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 গেবষণার সংি সার 

(Abstract of Research Work) 
িদেব ু পািলত বাংলা সািহেত র এক উ ল ন । তাঁর সৃি কেম িতিন ভা র। তাঁর 

রচনাৈশলী অিভনবে র দািব রােখ। িতিন য শি ক ভাবনায় তাঁর সািহত কীিতেক উপ াপন 

কেরেছন তা আপামর পাঠকেক অিভনি ত ও চমৎকৃত কেরেছ। তারঁ উপন ােস সময় ও 

পটভূিমেত, চির  সৃি  ও কািহিন িনমােণ, ভাষা ও তীক ব বহাের, ইিতহাস চতনা ও সমাজ 

চতনার িতফলেন আেছ মৗিলকতা ও অিভনব  যা বাংলা উপন ােস িবরল িনদশন।   

িদেব ু পািলেতর উপন াস, ছােটাগ , কিবতা ব  িনেয় অেনেকই ব  িলেখেছন। বধমান 

িব িবদ ালয় থেক তাঁর সািহেত র সম  িদক িনেয় একিট গেবষণামূলক কাজও হেয়েছ। 

কাজিট কেরেছন পদ অিধকারী। তারঁ গেবষণার িশেরানামিট িছল— ‘নাগিরক মধ িব  

মানুেষর মেনাজগেতর পকার িদেব ু পািলত (১৯৫৫-২০০০)’।  িক  িদেব ু পািলেতর 

উপন ােস িবষয়ৈবিচ , চিরে র মেনািবে ষণ এবং িশ রীিত িনেয় নতুন ভাবনা বা আেলাচনা 

আমার চােখ পেড়িন। সজন ই এই সম  িদক িল সামেন রেখ আিম আমার গেবষণা 

অিভস ভিট এিগেয় িনেয় যাওয়ার চ া কেরিছ। আমার গেবষণা অিভস েভর িশেরানাম 

‘িদেব ু পািলেতর উপন াস : িবষয়ৈবিচ , চিরে র মেনািবে ষণ ও িশ রীিত’। আেলাচনার 

সুিবধােথ িবষয়িটেক ছয়িট অধ ােয় ভাগ করা হেয়েছ— 

থম অধ ায় :       িদেব ু পািলেতর ব ি জীবন ও সািহেত  আ কােশর পটভূিম                     

ি তীয় অধ ায় :       িদেব ু পািলেতর উপন ােসর পবিবভাগ ও িবষয়ৈবিচ                              

ক. থম পব [‘িস ু  বােরায়াঁ’ (১৯৫৯) থেক ‘ ণয়িচ ’ (১৯৭১)]  

খ. ি তীয় পব [‘সি ণ’(১৯৭১) থেক ‘সবুজ গ ’(১৯৮২)] 

গ. তৃতীয় পব [‘সহেযা া’(১৯৮৪) থেক ‘গৃহব ী’(১৯৯১)]    

ঘ. চতুথ পব [‘সংঘাত’(১৯৯২) থেক ‘একিদন সারািদন’(২০০৩)] 

তৃতীয় অধ ায় :     িদেব ু পািলেতর উপন ােস চির িচ েণর িবিচ তা                               

চতুথ অধ ায় :      িদেব ু পািলেতর উপন ােস চিরে র মেনািবে ষেণর কৃিত                       

প ম অধ ায় :     িদেব ু পািলেতর উপন ােসর িশ রীিত                                           



ক. উপ াপনরীিত 

খ. গঠনৈনপুণ  

গ. ভাষািবন াস 

ষ  অধ ায় :     সমকালীন বাংলা উপন ােস িদেব ু পািলেতর াত  

থম অধ ােয় কথাসািহিত ক িদেব ু পািলেতর ব ি জীবন এবং সািহেত  তারঁ 

আ কােশর পটভূিম আেলাচনা করা হেয়েছ।   

ি তীয় অধ ােয় িদেব ু পািলেতর উপন াস িলেক চারিট পেব ভাগ কের এবং 

পবানুযায়ী িবষয়ব েক ভাগ কের দখােনা হেয়েছ। িদেব ু পািলেতর উপন ােসর সংখ া ায় 

িবয়াি শিট। কমজীবেনর অিভ তা িকংবা সমেয়র পিরবতেনর সে  সে  তাঁর উপন ােস 

িবষয়ব  পাে  গেছ।   

তৃতীয় অধ ােয়র আেলাচ  িবষয় হেলা িদেব ু পািলেতর উপন ােস িবিচ  চিরে র 

দশনী। কমজীবেনর িবিচ  অিভ তা থেক িতিন উপন ােসর চির েক দিখেয়েছন। এই 

অধ ােয় িদেব ু পািলেতর উপন ােসর চির িলেক দুিট ভােগ কের দখােনা হেয়েছ—  

১. উপন ােসর ধান চির িচ ণ এবং ২. উপন ােসর অ ধান চির িচ ণ।    

চতুথ অধ ােয় িদেব ু পািলেতর উপন ােস চিরে র মেনািবে ষণ দখােনা হেয়েছ। 

মেনাৈব ািনক িসগম  েয়ড, িস. জ. ইয়ুং, জাক লাকা ঁ মুখ মিনষীরা মেনাজগেতর 

জিটলতা, অ াভািবকতা, টানােপােড়ন, িবকার ভৃিত স েক য নতুন নতুন সূ  ব াখ া-

িবে ষণ কেরেছন তা রেণ রেখ এই অধ ােয় িদেব ু পািলেতর উপন ােসর চির েদর 

মেনািবে ষণ করা হেয়েছ। সই সে  চির েলার আচার-আচরেণর কাযকারণ িবিভ  

মেনাৈব ািনক তে র আেলােক িবে ষণ করা হেয়েছ। আবার যসব চিরে র মেধ  মানিসক 

িবকার অসু তার পযােয় চেল গেছ অথাৎ িনউেরািসস, িসেজাে িনয়া, হ ালুিসেনশন, 

িডলু উশান, ইনসমিনয়া, প ারানাইয়া, আ হত া বণতা ভৃিতেত আ া  হেয়েছ, স িলর 

কারণ ব াখ া করা হেয়েছ। অেনক চিরে র মেধ  আবার কামিবকৃিত, ধষকাম, ব ি  

িবন াসগত িবশৃ লা ভৃিত ল  করা গেছ।  



প ম অধ ােয় িদেব ু পািলেতর উপন ােস িশ রীিত িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। 

িবষয়-ভাবনার বিচে র সে  সে  িশ রীিতর অনন তায়ও িদেব ু পািলত এক ত  ধারার 

িশ ী। তাঁর উপন ােসর িশ রীিতেক িতনিট ভােগ ভাগ কের আেলাচনা করা হেয়েছ— ক. 

উপ াপনরীিত, খ. গঠনৈনপুণ  এবং গ. ভাষািবন াস। িদেব ু পািলত কােনা কািহিন বা ঘটনা 

বণনা কের উপন াস রচনা কেরনিন। তাঁর বিশরভাগ উপন ােসই দখা িতিন মাঝখান থেক 

কািহিন  কেরেছন িকংবা তাঁর উপন ােসর টা হেয়েছ একটা অ তা িদেয়। 

উপন ােসর শেষও কােনা সু  পিরণিত দখানিন। উপন াস িলর গঠন িবন ােসর ে ও 

িতিন যেথ  সেচতনতার পিরচয় িদেয়েছন। তাঁর উপন াস িল আয়তন খুবই ছাট। অকারেণ 

কেলবর বৃি র িত িতিন বরাবরই িবেরাধী িছেলন। লখায় িতিন পিরিমিতেবাধেক বিশ 

 িদেয়েছন। িতিন িশ ণ বা ভাষা ণ বলেত বুিঝেয়েছন সংযম। িতিন মেন কেরিছেলন 

অিতকথন য কােনা রচনারই বেড়া িট।       

ষ  অধ ােয় িদেব ু পািলেতর সমসামিয়ক, িকছু পূববতী িকংবা পরবতী কেয়কজন 

ঔপন ািসেকর সে  তুলনামূলক আেলাচনা কের িদেব ু পািলেতর ত তার পিরচয় দওয়া 

হেয়েছ। াধীনতা পরবতীকােল অন ান  ঔপন ািসকেদর রচনায় িবেশষকের মিত ন ী, 

দীেপ নাথ বে াপাধ ায়, শ ামল গে াপাধ ায়, স ীপন চে াপাধ ায়, সুনীল গে াপাধ ায়, 

শীেষ ু মুেখাপাধ ায়, একটু বয়েস বেড়া িবমল কর, রমাপদ চৗধুরী মুখেদর রচনায় মধ িব  

মানুেষর সমস া ধান হেয় উেঠেছ। এঁেদর মেধ  থেকই ায় অধশতা ী কাল ধের িদেব ু 

পািলত বাংলা সািহেত  কতটা জায়গা দখল কেরেছন তা আেলাচনা করা হেয়েছ। 

 

 

 

 

 

 



িনেবদন 

াধীনতা পরবতী বাংলা উপন ােস িবেশষ আথসামািজক এবং রাজৈনিতক কাঠােমাভু  

মানুেষর জীবন এবং তার মেনাজগেতর িবিচ  ি য়া- িতি য়া অে ষেণর লে  আিম 

‘িদেব ু পািলেতর উপন াস : িবষয়ৈবিচ , চিরে র মেনািবে ষণ ও িশ রীিত’ শীষক িবষেয় 

আমার উ তর গেবষণার িবষয় হণ কির। এর পূেব আিম উ রব  িব িবদ ালয় থেকই 

২০১৫-২০১৭ সশেন এম. িফল কির। যিদও আমার এম. িফেলর িবষয় িছল মধ যুেগর 

সািহত । তেব আধুিনক যুেগর বাংলা সািহেত র িত টানটাই বিশ কের উঁিক দয় মেনর 

িভতর। ২০১১-২০১৩ সশেন এম. এ পড়ার সময় থেকই বাংলা কথাসািহেত র িত বল 

আ হ িছল। সই তািগেদ গেবষণার িত বল ঝাঁকও িছল। পরবতী সমেয় িবিভ  িবষেয় 

পড়ােশানা করেত করেত কখন য কথািশ ী িদেব ু পািলেতর সািহত রচনার িত দুবল 

হেয় পিড় তা বুেঝ উঠেত পািরিন। িদেব ু পািলত াধীনতা পরবতী সমেয়র একজন ত  

ধারার লখক। িযিন বাংলা সািহেত  সব থম িব াপন িবষয় িনেয় উপন াস ও ছােটাগ  

িলেখেছন। খবেরর কাগেজর িবষয় িকভােব লখেকর কলেম উপন ােসর িবষয় হেয় ওেঠ তা 

পেড় আিম হতবাক হই এবং এই িবষেয় বল আ হ ও ভােলাবাসা জ ায়। সই ভােলালাগা 

বা ভােলাবাসার িবষেয় আেরা বলভােব জানার জন  আমার ত াবধায়ক অধ াপক ড. িনিখল 

চ  রায় মহাশেয়র কােছ যাই। িবষয়িটর িত আমার আ হ দেখ িতিন আমােক িপএইচ.িড 

িডি র জন  বেছ িনেত উৎসািহত কেরন। এবং আিম তাঁর পরামশ মেন আমার গেবষণার 

িবষয়িট সুস  করেত পেরিছ।          

াধীনতা পরবতীকােল ায় অধশতা ীকাল ধের জীবনেক এেকবাের ত ভােব দখা 

একজন অনােলািচত ঔপন ািসক িদেব ু পািলেতর িতভা ও তাঁর উপন াস িলেক িবচার-

িবে ষণ করার চ া কেরিছ। আমার গেবষণার িটেক ছয়িট অধ ােয় িবন  কেরিছ। 

অধ ায় িল হেলা—  
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গ. তৃতীয় পব [‘সহেযা া’(১৯৮৪) থেক ‘গৃহব ী’(১৯৯১)]    

ঘ. চতুথ পব [‘সংঘাত’(১৯৯২) থেক ‘একিদন সারািদন’(২০০৩)] 
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চতুথ অধ ায়  :    িদেব ু পািলেতর উপন ােস চিরে র মেনািবে ষেণর কৃিত                       
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ক. উপ াপনরীিত 

খ. গঠনৈনপুণ  

গ. ভাষািবন াস 

ষ  অধ ায়  :  সমকালীন বাংলা উপন ােস িদেব ু পািলেতর াত     

আমার এই গেবষণাকমিট সু ু ভােব স াদেনর জন  সাহায  কেরেছন আমার ত াবধায়ক 

অধ াপক ড. িনিখল চ  রায় মহাশয়। স ােরর মূল বান সুপরামশ, সুগভীর ান, সিঠক িদক 

িনেদশ, অনুে রণা এবং িতিনয়ত িবষয়িট িনেয় স ােরর সে  পযােলাচনা কের গেবষণাকমিট 

ত করেত পেরিছ। স ারেক আমার স  ণাম জানাই। এছাড়া উ রব  িব িবদ ালেয়র 

বাংলা িবভােগর অবসর া  অধ াপক ড. অ ু শ ভ  মহাশয় এবং বাংলা িবভােগর অন ান  

অধ াপেকরা নানাভােব আমােক উৎসাহ এবং সুপরামশ িদেয়েছন। তাঁেদর িত আিম কৃত ।    

আ িরক া ও ণাম জানাই আিম যাঁর কােছ িচরঋণী আমার বাবা গীয়  অিখল 

চ  বমনেক। আজ িবেশষভােব মেন পড়েছ বাবার কথা। এই গেবষণাকম চলাকালীন তাঁেক 

আিম হািরেয়িছ। আমার িছেয় ওঠা পড়ােশানা ওলট-পালট হেয় গেছ। মেন বেড়া ক  হে  

বাবা এই কাজিট দেখ যেত পারেলন না। এরপর িনর র যারা আমােক পড়া নার িত 

উৎসাহ যুিগেয়েছন তাঁরা হেলন আমার মা মতী মেনামিত বমন, দাদা অিজত কুমার বমন, 

বৗিদ তাপসী বমন। এছাড়াও যােদর মুখ দখেল আমার া, ভােলাবাসায় ও েহ ভের 

ওেঠ াণ ঠাকুরমা মতী রেম রী বমন এবং দুই ভাইেপা সৃজন কুমার বমন ও অ িতম 

কুমার বমন।         



আমার এই গেবষণাকমিটর জন  আিম মূলত উ রব  িব িবদ ালেয়র ক ীয় াগার, 

কাচিবহার রা ীয় াগার, কিলকাতা িলটল ম াগািজন লাইে ির ও গেবষণােক , স ার 

ফর ািডজ ইন লাকাল ল া ুেয়েজস এ  কালচা  স-এর সাহায  হণ কেরিছ। িবিভ  সমেয় 

যারা বই িদেয় সাহায  কেরেছন তারা হেলন িবভােগর অ জ িতম গেবষক কািলপদ বমন, 

অিভেষক ম ল, পাথ সাহা এবং বানসম সাথী ন ী— তােদরেক আমার আ িরক কৃত তা 

এবং ধন বাদ জানাই।    

িবেশষভােব কৃত তা জানাই কাজী নজ ল িব িবদ ালেয়র অধ াপক ড. জহর 

সনমজুমদার, অ জ িতম ফালাকাটা কেলেজর অধ াপক র ন রায়, হাওড়ার ভু জগ ু  

কেলেজর অধ াপক সুধাং কুমার সরকার— এমন অেনক ণমু  মানুষ যারা আমার কােজর 

রণা ও উৎসাহ যুিগেয়েছন। এমনিক যারা েত কটা সময় আমােক আ িরক উৎসাহ এবং 

অনুে রণা যুিগেয়েছ িবভােগর দাদা-িদিদরা, ব ু  এবং ভাই-েবান— তােদর েত েকর িত 

আমার া ও ভােলাবাসা। গেবষণাপ িট মু েণর কাজ আিম িনেজই কেরিছ, সে  সাহায  

কেরেছ অনুজ িতম ভাই িব িজৎ মজুমদার। আর ফ সংেশাধেন সাহায  কেরেছ গেবষক 

ভােয়লী পােটায়ারী, জয়  বমন, সুিজত বমন। তােদর অ া  পির ম আজীবন মেন রাখার 

মেতা, তােদরেকও আমার আ িরক ধন বাদ জানাই।  

আমার এই গেবষণাকমিটর উ ৃ িত অংেশ লখেকর মূল বানান ও অন ান  ে  সংসদ 

বাংলা অিভধান বিতত বানান রীিত অনুসরণ করা হেয়েছ। 
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ভূিমকা 

াধীনতা পরবতীকােলর একজন ত  ধারার কথাসািহিত ক িদেব ু পািলত। ি তীয় 

িব যুে র বছরিটেত িতিন জ হণ কেরন। তাঁর বেড় ওঠা াধীনতা সমসামিয়ক ও 

াধীনতা উ রকােল। এই সময় িতিন দেখেছন আথ-সামািজক এবং রাজৈনিতক বাতাবরেণ 

িবপয  মূল েবাধেক। এই সময় মানুষ একিদেক ত  কেরেছ জাতীয়তাবাদী আে ালেনর 

একা তা, ম েরর িদেন দেখেছ রা ার ধাের জেম ওঠা মানুেষর শব, সা দািয়ক দা া। 

দশ িবভােগর ফেল িছ মূল মানুেষর াত নেম এেসেছ কলকাতার রা ায়। বঁেচ থাকার 

জন  নূ নতম তািগেদ সম  আদশ ন  করেত হেয়েছ। পু েষর িত িব াস হািরেয় সতী-

সািব ীরা িনেজেদর সুকুমার বৃি িলেক হািরেয় ফেলেছ। এভােব িন িব রা বাঁচার জন  য 

কােনা রা াই বেছ িনেয়েছ। আর উ িব রা িনেজেদর িবেবকেক উপেড় ফেল আেরা 

ধনবান হেয়েছ। িক  মধ িব রা ি শ ু  অব ায় ঝুেল রইেলা। বতমােনর ি তা আর 

ভিবষ েতর িন য়তার িদেক তািকেয় িনেজেদর আশা আর ভরসার মেধ  ব বধানেক মশ 

বাড়েত দেখ িন পায়েবােধ প ু হেয় যায়। নরাশ  আর অসহায়তা মধ িব জীবনেক 

সমােজর এক াে  ঠেল দয়। দেয়র িদক থেক িনঃ  হেয়ও কউ কউ স লভােব 

বাঁচেত চেয়িছল। এই সময় আর সংকটই িদেব ু পািলেতর উপন ােসর মূল িবষয়ব ।   

ছেয়র দশক থেক আথ-সামািজক ও রাজৈনিতক টানােপােড়েনর চােপ মানুষ 

বদলােত  কের। উ া রা িথতু হেত না পারায় বাঙািল িণচির ও বদেল গেছ। 

একা বতী পিরবার ভেঙ গেছ; িশি ত মধ িব রা ছুেটেছ উ িব  হওয়ার লে , আর 

একিট অংশ িতিদন িন িবে  পিরণত হওয়ার িব ে  যুে  যুেঝেছ।  হয় অথৈনিতক 

ও নিতক নানা অব য়— দাির , বকার সমস া, হতাশা, একাকী , অি ে র িবপ তা। 

নতুন জীবেনর াদ পেত মেয়রাও চার দয়ােলর িভতের না থেক বাইের বিরেয় 

এেসেছ। তার ফেল দা ত জীবেন পু েষর মেন সে হ দানা বঁেধেছ। াভািবকভােবই 

দা ত জীবেন িবে েদর কথা এেস যায়। পু ষেদর ে  দখা যায় ব গািমতা। বিশ 

িদন ীর সােথ ঘর-সংসার করার পর পু েষর মেন হেয়েছ জীবন াি কর, একেঘেয়। 

পুরেনা স ক আর িটেক রাখেত চায় না। তাই দখা যায়, িদেব ু পািলেতর উপন ােস 

দুই, িতন, চার িকংবা পেনর থেক পঁিচশ িকংবা ষাট বছর পয  ামী- ীর য স ক 



              
 

িটেক িছল তা আর িটেক থাকেছ না। এর ভাব পেড়েছ স ান-স িতেদর মেনও। িদেব ু 

পািলত তারঁ উপন ােস এই সব যুবক-যুবিতেদরও মেনািবে ষণ দিখেয়েছন। পু ষেদর 

আিধপত  থেক বিরেয় নারীরা অেনক সময় িনেজ াবল ী হওয়ার চ া কেরেছ। চাকির 

খঁুেজ পেয়েছ আবার ভুল পেথ চািলতও হেয়েছ। আবার শেষ িবষ তায় ভুগেত হেয়েছ 

নর-নারী উভয়েকই। কখেনাবা মুি র জন  আ হত ার পথও বেছ িনেত হেয়েছ। িদেব ু 

পািলত মূলত এই সব নাগিরক মধ িব  মানুেষর পকার। কািহিন বা ঘটনােক মুখ  না 

কের চিরে র অ িবে ষণেকই িতিন তাঁর কথাসািহেত  ান িদেয়েছন। 

এই সময় বাংলােদেশ এমন এক মধ িব  িণর উ ব হেয়েছ যারা ামীণ কৃিষ 

অথনীিতর সে  জিড়ত নয়। বরং িশে র উৎপাদেনর সে  তােদর জীবন জিড়ত। মধাই 

এেদর মূল হািতয়ার। যা সৃজনশীল, িবেশেষ েয়াজনিভি ক আর আনুষি ক পিরিমত 

ম। এই মূলধনেকই স ল কের তারা এেস দাঁড়াল নগরজীবেনর কে । সখােন 

তেতািদেন গেড় উেঠেছ মাি  বাজার— দিশ পুঁিজপিতেদর কােছ য যেতা বিশ িবি  

করেত পারেব িনেজেক, তেতা বিশ স পােব আিথক সা ল  ও সামািজক িনরাপ া। 

এভােব আ িব েয়র জন  এই মধ িব  িণর মেধ  চেল অিবরাম এক িতেযািগতা। 

যমন একিদেক জীবনেক সুিনি ত িত া িদেত অেনক মানিবক দােয়র িদেক িপছন িফের 

তাকােত হয় তােদর, অন িদেক পুরেনা সং ার ও মূল েবােধর আকি ক উ ােস িনেজেদর 

দাঁড়াবার জায়গাটুকু িচেন িনেত হয়। এই দালাচলতার মেধ  মধ িব  িণর অব া এমন 

ক ণ হেয় উেঠেছ যা মানিবক লন ও হনেনরই নামা র। 

এই সময় রাজৈনিতক চতনা ও শ ের হেয় ওঠার বণতা বেড়েছ। কৃষক ও 

িমকে িণ ািধকার অজেনর িদেক এিগেয় গেছ। এরই মেধ  ছয়-সােতর দশেক নকশাল 

আে ালন মাথা চাড়া িদেয় উেঠিছল। রা ীয় স ােস ঘর ও বািহর— দুই জায়গােতই 

িবপ নক অব া। য আদশেবাধ দেশর া  - াধীনতা রাজনীিতেক িদেয়িছল স েমর 

প, দুনীিতর পৃ েপাষকতায় তা মশ আড়াল হেয় গেছ। ায় সমা রাল রখায় কট 

হেয় উেঠেছ অথৈনিতক ও নিতক নানা অব য়। এই অব ােক ক  কের রাজনীিতর য 

উ াল হাওয়া উেঠিছল তােক হািতয়ার কের িদেব ু পািলত উপন াস রচনা কেরেছন। িক  



              
 

স িলেত রাজনীিত মুখ  নয়। উপন ােসর আবহম েল রাজনীিতেক রেখ চিরে র 

অ েক ফুিটেয় তুেলেছন িতিন। 

িদেব ু পািলত দীঘকাল সাংবািদকতার সে  যু  িছেলন। তাই তাঁর সাংবািদক 

জীবেনর ব  িবিচ  অিভ তা উেঠ এেসেছ উপন ােস। সংবাদপে র িরেপােটর আকাের 

অেনক সময় িতিন উপন ােসর গঠন িনমাণ কেরেছন। ধু তাই নয়, িদেব ু পািলেতর 

উপন াস বি জীবেনর কািহিন থেক  কের মেয়েদর মসবািড়র জীবন, বশ াপ ী 

থেক আ জািতকতায় প েচেছ।  

   

      

                                  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



              
 

থম অধ ায় 

িদেব ু  পািলেতর ব ি জীবন ও সািহেত  আ কােশর পটভূিম 

ব ি জীবন ও ব ি মন এককভােব সািহেত  তুেল ধরার অন তম ধারক হেলা কথাসািহত । 

মানবজীবেনর বেয় চলা ঘটনা বাহেক পু ানুপু  বণনা এই সািহত শাখার ারাই স ব। 

তেব কােলর বােহ মানবজীবেনর চলন, বলন, সং ৃ িতর পিরবতেনর সােথ সােথ বদল 

হেয়েছ এই সািহত শাখার। কখেনা বিশ  পেয়েছ সমাজ, কখেনাবা ব ি  তার 

সীমাহীন মযাদা িনেয় ধরা িদেয়েছ। এরই মধ িদেয় কথাসািহিত করা খঁুেজ পেয়েছন 

সািহত সভায় তাঁেদর ত  আসন। াধীনতা পরবতী ছেয়র দশেক এমিন একজন ত  

কথাসািহিত ক হেলন িদেব ু পািলত। িযিন ব ি জীবেনর অিভ তা ও অ জগেতর 

িবে ষণী ভাবনার ারা তাঁর সািহত কমেক ত  মযাদায় িতি ত কেরেছন।  

িদেব ু পািলেতর জ  শরৎচ , িবভূিতভূষেণর ৃিতিবজিড়ত িবহােরর ভাগলপুের 

বাংলা ২১ ফা ন, ১৩৪৫ ব াে  (৫ মাচ, ১৯৩৯ সােল)। তাঁর িপতা িছেলন  বগলাচরণ 

পািলত এবং মাতা মতী নীহারবালা পািলত। িদেব ু পািলতরা মাট এগােরাজন ভাই 

বান িছেলন— কনকলতা, েভ ু , নিমতা, অিমতা, িদেব ু , অিনতা, অমেল ু , কিবতা, 

অেধ ু , পূেণ ু , নবনীতা। তাঁর ী মতী কল াণী পািলত এবং একমা  স ান অিমেত ু 

পািলত।  

িদেব ু পািলতেদর আিদ বাস ান িছল বাকুঁড়া জলার বতেড়। তারপর তাঁর 

পূবপু ষরা ভাগলপুের উেঠ যান। সখােন তাঁর বাবা খিলফাবাগ বা রােজ সাদ রােডর 

একিট ছাদওয়ালা পাকা বািড়েত উেঠ আেসন। ঐ বািড়েত ব লেশয়ার িডলাস িসি েকট-

এর অিফস িছল, তাঁর বাবা ঐ িসি েকেটর ম ােনজার িছেলন। িকছুিদন পর অিফস উেঠ 

যায়। তাঁরা ওখােনই থেক যান। থম িদেক স লভােব চলেলও পিরবােরর লাকজন 

বিশ থাকায় পরবিতেত অভাব-অনটন দখা দয়। িবেশষকের যখন তাঁর বাবার ক া াের 

অকাল য়াণ ঘেট ১৬ এি ল, ১৯৫৮ সােল। তাঁর বাবার িচিকৎসা কেরিছেলন ডা ার এবং 

সািহিত ক বলাইচাঁদ মুেখাপাধ ায় (বনফুল)। 



              
 

িদেব ু পািলেতর যখন সাত-আট বছর বয়স, স সময় ভারত াধীন ও ভাগ হয়। 

সামিয়কভােব দেশর িবিভ  জায়গায় সা দািয়ক দা া  হেয়িছল। ভাগলপুেরও তার 

ছায়া পেড়িছল। িহ ু-মুসলমানেদর মেধ  সা দািয়ক কলহ লেগই থাকেতা। ায় 

েত কিদনই স ার পর রাত একটু বাড়েলই চািরিদেক ‘বে মাতর  ’ আর ‘আ াহ 

আকবর’ িন আকাশ ছেয় ফলত। িদেব ু পািলেতর কথায়— 

“ সই বয়েস দা া য কী, তা বুঝতাম না। িক  সটা য ভােলা িকছু নয়, তা 

বুঝেত পেরিছলাম। আমরা য-বািড়েত আ য় িনেয়িছলাম, তার ছােদ উেঠ দখলাম 

দূের দূের লিলহান আ েনর আভা ছেয় ফেলেছ আকাশ।”১ 

আমরা জািন, এই সময় দা া মশ আেরা ভয়ানক আকার ধারণ কেরিছল।   

এরপর িদেব ু পািলতরা ভাগলপুেরই গ ার কােছ এক জিমদােরর বািড়েত 

ানা িরত হেলন। এই জিমদােরর বািড়র ডাকনাম িছল ‘বড়বাসা’। এর পূেব এই জিমদারী 

এে েটর (বড়বাসার) ম ােনজার িছেলন িবভূিতভূষণ বে াপাধ ায়। এই জায়গায় বেসই 

িতিন ‘পেথর পাঁচালী’ রচনা কেরিছেলন। শরৎচ  চে াপাধ ায়ও ‘ কা ’ উপন ােস এই 

অ েলর অেনক বণনা িদেয়িছেলন। িদেব ু পািলতরা বড়বাসায় থাকার সময়ও দা া 

থােমিন। এই অ লিট িহ ু অধু িষত িছল। পােশই িছল বুঢ়ানাথ মি র। ফেল ানীয় 

মুসলমানরা ঐ অ ল ছেড় চেল যেত বাধ  হেয়িছল। 

িদেব ু পািলত ছােটােবলায় খুবই দুর  িছেলন। ভয় বলেত তাঁর িকছুই িছল না, 

কৗতূহলও িছল অদম । এই সময় বড়বাসায় িহ ুরা বসিত াপন করেত  করেল এক 

বৃ  মুসলমান িনেজর বাপ-মােয়র িভেট ছঁেড় যেত চায়িন। ফেল িহ ুরা একরােত তােক 

হত া কের। তারপর মৃতেদহিট চেটর ব ায় ব  কের ভােরর িদেক কাশ  রা া িদেয় 

িনেয় যেত থােক গ ায় ভাসােত। ব ার কাণা ধের উ াস করেত করেত চারহত াকারী 

িনেয় যাে  আর র  িছটেক িছটেক পড়েছ রা ায়। খুব ছােটা বলায় িদেব ু পািলত 

এরকম দৃশ  দেখন এবং সারাজীবন এই দৃশ িট তাঁর কােছ এক ভয়ানক অিভ তার সৃি  

কেরেছ।     



              
 

িদেব ু পািলত ভাগলপুেরর এক াথিমক ু েল পড়েতন। পের ানীয় দুগাচরণ 

হাই ু ল থেক ম াি ক পাশ কেরন ১৯৫৩ সােল। এই ু েল শরৎচ ও পেড়িছেলন। ু েল 

পড়ার সময় থেকই বই পড়ার িত তাঁর চ  আ হ িছল। িতিন আ কথায় জানান— 

“ ছাটেবলা থেকই বশ বই পড়ার ঝাকঁ িছল আমার, িনবাচেন বাছ-িবচার িছল না। 

… কালানু িমক রচনাপােঠর সুেযাগ আমার কােনািদনই হয়িন। বি ম, রবী নাথ, 

শরৎচে র বশ িকছু বই পেড় ওঠার আেগই আিম পেড়িছ তারাশ র, মািনক 

বে াপাধ ায়, িবভূিতভূষেণর রচনা— এমনিক সুেবাধ ঘাষ, নারায়ণ গে াপাধ ায়, 

নের নাথ িম , সে াষকুমার ঘােষর রচনাও। পেড়িছ বইেয়র চেয় বিশ পি কা। 

তখন কলকাতা থেক ঢর দূর মফ েল য দুিট সািহেত র কাগজ মূল বান ও 

সহজলভ  িছল, তাঁর একিট ‘ দশ’, অন িট ‘আন বাজার’ পি কার ‘রিববাসরীয়’। 

বাসী, ভারতবষ, চতুর  ইত ািদ পি কা িলও পাওয়া যত কখেনাসখেনা।”২  

ু েলর শষ িদেক িদেব ু পািলত এই পি কা িলর িত বিশ আকিষত হেয় 

পেড়িছেলন। এছাড়াও ু েলর হডমা ারমশাই ম াি েক ভােলা রজা  করার জন  

তাঁেদরেক ইংেরিজ বই পড়েত বাধ  করেতন। ফেল ঐ সমেয় তাঁর িডেক , ট, জন 

অে ন, মপাসাঁ মুেখর িকছু িকছু বাছাই করা বই পড়ার সুেযাগ হেয়িছল। কেলেজ ঢুেক 

বু েদব বসুর ‘কিবতা’ পি কার াহক হন। ানীয় মােড়ায়াির কেলজ থেক বািণজ  ও 

অথনীিতেত াতক পাশ কেরন এবং শেষ ১৯৬১ সােল বু েদব বসুর সাহােয  যাদবপুর 

িব িবদ ালয় থেক তুলনামূলক সািহেত  এম. এ. পাশ কেরন। যাদবপুর িব িবদ ালেয় 

পড়ার সময় িদেব ু পািলেতর িশ া রা িছেলন— বু েদব বসু, সুধী নাথ দ , 

নের নাথ ভ াচায, অেলাকর ন দাশ , ড. ওেয়নার রিফ , ডিভড ম াকাি য়ান, মাদার 

আঁেতায়ািন, ফাদার ফাঁেলা মুখ। য কােনা সািহত  পড়ুয়ার পে  একসে  এেতাজন 

মনীষী িশ েকর সাহচয লাভ করা সিত  ভােগ র ব াপার। এঁেদর সাি েধ  সািহত  িবষেয় 

তাঁর বাধবুি  পির  হয়। ধু বাংলা সািহত ই নয়, এঁেদর সং েশ এেস িব সািহেত র 

সে ও তাঁর ব াপক পিরচয় হয়।   

িদেব ু পািলেতর িপতা ১৬ এি ল, ১৯৫৮ সােল হঠাৎ মারা গেল িতিন চাকিরর 

খাঁেজ কলকাতায় আেসন ১ ম, ১৯৫৮ সােল। এেতা বেড়া এবং অপিরিচত শহের তাঁেক 



              
 

চুর পির ম করেত হেয়িছল। কলকাতায় এক আ ীেয়র বািড়েত উেঠিছেলন। স’ই 

আ ীেয়র খুব অসুিবধা হেয়িছল বেল িদেব ু পািলতেক মুখ ফুেট বেলিছেলন। এেত 

িদেব ু পািলেতর খুব অিভমান হেয়িছল এবং িতিন ক  পেয়িছেলন। এরপর িশয়ালদেহর 

কাছাকািছ হায়াৎেলেনর বািডং হাউেস তাঁর এক ভাগলপুেরর সহপাঠী থাকেতা সখােন 

যান। সই ব ু  ভাগলপুর থেক এেস কলকাতায় একটা ব াে  চাকির করেতন। সই 

সহপাঠীও িতিদন নয়, মােঝ মােঝ খেত বলেতন। সময়টা িছল ছেয়র দশেকর 

শষিদেক— ১৯৫৮-৫৯-৬০ সাল। িশয়ালদহ শেন তখেনা উ া রা িগজিগজ কেরিছল। 

থাকার জায়গা নই, খাবার জুটত না। এক বলা খাবার জুটেলও, পেরর বলায় িখেদর 

ালায় কিকেয় উঠেতন। এভােব বশ কেয়কিদন িতিন িশয়ালদহ শেনর বি েত রাত 

কািটেয়িছেলন। িতিন ‘মমকথা’য় জানান—  

“তখন িশয়ালদহ শেন উ া রা থাকেতন। একিদন রােত আমােক হাঁটুেত মুখ 

ঁেজ িনঃশে  কাঁদেত দেখ এক ৗঢ়া এেস হাত রাখেলন িপেঠ। দিখ তাঁর হােত 

একিট শালপাতায় দুিট িট আর কুড়েনা তরকািরর ঝাল। আমার িদেক এিগেয় 

িদেয় বলেলন, ‘খাও বাছা, দেখ বুঝেত পাির ভ র ঘেরর ছেল। আহা র বাছা। 

খেয় ন— ।’ মানুেষর এমন ক ণার ক র আিম আরও েনিছ। বশ িকছুিদন 

পের শয়ালদা শেন ওই মিহলােক খঁুজেত িগেয়িছলাম। পাই িন।”৩  

িদেব ু পািলেতর তখন আঠােরা-উিনশ বছর বয়স। এইভােবই কখেনা জাড়াতািল 

িদেয় কখেনা সাজাসুিজ যৗবেনর টা তাঁর কেটেছ। িদেব ু পািলত তাঁর ‘মমকথা’য় 

জানান, এমন জীবন যন কােরা না হয়। এক ধরেনর আ িব াসই যৗবেনর দুঃখময়, 

দািরে র িদন িলেত টলেত দয়িন তাঁেক। সািহত চচা, বিহজীবন ও ব ি গত জীবেনর 

নানা টানােপােড়েনর মেধ ও তাঁেক অচ ল রেখেছ। তাঁর সািহত েক িদেয়েছ অিভ তা, 

বিচ , সাহস এবং চনা থেক অেচনায় িনর র স ােনর পথ।   

িদেব ু পািলেতর থম িদেকর কমজীবনও সুেখর িছল না। জীিবকার জন  েত 

িতিন গৃহ  বািড়েত ালািন ব বহােরর সমী াকমীর কাজ কেরিছেলন। লখক তাঁর 

ৃিতকথায় জানান— 



              
 

“ িতিদন সকােল িঠকানা িমিলেয় র  পে েদর বািড় যতাম। তাঁরা কান ধরেনর 

ালািন ব বহার কেরন, কয়লা না কেরািসন, নািক গ াস, এটাই জানেত হত। 

কাজটা আমার খুব সুেখর মেন হত না। কানও কানও র  পে  মােঝমেধ  

কটুকথা শানােতও ছােড়নিন। তেব িকছু ভােলা লাকও দেখিছ। এইভােব 

কলকাতায় আিম বশিকছু মানুেষর সং েশ এলাম। মানুেষর স েক মেনর মেধ  

একটা ধারণা গেড় উঠেত থাকল। এই পেব কাজ করার সে  সে  আমায় লখাও 

চািলেয় যেত হি ল।”৪  

তারপর অিডট ফােমর িদনমজুিরর অ ািস া  িহেসেব কাজ পান। টাকার বেড়া 

অভাব িছল তাঁর। পি কায় লখািলিখর সুবােদ িকছু টাকা পেতন। ‘ দশ’ পি কা থেক 

পেতন কুিড় টাকা আর ‘আন বাজার’ পি কা থেক পেনর টাকা। ১৯৫৯ সােলর শষ 

িদেক িতিন ি র কেরন িব িবদ ালেয় পড়েবন। িক  িব িবদ ালেয় ভরিত হওয়ার টাকা 

জাগাড় করেত পােরনিন। এই সময় নের নাথ িম , রমাপদ চৗধুরী, িবমল কর, 

সে াষকুমার ঘাষ— এঁেদর সে  পিরচয় হয় তাঁর। পিরচয় হয় বু েদব বসুর সে । তাঁেক 

দেখ এবং তাঁর সে  কথা বেল মনি র কেরন িতিন বু েদব বসুর ছা  হেবন। বু েদব 

বসুর সে  পিরচয় হওয়ায় িতিন ভিতর টাকা দন। যাদবপুর িব িবদ ালেয় িতিন তখন 

তুলনামূলক সািহত  িবভােগর ধান িছেলন।  

িদেব ু পািলেতর কৃত কমজীবন  হয় ১৯৬১ সােল অধুনালু  ইংেরিজ দিনক 

‘িহ ু ান া াড’ পি কার সাব-এিডটেরর কােজ যাগদােনর মধ িদেয়। ১৯৬৪ সাল পয  

িতিন এই পি কার সে  যু  িছেলন। এই সময় িতিন কল াণী পািলতেক িবেয় কেরন। 

িবেয়র সময় িদেব ু পািলেতর চাকির চেল যায়। তখেনা ভাড়া বািড়েত থাকেতন। িদেব ু 

পািলেতর তরেফ িবেয়র ব ব া করা হেয়িছল তােদর এক পািরবািরক ব ু  ন ুদার বািড়েত। 

এই ন ুদাই িদেব ু পািলতেক একিট অ াড-এেজি েত চাকির জুিটেয় দন। কল াণী 

পািলত অবশ  িবেয়র কেয়কমাস আেগ সাউথ পেয়  ু েল িশি কা িহেসেব যাগ 

িদেয়িছেলন।  

এরপর ১৯৬৫ সােল িদেব ু পািলত যাগ দন িবপণন ও িব াপন সং া  

পশায়। সই সূে  দীঘকাল যু  িছেলন অ াডাট   অ াডভাটাইিজং এবং পের দীঘকাল যু  



              
 

িছেলন ািরয়ন-ম াকান, আন বাজার সং া এবং ‘দ  ট  ম ান’ পি কার সে । সই 

সে  ‘আজকাল’, ‘যুগা র’, ‘অমৃতবাজার’ পি কােতও। লখক বেলন— 

“িব াপন য জীিবকা হেত পাের সটা আিম থম বুঝেত পাির ািরয়ন-ম াকান 

অ াডভাটাইিজং সািভেসস-এ, সখােন আিম িছলাম ায় সাত বছর। আন বাজার 

পি কা তখন নতুন কের ব বসা সােরর কথা ভাবেছ। আমােক অ পকুমার 

সরকার াব িদেলন তাঁেদর নতুনভােব গেড় ওঠা িব াপন িবভােগ ধান হেয় 

যাগ িদেত। আমােক সখােন আন বাজাের িব াপন িবপণেনর সবভারতীয় 

কমকা  দখেত হত।”৫ 

১৯৮৭ সােল আবার িফের আেসন সাংবািদকতায়— ‘আন বাজার’ পি কায় িসিনয়র 

অ ািস া  এিডটর েপ। যু  হন ‘আন বাজার’ পি কার ‘রিববাসরীয়’ িবভাগ এবং 

সং ৃ িত িবভােগর স াদনার সে । এরপর ২০০১ সােলর িডেস র মাস থেক ২০০২ 

সােলর অে াবর মাস পয  িতিন ‘সংবাদ িতিদন’ পি কার সািহত  ও সং ৃ িত িবভােগর 

দািয়  পালন কেরিছেলন। এই য এেতা িল িত ােনর সে  যু  থাকার সুবােদ লখক 

লখািলিখর জগেত লাভবান হেয়িছেলন। কারণ এই জগেত য অিভ তা িতিন স য় 

কেরিছেলন তা বা িবক অিভনব েপ সািহেত  িতফলন ঘটান। চাকিরর শষ িদেক িকংবা 

অবসেরর েতই িদেব ু পািলত সির ােল অচল হেয় পেড়ন। সই থেক আর 

াভািবক িদেব ু পািলতেক পাওয়া যায়িন। এই সময় তাঁর ীও আকি ক মারা যান। 

ছেলও চাকিরর সূে  দূের থাকেতন। ফেল িদেব ু পািলত একা হেয় যান। এরপর তাঁর 

লখািলিখ ি িমত হেয় আেস। িতিন ৩ জানুয়াির, ২০১৯ সােল পরেলাক গমন কেরন। 

ব ি জীবেন িদেব ু পািলত াভািবক, সৎ, কতব পরায়ণ ও দয়বান এক মানুষ 

িছেলন। েহ ও সৗজেন  অকৃপণ, অকপট; ব ি গত ও বিহজীবেন অেনক আঘাত সহ  

কেরও িতিন আড়াল কের রাখেতন িনেজেক। কােরার িবপেদ সবসময় িতিন পােশ 

দাঁড়ােতন। খুব কেঠারকমাও িছেলন। কাজ করেত ভােলাবাসেতন। ব ু বর সািহিত ক 

শীেষ ু মুেখাপাধ ায় তাঁর ৃিতচারণা করেত িগেয় বেলেছন— 



              
 

“ স সময় দেখিছ খুব মেনােযাগ িদেয় কাজ করেত। আিম ায়ই বলতাম তুই 

লখক, তুই ধু িলখিব, এত দািয়  িনেয় মাথা ঘামাস কন? এসব কােজ িঢেল 

িদেয় ধু লখা িনেয় থাক। িক  শােনিন। য দািয়  িনেয়েছ সটা িঠকমত পালন 

করেত না পারেল ওর ি  হত না। তাই িলখতও, আবার লখার সােথ সােথ 

অিফেসর কাজ িলেকও সু ু  ও সুচা ভােব করার চ া করত।”৬  

িদেব ু পািলত লখার পির েম কখেনা াি  বাধ কেরনিন। অন  কােনা কাজ না 

থাকেল পাঠ বই থেক কিপ কের ভিরেয় তুলেতন খাতার পাতা। সািহত  চচার গাড়ার 

িদেক ভােলাম  না ভেব এভােবই েয়াজেনর তুলনায় বিশ লখািলিখ কেরিছেলন।            

িদেব ু পািলত খুব গ ীর কৃিতর লাক িছেলন। তাঁর ীর কথায়—  

“িদেব ুর সবেচেয় বেড়া ণ হে  একদম বিহমুখী নয়। খুবই ইে াভাট।... 

