথক আিম-র হঠাৎই দখা হেয়েছ 

এক বাল সি নীর সে । উপন ােস শষপয  কথক তােক িচনেত না পারেলও কথায় কথায় 

স-ই জািগেয় তুেলেছ তার শশব ৃিত। রমাপদ চৗধুরীর পেরর উপন াস ‘লালবাঈ’-এ 



              
 

উেঠ এেসেছ িব ু পুেরর ইিতহাস। উপন ােস অওর েজেবর শাসনািধেন বাংলােদেশর 

পটভূিমেত িতিন লালবাঈ, রঘুনাথ ও চ ভার কািহিনেক প িদেয়েছন। ‘অরেণ  আিদম’ 

উপন ােস উেঠ এেসেছ ভারতবেষর য যুেগর াপেট রামগড়, আরগাতা ভৃিত অ েলর 

অরেণ র জীবনকথা। িদেব ু পািলত এইরকম ইিতহাস িকংবা অরণ জীবন িনেয় উপন াস 

লেখনিন। পরবতীকােল রমাপদ চৗধুরী বিশরভাগ মধ িব  জনমানসেকই তুেল ধেরেছন। 

যিদও ‘বনপলািশর পদাবলী’ ামজীবেনর াপেট রিচত। তবুও সখােন মধ িব  

সমস ােকই মূল িহেসেব দখােনা হেয়েছ। রমাপদ চৗধুরী এই মধ িব  জীবেনর পকার 

িহেসেব িনেজই বেলেছন— 

“দির  বা সমােজর দুঃেখর কথা বলেলই িক বিশ সমাজ সেচতন হওয়া যায়? নািক 

আমরা িনেজরা মুেখ তােদর জন  দরদ উঠেল িদেয় িনেজর বালক ভৃত িটেক 

িকভােব রািখ; সটা চােখ আঙুল িদেয় দখােল বিশ সমাজ সেচতন হওয়া যায়? 

আসেল আ দশন, একজন মানুষেক তার ু তা, সংকীণতা বা অসহায়তা থেক 

বিরেয় আসার পথ দখায়। তেব মানুেষর ভাল করার কান শত িনেয় আমরা 

সািহত  কিরনা। িশ কমটাই ধান। সািহত  আসেল লখেকর আ দশন এবং 

সমাজদশন।”৩  

তাই ‘খািরজ’, ‘বািহির’, ‘ল া’, ‘বািড় বদেল যায়’, ‘ছাদ’ ভৃিত উপন ােস মধ িব  জীবেনর 

কথাই মুখ  হেয় উেঠেছ। ‘খািরজ’ উপন ােস একিট িশ িমেকর মৃতু েক ক  কের 

উপন ােসর কািহিন গেড় উেঠেছ। িশ িট য পিরবাের কাজ করেতা সই পিরবারিট িশ িটর 

িপতার িত সহানুভূিত দখােনার পিরবেত িনেজরা কীভােব পুিলেসর হাত থেক, কােটর 

শাি র হাত থেক বাঁচেব তার তািগেদই যন বিশ। বািড়েত িশ িমক রাখা িনেষধ 

জেনও জয়দীপ ও অিদিত চাকর িহেসেব রেখ িদেয়িছল িশ িটেক। বািড়র মািলেকর 

রা াঘের ভি েলটর না লাগােনায় রাে  রা াঘের দুঘটনা বসত িশ িটর মৃতু  হয় অথচ 

বািড়র মািলক িনিশথবাবুও তার দায় িনেত চায় না। কথক জয়দীেপর কথায় ফুেট উেঠেছ 

মধ িব  মানিসকতার পিট— 



              
 

“মধ িব  মানুষ েলা িক ভয় র ি িমন াল। বড়েলাকেদর মতই। িব চরাচের 

কাথায় িক অনাচার অিবচার চলেছ স িবষেয় সব সময় সেচতন, ধু িনেজর 

গৃহেকাণিটর বলায় এেকবাের অ ।”৪   

‘বািহির’ উপন ােস মধ িবে র মুল েবােধর অব েয়র আর একিট িচ  দখা যায়। 

পুরীেত রথযা া দখেত িগেয় গ কথক স েয়র মা দয়াময়ী ও বাবা সুধাময় দয়া কের 

িনেজেদর বািড়েত িনেয় আেসন একিট ছা  িভিখির ছেলেক। তার নাম দন বংশীধর। 

বািড়েত কােজর ফাঁেক ফাঁেক সুধাময় পড়া না করার জন  তােক ু েল ভিত কিরেয় দয়। 

তােদর দয়াদাি েণ র ারা সই ছেলিট বেড়া চাকির পেল, ভােলা জায়গায় গেল তােদর 

যন কাথাও বাঁেধ। মধ িব  সমাজ চায় না বা পাের না তােদর কােছ টেন িনেত। ‘দাগ’, 

‘ল া’ উপন ােস দখা যায় মধ িব  সমােজর আর এক িচ । মধ িব  সমাজ য তােদর 

অসহায়তা, সংকীণতা ইত ািদ সম  িকছু গাপন করেত সদা ব  তাই এই দুিট উপন ােস 

দখা যায়। মফঃ েলর ছেল অিনেমশ কলকাতায় আেস পড়া নার জন । কলকাতার 

অ াডেভােকট িপেশমশাইেয়র বািড়েত অেনকিদন থেকও তােদর আপন হেয় উঠেত 

পােরিন। স যন একজন আউটসাইডার। তাই িপিসমার িববািহত মেয় রনু যখন বািড় 

িফের আেস তখন সংসাের য একটা মারা ক ঘটনা ঘেট গেছ তা অেনক চ া কেরও 

অিনেমশ জানেত পােরিন। রনুর ামী অ েণর কােছ স জানেত পাের রনুর অ াভািবক 

আচরেণর কথা। এই একিট ঘটনাই নািড়েয় দয় মধ িব  সমােজর সৗিখন 

মানবতােবাধেক। তাই অিনেমশ দেখ রনুর পাগলািমর কথা যােত মে লরা না জানেত 

পাের স ব াপাের িপেসমশাই সেচতন। িতেবশীরা যােত কােনাভােবই জানেত না পাের 

সিদেক িপিসমা ভীত স । আবার টুনটুনও তার ব ু েদর কােছ সাবধানী িদিদর পাগলািমর 

ব াপাের। যন বািড়র মেয়র পাগল হেয় যাওয়ার দুঃখ য ণার চেয় বাইেরর লােকর কােছ 

জানাজািন হওয়ার ল া আেরা বিশ।  

এই পিরে ি েত িদেব ু পািলেতর ‘অনুসরণ’ এবং ‘েসািহনী এখন কাথায়’ 

উপন াসদুিট আেলাচনা করা যেত পাের। এই দুিট উপন ােসও দখা যায় মধ িব  মানুেষর 

ল ােক ঢেক রাখার গাপনীয়তা। ‘অনুসরণ’ উপন ােস এষা দুবৃ  কতৃক অপ ত হওয়ার 

পর তার ামী অনীশ দ  কাউেক িবষয়িট বেলিন। স পশায় সাংবািদক। ইে  করেলই 



              
 

খবরিট সংবাদপে  িদেত পারত। িক  না কের স ৃিতর মেধ ই আ  থেকেছ। 

অিফেসর সহকমী িকংবা বািড়র পিরচািরকা পয  জানেত পােরিন। ‘েসািহনী এখন কাথায়’ 

উপন ােসও একই ঘটনা ঘেটেছ। ধীমান তার অপ ত ীর কথা একবারও ভােবিন। তার 

ীেক খাঁজার পিরবেত স অন  নারীর িত আকিষত হেয়েছ। িনেজর াথপরতা, ভ ািমর 

পিরচয় িদেয়েছ। মধ িব  মানিসকতাস  চির িল রমাপদ চৗধুরী িকংবা িদেব ু 

পািলেতর উপন ােস এভােবই ফুেট উেঠেছ।  

রমাপদ চৗধুরীর থেক িদেব ু পািলেতর ত  ধরা পেড়েছ চির িলেক দখার 

দৃি ভি গত পাথেক । িদেব ু পািলেতর ‘অনুসরণ’ িকংবা ‘েসািহনী এখন কাথায়’ 

উপন ােসর অনীশ বা ধীমান শষ পয  িনেজেদর াথপরতা, পাপেবাধ থেক িনেজেদর 

বাঁচােত পােরিন। তারা এই জিটল য ণা থেক বাঁচেত আ হত ার পথ বেছ িনেয়েছ। আর 

রমাপদ চৗধুরীর উপন ােসর চির রা িনরাপ াহীনতায় ভুেগেছ। কাথাও তােদর মূল েবােধর 

অব য় দখা িদেয়েছ বা তােদর কােছ সা দািয়ক ভাবনা বেড়া হেয় উেঠেছ। যমন ‘ছাদ’ 

ও ‘বািড় বদেল যায়’ উপন াসদুিটেত মধ িব  জীবেনর িনরাপ ার অভাব ফুেট ওেঠ। ভাড়ােট 

জীবেনর িনরা য়তা ধান হেয় ওেঠ।       

য কিঠন কদাকার সমাজব ব ায় ব ি  িব , সই সমােজর অখ  ছিব না এঁেক 

সািহেত  শানােনা হয় দিলত িব  মানুেষর অ েলােকর আতনাদ। বাইেরর লাকসমাজ 

ও ঘটনা টুকেরা টুকেরা তীকী হেয় পেড় এসময়। তেব তােত ব ি র ম  চত ন েক নাড়া 

দওয়া হেয়িছল িঠকই িক  সবজনীন কােনা অিভঘাত সৃি  হয়িন। এই অিভঘােতর কথা 

শানান সুনীল গে াপাধ ায়, শীেষ ু মুেখাপাধ ায়, দীেপ নাথ বে াপাধ ায় মুখ 

সািহিত করা। তাঁরা দিখেয়েছন মানুেষর ভে র ইিতহাস। তাঁরা য অ বয়সী যুবক-

যুবতীেদর ভে র কথা বেলেছন িদেব ু পািলতও সই কথাই তুেল ধেরেছন। সুনীল 

গে াপাধ ােয়র ‘আ কাশ’, শীেষ ু মুেখাপাধ ােয়র ‘পারাপার’ িকংবা দীেপ নাথ 

বে াপাধ ােয়র ‘তৃতীয় ভুবন’ উপন ােস দখা যায় যুবক-যুবতীরা জীবেনর মােন খঁুজেত 

চেয়েছ িনেজেদর মেতা কের। তারা জীবেনর অথেক একটা সং ায় বাঁধেত চেয়িছল। 

িক  আথ-সামািজক ও রাজৈনিতক পিরি িতেত তােদর  অধরাই থেক গেছ। িদেব ু 

পািলেতর ি তীয় উপন াস ‘ ভেবিছলাম’-এর কথক যুবকও এেদর সমেগা ীয়। নামহীন এই 



              
 

যুবেকরও আশা ও আশাভ তাই মূল িবষয় হেয় উেঠেছ। ব ি গত জীবেন, চাকির জীবেন, 

এমনিক ম জীবেনও স সফল হেত পােরিন। জগৎ ও জীবন তার কােছ এক নরাশ তার 

সৃি  কেরেছ। ছােটােবলা থেক জগৎ ও জীবেনর িত তার য সদথক দৃি ভি  িছল, 

বয়স বাড়ার সে  সে  তা িনঃেশষ হেয় যায়। যুবক বয়েস চাকিরহীনতায় বকারে  তার 

িদন কােট। কমহীন যুবেকর কােছ পৃিথবীর সবিকছু তখন অ কার হেয় আেস। িমকােক 

িবেয় করেত পাের না। পাের না িনেজর ভিবষ ৎ িঠক করেত। সমােলাচক সেরাজ 

বে াপাধ ায় এই সময়কার লখকেদর বিশ  স েক বেলেছন— 

“  রচনা করার মতা তাঁেদর নই,  উপেভাগ করার সময় তাঁেদর নই। 

তাঁরা জে েছ ভাঙা ে র হােট, তােদর চারপােশ ব  ভ  মূিতর জ াল।”৫  

‘িস ু  বােরায়াঁ’র সৗম ও আপাত বকারে র ালায় িবেয় করেত পােরিন। িমকা 

অ তী িবেয়র কথা বলেল স পািলেয় গেছ। সৗম  িনেজর মেতা কের বাঁচেত চেয়েছ। 

অ তীর িবেয়র পর সৗম  িব িবদ ালেয়র পড়া শষ কেরেছ। তার জীবেন অ তীর 

ম কােনা রা া দখায়িন। িববাহ পরবতী জীবেন অ তীও সুখী হেত পােরিন। 

একধরেনর চাপা অিভমান িনেয় স িবভােসর সে  িববাহ ব েন আব  হেয়েছ। িবভাসও 

িববােহর পর য সুখ পেত চেয়িছল তা কােনািদনই পায়িন। আসেল  েত কিট চির ই 

এখােন সমেয়র অ ঘােত লাি ত। সেরাজ বে াপাধ ায় তাঁর ‘বাংলা উপন ােসর কালা র’ 

ে  বেলেছন— 

“সমেয়র হাত পেড়েছ গত কেয়ক বৎসেরর বাংলা উপন ােস। ব ি  ও সমােজর 

অ েয় অন েয়, সংঘােত ও সংেযােগ ব ি প উ ািসত হেয়েছ নানাভােব। 

বা েবর সমস া ও িশে র সমস ােক একই ি েত াপন কের, রমা ায় নানা 

লয়, নানা র আেরাপ কের লখেকরা িতফিলত করেত চেয়েছন আজেকর 

সমেয়র, সমােজর তথা জীবেনর চল েক। পাে  যাে  গ  বলার, ধরতাই, 

বুনুিন ও িবন ােসর ধারা ধরন।”৬   

কিব সুধী নাথ িলেখিছেলন, ‘িব প িবে  মানুষ িনয়ত একাকী’। িদেব ু পািলেতর 

উপন ােসর সব চির ই আসেল একা। অথাৎ মূলকথা হেয় ওেঠ ব ি  মানুেষর অি -



              
 

সংকেটর । ‘সি ণ’, ‘স ক’, ‘িবিন ’, ‘একা’, ‘সহেযা া’, ‘অনুভব’ ভৃিত 

উপন ােসর ধান পা পা ীরা িব প িবে  একা হেয় পেড়েছ। কােনা এক ত  হের, 

িন াহীন রাি েত ‘আমরা’ উপন ােসর নায়ক ি য়নােথর হঠাৎ মেন পেড় ‘ফুটপােথ বেস 

থাকা এক ফ  লু জ ািতষীর কথা— ‘েতামার জীবন খুব একার হেব’। িদেব ু পািলেতর 

সমকালীন আর এক ঔপন ািসক শীেষ ু মুেখাপাধ ােয়র ‘ঘুণেপাকা’র নায়ক শ ামও এমন 

অি ে র ে  জজিরত হেয়িছল একসময়। িক  উপন ােসর শেষ শ াম যমন ‘তবু পৃিথবী 

থেক লাকজন ঢর কেম’ িগেয় ‘আেরা শািলক, চড়াই আর উি েদ’র ই দেখ। িদেব ু 

পািলেতর ি য়নাথ িক  আেদৗ তা নয়। স অেনক বিশ মানিবক। স রা ায় পথ হাঁেট। 

ি য়জেনর সাি ধ  চায় আ িরকভােবই। তাই একসময় উপন ােসর সমাি েত ‘ মশ িনজন 

হেয় আেস রা া।...দূর বতাের সংেযাগ াপেনর মেতা একা  হাওয়ায় একিটমা  শ  

ভােস তার কােন, আে  আে  ঘুেমর মেতা ছিড়েয় পেড় সব । আিছ, আিছ’।৭ শীেষ ু 

মুেখাপাধ ােয়র শ ােমর মেতা বায়বীয় আদশবােদর েকাপ চারপােশর চনাজানা পৃিথবীর 

ঈষা, িহংসা, পর কাতরতা সবিকছুেক স ূণ অ াহ  কের বদনায় স বেলিন, আিম গাছ 

বা মাছ হেয় জ ালাম না কন?  

এই পটভূিমেত মিত ন ী সমাজেক স ূণ দূের রেখ ব ি র আ - ন শানােত 

চানিন। িবগিলত সমাজ ব ব ায় ব ি র অি  তাঁর রচনায় অনু েবেশর মেতা। সখােন 

ব ি র কৗতুক ও ক ণা, বদনা ও অপমান,  ও কামনার ব থতা, বা ব িচে র সংযম 

সমােজরই দেহ ফুেট উেঠেছ। অথচ স সমােজ ব ি  যন অনা ত। সমাজ ব ি েক 

সাদের হণ করেছ না। ব ি  সই বজেনর পংি েত কখেনা পরািজেতর লা নায় িবপয । 

সখােন পরািজত পৗ েষর দীি  বি মান। মিত ন ীর থম উপন াস ‘ন ে র রাত’ 

(১৯৫৮) পিরবারেকি ক উপন াস। াধীনতা পরবতী দশ বছর পেররকার বাংলােদেশর 

মধ িব  জীবেনর ছিব এেত ফুেট উেঠেছ। িন  মধ িব  িণর িতিনিধ দীেনশ ও তার ী 

মাধবী আর তােদর স ান-স িত িনেয় উপন ােসর কািহিন গেড় উেঠেছ। ছেলেমেয়েদর 

স েক নািলশ, অভাব, ভাড়াবািড়র জীবন, পাওনাদারেদর িবরি , অদৃ েক গালাগাল ভৃিত 

সমকালীন জীবেনর াি েবাধেক বহন কেরেছ। দীেনশ, মাধবী, তােদর ছেলেমেয় িচনু, 

রমা, মানু, অন  ভাড়ােটরা— এরাই উপন ােসর ধান চির । এেদর স কসূে  আেস 

রাজা, সুখী, যমুনা, শল, বকার িচনুর নাস িনং িনেত থাকা বা বী কােবরী। এই 



              
 

উপন ােস মিত ন ী রাজনীিতর সে  জিড়েয় না গেলও সমেয়র দায়েক এড়ােত পােরনিন। 

তাই ু েশেভর কলকাতায় আসার িতি য়া, ােমর ভাড়া বৃি র িব ে  আে ালন ইত ািদ 

স  উপন ােস আেস। যিদও তা কােনা বেড়া ভূিমকা নয়িন।  

পরবতীকােল মিত ন ী অি ে র েক আেরা িবিভ ভােব দেখেছন। ‘নায়েকর 

েবশ ও ান’ (১৯৬৯) উপন ােসর িহর য় বেল— 

“আিম অেপ া কেরিছ ব িদন িকছু একটা ঘটাবার জন । কারণ আিম হাঁিপেয় 

পেড়িছ, আিম বদল চাইিছলাম এই িনত িদেনর একেঘঁেয়িমর থেক। যখনই 

কলকাতায় কােনা কারেণ পুিলস িল চালায় আিম রা ায় বিরেয় যতাম এই 

আশায় একটু িল যিদ গােয় লাগােনা যায়।”৮  

তার এই িচ া আমােদর সামেন এক াস মনেনর িবকৃত প নয়। উপন াসিটেত 

কেয়কিট পিরবারেক সামেন রেখ িবিভ  চিরে র মেধ ও এই অি ে র  আেস। লখক 

এক পিরবাের দিখেয়েছন িবধবা শফািলেক, য তার দাদা-ভাইেয়র সংসাের রা া কের 

আর নানা বািড়র সংবাদ সং হ ও িবতরেণ বাঁচার অথ খঁুেজ নয়। আর এক পিরবাের 

দিখেয়েছন ইলােক, য তার ামীর মদ খেয় ফরা এবং শফািলর অনুসি ৎসায় িব ত 

হয়। এরপর আেস শাি ময় এক অধ াপক পিরবােরর কথা, যখােন অধ াপক িহর য় তার 

শািলেক গভবতী কেরেছ। ািরক নােম আর একিট চির  আেস, যার থম যৗবন গেছ 

িবেবকান  ও মাও স তুঙ-এর আদেশ আর চাকির জীবেন রবী নােথ। আর আেছ খলা 

পাগল অসীম। স  দেখ ইউেসিবয়ার অথ- িতপি  পাবার। এই চির িল উপন ােস 

বারবার ঘুের ঘুের আেস। আর এই আবতেনর মধ িদেয় মধ িব  জীবেনর সংকীণতা, 

দা তা ও াথপরতা ফুেট ওেঠ। সমােলাচক অ ণকুমার মুেখাপাধ ায় বেলেছন, ‘‘মিত 

ন ীর এই ধরেনর উপন ােস আধুিনক জীবেনর ােজিড লু ায় মানিবক মূল েবােধর 

পুনঃ িত ার ব থ য়াস ি য়াশীল।”৯  

‘ াদশ ব ি ’ উপন ােস অপরাধেবাধ, পাপেবাধ, জীবেনর উপহাস ও িব েপর মেধ  

দাঁড়ােনা মধ িবে র কথা উেঠ এেসেছ। এই উপন ােসর ধান চির  তারেকর মানিসকতা, 

সামািজকতা, রাজৈনিতকতা, নিতকতা সব হািরেয় গেছ। স সমােজর াদশ ব ি , খাটুিন 



              
 

িদেতই যার ডাক পেড়। তার কােনা মতা নই দলেক বাঁচােত। াদশ ব ি র উপমানিট 

ছিড়েয় থােক উপন ােসর সব । এই উপন ােস রাজনীিত উেপি ত থেকেছ। চির িলর 

উদাসীনতায় ও ব ি গত চােপর কােছ রাজনীিত  হারায়। কাঅিডেনশন কিমিটর 

অিধেবশন, রা ায় িল চলা, াম বাস পাড়ােনা, পেথ পেথ ব ািরেকড, মানুেষর রে  রা া 

লাল হেয় যাওয়া ইত ািদ স  আেছ। িদেব ু পািলেতর ‘আমরা’ উপন ােসও ি য়নাথ বা 

তার ব ু র কােছ রাজনীিত কােনা সাড়া ফেলিন। িভেয়তনামেক সামেন রেখ িমিটং, 

িমিছল, জনসভার স  আেছ। িক  ি য়নােথর ব ু  যখন তােক িজ াসা কের ‘হ াঁ মশাই, 

ি য়নাথবাবু, িভেয়তনাম জায়গাটা কাথায়?’ তখন বাঝা যায় াধীনতার এেতা বছর পেরও 

সাধারণ মানুষ রাজনীিত স েক সেচতন নয়। এই দুিট উপন ােস ছয়-সােতর দশেকর 

রাজনীিত িনয় ণ কেরেছ িঠকই িক  রাজনীিত িনেয় লখকেদর উ াস তেতাটা ধরা 

পেড়িন। সেত নাথ রায় তাঁর ‘বাংলা উপন াস ও তার আধুিনকতা’ ে  তারক িসংহেক 

‘অনুভূিতর অসাড়তা’ বেলিছেলন।১০ এই অনুভূিতর অসাড়তা ি য়নােথর মেধ ও সমানভােব 

চলেত থােক। ি য়নাথও আেবগহীন, ব সব । কােনা িকছুই তার মনেক সহেজ শ 

করেত পাের না।  

ব ত খলােক সািহেত র উপকরণ কের মিত ন ী নতুন  সৃি  কেরেছন। খলা 

মানুেষর জীবন য ণা ও সুেখর জ ির কারণ হেয় উেঠেছ তারঁ সািহেত । ‘ াইকার’ 