তাছাড়া খুবই অেন । কখনও কােনা অন ােয়র সে  আেপাস করেত দিখিন। আর 

খুব পাংচুয়াল। যােক য সময় দয় তার নড়চড় কের না। িনিদ  সমেয়র মেধ  

িনিদ  কাজটুকু করার চ া কের।”৭   

সািহেত র মােগ িদেব ু পািলেতর থম েবশিট অেনকটা ায় আবার অেনকটা 

ভিবতব ও বলা যায়। শশেব ভাগলপুেরর দুগাচরণ হাই ু েল পড়াকালীনই িতিন ভাগলপুেরর 

ব ীয় সািহত  পিরষদ আেয়ািজত একিট সবভারতীয় হে  িলিখত গ  িতেযািগতায় থম 

হেয়িছেলন। ভাগলপুেরর ব ীয় সািহত  পিরষদ তখন খুবই সি য় িত ান িছল। 

ভাগলপুের সািহত চচার একটা সু র পিরেবশ িছল। বাংলার সং ৃ িত থেক দূের থাকেলও 

বাঙািল সং ৃ িত থেক দূের িছল না ভাগলপুর। শরৎচ  চে াপাধ ায় থেক  কের 

িবভূিতভূষণ বে াপাধ ায়, অনু পা দবী, িন পমা দবী, উেপ নাথ গে াপাধ ায় মুখ 

িশ ীরা এখােন বেস সািহত  চচা কেরেছন। িদেব ু পািলত তাঁর ৃিতকথায় জানান— 

“এই ভাগলপুেরই সবেচেয় বিশ জিমেয় বেসিছেলন বলাইচাঁদ মুেখাপাধ ায়— 

বনফুল।...এই সব িনেয় সািহেত র য পিরেবশ গেড় উেঠিছল তা অ বয়েস 

আমােদরও ভািবত কের।”৮  



              
 

ভাগলপুেরর ব ীয় সািহত  পিরষদ িত বছর বাংলা ভাষায় গ , কিবতা, ব  িনেয় 

সবভারতীয় সািহত  িতেযািগতার আ ান করেতা। এর িব ি  কািশত হেতা কলকাতার 

‘আন বাজার’, ‘যুগা র’ ভৃিত পি কায়। তখন লখক ু েলর শষ ােস পড়েতন। িতিন 

হঠাৎ একিদন একটা গ  পািঠেয়িছেলন। িতেযািগতািটর অন তম িবচারক িছেলন 

বলাইচাঁদ মুেখাপাধ ায় (বনফুল)। আেগ থেকই বনফুেলর সে  িদেব ু পািলেতর পিরচয় 

থাকেলও বনফুল জানেতন না এই গ িট িদেব ু পািলেতর লখা। পুর ার দােনর িদন 

বনফুল জানেত পােরন গ িটর লখক িদেব ু পািলত। তারপর িতিন িদেব ু পািলতেক 

লখা চািলেয় যেত বেলন। এই সময় পুর ার িহেসেব অেনক িল বই উপহার পেয়িছেলন 

লখক। একিট বইেয় ব ব সািহেত র সুপি ত ড. হেরকৃ  মুেখাপাধ ায় িলেখ 

িদেয়িছেলন— 

“ তামার সািহত ীিত আমােক কেরেছ মু  ভাই। 

সাধনায় িস  হও, তামাের আিশস িদয়া যাই।।”৯   

িদেব ুর কথায়, ‘‘তখন থেকই আিম পড়া নার চেয় লখার িদেক বিশ মেনােযাগ 

িদই।’’১০  

িদেব ু পািলেতর বই পড়ার আ হ হেয়িছল তাঁর মােয়র জন । তারঁ মা িনয়িমত 

গ -উপন াস পড়েতন। িতিন মমকথায় জানান— 

“ভাগলপুেরর ব ীয় সািহত  পিরষদ থেক আিম মােয়র জন  বই আনতাম। মা খুব 

পড়েতন আর িক! আর সই বইেয়র িকছুটা আিমও পেড় ফলতাম। সুেযাগ পেলই 

লুিকেয় পাঠ  বইেয়র আড়ােল রেখ পেড় িনতাম। কানও লখা ভাল লাগেল বা 

কানও একটা প ারা াফ ভাল লাগেল, সটা খাতায় টুকতাম এবং সিদেক তািকেয় 

ভাবতাম য আিম যিদ কানওিদন লখক হই আমার পা ু িলিপর চহারাটাও 

এরকমই হেব। অ েরর িত, শে র িত একটা আ হ, সটা এইভােব তরী 

হি ল।”১১ 

অথাৎ লখক হওয়ার  িদেব ু পািলেতর কেশােরই তরী হেয়িছল। িতিন ায় 

একা একা সািহেত র িনভৃত চচা করেতন। িতিন বেলন, ু ল থেক কেলেজ পড়বার সময় 



              
 

সািহেত র ঐিতেহ র সে  অেনকটা পিরচয় হয় তাঁর। সই সময় িতিন রবী নাথ-

শরৎচে র লখা িকছু িকছু পেড়ন। বিশ কের পেড়ন তারাশ র, িবভূিতভূষণ, মািনক 

বে াপাধ ায়, বনফুল, সতীনাথ ভাদুড়ী, এমনিক বু েদব বসুর লখা। সই সময়ই পেড়ন 

জ ািতির  ন ী, সে াষকুমার ঘাষ, নের নাথ িম , িবমল কর, সমেরশ বসুর লখাও। 

িনয়িমত পড়েতন ‘ দশ’, ‘আন বাজার’ পি কার ‘রিববাসরীয়’, ‘বসুমতী’, ‘ভারতবষ’, 

‘ বাসী’, ‘পিরচয়’, ‘চতুর ’ ভৃিত পি কা িল।  

িদেব ু পািলেতর পািরবািরক পিরেবেশ লখািলিখর চচা িছল না। তাঁর দাদা 

অ িব র িলখেতন। িক  চচার অভােব লখা ছেড় দন। লখক জানান, “আমার 

লখািলিখর ব াপারটা আমার বাবা, মা, দাদা সকেলই ল  কেরিছেলন। তাঁরা সািহত  

ভাবনায় ভািবত না হেলও আমােক উৎসাহ িদেতন।”১২ এই সময় িদেব ু পািলত আর তাঁর 

ব ু রা ভাগলপুের ‘ গিত সংঘ’ নােম একিট সং া গেড় তুেলিছেলন। সখােন সহপাঠী ব ু রা 

িমেল িনেজেদর লখা পড়েতন এবং সািহত চচা করেতন।  

ু েল পড়ার সময় িবিভ  িতেযািগতা উপলে  দু’একিট গদ  িলেখিছেলন িতিন। 

স িলর সবই িবষয়-িনভর হালকা রচনা। দু-একিট পুর ারও পেয়িছেলন। পাটনার 

কােনা এক সং া ারা আেয়ািজত ু েলর ছা েদর জন  এক ব  িতেযািগতায় িতিন 

ি তীয় হেয়িছেলন। কাগেজ এই থম তাঁর নাম ছাপা হয়। তাঁর এই সাফেল  

মা ারমশাইরা ু  কৃিতে ও অসামান  গব বাধ কেরিছেলন। িদেব ু পািলত বেলন—  

“ ত ভােব না হেলও পেরাে  এঁেদর উৎসাহ শশেবই আমােক বাংলা ভাষার 

িত অনুরাগী কের তুেলিছল।”১৩  

িদেব ু পািলেতর পাকাপািকভােব লখািলিখর জগেত েবশ ১৯৫৫ সােল। তখেনা 

তাঁর বয়স ষােলা বছর অিত ম হয়িন। িতিন ভাগলপুর কেলেজর ি তীয় বেষর ছা । 

সহপাঠী ব ু  রণিজৎ িম েক একটা গ  পিড়েয় িনেয়িছেলন িতিন। রণিজৎ বেলিছেলন, 

গ টা আন বাজার পি কার রিববাসরীয়েত পাঠােত। রণিজেতর পরামেশই িদেব ু পািলত 

থম গ  ‘ছ পতন’ আন বাজােরর রিববাসরীয়েত পািঠেয়িছেলন। এর এক- দড় মােসর 

মেধ  তা কািশত হয় (১৯৫৫ সােলর ৩০ জানুয়াির ‘আন বাজার’ পি কার 



              
 

‘রিববাসরীয়’েত)। এিটই িদেব ু পািলেতর থম লখা। তারপেরর বছেরই ‘ দশ’ পি কার 

স াদকীয় দফতের িদেব ু পািলত আর একিট গ  পািঠেয়িছেলন। িক  গ িট ফরত 

আেস। তখন ‘ দশ’ পি কার স াদক িছেলন িবমল কর। িতিন গ িটর পা ু িলিপ িকছুটা 

সংেশাধন কের িদেব ু পািলতেক পািঠেয় িদেয় িচিঠেত জানান— ‘‘গ িট পিরমাজনা কের 

পাঠান, নতুবা নতুন গ  পাঠান। আপনার আশা িন য়ই পূরণ হেব।”১৪ িদেব ু পািলত 

নতুন গ  পাঠানিন। পুরেনা গ টাই ঘষামাজা কের পািঠেয়িছেলন। এর মাস খােনেকর 

মেধ ই গ িট ছাপা হয়। গ িটর নাম ‘িনয়ম’। গ িট ১৯৫৬ সােল সা ািহক ‘ দশ’ পি কায় 

কািশত হয়। এই সমেয়ই ১৯৫৫-১৯৫৬ সােল িদেব ু পািলেতর থম কিবতা ‘ তামার 

ভােলাবাসা’ ‘ দশ’ পি কায় কািশত হয়। অথাৎ িদেব ু পািলত ছােটাগ  এবং কিবতা 

একই সমেয় লখা  কেরিছেলন। তেব িদেব ু পািলেতর িকছু িকছু গ  াতেকা র 

হওয়ার আেগই কািশত হেয়িছল কলকাতার িবিভ  প পি কায়— এ িলর সবই িতিন 

ভাগলপুর থেক ডােক পািঠেয়িছেলন। দুঃেখর িবষয় স িলর খাঁজ পাওয়া যায়িন। িদেব ু 

পািলত তাঁর থম িদেকর গ িল স েক বেলিছেলন— 

“ লখার জন  অেনক লড়াই করেত হেয়েছ। ধয ও অধ বসােয়র সে  অেপ াও 

করেত হেয়েছ। আমার থম মুি ত গ  পাঠাবার সে  সে  ছাপা হল এবং 

আন বাজােরর মত কাগেজ এবং পেরর বছর দেশর মত পি কায়, এেত যন 

কউ না মেন কেরন য আিম যা পািঠেয়িছ তাই ছাপা হেয়েছ। তা িক  হয়িন। 

আমার বশ িকছু গ  অমেনানীত হেয় ফরত এেসেছ য কানও কারেণই হাক। 

আিম ধেরই িনতাম য গ  পছ  হেব না, ত াখ াত হেব; আবার কানও কানও 

গ  ছাপা হেতও পাের। এটুকু বুঝতাম য ছাপা হে  যখন, তখন আিম বাধহয় 

িলখেত পাির এবং আমার লখার ওপর এঁেদর একটা— মােন যাঁরা আমােক 

ব ি গতভােব চেনন না, তাঁেদরও আ া আসেছ।”১৫  

১৯৫৮ সােল ম মােস কলকাতায় পাকাপািকভােব আসার পর আেরা িনয়িমত হয় 

িদেব ু পািলেতর লখা। ১৯৬০ সােল কািশত হয় তাঁর থম গ -স লন  ‘শীত-

ীে র ৃিত’। তখন িতিন যাদবপুর িব িবদ ালেয়র তুলনামূলক সািহেত র ছা । এছাড়া 

তাঁর উে খেযাগ  গ িল হেলা— ‘মুি র সে  িকছু ণ’ (১৯৭৩), ‘মূকািভনয়’ (১৯৮২) 



              
 

‘ ে  শিন’ (১৯৮৪), ‘আলেমর িনেজর বািড়’ (১৯৮৪), ‘রজত জয় ী’ (১৯৯২) ‘িহ ু ’ 

(১৯৯৪) ইত ািদ।  

িদেব ু পািলত তাঁর আ ৈজবিনক রচনা ‘িকছু ৃিত, দুঃখেবাধ, িকছু অপমান’ ে  

বেলন— 

“আমার থম কািশত বা থম িদেক কািশত রচনার সে  কােনা পিরশীিলত 

মন ও পির  বুি র স ক িছল বেল মেন কির না। তােদর িপছেন যেতা আেবগ 

সবই িছল কেশারক, এক ধরেনর শখ থেক উ ূত।”১৬  

এই কারেণই স বত ১৯৫৫ সাল থেক থম দশ-এগােরা বছের লখা ‘ছ -পতন’, 

‘িনয়ম’, ‘অ কার পিরেয়’, ‘মায়াত ’ ভৃিত আেরা কেয়কিট গ  িদেব ু পািলেতর 

কােনা গ ে র অ ভু  হয়িন। গ িলর সাথকতা স েক লখেকর সে হই মূল 

কারণ। িতিন ৃিতকথায় িলেখেছন— 

“িবষয় ও ব েব র িমল না থাকেলও ‘িনয়ম’ গ িটর ভাষািবন ােস সুেবাধ ঘােষর 

ভাব িছল । সিত  বলেত, ায় িতহীনভােব যখন আিম হঠাৎ লখা  

কির, গাড়ার িদেকর সইসব রচনায় ধু সুেবাধ ঘাষ কন, নারায়ণ গে াপাধ ায়, 

সে াষকুমার ঘাষ, নের নাথ িমে র ভাবও কম িছল না; পরবতীকােল ায় 

এককভােব য- ভাব িব ার কেরিছেলন িবমল কর। এর কারণ িক অিভ তার 

অভাব? হয়েতা। মািট কাঁচা থাকেল তােক য- কােনা ছাঁেচই ঢালা যায়। এই সব 

লখকরা য সই সময় আমার ভাষার ওপর ভাব িব ার কেরন এবং সহেজই, 

তাঁর কারণ একিটই : তখন আিম িছলাম িনতা ই িলিখেয়, মন িছল অপিরণত, 

িনজ  অিভ তা-িনভর স া বেল িকছু গেড় ওেঠিন; য কােনা ভােলা লাগােকই 

হণ কেরিছ িনেজর মেতা কের।”১৭ 

এই ব েব র জর টেন পের আেরা বেলন, “খুব কম লখকই আেছন যাঁরা 

সািহত জীবেনর সূচনায় কােনা-না- কােনা ভাব ছাড়াই উপি ত কেরন িনেজেক। িক , 

অভী া সৎ হেল একিদন-না-একিদন তাঁেক ভাবেতই হয় পিরবতেনর কথা, িনজ  

উপলি র কথা। এই ভাবনার সময়টা সাজা িসঁিড় ওঠার মেতাই দু হ— এই পেব এেস 



              
 

হাল ছেড় দন বা হাঁিপেয় ওেঠন এমন লখেকর সংখ াও অেনক। আমার সা না, আিম 

হাল ছািড়িন; অেন র ব ব ত পাশাক ছেড় িনেজর পাশাকিট িচেন নবার জেন  চ া 

কেরিছ াণপণ।”১৮  

এরই ফেল সূচনার িদন থেক যা িতিন িলেখেছন স িলেক দুিট ভােগ ভাগ 

কেরেছন— ১৯৬৪-৬৫ সােলর আেগ এবং ঐ সমেয়র পের। ভােলা হাক বা ম  হাক, 

ি তীয় পেবর রচনা িল একা ভােবই িছল— ‘পিরবতেনর িচ বাহক, স িবষেয় সে হ নাই 

কােনা’।১৯ লখািলিখর  থেক ১৯৬৪-১৯৬৫ সাল পয  কািশত রচনার মেধ ই আেছ 

‘মাছ’, ‘শীত- ীে র ৃিত’, ‘ িতনায়ক’, ‘দুঃসময়’, ‘িসতাং ’, ‘িচেলেকাঠা’ ভৃিত শংিসত 

রচনা। দখা যায়, ১৯৬০ সােল েম  িম  স ািদত আধুিনক বাংলা ছােটাগে র 

িনবািচত সংকলন ‘িস ু র াদ’ ে  অ ভু  হেয়েছ তাঁর গ । তাঁর ‘ িতনায়ক’ গ িটেক 

সে াষকুমার ঘাষ জাত লখেকর লখা বেল িচিনেয় িদেয়িছেলন। এবং ায় পঁিচশ বছর 

পর এই সমেয়র দুিট গ  িনেয় পর পর দুিট ছিব কেরেছন বু েদব দাশ — ‘শীত- ীে র 

ৃিত’ এবং ‘মাছ’ গ  অবল েন ‘গৃহযু ’।  

িদেব ু পািলেতর ছােটাগে র খ ািত ও সমাদর সে  সমােলাচক পিব  সরকার 

বেলন— “িদেব ু পািলত নাগিরক মধ িব  (িন মধ িব  সু ) জীবেনর, এই ণীর 

পািরবািরক ও ব ি গত স েকর, এমন সব গিলঘুঁিজর স ান রােখন, এমন দুলভ নজর ও 

তী  সংেবদেন স িলেক আমােদর গাচের আেনন য, অন  জনি য় লখকেদর অেনেকর 

লখায় তা আমরা সচরাচর পাই না।”২০ কখেনা গভীর, কখেনা আপাত-তু  ঘটনা— য 

কােনা িবষয়ই তাঁর ছােটাগে  অ ত ািশত ও িভ তর তাৎপেয দখা িদেত থােক। 

‘ শাকসভা’, ‘মুি র সে  িকছু ণ’, ‘মহাদশায়’, ‘দাঁত’, ‘মানুেষর মুখ’, ‘ সপাসাস’, ‘মািড়েয় 

যাওয়া’, ‘একিট মি েরর জ  ও মৃতু ’, ‘গে র আিবভাব’, ‘মূকািভনয়’, ‘সীমানা’, ‘অবসর’, 

‘ খলা’, ‘ছাগল িবষেয় দু-চার কথা’ ভৃিত ছােটাগ িল িবষয় বিচে  ও তাৎপেয এক 

নতুনে র াদ এেনিছল। এই সব গে র আবার অেনক িলই ভারতীয় ভাষায় ও 

ইংেরিজেত অনূিদত হেয়েছ এবং কািশত হেয়েছ ‘িদ ইলাে েটড উইকিল’, ‘দ  

ট  ম ান’ ভৃিত অন ান  পি কায়।                   



              
 

১৯৫৫-৫৬ সােল ‘েদশ’ পি কায়  িদেব ু পািলেতর থম কিবতা ‘েতামার 

ভােলাবাসা’ কািশত হেলও তাঁর থম কাব  কািশত হয় অেনক পের। ১৯৭০ সােল 

কাশ পায় তাঁর থম কাব  ‘রাজার বািড় অেনক দূের’। এরপর ‘আহত অজুন’ 

(১৯৭০), ‘িকছু ৃিত, িকছু অপমান’ (১৯৭৬), ‘শ  চাই, দাও’ (১৯৮১), ‘িনবাসন, নয় 

িনবাচন’ (১৯৮৬), ‘বড় ছেল ছাট ছেল’ (১৯৯৩) ‘অমৃত হিরণ’ (১৯৯৭), ‘ ৃিতর মতন 

িকছু’ (২০০১), ‘সতকবাতা’ (২০০৩) ভৃিত। িদেব ু পািলত নাগিরক জীবন িনেয়ই 

কিবতা িলেখেছন। নগরজীবেনর সুখ-দুঃখ, ব থা-আন , নানা সমস ায় দীণিবদীণ িছ িভ  

মানুেষর কথা তাঁর কিবতার ধান িবষয়। জীবনানে র কিবতায় য িব য়েবাধ ফুেট 

উেঠিছল িদেব ু পািলত সই িব য়েবাধেক তুেল ধেরেছন। িতিন ীকারও কেরেছন 

জীবনান  তারঁ ি য় কিব িছেলন। জীবনানে র ‘আট বছর আেগর একিদন’ কিবতায় 

িব য়েবাধ িবপ  হেয় যাবার কে  মানুষিট আ হনেনর পথ বেছ নয়। িদেব ু পািলতও 

লেখন— 

“রা ার দু’ধার জুেড় মাল বান— 

অথচ মানুষ কেতা একা! 

মানুেষর িভতর মানুষ 

ঘুেমর িভতর ; না-পাওয়া সম  সুখ ঢেল দয় তৎপর আেবেগ— ”২১  

িকংবা, 

“ ে র িভতর িকংবা মৃতু র িভতর িকংবা 

জাগরেণ, সূেযর িভতর 

একাকী, িনঃস , এই আ ঘাতী শােকর িভতর।”২২ 

এইরকম একাকী , দুঃখহীনতা, িব য়হীনতা, অসারতা আধুিনক মানুেষর ধূসর মুখ িব 

সাির সাির ধরা পেড়েছ িদেব ু পািলেতর কিবতায়। 

সারাজীবন সুদ  সাংবািদক থাকার ফেল এক ধরেনর সাংবািদক স াও তাঁর কিব 

স ার সে  িমেশ গেছ। ‘কােলা বৃি ’ কিবতায় লেখন— 

 



              
 

“ পাখরান বা ব হেল িনি ত অেনেক মারা যােব 

পরমাণু শে  খুব জার আেছ, িবে ারেণ আরও, 

সুতরাং রাজনীিত িতবাদ বুি জীবী সভা আেয়াজন 

পাখরান িবষেয় িকছু শ  লেখা যত ত পােরা, 

ইসু টা গরম থাকেত হাক তাঁর ব া  িবপণন; 

িবষয় িবেবক— যারা িবেবিক তারাই এটা খােব।”২৩  

িদেব ু পািলেতর কিবতা িলেত আেছ সামান  ব , মৃদু ষ এবং িবিভ  িতযক বুি র 

অিভে প। আগােগাড়া পিরণত, পিরিমত এবং াবান এক বাধই তাঁর কিবতায় কাজ 

কের গেছ।  

িদেব ু পািলেতর উে খেযাগ  পিরচয় ঔপন ািসক িহসােব। তারঁ থম উপন াস 

‘িস ু  বােরায়াঁ’ কািশত হয় ১৯৫৯ সােল আেভনীর কাশনী থেক। িতিন বেলন এর 

রচনাকাল ১৯৫৬ সােলর িদেক। মাঝখােনর িতন বছর িতিন উপন াসিটেত অেনক 

পিরমাজনা ও সংেশাধন কেরন। উপন াসিট স েক িতিন জানান— 

“খুব কাঁচা লখা। …খারাপ লখার যিদ কানও বি -উৎসব হয়, তাহেল আমার ওই 

লখািট থম স আ েন িনে প করা উিচত।”২৪ 

যাদবপুর িব িবদ ালেয় তুলনামূলক সািহেত র ছা  হওয়ায় িদেব ু পািলেতর যমন 

গব হেয়িছল, তমিন পরবতীকােল একটা িবেশষ অিভ তা হেয়িছল। এখােন পড়েত এেস 

তাঁর মেন হেয়িছল— 

“ চােখর ও মেনর সামেন সািহেত র জানালা-দরজা খুেল যাে । িব সািহেত র সে  

আমার এই য পিরচয় হল তা আমার পরবতী লখা এবং মানিসক গঠেন অেনক 

সাহায  কেরিছল। আিম সািহত  স েক নতুনতর বােধ উ ীণ হই। আমার 

লখােলিখও পা ােত থােক যত আিম িব সািহেত র পাতা ওলটােত থািক।”২৫  

এই সময় সািহেত  নতুন আে ালন  হেয়িছল। িদেব ু পািলতও এই সািহত  

আে ালেনর শিরক হেয়িছেলন। বয়েসর পাথক  থাকেলও তাঁর সমসামিয়কেদর মেধ  



              
 

িছেলন মিত ন ী, বেরন গে াপাধ ায়, দেবশ রায়, শীেষ ু মুেখাপাধ ায়, সয়দ মু াফা 

িসরাজ, শ ামল গে াপাধ ায় মুখ। িবমল কর এঁেদর িনেয়  কেরিছেলন ‘ ছাটগ -

নতুনরীিত’ আে ালন। িবমল কর তখন ‘ দশ’ পি কার গ  িবভােগর দািয়ে  িছেলন। গে  

পিরবতেনর সে  সে  কিবতােতও নতুন  আেস। নতুনে র এই ঝাকঁ সৃি  কেরিছেলন 

‘কৃি বাস’ গা ীর কিবরা। এঁেদর মেধ  ধান িছেলন সুনীল গে াপাধ ায়, শি  চে াপাধ ায়, 

শ  ঘাষ মুখ।   

এই সময় সািহিত ক ও িশ া  বু েদব বসু কােনা এক সে  তাঁেক বেলিছেলন 

সািহিত ক হেত গেল ‘ক না শি , কািহিন বয়েনর মতা, চির -িনমাণ ও সংলাপ-রচনা 

স েক  ধারণা থাকেল য কউ একটু চ া করেলই লখক হেত পােরন। তেব 

‘সািহিত ক’ হেত গেল া হেত হয়। সই থেক িদেব ু পািলত কথা িল মনেন গঁেথ 

িনেয় সািহত  রচনায় বিশ কের আকৃ  হন এবং িনেজেক ‘সািহিত ক’ আখ া িদেত পছ  

করেতন। 

১৯৬৫ সােল িদেব ু পািলেতর পশা পিরবতেনর সে  সে  লখার মেধ ও 

পিরবতন আেস। িবেশষকের ছােটাগ  রচনার ভি  ও পরী া িনরী ার ধরন বদেল 

গেছ। উপন ােস এই পিরবতন এেসেছ ১৯৭১ সােল ‘সি ণ’ উপন ােসর মধ িদেয়। তাঁর 

লখার য বিশ  এক ধরেনর ধারােলা ভাব, ভাষায় মদহীনতা, ঋজু এক ধরেনর 

আ ভাব চেল এেসিছল। আসেল ১৯৬৫ সােলর পর থেক িতিন অেনক বিশ সময় ও 

সমাজ সেচতন হেয় ওেঠন।       

িদেব ু পািলেতর সামি ক স ার সে  িমেশ আেছ সাংবািদক স াও। সারাজীবন 

সুদ  এবং বুি দী  সাংবািদকতা কের িগেয়িছেলন িতিন। কিবতা, গ , উপন ােস তাঁর 

সাংবািদক স ার কাশ ল  করা যায়। তাই তাঁর সাংবািদক জীবেনর ব  িবিচ  অিভ তা 

উেঠ এেসেছ। ‘স ক’, ‘িবিন ’, ‘ ঢউ’, ‘অ ধান’, ‘অনুভব’ ভৃিত উপন ােস তাঁর 

সাংবািদক স ার কাশ ঘেটেছ। এই উপন াস িলেত িতিন সংবাদপে র খবর যমন ব  

ব বহার কেরেছন, তমিন আবার েয়াজেন কািহিন, চিরে র অদলবদল কেরেছন। যমন 

‘অনুভব’ উপন ােসর শেষ বেলেছন— 



              
 

“এই উপন ােস িবিভ  সংবাদপ , সামিয়কপ ,  এবং নমুনা-সমী ায় া  িকছু 

তথ  কািহনীর েয়াজনমেতা ব বহার করা হেয়েছ।”২৬  

উপিরউ  উপন াস িলেত িতিন মেয়েদর িকডন াপ, ধষণ, খুন (‘অ ধান’, 

‘অনুসরণ’), কলগাল বা বশ াপ ীর মেয়েদর জীবনযা া (‘অনুভব’), িব াপন জগেতর 

স  (‘স ক’, ‘িবিন ’, ‘েঢউ’) ভৃিত সা িতক িবষয় িলেক তুেল ধেরেছন। 

সংবাদপে র িরেপােটর আকাের অেনক সময় উপন ােসর গঠনও িনমাণ কেরেছন। 

িব াপন, িবপণন ও জনসংেযাগ— এই নতুন জগৎিট িদেব ু পািলতই সাধারেণর কােছ 

সব থম উপন ােস তুেল ধেরেছন। কথাসািহিত ক িদেব ু পািলত এবং কিব িদেব ু 

পািলত— এই দুইেয়র সম েয় া িদেব ু পািলেতর সামি ক স া গেড় উেঠেছ। 

িবেশষকের ছােটাগ  এবং কিবতায় এর িমল বিশ। উপন ােসও কম নয়। িদেব ু পািলত 

মমকথায় বেলন, “দু’জেনর মেধ ই িবেরাধ এত বল যা অনুভব করেল আিম িবষ  হেয় 

পিড়।”২৭      

াবি ক িহসােবও িদেব ু পািলত পিরিচত িছেলন। তাঁর উে খেযাগ  ব  

হেলা— ‘ মপ ’ (১৯৭১), ‘স  ও স ’ (১৯৯১), ‘ রাম আর রম ’ (১৯৯৫), ‘িসেনমা 

িথেয়টার’ (২০০২)। ‘ মপ ’ িদেব ু পািলেতর ব ি গত অনুভূিত ও অিভ তার ফসল। 

থম জীবেনর য ব ি গত নানা ঘটনা মেনর িনভৃেত ভেবিছেলন তারই নীরব উ ারণ 

এখােন ফুেট উেঠেছ। সািহত  সমােলাচক িহসােব িদেব ু পািলেতর  ধরা পেড় ‘স  

ও স ’ ে । ‘অি তীয় েম  িম ’, বু েদব বসুর ওপর ‘স ার’, নের নাথ িমে র 

ওপর ‘ দহমেনর বতািলক’, সমেরশ বসুর উপর ‘এক ধরেনর আ য়’, ‘অসীম রায়’, 

‘বু েদব বসুর কিবতা’, ‘অ ণকুমার সরকােরর কিবতা’, ‘নীের নাথ চ বতীর কিবতা’, 

‘ে েমর কিবতা’, ‘বাংলা কিবতা ও কৃি বাস’, ‘বুি জীবী,’ ‘ব েবিশ বাঙািল’, ‘পুেজা 

সংখ া’, ‘বইেমলার সং ৃ িত’ ভৃিত ব িলেত িতিন িবষয়গত দৃি ভি  থেক ব র 

গভীের েবশ কের সািহেত র দুলভ আেলাচনা কেরেছন। পাশাপািশ তুলনামূলক সািহেত র 

ছা  হওয়ায় ব িলেত তুলনামূলক আেলাচনাও কেরেছন। যমন, নের নাথ িমে র 

‘ ীপপুে ’র সে  মািনক বে াপাধ ােয়র ‘পুতুলনােচর ইিতকথা’র তুলনামূলক আেলাচনায় 



              
 

সািহত েবােধর সে  সমাজেচতনার সু ু  সম য় দিখেয়েছন। ৃিতকথামূলক ব  িলেখেছন 

‘আমার সময় এবং আমরা’, ‘িকছু ৃিত, দুঃখেবাধ, িকছু অপমান’ ভৃিত।  

১৯৮৮ থেক ১৯৯৮ সাল পয  ভােলালাগা িসেনমা িলর িতিন সামিয়ক বা দিনক 

পি কার জন  িরিভউ িহেসেব িলেখিছেলন। সৃি শীল সািহিত ক হওয়া সে ও অেনকটা 

জীিবকার েয়াজেন এই ব িল িতিন িলেখিছেলন। িক  এর িপছেন তাঁর অন  এক 

ব ি  সি য় িছল। থম পােঠর সময় িসেনমা িরিভউ মেন হেলও সব ব িল একে  

পড়েল বাঝা যায় িতিন এক অিতির  িকছু সািহেত র শাখায় যাগ করেত চান। ‘িসেনমায় 

কলকাতা’, ‘ দশিবভাগ : চলি ে ’, ‘িফলেমাৎসব-১৯৯০’, ‘িথেয়টার আরও এেগােব’ ভৃিত 

ব িল পড়েল বাঝা যায় িসেনমা-িথেয়টার িশে র করণ ও শলীিনমােণর িবিশ তা।     

রচনার রম তা, অিভ তার অিভনব  এবং সংবােদর সং হ— এই িতেনর সম েয় 

‘ রাম আর রম ’ রচনািট সমৃ  হেয় উেঠেছ। ‘লডস আর কম ’, ‘হায় নববষ’, ‘হারােনা 

পােয়র ৃিত’, ‘ শশব থেক শশেব’ ভৃিত রচনা িলেত াধান  পেয়েছ ব ি  বা কােনা 

িত ানেক িঘের িবষ তা। মণ িপপাসু মন আর সাংবািদক অিভ তার িতফলন ফুেট 

উেঠ ‘শরীের িমলেলও মেন মেলিন’ বে ।  

িদেব ু পািলত ‘শতবেষ চলি ’ (দুই খ - ১৯৯৬, ১৯৯৮) নােম একিট  

স াদনাও কেরন িনমাল  আচােয র সে । চলি  য একিট শি শালী মাধ ম, এটা 

িদেব ু পািলত িব াস কেরিছেলন। এই বইিট স াদনার আেগই িনমাল  আচােয র 

ক া াের মৃতু  হয়। ফেল স াদনার দািয়  তাঁর একার কাঁেধই পেড়। এই সময় িসেনমার 

সে  িদেব ু পািলেতর একটা যাগসূ  হেয় যায়। িতিন যখন আন বাজার পি কার 

স াদকীয় িবভােগ কাজ করেতন, তখন িতিন িসেনমা সং া  িবষেয়রই স াদক িছেলন। 

িক  িতিন মৗিলক িচ নাট  কখেনা লেখনিন। এমনিক লখার চ াও কেরনিন। তেব 

িদেব ু পািলেতর গ -উপন াস িনেয় একািধক চলি  হেয়েছ।  

িদেব ু পািলত নাটক লেখনিন। িক  নাটক আেলাচক িহসােব তাঁর সুপিরিচিত 

আেছ। ‘ মৗনমুখর’ উপন ােস তাঁর িতফলন দখা যায়। এই উপন ােস একিট মেয়র 

নাটেকর িত ভােলাবাসা ও নাটকেক আকঁেড় ধের জীবনযুে  িটেক থাকা কাশ পেয়েছ। 



              
 

ার িথেয়টার ভেঙ প িথেয়টােরর জনি য়তার কারণও দখান িদেব ু পািলত। 

ব ি জীবেনও িতিন নাটেকর িত ভােলাবাসার কথা জানান। তাঁর অিভনয় করারও খুব সখ 

িছল। িতিন ৃিতকথায় জানান, “ ু েল ও কেলেজ পড়ার সময় আমার নাটক ও অিভনেয়র 

িত ঝাঁক িছল।”২৮  নাটক না িলখেলও পরবতীেত িতিন নাট -সমােলাচনা কিরেয় িনেতন। 

‘আন বাজার’ পি কার ‘রিববাসরীয়’েত পিব  সরকারেক িদেয় নাট -সমােলাচনা কিরেয় 

িনেতন। পিব  সরকার এ সে  বেলন— 

“িদেব ুদা আমােক িদেয় অেনক েলা নাট -সমােলাচনা কিরেয় িনেয়িছেলন।... যন 

আিম আন বাজােরর নাট -সমােলাচক। িত স ােহই আমার নাটেকর সমােলাচনা 

বেরাত।...বাংলায় প িথেয়টাের যত নাটক হয়, থমিদেকর দশকেদর মেধ  উিন 

একজন।...নাটক শষ হবার পের বেস নাটেকর ভােলাম  িনেয় আেলাচনা 

কেরেছন।...িদেব ুদা িনেজ নাট -সমােলাচনা বিশ কেরন না।...িক  ঐিদেক 

থাকেলও িতিন একজন  সমােলাচক হেত পারেতন।”২৯ 

িদেব ু পািলত িছেলন একাধাের কিব, ঔপন ািসক, ছােটাগ কার এবং াবি ক। 

আবার ব ি গত জীবেন দীঘকাল সাংবািদকতার সে  যু  িছেলন। তাই সংবাদপ , 

সামিয়কপ  এবং নমুনা-সমী ায় া  অেনক ছােটা-বেড়া ঘটনা তাঁর গ -উপন াস-

কিবতায় উেঠ এেসেছ।  িদেব ু পািলত বশ কেয়কবার িবেদশ মণও কেরিছেলন। যার 

ফল প তারঁ রচনায় আ জািতকতাও ান পেয়েছ। থম িদেকর লখায় িতিন সুেবাধ 

ঘাষ, নারায়ণ গে াপাধ ায়, বু েদব বসু, িবমল কর মুখ সািহিত কেদর রচনার ারা 

ভািবত হেয়িছেলন। পরবতীকােল িতিন ফরািস সািহিত ক আলেব র কামু র ারা ভািবত 

হন। িনেজর ীকােরাি েত িতিন বেলেছন— 

“িব িবদ ালেয় পড়ার সময় আিম দ েয়ভি , কামু, কা  কা এবং আরও অেনেকর 

রচনার সাি েধ  আিস। কামু আমার খুব ি য় লখক এবং তাঁর ায় সম  লখাই 

ত ত  কের পেড়িছ, রচনার ওপর ভাব এমিন আেস না, যিদ না কানও 

লখকেক মেন ােণ বুি  ও মধা িদেয় হণ করা যায়। কামুেক যথা স ব 

সইভােব হণ কেরিছলাম।”৩০  



              
 

কামু র উপন াস, নাটক, বে র মেতাই তাঁর রচনা পিরপাঠ । তারপর ধীের ধীের িতিন 

িনেজর িচ া-ভাবনায়, বুি ম ায় এবং সংযমশীলতায় িনজ লখিনর বিশে  বাংলা সািহেত  

একিট ত  জগৎ তরী কের িনেয়েছন। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
 

তথ সূ  :  

১. রায়, দী  (স ািদত)   :  ি য়দিশনী,  িদেব ু  পািলত  িবেশষ  সংখ া,  

     কলকাতা,  জানুয়াির-মাচ  ২০০৩,  পৃ.  ১১৮   

২. পািলত, িদেব ু     :  িকছু ৃিত,  দুঃখেবাধ,  িকছু অপমান,  স  ও  

     স ,  আন  পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড,  

     কলকাতা,  থম কাশ, জুন ১৯৯১,  পৃ. ৯৭ 

৩. রায়, দী  (স ািদত)   :  ি য়দিশনী,  িদেব ু  পািলত  িবেশষ  সংখ া,  

     কলকাতা,  জানুয়াির-মাচ  ২০০৩,  পৃ.  ১২২ 

৪. রায়, বব (স ািদত)    :   আমার সময়, কলকাতা, ২য় বষ, স ম সংখ া,  

ফ য়াির ২০১১, পৃ. ১২ 

৫. তেদব        :    পৃ. ২৪  

৬. রায়, দী  (স ািদত)   :   ি য়দিশনী,  িদেব ু  পািলত  িবেশষ  সংখ া,  

কলকাতা,  জানুয়াির-মাচ  ২০০৩,  পৃ.  ১৭    

৭. তেদব       :   পৃ. ৬৯-৭০  

৮. রায়, বব (স ািদত)    :   আমার সময়, কলকাতা, ২য় বষ, স ম সংখ া,  

ফ য়াির ২০১১, পৃ. ১০     

৯. তেদব       :    পৃ. ১০ 

১০. তেদব        :   পৃ. ১১ 

১১. রায়, দী  (স ািদত)   :  ি য়দিশনী,  িদেব ু  পািলত  িবেশষ  সংখ া,  

     কলকাতা,  জানুয়াির-মাচ  ২০০৩,  পৃ. ১২১ 

   



              
 

১২. রায়, বব (স ািদত)    :  আমার সময়, কলকাতা, ২য় বষ, স ম সংখ া,  

ফ য়াির ২০১১, পৃ. ১৩    

১৩. পািলত, িদেব ু    :  িকছু ৃিত,  দুঃখেবাধ,  িকছু অপমান,  স  ও  

     স , আন   পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড,  

     কলকাতা,  থম কাশ,  জুন ১৯৯১, পৃ. ৯৮ 

১৪. তেদব      :    পৃ. ৯৯  

১৫. রায়, দী  (স ািদত)   :  ি য়দিশনী,  িদেব ু  পািলত  িবেশষ  সংখ া,  

     কলকাতা,  জানুয়াির-মাচ  ২০০৩,  পৃ.  ১২১ 

১৬. পািলত, িদেব ু     :  িকছু ৃিত,  দুঃখেবাধ,  িকছু অপমান,  স  ও  

     স ,  আন  পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড,  

     কলকাতা,  থম কাশ,  জুন ১৯৯১, পৃ. ৯৯ 

১৭. তেদব         :   পৃ. ৯৯-১০০ 

১৮. তেদব         :   পৃ. ১০০ 

১৯. তেদব         :   পৃ. ১০০    

২০. সরকার, পিব      :   মধ িব তার মহাকাব , আজকাল, কলকাতা, ৩  

     জুলাই, ১৯৯৫, পৃ. ৫ 

২১. পািলত, িদেব ু     :   দখা  হেয়  যায়,  িদেব ু  পািলেতর    

     কিবতা,  দ’জ  পাবিলিশং,  কলকাতা, তৃতীয়  

     সং রণ,  সে র  ১৯৯৮,  পৃ.  ৩৭  

২২. পািলত, িদেব ু     :  অেপ া,  িদেব ু  পািলেতর    কিবতা,  

     দ’জ পাবিলিশং,  কলকাতা, তৃতীয় সং রণ,  

     সে র ১৯৯৮, পৃ. ২৩  



              
 

২৩. পািলত, িদেব ু     :  কােলা বৃি ,  িদেব ু পািলেতর   কিবতা,  

     দ’জ পাবিলিশং,  কলকাতা,  তৃতীয় সং রণ,  

     সে র ১৯৯৮, পৃ. ১৬৭  

২৪. রায়, বব (স ািদত)    :  আমার সময়, কলকাতা, ২য় বষ, স ম সংখ া,  

     ফ য়াির ২০১১, পৃ. ১০        

২৫. তেদব          :    পৃ. ১৫ 

২৬. পািলত, িদেব ু     :  অনুভব, আন  পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড,  

কলকাতা, তৃতীয় মু ণ, জানুয়াির ১৯৯৪, পৃ. 

১২৭   

২৭. রায়, বব (স ািদত)    :  আমার সময়, কলকাতা, ২য় বষ, স ম সংখ া,  

ফ য়াির ২০১১, পৃ. ১৫   

২৮. পািলত, িদেব ু    :  িকছু ৃিত,  দুঃখেবাধ,  িকছু অপমান,  স  ও  

     স , আন   পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড,  

     কলকাতা, থম কাশ,  জুন ১৯৯১,  পৃ. ৯৯  

২৯. রায়, দী  (স ািদত)   :  ি য়দিশনী,  িদেব ু  পািলত  িবেশষ  সংখ া,  

     কলকাতা,  জানুয়াির-মাচ  ২০০৩,  পৃ. ২০ 

৩০. রায়, বব (স ািদত)    :  আমার সময়, কলকাতা, ২য় বষ, স ম সংখ া,  

ফ য়াির ২০১১, পৃ. ১৫   

  

 

 



              
 

ি তীয় অধ ায় 

িদেব ু পািলেতর উপন ােসর পবিবভাগ ও িবষয়ৈবিচ  

রচনার উৎকষ িবচাের িদেব ু পািলেতর উপন াস িলেক চারিট পেব ভাগ করা যায়। 

েত কিট পেবর উপন াস িলেক কালানু িমক উে খ করা হেলা—  

ক. থম পব [‘িস ু  বােরায়া’ঁ (১৯৫৯) থেক ‘ ণয়িচ ’ (১৯৭১)] : 

‘িস ু  বােরায়াঁ’ (১৯৫৯), ‘েসিদন চ মাস’ (১৯৬১), ‘েভেবিছলাম’ (১৯৬৪), ‘মধ রাত’ 

(১৯৬৭) এবং ‘ ণয়িচ ’ (১৯৭১)।  

খ. ি তীয় পব [‘সি ণ’ (১৯৭১) থেক ‘সবুজ গ ’ (১৯৮২)] : 

‘সি ণ’ (১৯৭১), ‘স ক’ (১৯৭২), ‘আমরা’ (১৯৭৩), ‘বৃি র পের’ (১৯৭৪), ‘িবিন ’ 

(১৯৭৬), ‘চির ’ (১৯৭৬), ‘একা’ (১৯৭৭), ‘উেড়ািচিঠ’ (১৯৭৮), ‘অহংকার’ (১৯৭৯) এবং 

‘সবুজ গ ’ (১৯৮২)।    

গ. তৃতীয় পব [‘সহেযা া’ (১৯৮৪) থেক ‘গৃহব ী’ (১৯৯১)] :  

‘সহেযা া’ (১৯৮৪), ‘ঘরবািড়’ (১৯৮৪), ‘আড়াল’ (১৯৮৬), ‘েসানালী জীবন’ (১৯৮৬), 

‘েঢউ’ (১৯৮৭) ‘ ে র িভতর’ (১৯৮৮), ‘মাইন নদীর জল’ (১৯৮৮), ‘অ ধান’ (১৯৮৯), 

‘অৈবধ’ (১৯৮৯), ‘িসেনমায় যমন হয়’ (১৯৯০), ‘অনুসরণ’ (১৯৯০) এবং ‘গৃহব ী’ 

(১৯৯১)।       

ঘ. চতুথ পব [‘সংঘাত’ (১৯৯২) থেক ‘একিদন সারািদন’ (২০০৩)] : 

‘সংঘাত’ (১৯৯২), ‘েভােরর আড়াল’ (১৯৯৩), ‘অনুভব’ (১৯৯৪), ‘অেচনা আেবগ’ (১৯৯৫), 

‘েসেক  হিনমুন’ (১৯৯৭), ‘েমৗনমুখর’ (১৯৯৮), ‘মা  কেয়কিদন’ (১৯৯৮), ‘যখন বৃি ’ 

(১৯৯৯), ‘হঠাৎ একিদন’ (২০০০), ‘েসািহনী এখন কাথায়’ (২০০০), ‘ব দূর অিভমান’ 

(২০০২) এবং ‘একিদন সারািদন’ (২০০৩)।  

িবষয়-ভাবনার বিচে  িদেব ু পািলত এক একক ধারার িশ ী। সমেয়র 

পিরবতেনর সে  সে  এবং সামািজক পিরেবেশর াপেট িবিভ  উপন ােসর কািহিন-

পিরক নায় িতিন সব সময় নতুন অিভ তা যু  কেরেছন। তাঁর থম উপন াস ‘িস ু  



              
 

বােরায়াঁ’র িবষয়ব েত উেঠ এেসেছ ি েকাণ েমর আবহ। কেলজ পড়ুয়া অ তী িবেয়র 

পর ামীর সে  বিশ িদন থাকেত পােরিন। পাড়ার বখােট যুবক সুনীেলর সে  অৈবধ 

স েকর কারেণ তােক আ হত ার পথ বেছ িনেত হয়। ি তীয় উপন াস ‘েসিদন 

চ মাস’-এ িব িবদ ালয় পড়ুয়া এষা সহপাঠী অমেল ু ও ামী মৃণালকাি — এই দুই 

পু েষর মেধ  দাঁিড়েয় িনেজর মানিসক ে  ভুেগেছ। তৃতীয় উপন াস ‘ ভেবিছলাম’-এ 

চাকির, ম, জীবেনর নানা বাঁধা, নানা সমস া ইত ািদ িবষয়েক ক  কের মধ িব  

যুবেকর আশা ও আশাভে র বদনা  হেয় উেঠেছ। আমরা িদেব ু পািলেতর 

উপন াস িলেক িবষয়ব র িনিরেখ কেয়কিট িদক থেক িণিবন াস করেত পাির। যমন— 

১. েমর উপন াস— ‘িস ু  বােরায়াঁ’, ‘েসিদন চ মাস’, ‘অেচনা আেবগ’, ‘মা  কেয়কিদন’, 

‘হঠাৎ একিদন’ ইত ািদ।    

২. লখেকর ব ি জীবন কি ক— ‘ ভেবিছলাম’। 

৩. মৃতু েবাধ িবষয়ক— ‘সি ণ’, ‘বৃি র পের’, ‘ সবুজ গ ’ ইত ািদ।   

৪. দা ত  স েকর টানােপােড়ন িবষয়ক— িদেব ু পািলেতর বিশরভাগ উপন ােসর মূল 

িবষয় দা ত জীবেনর সমস া। দীঘ কেয়ক বছেরর একটানা সংসার জীবেন আেস াি  বা 

অবসাদ। ামী- ীর পুরেনা স ক তখন আর িফের পাওয়া যায় না। পর েরর মেধ  দূর  

বেড় চেল। যমন— ‘ ণয়িচ ’, ‘অৈবধ’, ‘ সেক  হিনমুন’, ‘যখন বৃি ’, ‘িসেনমায় যমন 

হয়’, ‘আড়াল’, ‘মাইন নদীর জল’, ‘একিদন সারািদন’ ইত ািদ। 

৫. রাজনীিত িবষয়ক— িদেব ু পািলেতর উপন ােস নকশাল আে ালেনর ভাব পেড়েছ। 

যমন— ‘আমরা’, ‘সহেযা া’, ‘ ঢউ’, ‘গৃহব ী’, ‘উেড়ািচিঠ’ ইত ািদ। 

৬. িব াপন জগেতর স  িবষয়ক— ‘স ক’, ‘িবিন ’, ‘ ঢউ’ ইত ািদ। 

৭. িন ে শ, অপহরণ িবষয়ক— ‘অ ধান’, ‘অনুসরণ’, ‘ সািহনী এখন কাথায়’।  

৮. মসবািড়র মেয়েদর কািহিন িবষয়ক— ‘মধ রাত’, ‘ ে র িভতর’ ইত ািদ। 

৯. নারীর অিধকার িবষয়ক— ‘ ে র িভতর’, ‘সংঘাত’, ‘অনুভব’ ইত ািদ। 



              
 

১০. নাট জগৎ িবষয়ক— ‘ মৗনমুখর’।  

১১. অ াংেলা-ইি য়ানেদর িবষয়ক— ‘ সানালী জীবন’।  

ক. থম পব [‘িস ু  বােরায়াঁ’ (১৯৫৯) থেক ‘ ণয়িচ ’ (১৯৭১)] : 