(১৯৭৩), ‘ননীদা নট আউট’ (১৯৭৩), ‘ পার’ (১৯৭৪), ‘একদা ি েকট’ (১৯৭৫), 

‘এি য়ািরং’ (১৯৭৬) ভৃিত ে  মিত ন ী মানুেষর জীবেনর সে  খলােক িমিলেয় 

িমিশেয় অ ীভূত কের সুখ-দুঃেখর কারণ েপ উপি ত কেরেছন। ম-নারী- কৃিত যমন 

সািহেত র উপকরণ তমিন খলােকও সািহেত র একিট সুখ-দুঃেখর অিনবায িশ প হেয় 

উেঠেছ মিত ন ীর এই সব রচনা িলেত। খলােক উপল  কের মনুষ ে র অপমােন 

খেলায়ােড়র জীবন য িক মমাি কভােব শষ হেয় যায় তার কথাও যমন মিত ন ী 

িলেখেছন, তমিন িলেখেছন, সই অমানুিষক কশাইবৃি র মেধ ও খেলায়ািড় মানিসকতার 

পিরচয় পৗ েষর কথা। িদেব ু পািলত যসময় তাঁর িবখ াত উপন াস িল িলেখেছন মূলত 

িব াপন জগৎ িনেয় মিত ন ীও সই সময় ীড়া জগৎ িনেয় তাঁর  উপন াস িল 

িলেখেছন। দুই লখেকর িবষয়ব  িভ  িক  চির িল কাথায় যন এক জায়গায় এেস 



              
 

িমিলত হয়। তােদর জীবন সমস া এক। একজন দিখেয়েছন িব াপন জগেতর িভতর িদেয় 

মানুেষর জীবনঅিভ তা। অন জন িনেয়েছন খলার িভতর িদেয় মানুেষর জীবনকথা।  

এই সময়পেব শ ামল গে াপাধ ায় ব  িবিচ  ধরেনর উপন াস িলেখেছন। 

সমােলাচক সুিমতা চ বতী তাঁর লখা স েক জানান—  

“মািটর িনিবড়তায় ফেল ওঠা গাছ-পালা, জেল জ েল িবচরণশীল প পািখ িনেয় 

িলেখেছন। মানুেষর গেড় তালা ঘরবািড়, িবষয় আশয় িনেয়; কখেনা একা  শহেরর 

মানুেষর অন  কােনা ব বসােয়র নশা— কারখানা- কািলয়াির; িকংবা অথস য় ও 

লি র িবিভ  খঁুিটনািট ঘরা জিটল জাল— এসব িনেয়ও উপন াস িলেখেছন।…আবার 

ইিতহােসর িবশাল-জ ম াপট, সরাসির ইিতহােসর িবখ াত মানুষ িনেয়ও কাজ 

কেরেছন শ ামল গে াপাধ ায়।”১১  

তাঁর  উপন াস িল হেলা— ‘কুেবেরর িবষয় আশয়’ (১৯৬৭), ‘পর ী’ (১৯৭১), িনবা ব’ 

(১৯৭২), ‘ঈ রীতলার েপাকথা’ (১৯৭৬), ‘হাওয়া গািড়’ (১৯৭৯, ১৯৮০), ‘শাহজাদা 

দারা েকা’ (১৯৯১) ‘এখােন িবরািজ েয় আেছ’ (১৯৯৪), ইত ািদ। শ ামল গে াপাধ ায় 

ামজীবন ও শহরজীবন— দুিট জগৎেক িনেয় উপন াস রচনা কেরেছন। থম িদেকর 

রচনা িলেত কৃিত আর মানবজীবেনর ঘিন  স ক, ােমর মানুেষর িবিশ  মানিসকতা, 

তােদর স েকর জিটলতা ইত ািদ িবষয় ফুেট উেঠেছ। যমন, ‘কুেবেরর িবষয় আশয়’, 

ঈ রীতলার েপাকথা’, ‘ েগর আেগর শন’, ‘চ েন র জংশন’ ইত ািদ ামেকি ক 

উপন াস। ‘কুেবেরর িবষয় আশয়’ এই পেবর  উপন াস। এরপের নগরজীবন িনেয় 

িলেখেছন ‘িনবা ব’, ’ েগর পােশর বািড়’, ‘অদ  শষ রজনী’, ‘হাওয়া গািড়’। মফঃ ল 

শহর, পােড়া বািড়, মরা জ াৎ া, বষায় কােলা মঘ এসব ছেড় কলকাতার নাগিরক 

জীবেন শ ামল গে াপাধ ায় থম েবশ কেরন ‘িনবা ব’ উপন ােস। শহর জীবেন অেথর 

মতার লাভ, মানিবক মূল েবােধর সীিমত স ক— সই শহর কলকাতায় িনবারণ সব 

সময় িনেজেক িবি  মেন কের। স সকেলর সে  ব ু , দ তা, ােণর স ক বজায় 

রাখেত চায় িক  স জােন কােরার দেয় তার ান নই।  ‘ েগর পােশর বািড়’ উপন ােস 

িতিন শহেরর উ াশা বিচ  এবং জিটলতার পিরচয় িদেয়েছন। ‘হাওয়া গািড়’ উপন ােস 

দখা যায় শহরজীবেনর িবিচ  াসেরাধী ষড়য । এলজন কমদ  মানুষেক কােজর কােনা 



              
 

সুেযাগ না িদেয় হািসমুেখ ধীের ধীের শষ কের দওয়ার মসৃণ ভয়ানক রাজনীিত, তারই 

মেধ  িদলীপ ক  পায় তােক ব ু  বেল ােণর সে  কউ হণ করেছ না।  

শ ামল গে াপাধ ােয়র য কােনা লখায় তাঁর অিভ তার ব াি  আর পূণতা 

আমােদর আ য কের তােল। তাঁর িনেজর কথােত জানা যায়, িতিন ই াত কারখানায় 

কাজ কেরিছেলন। জিম-জায়গা সং া  কনা- বচা, বািড় করা, ফসল ফলা, প পালন, মাছ 

ধরা ইত ািদ িবষেয়র সে  জিড়ত িছেলন। অপরিদেক িদেব ু পািলত ামজীবন িনেয় 

উপন াস রচনা কেরনিন। তাঁর উপন ােস কলকাতা শহর ও সই শহেরর মানুষজন মূলত 

মধ িব  মানুেষর স েকর টানােপােড়নই িবিশ  হেয় উেঠেছ।  

শ ামল গে াপাধ ােয়র ‘ঈ রীতলার েপাকথা’, ‘চ েন র জংশন’-এর মেতা 

উপন ােস অি ে র মা াবদেলর চহারা ধরা পেড়েছ। তাঁর ‘এখােন িবরািজ েয় আেছ’ 

সামািজক পািরবািরক ছেক আঁকা একটা জীবননাট । উপন ােসর ধান চির  নাট কমী 

সৗরেভর অিভ তার আধাের ধৃত। িদেব ু পািলেতর ‘সংঘাত’ এবং ‘ মৗনমুখর’ 

উপন ােসর কািহিনও নাট কমী ঋতুপণা, ততী িকংবা তিড়েতর জীবনসং াম। উপন াস 

দুিটেত নাটক এবং জীবন ওতে াতভােব জিড়ত। ঋতুপণা কবলমা  আিথক সংকট থেক 

মুি র জন  নাটক কেরিন। এক ধরেনর আি ক মুি  নাটেকর মধ িদেয় পেত চেয়িছল। 

তা না হেল স ু েলর চাকির িদেয়ই পিরবারেক র া করেতা। সংসার আর নাটক— এই 

দুইেয়র মােঝ পেড় চিরে র আ িবে ষণ দিখেয়েছন লখক িদেব ু পািলত। ‘ মৗনমুখর’ 

উপন ােস সাত-আেটর দশেকর বাজার অথনীিত কীভােব িশে র জগৎেকও াস কেরিছল 

তার িচ  আেছ। ছােটা ছােটা নাট দল িল ভেঙ িটিভ িসিরয়াল বা িসেনমার িদেক 

ঝুঁেকিছল। নাটেকর িদেক মানুেষর ঝাঁকও কেম িগেয়েছ। মুনাফােলাভীরা ভােলা ও দ  

নাট িশ ীেদর িসেনমার িদেক টেন িনেয় িগেয়িছল। ব  হেয় িগেয়িছল নাট দল িল। 

‘ মৗনমুখর’ উপন ােসর ততী একজন দ  নাট কমী। িক  তার ামীর মুনাফালােভর 

চ ের পেড় তার িশ ীস া িবন  হেয়েছ। অপরিদেক নাটক যার াণ, আেবগ, ভােলাবাসার 

ক , সই নাট িশ ী তিড়ৎ এেদর থেক বাঁচেত পােরিন। উপন ােসর মেধ  নাটক ও 

নাট কমীেদর জীবনকথা এবং বঁেচ থাকা িদেব ু পািলতই খুব সু রভােব ফুিটেয় 

তুেলেছন। 



              
 

িদেব ু পািলেতর সমসমেয়র আর একজন ঔপন ািসক হেলন সুনীল গে াপাধ ায়। 

িব া  যুবসমােজর নানা িচ  ফুেট উেঠেছ তারঁ উপন ােস। তাঁর উপন াস িল হেলা— 

‘আ কাশ’, ‘ িত ী’, ‘অরেণ র িদনরাি ’, ‘জীবন যরকম’, ‘অজুন’ ভৃিত। তাঁর থম 

উপন াস ‘আ কাশ’ ১৯৬৬ সােল কািশত হয়। উপন াসিটেত িতিন হতাশা  এক 

উ  া  ত েণর আ -উে াচন কেরেছন। বলাবা ল  এই উপন ােসর নায়ক সুনীল 

লখকরই ীয়-স া। িবশ শতেকর সােতর দশেক সািহত  মশই সমাজেক উেপ া কের 

আ সেচতন অ মুিখ হেয় ওেঠ। সখােন জীবেনর সম  প নয়, কবল ব ি স ার আ -

িজ াসাই বেড়া হেয় ওেঠ। সুনীল গে াপাধ ােয়র এই উপন ােস ব ি াত েবাধ ধান 

হেয় উেঠেছ। একিট িন  মধ িব  যুবক কমন কের িনেজর সে  লড়াই কের বঁেচ থাকেত 

চাইেছ,  দখেত চাইেছ— এটাই বেড়া হেয় উেঠেছ। চািরিদেকর অব েয়র মেধ ও 

ব ি মানুেষর চতনায় জীবনেক িঘের বঁেচ থাকার  জেগ ওেঠ। বকারে র, দািরে র 

ালা থাকেলও জীবন এখােন শষ হয় না। সুনীল গে াপাধ ােয়র ‘আ কাশ’ উপন াসিটর 

সমসমেয় সমেরশ বসুর ‘িববর’, িবমল কেরর ‘যদুবংশ’, রমাপদ চৗধুরীর ‘এখনই’ আর 

িদেব ু পািলেতর ‘ ভেবিছলাম’ কািশত হয়। এই সম  উপন ােস ধংসকারী যুেগর িবি  

ব ি স ার িত িব ফুেট উেঠেছ। এই যুেগর মানুষ একটা অি রতার মেধ  বাস কেরেছ। 

তারা িকছু করেত চেয়েছ, িক  পােরিন। এই না পারার বদনায় ‘আ কাশ’-এর নায়ক 

সুনীল পুনরায় শশেব িফের যেত চেয়েছ। নতুন কের আবার জীবন আর  করেত 

চেয়েছ। িদেব ু পািলেতর ি তীয় পযােয়র উপন াস িলেত যমন ‘স ক’, ‘িবিন ’, ‘ ঢউ’ 