এই পেবর উপন াস িল হেলা— ‘িস ু  বােরায়া’ঁ (১৯৫৯), ‘েসিদন চ মাস’ (১৯৬১), 

‘েভেবিছলাম’ (১৯৬৪), ‘মধ রাত’ (১৯৬৭) এবং ‘ ণয়িচ ’ (১৯৭১)।  

িদেব ু পািলত থম জীবেন কেয়কিট েমর উপন াস িলেখিছেলন। এ িলর 

কািহিন সরল এবং একৈরিখক। উপন াস িলেত কােনা  নই, নই চিরে র গভীরতা। 

সমােলাচেকর মেত, “িদেব ু পািলেতর লখায় ম এেসেছ, িক  তার কাশ খুব মৃদু। 

উ াসটা অত তী  নয়।”১ আসেল িদেব ু পািলেতর এিট ব ি  অিভ তার ফল। এই 

সময় তাঁর বয়স খুবই কম িছল। তখন িতিন কেলজ-িব িবদ ালেয়র ছা  িছেলন। াভািবক 

ভােবই কেলজ-িব িবদ ালেয়র ছা -ছা ীেদর েমর কথা উপন ােস ব  কেরেছন। তখন 

িশি ত মধ িব  সংসাের েমর কাশও িছল খুবই চাপা। ‘িস ু  বােরায়াঁ’, ‘েসিদন 

চ মাস’ ভৃিত উপন ােস েমর িনেটাল কািহিন কাশ পেয়েছ।  

িদেব ু পািলেতর থম উপন াস ‘িস ু  বােরায়াঁ’। উপন াসিট থম কািশত হয় 

১৯৫৯ সােল আেভিনর কাশনী থেক। তখন লখেকর বয়স কুিড় বছর। এই সময় তাঁর 

িপতা হঠাৎ মারা যান। সদ  গীয় িপতােকই িতিন উপন াসিট উৎসগ কেরন। উপন াসিটেত 

দুিট ি েকাণ েমর বৃ  আেছ। থম বৃে  জয় ী- সৗম -অ তী এবং ি তীয় বৃে  অতনু-

জয় ী- সৗম । এরা েত েকই িব িবদ ালয় পড়ুয়া, থম বেষর ছা । জয় ী বাংলা 

িবভােগর, সৗম  ইংেরিজ িবভােগর, মিলনা দশন িবভােগর। অ তী তােদর থেক এক 

াস িনেচ পেড়। তেতািদেন সৗম  ইংেরিজেত ফা  াস ফা । জয় ী ও সৗম  আলাদা 

িবভােগর হেলও সবসময় এক সে  ব ু র মেতা িমেশেছ। সই মলােমশা ধীের ধীের ঘিন  

হয়। িক  অ তীেক দেখ সৗম র ভাবনা পাে  যায়। স জয় ীর মেক ত াখ ান 

কের। অ তীর েম পাগল হেয় ওেঠ। অ তীেক থম দখােতই সৗম র মেন 

হেয়েছ— 



              
 

‘‘েচতনার কােনা এক দুগম ের অ তী যন একটা বল ঝড় তুেলেছ।...েযন 

একটা  ঢউ বুেকর মেধ  তালপাড় করেছ, ফনািয়ত তরে  ভেস যাে  

সবিকছু!”২  

এর আেগ অেনক মেয়র সে  স িমেশেছ, স পিরচয় কখেনা কখেনা ঘিন  আলােপও 

পিরণত হেয়েছ। িক  এরকম মেনর ভতর তী  অনুভূিত আেসিন। ঘটনা েম অ তীরা 

সৗম েদর বািড়েতই ভাড়া থােক। িনত  দখা হয় তােদর। সই পিরচেয় তারা পর েরর 

েম পেড়। ম একসময় আেরা ঘিন  কের দুজনেক। তােদর েমর মাঝখােন আর 

একজন তৃতীয় ব ি  আেস সুনীল। সুনীল সৗম র পাড়ােতই থােক। বড়েলাক বােপর 

একমা  ছেল সুনীল। সৗম র চেয় বয়েস একটু বেড়া। তবুও একসময় সৗম র সে  

পেড়িছল। কেয়কবার ফল করার পর পড়া ছেড় িদেয়িছল সুনীল। এখন পাড়ার বখােট 

ছেলেদর মেধ  স এক না ার। কেয়কিদন ধের অ তীর িপছেন লেগিছল। অ তী 

কথাটা সৗম েক জানােলও সৗম  কােনা ে প কেরিন। সুনীল কােনাভােবই অ তীর 

েমর কােছ প ছেত পােরিন। সুনীল হঠাৎ একিদন তােদর বািড় চেল যায়। এেত 

অ তী ভয় পেয় যায়। িক  এইিদেক আর গ  এেগায়িন। গে র বাঁক এেসেছ 

অন িদেক। অ তীর বাবা মেয়র িবেয় িঠক কের ফেল এক চাকিরজীবী ছেলর সােথ। 

ফান রােড বািড়, নাম িবভাস। অ তী িবেয়র কথা সৗম েক জানােল সৗম  কােনািদন 

ক নাও করেত পােরিন িবেয়র কথা। স ধু পড়া না িনেয় ভেবেছ। ভেবেছ ভিবষ েত 

স আেরা অেনকদূর পয  এেগােব। ফেল সৗম  িবেয়র কথা তার বাবা-মােক বলেত 

পােরিন। অ তীর িবেয়র কেয়কিদন আেগ স কাপু েষর মেতা পািলেয় গেছ পুরীেত। 

তারপর িফের এেস িনঃস তায় ভুেগেছ। তার কােছ জীবন হেয় উেঠেছ অসহ । স আবার 

জয় ীেক িফের পেত চায়।  

অ তীেক িবেয় কের িবভাস সুখী হেত পােরিন। অ তীর ম সৗম র জন  

িছল অ । িবেয় কের অ তী িবভােসর সােথ একসে  থােকিন। ফেল উভেয়র মেধ  

িববাহটা িছল একটা সামািজক ব নমা । িপতৃমাতৃহীন িবভাস চেয়িছল সুখ। তার কােছ 

জীবন িছল সহজ সরল। পৃিথবীর প, রস, গে  স অনািবল আন  খঁুেজিছল। লখেকর 

কথায়— 



              
 

“সু র এই পৃিথবী, কত সু র; ছােটা ছােটা সুখ, ছােটা ছােটা দুঃখ, শাক, 

য ণা এবং আশা;  সব িকছুর মেধ  এক জ ািতময় আেলার স ান করিছল।”৩  

িবভাস িবেয় কের সুখী হেব এই আশা কেরিছল। িক  তার এখন পৃথক শয া। 

সহজ,  জীবনযা ার মেধ  তবুও স অ তীেক সে হ কেরিন। সই বখােট 

সুনীেলর সে  দািজিলং ঘুরেত যেত িদেয়িছল। িবভাস ভেবিছল ঘুের এেস যিদ অ তীর 

মন ভােলা হয়। িক  অ তী আেগর থেক আেরা িখটিখেট হেয় যায়। তার চহারায় 

আেরা বিশ কের াি , িবষ তা ও উৎক া দখা দয়। ডা ােরর কােছ িনেয় গেল বাঝা 

যায় অ তী স ানস বা। িবভােসর কােছ এর থেক আর খুিশর খবর হয় না। স 

নতুনভােব জীবন  করার কথা ভােব। িক  নাস ও কােজর মািসর কথায় ছেলটা যন 

তােদর কােরার মেতা হয়িন। িনেজর স ানেক ঘৃণা হয় অ তীর। ছেলেক মেন হয় 

একটা ‘জােনায়ার’। ‘অকারণ ঘৃণার িশহের ির-ির কের অ তীর সারা দহ’। স 

‘জােনায়ার’টার অি র িচৎকার াসেরাধ কের শা  কের। আর িনেজও আ হত ার িদেক 

এিগেয় যায়।      

‘েসিদন চ মাস’ িদেব ু পািলেতর ি তীয় েমর উপন াস। উপন াসিট কািশত 

হয় ১৯৬১ সােল। এই সময় িতিন যাদবপুর িব িবদ ালেয়র ছা । এখােনও িব িবদ ালয় 

পড়ুয়া যুবক-যুবিতর েমর ছিব লখক ফুিটেয় তুেলেছন। উপন াসিট যখন ‘বসু চৗধুরী’ 

কাশনী থেক থম কািশত হয় তার সূচনায় লখা িছল— “ ম ও যৗনতা িবষেয় 

মৗল াদযু  উপন াস ‘ সিদন চ মাস’।”৪  

এই উপন ােসর ক ীয় চির  এষা। স িব িবদ ালয় পড়ুয়া যুবতী। অিন া সে ও 

বািড়র লাকজন তােক জার কের িবেয় দয়। ামীেক এষার কােনামেতই পছ  হয়িন। 

িবেয়র থম রাত থেকই ামী স েক তার ঘৃণা আেস। িবেদেশ ামীর বেড়া চাকির 

থাকেলও সে  যায়িন। এষা বােপর বািড়েত থেক িব িবদ ালেয়র পড়া শষ করেত চায়। 

িববািহতা এষা িব িবদ ালেয় পড়ার সময় সহপাঠী অমেল ুর সং েশ আেস। তার িত 

আেবগ, আকষণ এবং ভােলাবাসা জে । অমেল ুর ঘিন তায় এষা খঁুেজ পায় বঁেচ থাকার 

আ াস আর ভিবষ েতর আ য়। অমেল ুেক কােছ পেয় স জীবনেক নতুনভােব উপলি  

করেত পেরেছ। ামীেক িডেভাস িদেয় অমেল ুর সে  সংসার করেত চায়। িক  িমক 



              
 

যুবক অমেল ু তােক স  িদেয়িছল, ভােলাবাসা িদেত পােরিন। তার শরীর িনেয় খেলিছল, 

ভােলাবাসার মযাদা িদেত পােরিন। বকার যুবক অমেল ুর জন  অেপ া করেত চেয়িছল। 

িক  অমেল ুর কথাবাতায় তার স েক কােনা আেবগ নই। অমেল ু আ য় িদেত 

পােরিন তােক। এই ব থ েম এষা িনেজেকই অপরাধী মেন কেরিছল। আ হত ার কথা 

মাথায় আেস তার। িক  আধুিনক িশ ায় িশি ত এষা বুঝেত পাের মৃতু র মধ িদেয় তার 

মানিসক িনবৃি  স ব নয়। তাই দুই পু েষর সাি েধ  না থেক স াবল ী হেত 

চেয়িছল। ু েলর হডিমে স অ িল িদিদমিণর কােছ পরামশ িনেয়েছ কীভােব একা বঁেচ 

থাকা যায়। শষ পয  স একটা ু েলর িশ কতার চাকির হণ কের। ম, িববাহ, 

সংসার ছেড় একটা আ সুখী, িনঝ াট জীবেনর পথ বেছ িনেয়েছ। ব থ েমর আখ ান 

হেলও ‘ সিদন চ মাস’ আধুিনক িশি ত নারীর িবে াহী চতনার উ াস।  

িদেব ু পািলেতর ব ি জীবন কি ক উপন াস ‘েভেবিছলাম’। এিট িদেব ু 

পািলেতর তৃতীয় উপন াস। উপন াসিট াকাের কািশত হয় ১৯৬৪ সােল সুরিভ কাশনী 

থেক। এর আেগ এিট মুি ত হয় ‘উে ারথ’ পি কায়। উপন াসিট আকাের খুবই ছােটা। 

আটিট মা  পিরে দ। উপন াসিট লখক উৎসগ কেরেছন যু া যূিথকা নাগেক।   

‘ ভেবিছলাম’ উপন াসিট উ ম পু েষ িলিখত। গে র কথক একজন ভাববাদী 

যুবক। তার বয়স িতিরশ বছর। সই সময় িদেব ু পািলেতরও বয়স ায় সমান িছল। 

িপতা মারা যাওয়ার পর যুবক িদেব ু ১৯৫৮ সােল ভাগলপুর থেক কলকাতায় আেসন 

কােজর জন । এই সময় কাজ তা দূেরর কথা িনেজর পেটর ভাত টুকুও জাটােত িতিন 

ব থ। বািড়েত বৃ া মােক ভাই- বান ও সংসােরর সব দািয়  িদেয় এেসেছন। মােয়র জন  

তাঁর মন খারাপ হেতা সবসময়। এই উপন ােসর কথেকর মুেখর ভাষা িদেয় লখক 

বুিঝেয়েছন তাঁর মােয়র ৃিত-িবজিড়ত বদনা—  

“মা-র চুেল পাক ধেরেছ— এই কেয়ক মােস িতিন অত িধক জীণ হেয়েছন ও তাঁর 

কেয়ক বছর বেড় গেছ...। মা, আমার মা, আমার বুিড় মা— আেবেগর আিতশেয  

এবংিবধ ভাবেত ভাবেত আমার ইে  করিছল মােক বলভােব বুেকর ভতর 

জিড়েয় ধির ও তাঁর ললাট চু ন কির।”৫  



              
 

এই উপন াসিটেত ১৯৫৮ সাল থেক ১৯৬৪ সাল পয  লখেকর ব ি জীবেনর 

নানা ঘটনা ান পেয়েছ। িদেব ু পািলত জানান, এই ছয়-সাত বছর ধু তাঁেক বঁেচ 

থাকার জেন ই ব  পির ম, ািন ও অপমান সহ  করেত হেয়েছ। িতিন ৃিতকথায় 

জানান— 

“েস বেড়া িনঃস  সময় : ু ধা, ভয়, একাকী , অসহায়তা, মানুেষর ব না ও 

অকারণ িব াচরণ— এই কেয়ক বছের আমােক উপযুপির এেতা আঘােতর 

স ুখীন হেত হয় য, মেন হেতা, হের যাি , খুব তাড়াতািড় একটা িবক  খঁুেজ না 

পেল আর টানেত পারব না িনেজেক। িক , এই বাধও ায়ী হেতা না বিশ ণ। 

আশ া একা আসত না; সে  িনেয় আসত জীবনযাপন স েক একরকম 

উদাসীনতা— যা াি  ও িবষ তা থেক টেন িনেত পাের নতুনতর শি  স েয়র 

িদেক।”৬ 

এই ধরেনর অিভ তার ছাপ ভােব পেড়েছ ‘ ভেবিছলাম’ উপন ােসর গ  

কথেকর উপর। গ  কথেকর কােনা নাম নই। বলা চেল িদেব ু পািলত িনেজর কথাই 

বলেছন। গে র কথক এম. এ. পাশ কের বকার হেয় পেড়েছন। অেনক ই ারিভউ িদেয়ও 

কােনা লাভ হয়িন। ‘কমহীনতার কমে ’ িঘের ধেরেছ তােক। শহেরর পেথ িতিন একা 

এবং িনঃস  হঁেটেছন। তার কােছ বতমান নই, ভিবষ েতর যাবতীয় িচ াও িতিন হািরেয় 

ফেলেছন। ব ু  িনকু েক বতমান পি মবে র বকার সমস া এবং িনেজর িত  

অিভ তার কথা কাশ কেরেছন— 

“আমােদর িব িবদ ালয় িল িতবছর িকছু-না-িকছু িশি ত যুবকেক মানপ  িদেয় 

জ াল পির ার করার দািয়  পালন করেছ। অথাৎ কেপােরশেনর লির। যন সই 

ূ পীকৃত জ ােলর একাংেশ আিম িনেজও পেড় আিছ, পর েরর িবে ােভর গে  

সবা  মশ পচন ধেরেছ।”৭ 

কথক বাস- েপ দাঁিড়েয় দাশিনক ভি েত অজ  মানুেষর মুখ দেখেছন। কােলা 

মুখ, ফসা মুখ, ভরা মুখ, সু র মুখ, ভাঙা মুখ, উ ল মুখ িকংবা কুৎিসত মুখ— সম  মুখই 

তাঁর কােছ ভাবেলশহীন এবং িনিবকার। এেদর মেধ  কথক আ হত া বণ মানুষেদরও 



              
 

দেখেছন। ব ু  িনকু র কােছ দেখেছন সই শূন তা। তার িন ৃহ, িন দ ম দৃি  কথকেক 

অপূণ, অসহায় ও িনঃস তায় ঠেল িদেয়েছ। িতিন বুেঝেছন, কৃত মৃতু র আেগই এই সব 

মানুেষর মৃতু  ঘেট। এই সব অিভ তার কথা লখক অকপেট ীকার কেরেছন তাঁর 

ৃিতপেট— 

“মেন হেতা িনেজর মেধ  েত ক মানুষই বেড়া একা; এেকর সে  অেন র 

পার িরক স ক যেতাই িনিবড় হাক, মাঝখােন কাথাও আেছ এক অিতকায় 

লাহার দরজা— ভারী িখল আঁটা, তার আড়ােল বেস েত েকই ছুঁেয় যাে  িনেজর 

অপূণতা, কথা বলেছ, কেঁদ যাে  আপন মেন।”৮  

কলকাতায় আসার থম িদেকর অিভ তায় লখক মানুেষর িত আ া হািরেয় 

ফেলনিন। এই সময় িতিন এমন িকছু ব ি  মানুেষর সং েশ এেসিছেলন, যােদর দয়ায় 

এবং মম েবােধ িতিন উপকৃত। চািরিদেকর দ, ািন এবং কু তার মেধ ও য মানুষ 

চাখ তুেল তাকায় মানুেষর িদেক— ব ু , ভােলাবাসা, আ েয়র জেন , মা াথনা ও 

চিরতাথতার জেন , তার মূেল আেছ িকছু মানুেষর ভেবাধ। যাঁরা াথহীনভােব দুঃ  

ধির ীর িদেক মাগত বািড়েয় িদে ন ষার হাত। এই ধরেনর অিভ তার কথা িতিন 

উপন ােসর কথেকর মুখ িদেয় বেলেছন— 

“মানুষ মাে ই ভােলামানুষ, সৎ ও উদার এবং ভােলাে র ধারাবািহকতা মেনর 

অেগাচেরই তারা র া কের থােক; অবেচতনার তা পৃিথবীেক িনর র  কের 

তােল।”৯ 

১৯৬১ সােল লখক ইংেরিজ ‘িহ ু ান া াড’ পি কা’য় সাব এিডটেরর কােজ 

যাগ দন। আেলাচ  উপন ােসও কথক অ ায়ী কমী িহেসেব ইংেরিজ ‘মিনং িনউজ’ 

পি কায় সাব এিডটর এবং াফ িরেপাটার-এর কােজ যাগদান কের। চাকির জীবেন এেস 

স ঘটনা সূে  মানুেষর িত িব াস ধের রাখেত পােরিন। সইসব কথা স আ িবে ষেণর 

ভি েত কাশ কেরেছ। কথক বরাবর সৎ এবং িনঃ াথ িছল। িক  সংবাদপ  অিফেস 

তােক আভ রীণ রাজনীিতর িশকার হেত হেয়েছ। সময় মেতা ভােলা কাজ করেলও স 

সকেলর ি য়ভাজন হেত পােরিন। িম ার চৗধুরী তােক গাপেন পরী া কের। অিফসার 



              
 

সন  তােক সুব বহােরর আড়ােল চাকির থেক বরখাে র নািটশ িদেয়েছ। হলথ 

িডপাটেমে  তদ  করেত িগেয় ব না এবং য ণার আর এক অিভঘাত দেখেছ স। কােজ 

অনুপি ত থাকার জন  চ ািরেটবল িডসেপনসািরর ন ই টাকা মাইেনর াফ নাস 

ীিতলতােক িডসচাজ করা হেয়েছ। ীিতলতা িবধবা এবং স ানস বা হওয়া সে ও 

অিফেস তােক খসারত িদেত হেয়িছল। স অধাহাের, অনাহাের িদন কাটায়। িক  তার 

নােম এক বা একািধক ব ি র কারসািজেত এখেনা মাইেন উইথ  করা হয়। এই সব 

িবষয় যন তদ  করা না হয় তার জন  হলথ অিফসার ড র এল. এম. ঘাষ সুেকৗশেল 

ব াপারিট এিড়েয় গেছ। অিফসার সন  েসর সম  কাজ গণপিতবাবু এবং তােক 

িদেয়েছ এিডটর জ ািতষবাবু না থাকায়। আিল মিনং এিডশেনর মক আেপর কাজ ত 

শষ করার জন  রােত কাজ থাকেলও ব ু  বীেরেনর দাদার অ াি েডে র খবর পেয় 

অিফস থেক চেল যেত হয়। খবরটা যিদও িমেথ । এেত তার কােনা দাষ িছল না। 

বীেরেনর িমকা শ ামলী বীেরনেক ঠিকেয়েছ। শ ামলী বীেরেনর েমর মযাদা দয়িন। স 

একটা পয়সাওয়ালা ছেলর সােথ িবেয় িঠক কেরেছ। এিদেক বীেরন একটা দামী আংিট 

শ ামলীেক িদেয়েছ। শ ামলী সটা ফরত না িদেয় বমালুম হজম কেরেছ। এর ফেল ব ু র 

ম স িকত িববােদ তারা রা ায় মারিপেটর সে  জিড়েয় পেড় এবং পুিলেস তােদর 

থানায় িনেয় যায়। 

এই সব ঘটনার এক মাস পের অিফেস গেল সন  তার হােত রিজগেনশন 

লটার ধিরেয় দয়। ‘কনিফেডি য়াল িরেপােট’ লাল কািলেত আ ারলাইন করা িছল দুেটা 

পেয় — 

“িডউিটর সমেয় অ াি েডে র অজুহাত দিখেয় ছুিট নওয়া এবং পের, মধ  রা ায় 

মারিপট, তারপর থানায় গমন...এবং হলথ িডপাটেমে  অিফিসয়াল িসে ট ফাঁস 

করার অিভেযােগ অিভযু  আিম।”১০ 

িনরপরাধ কথক চাকির হািরেয় অিফস থেক রা ায় নেম পেড়েছ। শূন তা তােক 

আেরা অ কার ও আ তায় ঠেল িদেয়েছ। গ কথেকর া লখক িদেব ু পািলতও 

ব ি জীবেন ১৯৬৫ সােল ‘িহ ু ান া াড’ পি কার কাজ ছেড় দন। এই সম  িদক 

িবচার কের উপন াসিট হেয় উেঠেছ লখেকর ব ি জীবেনর দিলল। 



              
 

মসবািড়র মেয়েদর জীবনকািহিন িনেয় িদেব ু পািলত দুিট উপন াস িলেখেছন— 

‘মধ রাত’ এবং ে র িভতর’। দুিট উপন ােসর কািহিন ও চির  ায় একই। ‘মধ রাত’ 

িদেব ু পািলেতর থম যৗবেনর লখা বেল চির িলর মেধ  মেনর গভীরতা কম কাশ 

পেয়েছ। আর ‘ ে র িভতর’ পিরণত বয়েস লখা বেল চির িলর মেধ  িদেয় গভীর 

অনুভূিত কাশ পেয়েছ।  

‘মধ রাত’ িদেব ু পািলেতর চতুথ উপন াস। ১৯৬৭ সােল এিট ‘চতু ণা’ কাশনী 

থেক াকাের কািশত হয়। এর আেগ এিট ‘চতু ণা’ পি কায় ধারাবািহকভােব 

কািশত হেয়িছল। উপন াসিট লখক ভাগলপুর কেলেজর অধ   সুশীলর ন মহাশয়েক 

উৎসগ কেরন।  

এই উপন াসিটর মূল কে  আেছ ‘ন নীড়’ নােম একিট বািড়। সখােন 

অিভভাবকহীন াধীন মেয়রা বাস কের। মেয় িলর বয়স বিশরভাগই ি েশর আশপাশ। 

িকছু মেয় বাবা-মা মারা যাবার পর এখােন চেল এেসেছ। িকছু মেয়র ামী মারা যাওয়ার 

পর র বািড়র লাকজেনর অত াচাের চেল এেসেছ। এই সব মেয়রা াধীনভােব বাঁচেত 

িনেজেদর মেতা চাকির জুিটেয় িনেয়েছ। আসেল াধীনতা পরবতীকােল িশ াদী ায় উ িত 

হওয়ায় ছেলেদর পাশাপািশ মেয়রাও াবল ী হেত চেয়িছল। বাঁচেত চেয়িছল িনেজর 

মেতা কের। তারাও আর আব  ঘের জীবন কাটােত চায়িন। বাইেরর জীবেনর সাধ িনেত 

চেয়িছল। এইরকম িকছু মেয়েদর জীবনকািহিন িনেয় িদেব ু পািলত ‘মধ রাত’ 

উপন ােসর বয়ন কেরেছন।  

এই উপন ােসর মূল চির  তপতী। স সুরমােদবী গালস কেলেজর ইিতহােসর 

অধ ািপকা। উপন াসিট  হেয়েছ তার কাকার বািড় থেক মসবািড়র যা ায়। বাবা-মা 

মারা যাওয়ার পর কাকার বািড়েত আ য় িনেত হেয়িছল তােক। কাকা ভােলা ব বহার 

করেলও কািকমা আটাশ-ঊনি শ বছেরর িধি  আইবুেড়া মেয়েক সুনজের দেখিন। শেষ 

অশাি র ভেয় তপতী ‘ন নীড়’ নামক মসবািড়িটেত আ য় নয়। মসবািড়েত এেস তার 

জীবন ভােলাই কাটিছল। বািক মেয়েদর সে  আ া, গ জব, মজিলশ, হািসঠা া আর 

সেবাপির েত েকর দুঃেখর কািহিন— সবাই িমেলিমেশ িছল। “ গাটা িবষয়টার মেধ  



              
 

কাথায় যন এক ব ে র ছাঁয়া আেছ, অিভভাবকহীন াধীন কেয়কিট মেয়র আ পিরচেয়র 

পা র”১১ — এই উপন ােস লখক দিখেয়েছন।   

উপন াসিটেত লখক েত কিট মেয়র পশাগত পিরচয়েক তুেল ধেরেছন। সািব ীর 

পশা নািসং। িরনা চাকির কের কুিটর িশে র দাকােন। বাস ী একটা বসরকাির অিফেস 

কাজ কের। এছাড়াও র া, মি রা, িমনিত, দীপািল, অ িল, রণু— এেদর পশা িক লখক 

বেলনিন িঠকই িক  এরা েত কিদন সকােল কােজ বর হয় এবং রাে  মেস ফের। 

সবার সহজ এবং আ িরক ব বহাের েত েকর িদন ভােলাই কাটিছল। িক  কেয়কিট 

িবি  ঘটনা ঘটায় েত েক িবমষ হেয় পেড়েছ। সািব ীর রহস ময় গিতিবিধ, হঠাৎ নীলার 

িবেয় হেয় যাওয়া, অ িলর আকি ক অ ঃস া হেয় পড়া ও লুিকেয় গভপাত করােত িগেয় 

মৃতু , সই ঘটনা খবেরর কাগেজ হাইলাইট হওয়া, মসবািড়েত পুিলস আসা— ইত ািদ 

ঘটনায় েত েক া , িবষ  এবং ভয়াতুর হেয় পেড়েছ। তারা িঠক কেরিছল সবাই িনেজর 

িনেজর বািড়েত িগেয় থাকেব। িক  য যখােন গেছ কউ ভােলাভােব থাকেত পােরিন। 

সবসময় অনুভব কেরেছ শূন তা, একাকী তা। ফেল কেয়ক মাস পর তারা আবার িনেজেদর 

মেধ  যাগােযাগ কের িফের আেস ‘ন নীেড়’। এবাের িকছু নতুন মেয় মসবািড়েত আেস। 

এভােবই শষ হয় উপন াসিট।  

দা ত  স েকর টানােপােড়ন িবষয়ক িদেব ু পািলেতর উপন াস ‘ ণয়িচ ’। 

উপন াসিট অ ণা কাশনী থেক ১৯৭১ সােল কািশত হয়। িতিন উপন াসিট উৎসগ 

কেরন সািহিত ক িবমল করেক। উ ম পু েষ উপন াসিট রিচত। কথক নািয়কা নিমতা। 

তার আ কািহিন উপন াসিটর িবষয়ব । দা ত  জীবেনর কলেহ ঘর-সংসার ছেড় তার 

একাকী  জীবন কীভােব কেটিছল তাই লখক ফুিটেয় তুেলেছন। নারী ও পু েষর 

ব গািমতার স  এেসেছ। পু ষ যমন অন  নারীর িত আকষণ অনুভব কেরেছ, নারীও 

তমিন ব  পু েষর সাি েধ  ায় এেসেছ। িদেব ু পািলেতর উপন ােস নারী-পু েষর 

এই অৈবধ স েকর িবন াস পরবতী ব  উপন ােস দখা যায়।  

ব বসায় উ িতর ফেল মহীেতাষ তার ী নিমতােক িনেয় একা বতী পিরবার থেক 

ােট চেল আেস। ব বসার জগেত স ীেক সামািজক হেত চ া কের। ফেল নিমতােক 

চা-কিফর বদেল িবিলিত কায়দায় মদও ঢেল িদেত হেতা। নিমতােক অন  পু েষর সে  



              
 

বাইেরও যেত হেতা। িমশেত হেতা তােদর আ ায়, পািটেত। য মহীেতাষ একিদন তােক 

ঘর-সংসার থেক দূের ব বসার জগেত িনেয় আেস স’ই হঠাৎ কের সে হ কের তােক।  

নিমতার কথায়— 

“মহীেতাষ তার ব বসার সুিবেধর জন  মে ল ও ব ু বা বেদর সে  ঘিন  করােত 

চাইত আমােক।…িক  এর জন  য তঃ ূ ততা দরকার, য মানিসক ঔদাযতা— 

নাগােলর বাইের  অিধকার করার জন  ভতেরর  িকছুটা ছাড়া, মহীেতােষর 

তা িছল না। ব াপারটা কােনািদনই স মেন ােণ হণ করেত পােরিন।...বুিঝিন 

পদার বাইের টেন আনেলও পদাটােক িছঁেড় ফলেত পােরিন মহীেতাষ।”১২  

নিমতার ভুল িছল। সে হ করার কােনা কারণ নই জেনও কােনা িতবাদ 

কেরিন। স মানিসক ঔদাযহীন, দুবল, শকাতর, সে হ  ামীেক সবল হবার সুেযাগ 

িদেয়িছল। মহীেতােষর চােখ ব িভচািরণী হেয় যায় নিমতা। এই অিভেযােগ কােটর ার  

হয় নিমতা। আইিন মাধ েম ছয় বছেরর দা ত  স ক ভেঙ যায় িনেমেষ। িক  আইন 

তােক এক ধরেনর য ণা থেক মুি  িদেলও াধীনতা দয়িন। দয়িন আ র ার 

অিধকার। সমােজর চােখ স খারাপ হেয় যায়। লােক তােক অবাি ত মেন কেরেছ। 

সামান  াট খঁুজেত িগেয় িডেভািসর কথা েন মুেখর ওপর দরজা ব  কের িদেয়েছ 

অেনেক। নিমতা মানিসকভােব িবপয  হেয় পেড়। দবর পিরেতােষর কথা তার মেন পেড় 

যায়— 

“বউিদ জদ থাকা ভােলা, যিদ শষপয  িটিকেয় রাখেত পােরা। তুিম িক পারেব! 

বরং তুিম আমােদর সে  থােকা।”১৩  

মহীেতােষর সে হই জার এেন িদেয়িছল তােক। পিরেতােষর সাহােয  একটা ােট ভাড়া 

পায়। ধু বাঁচার জন ই তার এই আ য়— 

“বাঁচেত আমার বেড়া লাভ হয়, ইে  কের আর অেনক, অেনকিদন ধের বাঁিচ। 

সমেয়র ভার অসহ  না হেল, ...সিত ই আিম আরও অেনকিদন বঁেচ যােবা।”১৪ 



              
 

কাকার ব ু  িম ার সরকােরর সুপািরেশ নিমতা মােক াইল ফােম িরেসপশিনে র কাজ 

পায়। এছাড়াও অিফসকমী সু ত মেডেলর কাজ দয় তােক। িক  জীিবকার স ান পেলও 

জীবন বদলায় না তার। একাকী  কাটােত পু েষর দরকার হয়। িনজন ােট িনত  

যাতায়াত চেল ব ু  মনীেশর। মনীশ িববািহত। াভািবকভােবই নতুন কের ঘর-সংসার 

করার  বৃথা। মহীেতাষও ি তীয় িবেয় কেরেছ। এভােবই নিমতা আর মহীেতােষর 

ণয়িচ িল েম েম পাে  গেছ। 

খ. ি তীয় পব [‘সি ণ’ (১৯৭১) থেক ‘সবুজ গ ’ (১৯৮২)] : 

এই পেবর উপন াস িল হেলা— ‘সি ণ’ (১৯৭১), ‘স ক’ (১৯৭২), ‘আমরা’ (১৯৭৩), 

‘বৃি র পের’ (১৯৭৪), ‘িবিন ’ (১৯৭৬), ‘চির ’ (১৯৭৬), ‘একা’ (১৯৭৭), ‘উেড়ািচিঠ’ 

(১৯৭৮), ‘অহংকার’ (১৯৭৯) এবং ‘সবুজ গ ’ (১৯৮২)। 

িদেব ু পািলেতর বশিকছু উপন ােস শূন তা, একাকী  এবং িবষ তার অনুষে  

মৃতু েবাধ মূল সুর হেয় উেঠেছ। ‘সি ণ’ (১৯৭১), ‘বৃি র পের’ (১৯৭৪), ‘একা’ (১৯৭৭), 

‘সবুজ গ ’ (১৯৮২) ভৃিত উপন ােস মৃতু েবাধ আগােগাড়া স ািরত হেয়েছ। এই 

উপন াস িলেত মৃতু র অেমাঘ আিবভাব কখেনা জীবনেক িচিনেয় দয়, কখেনা 

স ক িলেক উে পাে  সািজেয় দয় নতুন কের, িকংবা কখেনা অিবন ই রেখ দয়।  

‘সি ণ’ িদেব ু পািলেতর ি তীয় পযােয়র থম উপন াস। এই সময় লখেকর 

লখার হাত যেথ  পাকা। আেগর উপন াস িলর মেতা কািহিনর বাড়াবািড় নই। 

উপন াস িলও আকাের ছােটা হেয় এেসেছ। ছােটাগে র মেতা উপন ােসর েতই একটা 

চমক আেছ। যমন— 

“ ভােরর িদেক চেল গল কনক। কাকপ ী জেগ ওঠার আেগ, উদাসীন হাওয়া 

আর রহস ময় আেলাছায়ার মেধ , এক ঘুম থেক আেরক ঘুেম ঢেল পড়ার মেতা— 

িনঃশে  চেল গল।”১৫   

উপন ােসর েতই এইভােব একটা মৃতু র স  পাঠকেকও একা কের দয়। 

ি য়জনেক হারাবার শূন তা পাঠকেকও িবষ  কের তােল। কনেকর চেল যাওয়াটা িছল 

অবধািরত। ধু িদন ণিট জানা িছল না কােরার। িদন ণ জানা হেয় গেল কনেকর িপতা 



              
 

দাশরিথ িনঃশে  একিট  কের ‘কখন’? তার মা বসুধা মূক হেয় যায়। বেড়া বান বুলা 

অসহায় সংসােরর জন  চাকির খাঁেজ। ছােটা বান ঝুিমর কৗমায ন  হয় কনেকর ব ু  

শ ামেলর হােত। ব ু  অিময়, িনিখল অতীেতর হারােনা ৃিতেত জীবেনর মােন ভুেল যায়। 

সেবাপির অিময় আর রখার দা ত  স েক ফাটল ধের।   

িন মধ িব  পিরবাের দাশরিথ করানীর চাকির করেলও কনকই িছল একমা  

ভােলা উপাজনশীল। কনেকর মারা যাওয়াটা িছল পিরবােরর ওপর এক অ ভ শি র 

অিভশাপ। দাশরিথর িভেড  ফাে র যটুকু টাকা িছল কনেকর িচিকৎসায় শষ হেয় যায়। 

ছেলর া  করার কানাকিড়ও ায় িছল না। া ণেক া শাি র িবদায় দওয়ার 

টাকাটাও িদেত পােরিন। িনত  দাির  নেম আেস পিরবাের। দুই মেয়র িবেয়র বয়স পার 

হেয় যাে  ভেব িদেশহারা হেয় পেড়। এইজন  কনেকর অসুখটা বাড়াবািড় হেয় গেলও 

হাসপাতােল িনেয় যেত চানিন দাশরিথ। িতিন বেলিছেলন— 

“ করানী মানুেষর স ল তা ওই িভেড  ফা িট, ওেত হাত দেবা! আমার তা 

ধু একিট িনেয় ভাবেলই চেল না!”১৬  

িনত  দািরে র বড়াজােল বুলা অসহায়ভােব ঘেরর বাইের এেসেছ চাকিরর জন । 

দাদার অিফেস চাকির খঁুজেত িগেয় হন া হেত হেয়েছ তােক। দাদার ব ু  িনিখেলর 

শরণাপ  হেল িনিখল তােক  দয়িন। বরং তার অিফেস গেল স অ ি েবাধ 

কেরেছ। চাকিরর জন  হয়রান হওয়া বুলার মেন হেয়েছ, তার কাছ থেক সবাই আলাদা, 

িবি , অিবন  হেয় পেড়েছ। বুলা বকারে র ালায় িভতের িভতের িনঃশে  েয় 

যাে । িনেজর ভাবনার মেধ  টুকেরা টুকেরা হেয় পেড়েছ।  

কনেকর মৃতু র পর ছােটা বান ঝুিম িনেজর ব ব া িনেজই িঠক কের িনেত 

চেয়েছ। দাদার ব ু  শ ামেলর সে  ঘর করেত চেয়েছ। তার উপর িনভর কের  

দেখেছ। িক  শ ামল তার ভােলাবাসার মযাদা দয়িন। বুলার অিন া সে ও তােক িসেনমা 

দখােত িনেয় গেছ, তারপর হােটেল িনেয় গেছ, আব  ঘের তার কৗমায ন  কেরেছ। 

াথপর শ ামল শেষ তােক পিরত াগ কেরেছ। পু েষর কােছ ব ব ত, পিরত  বুলা 

এরপর পাথেরর মেতা কিঠন হেয় গেছ।  



              
 

কনেকর মৃতু েত অিময় আর রখার দা ত  স েক টানােপােড়ন দখা িদেয়েছ। 

কনক এক সময় ভােলাবাসেতা রখােক। এই সূে  কনেকর মৃতু র পর রখার মেনর মেধ  

নীরবতা দখেত পেল অিময় রখােক সে হ কেরেছ। রখার গেভর স ােনর িপতৃ  িনেয় 

 তুেলেছ অিময়। ফেল দুজেনর মেধ  চেল িনর র চাপা মেনামািলন  ও অশাি । রখা ও 

অিময় পর েরর থেক দূের সের যেত থােক। রখা আ হত ার মধ িদেয় মুি র পথ 

খঁুজেত চেয়িছল। িক  ামীর িত ভি  আর স ােনর কথা ভেব পােরিন। এইভােব 

কনেকর মৃতু র পর সমেয়র এক িবেশষ সি েণ েত েকই অসু তা ও িনরাপ াহীনতা 

অনুভব কের।  

‘বৃি র পের’ উপন ােসর েতও মৃতু র স  আেছ। িক  সই মৃতু িট অমানিবক, 

অসামািজক। একিট সাত বছেরর িশ  কন ােক ধষণ ও খুন কের কের নদীেত ফেল 

িদেয়েছ। এই ঘটনার পর মেয়িটর বাবা-মা, আ ীয়- জন, পাড়া িতেবশী কউই াভািবক 

থাকেত পােরিন। সকেলই মানিসকভােব িবপয  হেয় পেড়েছ।   

কল াণ আর বাণীর ছা  ফুটফুেট মেয় টুিস। কথা বলেতা বেড়া বেড়া কের। পাড়ায় 

সকেলর ি য় এবং আদেরর জন  সবসময় চােখ চােখ থাকেতা। একসমেয়র িব  

কােজর লাক শ রলাল টুিসেক ধষণ ও খুন কের পািলেয়েছ। শ রলাল ধরা পড়েলও তার 

শাি র কথা উপন ােস নই। তার চেয় এইরকম পিরি িতেত চির িলর িবপয  মানিসক 

অব ােক লখক তুেল ধেরেছন।  

কল াণ আর বাণী খুবই সহজ সরল ভােবর মানুষ। টুিস জ াবার পর তােদর দুঃখ 

বেল পৃিথবীেত িকছু িছল না। পশায় অধ াপক দুজেনই। বাণী একটু গ ীর কৃিতর হেলও 

ফাঁকা সমেয় সবার সােথ গ , আ া, হাসাহািস কের। িক  একমা  মেয়েক হারােনার 

পর স আ িব ৃত হেয় পেড়। ঘুেমর ওষুধ খেয় রােত তার এখন ঘুম আেস। মধ রােত 

ঘুম ভাঙেল কা ায় ভেঙ পেড়। সব সময় তার মেন পেড় মেয়র মুখ, মেয়র অনুভূিত। 

এই দুঘটনা ভুলেত ামীর সে  অন  জায়গায় চেল যেত চায়। কল ােণরও একইরকম 

অব া। মধ রােতর িনঃশ তার মেধ  বাণীর িনঃ াসই তার একমা  িনভরতা। নশায় 

অভ  না হেলও এই সময় িসগােরট ধরায়। তার মেন হেয়েছ জীবন অসহ — দুঃেখর 



              
 

অতীত ৃিত থেক পির াণ পেত স ীেক িনেয় অন  বাস ােন গেছ। যাবার সময় 

অেশাকেক তারা বেল গেছ, “ ধু একজন থেক গল— তুই দিখস— ”১৭  

এই উপন ােসর ক ীয় চির  অেশাক। স ােমর ছেল হেলও চাকিরর সূে  

কলকাতায় থােক। কলকাতায় তার আ ীয়- জন বলেত কউ নই। কল াণেদর পাড়ােতই 

থােক। তার চাখ িদেয় লখক দিখেয়েছন, মৃতু  মানুষেক কীভােব সমাজজীবন থেক ত 

একা কের দয়। রাে  িবছানায় েয় অেশাক নেত পায় অ কাের িনঝুম হে  শহরটা। 

তার ভয় হয়, একিদন হয়েতা সবিকছু থেম যােব। আদ  িবষােদ ডুেব যায় টুিসর মৃতু র 

কথা ভেব, িনজন রােত ােদর আ মেণ মা ার মশাইেয়র মাথা ফাটার কথা ভেব, 

ধমা িরত একিট মেয়র িচরিদেনর জন  হািরেয় যাওয়া কথা ভেব, পােয় আঘাত িনেয় 

একিট ছেল মশ দূের সের যাে  তার  থেক তার কথা ভেব। অেনক মুেখর কথা 

তার মেন পেড়। রাজবালা, শ াম , গায় ী, িবষােণর িবষাদ ভরা মুখ। তার মেন হেয়েছ— 

“জীবন জিড়েয় যাে  জীবেনর সে ; এই শহেরর ভাঙােচারা, িববণ অি ে র মেধ  

থেক এখন স কাথায় আলাদা কের খঁুেজ পােব িনেজেক!”১৮         

‘একা’ (১৯৭৭) উপন ােসর েত লা আ হত া কেরেছ। ামী, স ান থাকা 

সে ও কন স আ হত া কেরিছল তার সিঠক কারণ জানা যায় না। তার মৃতু টা িশিশেরর 

কােছ অ ত ািশত িছল। িশিশেরর মেন হেয়িছল, লার আ হত া পেরাে  তার িদেকই 

আঙুল তুেলেছ। যিদও আ হত ার আেগ  িলেখ িগেয়িছল লা— ‘আমার মৃতু র জন  

কউ দায়ী নয়— ’। ীর আ হত ার পর ব ি জীবেনর িনঃস তা এবং অতীত ৃিতর 

বদনায় িশিশেরর ময় জীবন লখক উপন ােস ফুিটেয় তুেলেছন। 

দশ বছেরর দা ত  জীবেন ী ও স ানেক িনেয় িশিশর সুেখই িছল। স একটু 

অহংকারী িছল। অিফেস সুনােমর দে  তার পা মািটেত পেড় না। চার বছের পাঁচিট বেড়া 

ধাপ স ছাড়া আর কউই পিরেয় আসেত পােরিন। সবসময় াটাস মইনেটন কের 

চলত। অিফেসর কােজ ব  থাকার কারেণ স ী ও স ানেক সময় িদেত পারেতা না। 

তার ীর ধু একটাই অিভেযাগ িছল, স কােনািদন তােক বুঝেত পােরিন। ীর মৃতু র 



              
 

পর িশিশর একা হেয় যায়। িবষ তা িঘের ধের চতুিদেক। িনঃশে  কােট তার এক একটা 

িদন। অনুভূিত জুেড় এক ধরেনর অসহায়তা টর পায় স— 

“একটা কেনা অনুভূিত মশ আ  কের ফেলিছল তােক। এরপর মশ অসুখী 

হবার িদেক এিগেয় যােব স? নািক লার অভােব অসহ  হেয় উঠেব জীবন?”১৯    

একমা  স ানেক রেখ আেস রবািড়েত। ী না থাকার অবসাদ কািটেয় স 

াভািবক হেত চ া কের। বাঁচেত ভােলা লােগ তার। স বাঁচেত চায় অিফস িনেয়, 

কিরয়ার িনেয়, সাফল  আর স লতা িনেয়, চ েনর ভিবষ েতর কথা ভেব। িনেজর মনেক 

বাঝােত চায়— “ লার মৃতু  একটা ঘটনামা — যমন অন ান  ঘটনা, তা হেল স থেম 

আেছ কন!”২০  মুহূেতর অবসাদ কািটেয় অেনকটা সু তা অনুভব কের।   

িদেব ু পািলেতর উপন ােস চির রা অতীত ৃিতর য ণা থেক মুি  পায়িন। ৃিত 

মােঝ মােঝ িশকড় ধের টান িদেয়েছ। িনেজর জীবন পিরবতন করেত পােরিন িশিশর। 

পির ার বুঝেত পাের, মৃতু র বণনা ছাড়া আর কােনা িচ  নই পিরবতেনর। একটা 

অপরাধেবাধ, একটা অ ি  এেস বারবার এেলােমেলা কের িদেয়েছ তার মনেক। 

িতিদেনর অভ াস থেক সের আসেত চেয়িছল স। িলজ, কণার সে  শারীিরক স েক 

মুি  পেলও একাকী  তার িপছন ছােড়িন। মেয়েদর শরীের মু  হেত পেরেছ, িক  

দুঃেখ পােরিন। তার মেন হেয়েছ— 

“ কন মেন হে  জীবন যমন িছল আর িঠক তমন থাকেব না— শরীর থেক 

মশ কেম যােব হাত-পােয়র জার, মন থেক দাপট, ৃিতিবজিড়ত িব ৃিতর িদেক 

মশ হাঁটেত হেব একা!”২১    

িনেজেক িনেদাষ িতপ  করেত অেনক চ া কের িক  পাের না। িবেবেকর কােছ 

হের যায়। স ােনর ঘৃণার কথা ভেব আঁতেক ওেঠ। ‘মানুষ সব পাের িক  স ােনর ঘৃণা 

সহ  করেত পাের না’।২২ িশিশর অপরাধেবােধর য ণা থেক মুি র জন  ছটফট করেত 

থােক। মৃত ীেক উপল  কের বেল— 



              
 