ভৃিত উপন ােসর ধান চির রা অেনক সময় জীবেনর নরাশ  বা িনঃস তা থেক বাঁচেত 

অতীত ৃিত চারণা কেরেছ। শশেব িফের যাওয়ার কথা ভােবিন। ‘আ কােশ’র নায়ক 

শষপয  জীবন ও জগেতর সে  িনেজেক িমিলেয় িনেয় চলেত চেয়েছ। অপরিদেক 

িদেব ু পািলেতর চির রা নতুন কের বঁেচ থাকার কথা িচ া করেত পােরিন। বল 

আ িজ াসায় যখন িনেজেদর পাপেবাধ, অপরাধেবাধ সামেন উেঠ এেসেছ তখন তারা হয় 

মানিসকভােব িবপয  হেয় পেড়েছ, নতুবা িনঃসীম একাকীে র জীবন বেঁচ িনেয়েছ, কউ 

কউ আ হত াও কেরেছ। িদেব ু পািলেতর উপন ােস পু ষ চিরে র চেয় নারী চির রা 

বিশ সবল। তারা জীবেন বঁেচ থাকার জন  লড়াই কেরেছ। আথ-সামািজক ও নিতক 



              
 

অব েয়র িব ে  লড়াই কের বঁেচ থাকার পথ খঁুেজেছ। সিদক থেক িদেব ু পািলেতর 

নারী চির রা ত ।  

সুনীল গে াপাধ ােয়র ‘ িত ী’ (১৯৬৮) উপন ােসর নায়ক বকার ছেল িস াথ। 

অথৈনিতক তাড়না থাকেলও তার কােছ ধান হেয় উেঠেছ সহজ সরল একটা সু র 

জীবেনর আকা া। িনেজর অি েক স স ােনর সে  িটিকেয় রাখেত চায়। তাই এই 

িবপয তার যুেগ তার এেতা লড়াই। অন ােয়র সে  স আপস কেরিন। িদেনর পর িদন 

যাগ তা থাকা সে ও ই ারিভউ িদেয় চাকির না হেলও স অন ায় পেথ টাকা রাজগােরর 

পথেক ঘৃণা কেরেছ। িদেব ু পািলেতর ‘েভেবিছলাম’-এর নায়কও অন ােয়র িব ে  আপস 

কেরিন। অন ােয়র িব ে  লড়াই কের তার চাকির খায়া গেছ। সুনীল গে াপাধ ােয়র 

‘অজুন’ উপন ােস দশিবভােগর য ণা িনেয় উ া  মানুেষর অথৈনিতক সং ােমর কথা 

আেছ। তেব কবল দাির জিনত হাহাকারই নয়, উপন ােসর নায়ক অজুেনর মানিসক 

শি র ু রণও দিখেয়েছন লখক। অজুনও কােনাভােবই অন ায়েক মেন িনেত পােরিন। 

স সবসময়ই মহাভারেতর অজুেনর মেতা মাথা তুেল দাঁিড়েয়েছ। দশিবভােগর ফেল তার 

 হািরেয় গেলও স ভেঙ পেড়িন। স বকার হেয়ও সজীব, গরীব হেয়ও উদার। স 

উ া  কেলািনেক নতুন কের গেড় তুলেত চায়। মােয়র দুঃখ ভালােত চায়। স া নােমর 

একিট মেয়েক ভােলাবােস। মহাভারেতর তৃতীয় পা ব অজুেনর মেতাই এই উপন ােসর 

অজুনেক লখক িতকূল অব ােতও অিবচল শা  সংযত হেয় জীবেনর িত দায়ব  

রেখেছন। িদেব ু পািলতও দশিবভাগ বা বি জীবন িনেয় একিট উপন াস িলেখেছন 

‘েভােরর আড়াল’ (১৯৯৩)। মধ িব  জীবন য ণা থেক বিরেয় এেস লখক দখান 

বি বাসীেদর জীবন সং াম। সর তী, জলধর, মৗসুমী, স া, মৃদুলা, ধর, গাপাল ভৃিত 

চির রা বি জীবেনর পিরেবেশ থাকেত থাকেত হাঁিপেয় উেঠেছ। সই য ণাি  পিরেবশ 

থেক তারা বিরেয় আসেত চেয়েছ। সুনীল গে াপাধ ােয়র থেক িদেব ু পািলেতর পাথক  

হেলা পৗরািণক িমথেক সুনীল গে াপাধ ায় ব বহার কেরেছন। মহাভারেতর অজুেনর 

‘ইেমজ’েক সামেন রেখ ‘অজুন’ উপন ােসর নায়কেক গেড় তুেলেছন। আর িদেব ু পািলত 

তা কেরনিন। িতিন কলকাতার বি জীবেনর িন িব  মানুষেদর িনেজেদর শি  সামথানুযায়ী 

অ ন কেরেছন।  



              
 

িদেব ু পািলেতর সমকােলর লখক দেবশ রায়, মিত ন ী, বেরন গে াপাধ ায়, 

শ ামল গে াপাধ ায়, শীেষ ু মুেখাপাধ ায় মুখরা কলকাতােকি কতার লখক। তাঁেদর সৃ  

চির রা িদশাহীন হেয় পেড়। চির েদর মেধ  েমর রণাময় দীি  অেপ ায় দাহ ও 

দীণতা বেড়া হেয় ওেঠ। অি ে র সংকট আেস ব াপকভােব। যিদও চির িলর এই 

অি ে র সংকট য সামািজক ও রাজৈনিতক সংকেটর ফল তা িক  নয়। আলেব র কামু  

ও সা  চচার আিধক  ও অি  অনুদােনর ে ও এসময় পূণ হয়। সেরাজ 

বে াপাধ ায় বেলেছন, ‘অি  সং া  কতক িল মূলীভূত  বল হেয় উেঠেছ মিত 

ন ী, শীেষ ু মুেখাপাধ ায় মুখেদর উপন ােস’।১২  

িদেব ু পািলেতর সময়কার একজন শি শালী লখক শীেষ ু মুেখাপাধ ায়। িতিন 

সই সকল কথাকারেদর অন তম,  যাঁেদর উদ ত অি েবােধর িদেক। সই অি েবাধ 

কখেনা সামািজক সংকেটর ঘূণাবেতর পাক খায় আবার কখেনা িজ াসায় কাতর হয়। 

‘ঘুণ পাকা’ (১৯৬৭), ‘পারাপার’ (১৯৭১), ‘শ াওলা’ (১৯৭৭), ‘মানবজিমন’ (১৯৮৮) ইত ািদ 

উপন ােস িতিন আধুিনক মানুেষর জীবন সমস ােক তুেল ধেরেছন। উপন ােসর করণ ও 

কাঠােমা সৃি েত নতুন দৃি ভ ীর েয়াগ ঘিটেয়েছন। জিটল মানবমেনর চারাবািলেত আেলা 

ফেলেছন িনজ  রীিতেত। তাঁর চির িলর আ হ আেছ জীবেন, অি ে র চিরতাথতার 

স ােন, অ েরর গভীর িনঃস  অিভযা ায়। তাঁর থম উপন াস ‘ঘুণেপাকা’ এবং িদেব ু 

পািলেতর ‘ ভেবিছলাম’ ‘সি ণ’ িকংবা ‘আমরা’ উপন াস িল কাছাকািছ সমেয় কািশত 

হয়। তখন পি মবে র রাজনীিত নতুন পেথ বাঁক িনেয়েছ। রাজনীিতর জগেত কংে েসর 

 হঠাৎ এক নতুন বা েবর সে  সংঘেষ হাঁচট খেয়েছ। ে াি ত রা নায়কেদর 

আশাভে র থম আতনাদ সিদেনর যুবমানেস নানা  জািগেয়িছল। শীেষ ু 

মুেখাপাধ ােয়র ‘ঘুণেপাকা’ িকংবা িদেব ু পািলেতর ‘ ভেবিছলাম’, ‘সি ণ’, ‘আমরা’ 

ইত ািদ উপন াস িল রাজৈনিতক িজ াসায় ক িকত নয়। য রাজৈনিতক পিরবতন ঘেটেছ 

তার চেয়ও -কাতর এবং আ িজ াসার ই ভািবত কেরেছ দুই ঔপন ািসকেক। 

‘ঘুণেপাকা’ উপন ােসর নায়ক শ ােমর জ  াধীনতার আেগ লখেকর ায় সমসমেয়। 

আবার ‘ ভেবিছলাম’ উপন ােসর নামহীন যুবক িকংবা ‘আমরা’ উপন ােসর ি য়নােথরও জ  

াধীনতা পূববতী সমেয়। তারাও লখেকর সমবয়সী ায় ি শ বছেরর যুবক। দুিট 

উপন ােসই লখক সমানভােব ব ি াত েক িজ াসার মুেখামুিখ দাঁড় কিরেয়েছন। 



              
 

‘ঘুণেপাকা’র শ াম ব ি  াধীনতােকই ধু াধীনতা বেল ভাবেত পাের, অথচ নতুন 

ভাবনার পেথ ১৯৬৭ সােলর পি মবে র রাজৈনিতক পটপিরবতন তােক শ কেরিন। 

য়ং শীেষ ু মুেখাপাধ ায়ও রাজনীিত-সেচতন অথচ রাজনীিতর বাহ থেক িবি । ধু 

‘ঘুণেপাকা’য় নয়, সাধারণভােবই তাঁর নায়েকরা কােনাভােব িবযু  বা একক হেয় পেড়। 

‘ঘুণেপাকা’ এর িতন বছর আেগ ‘ ভেবিছলাম’ (১৯৬৪) এবং ছয় বছর পর ‘আমরা’ 