“দ ােখা, কমন সু রভােব কেট যাে  এক-একটা িদন! কী মধুর িনঃ তায় িমেশ 

যাে  িনঃ াস, ৃিত িমেশ যাে  ৃিতেত। কাল যখােন িছলাম, আজ িঠক সখােন 

নই। ঘাস মািট িনজনতার গে  ভরা এই অ কাের চুিপসাের আেরা একটু এিগেয় 

যাব কাল— ”২৩ 

‘সবুজ গ ’ (১৯৮২) উপন ােসর আবেহও আেছ মৃতু র স । এক কিঠন রােগ 

আ া  হেয় মানসী নািসং হােমর কিবেন মৃতু শয ায় শািয়ত। তােক ক  কের তার ামী 

দীপ র, বাবা-মা, এবং বান তাপসীর মেধ  এক জিটল ঘূণাবেতর সৃি  হেয়েছ। মৃতু র ধূসর 

গে র মেধ  কউই াভািবক থাকেত পােরিন। উপন াসিটেত কােনা কািহিন নই। 

চির েলার দালাচলতা, মানিসক , িনঃস তা, িনেজেদর অপরাধেবাধ লখক ফুিটেয় 

তুেলেছন। 

বাবা-মার অমেত মানসী রিজি  কের িবেয় কেরিছল দীপ েরর সে । কেয়কিদন 

পর মানসী এক জিটল রাগ িনেয় নািসং হােম ভিত হয়। ডা ােরর িরেপাট েন দীপ র 

বুঝেত পাের মানসী ধীের ধীের মৃতু র িদেক এেগাে । অসুখ মানুষেক কেতা দূরে  ঠেল 

দয়, একা কের তােল, দীপ র রে র বােহ বােহ তা টর পায়।       

“মানসীর অসুখটা একা কের িদেয়েছ তােক— এেতা একা য িনেজর মেধ  মশ 

আরও একা হেত হেত স ভুেল যাে  তার চারপাশ, মানুষজন ও পিরেবেশর 

অি !”২৪ 

একসময় মানসীর ভােলাবাসার েশ আিব  হেয় থাকত দীপ র। মানসীেক সে  

িনেয় পাশাপািশ হাঁটেল একরকম গ  পেতা স। বৃি েভজা সবুেজর আ তা মশােনা, অ  

আরেকর ছাঁয়া লাগা িকংবা হঠাৎ উেড় আসা ভারেবলার হাওয়ার ি তা ও রহস ময়তা 

মানসী িচিনেয়িছল তােক। সই কারেণই সবুজ গে র আকষণ তার কােছ িছল অত  

ি য়। িক  মানসীর অসু তা আর হাসপাতােলর  করা কৃি ম গে র মেধ  সবুজ গে র 

মাধুযতা হািরেয় যায়। মানসীর সম  শরীের ােণর ইি য় পির ু ট কের তুলেলও সই 

িবিচ  গ  আর পায় না দীপ র। তখন তার িন াস এেলােমেলা হেয় যায়। হািরেয় ফেল 

মানিসক ভারসাম ।  



              
 

অেনকটা অভ াসবশত ীর এরকম অব ােতও স অিফেস যায়, সময় মেতা 

হাসপাতােল যায়। মৃতু র মুেখ পিতত ীর সে  সময় কাটায়। মানসীর র হীন আঙুল, 

ফ াকােস ঠাঁট দেখ বুঝেত পাের ধু সমেয়র অেপ া। তারপর স একা হেয় যােব। 

িনঃস  জীবন কাটােব। এসব ভাবেত ভাবেত একার ভার ি ণ হেয় চেপ বেস তার বুেক। 

সময় ও দূর  মশ সৃি  কের আেরা বিশ িতব কতা। কেম আেস তার িনঃ ােসর 

জার। দূর  কমােনার জন  মােঝ মােঝ সমেয়র আেগই ছুেট আেস হাসপাতােল। িক  

মৃতু র কােছ সবই হার মােন।  

হাসপাতােলর আব  পিরেবেশ থেক থেক মানসী িনেজর অসু তা ও দীপ েরর 

একটু একটু কের বদেল যাওয়া বুঝেত পেরিছল। তার শরীর চেল না বেল ভােলাবাসার 

আেবগ দীপ েরর কেম গেছ। স অিভেযাগ কের, যার ীর এরকম যায়-যায় অব া স 

কীভােব অিফস কের। মানসী সে হ কের দীপ রেক। িবেয়টা সামািজক মেত হয়িন বেল 

িক দীপ েরর স পুেরাপুির ী নয়। স ধু একটু স  চায় দীপ েরর কােছ। বাঁচার তী  

ই া িছল মানসীর। পৃিথবীর প, রস, গে  স িনেজেক আবার নতুন কের সািজেয় 

তুলেত চায়। সু  হেয় সামািজক িনয়ম মেন িবেয় করেব দীপ রেক। তাই সবুজ পােড়র 

শািড় পেড় দীপ েরর কােছ িনেজেক আেরা সু র কের মেল ধরেত চায়। শরীের শি  

এেন বেল— 

“দীপু তুিম বুেড়া হেয় যও না। মনটা ভােলা রেখা। মাঝখােনর সময়টােক আমরা 

বাদ িদেয় দব। যিদন আমােক ফরত িনেত আসেব, সিদন তামার আজেকর 

বয়সটােকই সে  কের এেনা। মানুষ তা িকছুর জেন  বাঁেচ, আিম তামার জেন ই 

বঁেচ উঠব!”২৫   

কমলাকা  একিদন আিফেমর মা া চািড়েয় দেখিছেলন, ‘এই িব সংসার একিট 

বেড়াবাজার— সকেলই সখােন আপনাপন দাকান সাজাইয়া বিসয়া আেছ। সকেলরই 

উে শ  মূল াি ।… সই অসংখ  দাকানদাের অসংখ  খির াের পর রেক অসংখ  অ ু  

দখাইেতেছ’।২৬ একুশ শতেকও এই পিরি িতর কােনারকম পিরবতন হয়িন। িদেব ু 

পািলত তাঁর উপন ােস বি মচে র এই ক নািট আ  কেরিছেলন। 



              
 

‘স ক’ (১৯৭২), ‘িবিন ’ (১৯৭৬), ‘ ঢউ’ (১৯৮৭), ‘িসেনমায় যমন হয়’ (১৯৯০) 

ভৃিত উপন ােস িদেব ু পািলত িব াপন ও িবপণন সং া  ব  িবষয় তুেল ধেরেছন। 

আসেল উপন ােস এই েয়াগ িছল তারঁ ব ি গত অিভ তার ফল। কমসূে  ১৯৬৫ সােল 

িতিন যাগ দন িবপণন ও িব াপন সং া  পশায়। সইসূে  দীঘকাল যু  িছেলন 

অ াডাটস অ াডভাটাইিজং এবং পের ািরয়ন-ম াকান, আন বাজার সং া, দ  টসম ান 

পি কার সে । সই সে  আজকাল, যুগা র, অমৃতবাজার পি কােতও। ১৯৮৭ সােল 

আন বাজার পি কার িসিনয়র অ ািস া  এিডটর েপও কাজ কেরিছেলন। ২০০০ সাল 

পয  িতিন িবিভ  সংবাদ পে র সে  যু  িছেলন। বলা যায় স ূণ জীবনটাই িতিন 

সংবাদপে র সে  অ া ীভােব যু  িছেলন। িতিন ৃিতচারণায় বেলেছন— 

“সাধারেণর কােছ অপিরিচত এই নতুন জগৎ ও মানুষজন তােদর ব ল 

অি ে র টানােপােড়ন িনেয় িবপুলভােব শ কেরেছ আমােকও, ‘স ক,’ ও 

‘িবিন ’ উপন ােস তার আভাস পাওয়া যায়।”২৭  

‘স ক’ উপন াসিট কািশত হয় ১৯৭২ সােল। লখক উপন াসিট উৎসগ কেরেছন 

রমাপদ চৗধুরীেক। উপন াসিটর আবহম েল আেছ িব াপন জগেতর স । ধান চির  

রামতনু সাম, ারেলট িহউেমর ম ােনিজং িডের র। স ঐ সময়কার িব াপন জগেতর 

সরা মানুষ বেল খ াত। িব াপন জগেত তার হােতখিড় কিপরাইটার িহসােব। তখন থেক 

গত পঁিচশ বছর ধের াইল ি িসসান— এই দুই পিরপূরেকর চচা কেরেছন িতিন। 

বতমােন িব াপন িবষেয় তার মেনাভাব—  

“েদশ াধীন হেয়েছ বাইশ বছেররও বিশ িদন, এই িবপুল সমেয়র মেধ  সব 

িবষেয় আমরা িনভর হব, পথও যেতা খঁুেজ নব িনেজেদর মেতা কের, এটাই 

াভািবক। িক  কাযত তা হয়িন। অন ান  অেনক িবষেয়র মেতাই িব াপন-িচ ায় 

আমরা এখেনা মা ািতির  পরা য়ী, িবেদশী ভাবনায় অনু ািণত।”২৮    

কা ািনর কােজর জন  তােক িতিদন ইংেরিজ, বাংলা, িহি  ভৃিত পাঁচ-সাতিট 

খবেরর কাগজ দখেত হয় খঁুিটেয় খঁুিটেয়। িবেশষ কের ারেলট িহউেমর িরিলজ েলা। 

িরে াডাকসেনর কােনা গ েগাল দখেলই লাল পনিসল িদেয় দািগেয় রােখ। স মেন কের 



              
 

অিধকাংশ লাকই িব াপন জগেত িঠকঠাক কাজ করেত পাের না। িব াপন ও জনসংেযাগ 

িশে র সে  সংি  হবার পরও তারা বুঝেত পাের না, দেশর সামািজক ও অথৈনিতক 

সংকেটর মুহূেত আমােদর মেতা অনু ত দেশ িব াপেনর চহারা কী রকম হেত পাের। 

তার মেত— 

“এখনও এ- দেশর অিধকাংশ িব াপন পিরকি ত হয় মুি েময় ইংেরিজ-িশি ত 

কতািব ভ েলােকর মুেখর িদেক তািকেয়, যাঁরা সােহবেদর অনুকরেণ ওেঠন, বেসন 

এবং িন া যান। সই কািট কািট িবিভ  জনসাধারেণর কথা ভুেল থািক আমরা, 

চলায় বলায় মানিসক গঠেন যাঁরা পুেরাদ র ভারতীয়।”২৯  

াধীনতার অ  কেয়কিদন পের িফডার িলিমেটড িতি ত হয়। ছােটাখােটা য 

কেয়কিট িনমাতা িত ােনর িব াপন দখা নার সূে  ারেলট অ াডভাটাইিজংেয়র পথ 

চলা  হেয়িছল, িফডার িছল তােদর মেধ  অন তম। বতমােন তারা বিব ফুড তরীর এক 

িবিলিত ফমুলা আমদািন কের নতুন পিরক নায় হাত িদেয়েছ। রামতনু জানত িফডাররা 

ভারতবেষ এর হৈচ তালার জন  চুর িব াপন দেব। ঐ িব াপেনর বরাে র টাকা 

(কুিড় ল ) রামতনু য কােনা উপােয় পেত তৎপর। থমিদেক রামতনুর িব াস িছল 

দীঘিদেনর স েকর কারেণ ‘বিনেব  ’–এর অ াকাউ টা পেত ারেলট িহউেমই আসেব। 

িক  ারেলট িহউেমর িদি  াে র ম ােনজার বুিধ নায়ার জানান, ‘বিনেব  ’-এর 

অ াকাউ টা নতুন কা ািন ইউেরকার সে  বে াব  কেরেছ। ফেল তােদর পাওয়ার 

সুেযাগ কম। এরকম হেল রামতনুর মান-স ােন লাগেব। তােদর কা ািন িপছেন পেড় 

যােব। আর একিট ব থতাই ভিবষ েত আেরা অেনক ব থতা এেন দেব। এই ভেব 

রামতনুর মেন জদ চেপ যায়, য রকম কেরই হাক ‘বিনেব  ’-এর অ াকাউ  স 

হাতছাড়া করেব না।  

রামতনু সাম অসাধারণ বুি মান ও ধীশি স । তার নানা েণর মেধ  একিট 

অসামান  আ িব াস। স ‘বিনেব  ’-এর অ াকাউ  পেত িদি েত ম ােনজােরর সে  কথা 

বলেত যায়। সখােন কােনা বে াব  না হওয়ায়, ম ােনজার বুিধ নায়ােরর সে  ান 

কের। তারা অিফসকমী নীরােক কােজ লাগায়। চাকিরেত ঢুেক অ িদেনর মাথায় নীরাও 

িনেজর বতন ও পেদা িতর জন  সবিকছু করেত রািজ হয়। িক  নীরা বুঝেত পাের না 



              
 

তােক ব বসার খািতের কােজ লাগায় রামতনুরা। ‘আমার সময়’ পি কায় িদেব ু পািলত 

জানান—  

“এখােন (িব াপন জগেত) মানুষেক িবচার করা হয় পণ  বা াডা  িহেসেব। এবং 

সই াডাে র চির  পযেব ণ কেরই তরী হয় িব াপন।”৩০  

ব বসার জগেতর এটা একটা বিশ । যখােন নারীেক াডা  করা হয়।    

িব াপন জগেতর স  িনেয় িদেব ু পািলেতর আর একিট উপন াস ‘িবিন ’ 

(১৯৭৬)। উপন াসিটর ধান চির  দী  রায়। স কাজপাগল একজন মানুষ। িব াপন 

জগেত লড়াকু মানিসকতা িনেয় িনেজর ভিবষ ৎ ও ব ি  পাকা কেরেছ স। িদনরাত 

একাকার কের স িনয়িমত ক াে ন েজে শেনর কাজ কের চেলেছ। ারেলট িহউেমর 

হাত থেক কিফ অ াকাউ  িছিনেয় িনেত স ব  পিরকর। এিদক থেক ‘স ক’ 

উপন ােসর রামতনু সােমর স সমেগা ীয়।  

ু য়াট অ া  ীভেসর নতুন াে র কিফ বাজাের িবি  হয়িন। তাই কা ািন সই 

কিফ ায় নতুন অব ােতই বাজার থেক তুেল নয়। দীঘ ছয় মাস পর কা ািন সই 

পুরেনা কিফ আবার বাজাের আনেত চায়। এর জন  চুর টাকার িব াপন করেত চায় 

কা ািন। সই অ াকাউ  পাওয়ার জন  িব াপন কা ািন িলর মেধ   হয় 

রষােরিষ। ারেলট িহউম, ি েয়িটভ প, িহ ু ান ফ ার ভৃিত িব াপন সং ােক 

ডেকেছ ক াে ন তরী করার জন । িক  ক পায় সই অ াকাউ । বেড়া বেড়া 

কা ািন িলর সে  িব াপন সং া িলর গাঁটছাড়া স ক। িহ ু ান ফ ােরর দী  রায় 

এই অ াকাউ িট হাত ছাড়া করেত চানিন। িক  অসুিবধা হেলা, তােদর থেক ারেলট 

িহউেমর িব াপন িবষেয় অিভ তা, িটমওয়াক ও েফসনাল নেলজ অেনক বিশ। তাছাড়া 

ঐ কা ািনেত রামতনু সাম ও িনমল সেনর মেতা তুেখাড় িব াপনিবদেদর অি । 

এইরকম একটা অ াকাউ  তারাও িনেত ভুল করেব না। দী  তবুও অ াকাউ  পেত 

মিরয়া। তার কাজ সহজ হেতা যিদ ু য়াট অ া  ীভেসর মােকিটং িডের র অেশাক মুখািজ 

অসু  হেয় নািসং হােম না যত। নতুন দািয়  পায় িস  হা। মােকিটংেয় িস  হার অিভ তা 

কম। বাধও অ । লাকিট াথ ছাড়া য একটুও নড়েব না দী  ভােলা কের জােন। 

অপরিদেক ারেলট িহউেমর রামতনু সাম িনেজ তােদর ক াে ন েজ  করেব—  



              
 

একথা েন দী র উে গ ায় শূন  হেয় আেস। িক  দী র কােছ য কেনা মূেল  ল  

পূরণই আসল কথা। ‘স ক’ উপন ােস অ াকাউ  পেত যমন রামতনু সাম নীরােক 

ব বহার কেরিছল, তমিন দী ও এরকম ভেবেছ। িনেজর অভী  পূরেণর উে েশ  স 

সুনীতােক কােজ লািগেয়েছ। অিফসকমী সুনীতােক িদেয় িস  হার কাছ থেক মাটা টাকার 

কিফ অ াকাউ  হ গত কেরেছ।       

“আিম তামােক ব বহার কেরিছ মা — বঁড়িশর চােরর মেতা; তুিম অেযাগ  বেল 

নয়, ধু িস  হা তামােক চেয়িছল বেল! বলেব কী, ােথর জেন  িনেজর ীেকও 

য ঠেল িদেত পাের অ ি েত, িনঃস িকতা একিট মেয়র জন  তার ােণ দয়া 

থাকেত পাের না; সত  সামেন ভেব দ ােখা কী করেব তুিম!”৩১ 

িদেব ু পািলেতর উপন ােস সুিনিদ  কােনা রাজৈনিতক আে ালন বা মতাদেশর 

ব াখ া-িবে ষণ নই। ব ি জীবেনও িদেব ু পািলত রাজনীিতর সে  িনেজেক জড়ানিন। 

তেব হ া ঁিতিন রাজনীিতর কবেল মানুেষর ভাগাি েক ীকার কেরেছন, াথবাদী রাজনীিতর 

িব ে  িনেজর মতবাদ পাষণ কেরেছন, এমনিক িনেজর জীবেনর িবিনমেয়ও তাঁর 

উপন ােসর চির রা শাসেনর াথবাদী রাজনীিতর কােছ হার মােননিন। িদেব ু পািলত 

একজন সমাজ সেচতন নাগিরক এবং লখক। তাঁর উপন ােসর চির রাও এর ব িত ম 

নয়। 

যােক দলীয় রাজনীিত বা ‘পািট পিলিট ’ বেল িদেব ু পািলেতর উপন ােস তার 

ছায়ামা ও নই। িতিন রাজনীিত বা রা নীিতর কােনা ত  িবে ষেণর উে শ  িনেয়ও 

উপন াস লেখনিন। তাঁর পূেব অেনক ঔপন ািসকই দলীয় রাজনীিত বা রা নীিত িনেয় 

উপন াস রচনা কেরেছন। যমন, থমিদেক রবী নাথ ঠাকুেরর ‘ঘের বাইের’, ‘চার অধ ায়’, 

শরৎচে র ‘পেথর দাবী’, গাপাল হালদােরর ‘একদা’, সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘জাগরী’ ইত ািদ। 

পরবতী সমেয় সমেরশ বসুর ‘েশকল ছঁড়া হােতর খাঁেজ’, ‘িতন পু ষ’, মহাে তা দবীর 

অেনক উপন াস, দেবশ রায় মুখ অেনেকর উপন ােস কােনা না কােনা রাজৈনিতক 

মতাদশ বেড়া হেয় উেঠেছ। এ িল সবই সাথক রাজৈনিতক উপন াস। 



              
 

িদেব ু পািলত এঁেদর থেক একদম আলাদাভােব রাজনীিতেক উপন ােস ব বহার 

কেরেছন। িতিন কােনা রাজৈনিতক মতাদেশর পিরচয় তাঁর উপন ােস তুেল ধেরনিন। তারঁ 

রাজনীিতেক ব বহার করার কৗশলটা অন রকম। তাঁর উপন ােস ত  রাজনীিতর স  

আেছ িঠকই— িক  রাজনীিতর কােনা দলীয় নাম নই। 

িদেব ু পািলেতর চারিট উপন ােস রাজনীিতর স  আেছ— ‘আমরা’ (১৯৭৩), 

‘উেড়ািচিঠ’ (১৯৭৮), ‘সহেযা া’ (১৯৮৪) এবং ‘গৃহব ী’ (১৯৯১)। এখােন একিট কথা 

স ত উে খ  য িদেব ু পািলেতর লখক স া বা উপন ােসর মূল াপট গেড় 

উেঠিছল ছয়-সাত-আেটর দশেক। মূলত এই সময়কার রাজনীিতর স ই তাঁর উপন ােস 

মূল রণা হেয় উেঠেছ। খুব সূ ভােব িবচার-িবে ষণ কের দখেল নকশালবািড় 

আে ালনই তাঁর এই কেয়কিট উপন ােসর মূল িভি । এই রাজৈনিতক আে ালনিটই িতিন 

মেন হয় খুব কাছ থেক সেচতনভােব দেখেছন। বলা যেত পাের অন  আর কােনা 

রাজৈনিতক পিরি িতর িদেক নয়, সােতর দশেক ত ণ-ত ণীেদর মেন নকশালবািড় 

আে ালন য কী ভয়াবহ অি রতা, িবপ তা, অি হীনতা এেনিছল তাই বেড়া কের 

দিখেয়েছন িতিন। 

‘আমরা’ িদেব ু পািলেতর থম রাজৈনিতক উপন াস। উপন াসিটর কাশকাল 

১৯৭৩ সাল অথাৎ সাত-আেটর দশেকর সই র  ঝরােনার িদন, নকশাল আে ালেনর 

সময়। িক  উপন াসিটর সময় লখক উপন ােসর েতই বেল িদেয়েছন— ১৯৬৭ সাল, 

অথাৎ তখেনা নকশাল আে ালেনর ভয়াবহতা দখা দয়িন। পি মবাংলায় থম তখন 

বাম  সরকার খঁুিট গঁেড় বসেত যাে । িনবাচেনর ফলাফল গণনা চলেছ। লােক 

লেট  রজা  জানবার জন  িভড় করেছ। আর মােঝ মােঝ িন উঠেছ ‘যু  

িজ াবাদ’। পি মবাংলায় কংে সেক হািরেয় থম যু  সরকার িতি ত হয়। 

াধীনতার কুিড় বছর পর ি খি ত বাংলার মানুষ কংে েসর ম ীসভােক ভেঙ তছনছ কের 

িদেয়েছ। এই রাজৈনিতক িট অ তপে  এই উপন ােসর ে  রণ করা উিচত। 

িক  রাজনীিতর এই পালাবদল ‘আমরা’ উপন ােসর নায়ক ি য়নােথর মেন কােনা 

সাড়া ফেলিন। স তার অধেচতন, অসাড় মন িনেয় িনেজর মেনাবৃে  ঘুরপাক খায়। চারেশা 

সাত টাকা প াশ পয়সার চাকির জীবেন ি য়নাথ তনু  নােম একিট মেয়র েম আব  



              
 

হয়, িক  িবেয় করেত পাের না। সমাজ, অথনীিত ও রাজনীিতর চােপ সবিকছুই মেন হয় 

আেবগহীন ও বদনাহীন। ভাগ ও ভাগহীনতার মেধ  কােনািটরই যন কাথাও সদথক 

িদক নই। অন  নারীর সংসেগর সমেয়ও তার অ েদশ উে িজত হয় না। িদেব ু 

পািলেতর ায় সব উপন ােসর মেতাই এই উপন াসিটও একক মানুেষর অি হীনতার 

আখ ান। লখক দখােত চেয়েছন াধীনতার কুিড় বছর পর একিট রাজৈনিতক মতার 

াস এবং নতুন একিট রাজৈনিতক বাতাবরেণ নাগিরকেদর মেন িক রকম সেচতনতা 

এেলা। িক  ি য়নােথর িনজীব িনিবকারে র কােনা পিরবতন হয় না।   

উপন াসিটেত একিট রাজৈনিতক িমিছেলর বণনা আেছ— “আিম দাঁিড়েয় আিছ একা, 

িমিটং চলেছ পুেরাদেম, একজন খুব উচুঁেত উেঠ চঁিচেয় যাে  : এ-সং াম বাঁচার সং াম, 

আমােদর সকেলর সং াম, সুতরাং এ-লড়াই িজতেত হেব। মেন রাখেবন আমােদর 

েত েকর বুেকই আেছ িভেয়তনাম—। েন সমেবত জনতা হষ িন কের উঠেলা 

‘িভেয়তনাম লাল সলাম’ বেল।”৩২ এিট িভেয়তনামেক সমথন জািনেয় আেয়ািজত একিট 

িমিছল। ছেয়র দশেকর মাঝামািঝ গিতবাদী বামপ ীেদর কােছ ‘িভেয়তনাম’ িছল একিট 

িতবাদী ােণর সংেকতবাহী শ । িক  ি য়নােথর পােশ িমিছেল হাঁটা তার স ী মধু 

িব াস হঠাৎ বেল উেঠ— ‘হ া,ঁ মশাই ি য়নাথবাবু, িভেয়তনাম জায়গাটা কাথায়? এরকম 

ে  বাঝা যায়, রাজনীিত স েক তখেনা পি মবাংলার মানুষ কেতাটা অসেচতন।  

িদেব ু পািলেতর যখন লখক জীবন  তখন ১৯৬২ সােল ভারত-চীন যু  হয়। 

এই যুে র আবহম েল দেশর সব েরর মানুষ নতুন কের কিমউিন  পািটর কথা 

রাজৈনিতক আে ালেনর আদশ েপ ভাবেত পােরনিন। চীনেক সমথন করা এবং না করার 

ে  পািটর মেধ ই দখা দয় মতিবেরাধ। কিমউিন  পািট দু’ভাগ হেয় যায়। িকছুিদন পর 

ভারত-পািক ান যু  আর তী  খাদ  সংকেটর ফেল মানুেষর মেন কােনা রাজৈনিতক 

দেলর কমকা ই আ া জাগােত পােরিন। এরকম পিরি িতেত যখন উ রবে র 

নকশালবািড়েত কৃষক আে ালন িবে ািরত হয় তখন ত েণরা আ ুত হেয় জীণ সমাজেক 

ভেঙ নতুন সমাজ গড়বার ে  িবেভার হেয় ওেঠ। বাঙািল মধ িব রা আেবগ আর ভেয়র 

টােন গিড়েয় যান। তবু মধ িব  ঘেরর ছেলরা তােদর  আর িব াস িনেয় এিগেয় আেস। 

তােদর ভুল- াি  িছল, িক  াথবুি িবহীন সই াি  মানুেষর াও অেনকটা আকষণ 



              
 

কেরিছল। সে েহর বেশ ার আর জলখানার িভতের অমানিবক অত াচার, িবচােরর 

ব ব া না কেরই এনকাউ ার— এসব ঘটনায় একটু হেলও বাঙািল মধ িব  সমাজ 

নকশালপ ী ত ণেদর িত সহমমী হেয়িছল। 

িদেব ু পািলেতর ‘উেড়ািচিঠ’ (১৯৭৮) উপন াসিট এরকমই আবেহ িলিখত। সােতর 

দশেকর রাজনীিত আর কেলজ-িব িবদ ালেয়র ছা েদর মেধ  অিবে দ  সংেযাগ িছল। এই 

উপন ােসও িদেব ু পািলত কােনা রাজৈনিতক আে ালন বা মতাদেশর উপর দৃি পাত 

কেরনিন। আে ালন চলাকালীন পুিলেসর িলর আড়ােল য সম  তাজা াণ িল বঁেচ 

থােক তােদরেক িনেয় িচি ত লখক। রাজৈনিতক পিরি িত আর পুিলিস ব ব ার ফাঁেদ 

পেড় িনরাপ া হারােনা ত ণেদর লখক এই উপন ােস তুেল ধেরেছন। 

এই উপন ােসর ধান চির  রজত ু েলর উচুঁ ােসর ছা । একিদন পুিলেসর গািড় 

এেস ু ল থেকই তােক তুেল িনেয় যায়— “জামার কলার চেপ ধেরেছ একটা কনে বল, 

আর একজন টানেছ হাত ধের। বুেটর খটখটািন তুেল বটন হােত ই েপ র এিগেয় যাে  

সামেন, কামেরর বে  খালসপরা িরভলভার। ু ল ক াউ  থেক যেতাই এেগাে  

কােলা গািড়টার িদেক, তেতাই িচৎকার করেছ রজত, স ার আমােক বাঁচান। স ার আিম িকছু 

কিরিন— ”৩৩ এরকম দৃেশ  ু েলর ছা -িশ ক সবাই উেঠ এেসেছ বারা ায়। কউ 

িতবাদটুকু বা আটকােনার চ া পয  কেরিন। ইিতহােসর িশি কা মে য়ী দবী 

হডমা ারেক বেলন, “এ কী, মা ারমশাই, ছেলটােক তা মের ফলেব! আপিন িতবাদ 

করেছন না কন!”৩৪ এর উ ের হডমা ারমশাই বেলন, “আিম িতবাদ কররার ক! 

পুিলেশর অডার!...একটা িনরীহ ছেলেক এইভােব ধের িনেয় গল! জাি স িক আমার 

হােত— !”৩৫  উপন ােসর থেম এই অংশটুকুর বণনায় আমরা বুঝেত পাির দেশর িবচার 

ব ব া হসেন পিরণত। জেল িগেয় রজতেক অেনক অত াচার সহ  করেত হেয়িছল। িবনা 

দােষ রজতেক জল খাটেত হেয়েছ। জেল বেস বেস ভােব, “েস খুন-টুন কেরিন কােনা, 

জােনই না কন ধের আনা হল তােক। তেব যিদ ছাড়া পায়, খুন তােকও করেত হেব।”৩৬ 

আমরা জািন, এইভােবই সাত-আেটর দশেক রাজনীিতর আ েয় অেনক দু ৃ তী তরী 

হেয়িছল। 



              
 

জল থেক ছাড়া পাওয়ার পর রজত আ য়হীন হেয় পেড়। য িপতৃব ু র বািড়েত 

থাকেতা তারা থাকেত দয়িন। সরকারী চাকির করা িনেজর দাদাও রাজনীিতর চােপ তােক 

থাকার জায়গা দয়িন। এমনিক মােস মােস য টাকা িদত সটাও ব  কের িদেয়িছল। 

রজত িনেজর লড়াই িনেজ চািলেয় যায়। িব িবদ ালেয় ভিত হয়। িক  সখােনও 

আকি কভােব আস  ছা -িনবাচেন ভাট চাইেত আসা সমথক দেলর সােথ তার বাদ-

িববাদ  হয়। ােসই মারিপট হয়। স মার খায় এবং িনেজও মার দয়। ভাট চাইেত 

আসা সমথক দেলর িত রজেতর আচরেণ একটু বাড়াবািড়ই িছল। িক  শাসেনর 

মতার রাজনীিতর িত তার এই ঘৃণা পূেবর চেপ রাখা ঘৃণারই বিহঃ কাশ নয় িক? 

‘চির ’ (১৯৭৬) উপন ােস তীন আর আহামিরর বােরা বছেরর দা ত  স েকর 

টানােপােড়ন ধরা পেড়েছ। এেতািদেনর দা ত  জীবেন তােদর স ান হয়িন। ফেল 

াভািবকভােবই দুজেনর মেধ ই দখা িদেয়েছ মেনামািলন । মধ িব ে িণর হওয়ায় দুজেনর 

কউই ডা ােরর পরামশ িনেত পােরিন। তীন কেলেজর অধ াপক। তার সহকমী ব ু  

নৃিসংহেক িঘের তরী হেয়েছ তীন-আহামির-নৃিসংহ ি েকাণ েমর কািহিন। নৃিসংহ িবেয় 

কেরিন। তীেনর সে  দীঘিদেনর মলােমশায় ব ু  আেরা ঘন হয়। আহামিরর সে ও 

ঘিন তা বােড় নৃিসংহর। তীন ধীের ধীের বুঝেত পাের তার ীর িত নৃিসংেহর দুবলতা। 

ফেল তীেনর মেন সে হ ও ঘৃণা এেসেছ। িনঃস ান আহামিরও নৃিসংেহর সে  স েক 

এেতাটা খারাপ চােখ দখত না। ধু মােঝ মােঝ তার ামীর িত েমর কথা মেন 

পেড়। মেন পেড় িসেনমা হেল তীেনর থম চু েনর কথা। বােরা বছর পর আহামির 

বুঝেত পাের তার ামীর স ান দওয়ার মতা নই। নৃিসংহই একমা  স ল তার। তাই 

তীেনর িনেষধ সে ও আহামির নৃিসংেহর সে  িমেশেছ, নৃিসংেহর ােট গেছ, শরীরী 

খলায় মেতেছ। উপন ােসর শেষ আহামির স ান স বা হেয়েছ। মেনর িভতর তার খুিশর 

আেলাড়ন। ামীর স ান নয় জেনও স ানেক অ ীকার কেরিন। বরং ডা ােরর চ ার 

থেক বর হেয় মুখ িনচু কের হেসেছ। গািড়র িসেট হলান িদেয় শাি র দীঘ াস িনেয়েছ। 

কুিড় বছেরর দা ত  স ক ভেঙ যায় তৃতীয় পু েষর েবেশর ফেল। তখন 

ামী- ীর মেধ  আর িমল থােক না। ীর িত ামীর কােনা দািয় , কতব  দখা যায় না। 

ধু সে হ বেড়া হেয় ওেঠ। িনেজর স ােনর মুখ দেখ মেন হয় অন  কােরার স ান। 



              
 

জ ািত আর নীপার দা ত  স কেক ক  কের এরকমই কািহিন গেড় উেঠেছ ‘অহ ার’ 

(১৯৮২) উপন ােস। জ ািত আর নীপার বািড়েত ায় কুিড় বছর ধের বাস কের ভারােট 

িবমান। দীঘিদন পাশাপািশ থাকার ফেল াভািবকভােবই তােদর সে  আ ীয়তার স েক 

জিড়েয় পেড়। িক  নীপা আর িবমােনর পার িরক মলােমশা জ ািত সহ  করেত পােরিন। 

সে হ কেরেছ নীপােক আর তােদর স ান সুেদ ােক। চ  অিভমান আর ােধ ীেক 

একিদন আঘাত কের স। নীপা ামীর উপর িব াস হারায়। মেয়েক িনেয় িবমােনর সে  

চেল যেত চায়। জ ািত পৗ ষে  এক অেথ দুবল িছল। তাই নীপােক িবমােনর উপর 

িনভর করেত হয়। িক  িবমান তােদরেক আ য় িদেত পােরিন। পৗ েষর চেয় ািমে র 

জার বিশ থাকায় িবমান নীপা আর সুেদ ােক িনেয় বিরেয় যেত পােরিন। ফেল দুই 

পু েষর মােঝ নীপা মানিসক য ণায় ভােগ। এই উপন ােস মধ িব  নরনারীর 

সীমাব তােক লখক দিখেয়েছন। জ ািত সে েহর বেশ ােধ ঘৃণায় নীপােক মারেল 

নীপা ামীর দওয়া িসঁদুরেক কােনািদন মুেছ ফলেত পােরিন। এক ধরেনর নীিতেবাধ 

থেক িবমানও নীপােক িনেয় পািলেয় যেত পােরিন। উপন ােস শেষ জ ািত মারা গেল 

নীপা আর সুেদ ার িত িবমান এক কােরর দািয় েবাধ িনেয় এেসিছল।       

গ. তৃতীয় পব [‘সহেযা া’ (১৯৮৪) থেক ‘গৃহব ী’ (১৯৯১)] : 

এই পেবর উপন াস িল হেলা— ‘সহেযা া’ (১৯৮৪), ‘ঘরবািড়’ (১৯৮৪), ‘আড়াল’ (১৯৮৬), 

‘েসানালী জীবন’ (১৯৮৬), ‘েঢউ’ (১৯৮৭) ‘ ে র িভতর’ (১৯৮৮), ‘অ ধান’ (১৯৮৯), 

‘অৈবধ’ (১৯৮৯), ‘িসেনমায় যমন হয়’ (১৯৯০), ‘অনুসরণ’ (১৯৯০) এবং ‘গৃহব ী’ 

(১৯৯১)।   

‘সহেযা া’ উপন াসিট নেয়র দশেকর গাড়ায় রিচত। িক  এর পটভূিমেত রেয়েছ 

ছয়-সাত দশেকর নকশাল আে ালন। চািরিদেক তখন বা েদর গ । ষােলা থেক ছি শ 

বছর হেলই পুিলস এনকাউ ার কের। তবুও যুবশি  শাষণশি র হাত থেক মুি র ে  

িবেভার। এই টালমাটাল রাজৈনিতক হাওয়ার ঝড় এই উপন ােসর নায়ক আিদত  রােয়র 

গােয়ও লেগিছল। তেব রাজনীিতর কােনা মতাদশ এখােনও নই। উপন ােসর পিরণিতেত 

ািয়  লাভ কেরেছ আিদত র িবেবক। 



              
 

একিদন ভাের মিনং-ওয়ােক িগেয় স পুিলেসর িলেত একিট রাগা ও ল া 

লাকেক িনহত হেত দেখ। সে  সে  পািলেয় আেস বািড়েত। িক  িকছু ণ পর তার 

আ িবেবক জেগ ওেঠ এবং স আ ে  ভুেগ। সা  িদেব কী না? পুিলেসর কােছ 

জানােব কী না? জািনেয়ই বা লাভ কী? আর য খুন হেলা তার সােথ কােনা স ক না 

থাকা সে ও কন স সা  িদেব? িকংবা য খুন হেলা স কােনা িদন জানেতই পারেলা 

না তার খুেনর কউ সা ী আেছ? খুিনেদর কােনা িবচার হেব কী না? তার মেন  জােগ, 

এই য আিম এেতািদন ধের লখার মধ িদেয় যা বলেত চেয়িছ, এই য িতবােদর এেতা 

িববৃিত িদেয়িছ; এর অথ িক? চ  য ণােবাধ মেন িনেয় দুিদন কেট যায়। অবেশেষ স 

ি র কের থানায় ডােয়ির করেব। পাক ি ট থানায় ফান কের ঘটনািট জানােল থানা থেক 

তােক ঢ়ভােব ধমক দওয়া হয়। আিদত  শষ পয  খুেনর মাণ িহসােব খবেরর কাগেজ 

নােম িচিঠ লেখ। লেখ স খুন হেত দেখেছ। সম  ঘটনািটর সে  িমেল যায় একটা 

খবর, নকশালেদর একজন বেড়া নতােক পুিলস ার কেরেছ এবং চা  মজুমদার 

টেম  িদেয়েছ, সিদন ভার রােতই তােক পুিলস মের ফেলেছ। তাই নকশালরাও 

আিদত েক রােত ফান কের মিক দয়, “আপনােক পির ার কের বলেত হেব যােক 

মাডার করা হেয়েছ স কমেরড শবাল মজুমদার। িতনিদন সময় দওয়া হল। আমােদর 

অডার না নেল আপনােক ণীশ  বেল ধের নওয়া হেব— ”৩৭ আিদত র মেন িবে ারণ 

ওেঠ। তার কােন িনেজরই ক র বাজেত থােক স ‘িহেপাি ট’ বা ‘কাওয়াড’ নয়। 

আিদত র া িদেব ু পািলেতর জীবেনও এরকম ঘটনা ঘেটিছল। ৮ জুন ১৯৯২ 

সােল বািলগ  উপিনবাচেন চােখর সামেন অন ায় ঘটেত দেখ চুপ কের থাকেত পােরনিন 

িদেব ু পািলত। িতিন গণতাি ক রাে র নাগিরক িহেসেব সংবাদপে  একিট িববৃিত 

িদেয়িছেলন। এরপর তাঁেক িচিঠেত, ফােন, এমনিক ত ে ও অেনেক ভয় দিখেয়িছেলন। 

এছাড়াও দু’একিট বনামী িচিঠেত এমন কথাও লখা হেয়িছল য, িতিন য আঙুল িদেয় ঐ 

িতবাদ িলেখেছন, সই আঙুল কেট ফলা হেব। যন আর কােনা িদনও এরকম 

দুঃসাহস দখােত না পােরন। কাযে ে  সরকম িকছুই ঘেটিন। িক  মেনাভাবটা অ  

িছল না।৩৮    



              
 

১৯৯১ সােল কাশ পায় িদেব ু পািলেতর ‘গৃহব ী’ উপন াস। এখােন নকশাল 

আে ালেনর অি ম পব ান পেয়েছ বলা যেত পাের। বা েব একসময় ছা  রাজনীিত 

করা িকছু ত ণ ত ণী রাজনীিত ছেড় কিরয়াির  হেয় পেড়িছল। এই উপন ােস 

এরকমই কেয়কজন ত ণ ত ণীেক আমরা পাই। তীথ র, রণজয়, সুশা , সুতপা, 

পারিমতা— এরা একসময় কেলেজ পড়েতা এবং রাজনীিত করেতা। শশেব এরা 

কিমউিন  পািটর দী া িনেয়িছল। িক  পরবতীেত িনেজর কিরয়ার তরী করেত 

রাজনীিতর সা িতকতা থেক সের িগেয়েছ। এই উপন ােসর ধান চির  রণজয়েক 

কিমউিন  পািট করা তীথ র িলেখেছ— 

“ শশেব রাজনীিতেত দী া লইয়ািছলাম। যত দূর পািরয়ািছ পািটর কােছ 

আ িনেয়াগ কিরয়া বুিঝয়ািছলাম আমার িব ােস ভুল নাই— সংঘব  রাজৈনিতক 

য়াস অথৈনিতক িণিবেভদ দূর কিরয়া মানুেষ মানুেষ সাম  আিনেত পাের, 

সমােজর পে  অ ভ ও হািনকর শি িলেক িনমূল কিরয়া বষম  দূর কিরয়া 

সকেলর কােছই বাঁচার সাথকতা মাণ কিরেত পাের। সংঘব  আে ালন ও 

িতবাদ সংগঠেনর মধ  িদয়া পু ষ নারী িনিবেশেষ সকেলর জন  সাম  অজন 

কিরেত পাের। দশও গিড়েত পাের।”৩৯  

অিন  এবং তীথ র নকশাল আে ালেনর সি য় সদস  িছল। ব ু  সুশা র 

িব াসঘাতকতায় অিন  পুিলেসর িলেত াণ হারায়। অপরিদেক রাজনীিতই িছল 

তীথ েরর শষ আ য়। আদশহীন রাজনীিতর উপর স িনভর করেত পােরিন। স িচিঠেত 

রণজয়েক জািনেয়েছ— “রাজনীিত হইেত আদশেবাধ ও সততা চিলয়া িগয়ােছ; ধু 

রাজনীিতর জন  রাজনীিত কিরেল যাহা হয় তাহাই হইেতেছ। য যার িনেজর পািটর জন  

এবং িনেজর জন  ছাইেত ব । ইহােত যিদ িমথ ােক সত  বিলয়া চালাইেত হয়— দুনীিত 

ও দু ম য় িদেত হয়, তাহােতও িপছপা নাই। মানব কল ােণর লে  াগান আেছ, 

িনরেপ তা নাই, সততাও নাই। ইহার পিরবেত মতার জার আিসয়ােছ।”৪০ উপন ােসর 

শেষ রাজনীিতর কােছ হের যাওয়া তীথ েরর শষ আ য় হেয় ওেঠ আ হত া। 

অপরিদেক উপন ােসর ধান চির  রণজয় ও তার ী সংসার ধম পালেন ব  হেয় পেড়। 

এরা আর পািট কেরিন। সুতপা একিট অনাথ িশ েক পালন কের মাতৃে র বােধ উ ী  



              
 

হেয়েছ। আসেল এরা বুঝেত পেরিছল রাজনীিতর মূেল  িকছু িকছু গালমাল দখা িদেলও 

কােনা কােনা ব ি র নিতক মূল  অটুট আেছ এবং থাকেব।  

‘ঘরবািড়’ (১৯৮৪) উপন ােস াটবািড় কনােক ক  কের িহমাি  ও জয়ার পাঁচ 

বছেরর দা ত  স েক িচড় ধের। এক সময় উভেয়র মেধ  দা ত  ম িছল মধুর। 

পর েরর মেধ  িনভরতাও িছল যেথ । ছােটা একটা ভাড়াবািড়েত দীঘিদন থাকেত 

থাকেত তােদর মেন হেয়িছল পরাধীন ও পরাি ত তারা। তাই উভেয়র মেন জােগ াধীন ও 

সু ভােব বঁেচ থাকার জন  একটা িনজ  আ য়। সই থেকই তারা একটা াট কনার 

ভাবনািচ া কের। িক  চরম আিথক সংকট দখা দয়।  থেক আশাভে র কািহিনই 

‘ঘরবািড়’ উপন ােসর মূল িবষয়ব  হেয় উেঠেছ।  

আবাহন কা-অপােরিটভ হাউিজং সাসাইিটর অিফেস পচঁািশ হাজার টাকা অি ম 

জমা দবার পেরও শষ িকি র সােড় বােরা হাজার টাকা িদেত না পারায় জয়া ও িহমাি  

ােটর ‘পিজশন’ পায়িন। অবিশ  টাকা কীভােব জাগাড় করেব তা ভেব দুজেনই 

হতাশা  হেয় পেড়েছ। িবেশষকের চৗি শ বছেরর িহমাি েক অিন য়তা ও উে গ 

মাগত অসহায় কের তুেলেছ। অবেশেষ শষ িকি র টাকা িকনারা করেত রােতর 

অ কাের িহমাি র চােখ পেড় জয়ার িবেছ হার ও দুেটা সানার বালা।  

অপরিদেক অবনীবাবু িব াপন এেজি েত জয়ােক মেডল করার জন  িহমাি েক 

াব িদেয়েছ। িক  িনেজর ীেক মেডল িহসােব দখেত মন চায়িন িহমাি র। তার মেন 

জয়ার িত অিধকার হারােনার ভয় জেগ উেঠ। চরম আিথক স েট অবনীর াব না 

মেন অন  উপায়ও খঁুেজ পায়িন। ফেল ীর মেডিলং করােক ক  কের িহমাি র মেন 

বল ে র জ  হয়। ীর িত স  হেয় ওেঠ। 

জয়ার মেন হেয়িছল অভাবী মানুেষর কােছ টাকাই সবিকছুর ঊে । কােনারকেম 

টাকা জাগাড় কের দনা শাধ করেল আবার আেগর মেতা সব িঠকঠাক হেয় যােব। 

এরকম অিভ তা তার আেগও হেয়িছল। বােপর বািড়েত স দেখিছল অভােবর তাড়নায় 

িকভােব িদশাহীন হেয় পেড়িছল তার বাবা। সরকম দশায় িহমাি  যন না পেড় তার জন ই 

স সাধুখাঁর ু িডেয়ায় মেডিলং করেত রািজ হয়। মা  দু’হাজার টাকার িবিনমেয় জয়ার 



              
 