(১৯৭৩) উপন াস দুিট িলিখত। সমেয়র ব বধােন ধু ‘আমরা’ উপন াসিটেত নকশাল 

আে ালেনর ভাব পেড়েছ। তােতও রাজনীিতর বণনা নই। রাজনীিত সেচতন লখক 

িদেব ু পািলত রাজনীিতেক ব বহার কেরনিন। আথ-সামািজক ও রাজৈনিতক পিরি িতর 

চােপ পেড় মানুেষর আ িজ াসােক  িদেয়েছন।    

িতিরশ বছেরর যুবেকর চাকির খায়ােনা িদেয় ‘ ভেবিছলাম’ উপন াসিট শষ হেয়েছ। 

অপরিদেক ‘ঘুণেপাকা’ উপন াসিট  হয় শ ােমর চাকির খায়ােনা িদেয়। চাকির, ম 

ইত ািদ িবষয়েক ক  কের মধ িব  যুবেকর আশা ও আশাভে র কািহিন ‘ ভেবিছলাম’। 

লখক এই সময় খঁুিটেয় খঁুিটেয় সমাজেক ত  কেরেছন। উপন ােসর কথকও গ ীর ভাব 

িনেয় দাশিনেকর ভি েত অজ  মানুেষর মুখ দেখেছন। দেখেছন জীবনযুে  হের যাওয়া 

আ হত া বণ মানুষেদর। কৃত মৃতু র আেগই য মানুেষর মৃতু  ঘেট যায় তা স পলেক 

পলেক অনুভব কেরেছ। ব ু  িনকু র মেধ  দেখেছ শূন তার এক গভীর নরাশ । িদেব ু 

পািলত আ িবে ষেণর মধ িদেয় যুবকিটর বাধ ও অি  হারােনা গ  আমােদর শানান। 

শ ামও তার চারিদেক ছায়ার মেতা হঁেট যাওয়া ‘অলীক লাকজন’ দেখ িনেজেক হারায়, 

মানুষ িলেক দেখ তার মেন হয় মায়াবী হিরণ। িক  সাদৃশ  থাকা সে ও দুজন লখেকর 

দৃি ভ ী আলাদা। আধুিনক নাগিরক সভ তার ফাঁিক, অ ঃসারশূন তা শ াম ও নামহীন 

যুবকেক বারবার তাড়না কেরেছ িঠকই িক  িদেব ু পািলেতর নায়ক বাধ ও অি  

হািরেয় শূন তার মেধ  হািরেয় যায়। আর শীেষ ু মুেখাপাধ ােয়র নায়ক িনেজর জানার 

তাড়নায় আবারও অি র হেয় উেঠেছ, ভবঘুের হেয় ঘুেরেছ, খঁুেজেছ জীবেনর অথ।  

‘ঘুণেপাকা’ উপন ােসর চির রা ীকােরাি  ও আ ময়তার মধ িদেয় আ -আিব ার 

করেত পেরেছ। তা আেরা তর হেয়েছ ‘পারাপার’ উপন ােস। এই উপন ােস রাজনীিতর 

ব াি  আেছ। একদা কেলেজর কিমউিন  ছা েনতা লিলত ক া ার রােগ আ া । 



              
 

‘ঘুণেপাকার মেতা একেকি কতা এই উপন ােস নই। লিলত, রেমন, িবমান, তুলসী, 

আিদত — সবাই আ স ােন বিরেয়েছ। এরা েত েকই অ মুিখ। ছােটা ছােটা ঘটনা 

বলেয় এেক অপরেক শ করেলও তারা সবাই একা, িনঃস । সমােজ তারা পর েরর 

ঘিন  ব ু  িক  আ -আিব ােরর য়াসই তােদর জীবেনর থম ও শষ কথা। শ াম বেড়া 

মায়ায়, বেড়া ভােলাবাসায় পৃিথবীর ধুেলামািটেক আঁকেড় ধেরিছল। আর ‘পারাপাের’র 

রাগা া  লিলেতর ইে  কের আর একবার িশ  হেয় এই ধির ী মােয়র কােল িফের 

আসেত। িদেব ু পািলেতর উপন ােস এরকম ভাবনা নই। তারঁ উপন ােস চির রা মৃতু েক 

ভয় পায় না। জীবেনর পাপ-পি লতা, অপরাধেবাধ থেক মুি  পেত আ হত া করার িচ া 

কের তারা। আসেল িদেব ু পািলেতর চির রা অেনক বিশ কৃিত িবেরাধী। 

ব ি াধীনতােক য় িদেত িগেয় িনেজরা িনঃস  হেয় পেড়েছ।       

িদেব ু পািলেতর উপন ােস নরনারীর দা ত  স েকর টানােপােড়ন বিশ ধরা 

পেড়েছ। থম জীবেন দু-একিট উপন ােস অ বয়সী যুবক-যুবতীর ম ও মহীনতা, 

আশা ও আশাভ তা, িনেজেদর িতি ত করার য়াস দখা গেলও ১৯৭১ সােলর পর 

িদেব ু পািলেতর উপন ােস সই ধারার পিরবতন ঘেট। িদেব ু পািলেতর লখািলিখর 

ত  জগৎ এই ি তীয় পযােয় এেস  হয়। তাই হয়েতা সমকালীন লখকেদর দু-একিট 

রচনার চিরে র সে  তার উপন ােসর চিরে র িমল ঘেট যায়। 

িদেব ু পািলেতর উপন াস িল আকাের ছােটা। তােত কািহিন নই বলেলই চেল। 

একিট ব তীত দুিট কািহিন নই। চিরে র মেনাজগতেক িতিন  িদেয়েছন। চিরে র 

সংখ াও কম। নরনারীর স েকর জিটলতা ধান হেয় উেঠ তাঁর উপন ােস। সই সে  

স েকর ভাঙন অিনবায প নয়। তারপর তােদর স ান-স িতর মেন িব প িতি য়ার 

সৃি  হয়। অপরিদেক শীেষ ু মুেখাপাধ ােয়র উপন াস িল আকাের বেড়া। কবল আয়তেন 

িবশাল নয়, ব ি েতও িবশাল। ‘মানবজিমন’, ‘দূরবীন’ ভৃিত উপন াস িল গভীরতায় ও 

ব নায় পাঠেকর স ম আদায় কের নয়। ব  িচ ার অিভ তা, খর মনন ও এক 

ধরেনর দাশিনকতা উপন াস িলেক কের তুেলেছ ত । শীেষ ু মুেখাপাধ ায় িনপুণভােব 

চির িলেক গেড় তুেলেছন এবং তােদর মেধ  মানিবক অনুভূিতর িবিচ লীলা দিখেয়েছন। 

তাঁর উপন ােসর চির রা জিটল এবং িবশাল িবে র নানান ে র মায়াবী িবষ তায় 



              
 

আ । শ াম, সােমন, লিলত, কুকু, ব, সজল, কৃ জীবনরা িবিচ  জিটলতার মেধ  

কমন যন িবষ তায় ম র। শীেষ ু মুেখাপাধ ায় শংসনীয় হেয় ওেঠন অ ত এই কারেণ 

য তাঁর সৃ  চির রা অি ে র িশকড় খঁুেজেছ সত  স ােনর ব াকুলতা িনেয়। এছাড়া 

কখেনা কখেনা মমতা মাখােনা ‘ন ালিজয়া’, কখেনা -সং ু  বতমানেক নানািদক থেক 

ল  করেত করেত িবপুল এক ক মান িজ াসােক অনে  মেল ধের। তারা স ােক 

একিব ুেত কি ভূত কেরেছ। আর িদেব ু পািলেতর চির রা স েকর বড়াজাল ভেঙ 

িব প িবে  িনয়ত একািক। ামী- ীর স ক, স ােনর সে  বাবা-মার স ক, ব ু ে র 

পার িরক স ক ভৃিত সব ভেঙ গেছ ব ি স ার খাঁেজ। সমেয়র চােপই হাক আর 

স েকর ভােলা না লাগার চােপই হাক চির িলর মন াি ক ব াখ াই তাঁর উপন ােসর 

ধান বিশ । িদেব ু পািলত এক একিট চির েক অ েরর গভীের িনেয় িগেয় ব াখ া-

িবে ষণ কেরেছন। ফেল তাঁর উপন ােস কািহিন বেড়া হেয় ওেঠিন। উপকািহিন যমন নই, 

তমিন চিরে র সংখ াও কম। এই সব িদক থেক িদেব ু পািলত তাঁর সমকালীন লখক 

শীেষ ু মুেখাপাধ ােয়র থেক ত  ান কের িনেয়েছন।  

াধীনতা পরবতীকােল সামািজক জীবেন নানা পালা-বদল ঘেটেছ। একা বতী 

পিরবােরর ভাঙন, উপাজনশীল নারীসমােজর আিবভাব, াটবািড়েকি ক ছােটা পিরবােরর 

অভু দয়, িহ ু েকাড আইন পােশর পর পতৃক স ি েত িহ ু নারীর অিধকার এবং 

িববাহিবে দ আইন স ত সুেযাগ লােভর ফেল সমােজর চহারা খুব ত বদেল যেত 

থােক। সািহেত ও এর কাশ ঘেটেছ। নের নাথ িমে র ‘ চনামহল’ উপন ােস একা বতী 

পিরবােরর ভাঙন এবং ‘মহানগর’ ও ‘দূর ভািষণী’ উপন ােস ওয়ািকং গাল-এর ছিব দখা 

যায়। জ ািতির  ন ীর ‘বােরা ঘর এক উেঠান’ উপন ােস মধ িব  সমােজর ভাঙন 

পািরবািরক ও সামািজক সংহিত শাসন ও সং ার ব েনর অবসােনর িচ  ধরা পেড়েছ। 

িববাহিবে দ-অিধকােরর েয়াগ এবং দা ত িন ার অবসান দখা যায় অিচ কুমার 

সন ে র ‘ থম কদমফুল’ ও ‘বন াকন া’ উপন াসদুিটেত। ধন য় বরাগীর ‘দ িত’ 

উপন ােস ব ি াধীনতা ও ী াধীনতার অপব বহােরর ফেল দা ত জীবেন িবপযেয়র ছিব 

ফুেট ওেঠ। মানিবক মূল েবােধর অবসান ও ব ি চিরে র িবনি র িচ  িবমল িমে র ‘কিড় 

িদেয় িকনলাম’ ও ‘একক দশক শতক’ উপন ােস দখা যায়। সামািজক পালাবদেলর নানা 

ছিব ফুেট ওেঠ িবমল কেরর ‘কােলর নায়ক’ উপন ােস। আিশর দশেকর কলকাতার িন িব  



              
 