পাশাক পির েদ আেস অপিরচেয়র আদল। যার মেধ  িহমাি  কােনা অিধকার দখােত 

পােরিন। ঘেরর এক কােণ বেস জয়ার থেক িনেজর দূর  অনুভব কের স। অপরিদেক 

িহমাি র সামািজক অনুশাসনেক উেপ া করা জয়ার পে  সহজ হেয় ওেঠিন। তাই তােক 

কলে র হাত থেক মুি  পেত আ বিলদােনর আ য় িনেত হেয়েছ।  

‘আড়াল’ (১৯৮৬) উপন ােস িচ আর সােমেনর দীঘ চি শ বছেরর 

দা ত স েকর মেধ  দখা দয় াি  বা অবসাদ। ামী- ীর ভােলাবাসা, পর েরর িত 

িব াস তখন আর থােক না। পর েরর মেধ  দূর টাই তখন মুখ  হেয় ওেঠ। আভা আর 

দীপ েরর দা ত জীবেনও সুখ আেসিন। তােদর দা ত জীবেন াি  বেড়েছ স ান না 

হওয়ার িনঃস তায়। সংসার জীবেনর একটানা অভ ােস ব  িচ নাটেক অিভনয় করার 

সূে  সােমেনর ব ু  দীপ েরর কাছাকািছ আেস। িচ আর দীপ েরর মেধ  পর েরর 

িত আকষণ বাড়েত থােক। এক সা  আ ায় দীপ র মদ প অব ায় িচর সে  ঘিন  

হেত িগেয় ধরা পের যায় সােমেনর কােছ। সই থেক সােমেনর মেন ী স েক 

জেগেছ সে হ। যা মশ তার ও িচর মেধ  দূর  তরী কের।    

স ান-স িত এবং ামী থাকা সে ও িবয়াি শ বছর বয়েস প েছ িচর মেন দখা 

দয় তার জীবেনর অতৃ  আকা া। চি শ বছর ধের সােমেনর সে  ঘর-সংসার করার 

পেরও দীপ েরর শ তার কােছ হেয় ওেঠ এক ধরেনর পরম তৃি । চি শ বছর ধের য 

অতৃ  আকা ােক আড়ােল রেখিছল স তা এখন দীপ েরর মধ িদেয় পূরণ করেত 

চেয়েছ। দীপ রও আভােক িডেভাস িদেত চেয়েছ। িক  তােদর সই অৈবধ ভােলাবাসা 

ই থেক গেছ। জরায়ু ক ানসাের িচর মৃতু  হয়।  

িববাহিবি  দুই িনঃস  নরনারীর আকি ক মলােমশায় গেড় উেঠেছ ‘মাইন নদীর 

জল’ (১৯৮৮) উপন াসিট। এই উপন াসিটর পটভূিম কলকাতা নয়, জামািনর া ফুট 

শহর। লখক এই সময় পেব বশ কেয়কবার িবেদশ মণ কেরেছন। ১৯৭৮ সােল 

আেমিরকা এবং এরপর জামািন, ইতািল ভৃিতসহ ইউেরােপর অন ান  দশ যান সিমনাের 

িকংবা ব ৃ তা দবার জন । সই অিভ তােক িতিন সািহেত  ফুিটেয় তুেলেছন। উপন ােসর 

মূল পু ষচির েক অবশ  কলকাতার মধ িব  পু ষেকই রেখেছন। পশায় অধ াপক 

অিমতাভ সন ীর কােছ অপমািনত হেয় থেম ল ন এবং পের জামািন যান সিমনাের 



              
 

ব ৃ তা দবার জন । সখােন তােক দখােশানার জন  গাইড কের ইউিনভািসিটর গেবিষকা 

রাজেমির কা    নােমর একিট মেয়। স ূণ িভ  পিরেবেশ অিমতােভর িনঃস  মেনর 

িচ  এবং সই সে  রাজেমিরর সে  িণেকর মলােমশায় অিমতােভর মানিসক 

টানােপােড়নেক লখক তুেল ধেরেছন।  

অিমতাভ ভােলােবেস িবেয় কেরিছল িবেক। সাত বছেরর দা ত  স েক তােদর 

এক ছেল হয় কুশ। তােদর স েক হঠাৎই তৃতীয় পু েষর আগমন ঘেট িবর ব ু  

অতীেনর। অতীেনর সে  িবর মলােমশােক মেন িনেত পােরিন অিমতাভ। অন িদেক 

অিমতােভর সে হেকও মেন িনেত পােরিন িব। িব অিমতাভেক এক কার অপমান 

কের বেল, ‘আিদবাসী িনেয় পড়া েনা করেত করেত তুিম িনেজও আিদবাসী হেয় যােব, এটা 

বুঝেল এেগাতাম না!’ এরকম অপমান জীবেন আর কখেনা বাধ করেত পােরিন অিমতাভ, 

সহ  করেত পােরিন এই অপমানেবাধ। তী  এই অপমােন িডেভােসর িদেক এেগায় তােদর 

স ক। িক  অিমতােভর মেন  ওেঠ— 

“ কােনা মানুষ িক সিত ই একা থাকেত পাের— িক পু ষ, িক নারী, েত েকরই 

িনভরতার েয়াজন থােক। িক  িকছু চাওয়ারও থােক, যার মেধ  িনেজর পূণতােক 

খঁুেজ পাওয়া যায়— ”৪১ 

অনুভব কের, ‘‘স েকর আ েন একবার হাত পাড়ােল ঘা হয়েতা েকায় িক  দাগটা 

থেকই যায়। যিদ িবর সে  শষ পয  ছাড়াছািড় হেয় যায় তার, তাহেলও িক িব 

স ূণ মুেছ যােব মন থেক?”৪২ এক কােরর অিনি ত বাধ থেক একা হেত থােক 

অিমতাভ। িনঃস  জীবেন স  খাঁেজ য কােনা একজেনর। জামািনেত এেস সই িনঃস  

জীবেনর আন  িফের পায় রাজেমিরর কােছ। সাঁইি শ বছর বয়েস এেস আকি কতায় 

জিড়েয় পেড় রাজেমিরর ভােলাবাসায়। সই ভােলাবাসা েম শারীিরক স েক এেগােত 

থােক। িববাহিবি া রাজেমিরও তার পঁিচশ বছেরর িনঃস  জীবেন অিমতাভেক পেয় 

সবিকছু উদার কের দয়। তখন তােদর স কটা গাইড আর িভিজটেরর নয়, সই িচর ন 

নারী-পু েষর হেয় ওেঠ।       



              
 

ন  দা ত  স েকর পু ানুপু  বণনায় রিচত ‘িসেনমায় যমন হয়’ (১৯৯০) 

উপন াসিট। িসেনমার মেতাই মধ িব  সংসাের ামী- ীর পার িরক স েকর মেধ  য 

সাম েস র আ রণ দখা যায়, এই উপন ােস গাগী ও দীপ েরর মেধ  তার িত িব ফুেট 

ওেঠ। এেদর দা ত  স কেক ক  কেরই সৃি  হেয়েছ বল টানােপােড়ন। সই স ক 

ভেঙ যাওয়ার মধ িদেয় সমা  হেয়েছ উপন াসিট।  

থম থেকই গাগীেক দীপ েরর পিরবােরর লাকজন কউই পছ  করেতা না। 

বাবা-মার অমেত দীপ র িবেয় কেরিছল অেপ াকৃত অসবণ জািতর মেয় গাগীেক। তাছাড়া 

াবল ী হওয়ার িদেক গাগীর বাড়িত ঝাঁক িছল। এখান থেকই সমস ার সূ পাত। িবেয়র 

কেয়কিদন পরই ীেক িনেয় দীপ র চেল আেস ােট। দীপ েরর ইে  চাকির ছেড় গাগী 

গৃহবধূ হেয়ই থাকুক। এই িনেয় দুজেনর মেধ  ায়ই মান-অিভমান এবং ঝগড়া লেগই 

থাকেতা। ছেল জ ােনায় সই অশাি  আেরা বাড়েত থােক। ামী- ী দুজেনই চাকির 

করার ফেল একমা  স ান দী েক দখার কউ িছল না। তাই দীপ র গাগীর অসহায়তার 

সুেযাগ বুেঝ চাকির ছাড়ার িনেদশ দয়। িক  দা ত জীবেনর আড়ােল অথিনভরতার জন  

গাগীর চাকির ছাড়ার জদ আেরা বাড়েত থােক। কারণ িবেয়র পরও স বৃ  বাবােক সাহায  

করার জন  িত মােস পাঁচেশা টাকা কের পাঠােতা। সই টাকা দীপ র িদেত চাইেল গাগী 

রাজী হয়িন। কারণ দীপ র র বািড় যত না।  

দীপ েরর জীবনযাপন িছল একেরাখা কৃিতর। বেড়ােলাক বাবার একমা  পু  

িহসােব স অশৃ ল জীবনযাপেন অভ  হেয় পেড়িছল। ী-স ান কাউেকই সময় িদেত 

পােরিন। উপর  তােদর উপর জার খািটেয়েছ। সামািজক অনুশাসেন ব  কের রাখেত 

চেয়িছল গাগীেক। গাগীেক সে হ কেরেছ। গাগীর বৗিদর দাদা ই নােথর সে  তােক 

জিড়েয় িমেথ  অপবাদ িদেয়েছ। সবেশেষ দীপ র গাগীেক িডেভাস িদেয় শা া নােমর আর 

একিট মেয়েক িবেয় কের।  

গাগী আর দীপ েরর দা ত  স ক মা  সাত বছর িটেক িছল। লখক এখােন 

দিখেয়েছন, দা ত জীবেনর কেতা ু  ু  ঘটনাও নানামুখী ফাটেলর সৃি  কের। স ক 

একটা সং ার হেয় দাঁড়ায় মা । এর অ রােল য যার িনেজর মেতা আচরণ কের চেল।  



              
 

িবষয়- বিচে র িদক থেক িদেব ু পািলেতর একিট ব িত মী উপন াস ‘ সানালী 

জীবন’। উপন াসিট ১৯৮৬ সােল কািশত হয়। লখক এিট উৎসগ কেরন কিব সুভাষ 

মুেখাপাধ ায়েক। একিট অ াংেলা-ইি য়ান পিরবােরর কািহিন উপন াসিটর মূল িবষয়ব ।  

ভারতবষ াধীনতার আেগ ি িটশ সিনক আথার পাইবাস বামামুলুেক পােয় িলিব  

হেয় আর দেশ িফরেত পােরিন। এখন তার বয়স আিশ। ী ডেরািথ, ছেল রিবন, পু বধূ 

সারা, তােদর ছেল স ামুেয়ল, আথােরর িতন মেয় রাজািলন, অি  এবং লরা— এেদর 

িনেয় কলকাতার িরপন ি েট সানালী জীবন  কেরিছল। উপন াসিটর ক ীয় চির  

সারা। স বাঙািল মেয়। ু েলর পাঠ চুিকেয় কেলেজ ঢাকবার আেগই আথার পাইবােসর 

ছেল রিবেনর সে  িবেয় হয়। তখন আথার বেলিছল, ‘তুিম এক সানালী জীবেন এেস 

েবশ করছ, তামার সং েশ যন সকেলর ভাল হয়’।৪৩ সারা গাটাজীবন ধের সই 

চ াই কেরিছল। িনেজর দহসব  িদেয়ও বাঁচােত চেয়িছল পিরবারিটেক। িক  উপন ােসর 

শেষ তােক আ হত ার পথ খঁুেজ িনেত হয়। আথার পাইবােসর ে  দখা সানালী জীবন 

ন  হেয় যায়।  

উপন ােস জিটলতা সৃি  হেয়েছ িবনা লাইেসে  গািড় চালােনা এবং অ াি েড  

করার অপরােধ স ামুেয়েলর পুিলেসর হােত ধরা পড়া এবং ছেলেক ছাড়ােত িগেয় পুিলেসর 

সে  বচসায় রিবেনরও জল হওয়ােত। পাইবাস পিরবােরর স েট িরপন ি েটর আর 

পাঁচিট অ াংেলা-ইি য়ান পিরবার সহানুভূিত দখােলও সাহায  করার জন  কউ এিগেয় 

আেসিন। ামী ও ছেলেক ছাড়ােত সারােকই থানায় একা যেত হয়। সারার অসহায়তার 

সুেযাগ িনেয় থানার বড়বাবু তােক িনেজর ােট িনেয় িগেয় বলাৎকার কের। ধু তাই নয়, 

ামী আর ছেলেক জল থেক ছাড়ােত সারােক বড়বাবুর ব ু  িসং-এর কােছও ধিষত হেত 

হয়। সারা পুেরাপুির উপেভােগ র পণ  হেয় যায়। মধ িব  নারী সারা কলে র ভেয় কাউেক 

বলেতও পােরিন। আড়ােল থেক গেছ িবষয়টা। এই পিরি িতেত সারা আ হত ার কথা 

িচ া কের। িক  পাের না। বৃ  র-শা িড়, াপােট ামী আর বাউ ু েল ছেলেক ফেল 

একা মুি র কথা ভাবেত পােরিন। তাই তা সংসারেক ফরােত বড়বাবুর ব ু  িসং-এর 

দওয়া চাকির িনেত হেয়িছল সারােক। চাকির দওয়ার িপছেন বড়বাবুর মতলব বুঝেত 

পাের সারা। একটুখািন বাঁচার মেতা বঁেচ থাকার জন  ামী আর ছেলেক সে  িনেয় 



              
 

অে িলয়া পািড় িদেয়িছল। িক  সখােন তার মানিসকতার অ ুত পিরবতন ঘটেত থােক। 

অপমান, াভ আর য ণা িনেয় স আ হত া কের। রাজািলনেক িচিঠ িলেখ শষ হয় তার 

ব ব — 

“অন েক িনেয় বাঁচার আেগ মানুষেক আেগ বাঁচেত হয় িনেজেক িনেয়— িনেজর 

তাই অন েক শ কের, পির  কের। আমার সব জবাবিদিহও তা আমার 

িনেজরই কােছ! সটা করেত িগেয় দখিছ, য-সারােক আিম িচনতাম স আর 

কাথাও নই।”৪৪    

িবশ শতেকর ি তীয়ােধ গাটা ভারতবষ জুেড় পুঁিজবাদী শি িলর আ কাশ 

চােখ পড়ার মেতা িছল। ব বসা, পুঁিজ, লনেদন, মুনাফা অজেনর নশায় পর েরর মেধ  

ভয়ংকর রষােরিষ চেলিছল। জনগেণর িবলািসতা ও ভাগসুখেক কােজ লািগেয় বাজার 

ধরার জন  মেত উেঠিছল, তােত িত ােনর আেগ ব ি মানুষ কােনািদনই  পায়িন। 

িনেজর যাবতীয় দ তা ও তৎপরতা সে ও ব ি মানুষ একা হেয় পেড়েছ। পুঁিজবাদ নারীর 

দিহক সৗ যেক িনেয়ও বািণেজ  নেমেছ। রাজৈনিতক নতারাও অবতীণ হেয়িছল 

শাষেকর ভূিমকায়। তারাও মুনাফার নশা আর মতার ে  মেত উেঠিছল। এসব িনেয়ই 

িদেব ু পািলেতর উপন াস ‘ ঢউ’ (১৯৮৭)।  

‘েঢউ’ উপন াসিট িব াপন ও িবপণন িবষেয় িদেব ু পািলেতর  উপন াস। এই 

উপন ােসর মূল চির  িতনিট— অপেরশ , অপূব বসু এবং সীতা চৗধুরী। অপেরশ  

অ াকশন প অ াডভাটাইিজং অ া  মােকিটং অ ােসািসেয়টস কা ািনর ম ােনিজং 

িডের র। ঔপিনেবিশক বিনয়াবুি  তার মাথায়। তার কােছ আেগ ব বসা, তারপর ব ি র 

ান। তার মেত— 

“পাবিলক মােনই মুখ নই, চাখ নই, কান নই, পট নই, িখেদ নই। সুতরাং 

পাবিলেকর টাকা িনেয় তুিম যা খুিশ করেত পােরা— ।”৪৫  

অপেরেশর কা ানীর পুরেনা ও দ কমী অপূব বসু এবং নতুন ও অনিভ  কমী 

সীতা চৗধুরী। কা ািনেত সীতা চৗধুরীর াধােন র জাের তী  অিভমান িনেয় অপূব বসু 

অপেরেশর কােছ রিজগেনশন লটার জমা িদেয়েছ। তােত ব বসািয়ক স েকর 



              
 

টানােপােড়েন িতনজেনর মেধ  দূর  বেড়েছ। অপেরেশর চােখ মুেখ ধু মুনাফার । 

িগলবাট মিরসন িহক -এর চাকির ছেড় িদেয় িনেজই একটা অ াডভাটাইিজং এেজি  

খােল— অ াকশন প অ াডভাটাইিজং অ া  মােকিটং অ ােসািসেয়শন। তার ব বসা পাঁচ 

বছের কুিড় লাখ থেক দড় কািটেত প ছায়। সই সময় এই সাফল  ছােটাখােটা একটা 

আেলাড়ন বাজাের ফেলিছল। অপেরেশর সাফেল র উপর আ া রেখই হাইে েনর মােকিটং 

িডের র িশবাজী রাও িগলবাট মিরসন থেক একটা বেড়া এবং পুরেনা অ াকাউ  তুেল 

িদেয়েছ অ াকশন পেক। অপরিদেক িবউিট াডা স িলিমেটেডর কুিড়-পঁিচশ লাখ টাকার 

অ াকাউ  পেতও মিরয়া হেয় যায় অপেরশ। িবউিট াডা েসর ম ােনিজং িডের র 

লাডলীেমাহন সরকার তুেখাড় বিনয়াবুি স । িক  মদ ও মেয় পেল সব িকছু ভুেল 

যায়। অপেরশ িবউিট াডাে র অ াকাউ  পেত সীতােক ব বহার কেরেছ। সীতার িছল 

অফুর  আকষণী শি  ও যৗবেনর মাদকতা। িব াপন এবং ব বসার জগেত যার েয়াজন 

অপিরসীম। এই সীতা স েক অপূবর ব ব —  

“মানুষও ব  িকংবা াডা , মানুেষরও আেছ উপেযািগতা এবং িটেক থাকার 

সময়সীমা। সুতরাং, ওেক পাবার জন  কউ দাম দেব, ওেক শ করার, চু ন 

করার, ওর মাংেসর ােদ ও সৗ েয স ীিবত হবার জেন ই ভাগ বান হেব স।”৪৬     

আসেল নারীর শরীর িনেয় পঁুিজবাদ বািণেজ  নেমেছ। িব ম দােসর ু িডওয় ছিব 

তালার সময় অ ািস া  মেনাজ জািনেয়েছ, ‘ ধু া দখা গেল চলেব না, লা  

লাইেনরও এ েপাজার চাই’। এর জন  িনেজেক মেল ধরেত সীতা িনেজর শরীের 

ি ি য়ান িদওেরর চড়া গ  ফেল। কামেরর উ ু  মাংস জুেড় তার সানািল আভা। 

আঁচল নামােনা, লাট-কাট ি ভেলস াউজ, সুগিঠত বুক, মুেখ িমিলয়ন ডলােরর হািস। 

সীতা হাসেল তার শরীরও হােস। নারী শরীেরর এই পণ ায়ন িদেব ু পািলেতর ‘িবিন ’, 

‘স ক’, ‘অনুভব’ ভৃিত উপন ােসও দখা যায়।  

কংে স পািটর কনফাের  উপলে  দওয়া ফুল পজ িব াপেন কা ািনর 

রাজগার প াশ-ষাট হাজার টাকা। অপেরশ ব বসায়ী। স জােন, কা ািনর লােভর জন  

একজন দ  কমীর েয়াজন। তাই পুরেনা দ  কমী অপূবর েয়াজনীয়তা অনুভব 

কেরেছ। এর জন  তােক িফিরেয় আনার জন  সীতােক তার ােট পািঠেয়েছ। িক  অপূবর 



              
 

দ তা আর অিভ তার কােছ সীতার প আর সৗ েযর কােনা দাম থােক না। িবউিট 

াডা েসর মােকিটং িডের র লাডলীেমাহন সীতােক অিতির   িদেয়েছ বেল অপেরশ 

অ াকশন প থেক অবলীলায় তােক বিহ ৃ ত কেরেছ। ব বসার খািতের সীতা বা অপূব 

দুজনেকই ব বহার কেরেছ অপেরশ। দুজেনর মেধ ই শূন তা দখা িদেয়েছ। সীতা নতুন 

একিট অ াডভাটাইিজং কা ািন খুলেলও তার ব বসা িটেকিন। আ হত ার মধ িদেয় স 

মুি র পথ খঁুেজেছ। 

‘মধ রাত’ উপন ােসর দু-দশক পর িদেব ু পািলত লেখন ‘ ে র িভতর’ 

উপন াসিট। উপন াসিট াকাের কািশত হয় ১৯৮৮ সােল। উপন াসিট লখক উৎসগ 

কেরন সাংবািদক আশীষ বমনেক। ‘মধ রাত’-এ িদেব ু পািলেতর য অপিরণত বা 

অস ূণ মেনাভাব ধরা পেড়েছ, ‘ ে র িভতর’ তাঁর সফলতা বা পিরপূণতা কাশ 

পেয়েছ। ‘মধ রাত’-এ য নারী চির িল িতিন অ ন কেরেছন স িলর মেনর গভীরতা 

খুবই কম। চির িল মেনর মেধ  কােনা ভাব ফেল না। চির িল ধু িনেজেদর কথা 

বেল গেছ, আন ঘন পিরেবেশ কািটেয়েছ। িক  ‘ ে র িভতর’ উপন ােস চির রা অেনক 

বিশ অ মুখী ভােবর। লখক তােদর অেনক বিশ মেনর গভীেরর কথা বেলেছন। ফেল 

কািহিন বা ঘটনােক বিশ াধান  দনিন। মা  পাঁচিট ছােটা অধ ােয় উপন াসিট শষ 

কেরেছন।  

এই উপন ােসর মূল কে  রেয়েছ মেয়েদর থাকার জন  ‘দি ণী’ নামক একিট 

আবাসন। এখানকার মেয়রাও সবাই পশাগত িদক থেক চাকিরজীবী। মেয়রা াধীনভােব 

থেকেছ। িক  আেগর উপন ােসর মেয়রা যভােব িনেজেদর কথা এেক অপরেক 

জািনেয়েছ। এই উপন ােস তারা সহজ সরল হেত পােরিন। িনেজেদর কথা অেন র কােছ 

কাশ কেরিন। সবসময় চির রা একা একা থেকেছ। িনঃস  সমেয় আড়াল খঁুেজেছ। 

অতীত ৃিত বারবার মেন করেত িগেয় মেন আঘাত পেয়েছ। িদেব ু পািলত নারীমেনর 

অ জগতেক ফুিটেয় তালার জন ই হয়েতা এই উপন ােসর অবতারণা কেরেছন। 

সংবাদপে র সে  জিড়ত থাকায় িদেব ু পািলত িন ে শ, অপহরণ িবষেয় 

কেয়কিট গ -উপন াস িলেখেছন। কমবয়সী মেয়, নবিববািহতা যুবতীর অপহরণ ান 

পেয়েছ ‘অ ধান’ (১৯৮৯), ‘অনুসরণ’ (১৯৯০), ‘েসািহনী এখন কাথায়’ (২০০০) ভৃিত 



              
 

উপন ােস এবং ‘পু ষ’ গে । এই উপন াস িলেত িদেব ু পািলত সংবাদপে র িকছু িকছু 

সংবাদ তুেল ধেরেছন। এেত আমরা তারঁ সাংবািদক স ার পিরচয়ও পাই। যমন, ‘অ ধান’ 

উপন ােসর শেষ িতিন বেলেছন— 

“সংবাদপে  কািশত িকছু সংবাদ িবি  ও পিরবিততভােব ব বহার করা হেলও 

এই উপন ােসর সব চির  এবং যাবতীয় ঘটনাই কা িনক।”৪৭    

‘অ ধান’ উপন াসিটর মূল িবষয়ব  এক অ াদশী ত ণী ইনার (পুতুল) অ ধান 

রহস েক ক  কের। তারপর ইনার িপতা সুেশাভনবাবুর মেয়েক িনর র খাঁজা চলেত 

থােক। বড়দাদা হাট আট াক করার খবের সুেশাভন একমা  মেয় ইনােক পািঠেয়িছেলন 

খবর িনেত। সখান থেক বািড় ফরার পেথ স হািরেয় যায়। হঠাৎকের মেয়র িন ে েশ 

সুেশাভন এবং তার ী লীনা ি ত, হতাশা  হেয় পেড়ন। মেয়েক খঁুজেত িগেয় সব 

রকেমর চ া থেক ব থ হন। পুিলস, আইন, সরকােরর সবরকম ত ািশ খঁুজেত ব থ হয় 

ইনােক। পুিলসেক না জািনেয় থেম উিকল বীেরন দে র শরণাপ  হন। ইনার ব ু  টুংকার 

কাছ থেক জানেত পােরন ব ণ নােম একিট ছেলর সােথ ইনার অ ােফয়ার িছল। ইনােক 

শষ দখা িগেয়িছল গিড়য়াহােটর মােড় স া সােড় সাতটা নাগাদ। টুংকার দাদা নকুল 

দেখিছল ব েণর সে  একটা ট াি েত উঠেত।  

এরপর সুেশাভনবাবু থানায় ডােয়ির কেরন। পুিলস আ াস দন কেয়কিদেনর মেধ  

তার মেয়েক খঁুেজ বর করেবন। িক  এভােব দু’স াহ কেট যায়। কােনা খাঁজ পাওয়া 

যায় না ইনার। থানায় বারবার গেল সুেশাভনবাবুেক অপমািনত হেত হয়। পুিলস- শাসেনর 

ব থতা উপন ােস উেঠ আেস। সুেশাভনবাবু সংবাদপে  মেয়র িনেখাঁেজর খবরটা দন— 

‘অ াদশী ত ণী িনেখাঁজ’ বেল। িক  এেত তার িবপদ বােড়। কউ বনািম িচিঠ িলেখ 

তােক ধমকান। মিক দন, মেয়র ভােলা চাইেল যন তার খাঁজ নওয়া না হয়।       

এই পয  উপন ােসর গিত একটা সরল পেথ চলিছল। এরপর  হয় 

সুেশাভনবাবুর মেয়েক িনর র খাঁজা। সপেথ িতিন একা। কাউেক িকছু না জািনেয় 

িনেজই মেয়র খাঁেজ বর হন। জৈনক এক িব  লােকর সােথ ধানবাদ, জামেসদপুের 



              
 

যান। সখােন িগেয় বুঝেত পােরন তার মেয় য ছেলিটর সােথ পািলেয়েছ স আসেল 

একটা কুচে র সে  জিড়ত। ছেলিট তার মেয়র সে  ব না কেরেছ।  

সংবাদপে র খবের আমােদর চমিকত হেত হয়, ‘সুেশাভন মুখািজও হািরেয় 

গেলন?’ েন মেয়েক খঁুজেত িগেয় িনেজও হািরেয় গেলন সুেশাভনবাবু। আমােদর হতাশ 

হেত হয় পুিলস- শাসেনর ব থতা দেখ। মুখ ম ীর িনেদেশ রদবদল হয় পুিলেস। নতুন 

অিফসার লািহত রায় দািয়  নন। খবেরর কাগেজ তার সা াৎকার বর হয়—  

“ ধু এই রােজ  বা এই দেশই নয়, িবে র ায় সব ই, িবেশষত অনু ত ও 

উ য়নশীল দশ িলেত অ ধানজিনত ঘটনার সংখ া বাড়েছ।…অ ধানজিনত ঘটনার 

চির ও পাে  যাে  মশ এবং িবেশষ িবেশষ ে  এ িলর সে  িন ি  

ব ি র ব ি গত বা পািরবািরক কারণ জিড়ত থাকেছ না। অেনক ে ই এর 

িপছেন থাকেছ বৃহ র রাজৈনিতক িকংবা বািণিজ ক কারণ।”৪৮     

‘অনুসরণ’ উপন াসিট কািশত হয় ১৯৯০ সােল। আঠাশ বছর বয় া একজন 

িববািহতা যুবতী এষােক িনেয় গভীর রােত উধাও হয় একিট ট াি । াইভারসহ আেরা 

দুজন সে হজনক চিরে র পু ষ িছল ঐ ট াি েত। উধাও হবার আেগ এষার ামী অনীশ 

দ েক মারেধার কের ফেল দয় রা ার ধােরর গেত। অনীশ দ  ঘটনািট পুিলেশর কােছ 

জানােলও সবার কােছ গাপন রেখেছন।  

িদেব ু পািলত কািহিনেক এিদেক না িনেয় িগেয় কািহিনর আপিতক ভাব ছািড়েয় 

আমােদর সবাইেক িনেয়ািজত কেরন িনর র অনুসরেণর কােজ। য অনুসরণ একসময় 

িনেজর িদেকই। অথাৎ সমাজ- িণ-সমেয়র অনুসরণ। পশায় সাংবািদক, মধ িব  িণর 

িতিনিধ অনীশ দ  এষার দুবৃ েদর ারা অপ ত হওয়ার ঘটনািট খবেরর কাগেজ িদেত 

পারেতন। িক  দনিন। আেগর রােতর ঘেট যাওয়া ঘটনািট িতিন এক আি ক শৃ লায় 

ভাবেত থােকন। যেতা সময় যােব সমস া তেতাই বাড়েব বেল িচি ত হেয় পেড়ন।  

“অনীশ ভাবল, এখন মােনই এই মুহূত। পেরর মুহূত িল সৃি  হেব আরও ব াপক 

সমেয়র। এেবলার পর আেছ ওেবলা। আজেকর পর কাল, তারপর পর , 

এইভােব।”৪৯   



              
 

তার চলােফরা, ভাবভি  বদলােত থােক। পুিলস তার কথায় অস িত পেল তার 

িপছেনই লাক লাগায়, অনুসরণ কের। এষােক না খঁুেজ তােকই ার কের, কােট িনেয় 

যায়। অনীশ বুঝেত পাের না, কান কেসর জন  পুিলস তােক ার কেরেছ। িবচারেকর 

সামেন পুিলস কারণ দখায়— 

থমত, এষা দ  িনেখাঁজ হওয়ার পর তার ামী অনীশ দ  িনেজর আ ীয় ও পিরিচতেদর 

কােছ নানা ধরেনর পর রিবেরাধী কথা বেলেছ। যমন, এষা দে র র-শা িড় জানেতন 

না য তােদর পু বধূ িনেখাঁজ হেয়েছ। এষার মােক অনীশ দ  বেলেছ এষা কেয়কজন 

বা বীর সে  শাি িনেকতেন বড়ােত গেছ।  

ি তীয়ত, এই প িবপ নক পিরি িতেত ীর অ ধান িবষেয় অনীশ দে র কােছ কােনা 

দুি া, শাক এবং উে গ তরী হয়িন। বরং ী িনেখাঁজ হওয়ার পর তার আচরণ ও 

কথাবাতায় সরকম কােনা ল ণই কাশ পায়িন।      

তৃতীয়ত, এষা দে রই সমবয়সী একজন িববািহতা মিহলার সে  এইসময় অনীশ দ েক 

ঘিন ভােব ঘারােফরা করেত দখা গেছ।  

চতুথত, অনীশ দে র সে  সা াৎকার িভি ক িরেপােট িতিন কেয়কজন মিহলা এবং 

পু েষর সে  সা াৎকােরর উে খ কেরন। ঐ িরেপােট মধ  কলকাতার একিট গিলর নাম 

কের সখােন থােকন বেল একজন লিড ডা ােরর উে খ কেরন অনীশ দ । িক  ওখােন 

কােনা লিড ডা ার িছেলন না আর ঐ গিলিট দুিট বেড়া রা ার মেধ  সংেযাজক মা , 

ওখােন একিট বি  আেছ।  

অনীশ দ  অবশ  জািমেনর আেবদন কেরনিন। িক  সুিবচােরর ােথ িতিন তার ব ব  

আদালেত পশ কেরন। িতিন জানেত চান, ব ি গত কারেণ গাপনীয়তা র া 

ব ি াধীনতার অ ভু  িকনা? এষা এখােন দুবৃ েদর ারা অপ ত— একথা সত  িকংবা 

কনেস । িক  অনীশ দ  িনেজই এক অনুসরেণর তীক হেয় উেঠেছন।  

“ ার হবার পর থেক এখন পয  যমন িনরেপ  িছল, তমিন িনরেপ ভােবই 

স অনুসরণ করল পুিলসেক।”৫০  



              
 

ঘ. চতুথ পব [‘সংঘাত’ (১৯৯২) থেক ‘একিদন সারািদন’ (২০০৩)] : 

এই পেবর উপন াস িল হেলা— ‘সংঘাত’ (১৯৯২), ‘েভােরর আড়াল’ (১৯৯৩), ‘অনুভব’ 

(১৯৯৪), ‘অেচনা আেবগ’ (১৯৯৫), ‘েসেক  হিনমুন’ (১৯৯৭), ‘েমৗনমুখর’ (১৯৯৮), ‘মা  

কেয়কিদন’ (১৯৯৮), ‘যখন বৃি ’ (১৯৯৯), ‘হঠাৎ একিদন’ (২০০০), ‘েসািহনী এখন 

কাথায়’ (২০০০), ‘ব দূর অিভমান’ (২০০২) এবং ‘একিদন সারািদন’ (২০০৩)। 

িসেনমা, নাটক, িথেয়টার, চলি  ভৃিত িবষেয় িদেব ু পািলত যেথ  

অিভ তাস । িনমাল  আচােয র সে  স ািদত চলি  িবষয়ক রচনা ‘শতবেষ 

চলি ’ (দুই খ -১৯৯৬ ও ১৯৯৮) ব  ে  তাঁর অসাধারণ িতভা শি র পিরচয় 

পাওয়া যায়। সমােলাচক যথাথই বেলেছন— 

“িতিন দেখন, শােনন তা বেটই। িক  সব থেক বড় কথা িতিন অনুভব কেরন 

গাঢ়, িতিন তারঁ িবষেয়র িদেক তাকােত তাকােত চেল যান গভীর থেক গভীের। 

তাঁর লখায় িভ  মাধ েমর িত আ েহর িবষয়িট আমরা আেগই বেলিছ। িফে র 

পােশ প িথেয়টারও তাঁর আ েহর িবষয়।”৫১     

নাট জগৎেক ক  কের িতিন দুিট উপন াস িলেখেছন— ‘সংঘাত’ (১৯৯২) এবং 

‘েমৗনমুখর’ (১৯৯৮)। ‘সংঘাত’ উপন ােস দল ভাঙা-গড়া, নাটেকর মহড়া, উ ান-পতন 

ইত ািদর কথা আেছ। আর ‘েমৗনমুখর’ তা একিট নাট দেলরই নাম। িবভাস চ বতী, 

মেনাজ িম , মৃণাল সন মুখরা এখােন নাটক দখেত আেসন। ধু তাই নয়, 

আন বাজার, টসম ান ভৃিত পি কায় নাটক স েক চমৎকার িরিভউেয়র কথাও উেঠ 

আেস। নাট  জগেতর িবিশ  ব ি ে র াদু উপি িত এই উপন ােসর স দ। িক  

সবেচেয় বেড়া কথা, এই উপন ােস নাটক থেক জীবন, জীবন থেক নাটেক অনায়াস 

যাতায়াত চলেত থােক।  

‘সংঘাত’ উপন ােসর ক ীয় চির  ঋতুপণা সংসারেক আিথক সংকট থেক মু  

করেত নাটেক অিভনয় কের। একিদেক সংসার আর একিদেক নাটক— এ দুইেয়র 

মাঝখােন তার মেধ  চলেত থােক মানিসক । সংসারেক বাঁচােত নাটক ছেড় একসময় 

তাঁেক পশাদাির িথেয়টাের যাগ িদেত হয়। িক  তার ভােলালাগার াণেক  নাট জগৎ। 



              
 

অেথর েয়াজেন িশ ীর িশ স া ন  হেত থােক এখােন। ‘েমৗনমুখর’ উপন ােসও অন তম 

চির  ততী অেথর মােহ নাটক ছেড় একসময় িটিভ িসিরয়ােল নাম িলিখেয়িছল।        

িবশ শতেকর সাত-আেটর দশক থেক বাজার অথনীিত সমাজেক াস কেরিছল। 

ফুটপাত জুেড় বসা  কেরিছল এই বাজার অথনীিত। কােনািকছুই এই াস থেক মু  

হেত পােরিন। িশে র জগৎও এর থেক বাদ পেড়িন। ছােটা-বেড়া য কােনা নাট দলই 

পশাদাির িথেয়টার বা িসেনমার িদেক ঝুেঁক পেড়িছল। িশে র জগেত নতুন নতুন মুখ 

িতমুহূেতই পার িরক িতেযািগতায় মেতেছ। িসিরয়াল িকংবা িসেনমার সে  প 

িথেয়টােরর িশ ীেদর অিভনেয়র  ‘েমৗনমুখর’ উপন ােস লখক দখান। অন িদেক 

নাটকেক ক  কের একে িণর মুনাফােলাভীর দলও গেড় উেঠিছল। সেরাজ িকংবা 

অেশােকর কােছ িশে র কােনা মূল  নই, মুনাফা অজেনর জন  তারা িত মু েত িশ ীেক 

কােজ লািগেয়েছ। ব ি গত মুনাফালােভর জন  সেরাজ নারীর চহারা, সৗ য অথিদেয় 

িকেন িনেত চেয়িছল। িনেজর কমািশয়াল নাটেক স আেরা জনি য় কের তুলেত 

চেয়িছল। িসগােরট ব বসায়ী অেশাক তার ীেক নাটেকর জগেত এেন ব বসা করেত 

চেয়িছল। নাট িশ ী ততী এই সব ব বসািয়ক ব ি র কােছ িব াে  পেড়িছল। অেথর 

মােহ পেড় স িনেজর খ ািতেক ন  কের ফেলিছল। িনেজর আদশ থেক িবচু ত হেয় 

পেড়িছল। প িথেয়টার থেক িটিভ িসিরয়ােলর িদেক ঝুঁেকিছল। িক  িটিভ িসিরয়ােল 

ততীর ব ি গতভােব ভােলা লােগিন। সখােন জীবেনর ন খঁুেজ পায়িন। ামীর 

মুনাফালাভেক ফেল চেল আেস। প িথেয়টাের িফের আসেত চায় আবার। মেন পেড় যায়, 

প িথেয়টাের নাটেকর জন  িশ ীর ভােলাবাসা, আেবগ, আ ত াগেক। িশে র সে  িশ ীর 

জীবন ওতে াতভােব জিড়েয় পেড় এখােন।     

এই উপন ােসর ধান চির  তিড়ৎ, একজন িনেবিদত াণ নাট কমী। স 

িথেয়টারেক কখেনাই িটিভ িসিরয়াল বা িফচার িফে  প ছবার মাধ ম িহেসেব দেখিন। 

িথেয়টার তার কােছ একটা আলাদা াটফম, অেনক সমস ার স ুখীন হেয়ও স নাটকেক 

ছােড়িন। তার চােখর সামেন অন  নাট কমীরা ামার, অেথর মােহ িদগ া  হেয় প 

িথেয়টার ছেড় চেল গেছ। িথেয়টার চালােনার মেতা সাংগঠিনক বুি  হািরেয় ফেলেছ 

তিড়ৎ। একসময় ভেঙ যেত থােক স। িক  ত সাফল  আর িসিরয়াল-িসেনমায় চা  



              
 

পাওয়ার জন  স কােনািদন আ হ দখায়িন। সহজসরল গিতেত, ব  উ ানপতনেক 

অ ীকার কেরই স লেড় গেছ আজীবন। িথেয়টার তার জীবনচচা। ধু সাফল  আর 

আ তৃি েত স িনম  থােকিন। নাটক তার  আর তৃ া বুেন িদেয়েছ।  

িটিভ-িসিরয়াল টাকা দয়, এ েপাজার দয়— এটােতই অেনেকর মা । অথচ 

বিশরভাগ ে ই আেটর আশপাশ িদেয়ও পথ হােট না িটিভ-িসিরয়াল। িদেব ু পািলত 

খুব সু রভােবই তার িনজ  মেনাভাব উপন ােসর মাধ েম ব  কেরেছন। আেলা িকংবা 

ম িনমাণ সে ও িদেব ু পািলেতর গভীর ান উপন ােস ফুেট উেঠ। যমন, একিট 

লাইন— ‘‘আেলা বাউ  পাওয়ার জেন  চওড়া কােঠ সাদা রঙ লাগাে  তমাল।’’৫২ িকংবা 

‘‘িবভাস বলেলন, লাইেটর ব াপাের আর একটু ভােবা। দু’এক জায়গায় ভুল এমফ ািসস 

পড়েছ মেন হল। ওই য ততীর ‘েতামােক িচনেত পারিছ না কন- কন- কন’ ওখােন 

তামােক ধেরেছ একটু দিরেত। আেগ ততী, পের তিড়ৎ— এরকম িডিভশন হেব কন? 

লাইটও ই ার অ া  ক ক’।৫৩      

িদেব ু পািলেতর উপন ােস মেয়রা পু ষতাি ক সমােজর ব ন থেক বেরােত 

চেয়েছ। মাতৃে  নয়, প ীে  নয়, নারীে ই তােদর িনেজর পিরচয় খঁুজেত চেয়েছ। এ 

খাঁজা য সবসময় সফল হেয়েছ তা নয়। িক  এই খাঁজার মেধ ই তােদর চিরে র াত  

ধরা পেড়েছ। ‘আড়াল’ িকংবা ‘অৈবধ’ উপন ােসর িচ িকংবা িজনা এই আ -আিব ােরর 

বল তািগেদই হেয় উেঠেছ িবে াহী। িক  সমােজর ব ািধ তােদর সফল হেত দয়িন। বরং 

পরবতীেত লখা ‘ ে র িভতর’ (১৯৮৬), ‘সংঘাত’ (১৯৯২) এবং ‘অনুভব’ (১৯৯৪) 

উপন ােস মেয়েদর িদেব ু পািলত বিশ ািধকার িদেয়েছন। িনভর এবং ািধকার পেত 

চাওয়া মেয়রা আলাদা জিম খঁুেজেছ িনেজরা দাঁড়াবার জন , বাঁচবার জন । িবিভ  পশায় 

িনেয়ািজত হেয়েছ মেয়রা। ঘর ছেড় বাইের বিরেয় আসার ফেল অসুিবধা হেয়েছ িঠকই 

িক  অদম  আ িব াস তােদর প েছ িদি ল কাথাও, যখােন তারা অেন র জন  কবল 

িনেজর হাতই বািড়েয় দয়িন, বািড়েয় িদেয়িছল আ ােসর হাতও। 

িদেব ু পািলেতর লখায় নারী ও পু ষ— উভেয়র সংকট তী ভােব এেসেছ। 

মেয়রা তা থানুগ খলার পুতুল নয়ই, বরং সমেয়র াপেট নানা সংঘােতর মেধ  তারা 

লড়াই কের বঁেচ থােক। ভােগ র িন ু র পিরহােস হের যাওয়ােক জীবেনর শষ বেল 



              
 

দখােত চানিন লখক। মেয়েদর বাঁচােত, জীবনযুে  িটেক থাকেত নতুন নতুন পথ 

দিখেয়েছন িতিন। ‘সংঘাত’ (১৯৯২) উপন ােস এরমকমই একটা িবষয়েক তুেল ধেরেছন 

লখক। এই উপন ােসর ক ীয় চির  ঋতুপণার জীবন সং াম আমােদর মেধ  সাশ াল  

অ াওয়ারেনস তরী কের দয়। িবেয়র দুমাস পের িবধবা হেয় অভােবর সংসাের িফের 

আসেত হয় তােক। অসু  বাবার িচিকৎসা আর সংসােরর দািয়  িনেজর কাঁেধ নয়। 

সামান  বতেনর একিট পাট-টাইম চাকির পায় ু েল। িক  তােত সংসােরর অেধকও চেল 

না। িথেয়টাের অিভনয় কের বািকটা পূরণ কের।  

অিফস িথেয়টােরর িকংবা প িথেয়টােরর মহড়া দৃেশ র ফাঁেক ফাঁেক লখক 

দিখেয়েছন মধ ম ােমর িন িব  একিট পিরবােরর জীবননােট র কেয়কিট দৃশ । অিভনয় 

কের বিশ রােত অন  পু েষর সােথ বািড় িফরেলও তার মা ভারতী দবী তােক কােনা 

 কের না। বরং বেল, “ তার বাবার চশমার পাওয়ারটা বাধহয় বেড়েছ। সামেনর মােস 

একটা চশমা কিরেয় িদস তা!”৫৪ তার মা স বত ভেবিছল উপাজেনর টাকা টাটকা থাকেত 

থাকেতই দািবটা জািনেয় রাখা দরকার। এইভােবই অথ চনায় স কেক। সদ  যুবতী 

ছােটােবান সুপণার উ  সাজেক ধমক িদেল স-ও বেল ওেঠ, ‘িবধবা হেয় তুিম সাজেত 

পােরা, আিম পাির না কেনা!’ এর সে  যু  হয় তার মােয়র ম ব , ‘যা দখেছ তাই 

িশখেছ! ওর আর দাষ কী’। ঋতুপণার িকছু বলার থােক না। দশকহীন নাটেকর শষ 

দৃেশ র মেতা িনেজর ভূিমকাটা স বােঝ।  

এই উপন ােসর পটভূিম কলকাতা ও মধ ম াম। তেব পিরবার আর িনিদ  কেয়কিট 

চির  ছাড়া পিরপা  তমন শ কেরিন এর কািহিনেক। অ ত অিভেন ী ঋতুপণােক 

পাড়াপড়িশর কােনা ে র জবাব িদেত হয়িন কাউেক। লখক এখােন দিখেয়েছন িশ  

আর িশ ী কীভােব এক হেয় যায়। জীবেনর সংঘাত কীভােব কখেনা কখেনা মূত হেয় ওেঠ 

িশে র িশেরানােম। িতন ের িতন অে  ‘সংঘাত’ নাটেক সীতার নারীজীবেনর প াশিট 

বছর দখান নাট কার মৃণালবাবু। সাধারণ এক িন -মধ িব  যুবতী থেক ী হেয় মা, 

তারপর িবধবা হয় স। ঘর ও বাইেরর টানােপােড়েন িবপয  হেত হেত ৗঢ়া, তারপর 

বৃ া হয়। প াশ বছের তােক িঘের সংসােরর চহারাই ধু পা ায় না। নানা আথ-



              
 

সামািজক, রাজৈনিতক সংঘােতর মধ িদেয় পাে  যায় দেশর ইিতহাসও। উপন ােসর 

নািয়কা ঋতুপণারও জীবন কািহিন অেনকটা এইরকম।       

িদেব ু পািলেতর ‘অনুভব’ উপন াসিটর রচনাকাল ১৯৯৩ সাল। উপন াসিট ১৯৯৮ 

সােল সািহত  অকােদিম পুর ার পায়। এই উপন ােসর ধান নারী চির  আে য়ী। 

আে য়ীর ল েন িবেয় হওয়ার পর স বুঝেত পাের তার ামী অন  নারীর িত আস । 

অপমািনত হেয় দেশ িফের আেস।  হয় অপূণতা, িনঃস তা ও অিন য়তায় আ া  

তার বদেল যাওয়া জীবন। আেগর জীবন আর িফের আেস না। বািড়র লাকজনও আেগর 

মেতা আর ব বহার কের না। তার িনেজর মা’ও বেল, আে য়ীর এই অব া হেল িবেয়র 

আেগই বািড়র ােন আর একটা ঘর রাখেতা। বােনর েম তােক থাকেত হেতা। বানরাও 

অেনক সময় অ াসি ক কথা বেল, তাই বািড়র বাইেরও বর হয় না। আসেল মধ িব  

পিরবাের লাকসংখ া বিশ হওয়ায় অসুিবধায় পড়েত হেয়িছল। আে য়ী বুঝেত পাের 

িনেজেক িটেক রাখেত গেল াবল ী হেত হেব। তাই িবিভ  কা ািনেত চাকিরর জন  

অ াি েকশন কের। দাদার ব ু  উৎপল এই সময় তার জীবেন দবদূত হেয় আেস। সই 

একমা  ভরসা। অবেশেষ াবল ী হওয়ার চ ায় স একিট িরসাচ এেজি েত চাকির পেয় 

যায়। সখােন িবে র সব  মেয়েদর কীভােব বাধ  করা হে  পিততা বা কলগােলর বৃি েত 

তার িরেপাট তােক তরী করেত হয়। এইভােব িরসাচ িরেপােটর মধ িদেয় এেগােত এেগােত 

একটা সময় আেস িরেপােটর িবিভ  মেয়র সে  তার জীবেনর বা েবর িকছু িকছু ঘটনা 

িমেল যাে । স যিদ আর একটু এেগায় তাহেল সও এেদর দেলই পড়েব। যখন দেখ 

িনযািততােদর শাষণ করা হে  বা তােদর েয়াজেনর সুেযাগ িনেয় দহদােন বা িব েয় 

বাধ  করা হে  মেয়েদর তখন তার মেধ  একটা িতবাদ জেগ ওেঠ। স িরসাচ 

এেজি র চাকির থেক ই ফা দয়।  

এই িবষয়টা বাংলা সািহেত  নতুনে র াদ এেনিছল। সািহত  অকােদিমর ােব 

এই উপন াস স েক বলা হেয়েছ উপন াসিট বাংলায় লখা হেয়েছ িঠকই, িক  এিট িহি , 

তািমল, তেল , জরািত ইত ািদ য কােনা ভাষােতই লখা হেত পারেতা। এমনিক য 

কানও িবেদিশ ভাষােতও লখা যত। কারণ এর িবষয়টা এেতাই সবজনীন ও সামি ক।৫৫ 

এর কািহিনেত এক জায়গায় ইউেনে ার একজন িডের র িমেসস তামজািলর দীঘ ব ৃ তার 



              
 

মধ িদেয় িদেব ু পািলত তৃতীয় িবে র এক মবধমান সমস ােক তুেল ধেরেছন। এিশয়া, 

লািতন আেমিরকার দশ িলেত যভােব দেহাপজীিবনীেদর সংখ া বেড় চেলেছ এবং 

বৃি টােক যভােব িটঁিকেয় রাখা হেয়েছ, তােত সু  মানিবক দৃি েকাণ থেক ব াপারটা ভাবা 

ও সমাধান করা উিচত। িমেসস তামজািল এখােন দশ-িবেদেশ িনযািতত, ধিষত মেয়েদর 

য পিরসংখ ান িদেয়েছন তা িচিনেয় দয় আমােদর সভ তার তথাকিথত গিতেক।  

িসমা   -এ য ােজে  কাজ কেরিছল আে য়ী তা হেলা কলকাতার 

দেহাপজীিবনীেদর িনেয় একিট সমী া— তারা কান আথ-সামািজক িণেত পেড়, কান 

অব ায় তারা এই পশা বেছ িনেয়েছ ইত ািদ। লখক সাধারণ একিট মেয়র াবল ী 

হওয়ার কথা বলেত িগেয় পাঠেকর অনুভবেক িব  কেরন।  তুেলন, “মানুেষর ইিতহাস, 

সভ তা, মানিবকতা, নীিতেবাধও অ গিতর দািব কের, িক  ঘটনাচে  দখা যাে , এই 

একিট ে  নারীর অসহায়তা, নারীেক দয়, বাধ, অনুভূিত বিজত ধু ধষেণর ব  

িহেসেব ব বহার করার বণতা অতীেতর ঘটনার তুলনায় এেকবােরই কেমিন।”৫৬   

‘অেচনা আেবগ’ (১৯৯৫) িদেব ু পািলেতর এক অসামান  েমর উপন াস। িতন 

বছর ম করার পর শিমতা হঠাৎ জানেত পাের তার িমক জয়দীেপর আেগই এক িবেয় 

হেয় গেছ এবং এক স ানও আেছ। জয়দীেপর ী ব নার আিবভােব শিমতা জানেত পাের 

জয়দীপ তার কােছ িনেজর আ পিরচয় গাপন কেরেছ। এই ব না সহ  করেত না পের 

জয়দীপেক স ত াখ ান কেরেছ। এরই িকছুিদন পের টিলেফােন খবর পায় এক 

ভাররােতর অ ূত পিরেবেশ জয়দীপ আ হত া কেরেছ। এখােনই উপন ােসর কািহিন শষ 

হেয় যেত পারেতা। “িক , ায় অভাবনীয় তাৎপেয শেষর পেরই  হেয়েছ এই 

অসামান  েমর উপন াস : অেচনা আেবগ— যখােন ৃিত ও িনঃস তার অ লীন 

অিভ তার মধ িদেয় মশ আেবেগর পূণতায় প েছ যায় শিমতা, েম বাঁধােনা ছিবর 

সাদৃেশ  মৃতু  ও জীবন ছুঁেয় থােক পর রেক।”৫৭       

উপন ােস লখক শিমতার েমর মহ েক িতি ত কেরেছন। একা বতী 

পিরবােরর মেয় শিমতা। সরকারী অিফেস চাকির কের পিরবােরর ভার সও িকছুটা 

িনেয়িছল। তাই িনেজর পছ  মেতা জীবনস ী খঁুেজ িনেত তার কােনা অসুিবধা হয়িন। 

য ত  যাওয়ার কােনা িবিধিনেষধ িছল না। বািড়েত িবেয়র কথা বেলিছল। অেনক দূর 



              
 

এিগেয়ও িছল। শিমতা জয়দীেপর উপর িনভর কের নতুন নতুন  দেখিছল। জয়দীপ 

পশায় অিফসকমী হেলও স িছল আিট । ভােলা-ম  িবচার আর অনুভূিতর জগৎটা িছল 

স ূণ িভ । অতীত আর ভিবষ ৎেক ভুেল স বতমানেক বিশ িব াস করেতা। বতমােনর 

ভােলাবাসােক  িদেয়িছল বেল থম পে র ী আর স ােনর কথা জানায়িন। স 

চেয়িছল িবেয় কের শিমতােক িনেয় দূের কাথাও চেল যােব।  

জয়দীপ ধুিত, পা ািব পেড় বেরর বেশ আ হত া কেরিছল। স মের িগেয় 

বাঝােত চেয়িছল তার ভােলাবাসায় কােনা খাদ িছল না। আর ভােলাবাসার এই আেবগেক 

আঁকেড় ধেরই শিমতা বািক জীবনটা কাটােত চেয়িছল। তাই বািড়েত যখন আেরা িবেয়র 

খবর আেস স িনেজেক ‘িবধবা’ বেল দয়। এমনিক আর এক পু ষ অিফেসর বস 

দবি য় তার কােছ আসেত চাইেল স না নাকচ কের দয়। জয়দীেপর ভােলাবাসা, শরীরী 

আকষণ শিমতা কােনািদনই ভুলেত পােরিন। তার এই ব ি গত আেবগ কাউেক বলেতও 

চায়না। তার মেন হয়, “িকছু সত  থােক যা ব ি গত, ধু অনুভূিতেত জড়ােনা… যা িনেজর 

মেধ ই আড়াল কের রাখেত হয়।”৫৮  

জয়দীেপর মৃতু র পর তােক িঘের সসব ৃিত সবসময় এক অেচনা আেবেগ আ  

কের রােখ শিমতােক। একসময় ভােব জয়দীেপর মৃতু র জন  ব নাই দায়ী। কন স 

তােদর স েক িঘ ঢালেত এেসিছল। কন দখােত এেসিছল িডেভািস সািটিফেকট আর 

ছেল কােল নওয়া জয়দীেপর ছিব। না হেল তােদর স ক ভাঙত না আর জয়দীপ বঁেচ 

যত। সামিয়কভােব ভেঙ পেড় স। তার অভাবেবাধ, অপরাধেবাধ— যভােবই ভাবুক না 

কন শিমতা আজেক একা হেয় পেড়েছ। বা ব তােক দূের সিরেয় িদেয়েছ। তাই 

উপন ােসর শেষ তার উি — 

“যতিদন যাে  ততই তামােক জড়ােনা আমার অনুভূিত েলা কীরকম তী তায় 

িফিরেয় আনেছ আমার মেধ ! দখছ না, কীভােব ভের উঠেছ তামার পােশর 

শূন তা!”৫৯      

দুই িববািহত নারী ও পু েষর গাপন েমর স েকর কুশলী উে াচন িদেব ু 

পািলেতর ‘মা  কেয়কিদন’ (১৯৯৮) এবং ‘হঠাৎ একিদন’ (২০০০) উপন াস। িবেয় কের 



              
 

ছেল অন  চেল গেল অিদিত একা হেয় পেড়। িবেয়র পর ামী আর ামী মারা যাওয়ার 

পর ছেলর উপর িনভর কের বাঁচেত চেয়িছল অিদিত। িক  ছেল িতি ত হেয় িবেয়র 

পর বািড় বদল কের অন  চেল যায়।  হয় অিদিতর িনঃস  জীবন। একাকী  াস 

কের চািরিদেক। একা, জনহীন, িনঃ  এবং িনঃেশিষত— এই আবেতর ঘূিণপােক অিদিতর 

মেন হেয়িছল এভােব বঁেচ থেক লাভ কী? স চুয়াি শ-পঁয়তাি শ বছর বয়েস একটা 

আ য়, একটা অবল ন চেয়িছল। যা কবল অন  পু ষ িদেত পাের। আকি ক দুঘটনায় 

িব ু র মৃতু র পর অিদিত আর তার ছেলর িত একসময় দািয় বান হেয় উেঠিছল িব ু র 

ব ু  ি য় ত। ি য় তর কােছই স অবল ন চেয়িছল, ি য় তও িফিরেয় দয়িন। িনেজর 

অপূণ জীবেনর াভ ও অিভমান সব িমিলেয় িদেত চেয়িছল ি য় তর সাি েধ  এেস।  

িক  পার িরক আকষণ থাকা সে ও অিদিত ামীর ৃিত আর পুে র িত ভােলাবাসােক 

অ ীকার কেরিন। তাই ি য় তর কাছ থেক দূের সের এেসিছল। ি য় তও অিদিতর উপর 

িনেজর অিধকার আেরাপ করেত পােরিন। হঠাৎ  হেয় হঠাৎই যন শষ হেয় যায় 

অিদিত আর ি য় তর স েকর পূণতার স াবনা। পূণতার তাৎপয তােদর কােছ অন ভােব 

ধরা িদেয়েছ।   

“িনেজেদর জেন  কেবই আর কী িছল আমােদর! তবু আমরা তা আমােদর মেধ ই 

িছলাম— সই কান যুগ থেক এত েলা বছর! দুঃখ িনেয়, বাঁধা িনেয়, দূর  িনেয় 

এইভােবই িক কাছাকািছ থাকেত পারব না বািক িদন েলা!”৬০   

দুই া  বয়  নরনারীর জিটল অথচ তী  মানিবক স ক আ য নপুেণ  

উ ািটত কেরেছন লখক তাঁর এই িভ  ােদর উপন ােস।      

‘হঠাৎ একিদন’ উপন ােসও লখক েমর এক অন  মা ােক াধান  িদেয়েছন। 

আেমিরকায় একটা ফেটা ািফর পুর ার আনেত িগেয় িজেতর সে  দখা হেয় যায় 

কলকাতার এক খবেরর কাগেজর িসেনমা-সাংবািদক আন কমেলর ী অনুজার।  হয় 

তােদর অৈবধ েমর খলা। নায় া জল পােত ‘ মড অব দ  িম ’ টু েরর অিত সু র 

পটভূিমেত দুজেনর সই আকি ক পিরচয় এমনই এক ব েন জিড়েয় ফেল য কলকাতায় 

িফেরও চলেত থােক তােদর উ াম লুেকাচুির খলা। অনুজা বুঝেত পাের না তােদর এই 

আকষণটা ধুই শারীিরক িক না। অৈবধ, অসামািজক জেন িজতেক তার শরীর 



              
 

ব বহােরর সুেযাগ িদেলও, মন দয়িন। িজেতর সে  অৈবধ স ক সে ও স তার ামী 

আন কমলেকই ভালবােস। িজেতর উ াম আকষণ টােনও স কখেনা আন কমলেক 

ছেড় যেত চায়িন। আন কমেলর ভােলাবাসাও তার কােছ িমেথ  হেয় ওেঠিন।  

চিরে  িকছুটা লাগাম ছাড়া হেলও নামকরা ফেটা াফার িজতও তার ীর িত 

এমন কােনা অবেহলা দখায়িন। যার ফেল পরবতীেত তার ী িবপাশা কােনা অনুেযাগ 

করেত পাের। সজন  সও িবপাশােক ছেড় দওয়ার কথা ভােবিন। ায় অেহতুক একিট 

স েকর টানােপােড়েন তী  এই কািহিন ম ও মহীনতার এক আপাত-ধূসর আখ ান, 

হয়েতা তা থেক উ রণও।  

ী অপহরণ িনেয় লখা িদেব ু পািলেতর আর একিট উপন াস ‘ সািহনী এখন 

কাথায়’ (২০০০)। উপন াসিট ‘অনুসরণ’ উপন ােসর িকছুটা পিরবিতত প। মন ে র 

গভীের েবশ করার জন  লখক কািহিন ও চিরে র পিরবতন ঘিটেয়েছন। ‘অনুসরণ’ 

উপন ােসর মুখ  চির  অনীশ ও এষার বদেল ‘ সািহনী এখন কাথায়’ উপন ােস ধীমান ও 

সািহনীেক এেনেছন। অনীেশর মেধ  য ি চািরতা দখা িগেয়িছল, ধীমােনর মেধ  তা আেরা 

বল হেয় উেঠিছল। এষা আর সািহনী— দুজেনই উপন ােসর কে  থেকও উপল মা ।  

এই উপন ােসও দখা যায় েতই সািহনীেক কেয়কজন দু ৃ িত অপহরণ কের 

িনেয় গেছ। যেথ  গাপনীয়ভােব ধীমান সই রাে ই থানায় ডােয়ির কের। অনীেশর মেতা 

ধীমানও একিট সংবাদপে  কাজ কের িঠকই িক  অপ ত ীর খবরটা সংবাদপে  

ছাপায়িন। ীেক খাঁজা বাদ িদেয় সংবাদপে র ঘটনা িলেক পরপর িবে ষণ কের। িমিলেয় 

িনেত চায় িনেজর জীবেনর ঘটনা িলর সে । িচিকৎসার খরচ মটােত না পের এক ৗঢ় 

দ িত আ হত া কেরেছন। কান ডা ার তােদর িচিকৎসা কেরিছেলন সই তথ িট খবেরর 

কাগেজ না থাকায় স িবপ েবাধ কের। আেরা িবপ  হেয় পেড় খবেরর কাগেজ িটিভ ার 

িনশা দে র সুইসাইেডর খবরিট ৗঢ় দ িতর খবেরর থেক বিশ বেড়া কের ছেপেছ 

বেল। এই উপন ােস অনীেশর আ েকই লখক বিশ কের ফুিটেয় তুেলেছন।      

দা ত  স েকর টানােপােড়ন িবষয়ক উপন াস ‘েসেক  হিনমুন’ (১৯৯৭)। 

উপন ােসর ধান চির  িশলািজৎ আর সুপণার আঠােরা বছেরর দা ত জীবন ভেঙ যায় 



              
 

পার িরক সে েহর কারেণ। িশলািজৎ মদ প, তাস খেল, অন  মেয়র িতও তার 

আসি র শষ নই। এই সব জানার পর িশলািজেতর সে  সুপণার িনত  ঝগড়া, কথা 

কাটাকািট, এমনিক িশলািজৎ সুপণার গােয় হাতও িদেয়িছল। উপন ােস জিটলতার সৃি  হয় 

সুপণা আর অিভমনু েক িঘের। চাকিরজীবী সুপণার অিফস থেক বািড় িফরেত দির হয় 

এবং তােক প কের দয় অিভমনু । এই দৃশ  দখার পর িশলািজৎ ি র থাকেত পােরিন। 

সুপণার সে  অিভমনু র অৈবধ স েকর কথা িশলািজৎ অিফেসর কিলগ, এমনিক তার 

বান দবজানীর কােছ পূেবও েনিছল। সই রােত িশলািজেতর াধ শারীিরক হেয় ওেঠ। 

অ ত ািশতভােব সুপণাও পা া আঘাত কের। এবং মধ রােত বািড় ছেড় বিরেয় পেড় এক 

গভীর অিন য়তার মেধ । আঠােরা বছেরর দা ত  স ক িনেমেষই ভেঙ যায়। আসেল 

‘আঠােরা বছেরর গেড় ওঠার মেধ ই থেক যায় ভাঙার উপল , স কজিনত অভ ােসর 

মেধ  ধরা পেড় না িভতেরর য়। আে  আে  ছড়ায়। হঠাৎ আঘােতর ধকল সহ  করেত 

না পের মট কের ভেঙ যায় একিদন।”৬১      

ষােলা-সেতেরা বছেরর দা ত স ক যিদ হঠাৎ কের ভেঙ যায়— একথা েন 

অেনেক হাসেব, আবার অেনেক আঘাত পােব। এই আশ া থেক ামী- ীর িবে েদর 

ঘটনা েফসর দবমাল  আর য়া সবার কাছ থেক আড়াল করেত চেয়েছ। তােদর 

একমা  িকেশারী মেয় িরয়ােক জার কের হে েল পািঠেয়েছ। স েকর িশকড় এেতাটাই 

আলগা হেয় গেছ য কােটর রায় বেরাবার আেগই পর েরর থেক আলাদা থেকেছ। 

িক  একবারও ভেব দেখিন পর েরর িত অসিহ ু তা, ঈষা, সে হ থেক য-

িবে েদর , তার মূেল কেতাটা সত  আর কেতাটা অনুমান— এই িবে দ তারা 

িনেজরাই সহ  করেত পােরিন। ফেল উভেয় অতীত ৃিতচারণা করেত িগেয় মানিসক 

য ণায় ভুেগেছ। দবমাল  অনুত  হেয়েছ— 

“যখনই িনেজেদর ভেঙ যাওয়া স কটা িনেয় নাড়াচাড়া কের, তখনই 

অবধািরতভােব মেন পেড় সেতেরা বছেরর টুকেরা টুকেরা অেনক ঘটনা যার মেধ  

সুখ ছাড়া িকছু নই। তখন অনুত  লােগ িনেজেক, কখনওবা আ  হেয় যায় দৃি , 

মেন হয় ইে  করেলই এই িবে দ এড়ােনা যত।”৬২    



              
 

পরােগর সে  য়ার স ক িনেয় সে হ কেরিছল দবমাল । আর রিণতার সে  

দবমাল র অ ােফয়ার চলিছল এই িনেয় সে হ কেরিছল য়া। িক  কাউেক পছ  করা 

বা কােরা সে  একটু বিশ মলােমশা করেল এই রকেমর সে হ হেয়েছ দুজেনর, পের তা 

উভেয়ই বুঝেত পেরেছ। সপােরশেন থাকেলও য়া এখেনা তার ী। কথাবাতা এবং 

যাগােযাগ থাকেলও দবমাল  বুঝেত পাের যেতা িদন যাে  তেতাই একা  হেত হেত 

ইে েলা হািরেয় ফলেছ মশ। অপরিদেক তােদর স েকর অবনিতর ফেল তােদর 

মেয় িরয়ােক ‘িভ  িটমাই  ড’ হেত হেয়েছ। তেব িরয়ার ‘েসনিসিটভ’ মনেক লখক এখােন 

তুেল ধেরনিন। ‘ব দূর অিভমান’ (২০০১) উপন ােস রাজদীেপর মেধ  িদেয় সই 

‘েস  িসিটভ’ িকেশার মনেক লখক তুেল ধেরেছন।  

িববাহ িবি  বাবা-মার কাছ থেক মশ দূের চেল যেত থােক রাজদীপ। বািড়েত 

থাকার সময়ই বাবা-মার স েকর অবনিতটা টর পেয়িছল। কখেনা কখেনা িরঅ া ও 

করেতা। একবার বাবা-মার কথা কাটাকািট উ াল হেয় উঠেল স ফল কাটার ছুির িনেয় 

তােদর বড েম ঢুেক পেড়িছল। ঐিদেনর পর রাজদীেপর সামেন তীন আর অিনশা ঝগড়া 

কেরিন।  

‘যখন বৃি ’ উপন ােস িরয়ােক তার বাবা-মা ‘েসপােরশন’-এর কথা গাপন রেখিছল। 

িরয়ার পড়া নার কােনা িত যন না হয় তাই মােঝ মােঝ দখা করেত িগেয়িছল িরয়ার 

হে েল। পরবতীেতও মেয়েক আঘাত না দওয়ার জন  দবমাল  আর য়া ি তীয় িবেয়র 

কথা ভােবিন। িক  ‘ব দূর অিভমান’ উপন ােস ‘েসপােরশন’ পব থেকই বাবা-মা’র ামী-

ীর স ক ন  হেয় যাে — এটা বাঝােনা হেয়িছল রাজদীপেক। িনেজেদর মেধ  পরামশ 

কের রাজদীপেক আ াস িদেয়িছল ামী- ী িবি  হেলও রাজদীেপর কােছ তার বাবা-মার 

স ক একই রকম থাকেব। িক  জীবন ও স েক জড়ােনা এই উপন ােসর চির রা 

ইিতমেধ ই সের এসেছ তােদর িনিদ  অব ান থেক। আলগা হেয় গেছ তােদর 

পার িরক স ক েলা। অিনশার সে  তীেনর স ক আর নই। যিদও তীন আর 

অিনশা— দুজেনরই রাজদীেপর সে  এখেনা স ক আেছ। িক  তীেনর মুেখ অিনশা 

ি তীয় িবেয় করার িস া  িনেয়েছ েন রাজদীেপর মন  ও এেলােমেলা হেয় যায়।  



              
 

“েযখােন এক অব  ােতর মেতা অ াভািবক ঔ েল  থমেক আেছ ব দূর 

অিভমান। তার ছাট বুি  িদেয় পরমহংস বুঝেত পাের রাজুর এই অিভমান যতই 

সত  ও বা ব হাক, দাম পােব না তত; তারপর বয়স বাড়ার সে  সে  আে  

আে  জমা হেব ৃিতেত। মেন পড়েব, মেন পড়ােব।”৬৩   

‘ওঠা িকংবা নামা’ উপন ােস নীলা ও অসীেমর দশ বছেরর দা ত  স েকর ভাঙন 

ধেরেছ অসীেমর সে েহ। নীলা ও অসীম দুজেনই অিফেস চাকির কের। অসীম চাইেতা 

নীলা চাকির ছেড় িদেয় ঘেরই থাকুক। িক  নীলার উ াশা অন । অিফেসর বেসর সে  

তার ভাব হেয় গেছ। অেনক টাকা বতন বেড়েছ তার, এখন স ওপের ওঠার মুেখ। তার 

কােছ টাকা মােন আেরা সুখ, আেরা া । ওপের ওঠার িসঁিড়র মাঝামািঝ তােক 

িদেশহারা করেত চায় অসীম। তার ওঠা মােন য অসীেমরও ওঠা তা অসীম বুঝেতা না। 

িক  নীলাও নােছাড়বা া। স ভেবিছল সময় হেল সব িঠক হেয় যােব। অসীেমর ভাব 

এক ঁেয়িম; িনেজর ভাবনার বাইের স এক চুলও এেগায় না। কউ বাঝােলও বােঝ না। 

শ ামেল ুর সে  নীলার মলােমশাটা স ভােলা চােখ দেখিন। িদন যেতা গেছ সে হ 

তেতাই বেড়েছ। এিদেক শ ামেল ুর সে  না িমশেল নীলার য পেদা িত হেব না সটা 

নীলা ভােলা কেরই জােন। বসরকাির অিফেস এটাই সত । বসেক খুিশ করেত হয় 

নীলােক। য কােনািদন মদ ছাঁয়িন, স বেসর সে  বেস িবয়ার খায়, পািটেত যায়, ধীের 

ধীের তােদর স ক গভীর হেত থােক। নীলা এই অব া থেক আর বেরােত পাের না। 

এিদেক অসীেমর সে  নীলার কােনা কথাবাতা নই বলেলই চেল। একই ােট থাকেলও 

অসীম িনেজর মেতা চেল। তােদর দা ত  স ক য ধীের ধীের ভেঙ যাে  নীলা বুঝেত 

পাের। সাত বছেরর ছা  মেয় িটনার কথা ভেব নীলা অসহায় বাধ কের। 

“তখনই ভয়টা চেপ আেস। অসীম আর শ ামেল ু িনেজেদর িনেয় আলাদা— স পা 

রেখেছ দু নৗকায়। ঢউেয় সমতা নই কানও। এর মেধ  য কানও একিট টাল 

খেলই ডুবেব।”৬৪    

দুই পু েষর মাঝখােন নীলা মানিসক ে  পেড়। অসীেমর সে হ তােক মানিসক 

য ণা িদেয়েছ। স িববািহত বেল অসীমেক ছাড়েতও পাের না। অিফসকমী র নার ইি েত 

শ ামেল ুেক িনেয় টানােপােড়েন তার মনেক আেরা ািলেয় িদেয়েছ। নীলা মেন মেন ি র 



              
 

কের িতনজেনর মেধ  একজনেক সের যেত হেব। িনেজেক তােদর একজন ভােব। মেনর 

িভতর মাগত শূন তা অনুভব কের। শেষ িন ে শ যা ায় বিরেয় পেড়— 

“গািড়র িসেট ভারী ঘাড়টা যতটা স ব এিলেয় িদেয় নীলা ভাবল, এই যাওয়াটার 

ভুল নই কানও। উ াশা তােক অেনক িদেয়েছ, িনেয়ওেছ অেনক! হয়েতা এবার 

স আরও এক ধাপ উঠেব। হয়েতা নামেব। স জােন না।”৬৫   
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তৃতীয় অধ ায় 

িদেব ু পািলেতর উপন ােস চির িচ েণর িবিচ তা 

িদেব ু পািলত উপন ােস ঘটনার িদেক নজর দনিন। বরং চিরে র অিভ তা িকংবা 

অনুভূিতর জগৎিটেক  িদেয়েছন। চির  িনমােণর সময় তাই সমােজর িতিট িণর 

ে ই িতিন উৎসুক। এেকবাের অিততু  সাধারণ িন মধ িব , স লতা স ানী মধ িব  

িকংবা দয়হীন উ িব  থেক  কের বি বাসী পিরচািরকা, সরকাির- বসরকাির 

অিফেসর মজেকরািন, রাজনীিত করা কেলজ-িব িবদ ালেয়র ছা -ছা ী, অধ াপক িকংবা 

কা ািন-ফােমর িডের র, িব াপন সং ার কমচারী— এেদর সকলেকই িদেব ু পািলত 

িনজ অিভ তায় িনমাণ কেরেছন। তেব বিশরভাগ সময়ই দখা যায় তাঁর উপন ােস 

‘মধ িব ’ িণরই ি ধা-  বিশ াধান  পেয়েছ। িদেব ু পািলেতর উপন ােসর 

চির িলেক আমরা দুিট ভােগ ভাগ কের আেলাচনা করেবা— ১. উপন ােসর ধান 

চির িচ ণ এবং ২. উপন ােসর অ ধান চির িচ ণ। 

১. উপন ােসর ধান চির িচ ণ :  

িদেব ু পািলেতর উপন ােসর ধান চির িলেক আেলাচনার সুিবধােথ দুিট ভােগ কের 

আেলাচনা করা হেলা— (ক) ধান নারী চির  এবং (খ) ধান পু ষ চির ।  

১. ক. ধান নারী চির  : 

অ তী :  

‘িস ু  বােরায়াঁ’ উপন ােসর ধান চির  এবং নািয়কা অ তী। স িব িবদ ালয় পড়ুয়া। 

িব িবদ ালেয় পড়ার সময় স এক বছেরর িসিনয়র ইংেরিজ িবভােগর ছা  সৗম র েম 

পেড়। িক  সই ম বিশিদন টেকিন। তার বাবা চাকিরজীবী ছেল িবভােসর সে  তার 

িবেয় দয়। সৗম েক িবেয়র কথা বলেলও সৗম  িনেজর কিরয়ােরর কথা ভােব। স 

কাপু েষর মেতা পািলেয় যায়। েম ত াখ ান অ তী মেন িনেত পােরিন। ফেল িববাহ 

জীবন তার সুেখর হয়িন। সৗম র উপর ওঠা তী  রাগ-অিভমান স ামীর উপর দখায়। 

ফুলশয ার রাত থেক আলাদা িবছানায় শায়। সৗম েক না পেয় ামীেক যেতাটা না ক  

িদেয়েছ, তার চেয় বিশ ক  পেয়েছ িনেজ। পাড়ার বখােট ছেল সুনীলেক ঘৃণার চােখ 



              
 

দখেলও সই ঘৃণােক অবল ন কের মশ স িনেজর য ণা বািড়েয়েছ। যােক একপলক 

দখেল ঘৃণা হেতা, তার সে ই স দািজিলং বড়ােত িগেয়িছল। সখােন সুনীেলর সে  

অৈবধ স েক জিড়েয় পেড়।  

দািজিলং থেক িফের এেস অ তীর মেধ  পিরবতন দখা দয়। স সবার সােথ 

াভািবকভােব িমশেত পােরিন। সবসময় একা একা থােক, একলা মেন ভাবেত থােক। 

পৃিথবীর সব িকছু তার কােছ অসাড় মেন হয়। িকছুিদন পর স স ানস বা হেয় পেড়। 

পেটর িভতেরর অ ু রটার কথা ভেব ভয় পায়। যিদ অ ু রিট িবভােসর মেতা না হেয় 

ভয় র দুঃ ে র মেতা হয়। মেন- ােণ ঘৃণা করেত িগেয়ও একটা মমতা এেস পেড়।  

অ তী নবজাত স ানেক সহ  করেত পােরিন। হাসপাতােলর নাস থেক বািড়র 

কােজর িঝ সকেলই স ােনর আকারগত সাদৃশ  না থাকায়  তুেল। তী  ালায় লেত 

থােক স। স ােনর কা া তার কােছ ‘জােনায়ােরর মেতা অলু েণ িচৎকার’ মেন হয়। 

িবভােসর অলে  িনেজর হােত স ােনর াসেরাধ কের হত া কের এবং িনেজও িকছুিদন 

পর আ হত ার পথ বেছ নয়।  

কুিড় বছর বয়েস লখা এই উপন াসিটেত লখক চির িচ েণ সরকম দ তা 

দখােত পােরনিন। উপন াসিটেত কািহিন যমন দুবল হেয় পেড়েছ, চিরে রও তমন িবকাশ 

ঘেটিন।               

এষা :   

াধীনতা পরবতীকােল নারীিশ ার অ গিতর ফেল মেয়রা আর চার দওয়ােলর মােঝ 

আব  থাকেত চায়িন। বিরেয় এেসেছ ব  ঘেরর আগল ভেঙ। িনেজর মন মেতা পু েষর 

সে  িবেয় না িদেল তারা ঘর-সংসার করেত রাজী হয়িন। পািরবািরক-সামািজক বাধােক 

তায়া া না কের িনেজর মেতা কের বাঁচেত চেয়েছ। িনেজর মন মেতা িমক পু ষ খঁুেজ 

িনেয়েছ। সই িমক পু েষর সে  যিদ মেনর িমল না হেতা তাহেল তারা াবল ী হেয় 

একাই থাকার ব ব া হণ কেরেছ। মুি  খঁুেজেছ পু েষর ব ন থেক। িদেব ু পািলেতর 

ি তীয় উপন াস ‘ সিদন চ মাস’-এর এরকমই একিট নারী চির  এষা। িনেজর অমেত 



              
 

অ  বয়েস িবেয় দয় বািড়র লাকজন। তারা ভেবিছল িবেয় হেয় গেল মেয়রা িঠক হেয় 

যায়। িক  বাসররােতই এষার ামী শ সহ  হয়িন। তার মেন হেয়িছল— 

“মৃণােলর দৃি েত বন  ু , নােকর পাটা অ াভািবক ীত।… মৃণােলর িন ােসর 

িবষ, গােল ফাসকা পেড় যাে  যন।”১   

এষার ামী মৃণাল বেড়া চাকিরজীবী, িবেদেশ থােক। এষােক িনেয় যেত চায় 

িবেদেশ। এষা চায় এেদেশ থেক িব িবদ ালেয়র পড়া শষ করেত। িব িবদ ালেয় পড়ার 

সময় এষা নতুন কের েমর স েক জিড়েয় পেড়। সহপাঠী অমেল ুেক স ভােলােবেস 

ফেল। অমেল ুেকই তার মেনর মেতা পু ষ মেন হয়। গভীর িন িত রােত অমেল ুর 

কথা ভেব অনুক া জেগ ওেঠ তার শরীের। অেনকবার অমেল ুর সে  শরীরী খলায় 

মেত সুখ পায় স। অমেল ুেক িবেয় করেত বেল। সামািজকতায় তার িব াস নই। ন ায়-

অন ায় স ভােলা কেরই বােঝ। মেয় হেয় জে েছ বেল িনেজর আ ােক স িবি  কের 

িদেত চায়িন। স জানায় মৃণালেক িডেভাস দেব।   

মৃণাল িবেদশ থেক িফের এেল এষােক িনেয় যেত চায়। এষা রািজ হয়িন। স 

রবািড় ামীর ঘর করেত যায়িন। বািড়েত এসব িনেয় মা, দাদার সে  কথা কাটাকািট 

হেল এষা বািড় ছেড় চেল যেত চায়। ি র কের একটা চাকির খঁুেজ িনেয় ভাড়া বািড়েত 

থাকেব। আর অমেল ুর জন  অেপ ায় থাকেব। িক  অমেল ু তার েমর মযাদা িদেত 

পােরিন। িবেয়র কথা েন অমেল ু িপিছেয় গেছ। অমেল ু সমােজর িব ে  যেত 

পােরিন। পােরিন িববািহত মেয়েক িবেয় করেত। েমর িদক থেক মেয়রা বিশ সাহস 

দিখেয়েছ িদেব ু পািলেতর উপন ােস। এষার মেন হেয়েছ সব পু ষই এক। সবাই ধু 

শরীরেক চায়, মনেক কউ িচনেত পাের না। িনেজর ভিবষ ৎ স েক ভাবেত এষা ভয় 

পায়। দুই পু ষ— ামী আর িমেকর টানােপােড়েন স তিব ত হয়, আ ে  ভুেগ। 

দুিট পর র িবপরীত ধারণার জ  হয় তার মেন। থেম তার ামী মৃণাল স েক— 

“আিম কন মৃণালেক পছ  করেত পারলুম না! মৃণাল অভ  নয়, মৃণাল িশি ত, 

ভােলা উপাজন কের; চহারায় পৗ ষ আেছ, া  ভােলা।”২  

 



              
 

আর িমক পু ষ অমেল ু স েক— 

“অমেল ুর আেবগ রেয়েছ, একটু বিশই হয়েতা। অমেল ু ভােলাবাসেত পাের 

চ ভােব; িক  আ য় িদেত পাের িক? ধুই ভােলাবাসার জেন  কউ বাঁচেত পাের 

না।”৩  

পর রিবেরাধী এই দুই অিভ তার টানােপােড়েন তার মেধ  সৃি  হয় তৃতীয় এক 

অিভ তার, যা মাগত পারাপার কের থম দুই অিভ তার মেধ — 

“ কােনা িকছু দািব করবার জন  েয়াজনীয় চির  আমার নই। এই ালা, য ণা 

থেক আিম মুি  চাইিছ। আিম িনঃস  হেয় বাঁচেত পাির, িক  িনঃস  হেয় একা-

একা বাঁচবার মেতা মেনর জার আমার আেছ িক? িকংবা, অমেল ু যিদ আমােক 

হণ করত, তার সে  যেত পারতাম িক? একিট সমস া এবং আিম যেত পারতাম 

না। কন জািন না। লাকিন া? হয়েতা। আ ীয় পিরজন? স বত। সং ার? সত  

হেত পাের। সুতরাং দখেত গেল, সমস া অমেল ু িকংবা মৃণাল নয়; তারা তােদর 

মেতা, উপল  মা ; আমার সমস া আিম িনেজ। আিম চাইিছ; আবার একই সমেয় 

চাইিছ না।”৪  

এই অব ায় আ হত ার কথা তার মেন হেয়িছল। িক  পর েণ তার মেন হেয়েছ 

মৃতু  কােনা িবেশষ সমাধান নয়, মৃতু  মােন পরাজয়, প া  সরণ। তােত পাপ বােড়। সটা 

সামিয়ক িনবৃি মা । স ু েলর হডিমে স অ িলিদর কােছ পরামশ নয়। িনঃস  হেয় 

বঁেচ থাকার রণা খঁুেজ। াবল ী হেয় একা একা থাকেত চায় াধীনভােব।  

এই উপন াসিটেত লখক এক সু রী ও িশি তা আধুিনক নারীর িবে াহী চতনার 

েমাে াচন দিখেয়েছন। য িনেজেক একিট পু েষর যৗনতার কে  িনঃেশষ করেত 

চায়িন। য িববাহেক অ ীকার কের অন তর স েক মুি  খঁুেজিছল। িক  সখােনও ব থ 

হেয় অবস  শূন তার ভতর হাঁটেত হাঁটেত মৃতু েক পরাজয় ভাবেলা এবং পাপ আর 

ৃিতচারেণর মেধ  নেত পেলা িতকূলতার অেমাঘ ক — ‘‘ন চ িদ মািদেয়।’’৫  

িদেব ু পািলেতর পরবতী উপন াস িলেত মেয়রা য িবে াহী হেয় উেঠেছ তার 

সূ পাত আমরা এষার মধ িদেয় থম পাই। 



              
 

তপতী :   

‘মধ রাত’ উপন ােসর ধান চির  তপতী। স সুরমা দবী গালস কেলেজর ইিতহােসর 

অধ ািপকা। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর স একা ও িনঃস  হেয় পেড়। দূর স েকর কাকার 

আ েয় থাকেলও কািকমা আটাশ-ঊনি শ বছেরর িধি  আইবুেড়া মেয়েক সহ  করেত 

পােরিন। ফেল চাকির করা সে ও তপতীেক চেল যেত হয় মেয়েদর থাকার আ য় 

মসবািড়েত। তপতী িছল অ মুখী ভােবর। জীবন স েক িবেশষ কােনা ধারণা তার িছল 

না। ম, ভােলাবাসা, িবে দ ইত ািদ স েক স কােনািদন  কের ধারণা করেত 

পােরিন। তার গিত িছল সীমাব । ু েলর সহপািঠনীেদর ম-ভােলাবাসা, মান-অিভমান, 

স েকর সে  স কাউেকই খঁুেজ পেতা না। ব ু রা তার অনিভ তায় কৗতুকেবাধ 

করেলও তার মানিসকতার এই দূরে  স কােনািদন অ ি েবাধ কেরিন। অ াডা  হওয়ার 

বয়েসও তার এ স েক ান হয়িন। লখক তার স েক জানান— 

“পের যখন মেয়-পু েষর পার িরক স ক আঁচ করার বয়স এল, সেচতনতা 

দখা িদল শরীের, স াব  স েকর কথা তখনও মেন আেসিন।”৬  

মেসর স ী র া তার এই ভােবর জন  তােক ‘েরি জােরটর’ আখ া িদেয়েছ। তপতী 

অসহায় বাধ করেলও িনেজর দুঃখ-কে র কথা সবসময় িনেজর মেন চেপ রাখেতা। 

নীতীশেক িঘের তপতীর অবেচতন মেন েমর আেলাড়ন িকছুটা কাশ পেয়েছ। 

নীতীশই তােক তপতী দবী গালস কেলেজর চাকিরটা পাইেয় দয়। ফেল তপতী নীতীেশর 

িত দুবল হেয় পেড়। দুজেন গ  জেবর মধ িদেয় িনেজর েমর কথা কাশ কেরেছ। 

িক  সরাসির বলেত পােরিন কউই। নীতীশ িচিঠ িদেয়েছ তপতীেক। িচিঠ পেড় তপতী 

অ ি  করেলও আ ম ভােব ধুেলার উপর নীতীেশর নাম িলেখেছ। িনজন রা ায় দুজেন 

পাশাপািশ হাঁটার সময় নীতীশেক এক পরম আ ীয় মেন হেয়েছ তার। নীতীশও বেলিছল, 

“ ধু িনেজেক িনেয় হয়েতা বাঁচা যায় না। কাথাও না কাথাও এেস আমােক থামেত 

হেবই”।৭  

আকাের-ইি েত ভ িচর নীতীশ তােক ভােলাবাসার িনেবদন জানােলও তপতী 

িনেজর জড়তা কাটােত পােরিন। নীতীেশর সহজ সরল আ িরকতার কােছ তপতী ধরা 



              
 

িদেত পােরিন, পােরিন তার সাি েধ  আসেত। শেষ নীতীেশর িবেদশযা ার কথা েন স 

একমনা হেয় পেড়েছ। যন নীতীেশর যাওয়াটা তার কােছ অথহীন বেল মেন হেয়েছ। 

অনুভূিতর কােশ কােশ তা উপলি  কের তপতী িনেজেক দুবল ও অসহায় বাধ কেরিছল।  

এরকম একমুখী ভােবর মেয়র চির  িদেব ু পািলেতর উপন ােস খুবই কম। 

যখােন এষা িকংবা নিমতারা িবে াহী হেয় উেঠেছ, তার পাশাপািশ তপতী অেনকটাই 

বমানান। িদেব ু পািলত তাই হয়েতা তপতী চিরে র মিবকাশ ঘটােত পােরনিন।  

নিমতা :    

‘ ণয়িচ ’ উপন ােসর ধান চির  নিমতা। ছয় বছর ামীর সে  ঘর কের আর একসােথ 

থাকেত পােরিন। আইিন মেত িডেভাস হওয়ার পর স স ূণ একা এবং আ িনভরহীন 

হেয় পেড়। তার িনেজর কথায়— 

“আটাশ বছর বয়স পয  আিম কােনা-না- কােনা অবল ন িনভর কের থেকিছ। 

িবেয়র আেগ পয  বাবার কােছ, তারপর ামীর কােছ। পােয়র পাতা এখনও তাই 

খুব নরম হেয় আেছ।”৮  

নিমতার িবেয় হেয়িছল একা বতী পিরবাের। ামীর ব বসার উ িতর সে  সে  তারা চেল 

আেস ােট। এেতািদন নিমতা যা পায়িন, ােট এেস তার মেন হেয়েছ সবিকছু িনেষেধর 

বড়া স িডিঙেয় এেসেছ। সবিকছু িনেজর কের পেয়েছ, স ূেণর অিধকার অজন 

কেরেছ। অন িদেক মহীেতাষ তার ব বসার সুিবধার জন  ব ু বা ব ও মে লেদর সে  তােক 

ঘিন  করােতা। মহীেতাষ চাইত ীেক সামািজক কের তুলেত। িক  এরজন  য 

তঃ ূ ততা য মানিসক ঔদায দরকার, মহীেতােষর তা িছল না। িকছুিদেনর মেধ  

মহীেতােষর চােখ নিমতা ব িভচািরণী হেয় উেঠ। নিমতােক অকথ  গািলগালাজ নেত 

হেয়িছল— “ তামার জদ কী কের ভাঙেত হয় জািন! বশ া মািগ তােক আিম মুরিগ জবাই 

করব।”৯ নিমতা এসব সহ  কেরিন। ামীর খারাপ ব বহােরর হাত থেক মুি  পেত 

চেয়েছ। অেনক সময় আ হত ার িচ াও কেরেছ।  

িদেব ু পািলেতর উপন ােস পু েষর চেয় নারীরা বিশ সাহসী হেয় উেঠেছ। 

মহীেতােষর মেতা কাপু ষ, সে হ  ামীেক স কােনা তায়া া কেরিন। একা াট 



              
 

িনেয়েছ। চাকির খঁুেজেছ। বঁেচ থাকার লড়াইেয় হােরিন। সমােজর চােখ হারেলও জীবেনর 

কােছ হার মােনিন। বঁেচ থাকার সাধ, জীবনেক উপেভাগ করার সাধ তার ফুিরেয় যায়িন। 

এই সে  পূববতী উপন াস ‘ সিদন চ মাস’-এর নািয়কা এষার কথা রণ করা যায়। 

এষার িবে াহী চতনা আেরা বল িছল। 

িচ :   

সামািজক অনুশাসনেক ল ন করেত পােরিন ‘ঘরবািড়’ উপন ােসর জয়া এবং ‘আড়াল’ 

উপন ােসর িচ। এই দুিট উপন ােস মধ িব  নারীর সীমাব তা  হেয় উেঠেছ। 

‘আড়াল’ উপন ােসর িচ য় ও য়র ে  িব া  হেয় পেড়েছ। িবয়াি শ বছর বয়েস 

এেস তার মেন হেয়েছ ামীসুেখর অপূণতা। যা পূরণ করেত চি শ বছেরর সংসার 

জীবনেক অবেহলা কের িমকপু ষ দীপ েরর কােছ আ য় িনেত চেয়িছল। দীপ েরর 

শ তার কােছ মেন হেয়েছ পরম আনে র। িক  িচর এই আশা সফল হয়িন। বল 

সামািজক বাঁধােক স ল ন করেত পােরিন। িমকপু েষর মােহ িনেজেক আ া িত 

িদেত পােরিন। িনেজর কতেব  স সংযত থেকেছ। তার িনেজর িবেবক তােক পথ 

দিখেয়েছ, শাসন কেরেছ, িনেজেক আড়াল রেখেছ। তাই িনেজর জরায়ু ক ানসােরও স 

ামীেক জানায়িন। সামািজক অনুশাসেনর ভেয় আ বিলদান িদেয়িছল জয়া। স এক 

মধ িব  গৃহবধূ। ামীর কথার িতবাদ করেত পােরিন। ামীর িত তার ভােলাবাসা ও 

িব াস িছল অসীম। ভারতবেষর সতীসািব ীর মেতা িছল তার চির । ামীর সামািজক 

অনুশাসনই একিদন তােক পৃিথবী ছেড় চেল যেত বাধ  কেরেছ।  

মানসী :   

‘সবুজগ ’ উপন ােসর ধান নারী চির  মানসী। বাবা-মার অমেত িমক দীপ েরর সে  

স রিজি  িবেয় কের। সামািজক মেত িবেয় িবেয় হয়িন তােদর। বাবা-মাও এর পর আর 

মেন নয়িন। িবেয়র পর মানসী এক দুরােরাগ  মারণব ািধেত আ া  হয়। হাসপাতােলর 

বেড মৃতু শয ায় শািয়ত মানসীেক দখেত দীপ র িতিদন একটা িনিদ  সমেয় আেস 

এবং যায়। বািক সময়টা মানসী একা এবং িনঃসে  কাটায়। হাসপাতােলর ঔষিধয় গ যু  

পিরেবশ তার মেনর আেবগ, ভােলাবাসােক মশ িফেক কের দয়। ামীেক স অিভযু  

কের, ‘যার ীর এমন যায় যায় অব া, স কমন কের অিফস কের’। তার বাবার কথা 



              
 

মেন পেড়। িবেয়র পর তার বাবা বেলিছল, ‘আমােদর নািক পুেরা িবেয় হয়িন। আিম নািক 

তামার পুেরা ী নই’। এসব অিভেযাগ দীপ রেকও মানিসক িদক থেক িবপয  কের 

তােল। সও ভােলাবাসার মােন ভুেল যায়। মানসী ল  কের দীপ েরর একটু একটু কের 

বদেল যাওয়া।   

িদেব ু পািলেতর উপন ােস অি ে র লড়াই চির েদর অন  মা া িদেয়েছ। মানসী 

একটু সু  হেল বাঁচার আশা দেখ। দীপ রেক বেল আবার তারা পর রেক ভােলাবাসেব। 

স সু  হেয় উঠেল দীপ র যন এবার তােক সামািজক মেত িবেয় কের। তারা নতুন কের 

ঘর সংসার বাধঁেব। স দীপ েরর আগমেনর অেপ ায় সবুজ পেড়, হলেদ শািড় পের 

হাসপাতােল সুসি ত হেয় থােক। যােত দীপ র আেগর মেতা তােক আেবগ আর 

ভােলাবাসা িদেয় কােছ টানেত পাের।   

িবশাখা ও অিপতা :   

িদেব ু পািলত নারী চির  অ েন দ  কািরগর। নারী চির েক িতিন িবিভ  দৃি েকাণ 

থেক পযেব ণ কেরেছন।  ‘ সানালী  জীবন’ উপন ােস সারার মধ িদেয় নারীর অসহায়তার 

িচ , ‘সংঘাত’ ও ‘অনুভব’ উপন ােস ঋতুপণা ও আে য়ীর মধ িদেয় নারীর িবে াহী স া, 

আবার সামািজক অনুশাসেন বাঁধা ‘আড়াল’ ও ‘ঘরবািড়’ উপন ােসর জয়া ও িচেক অ ন 

কেরেছন। ‘ ে র িভতর’ উপন ােস িদেব ু পািলত এমন দুিট নারী চির েক অ ন 

করেলন যা এেদর থেক স ূণ পৃথক। মেন রাখেত হয় এই উপন াসিট স েক 

সমােলাচক সেরাজ বে াপাধ ােয়র কথা— 

“সমেয়র অিভঘাত নয়। 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 াবত অি ে র আবত এখােন ধান কথা। 

সে হ নই এও এক িবপ  সীমাে র কথা।”১০  

চাকিরজীবী মেয় িবশাখা ও অিপতা। বাবা-মা হারােনা বি শ বছর বয়সী িবশাখা কেলেজর 

অধ ািপকা। াধীন ও িনভর মেয়। িক  কাথায় যন পু েষর উপর িনভর তার থেকই 

যায়। বাবা মারা যাবার পর িনরা য় বাধ কের। তারপর িমক পু ষ িস ােথর আ েয় 



              
 

বঁেচ থাকেত চায়। িক  িস াথ িবেদেশ থােক। গত িতন বছের মা  একবার দখা হয় 

তােদর। আর খবর নওয়ার জন  একবারই একিট িচিঠ পাঠায় িস াথ। সই িচিঠ পেয় 

িবশাখা অপমানেবাধ কের। তার জ িদেন েভ াটুকুও জানায়িন িস াথ। এই অপমান তার 

মেন তী  মানিসক দন  আর িনঃস তা এেন দয়। জ িদেন অতীত ৃিত িবেশষকের বাবার 

কথা মেন পেড় তার। বাবার মৃতু র িদেন মার অসহায়তার কথা মেন পেড়— 

“ ধু িবষাদ জড়ােনা খুব আলগা এক অনুভূিতর মেধ  বুেঝিছল, বাধহয় মেয় হেয় 

জ ােনার একটা আলাদা অথ আেছ।”১১  

িবশাখা কম কথা বলার মেয়। তার দুঃখ-কে র কথা মেসর অন ান  মেয়েদর স বলেত 

পােরিন। তার চেপ রাখা ক  থেক উেঠ এেসেছ একরকম আেবগ। িস াথর িচিঠ িছঁেড় 

ফলেত চায় স— 

“ও িক জােন কানও েভ াহীন জ িদন কাটােনার মেতা ক কর আর িকছুই নই, 

তখন বুেকর ওপর কী ভীষণ ভােব চেপ বেস মানিসক দন  আর িনঃস তার 

বাধ।”১২  

িদেব ু পািলেতর উপন ােস মেয়রা আ য় খঁুেজেছ। সই আ েয়র থম পু ষ অবশ ই 

বাবা ও তারপর িমক বা ামী। িবশাখা অনুভব কের মেয়েদর জীবেন বাবা একটা 

ফ া র হয়েত দাঁড়ায়। বাবা একটা ছাদ, একটা আ য়, হ, দুিট সতক চােখর পাহারা ও 

িনরাপ া। িস াথেক িনেয় কােনা িস া  িনেত পােরিন িবশাখা। কবল অতীত ৃিত িনেয় 

স মেনর গভীের িবচরণ কেরেছ। ‘মেন হয় এর গভীের কাথাও িব ৃত হেয় আেছ এক 

ভীষণ তা’। 

অিপতার চির  অ েন লখক িকছুটা মধ িব  মানিসকার পিরচয় িদেয়েছন। 

অিপতার বয়স সাতাশ। স ু য়াট মগােন কনিফেডনিসয়াল সে টািরর কাজ কের। 

িবশাখা বেল, ‘‘অিপতার াটেনেসর অেনকটাই ওর চাকিরর পিরেবশ থেক পাওয়া।... 