একা বতী িহ ু পিরবােরর ভাঙেনর কািহিন এেত ধরা পেড়েছ। মধ িব  সমাজ আশাহীন 

হেয় পেড়েছ। একই পিরবাের থেক রথীন পৃথক বািড় তরীর জন  অথস য় কের, 

একা বতী সংসাের টাকা িদেত চায় না। পিরবােরর সবার মেধ  এক ধরেনর স ীিতর 

আলগা ব ন দখা দয়। রথীন, মহীন, সতীন আর তােদর অিববািহত বান কাজল মশ 

পর েরর থেক দূের সের যায়। শষ পয  রথীন আর সতীন হাতাহািত-মারিপঠ কের। 

আহত সতীনেক দেখ কাজেলর মেন হয় যন ি তীয়বার বাবােক পুিড়েয় এেস নুেয় পেড় 

দাদা কাঁদেছ। সািবক ভাঙেনর এই বা ব িচ  আেজা িনমমভােব িতফিলত। 

সুনীল গে াপাধােয়র ‘জীবন য রকম’ (১৯৭৯) উপন ােস নাগিরকতার একিট 

বা ব প ফুেট উেঠেছ। পুরেনা মূল েবােধর অবসান, পািরবািরক নিতক শাসন, 

সি েমে র পরাজয়, ব ি চিরে র ঔ ত  ও অহংেবােধর িত া— এই সব ল ণ এখােন 

ধরা পেড়েছ। চাইবাসা হলুদ পুখির থেক সকাল সােড় ন’টায় হাওড়া শেন প ছায় দীপু। 

কৃিতর শা  ও িনভৃিত থেক চেল এেস উপনীত হয় তগিত ঊ াস কলরবমুখিরত 

নাগিরক জীবেন— এখােন সবাই বঁেচ থাকার লড়াইেয় ব । বকার সমস া, ব ু জীবেনর 

সমস া, কেলজজীবেনর সমস া, পাড়ার ম ানেদর িনেয় সমস া, পািরবািরক জীবেনর সমস া 

ইত ািদ নানা সমস ায় িবপয  দীপু। এই সব সমস া এেসেছ কেঠার ন  বা ব প িনেয়। 

অপরিদেক িদেব ু পািলেতর ‘বৃি র পের’ উপন ােস িঠক এর িবপরীত িচ  ধরা পেড়েছ। 

অেশাক এই উপন ােসর ধান চির । “আট বছর আেগ একিদন যখন হাওড়া শন 

থেক লুপ লাইেনর েন চেড় রওনা হেয়িছল এই অজ শহেরর িদেক চাকির করেত, তখন 

মেন হেয়িছল জীবন এরপর অথিহন হেয় পড়েব। ভাগ েক দাষ িদেয়িছল স। অব  

অিভমােন ইে  হেয়িছল আ হত া করেত। এখেনা তার মন পেড় রেয়েছ কলকাতার 

িদেক।’’১৩    

িদেব ু পািলেতর চির রা কলকাতা শহেরর বাইের বরেত চায়িন। কলকাতা 

শহরেক ক  কেরই তােদর জীবনযা া সািরত। শহেরর বাইের যখনই গেছ তখন 

তােদর মন ভারা া  হেয় পেড়েছ। শহর কলকাতা থেক িবি  হেয় অেশাক িনেজেক 

িজ াসা কের, ‘সিত ই িক একা তুিম? সিত  া ?’ অেশাক সিত ই একা। স পিরবারহীন, 

আ ীয়- জনহীন। শহর কলকাতা থেক াম বাংলায় আেস চাকির িনেয়। এখােন 



              
 

হরিবলাসবাবুর বািড়েত সাতিদেনর ভাড়া থেক পিরবােরর সবার সে  স েক জিড়েয় হেয় 

পেড়। হরিবলাসবাবু মারা গেল তার ী িতন মেয়েক িনেয় িবপােক পেড়। একমা  

খপােট ছেল কলকাতায় পািলেয় যায়। একিট মেয়রও িবেয় িদেত না পারায় অেনক ব  

িব প নেত হয় রাজবালােক। তার বেড়া মেয় গায় ীেক িনেয় অপবাদ, মেজা মেয় 

িশখা এক মুসিলম যুবেকর পািণ াথী হেয় একসময় পািলেয় িবেয় কের। াম বাংলার 

িনমল কৃিতর পিরবেত অেশােকর চােখ ধরা পেড় মানুেষর কদযতার িবিভ  িদক। বাণী 

ও কল ােণর একমা  িশ কন া তােদরই চাকেরর হােত ধিষতা ও খুন হয়। হেরন ঘােষর 

ােদর হােত কেলেজর ি ি পাল িবনয়বাবু আ া  হয়, মাটা টাকা ঘুষ িদেয় হেরন ঘাষ 

তার পািলত ােদর থানা থেক ছািড়েয় আেন। একরকম পাপ- াধ, িহংসা-মারামাির, 

আদশহীনতা, দুনীিত ইত ািদ সবিকছুেত কলি ত হেয়েছ াম বাংলার পিরেবশ। এইরকম 

পিরি িতেত বাণী আর কল াণ চাকির থেক িরজাইন িদেয় কলকাতামুিখ হয়। ামবাংলার 

সমাজজীবন এভােব িদেব ু পািলেতর উপন ােস পিরবিতত হেত থােক। এই একিট মা  

উপন ােস িদেব ু পািলত ামবাংলার পটভূিমেক তুেল ধেরেছন। তেব িদেব ু পািলেতর 

উপন ােস সামািজক-পািরবািরক সমস া িল খুব বেড়া পটভূিমেত অি ত নয়। মধ িব  

পিরবােরর এক একটা িদক এক একটা উপন ােস িতিন তুেল ধেরেছন। অন ান  

ঔপন ািসকরা যখােন মধ িব  পিরবােরর সামি ক ভাঙেনর ছিব অ ন কেরেছন, িদেব ু 

পািলত তা কেরনিন। তাঁর উপন ােস ভাঙেনর পর পিরবাের বা মানুেষর জীবেন িক ভাব 

পেড়েছ তা বেড়া হেয় উেঠেছ। যমন ‘ ণয়িচ ’ উপন ােস একা বতী পিরবাের নিমতার 

িবেয় হওয়ায় স তার ামীেক িনিবড়ভােব পায়িন। তাই ামী যখন াট কনার িস া  

নয় তখন নিমতা খুিশ হয়। নিমতা একা বতী পিরবােরর আেব নী ছেড় িনেজর মেতা 

কের বাচঁেত চেয়েছ। িক  পার িরক সে েহ ামীর সে  তার িবে দ হয়। নিমতা 

আ য়হীন হেয় পেড়। িববাহিবি া নিমতােক কউ ঘর ভাড়াও িদেত চায়িন। লখক 

এখােন দখান ামী পিরত া একজন নারীর একা সমােজ বসবাস করেল িক িক 

অসুিবধায় পড়েত হয়।   

আেগই বলা হেয়েছ য, িদেব ু পািলেতর উপন ােস পালাবদল ঘেট আেটর দশক 

থেক। এই সময় পেব িদেব ু পািলত দশ-কাল সে  িলেখেছন— 



              
 

“একজন লখক িহসােব ঐ সমেয়র (নকশাল আে ালন ১৯৬৭-১৯৭১ সাল) 

রাজৈনিতক আে ালেনর পে  বা িবপে  আিম অংশ হণ না করেলও এর পেরা  

চাপ এড়ােত পািরিন। যখন ‘সহেযা া’ উপন াসিট িলেখিছ তখন আমার বয়স চি শ-

একচি শ হেব। িক  যখনকার অিভ তা িনেয় িলেখিছ তখন আমার বয়স ায় 

আরও দশ বছর কম। নকশাল আে ালেন যারা সি য়ভােব যাগ িদেয়িছল, তাঁেদর 

মেধ  অেনেকই িছেলন আমার সমবয়সী বা আমার চেয় বয়েস বড় এবং আরও 

অেনেকই িছেলন আমার চেয় বয়েস ছাট। অথাৎ কেলজ িব িবদ ালেয়র ছা ছা ী। 

আমার পিরিচতেদর মেধ  বশ িকছু ছা ছা ী সইসময় রাজনীিতেত সরাসির 

জিড়েয় পেড় এবং তাঁেদর কউ কউ পুিলেশর িলেত মারা যায় বা ব ী অব ায় 

অত াচািরত হেয় কানও না কানওভােব িত  হয়। অন িদেক এই আে ালন-

িবেরািধতার রাি ক দািয়ে  যাঁরা িছেলন, তাঁেদর কাউেক কাউেকও আিম িচনতাম। 

সবিমিলেয় যখন অব াটা এমনই িছল যা য- কানও িবেবকবান মানুেষর আি ক 

িবপযেয়র কারণ হেত পাের। কা   প  দাষী, কা   প  িনেদাষ তা িবচার করার 

সময় িছল না, ঘটনা ঘেটই চেলিছল এবং দুপে র মেনাভােবই এেস িগেয়িছল 

অ কার। িক  একাে  িনরেপ ভােব িচ া করেত িগেয় কখনও কখনও আমার 

মেন হেয়েছ য দেশর সিঠক অব া এখন এমনই য একটা িতবাদ ও পিরবতন 

অবশ ই েয়াজনীয় হেয় পেড়িছল। নকশাল আে ালন িঠক পেথ চািলত হেয়িছল না 

ভুল পেথ চািলত হেয়িছল  স  গৗণ, িক  পথ যমনই নওয়া হাক না কন, 

উে শ  বা আদশ িক  অন রকম িছল। তা হল আে ালন দমেনর নােম একিট 

রাি ক গণহত ার বণতা, যার অন িদেক িছল নকশালেদর একাংেশর বপেরায়া 

সং াম।”১৪  

দীেপ নাথ বে াপাধ ায় ‘তৃতীয় ভুবন’ উপন ােস দুজন সমমতাদশী যুবকযুবতীর অ েলাক 

উ  ঘাটন কেরন, তখন মতাদেশর সংকট সখােন মুখ  হেয় ওেঠিন। িক  ‘িববাহবািষকী’ 

উপন ােস কিমউিন  আে ালেনর িবখ ীভবেনর িতফলন ঘেটেছ সহকমীর 

সংেবদনশীলতার সে । চীনা আ মেনর পর যখন ১৯৬৪ সােল ভারতীয় কিমউিন  পািট 

দুভােগ ভাগ হেয় যায় তখেনা মতাদেশর সংঘাত থেক কােনা বেড়া লখা বর হয়িন। 

অথচ অিবভ  কিমউিন  পািটর কােলই পাওয়া যায় ননী ভৗিমেকর ‘ধুেলা মািট’র মেতা 



              
 

জারােলা উপন াস। নায়ক চিরে র সং াম ও আ সেচতনার িবকাশ ঘটেলও আেরা 

অেনেকর মেতাই িতিনও অন তর িবেবচনায় নীরব থােকন। সােতর দশেকর পর য িবষয়িট 

বাংলা সািহত েক সবেথেক বিশ পুি  দান কেরিছল তা হেলা নকশাল আে ালন। এিট 

আমােদর অি ে র মূেল গভীরভােব নাড়া িদেয়েছ। এই সময় রাজৈনিতক উপন াস 

নতুনভােব লখা  হয়। সমেরশ বসুর ‘যুগ যুগ িজেয়’ উপন ােস পিলিটক াল পািটেক 

প িহেসেব দখার একটা মেনাভাব ল  করা যায়। েপর সার য ব ি াত েক ও 

াধীনতা াস করেত চায় ি িবেদেশর মধ িদেয় স কথা বলেত চেয়েছন। ‘মহাকােলর 

রেথর ঘাড়া’য় ইতন কুিমর রাজৈনিতক দুরাশার বা ব পৃ পট অবেহিলত থেক গেছ। 

এই উপন ােস সামািজক টনশন আর ব ি র িতি য়া— একসে  দখেত হয়।  

নকশাল আে ালন িনেয় যাঁরা িলেখেছন তারঁা ায় সকেলই ব ি র িবষ  পরাভেবর 

কথা বলেত চেয়েছন। এই সমেয়র চির েদর বািহ ক িদকটা লখকরা খুব একটা িভতর 

থেক দেখনিন। চির েদর পিরি িতই তােদর ভািবেয়েছ। যমন, শীেষ ু মুেখাপাধ ােয়র 

‘শ াওলা’ উপন ােসর িহর য়। এই সমেয়র রাজৈনিতক অি  অেনক বিশ চ ল ও 

য ণাময়। িভতর থেক যাঁরা িবষয়টােক বুঝেলন তাঁেদর মেধ  দুজন ঔপন ািসক হেলন 

দেবশ রায় এবং অসীম রায়। দেবশ রায় ‘আপাতত শাি  কল াণ হেয় আেছ’ উপন ােস 

র া  পটভূিম ও মেনাভূিমেক জীব  কের তুেলেছন। অসীম রায় ‘আবহমান কাল’ 

উপন ােস রাজৈনিতক পা র ও ব ি র পা েরর ছ েক তুেল ধেরেছন। এর িবপরীেত 

আবার সমেরশ মজুমদার ‘উ রািধকার’ উপন ােস দখান আমােদর ভে র যুেগ দাঁিড়েয় 

ে র গাড়ার িদেকর কথা, যখােন  আর া দুইেয়র মেধ  কেতা অস িত িছল। 

অসীম রােয়র ‘একদা েন’, ‘শে র খাঁচায়’ ইত ািদেত ব ি  চতনার সম তার াপেট 

রাজনীিতর কথা উেঠ আেস। ‘আবহমান কাল’-এর নায়ক টুটুেলর সম  হেয় ওঠায় তার 

রাজৈনিতক গঠন-ভাঙন গাটা অি ে র সে  িমেলিমেশ এক হেয় গেছ।  

যাঁরা নকশাল আে ালনেক অত  একটা জিটল রাজৈনিতক কমকাে র সে  

িমিশেয় িদেয়েছন তাঁরা হেলন— ণ িম  এবং শবাল িম । ণ িমে র ‘ ােম চেলা’ 

উপন ােসর রঘুর িভতর িদেয় দখা যায় সিদেনর যুবক-সংকে র চহারা। চির িট 

রাজৈনিতক মতাদশ-সমভূত এমন একটা চির  যা একটা সমেয়র বাঙািল যুবমানেসর সৎ, 



              
 

সংকে র িতিনিধ। ‘অ াতবাস’ উপন ােসও শবাল িম  সই দুদমনীয় যুবকেদর বীরে র 

িদকিট তুেল ধেরেছন। এঁেদর থেক বাংলা রাজৈনিতক উপন াস ে  মহাে তা দবীর 

‘হাজার চুরািশর মা’ এবং ‘অপােরশন বসাই টুডু’ অেনকাংেশ  । বসাইটুডু াধীনতা 

উ র বাংলা কথাসািহেত  একিট অি  চির । এমনিক াধীনতা পরবতী কথাসািহেত  

একমা  পূণা  িশ সাথক রাজৈনিতক ব ি চির । তেব বাঙািল লখকরা নকশাল 

আে ালেনর আ নঝরা িদন িলেত একটা কথা বুেঝিছেলন য, এ আ ন, এ র  আমােদর 

সকেলর। নারায়ণ গে াপাধ ােয়র ‘ে ােতর মুেখ’ বা ‘গেজ কুমার িমে র ‘ব ু েমধ’ িকংবা 

তেপািবজয় ঘােষর ‘সামেন লড়াই’ মাণ কের বাঙািলর উৎক া এবং উে গেক। 

এই সমেয়র সি েণর মেধ  আধুিনক মানুেষর ব ী , ব ি স ার ব ী , 

িনঃস তােবাধ এ িলর কাশ পায়িন। সয়দ মু াফা িসরাজ িদেব ু পািলেতর সািহত  

স েক বেলেছন— 

“এতকাল ধের সািহিত করা য িনঃস তার মধ িদেয় সািহত  রচনা কের এেসেছন 

সই িনঃস তার প তােদর চােখ ধরা পেড়ও পেড়িন, কারণ এই িনঃস তা 

আধুিনক সমেয়রই একটা নতুন ধরেনর িতি য়া। সই িতি য়াটা খুব 

সু রভােব এবং িছেয়, ভাষােক অত  শািণত ও মািজত কের এবং অত  

পু ানুপু ভােব িদেব ু িলখেত পেরেছ। এইভােব িক  কউ িলখেত পােরিন।”১৫   

িদেব ু পািলত আধুিনক নাগিরক সমােজর কথাকার। মেন নাগিরকতােক িতিন 

আ  কেরিছেলন। তাঁর স া যন একটা জায়গায় কি ভূত হেয়েছ। তাঁর িচ া-ভাবনা, 

চতনা সম  িকছুই এই নাগিরকতার উপর দাঁিড়েয় কাজ কেরেছ। তাঁর লখার মেধ  

কলকাতা শহেরর মানুষ আর সই মানুেষর সামািজক ও পার িরক স ক বদেল যাওয়ার 

ছিব দখা যায়। অেনক লখকই এই সময় কলকাতা শহেরর মানুষ ও তাঁেদর জীবনযা া 

িনেয় িলেখেছন। িক  িদেব ু পািলত যভােব লেখন সভােব অন ান  লখকেদর মেধ  

ধরা পেড়িন। যমন, ‘সি ণ’ উপন ােসর েত একটা মৃতু র স  আেছ। এই 

মৃতু িটেক ক  কের উপন ােসর অন ান  চির েদর মানিসক টানােপােড়ন দখান িতিন। 

কনেকর ব ু বা ব, তার বাবা-মা, দুই বান, এবং া ন িমকা যার সে  এক ব ু র িবেয় 

হেয়িছল— তােদর মেধ  পর েরর স েকর জিটলতা, েস যাওয়া, কখেনা কখেনা িকছু 



              
 

ত াশার জ  এই সব িনেয় তােদর অ জগৎিটেক িদেব ু পািলত অত  সূ ভােব 

িবে ষণ কেরেছন। িদেব ু পািলেতর সমবয়সী যাঁরা তাঁেদর িক  এইভােব চিরে র 

অ জগেত বেস থাকা বা অ জগেত চেল আসা ল  করা যায় না। িদেব ু পািলত 

চির িলেক খঁুিটেয় দেখেছন। দেখেছন তােদর অ র-বািহর, মেনর অিলগিল, 

অ রমহল। আর সেবাপির চির িলর সামািজক, পািরবািরক এবং ব ি গত অব ান 

বাঝার চ া কেরেছন। তাঁর ব ি জীবেনর ব  অিভ তা তাঁেক এই বাধ ও চতনা 

িদেয়েছ। যমন িব াপন জগৎ িনেয় লখা তারঁ  উপন াস ‘ ঢউ’ কাশমা ই সাড়া 

জািগেয় িছল পাঠক মহেল। কননা এই জগেতর অ রমহলটা িতিন িনিবড়ভােব িচেনেছন 

তাঁর কমজীবেনর অিভ তার মধ িদেয়।  

‘ ে র িভতর’ উপন াসিট সােতর দশেকর ত  অি গেভ িলিখত নয়। িদেব ু 

পািলত এই সময় মােঝ মােঝ য সম  িবষয়েক উপন ােস তুেল ধেরেছন সখােন িব াপন 

জগৎ বা সংবাদ জগৎ িনেজ আেলাড়ক হেয় দখা িদেয়েছ। সংবাদ িনেজ িনেজ সািহত  

নয়। সংবােদর রহস  হয়েতা অেনকিদন ধের পাঠকেক আকষণ কের রােখ। িকছুিদন পর 

তা আর সংবাদপাঠেকর মেন থােক না। িক  িদেব ু পািলত সই সংবাদেক সংবাদপি কা 

থেক সিরেয় আেনন। িরেপাটাস ড  থেক সই সংবাদ ঠাঁই পায় তাঁর লখার টিবেল। 

তারপর তা সািহেত র এলাকায়। ‘অনুভব’, ‘অ ধান’, ‘অনুসরণ’, ‘ সািহনী এখন কাথায়’ 

ভৃিত উপন ােস িতিন এই িবষেয় তাঁর দ তার পিরচয় িদেয়েছন। এই সমেয়ই আর 

একিট উপন াস িলেখিছেলন ‘ ে র িভতর’। এিট িক  স-জাতীয় রচনা নয়। এেত সমেয়র 

কােনা অিভঘাতও হানা দয়িন। সমােলাচক সেরাজ বে াপাধ ায় বেলেছন— 

“সমেয়র বিতত জীবেনর নতুন ছাঁদ, নতুন াপট ও পটিবধৃত চির  ও তােদর 

সংকট এ উপন ােস ধান কথা। দুিট কমরত জীবন জীিবকার সূে  িনব  দুিট 

নারীর উ াবচ অি ে র আবত এখােন ধান কথা। সে হ নই এও এক িবপ  

সীমাে র কথা।”১৬    

‘সহেযা া’ আর এক ধরেনর উপন াস। যখােন অি র সমেয়র িবপ তার মেধ ও 

মানুষ িবেবকবান হেয় ওেঠ। ‘অনুভেব’ চির িচ ণ এবং উপলি র শীষতায় প েছিছেলন। 

িবষয়ৈবিচে র অসাধারণ ও নজর কেড়িছল পাঠকেদর। এমনিক তাঁর সবেশষ উপন াস 



              
 

‘একিদন সারািদন’ও এক অ ুত অনুভূিতর মুেখামুিখ দাঁড় করায় পাঠকেক। িববাহিবি া 

নারীরা সমােজ একা বসবাস করেল িক িক ঘটেত পাের তার পেরখা দিখেয়েছন িতিন। 

চনা সমস ােকই িক অসাধারণ দ তায় এঁেকেছন এই উপন ােস। ায় িতিরশ বছেরর 

কাছাকািছ যুবতী শিমলার সে  অজেয়র ভুল বাঝাবুিঝ, িববাহিবে দ, অজেয়র ভাই 

সুজেয়র সে  তার এক িচলেত স ক এবং অিচেনর সে  তার শারীিরক স ক ভৃিত 

সবিকছুই পিরেবিশত হেয়েছ এক িশি ত সুষমায়।  

িদেব ু পািলত এমন এক তী  সংেবদেন নারীমন েক আমােদর গাচের আেনন 

িকংবা এমন একটা আ জািতক বী া উপন ােস গেড় তুেলেছন যা এই িব ায়েনর সমেয়ও 

অেনক জনি য় লখকেদর রচনায় সচরাচর দখা যায় না। িতিন সহানুভূিতপূণ মন িদেয় 

নারীর িভতেরর সমস া িলেক দিখেয়েছন।  

চিরে র মন ে র সে  জিড়েয় থােক জীবনদশন। ‘উেড়ািচিঠ’ উপন ােস অনীশ 

বেলিছল, ‘লাইফ আসেল একটা উেড়ািচিঠর ব াপার। একিদন না একিদন সকেলই পায়। 

কউ সুেখর খবর, কউ দুঃেখর। য যমন পায় সভােবই চেল’। একথার সত তা ধরা 

পেড়েছ িদেব ু পািলেতর বিশরভাগ চিরে র ে । িতিন অি ে র চনা জগৎটােক 

পাঠেকর সামেন তুেল ধেরেছন। এই ব াপক চনা বৃে র মেধ  য ছােটা ছােটা অেচনা 

অংশ আেছ— সই মন  ও সমাজতে র অেচনা অথচ স াব  অ ঃে াত িল তাঁর লখায় 

এমনভােব ধরা পেড়েছ যা পাঠেকর চনা আেরা তী  ও গভীরতর হয়। িনেজেদর িণ ও 

জীবনেক এবং শষপয  হয়েতা মানুষেক, আেরা একটু বিশ কের বুঝেত  কের 

পাঠেকরা। অথচ বুি দী  পিরিমিতেবােধ স িল িনখঁুত িনমাণ। আপাততু  অিভ তায় 

িভ তর তাৎপেয মি ত হেয় ওেঠ। এখােনই িদেব ু পািলত ত  ধারার বতক। 
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১৮২     

৮. ন ী, মিত     :  নায়েকর  েবশ  ও  ান,  দশিট উপন াস,  

কলকাতা, আন  পাবিলশাস, ষ  মু ণ, 

অে াবর ২০১৬, পৃ. ১১৫ 

৯. মুেখাপাধ ায়, অ ণকুমার   :  কােলর  িতমা,  বাংলা  উপন ােসর  পঁচা র  



              
 

বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, কলকাতা, দ’জ 

পাবিলিশং, ২০১৪, পৃ. ৩৪৫ 

১০. রায়, সেত নাথ    :  বাংলা উপন াস ও তার আধুিনকতা, কলকাতা,  

দ’জ পাবিলিশং, ি তীয় সং রণ, আগ  

২০০৯ পৃ. ১৮২  

১১. দ, অমর (স ািদত)   :  লখক  শ ামল  গে াপাধ ায়  আর ভােলাবাসা,  

সুিমতা চ বতী, গ সরিণ, শ ামল গে াপাধ ায় 

িবেশষ সংখ া : দুই, ািবংশিত বষ, ২০১৮, পৃ. 