কথায় কথায় ইংিরিজ বেল, বলার ব াপাের লুেকাছািপ নই, একটু বা ঠাটঁকাটা। তেব, 

মনটা সা া। াধীন।’’১৩  



              
 

অিপতার পতৃক বািড় ভবািনপুের। বাবা মারা যাওয়ার পর দাদা- বৗিদর সংসাের 

তার বিনবনা হয়িন। একসময় বৗিদর মামােতা ভাই িচরিজেতর সে  তার িবেয় িঠক 

হেয়িছল। িক  হবু বেরর অসৎ আচরেণ অিপতা স িবেয় ভেঙ দয়। িবেয় ভাঙেলও 

অিপতা ভােঙিন। বরং এ থেক তার মেন এক ধরেনর জার এেসিছল। স বািড় থেক 

বিরেয় আেস, আ য় নয় ‘দি ণী’ হােম। তারপর আর বািড় যায়িন। কবল মােস মােস 

মােক টাকা পাঠায়।  

অিপতা অিফেসর বস অনুপ রােয়র সে  শারীিরক স েক জিড়েয় পেড়। িক  

অনুপ রায় িছল িববািহত। তার ী চ া তােদর স েকর কথা আেগ থেকই জানেতা। 

একিদন অনুেপর ীর ফান পেয় হঠাৎই উ ল হেয় ওেঠ অিপতা, নড়বেড় হেয় যায় তার 

সম  ভাবনা। ফােনর ওপর া  থেক ভেস আেস চ ার অসহায় কাতরতা— 

“িভেভাস চাইেল দব।...িক , মেয়মানুষ িহেসেব একটাই অিধকার িছল আমার। 

কা র ী হেয় থাকার অিধকার, সটা তুিম কেড় িন  কন!”১৪  

িস াথ একিদন িবশাখােক আ াস িদেয়িছল, তােদর স ক কবল প  িবিনমেয়র মেধ ই 

থেম থােক, তারপর একিদন সই অভ ােসও ছদ পেড়। অিপতাও চ ার অিধকার িফিরেয় 

দয়। অ াবরশন কিরেয় নয় অিপতা। সে  থােক িবশাখা। তখন বাঁচবার জন , বঁেচ 

থাকবার জন  িনঃ  দুিট নারী পর েরর িদেক বািড়েয় দয় িব ােসর হাত। উপন ােসর 

শেষ অিপতার িবষ  িক  বিল  উ ারণ তাৎপয িনেয় আেস, ‘‘দরকার নই। আিম িনেজই 

যেত পারেবা— ’’১৫ িদেব ু পািলত এখােন অৈবধ বা অসামািজক স ক থেক অিপতােক 

সিরেয় এেন এক ধরেনর সু  পিরেবশ রচনা কেরেছন। এিদক থেক চির িচ েণ িতিন 

িনপুণিশ ী।  

িজনা :  

‘অৈবধ’ উপন ােসর ধান নারী চির  িজনা। স িশি তা এবং আধুিনকমন া নারী। একুশ 

বছের িব. এ পাশ করার সে  সে  বািড়র লাকজন তােক িবেয় দয়। ফেল মন িকংবা 

শরীর িঠক কান অনুভূিতেত কাতর ও সাড়া দয় তা বাঝার আেগই স ামীর াপািট 

হেয় যায়। িজনার মেন হেতা অসীম তােক ভাগ করেতা। তার ই া-অিন া, ভােলালাগা, 



              
 

আেবগ, ভােলাবাসােক বি ত করেতা। অিফেসর পািটেত িকংবা অন  কাথাও অসীম যখন 

আ িব ােসর সে  অন ান েদর সােথ তােক পিরচয় কিরেয় িদেয় বেল, ‘িদস ইস মাই 

ওয়াইফ’ তখন িজনার মেন হেতা তার িনেজর কােনা অি  নই।  

ামীর বয়স বিশ হওয়ায় িজনার সে  মেতর িছল না। তার ামী িছল কমময় 

মানুষ। কাজ িনেয়ই পাগল থাকেতা। অিফেসর কােজ বিশরভাগ সমেয়ই বাইের থাকেতা। 

ফেল ােট একা ও িনঃস  জীবন কাটেতা িজনার। িজনা স  চাইেতা। সই স  িদেয়িছল 

ােটর যুবকপু ষ পাথ। িজনা পাথেক খুব ভােলােবেসিছল। তাই আেবেগর বেশ িজনা 

পাথর সে  পুরী ঘুরেত যায়। পাথর সে  এক হােটেল রাত কাটায়। িক  পাথ িছল 

সুেযাগস ানী। স িজনােক পুরীর হােটেল একা ফেল পািলেয় যায়। িজনা বুঝেত পাের না, 

স িক করেব। যােক স ঘৃণা করেতা স তােক আ য় িদেয়িছল, সমােজ পিরচয় িদেয়িছল 

আর যােক স ভােলােবেসেছ স কাপু েষর পিরচয় িদেয়েছ। আ য় তা দূেরর কথা 

ভােলাবাসার িব াসটুকুও ধের রাখেত পােরিন। এই দুই পু েষর মােঝ িজনার মানিসক 

টানােপােড়ন লখক উপন ােস তুেল ধেরেছন।   

সারা :  

‘ সানালী জীবন’ উপন ােসর ধান চির  সারা। স বাঙািল মেয়। িক  তার িবেয় হয় 

একিট অ াংেলা-ইি য়ান পিরবােরর ছেল রিবেনর সে । সারা খ পুেরর মেয়। রল 

কেলািনেত স মানুষ হয়। ু েলর পাঠ চুিকেয় কেলেজ ঢাকবার আেগই তার িবেয় হেয় 

যায়। টিলেফান অপােরটেরর কাজ িশেখিছল সারা। দা ত জীবেনর থমিদকটা সুেখই 

কেটিছল তার। িক  ামীর চাকির চেল গেল চ  িবপােক পড়েত হয় তােক। অ াংেলা-

ইি য়ান পিরবারিট িছল র ণশীল। বািড়র বাইের মেয়েদর যাওয়া িছল িবিধিনিষ । সারার 

জীবেন ােজিড আেস ছেল স ামুেয়ল যখন িবনা লাইেসে  গািড় চালােত িগেয় অ াি েড  

কের এবং পুিলেসর হােত ধরা পেড়। ছেলেক ছািড়েয় আনেত রিবন থানায় গেল সও 

পুিলেসর সে  বচসায় জেল ঢােক। বৃ  র-শা িড় ছাড়া বািড়েত আর ি তীয় কউ না 

থাকায় সারােকই থানায় যেত হয়। থানার বেড়াবাবু সারার ামী আর ছেলেক ছেড় দয় 

সারােক গাপেন তার ােট যাবার পের। বেড়াবাবুর হােত সারা ধিষত হয় এবং েম 

বাড়েত থােক বেড়াবাবুর অচিরতাথ আকা া। পু েষর উপেভােগ র পণ  হেয় ওেঠ সারা। 



              
 

মধ িব  মানিসকতাস  নারী সারা কলে র ভেয় কাউেক িকছু বলেত পােরিন। 

বেড়াবাবুও জানেতা, “ মেয় মানুষ কলে  ভয় পায়, কল  আড়াল করার জেন ই কউ কউ 

জিড়েয় পেড় আরও বিশ কলে । তখনই ধের িনেয়িছল, এই মেয়টােক ব বহার করা 

যেত পাের। তেব এ ধরেনর ঠা া ভােবর মেয়মানুষেক নরেম গরেম না রাখেল ঝাঁেকর 

মাথায় য- কানও িদন যা-তা কের ফলেত পাের।”১৬ সারার আ হত া করা ছাড়া আর 

কােনা উপায় থােক না। লখক িদেব ু পািলত নারী চিরে র অসহায়তার িচ  সারার 

মধ িদেয় তুেল ধেরেছন।     

ঋতুপণা :   

‘সংঘাত’ উপন ােসর ধান নারী চির  ঋতুপণা। লখক ঋতুপণােক স ূণ অন  ধরেনর 

এক বৃি র াপেট িতি ত কেরেছন। ঋতুপণা িথেয়টাের অিভনয় কের। আকি কতা 

বদেল িদেয়িছল তার জীবনেক। িবেয়র দুমাস পর তার ামী মারা যায়। অ  বয়েস িবধবা 

হেয় আ য় হয় বাবার সই দাির -ি  অনটেনর সংসাের। ছােটােবান, অসু  বাবা আর 

অসহায় মােয়র জন  সংসােরর হাল তােকই ধরেত হেয়িছল।  হয় তার বঁেচ থাকার 

লড়াই। একিট ু েল পাট-টাইম চাকির পায় সামান  বতেনর। িক  উপাজেনর বিশটাই 

আেস িথেয়টার কের। অিফস-িথেয়টার থেক একিদন স ে র চূড়ায় প ছায়। আর 

ণমু  যুবক শা নুর সাহােয  প িথেয়টাের অিভনেয়র সুেযাগ পায়।  

প িথেয়টাের ‘সংঘাত’ নাটেক সীতা চিরে র অিভনেয়র অভূতপূব সাফল  বদেল 

দয় ঋতুপণার জীবনেক। অিভনীত চিরে র সে  স একা  হেয় যায়। 

“যত ণ নাটেকর পিরেবেশ থােক, তত ণই িনেজর অব বিহত বা েবর ঢ়তা 

থেক িনেজেক আলাদা কের রাখেত পাের স, তত ণই মেন হয় সই মুহূেত সই 

মুহূতিটই সব, অন রকম সাবলীলতায় িনঃ াস খলা করেছ পাঁজেরর খাঁেজ খাঁেজ! 

মেন হয় অেন র লখা সংলাপ, অেন র ভাবা চির , অেন র দখােনা ি য়া-

িতি য়ার মেধ ও িভতেরর তািগেদ ওসবেক ছািপেয় িনজ  হেয় উঠেছ স।”১৭  

এভােব িতিট ঘটনার মেধ , চিরে র মেধ  িনেজেক আলাদা কের আিব ার কের 

স। বাইশ থেক িতিরশ বছর পয  প ছেত পেরেছ স িনেজরই মেনর জাের। িনেজেক 



              
 

িনেয় ভাবেত ভাবেতই খঁুেজ পেয়েছ িনভরতার অথ। স আেরা এেগােত চায়। তার 

আ িব াস অবেচতনায় ছিড়েয় পেড়। িক  জীবন বদলায় না, ধু িচৎ রঙ পা ায়। 

অেনক আেগ ে  দখা িনয়িত আহত কের ঋতুপণােক। িফমারেবান ভেঙ স হাসপাতােল 

শয াশায়ী হেয় পেড়। মানসচে  এক-একটা ই ার সমািধ দখেত দখেত আকি কতায় 

কঁেপ ওেঠ স। নাটেকর িডের র অিরিজেতর প  থেক জািনেয় দওয়া হয়, সীতা চিরে  

তােক আর নওয়া হেব না।  

িক  সং াম শষ হয় না। শা নু এেস জানায়, এবার তারা ি ট িথেয়টার করেব। 

উ ু  পেথ চারিদেক মানুষেক রেখ হেব জীবেনরই নাটক। াগৃেহর চার দওয়ােল 

আিভজােত  আটেক পেড়িছল য নাটক এবং নাটেকর পিরচালক, এিগেয় এেস যখন আর 

িকছু ভাবেত পারিছল না, তখন এইভােবই আেস নতুন যুগ। দল ভাে , দল গেড়, আবার 

 হয় মহড়া। আর ঋতুপণা এবার িনেজই হাত বািড়েয় খঁুেজ নয় শা নুর “কনুইেয়র 

ওপেরর সই জায়গাটা, অেনকিদন আেগ একিদন মািটেত দাঁিড়েয় িনেজর ভারসাম  রাখেত 

য জায়গাটা চেপ ধেরিছল স।”১৮ এইভােব ভােগ র শাসন ভেঙ িদেব ু পািলেতর 

চির রা বাঁচেত িশেখেছ।    

আে য়ী :   

‘অনুভব’ উপন ােসর আে য়ী চির িচ েণ িদেব ু পািলত উপলি র শীষতায় প ছান। 

আে য়ীর নারী হেয় ওঠার উপন াস এিট। স প ীে  আব  থাকেত চায়িন, একজন নারী 

হেয় ওঠাই তার মূল ল  িছল। বাংলা সািহেত  এরকম চির  খুবই কম।  

‘অনুভব’ উপন ােসর কািহিন নারীেদহেক যুেগ যুেগ ব বহােরর কািহিন, যা অতীত 

কাল থেক ঘেট আসেছ। বতমােন ভারতসহ তৃতীয় িবে র অন ান  দেশ, াবাল 

টু িরজেমর নােম য ‘ স  টু িরজ  ’ ােমাট করা হে , সই িবষয়েক সামেন রেখ লখক 

আে য়ীেক এেনেছন। যৗনকমী বা কলগালেদর িনেয় আে য়ী নমুনা সমী া কের। এই 

সমী া করাটাই তার চাকির। িক  শষপয  আে য়ী বুঝেত পাের, এর িপছেন আেছ 

কা ািনর নারীেদহেক িব াপেন ব বহার করার চ া । স উপলি  কের িনেজও এই সব 

মেয়েদর মেতা হেয় যাে । অন ান  মেয়েদর কস িহি িল পেড় িনেজর মেনর িভতর 

এর িব ে  িতবাদ গেড় তােল। হঠাৎকের চাকির থেক ই ফা িদেয় দয়।  



              
 

আে য়ীর চির  আমােদর ভািবেয় তােল, িচ ায় িব  কের তােল। য মেয় াধীন 

হওয়ার জন , িনেজর পােয় দাঁড়াবার জন  চাকিরর জন  কাঙাল িছল, স হঠাৎ চাকির ছেড় 

িদল। িবেবেকর তাড়নায় স একিট নতুন যুেগর সূচনা কের যায়।   

আে য়ীর সে  আেরা দুই নারীর মানিসক দৃঢ়তার িমল রেয়েছ— ‘ ে র িভতর’-এর 

িবশাখা এবং ‘সংঘাত’-এর ঋতুপণার। পু েষর কতৃ  থেক মুি  পেত িবশাখার মেন 

দানা বঁেধেছ িনভর হওয়ার ই া। ‘উইেমন   িল  ’ পড়া না কেরেছ স। জীবেন সফল 

হেয়েছ। ‘সংঘাত’-এর ঋতুপণার সং াম সমােজর িতকূলতার িব ে । ামী মারা যাওয়ার 

পর আ য়হীন হেয় পেড়িছল স। তার সামেন কােনা ভিবষ ৎ িছল না। তেব িতকূলতােক 

পাশ কািটেয় যাবার মেতা মানিসক দৃঢ়তা িছল। অকারণ ভােগ র হােত িনেজেক সঁেপ 

দয়িন। বাঁচার জন  লড়াই কেরিছল, িত া খঁুেজিছল।  

নীলা :   

‘ওঠা িকংবা নামা’ উপন ােসর নািয়কা নীলা। একিট বসরকাির অিফেস চাকির কের। তার 

ামী অসীম। দুজেনর চাকিরেত তারা নতুন ােট আেস। িবেশষকের নীলার পেদা িতেত 

তা আেরা সুিবধা হয়। নীলার অিফেসর বেসর সে  ভাব থাকায় নীলার আেরা পেদা িতর 

স াবনা থােক। নীলারই কথায়— 

“শ ামেল ু তার ওপের ওঠার িসঁিড়। এখন ওঠার মুেখ, তরতর কের উঠেছ 

শ ামেল ু। স এেগােল নীলাও এেগােব। তার মােন আরও টাকা, আরও সুখ, আরও 

া ।”১৯  

শ ামেল ুর সে  নীলার ভাবটা অসীম িঠকভােব নয়িন। তােদর মলােমশায় অসীম 

সে হ কেরেছ। িবেশষকের িতিদন শ ামেল ু নীলােক গািড় কের বািড় প েছ দওয়ার 

ব াপারটায়। নীলােক চাকির ছেড় দওয়ার কথা বেল অসীম। সাবধান কের দয়। নীলা 

অসীমেক বাঝায়, “ স উঠেল অসীমও উঠেব। আজ যা হে  কালও য তা হেব তার মােন 

নই কানও, সমেয় সব িঠক হেয় যােব।”২০ এেগােত চাইেল চাকিরটাই তার আ য়। 

িক  যেতা িদন গেছ তেতা শ ামেল ুর সে  নীলার মলােমশা বাড়েত থােক। 

শ ামেল ুর াট পয  নীলা এেগায়। তােদর মলােমশাটা আর গাপন থােকিন। অসীেমর 



              
 

সে হ আেরা বেড় যায়। অসীম বেল, ‘‘চাকির ছাড়েলও ভাব তামােক ছাড়েব না। … 

দির হেয় গেছ।’’২১ ধীের ধীের তােদর দা ত  স কটা ভাঙেত থােক।              

নীলা এেতািদেন অসীমেক িচেনেছ। সে হ ছাড়া আর িকছুই পায়িন অসীেমর চােখ। 

নীলা দুই পু েষর মাঝামািঝ থাকেত চায় না। আ হত া কের এর সমাধান খঁুজেত চায়। 

বাঝােত চায় স অসীমেকই ভােলােবেসেছ। িক  নীলা আ হত া করেত পাের না। মেনর 

িভতর এক অস ব য ণা অনুভব কের স। শূন তায় ছুেঁয় যায় তার সম  আকাশ। মেনর 

িভতর একটাই কথা ঘুরপাক খায়, অসীম বেলিছল, চাকির িনেয় বাঁচেত, তােক িনেয় নয়। 

নীলা কােনা িকছুেতই মেনােযাগ িদেত পাের না। 

নীলা একবাের আধুিনক নারী। অসীেমর িশকলবাঁধা হাত স মেন িনেত পােরিন। 

চাকির কের িনেজর মেতা কের বাঁচেত চেয়িছল। িনেজর ছােটা ছােটা েলােক পূরণ 

করেত চেয়িছল। অসীেমর এক ঁেয়িম ভাব আর সে হ তােক সটা করেত দয়িন। তাই 

নীলা একা বিরেয় পেড়েছ িন ে শ যা ায়। মুি  খঁুেজেছ িনেজর মেধ ।  

১. খ. ধান পু ষ চির  : 

িদেব ু পািলেতর উপন ােসর ধান পু ষ চির রা সুেযাগ পেলই সমােজর সব 

অনুশাসনেক গলাধঃকরণ কের নীিতর বাইের যেত ি ধা কেরিন। আবহমান সং ােরই 

সমিপত হেয় জীবন কািটেয় িদেয়েছ অেনেকই। অেনেক সুিদেনর ে  িবেভার থেকেছ। 

অেনেক মশ বদেল-যাওয়া এবং বদলােত চাওয়া মানিসকতা িনেয় দখা িদেয়েছ।  

কথক (নামহীন যুবক) :   

‘েভেবিছলাম’ উপন ােসর ধান চির  একজন নামহীন যুবক। তার বয়স িতিরশ বছর। 

উপন ােস বকার , মহীন জীবন, সংশয়, সংকট এবং ব থতার মেধ  স িনেজেক খঁুেজ 

চেলেছ। তার এই জীবনকািহিনর সে  লখেকর ব ি গত জীবেনর িত িবও ধরা পেড়।  

যুবকিট একজন সাধারণ মধ িব ে িণর। একসময় স িব েসৗ েযর িত পাগল 

িছল। িক  বয়স িতিরেশর কাছাকািছ এেস কমহীনতার কমে  তােক িঘের ধের। তার 

চােখ তখন সবিকছু অিব ােস পিরণত হয়। একিট সংবাদপ  অিফেস চাকির পায়, িক  



              
 

িবিভ  ঘটনাসূে  অিফেসর ম ােনজারসহ অন ান েদর িত স িব াস ধের রাখেত পােরিন। 

অিফেস আভ রীণ রাজনীিতর িশকার হেত হয় তােক। স মেন ােণ কাজ করেলও কােরা 

িত আ াভাজন হেত পােরিন। অিফসকমীরা সুব বহােরর আড়ােল তােক ব বহার কেরেছ। 

বিশ সৎ হওয়ায় তােক গণপিতর মেতা অসৎ মানুেষর কােছ ব ে র পা ও হেত হয়। 

আবার সন র মেতা অিফসােরর মন পাবার জন , তােক তার সুনজের আসার চ া 

করেত হেয়েছ। ব ু  বীেরেনর িমকা শ ামলীর তারণার খবর েন কথক আেরা বিশ 

মানুেষর িত িব াস হািরেয় ফেলেছ। মানুেষর িত ভ ািম, তারণা, িব াস হারােনা— 

এসব িকছু তার মনেক িবিষেয় তুেলেছ। হ    িডপাটেমে  তদ  করেত িগেয় জানেত 

পাের, স ানস বা নাস ীিতলতা সরকারেক কােজ অনুপি ত থাকার জন  কাজ থেক বর 

কের দওয়া হেয়েছ। অথচ তার মাসমাইেন ন ই টাকা কউ একজন িতমােস তুেল 

িনেত থােক। িবধবা ীিতলতা যার খবরটুকুও জােন না। অনাহাের িদন কাটা ীিতলতার 

কথা খবেরর কাগেজ আনেত চাইেল হ    অিফসােরর কারসািজেত কথকেক ফঁেস যেত 

হয়। এই ঘটনার একমাস পের কথকেক চাকির থেক বরখা  করা হয়। াধীনতা পরবতী 

পাঁচ-ছেয়র দশেকর িবপ তা এই চির িটর মধ িদেয় লখক তুেল ধেরেছন। একজন 

চাকিরহীন যুবেকর আশা ও আশাভে র কািহিনর সে  িনেজরও জীবন িমিলেয় দন লখক 

িদেব ু পািলত।    

দাশরিথ িম  :    

‘সি ণ’ উপন ােসর ধান চির  দাশরিথ িম । খুবই সামান  বতেন করানীর চাকির 

কেরন। তার উপাজেন সংসার চেল না। উপাজনশীল বেড়া ছেল কনক সংসােরর যাবতীয় 

ভার বহন করেতা। কনেকর আকি ক মৃতু েত সংসােরর সম  দািয়  তার উপর এেস 

পেড়। িভেড  ফা  সহ য টাকা িছল সবটাই ছেলর িচিকৎসায় ব য় কেরন। ফেল 

সংসার চালােনা তার পে  অস ব হেয় দাঁিড়েয়েছ। তার উপর িববাহ উপেযাগী দুই মেয় 

তার ঘাড় থেক ঝুলেছ ‘প ারািলিটক’ হােতর মেতা। তার চাকিররও আর মা  দুই বছর 

বািক। পুে র মৃতু েত স িন , শূন  ও িবষ তায় তিব ত হয়। লখেকর কথায়— 



              
 

“ দেখই মেন হয় িনয়মানুবিততায় বাঁধা মানুষিট— থিল হােত বাজাের যান সকােল, 

অিফেসর সমেয় অিফেস, ফরার িভেড় অন মন  চেয় থােকন দূের, আর িচ ায় 

ঘুম হয় না রােত।”২২  

জীবেন চলার পেথর এই সি েণ দাঁিড়েয় িন মধ িব  িণর করানী দাশরিথ 

িম র ািজক য ণার কথা লখক উপন ােস ফুিটেয় তুেলেছন। পু েশাক িনেয় দাশরিথ 

িনিবকার এবং উদাসীন। সবসময় তার মজাজ । মুেখর ভাষা ও আচরেণ বসামাল 

হেয় পেড়ন। ছেলর া শাি র জন  া ণেক পাঁচ টাকা বিশ িদেত চানিন। বরং 

া েণর গােয় হাত িদেয়েছন। া েণর নামাবিল রা ায় ফেল িদেয়েছন। ি  মেন 

িচৎকার কের বেলেছন, “আটা  বছর বয়েস িনেজর হােত স ানেক পুিড়েয় এেস গ াঁট হেয় 

বেস আিছ। কাউেক ভয় পাই না। াে র মুেখ লািথ মাির— ”২৩  

সামিয়কভােব জীবনযুে র লড়াইেয় দাশরিথ হের গেছন। কেয়কটা টাকা বাঁচাবার 

জন ই িতিন আজেকর িদেন রা ায় নামেলন, মানস ান ন  করেলন। তার য ণাদ  িবকৃত 

আচরণ আেরা ধরা পেড় ছেলর ইনিসওেরে র টাকায় র ু েরে  খেত ঢাকার পর। 

কালােশৗেচর সময়ও িতিন সব াসী ু ধা িনেয় কাটেলট ও কিফ খেয়েছন। অেনকটা লাভী 

ও আ েকি ক হেয় পেড়েছন িতিন। আসেল জীবেনর কােছ হার মানেত পােরনিন 

দাশরিথ। িবেবকেবােধ ছেলর ব ু েদর একিদন ইনিসওেরে র টাকায় খাওয়ােত 

চেয়িছেলন।   

মেন রাখেত হেব, য সমেয় উপন াসিট রিচত তখন বাংলায় যু  সরকােরর 

চরম টালমাটাল অব া। আিথক মূল বৃি র ফেল সাধারণ মানুষ িদশাহীন। না খেত পের 

মানুষ পেথ বেসেছ। এই অব ায় তবু ভাঙােচারা রাজনীিতই িছল িনর  অসহায় মানুেষর 

শষ আ য়। উপন ােসর শেষ দখা যায় পু েশােকর য ণােক সহ  কের অবলীলায় 

দাশরিথ িমিছেল যাগদান কেরেছন— 

“িমিছেলর মেধ  িমেশ অন েদর সে  আকােশ মুিঠ তুেল াগান িদেত িদেত এিগেয় 

চেলেছন দাশরিথ। এেতা িদেন আেরা শীণ হেয়েছন, আেরা নু । িক  এই মুহূেত 

অদৃশ  কােনা শি  ওরঁ মুেখ তী  ত য় এেন িদেয়েছ।”২৪  



              
 

িন মধ িব  িণর মানুষেদর রাজনীিতই িছল িতবােদর সুর। তারা সারাজীবন 

িকছু না পেলও িমিটং-িমিছেল অনায়ােস যাগ িদেয়েছ। মার খেয়েছ িক  িপিছেয় পেড়িন। 

দািরে র সীমাহীনতায় ভেস গেছ তােদর ঘর-সংসার, পিরবার। িক  বাঁচেত ভােলিন। 

 দেখ গেছ যিদ জীবেন কােনািদন সুখ আেস। তাই উপন ােসর শেষ দাশরিথর 

মুি ব  হাত ওপেরর িদেক ওঠােনা এবং তােত িমি ত সাধারণ মানুেষর িতবােদর সুর। 

লখক এই চির িট সৃি  কের আমােদর এই বাতাই িদেত চেয়েছন হয়েতা।   

রামতনু সাম :   

‘স ক’ উপন ােসর ধান চির  রামতনু সাম। স একিট বেড়া ফােমর ম ােনিজং 

িডের র। িব াপন জগেতর একজন কৃতী পু ষ বেল তার সুপিরিচিত। রামতনু সাম 

কাজপাগল মানুষ। কুিড় বছেরর চাকির জীবেন স একবারও ছুিট নয়িন। কা ািনর 

উ িতর জন  স িটনমািফক কাজ কের গেছ। অস ব তার িন া। িনেজর ধীশি , 

বুি ম া এবং আ িব ােসর ফেল অন ান  কা ািনর অ াকাউ  স িছিনেয় িনেত পাের। 

ছােটা ছােটা িতেযাগী এেজি িল তােক স ান কের, ভয়ও পায়। এরকম একজন 

মানুষ অিফসকমী অ বয়সী নীরার িত পাগল। তােক িঘের অৈবধ স েকর সে েহ 

রামতনু পািরবািরক িদক থেক িবপয । নীরার সাি ধ  তােক প া  বছর বয়েসও তা ণ  

িফের িদেয়েছ। নীরার চুল, শরীেরর গ  তােক িবিবধভােব আকষণ কের। অেনক সেচতন 

হেয়ও স নীরার মােহর গভীের তিলেয় যেত থােক। িক  নীরার িত মাহ , দুবল 

হেলও কখনই রামতনু তার আ মযাদা িবসজন দয়িন। নীরােক ক  কের পিরবােরর 

লাকজন, পাড়া িতেবশী সকেলই তােক ভুল বুেঝেছ িক  নীরার িত স কােনা খারাপ 

ব বহােরর সুেযাগ নয়িন। তার িত সকেলর অেহতুক সে হ তােক মানিসকভােব িবপয  

কের তােল। মশ িনঃস  হেয় পেড়েছ স। আবার পুে র কােছ ীর অপমােনর কথা 

েন িনেজর মযাদাপূণ আসন ানচু ত হওয়ার দুঃেখ তার মন অবস  হেয় পেড়েছ।  

এরপর রামতনু পািরবািরক জীবেন িনেজর ভূিমকার বদল ঘটায়। এখন স 

বিশকের পিরবারেক সময় দয়। অসংখ  কাজ থাকা সে ও পু বধূেক িনেজ গািড় কের 

বােপর বািড় প েছ িদেত গেছ। সখান থেক িফের দীঘিদন পর ীর সে  দিহক 

স েক িমিলত হয়। শারীিরক তৃি  পেলও মেনর শাি  পায়িন। কােজর চাপ আর 



              
 

পিরবােরর ব ন থেক বরেত পােরিন। ফেল বল আ িজ াসার স ুখীন হয়। মশ 

অ কার ছেয় ফেল তার মনেক। সবিকছু থেক মুি  চেয় শূন  আকােশর িদেক তািকেয় 

থেকেছ। িনঃস , একাকীে  কাটেত থােক তার িদন। উপন ােসর শেষ ী-স ানহীন হেয় 

রামতনু নীরার ােট আেস শষ আ েয়র জন , িক  নীরাও তােক আ য় দয়িন। সম  

স েকর ব ন িছঁেড় স মশ একা হেত থােক।         

রামতনু চিরে র মেধ  দুিট িদক ফুেট উেঠেছ। একিদেক কাজপাগল এক কৃতী 

পু ষ— যখােন স সৎ, কমপটু, শৃ লাপরায়ণ। আর অন িদেক পািরবািরক চােপ িকংবা 

অপমােন নীরার অনাকাি ত আচরেণ িবি ত ও িব া  অসহায় এক বৃে র ছিব ফুেট 

ওেঠ। 

ি য়নাথ মজুমদার :   

‘আমরা’ উপন ােসর ধান চির  উপন ােসর কথক ি য়নাথ মজুমদার। তার বয়স চৗি শ। 

এম. এ পাশ কের একিট বসরকাির অিফেস চাকির কের স। িনেজর বসতবািড় িকংবা 

স ি  বলেত তার কােনািকছুই নই। িন মধ িব  িণর এই চির িটর মধ িদেয় লখক 

ফুিটেয় তুলেত চেয়েছন জগৎ ও জীবেনর অিনবায গিতেবেগ চিরে র িববতন। সই সে  

লখক িনেজেকও ি য়নােথর মেধ  িতি ত কেরেছন। তাঁর আ ৈজবিনক রচনা ‘িকছু 

ৃিত, দুঃখেবাধ, িকছু অপমান’ ে  বেলন— 

“ি য়নাথ মজুমদােরর  অি ে র মেধ  মাগত খলা কের চেলেছ ব ি  ও 

লখক।...ি য়নাথ, আর য তােক সৃি  কেরেছ স, এক লাক নয় ; িক  তার বুেক 

ও অনুভেব তার সৃি  কতার হােতর ছাপ িক থাকেব না।”২৫  

ি য়নাথ মজুমদার ব সেচতন এবং আেবগহীন এক ব ি । নদীর জল, জাহােজর 

বাঁিশ িকংবা সূযাে র লাল রেঙর িত তার কােনা দুবলতা নই। তেব অপমান তার খুব 

মেন থােক। ‘ইি েপে ’ আর ‘িরপাবিলক’ শ  দুেটা তার লখায় একবার জায়গা বদল 

করেল অিফেস তােক িনেয় অেনক হাসাহািস হয়। অিফেসর বস তােক আলাদা কের ডেক 

বেলন, ‘কী রকম মানুষ মশাই আপিন!’ ইি য়ান িহি র এমন ই রট া  একটা িদন, তাও 

িলেয় ফলেলন’। ি য়নাথ সই অপমােনর িদনটা মেন রেখিছল চৗ ই অগা । 



              
 

এই ি য়নােথর ালা চুর। সবিকছুেত হণীয় না হবার ালা। স সাজা রা ায় 

হাঁেট চলমান িভেড়র গােয় গােয় ঘাম ও বঁেচ থাকার গ  কেত কেত। চ  ােভ, 

রােগ চারপােশর গতানুগিতক বঁেচ থাকার বৃ  থেক বেরােত পাের না। একসময় ি য়নাথ 

িনেজেক বলেতা, ‘িনি ে  প াপ করার মেতা একটা িনরাপদ জায়গা পয  খঁুেজ পাি স 

না!’ অতীতহীন, ভিবষ ৎহীন ি য়নাথ কােনা িনিদ  কািহিনর মেধ  ঘারােফরা কের না। 

চলমান অথচ িনত িয় ু  এক বতমােনর উদাসীন অংশীদার স। িবধানচ  রায় বলেত 

এখন স িবধান সরণীই বােঝ। িণেকর ভােলাবাসায় িমকা তনু র জন  বিশ ির  

িনেত পাের না। তােক িবেয় করেব, স আ াসও িদেত পাের না। এইভােব নব ি কতায় 

ি য়নাথ আ -উে াচন কের যায়। দিখেয় দয় কীরকমভােব বঁেচ আিছ আমরা।  

এই ি য়নাথ গ  লেখ, কােনাটা ছাপা হয়, কােনাটা হয় না। ািফক পুিলস শ ু  

িকংবা িবধবা অমলািদেক িনেয় লখা গ  স াদক কন ফরত দয় তা বুঝেত পাের না। 

সুধা, তনু , কৗিশক, মীনােক িনেয়ও একটা গ  িলেখ ফেল ‘আমরা’। এই গে  জীবন 

গিত পায়। চির রা িনেজেদর জীবেন থেম থােক না। তারা ‘িবষয়েক িস লাইজ’ কেরেছ। 

িক  ি য়নাথ এ গে র চির  হেয় ওেঠিন। কননা তার চলা িনেজর িভতেরর িদেক, 

কাথাও না কাথাও িনেজর সে । 

এই উপন ােস রাজৈনিতক পালাবদেলর ইি ত আেছ। পি মবাংলায় কংে েসর 

ম ীসভােক ভেঙ থম যু  সরকার িতি ত হয়। জনগণ িন দয় ‘যু  

িজ াবাদ’। িক  ি য়নােথর মেন এই রাজৈনিতক পালাবদল কােনা সাড়া ফেলিন। স 

তার অধেচতন, অসাড় মন িনেয় িনেজর মেনাবৃে  ঘুরপাক খায়। আসেল আথ-সামািজক 

এবং রাজনীিতর চােপ সবিকছুই তার মেন হয় আেবগহীন এবং হীন। ভাগ ও 

ভাগহীনতার মেধ  কােনা সদথক িদক স খঁুেজ পায় না। এই চির িটর মধ িদেয় লখক 

একক মানুেষর অি হীনতার কথা তুেল ধেরেছন।  

দী  রায় :   

এইরকমই আর একিট চির  ‘িবিন  উপন ােসর দী  রায়। সও কাজপাগল মানুষ। 

িহ ু ান ফ ার কা ািনর ম ােনিজং িডের র স। িব াপন জগেত লড়াকু মানিসকতা 



              
 

িনেয় স িনেজর সাফল  এেনেছ। আেরা সাফেল র আশায় িনরলস পির ম কের চেলেছ। 

স একই সে  রামতনু সােমর সমেগা ীয় এবং িত ী।  

িনরলস কােজর চােপ রামতনু সােমর মেতা সও পিরবারেক সময় িদেত পােরিন। 

সংসার তার কােছ নহাত এক অভ ােস পিরণত হেয়েছ। দািয়  আর কােজর জন  স 

সম  স েক অনায়ােস উেপ া করেত পাের। তাই অথ আর স লতা িদেয়ই সংসােরর 

অবিশ  দািয়  তােক পূরণ করেত হয়। 

গভীর অধ বসায়, দ তা আর আ িব ােস িব াপন সং ার িতি ত কৃতী পু ষ 

রামতনু সামেক িপছেন ফেল িদেয়েছ দী  রায়। তার কােছ অভী  পূরণই মূল কথা। 

াথিসি র জন  িনেজর ীেকও স অ ি েত ঠেল িদেয়েছ। অিফসকমী সুনীতােক ব বহার 

কেরেছ অন  কা ািনর অ াকাউ  হ গত করেত। ‘স ক’ উপন ােস রামতনু সামও 

নীরােক একইভােব ব বহার কেরিছল। তােদর কােছ নারী হেয় উেঠিছল পণ । আবার 

অ াকাউ  হােত চেল এেল সুনীতােক গািড় থেক নািমেয় দবার পর ি তীয়বার আর তার 

িদেক তাকাবার েয়াজনও মেন কেরিন দী । এইভােব দী  রায় এক াথবাদী, সুিবধাবাদী 

চির  হেয় উেঠেছ।  

রামতনুর মেতা দী র জীবনও পালেট গেছ। সময় আর পিরি িত এক থােকিন। 

তার জীবেনও একটা অপূণতা িছল। যা তােক মশ  িনঃস তা আর শূন তার িদেক ঠেল 

িদেত থােক। বাইের যেতাটা শি শালী, িভতের তেতাটাই েয় যেত থােক স। প া  

বছর বয়েস রামতনু সাম ী-পু -পু বধূ- মেয়-জামাই— সকেলর সফল স ল বৃে  

থেকও অ  বয়সী নীরার আকষেণ িনেজেক জড়ােত থােক। রাে  ঘুম না-আসা পয  

শূন তার অনুভেব ভয় র অসহায় লােগ তার। যন দাঁড়াবার মেতা কােনা জায়গা নই। 

ভরসা করার কােনা অবল ন নই। িনেজর গড়া সুখ- ৃিত-লাবণ ময় সংসাের িনেজই আজ 

স স ূণ িবি  হেয় পেড়েছ। দী  রায়ও উপন ােসর শেষ একা হেয় পেড়। ব িদন পর 

মৃত িপতােক ে  দেখ চােখ জল আেস তার। মা- ক টাকা পাঠােনার ব াপারটা যােত 

ভুেল না যায় সজন  ি প ব  থেক কাগজ িনেয় িলেখ রােখ। ছেল পাপুর ে র উ র 

িদেত িগেয় আ িজ াসায় বেল ওেঠ— 



              
 

“িবেহভ ইওরেসল  ! লােক তামােক ‘হাটেল  ’ বেল জােন— শরীর, া , বুি  

আর লে র একা তায় দয় বেল িকছুর েয়াজন তুিম বাধ কেরািন কখনও। 

একরােতর দুঃ  আর ৃিতর ভাের এতখািন িবচিলত হওয়ার িকছু নই। মৃতু  

াভািবক।”২৬  

এইভােবই সমেয়র চােপ জীবন আর জীবেনর অথ কেতাখািন বদেল গেছ লখক 

তা দী  চিরে র মধ িদেয় দিখেয় িদেয়েছন।   

তীন :    

‘চির ’ উপন ােসর ধান চির  তীন। স কেলেজর অধ াপক। ামী- ীর দা ত  

স েকর মােঝ তৃতীয় পু েষর েবেশ স মানিসকভােব িবপয । ীেক বিশ াধীনতা 

িদেত িগেয় ভুল কেরেছ। কেলেজর অধ াপক ব ু  নৃিসংহর সে  অৈবধ স েক জিড়েয় 

পেড় তার ী আহামির। তীন অেনকটা খামেখয়ািল, ভাবুক কৃিতর। পরপু েষর সে  

অৈবধ মলােমশা করা সে ও স ীেক িকছু বলেত পাের না। ধু টর পায় তােদর 

দা ত  স ক ভাঙেনর মুেখ। উে া িদেক পাশ িফের শায় তারা। এই দূর  দুজনেকই 

ভািবেয়েছ। এক ধরেনর অ ি  আর মানিবক াি েত িদন কাটেত থােক তােদর। “ইে  

কের আজকাল অেনকটা সময় বাইের কাটায় তীন।…মেন হয় ইিতমেধ ই অেনকটা হের 

গেছ স— স বত কােনা িদিনই িফের পােব না পুরেনা আবহ।’’২৭   

তীন বদেল যেত থােক। ীর সে  দূর  তীন িভতের িভতের মেন িনেত পাের 

না। তাই স কেলজ ছা ী তৃণার সে  এক ধরেনর জার কের িমশেত থােক। তৃণার সে  

মলােমশায় তীেনর মেন লাভ সৃি  হয় িক  িনেজর নীিতেবাধ থেক তীন সের আসেত 

পাের না। নৃিসংহ যেতাটা সহেজ তার ীর সে  াভািবক হেত পেরেছ তীন তেতাটা 

তৃণার সে  হেত পােরিন। আহামিরেক স একসময় খুব ভােলাবাসেতা। তৃণার মেধ  স 

িনেজর ীর ছায়া দখেত পায়। তাই কাথাও কােনা আ য় পায়িন তীন। তার স েক 

লখক বেলেছন— “স বত একটু বদেল গেছ তীন। ভাব এমিনেতই তার চাখমুখ জুেড় 

ছিড়েয় রােখ ভাবুকতা; কথা যেতা না বেল তার চেয় বিশ ভােলাবােস নেত। ব ু , 

সহকমী বাঁ ছা েদর সামেন হািসই তাঁর াভািবক অিভব ি । এ ক’িদেন একটু একটু কের 

বদেল গেছ স। কেলজ আেস, ােস যায়— সবই ায় য চািলত; াফ েমর িবিভ  



              
 

আেলাচনা থেক িনেজেক আড়াল কের রােখ খবেরর কাগজ বা ম াগািজেনর িত মেনােযাগ 

বািড়েয়। একসময় চেল যায়।”২৮   

িশিশর রায় :     