৭২    

১২. বে াপাধ ায়, সেরাজ   :  বাংলা  উপন ােসর  কালা র, কলকাতা, দ’জ  

পাবিলিশং, প ম সং রণ, নেভ র ২০০৩, 

পৃ. ৩৭      

১৩. পািলত, িদেব ু    :  দশিট উপন াস-১, আন  পাবিলশাস াইেভট  

িলিমেটড, কলকাতা, ষ  মু ণ, জুন ২০১৫, পৃ. 

১৯০  

১৪. ভৗিমক, তাপস (স ািদত)  :  কারক  সািহত   পি কা,  কলকাতা, শারদীয়,  

১৪০০, পৃ. ৭২  

১৫. রায়, দী  (স ািদত)   :  চ ােল   িনেত  সমথ  হেয়েছ,  সয়দ মু াফা  

িসরাজ, ি য়দিশনী, িদেব ু পািলত, িবেশষ 

সংখ া, কলকাতা, জানুয়াির-মাচ ২০০৩, পৃ. ১১ 

১৬. বে াপাধ ায়, সেরাজ   :  বাংলা  উপন ােসর  কালা র, কলকাতা, দ’জ  

পাবিলিশং, প ম সং রণ, নেভ র ২০০৩, 

পৃ. ৩৫০    



              
 

উপসংহার 

িদেব ু পািলত তারঁ থম উপন াস ‘িস ু  বােরায়াঁ’ (১৯৫৯) থেক শষ উপন াস ‘একিদন 

সারািদন’ (২০০৩) — এই কালপেব গভীর ও পিরব া  এক আধুিনক নগর চতনােক 

সংহত ভােব িবি ত কেরন। এই সমেয়র মেধ  ঔপন ািসক েপই কবল বাঙািল নয়, 

সবভারতীয় পাঠক গা ীর কােছ িনেজর আসন পাকা কের িনেয়েছন িতিন। তাঁর উপন াস 

কােনা না কােনা িদক থেক জীবন স েক গভীরতর উপলি েত পাঠকেক উ ু  কের। 

সমকালীন লখকেদর তুলনায় কমই িলেখেছন িতিন। িক  যা িলেখেছন, মননশীল পাঠেকর 

কােছ তা মূল বান হেয় উেঠেছ। িতিন সুখপাঠ  উপন াস িলখেত চানিন। ভুির ভুির িলখেত 

িগেয় িব র অপাঠ ও লেখনিন। সমােজর িত দায়ব  হেয়ই পাঠকেক ভািবেয় তুেলেছন। 

মানুেষর িত মানুেষর ভােলাবাসা-মায়া- হ-মম েবাধ এক ি  আেলার মেতা ঔ ল  

িদেয়েছ তারঁ উপন াস েলােক। তাঁর ‘িস ু  বােরায়াঁ’, ‘ সিদন চ মাস’, ‘অেচনা আেবগ’ 

ভৃিত উপন ােস েমর ি তা, ‘ সানালী জীবন’ উপন ােসর দশা রী অ াংেলা ইি য়ান 

পিরবার, ‘সহেযা া’ উপন ােস ভাররােত খুন হেত দেখ ফলা আিদত র মানিসক ি ধা , 

‘উেড়ািচিঠ’র বাউ ু েল রজতেক িনেয় টুপুেরর মেনর দালাচলতা, ‘িবিন ’ ত দী র চড়াই-

উৎরাই, ‘ ে র িভতর’-এ অিপতা ও িবশাখার অতীত ৃিত চারণা, ‘অনুভব’-এ আে য়ীর 

আ িবে ষণ— এসবই সমেয়র াপেট িনপুণ বা ব াহ  ভি েত তুেল ধেরিছেলন িতিন। 

এছাড়াও সংবাদপে র ঘটনা ান পেয়েছ ‘অ ধান’, ‘অনুসরণ’, ‘ সািহনী এখন কাথায়’ 

ভৃিত উপন ােস। িব াপন ও িবপণন সং া  িবষয় ান পেয়েছ ‘স ক’, ‘িবিন ’, ‘ ঢউ’ 

ভৃিত উপন ােস— যখােন নারীেক পণ  কের ব বসা চালােনা হয়। পুঁিজবাদী সভ তার 

ন তা ফুেট ওেঠ। আবার অন ান  বদে  চনা ছেকর মেধ ই িতিন তার কািহিনর 

ক ানভােস সািজেয় তুেলিছেলন সমােজর িবিভ  েরর িবিভ  মানুেষর ম, িবরহ, ৃিত, 

আেবগ, উে গ, দুঃখ, কৗতূহল, অস ূণতা, িন ু রতা, মািলন  ও উ রেণর কািহিন। সব 

িমিলেয় িতিন এক বুি দী  ও মননশীল কথাসািহিত ক িছেলন।  

িদেব ু পািলত সমােজর িত দায়ব  একজন লখক। তৎকালীন ও বতমান 

বাংলায় অব িয়ত একা বতী পিরবার ভেঙ ছ ােকর মেতা গিজেয় উেঠেছ ‘িনউি য়ার 

ফ ািমিল’। তথাকিথত আধুিনক সমাজ ব ব ায় সনাতনী পািরবািরক রীিতর অবলুি করণ 



              
 

যন একটা ফ াশন হেয় দাঁিড়েয়েছ। িবিভ  সময় কম ােনর অজুহােত নাগিরক সমােজ 

‘শাি র নীড়’ গেড় তালার এক হাস ময় িতেযািগতা। এই িতেযািগতায় িনেজেক হািরেয় 

অেন র কােছ িনেজেক হািজর করার েচ া কলুর চাখ বাঁধা বলেদর পিরি িত মা । 

‘আধুিনক’ হেয় ওঠার অ  েচ া মধ িব  নাগিরক সমাজেক ঘুণেপাকার মেতা কঁুেড় খায়। 

বা ভূিম ছেড় উ া  হওয়ার এক অ হাস  অনুকরণ ও অনুসরেণর সূ ািতসূ  মানিসক 

য ণা ঔপন ািসক িদেব ু পািলত তাঁর কথাসািহেত  িনপুণ িশ ীর তুিলর টােন জীব  কের 

তুেলিছেলন।  

িদেব ু পািলেতর লখনীর র নাগিরক। নগর কলকাতার মধ িব  জীবেনর 

অিন য়তা, িনঃস তা, শূন তা িছল তারঁ অন তম িবষয়ব । সব সময়ই িতিন একটা 

সমা রাল বা বতােক তরী কেরিছেলন। যখােন বা েবর থেকও বেড়া হেয় ওেঠ মানুেষর 

িবেবক। পিরবার ও সমােজর থেকও তখন বেড়া হেয় ওেঠ নীিত ও দায়ব তা। এই 

দায়ব তা বাইের থেক চািপেয় দওয়া নয়, একজন খাঁিট ও সৎ মানুেষর িবেবক। এইজন  

তাঁর চির েলা বা বতােক এড়ােত না পের অি ে র সংকেট পেড়। তখন তারা 

িনেজেদর মেতা কের পির ােণর পথ খাঁেজ। আর এই খঁুজেত িগেয়ই তােদর উ রণ ঘেট।  

িদেব ু পািলেতর উপন ােস আথসামািজক িকছু া  নীিতর বল চােপ মানুেষর 

অসহায় িতি য়া দখা যায়। তােদর অপূিরত আকা া, অ াি , অিভমান, ব থতা এবং 

দুবলতাও। মানুেষর মেধ  থেক িতিন আিব ার কেরেছন অন  এক মানুষেক। বাংলা 

সািহেত  িতিনই বাধহয় সবেচেয় নগরমন  লখক, িযিন আগােগাড়া নাগিরক জীবেনর 

সম  সংকট-িনেবদ ও তারণা কৃি মতােক িনভুলভােব িব  করেত পােরন। িব প করেত 

পােরন তােদর িতবাদহীন জীবনযা ােক।  

নাগিরক মানুেষর িত িদেব ু পািলেতর স া যন একটা জায়গায় কি ভূত 

হেয়েছ। কােজই তাঁর লখার মেধ  নাগিরক মানুষ আর তােদর সামািজক এবং পার িরক 

স ক বদেল যাওয়ার ছিব ফুেট উেঠেছ। এ ছিব আবার েত েকর িবপ তার ছিব, 

িনঃস তার ছিব। একটা মূল েবাধ থেক আর একটা মূল েবােধ প েছ দওয়ার ইিতবৃ । 

একটা াটফম থেক আর একটা সমেয়র াটফেম প েছ গেছ মানুষ। ফেল পর েরর 

থেক িবি  হেয় গেছ। িদেব ু পািলেতর সম  উপন াসই একটা িবেশষ সামািজক 



              
 

েরর। এই কারেণই িতিন সাধারণভােব িকছু মানুষেক বেছ িনেয়িছেলন। তােত সামািজক 

সমস া অবশ ই িকছু এেসিছল। িক  সামািজক বা িণগত সমস া িকংবা অথনীিতর উপর 

িভি  কের যা উৎপ  হয় তার চাইেতও তারঁ লখায় ব ি গত স ক, স েকর 

টানােপােড়ন বিশ  পেয়িছল। আর এই কারেণই তাঁর উপন ােসর চির েলা বিশ 

ভাবুক কৃিতরও।              

িদেব ু পািলেতর লখায় লঘুতা এেকবােরই নই। িতিন সািহত েক মনন এবং 

মানিবক চতনার এ ে শন িহেসেব িবচার কেরন। একজন সেচতন লখেকর মেতাই তাঁর 

দৃি ভি  এবং ব ব িবষয়। সে হ নই, সবিকছুেতই িতিন িনজ  িচ ায় স ূণ একিট 

িশ কেমর মযাদা দািব কেরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