‘একা’ উপন ােসর িশিশর রায় এেদরই উ রািধকারী। স চ  আ -অহংকারী। খ ািতর 

দে  তার পা মািট শ কের না। স সুিবধাবাদী, াথবাদী। মদ আর যৗনতা তার বেড় 

ওঠার মূল আ য় ল। একজন ভী  মধ িব ে িণর িতিনিধ হেয় উেঠেছ স। স স হাম 

কা ািনর িতন ন র পদমযাদার অিধকারী। তার কােছ নারী কােনা মযাদা বা স ান 

পায়িন। ী থাকা সে ও মেদর নশায় অন  নারীর িত সহেজই আস  হেয় পেড়েছ। 

িনেজর ী তার কােছ একিট ‘ াণহীন ব মা ’।  

িশিশর রায় আ েকি ক চির । স ধু িনেজেক িনেয়ই ভেবেছ। ীর চািহদা বা 

ব ি  গত ই ার কথা একবারও ভােবিন। তাই তার ী লা ঘুেমর বিড় খেয় আ হত ার 

মধ িদেয় মুি  খঁুেজেছ। এেতা াচুয, এেতা া ে র মেধ ও হঠাৎই লার মৃতু েত 

িশিশর একা বাধ কের। িনঃস তা াস কের িশিশেরর কােজর সময়, বঁেচ থাকার সময়। 

তার িবেবক হেয় আেস ােমর বৃ  মা ার নীরদ ভ াচােযর মেতা। পুরেনা ছাতা হােত 

আটেপৗের পাশােক য দাঁিড়েয় থােক। িশিশর িফের যায় দশ-গাঁেয়র ৃিতেমদুর 

সহজসরল শশেব।  এখােনই স তার শষ আ য় খাঁেজ।  

‘স ক’, ‘িবিন ’, ‘একা’ ভৃিত উপন াস িলেত চির েলােক এক িনঃসীম 

একাকীে র মেধ  ছেড় িদেয়েছন লখক। িক  এরই িকছুটা সময় পের লখা ‘েঢউ’ 

উপন ােস আেগকার অেনক সংশয়, সংকেটর পথ পিরেয় একটা আ ােসর পথ 

দিখেয়েছন। একটা ি র িব ােস উপনীত থেক চির েলােক বাঁিচেয়েছন। সমােলাচক 

বেলেছন, ‘‘স ক আর স কহীনতার য জিটলতা িবিন  রেখিছল রামতনুেক, দী র 

ঘুেমর মেধ  হানা িদেয়িছল হঠাৎ, একা কের িদেয়িছল িশিশরেক, সই বৃ টা স ূণ হল 

‘েঢউ’-এ এেস।”২৯     

রাজৈনিতক বাবার নীিতহীনতার িবেরািধতায় অপূব বািড় ছাড়েলও সীতার মাহ 

থেক িনেজেক মু  করেত পােরিন। ‘আমরা’ উপন ােসর ি য়নােথর মেতা সও অপমান 



              
 

সহ  করেত পােরিন। অপমানেবাধ অি  িচিনেয়িছল তােদরেক। এরফেল তী  অিভমান 

িনেয় কা ািনেত রিজ  েনশন লটার িদেয়িছল। তারপর ায় উে শ হীন এক শূন তার 

অনুভূিত িঘের ধের তােক। সীতার িত য াধ, ঘৃণা, অিভমান তা অন  এক বােধ 

স ািরত হয়। অন ান  চিরে র মেতা এখােনও অপূব আকােশর িদেক একা  দৃি েত 

তািকেয় মুি  খঁুেজেছ। উপন েসর শেষ হাসপাতােলর সামেন িলর উপর সাদা চাদের 

ঢাকা সীতার বুেকর মেধ  িনেজর ভাঙােচারা মুখটা নািমেয় িনেয় এেস অপূবর কা া 

হাহাকাের ভেঙ পেড়— ‘েনা, ইউ কান   গা লাইক িদস’। ‘স ক’ উপন ােস কম বয়সী 

মেয় নীরার সে  রামতনুর স ক মেন িনেত পােরিন তার ী, নীরাও শষ পয  িফিরেয় 

িদেয়িছল রামতনুেক। ফেল রামতনু একা হেয় পেড়। এই একাকীে র মেধ  লখক তােক 

রেখ িদেয়িছেলন। ‘িবিন ’ উপন ােসও দী  রায় ী-স ান ছেড় গেল একা হেয় পেড়। 

‘একা’ উপন ােসর িশিশর রায় িনঃসীম একাকীে  ভােগ। িক  ‘েঢউ’ উপন ােসর শেষ 

অপূব ভেস যায়িন। সীতার নাবালক ছেল বাবলুেকও অসীম মমতায় িবমলকৃ  আগেল 

রেখেছ।                 

অেশাক :   

‘বৃি র পের’ উপন ােসর ক ীয় চির  অেশাক। অেশাক াম বাংলার ছেল। চাকিরর সূে  

কলকাতায় থােক। িতন কূেল তার কউ িছল না। াম বাংলােক ভােলাবাসার ছেল অেশাক 

কলকাতায় আসার সময় তার মেন হেয়িছল, জীবন অথহীন হেয় পড়েব। একসময় অব  

অিভমােন তার আ হত ার িচ া আেস। িক  কলকাতায় এেস গ া নদী তীরবতী কৃিত 

আর তার আশপােশর মানুষ েলার সে  তার িনিবড় স ক গেড় ওেঠ। এখানকার নদী, 

ঘাস, মািটর সং েশর সে  স একা  হেয় যায়। 

“একা এেস দাঁড়ােল পৃিথবীর িনজনতম জায়গা বেল চনা যায়। জেলর পর জেলর 

অিবি  বাহ সহেজই এেলােমেলা কের দয় ভাবনা েলা।… ধু বুঝেত পাের 

নদীটা তােক টােন। িনজনতা তার খুব ি য় নয়, িনঃস তায় বরং একটু ভয়ই লােগ। 

তবু আেস, দাঁিড়েয় দেখ।”৩০  

িনেজর াম থেক এেস থেম অেশাক শ াম েদর বািড়েত সাত িদন কাটায়। এই 

কেয়কিদেনই তােদর বািড়র সে  স ঘিন  হেয় ওেঠ। শ াম র মা রাজবালা দবী তােক 



              
 

িনেজর স ােনর মেতা দেখ। শ াম র দাদা িবষােণর সে  তার গলাগিল ভাব। একসে  

নদীেত িছপ িদেয় মাছ ধরেত যায়, ফুটবল খেল, িসেনমা দখেত যায়। এইভােব তার 

িদন েলা ভােলাই কাটিছল। িক  পরপর কেয়কিট ঘটনা তােক এবং পাড়া িতেবশীেদর 

এেতাটা িবপয , অসহায় কের িদেয়েছ যার ফেল মানুেষর সে  মানুেষর স কটাই যন 

ন  হেয় গেছ। তার মেন হেয়েছ, সময় মশ ছােটা হেয় আসেছ, কেম যাে  

ভােলাবাসার মানুষ। স জােন এখানকার মানুষ তার কউ নয়। ৃিত ছুেঁয় ছুঁেয় হয়েতা 

িকছুটা যাওয়া যেত পাের। রাে  িবছানায় েয় নেত পায় িনঝুম হেয় যাে  শহরটা। 

একিদন সব থেম যােব। েয় থাকেত থাকেত আদ  িবষােদ ম  হেয় পেড়। এই শহেরর 

ভাঙােচারা, িববণ অি ে র মেধ  থেক এখন কাথায় স িনেজেক খঁুেজ পােব তার চ া 

কের।     

িদেব ু পািলেতর উপন ােস ামবাংলার কথা নই। সবই নগর কলকাতার মধ িব  

িণ। তাই অেশাকও াভািবক ভােব নগর কলকাতার ব  জীবেন এেস পেড়েছ। শহর 

জীবেনর অিভ তা, কদযতা একজন ামবাংলার ছেলেক কমন ভািবত কের তাই 

লখক তার মধ িদেয় ফুিটেয় তুেলেছন। 

রজত :   

িদেব ু পািলত ছয়-সােতর দশেকর অি রতার আবেত িনরাপ া হারােনা ত ণ-ত ণী 

থেক  কের পূণবয়  মানুেষর অসহায়তার িচ  ফুিটেয় তুেলেছন। রাজনীিত নয়, 

রাজৈনিতক পিরি িত এবং পুিলিস ব ব ার সি িলত ফাঁেদর মেধ  পেড় যাওয়া িভ  িট   

যারা তােদর কথা তুেল ধেরেছন— ‘উেড়ািচিঠ’, ‘সহেযা া’, ‘গৃহব ী’ ভৃিত উপন ােস। 

সােতর দশেকর রাজনীিত আর কেলজ-িব িবদ ালেয়র ছা েদর মেধ  অিবে দ  সংেযাগ 

িছল। ‘উেড়ািচিঠ’ উপন ােসর চির রা তােদর চৗ -পেনেরা বছর বয়স থেক চি শ-পঁিচশ 

বছর বয়েসর মেধ  ঘারােফরা কেরেছ। এেদরই িতিনিধ রজত। স উপন ােসর ধান 

চির । মধ িব  সমােজর ভী , দুবল, অসহায় বাঙািল চির  থেক স স ূণ পৃথক। 

সমােজর সবরকম আব তােক স িতবাদ জািনেয়েছ। স িনভীক। ু েলর উঁচু ােস 

থাকার সময়ই একিদন তােক িবনা কারেণ পুিলস ধের িনেয় যায়। ু েলর হড মা ারসহ 

অন ান  িশ াকমীরা কউই এর কােনা িতবাদ কেরনিন। বরং হডমা ার মশাইেয়র 



              
 

উি  ‘আিম িতবাদ করার ক? পুিলেসর অডার!’ িনরাপেদ গাঁ বাঁচােনা হডমা ােরর 

দুবল, ভী  ভাব সমােজর িনঝ াট মধ িব  বাঙািল চির েক মেন কিরেয় দয়।  

রজত পেনেরা মাস জল খােট। জেল অেনক মার খায়। িক  ভেঙ পেড়িন। জল 

থেক িফের এেস িব িবদ ালেয় ভিত হয়। এবার স তার সাহিসকতার পিরচয় একাই 

িদেয়েছ। াস চলাকালীন িব িবদ ালেয়র ইউিনয়েনর ইেলকশেনর জন  ভাট চাইেত আসা 

রাজৈনিতক কমীেদর সরাসির আ মণ কের। ভাট চাইেত আসা াথী ও তার সমথকেদর 

সে  মারিপট কের। রজেতর পােশ কউ এেস দাঁড়ায়িন। মতার রাজনীিতর অত াচারেক 

রজত মেন িনেত পােরিন।  

জল থেক বিরেয় এেস বলা যায় রজেতর নবজ  হেয়িছল। কা াকািট িকংবা 

ভােগ র উপর কােনা দাষােরাপ কেরিন। তার বাবা-দাদা কউ আর আ য় দয়িন তােক। 

এমনিক তার দাদা মােস মােস য টাকা পাঠাত পড়া নার জন , সটাও ব  কের িদেয়েছ। 

রজেতর পে  পড়া না চালােনা কিঠন হেয় পেড়িছল। বুেক অসহ  য ণা িনেয় িনেজর 

লড়াই িনেজ কের গেছ স, কােনারকম ভােগ র দাহাই দয়িন। বরং ঘুণধরা প ু 

সমােজর িব ে  িতবাদী হেয় উেঠিছল। তার অ রা া বেল ওেঠ, ‘আিম ধু িচেন রাখিছ 

এই ঘা- েলােক, আর তামােদর।...েতামরাই আমার জার বািড়েয় িদ ’।  

এই বয়েসই রজেতর মেধ  খঁুেজ পাওয়া যায় নীিতেবাধস  একিট মানুষেক। য 

সমােজর সম  পি লতােক দূের রাখেত চায়। সমাজেক গেড় তুলেত চায় সু  ও াভািবক। 

িমকা টুপুেরর ভােলাবাসা তার এই মেনাভাবেক আেরা বািড়েয় দয়। টুপুেরর সম  ল া, 

সংেকাচ মুেছ িদেয় সহানুভূিতেত তােক কােছ টেনেছ। আেলার পথ দিখেয়েছ।  

উপন ােসর শেষ মধ িব  আপসকামী মেনাভাবাপ  তার বাবার কােছ রজত ঘৃণায় 

যায়িন। রজেতর লড়াই িছল সম  িসে েমর িব ে । িক  একার পে  বদল ঘটােনা তার 

পে  স ব হয়িন। তাই লখক সেচতনভােব ‘সহেযা া’ উপন ােসর ধান চির  আিদত  

রায়েক িনেয় এেলন।  

 



              
 

িবমান মজুমদার :   

‘অহ ার’ উপন ােসর ধান চির  িবমান মজুমদার। স মােক াইল ফােমর একজন ভােলা 

কমী এবং স বুি মান। খুব সহেজই িনেজেক িবে ষণ কের িনেত পাের এবং েয়াজন 

মেতা িনেজেক িনয় ণ করেত তার অসুিবধা হয় না। স ধীর, ি র, সামান  ব াপাের 

িবচিলত হবার মেতা মানুষ নয় স। স যুি বাদী, িক  মধ িব  মানুেষর মেতাই সময়িন  

এবং ছেক বাঁধা জীবেন অভ । স অিববািহত। উপন ােস জ ািত আর নীপার দা ত  

স েক স তৃতীয় পু ষ িহেসেব দখা িদেয়েছ। কুিড় বছর ধের জ ািত আর নীপার 

বািড়েত ভাড়া থােক িবমান। এই দীঘ সময় ধের তােদর দা ত  স েকর ভাঙা গড়ােক 

ল  কের স। জ ািতর রাগ, অসু তা ও দা ত জীবেন ব থতার আড়ােল নীপার িত 

তার ভােলাবাসা জ ায়। িক  পৗ েষর চেয় ামীে র জার বিশ বেল স ভয় পায়। 

আ য় িদেত পাের না নীপােক। কতব  আর নীিতেবােধর িশকেল বাঁধােক স এড়ােত 

পােরিন। ধু বুঝেত পাের জ ািত-নীপার দা ত  স েকর টানােপােড়েন সও তিব ত।  

িবমান একজন কাপু েষর পিরচয় িদেয়েছ। স সবসময় আ র া কের চেলেছ। 

সুেদ া আর নীপার মেধ  ধু িনেজর ভােলাটুকু বজায় রাখেত চেয়েছ। মধ িব সুলভ 

মানিসকতার জন  নীপা বা সুেদ ার কােছ িনিল  থেকেছ। ভােলাবাসার মযাদা িদেত 

পােরিন। উপন ােসর শেষ জ ািত মারা গেল মা ও মেয়েক সা না দওয়া ছাড়া আর 

িকছুই দখায়িন স।    

আিদত  রায় :   

আিদত  রায়ও একিট একক িতবাদী চির । স একিট বেড়া কা ািনর এি িকউিটভ 

এবং িতবাদী লখক িহসােব তার খ ািত। ‘ কাল’, ‘শ ’ ভৃিত পি কায় তার লখা 

িনয়িমত বর হয়। স বেল, “েলখক িহেসেব অন ােয়র িতবাদ করেত আিম রাইেফল 

হােত রা ায় নামব না; ণী সং ােমর িজিগর তুেল স া হাততািল পাবার িদেকও যাব না। 

আপিন তা জােনন, আিম কংে স, কিমউিন  িক নকশাল— কানও রাজৈনিতক দেলরই 

সদস  নই।”৩১ একিট খুেনর ঘটনার কােনা সা ী নই বেল আিদত েক একা লড়াইেয় 

নামেত হেয়েছ। লড়াইেয়র চহারাও পৃথক। স এক িনঃশ  িব ব। আিদত  বুঝেত পাের 

স একটা অ ুত সমেয়র মেধ  দাঁিড়েয় আেছ। য সময় মানুেষর মেনর মেধ  হািরেয় গেছ 



              
 

িব াস, িতবাদ করার নু নতম ভাষাটুকুও হািরেয় ফেলেছ মানুষ। গণতে র ক েক রাধ 

করার জন  সরকার তৎপর হেয় উেঠিছল। রা পিত শাসেন দশ চলিছল। কােনা েরর 

মানুেষরই বা  াধীনতা িছল না। সাংবািদক এমনিক িশ ীরও িনজ  কােনা াধীনতা িছল 

না। পুিলিস হামলায় ব  যুবেকর মৃতু  হেয়েছ। দেশর ভিবষ ৎ পিরি িত িনেয় উি  

অেনেকই— “গত চার-পাঁচ বছের আমােদর ব  বেয়জেদর একটা জনােরশন শষ হেয় 

গল! িব েবর  না দেখ এরা পড়া না কের সহেজই চাকির-বাকির, িত া পেয় যেত 

পারত। ভুল হাক িঠক হাক, কী অস ব সাহস, আ ত াগ! দশ একিদন এেদর িমস 

করেব। একিদন বুঝেত পারেব— ”৩২  

আবার লখক সুব ু  িম  শাসনেক আ মণ কের ‘জ ােদর শাসন’ লখার জন  

অ াের  হেয়েছ। িবে াহী লখা কািশত হওয়ায় ‘ কাল’ পি কায় সরকাির িব াপন ব  

হেয় গেছ। স াদক দবু চৗধুরী সরকাির রােষ কাশনা ব  হওয়ায় চরম আতে র 

মুেখ পেড়েছ। এরকম অব ায় আিদত  রােয়র সরকার িবেরাধী লখা কাশ করেত স 

ি ধা । এই পিরি িতেতও আিদত  মেন মেন যুে র জন  িত িনেয়েছ। 

তেব এরকম লড়াইেয় স মশ একা হেত থােক। মেন একটা বল ধা া লােগ। 

মশ অি র হেয় পেড়। স ত  কােনা রাজনীিত কের না। সবসময় িনেজর কােছ সৎ 

থাকেত স িত াব । এই সময় তাঁর লড়াইটা ধু গাটা িসে েমর িব ে ই নয়, 

িনেজরও িব ে । ঘটনািট ব ু  ডপুিট পুিলশ কিমশনার অেশাক দ েক জানােল স 

আিদত েক সতক কের দয়। ী তাও তােক সে হ কেরেছ,  কেরেছ— ‘েতামার 

হঁয়ািল িকছুই বুিঝ না। িনেজও মরেব, আমােদরও মারেব’। ীর কােছ আিদত  খালােমলা 

হেত পােরিন। স বুঝেত পেরেছ এই লড়াইটা তার একার। তার এই ভাবনা চঁিচেয় 

বলেলও কউ বুঝেত পারেব না। আসেল তার অব া হেয়েছ— 

‘আেলা-অ কাের যাই— মাথার িভতের 

 নয়, কান এক বাধ কাজ কের; 

 নয়— শাি  নয়— ভােলাবাসা নয়, 

দেয়র মােঝ এক বাধ জ  লয়;’   ( ‘েবাধ’/জীবনান  দাশ ) 



              
 

লাকাল থানার পুিলস গভীর রােত অ াের  ওয়াের  িনেয় হািজর হয় আিদত র 

বািড়। ঈ েরর িত িব াস না থাকেলও এই মু েত আিদত  ঈ েরর কােছ াথনা কের 

এক অেলৗিকক শি । সাধারণ মানুষ িবমূঢ় অব ায় যা করেত বাধ  হয়। মেয় পৃথা 

ভিবষ েতর ভয়ংকর পিরি িত বুেঝ ভয় পেল আিদত  দৃঢ় কে  জানায়, “মারা সহজ নয়। 

বুঝেত পারিছস না, ওরা ভয় না পেল আমােক অ াের  করার কথা ভাবত না।”৩৩  

আিদত  সাহসী, চ  আ িব াসী, সামািজক বাধ এবং িবেবকধমী। উপন ােসর 

শেষ তার মনন মৃতু য়ী উপলি েত উ ীণ। এমনিক তার া িদেব ু পািলেতর 

জীবনদশনও তাই। উপন ােসর শেষ আিদত েক যখন পুিলস িনেয় যেত এেসেছ তখন 

মেয় ভয় পেয় বেলেছ ‘ওরা তামােক মের ফলেব বাবা’, তখন আিদত র ক র ‘ওরা 

আমােক মারেত পারেব না ওরা ভয় পেয়েছ’। এই সাহস, আ িব াস একজন সাহসী 

িশ ীর। আর এই উপলি েত প ছােনােতই িদেব ু পািলত আিদত  চিরে র  থেক 

শষ অবিধ মিববতন ঘিটেয়েছন। 

আিদত র উৎস আমরা ‘উেড়ািচিঠ’ উপন ােসর রজত র মেধ  খঁুেজ পাই। রজত 

ু েল পড়াকালীন িবনা কারেণ পুিলেসর ফাঁেদ পেড়। িমথ া খুেনর অপবােদ পুিলেশর মার 

খায় ও িতন বছর জল খােট। িক  জল থেক বর হেয় ভেঙ পেড়িন। স িব িবদ ালেয় 

পড়া না কের। টুপুেরর ভােলাবাসা তার কােছ জীবনা য় হেয় উেঠ। আিদত  যন সই 

রজেতরই পিরণত বয়  একজন মানুষ। সিদন পুিলেসর য অত াচার রজত গােয় 

সেয়িছল, সই িমথ া খুেনর অপবােদ মতার রাজনীিতর িত ঘৃণা কাশ পেয়িছল। 

সিদন হয়েতা একা সাহস পায়িন রজত লড়াই করেত। িক  আিদত  সাতচি শ বছর 

বয়েস একা পুিলেসর অমানিবক দমননীিতেক চ ােল  জানায়। তােক শেষ জেল যেত হয় 

িঠকই, িক  শাসন ভয় পেয়িছল বেলই মুষলধারা বৃি েত গভীর রােত তােক অ াের  

করেত এেসিছল। আিদত র িব াস িছল—                        

“রােতর অিবি  িনরাপ ার মেধ  

ধু ঐ িত িতই 

হঠাৎ হঠাৎ জািগেয় দয় আমােক— 

দেখা, িঠকই িফের আসেবা।” (‘বড় ছেল ছাট ছেল’/িদেব ু পািলত) 



              
 

িদেব ু পািলেতর এরকম অস ব সংেবদনশীল মন এবং কলম, যা আমােদর মধ িব  

রাজনীিত সেচতন অনুভূিত বণ মন িলেক মুচেড় দয়।  

ধু তাই নয়, িদেব ু পািলেতরও পুিলেসর আচরণ আর মানিবক ন ায়েবােধর মেধ  

য ফারাক তার িত রেয়েছ অসমথন এবং ঘৃণা। আসেল লখক িভতের িভতের ব িদন 

ধের এরকম একিট চির  হয়েতা খঁুেজেছন িক  রজেতর মেধ  তা পূণতা পায়িন বা যুবক 

বয়েসর য রে র গরম তা িদেয় িতিন িতবাদ করেত চানিন। তাই সেচতনভােব 

আিদত েক িনেয় এেলন।  

সুেশাভন মুখাজী :    

‘অ ধান’ উপন ােসর ক ীয় চির  সুেশাভন মুখাজীও একিট একক িতবাদী চির । 

‘সি ণ’-এর দাশরিথ িম  িকংবা ‘সহেযা া’র আিদত  রােয়র মেতা সুেশাভন মুখাজীরও 

লড়াই শাসেনর িব ে , সমােজর িব ে । িরটায়াড অধ াপক সুেশাভন মুখাজীর 

বেড়াদাদার মৃতু র িদেনই িন ে শ হয় তার একমা  মেয় ইনা। অনুস ান যেতাই এেগােত 

থােক িপতৃ দেয়র দীঘ ােসর িব তীেপ তেতাই খুেল যেত থােক সমাজ ও শাসেনর 

িনল  চহারা। থানার ও-িস, িড-আই-িজ, কিমশনার, উিকেলর কােছ অসহায়ভােব ঘুের 

বড়ান িতিন। এভােব একসময় অপমান ও লা নার শষ সীমায় প েছ যান। মেয়েক খঁুেজ 

না পেয় উ া  হেয় পেড়ন। িক  িব ুমা  আশা ছােড়নিন। মেনর মেধ  এক দৃঢ় িত া 

ও ত য় িনেয় আেসন—    

“আিম ছাড়েবা না— যতিদন না ওর অন  কােনা খবর পাি , ততিদন জানেবা ও 

বঁেচ আেছ। আিম খঁুজেবা।”৩৪   

মেয়র জন  শূন  বুক পেত চুপ কের থােকনিন সুেশাভন মুখাজী। িনেজর 

আ িব ােস ভাঙন ধরেলও িব ােস িচড় ধেরিন তার। িব াসই তােক এিগেয় িনেয় গেছ। 

অ ুত এক ব থতােবাধ সারা ণ িছঁেড় খাি ল তােক। এক মুহূতও ি র থাকেত পােরনিন। 

তাই ীেক না জািনেয় মেয়েক খাঁজার উে েশ  একা বিরেয়েছন। জৈনক এক িব  

লােকর কােছ জানেত পােরন মেয়র খাঁজ। িক  মেয়র সে  দখা করেত যাবার আেগ 

িতিন ি ধা ে  পেড়ন।  



              
 

“আমার িনেজরই ি ধা ও সে হ আমােক বি ত করল। এখন অনুেশাচনা হে  এই 

ভেব য ঈ র আমােক সাহস িদেয়েছন, িক  দনিন িনেজেক জয় করার 

স ূণতা।’’৩৫  

িনেজেদর ভিবষ ৎ স েক ভেব ভয় পেয়েছন। মেয়েক িফের এেন যিদ লােক 

ঘৃণা কের। মেয় অ ত অব ায় আেছ িকনা ভেব আশ া অনুভব কেরেছন। িতিন ীেক 

জানান— 

“পুতুর জ িদেন, যিদন তুিম রােতর ভয়ানক অ কাের বিরেয় িগেয়িছেল, সিদনই 

আিম অনুভব কেরিছলাম আমরা আর াভািবক মানুেষর মেতা নই; এই ক’মােস 

হেয় উেঠিছ অ কােররই াণী। আমােদর স ুেখ কানও িদশা নই। এই সত  

ীকার মৃতু রই সমান।”৩৬  

শষপয  মেয়র খাঁেজ িগেয় সুেশাভন মুখাজীও হািরেয় গেলন। ীেক লখা 

িচিঠেত তার গভীর য ণার কথা ব  হয়। লখক তবু আশা ছােড়ন না। তাই জেদ, 

ত েয় কিঠন হেয় ওেঠ নতুন তদ কারী অিফসার লািহত রােয়র মুখ— 

“েস জােন, য কােনা স ােনরই শেষ থােক হয় জীবন, না হয় মৃতু । মাঝখােন 

িকছু নই। যভােবই হাক দুিটর একিটেত প ছেত হেব তােক।”৩৭   

অনীশ দ  :    

‘অনুসরণ’ উপন ােসর মূল চির  অনীশ দ । স পশায় সাংবািদক। ব ু  পুলেকেশর বািড় 

থেক িডনার সের আসার সময় মধ রােত তার ী এষা িকডন াপ হয়। পুিলসেক খবর 

িদেলও ঘটনািট যােত জানাজািন না হয় তার জন  স অনুেরাধ কের। ীর খাঁজ কন স 

আড়াল করেত চায়— এই সে  তার চিরে  অস িত দখা যায়। পরবতীেত ীেক খাঁজার 

কােনা উে গ স কাশ কেরিন। বরং াভািবকভােবই অিফেসর কাজ কেরেছ স। এষার 

থাকা িকংবা না থাকার মেধ  য শূন তার সৃি  হয়, সটা তােক শ কের না। িকডন ােপর 

সময়ই স িনেজেক ছাড়া আর ীর কথা ভােবিন। আ র ার জন  স ান হারােনার ভান 

কেরিছল। ীেক বাঁচােনার কথাও ভােবিন। 



              
 

ী অপ ত হওয়ার পর অনীেশর ভূিমকা আমােদর ভািবেয় তােল। এই দুঘটনািট 

কন স গাপন রাখেত চায় তা উপন ােস  নয়। িক  এটা বাঝা যায়, ীর না 

থাকােত স একরকেমর ি  িকংবা মুি  পেয়িছল। অপ ত ীর কথা না ভেব ব ু  

লেয়র ী বণার কােছ গেছ। উ ল চহারার যুবতী বণার শরীের ডুেব থাকেত চেয়েছ।   

অনীশ াথবাদী এবং িমথ াবাদী। তার ীর কথা অেনেকই িজ াসা করেল স 

সবাইেক িমথ া কথা বেলেছ। কােজর মেয় সীমােক আর তার বাবা-মােক বেলেছ এষা তার 

বােপর বািড় গেছ। এষার মােক বেলেছ এষা শাি িনেকতেন ঘুরেত গেছ। অিফেসর 

সহকমী ব ু  অেশাকেক বেলেছ, এষা তার অসু  বাবােক দখেত গেছ। পুিলেসর কােছও 

িমথ া কথা বেলেছ। পুিলস এষােক খাঁজার জন  তার সহেযািগতা চাইেল অনীশ সত  কথার 

সে  িকছুটা িমথ াও বেলিছল। পুিলসেক দওয়া সা াৎকাের স বেল, মধ -কলকাতার 

একিট গিলেত একজন লিড ডা ােরর কথা। িক  গিলিট দুিট মধ  রা ার মেধ  সংেযাজক, 

ওখােন একিট বি  আেছ আর কােনা িদনই সখােন কােনা লিড ডা ার িছেলন না।  

অনীশ এক মধ িব  িণর মানুষ। পি কায় ধিষত মায়ারানীর খবর পেড় স 

ি ধা ে  পেড়। ছাি শ বছেরর গৃহবধূ মায়ারানী অপ ত ও ধিষত হওয়ার পর তার ামী 

তােক ঘের িফের আেন। যিদ এষােক খঁুেজ পায় পুিলস, স িক পারেব তােক আবার হণ 

করেত? পাড়া িতেবশী িক বলেব এ ব াপাের? কীভােব তােদর িদেক তাকােব? অনীশ 

মায়ারানীর ঘটনািট মেন িনেত পােরিন বেল িনেজর ীেক িফিরেয় আনেত ি ধাি ত হেয় 

পেড়িছল। মধ িব  মানুেষর সে হ বণতা অনীেশর মেধ  বলভােব লখক তুেল ধেরেছন।     

ধীমান :    

মানুেষর চিরে  য গভীর রহস  থােক তা িদেব ু পািলত সু রভােব ফুিটেয় তুেলেছন। 

একজন মানুষ একই সে  কীভােব উদার এবং াথপর হেত পাের, একইসে  কীভােব 

ভােলাবাসা এবং ঘৃণায় জজিরত হেত পাের— এই বপরীত েক িতিন দখান ‘ সািহনী এখন 

কাথায়’ উপন ােসর ধীমান চিরে র মধ িদেয়।  

ধীমান পশায় সাংবািদক। স খবেরর কাগেজ কািশত একিট খবরেক নানাভােব 

িবে ষণ কের। িচিকৎসার খরচ মটােত না পের য ৗঢ় দ িত আ হত া কের, সই 



              
 

খবেরর ভতের কান ডা ার তােদর িচিকৎসা কেরিছল ভেব ধীমান িবপ  বাধ কের। 

আবার সই খবরিট সংবাদপে  ছাপা হয়িন। অন িদেক একইিদেন িটিভ ার িনশা দ  

সুইসাইড কের, িক  সই খবর ধীমানেদর খবেরর কাগজ ‘জনক ’ িমস কেরেছ। অন  

কাগজিট দুিট খবরই িদেয়েছ, িক  িটিভ ােরর সুইিমং ক ু ম পরা ছিবর িনেচ তার 

আ হত ার খবরিটেকই ধান কের ৗঢ় দ িতর আ হত ার খবরিট হীনভােব 

ছেপেছ। এরফেল ধীমােনর মেন উে েগর সৃি  হয়। একজন সু রী টিলিভশন অিভেন ীর 

মৃতু  সংবাদ কীভােব ৗঢ় দ িতর মৃতু  সংবােদর চেয় অেনক পূণ হেয় ওেঠ তা 

ভাবেত িগেয় সামািজকতায় ধীমােনর মানিসকতা আঘাত খায়।   

এই ধীমােনরই একিট িবপরীত মানিসকতা ধরা পেড় যখন তার ী সািহনী অপ ত 

হয়। মধ রােত সািহনী অপ ত হেল ধীমানেক আ ীয় জন, িতেবশীেদর কােছ িমথ া 

বেল খবরিট চেপ রেখ সািহনীর জন  অেপ া করেত হয়। থানায় গাপনীয়ভােব ডােয়ির 

করেলও সািহনীর কােনা খবর পায় না। ধীমােনর সে  তার ব ু  প ী শীলার স ক 

আেছ। শরীেরর স ক তা িন য়ই, তা পিরেয় আেরা একটু গভীের কাথায় হয়েতা 

জিড়ত। সািহনীর জন  অেপ া করেত করেত ধীমান তার িমকা শীলার সে  

গাপনীয়ভােব িমিলত হয় এবং শীলােক হত া করেত করেত িনেজেক আ হত ার কথা িচ া 

করেত হয়। তী  অনুভূিতময়, ইি য়েবােধ জািরত এই এরকম একিট চির  অ েন লখক 

নাগিরক মধ িব  জিটলতার মানিসকতােক ফুিটেয় তােলন।    

২. উপন ােসর অ ধান চির  :      

িদেব ু পািলেতর উপন েসর অ ধান চির িলও মধ িব  জীবনেকি ক। তাঁর 

থমিদেকর কেয়কিট উপন ােস কেলজ পড়ুয়া ছা ছা ীর িচ  ফুেট ওেঠ। যমন ‘িস ু  

বােরায়াঁ’ উপন ােস সৗম , জয় ী, িবভাস এবং মিলনা। সৗম  িব িবদ ালেয়র ইংেরিজ 

িবভােগর ছা । স বরাবর ােসর ফা  বয়। তার সে  ব ু  হয় মিলনার সে । সবাই 

ভােব তারা পর রেক ভােলাবােস। িক  সৗম র মেন মিলনার িত কােনা ভােলাবাসার 

অনুভব জ ায়িন। দশন িবভােগর ছা ী জয় ীর মেকও স ত াখ ান কেরেছ। তার 

কােছ পড়া নাই একমা  ল  িছল। তােদর বািড়েত নতুন ভাড়ােট আেস অ তী। 

জানেত পাের অ তী তােদর িব িবদ ালেয়র এক াস িনচুেত পেড়। অ তীেক দেখ 



              
 

তার মেনর গভীের ভােলাবাসা জ ায়। চতনার গভীর ের অ তী বল ঝর তােল। 

িক  িবেয়র স  এেল সৗম  কিরয়াির  হেয় পেড়। অ তীর িবেয় হেয় গেলও স 

মানিসকভােব িবপয  হেয় পেড় না। বরং এর থেক মুি  পেত স পুরীেত পািলেয় যায়। 

উপন ােস কাথাও সৗম র কােনা  নই। য মেক একিদন স ত াখ ান কেরিছল 

সই জয় ীর েম আ য় খঁুেজেছ। িদেব ু পািলত এক ম দ হীন কাপু েষর িচ  তুেল 

ধেরেছন সৗম র মধ িদেয়।  

িবভাস অ তীর ামী। সাধারণ চাকিরজীবী। স সহজ সরল। তার কােছ পৃিথবীর 

সব িকছুই সু র। স হািস-কা া, সুখ-দুঃেখর মধ িদেয় কৃিতর মেধ  জ ািতময় আেলার 

স ান খঁুেজিছল। স িবেয় কের সুেখ জীবন কাটােত চেয়িছল। িক  অ তী তা িদেত 

পােরিন। মশ তার জীবন হেয় ওেঠ অশাি র, কে র। তবু স দা ত জীবেনর কলহেক 

চাপা রেখিছল। িনেজর ীেক অেন র সে  ঘুরেত যেত িদেয়িছল। হয়েতা ীর মানিসক 

পিরবতন ঘটােত চেয়িছল। কােনা সে হ কেরিন ীেক। সবিকছু যখন িনঃেশষ হেয় যায় 

স িনেজর ভাগ েকই দাষােরাপ কেরিছল। উপন ােস কাথাও তার সে  কােরা  

বােঁধিন। একমুখী এই চির  সৃি েত লখেকর দুবলতা কাশ পেয়েছ। 

সুনীল উপন ােসর একমা  পেরা  চির । স বেড়ােলােকর ছেল। একেরাখা, 

জিদ, বখােট। অ তীর িপছেন লেগিছল। িক  না পের অ তীর বাবার সে  ভােলা 

ব বহার কের হাত কের িনেয়িছল। অসৎ উে শ  িনেয় অ তীেক দািজিলং িনেয় যায় এবং 

সফল হয়। এরপর আর তার কথা উপন ােস নই। হয়েতা এরকম বিহমুখী চির  লখক 

অ ন করেত চানিন।   

িদেব ু পািলেতর উপন ােস পু ষ চির রা েমর ে  কাপু ষতার পিরচয় 

িদেয়েছ। ‘িস ু  বােরায়াঁ’র সৗম ই হাক আর ‘ সিদন চ মােস’র অমেল ু— কউই তারা 

িঠক মেতা ভােলাবাসেত পােরিন। ভােলাবাসার মযাদা ও কতব েক স ান িদেত পােরিন। 

নারীরা সব  িদেয় ভােলাবাসেলও তারা িবেয়র কথা েন পািলেয়েছ। িমকার অন  িবেয় 

হেয় গেল তারা িব ুমা  য ণায় তিব ত হয়িন। বরং াভািবকভােবই িমেশেছ। ‘ সিদন 

চ মাস’-এর নািয়কা এষার িমকা অমেল ু এরকমই একজন পু ষ। িবেয় হেয় যাবার 

পরও এষা সমাজ-সং ার অেপ া তার েম ধরা িদেয়েছ। তার ভােলাবাসােক কােছ পেত 



              
 

সবিকছু ছেড় আ য় চেয়িছল অমেল ুর কােছ। িক  অমেল ু িবেয়র কথা েন পািলেয় 

গেছ। অসহায় এষার কথা একবােরর জন ও ভােবিন। 

এষার ামী মৃণালকাি । স িবেদেশ চাকিররত। িবেয় কের ীর জেদর কারেণ 

তােক িনেয় যেত পােরিন। বািড়েত তার বৃ া মা মরণাপ  হেল স িফের আেস। এবং 

ীেক িনেয় যেত চায় তার কােছ। িক  এষা মৃণােলর িসঁদুেরর অি  মুেছ িদেত চায়। 

এষা িডেভাস চায় মৃণােলর কােছ। একবছেরর মেধ  তােদর িবে দ ঘেট। িদেব ু 

পািলেতর উপন ােস যখােন মূল সমস া দা ত  স েকর টানােপােড়ন, এই উপন ােস এষা 

আর মৃণােলর মেধ  িদেয় তার সূ পাত ঘেট।  

অ িল এই উপন ােসর অত  জীব  চির । স চ  সাহসী। ামী মারা যাওয়ার 

পর রবািড়েত আ য় না পেয় ভাড়া বািড়েত আ য় নয়। একিট স ান হয় ামী মারা 

যাওয়ার পর। সমােজর চােখ স ঘৃণার পা  হেয় ওেঠ। িক  কাউেক পেরায়া না কের, 

পড়া না কের ু েলর চাকির পায়। াবল ী হেয় াধীন জীবন কাটায়। এষা ামী ও 

িমেকর কােছ আ য়হীন হেল তার কােছ আেস জীবেন বঁেচ থাকার রণা িনেত।  

‘ ণয়িচ ’ উপন ােস নিমতার ামী মহীেতাষ। উপন ােস তার কথা ত ে  নই। 

িক  তার সে  নিমতার িববাহ িবে েদই কািহিনর  হেয়েছ এবং কািহিন এিগেয় গেছ। 

ব বসার উ িতর েয়াজেন স িনেজর ীেক ব ু বা ব ও মে লেদর সে  অবােধ িমশেত 

িদেয়েছ। িক  মধ যুগীয় মেনাভাব তার িপছন ছােড়িন। নারীর াধীনতা মেন িনেত 

পােরিন। ব ু েদর সে  ঘুরেত যাওয়ায় ীেক স সে হ কেরেছ, গািলগালাজ কেরেছ, লািথ 

মেরেছ। উপন ােসর শেষ তার ি তীয় িবেয়র স  আেছ।  

মহীেতােষর ভাই পিরেতাষ। ামী পিরত  হওয়ার পর পিরেতাষই নিমতােক 

সাহায  কেরেছ। াট খঁুেজ দওয়া, আসবাব প  িকেন দওয়া। মােঝ মােঝ তার ভােলাম  

খবর নওয়া। বলা যায়, পিরেতাষই িছল নিমতার একমা  অবল ন এবং সুখ-দুঃেখর স ী। 

নিমতা পিরেতাষ স েক জানায়— ‘বয়েস পিরেতাষ ায় আমার সমান, হয়েতা িকছু বেড়া। 

িক  মানিসকতায় এখনও তমন পা  হয়িন’। 



              
 

মনীশ মহীেতােষর ব ু । উপন ােস তােক িঘের যৗনতার স  বা অৈবধ স েকর 

স  এেসেছ। মনীশ িববািহত। ী বািড়েত না থাকায় স নিমতার ােট গেছ। রাি  

যাপন কেরেছ। নারী-পু েষর য ব গািমতার স  িদেব ু পািলত তার পরবতী 

উপন াস িলেত অ ন কেরেছন নিমতা আর মনীেশর স েক তার সূচনা ধরা পেড়। 

িদেব ু পািলত নকশাল আে ালেনর ি েত উপন ােস িকছু অ ধান চির  অ ন 

কেরেছন। য িল মূলত সময়েক িচি ত করেত লখক উপন ােস এেনেছন। ‘ ণয়িচ ’ 

উপন ােসর চ ন িকংবা ‘সহেযা া’ উপন ােসর পৃথা এই িবষেয় উে খেযাগ । চ ন 

নকশালপ ী। তার অ  বয়স। রে র চ  তজ। একবার জল খােট। এখেনা তার সাহস 

আর কনিফেড  বল। স বেল, ‘আিম িক একটা কাওয়াড! কী ভাবেছ সবাই আমার 

স েক, মােরর চােট আিম সব ভুেল গিছ! আিম এখন কনিফেড  খঁুজিছ— আিম আবার 

অ াের  হেত চাই— ”৩৮ অবশ  তার এই রে র তজ বিশিদন থােকিন। পুিলস-

শাসেনর িব ে  নকশালেদর য লড়াই, স লড়াইেয় পুিলেসর িলবষেণর কােনা দাষ 

স দেখিন। তার কথায়— “েদাষ আমােদর সমাজব ব ার— সখােন একটা াস— আর 

একটা াসেক মাগত েষ যাে । পুিলস সই শাষেণর মিশনাির, বুেজায়া িসে েমর 

সবেচেয় বেড়া অ — ’’৩৯ সমেয়র কাল বােহ চির িট অত  জীব  হেয় উেঠেছ। 

পৃথা িক  নকশাল আে ালনপ ী নয়। পৃথা কেলেজ পেড়। নকশাল আে ালেন 

চতুিদেক পুিলেসর ধরপাকেড় কেলজ-িব িবদ ালয় ব । িতিদন খবেরর কাগেজ পুিলেসর 

িলেত াণ হারােনার খবর আর ছা পুিলেশর সংঘষ দেখ পৃথার বাবা আিদত  রায় মেয়র 

কথা ভােব— 

“দল ভেঙ গেছ। ব ু বা বেদর অেনেকই িনেখাঁজ। সকােল খবেরর কাগজ এেলই 

মিড় খেয় পেড় খুন আর ােরর খবের। বুঝেত পাির, নাম খঁুেজ। রাে  পুিলস 

ভ ােনর শ  নেলই িকেয় ওেঠ মুখ। ক বাঝােব এই শ েলা নতুন নয়— 

আেগও িছল, পেরও থাকেব।”৪০  

নকশাল আে ালেনর ভয়াবহতায় দেশর যুবশি  ন  হেয় গেছ। উপন ােসর শেষ পৃথার 

আেবগ, অনুভূিত, অিভমান িতবাদ, ভয় সবিকছু একসে  ধরা পেড় যখন তার বাবােক 

মধ রােত পুিলস অ াের  কের িনেয় যেত আেস— “তুিম যােব না, বাবা। ওরা তামােকও 



              
 

মের ফলেব— ”৪১ লখক অত  দ তার সে  পৃথার মধ িদেয় বা ব পিরি িতর 

িতফলন দখান।   

‘সহেযা া’ উপন ােস আিদত  রােয়র ী মহাে তা। ামী-স ান িনেয় তার সুেখর 

সংসার। সহজসরল সাধারণ জীবনযাপেন অভ  স। ােটর অেনক ঘেরই তার যাতায়াত, 

অেনেকর সে  তার সখ ভাব। স অেনকটা পট আলগা। তাই আিদত  খুেনর ঘটনািট 

ীেক জানােত পােরিন। গে র ছেল ঘটনািট কাউেক বেল িদেত পাের। িক  শেষ আিদত  

ীর কােছ ধরা পেড় যায়। খুেনর ঘটনার পিরণিত বুঝেত পের মহাে তা ামীেক বেল, 

‘‘ তামার হঁয়ািল িকছুই বুিঝ না। িনেজ মরেব, আমােদরও মারেব।’’৪২ মহাে তার মধ িদেয় 

লখক মধ িব  র ণশীল মধ িব  সাধারণ বাঙািল ী চিরে র চমৎকার কাশ দিখেয়েছন 

লখক। খুবই সাধারণ মানিসকতার এই চির িট সমকােলর ভয়ংকর পিরি িত থেক ামী-

স ানেদর বাঁচােত দূের অন  কাথাও চেল যেত চেয়েছ।  

এইরকম পিরি িতেত লখক মধ িব  ভী  মানিসকতার িচ ও ফুিটেয় তুেলেছন। 

‘সহেযা া উপন ােসর ‘ কাল’ পি কার স াদক দবু চৗধুরী এই রকম চির । সমকালীন 

রাজৈনিতক চাপেক স খুব ভয় পেতা। আিদত  রােয়র িতবাদী গ  ‘ িতিবে র অন িদক’ 

ছাপেত স ভয় পেয়িছল। স আিদত  রায়েক জানায়, “আমার মেন হল লখাটার মেধ  

একটা প পাত এেস গেছ। অ াকুেজসন এেস গেছ। কানও ভােব িমসই ারি েটড হেল 

আপনােক আমােক িনেয় টানাটািন হেব। ই   িটেগটর ভাবেত পাের। স াের কংে স, 

এখােন িসেড   ল। পুিলস খেপ আেছ। জােনন তা, এখন সম  পিলিটক াল হা ামা 

ট াকল করেছ িডেটকিটভ িডপাটেম ? ওেদর চােখ সবাই ি িমনাল!’’৪৩   

িদেব ু পািলত তারঁ উপন ােস াথপর অ ধান চির  অ ন কেরেছন। ‘সি ণ’ 

উপন ােসর অিময়, িনিখল ও শ ামল— এরা িতনজন কনেকর ব ু । কনক মারা যাবার পর 

িতনজেনর চির গত মুেখাশ খেস পেড়েছ। অিময়র ী রখার সে  কনেকর পূব স ক 

থাকায় রখা হাসপাতােল একবারও কনকেক দখেত যায়িন। িভতের িভতের রখা অব  

য ণায় ভুগিছল— রখার এই অনুভব অিময় বুঝেত পাের। তাই স াব  স ােনর িপতৃ  

িনেয় তার মেন সে হ জেগেছ। এই রকম পিরি িত থেক স মুি  খঁুেজেছ। এই মুহূেত 

এমন কাউেকই তার মেন পেড়িন, িনেজর দন  িনেয় যার ওপর স িনভর করেব। অিময় 



              
 

িনর র অবেসসেনর মেধ  িনেজেক হািরেয় ফেলেছ। তাই আ হত ার িচ া তােক করেত 

হয়। 

িনিখল অেনকটা সুিবধাবাদী, াথপর। স দািয় ানহীন যুবক। ব ু র বান বুলা 

চাকিরর জন  তার শরণাপ  হেল স অ ি েবাধ কেরেছ। িদেনর পর িদন তােক ঘুিরেয়েছ। 

রা ায় পাশাপািশ হাঁটেত িগেয়ও তার মেনর মেধ  দালাচলতা দখা িদেয়েছ। বুলা বুঝেত 

পাের িনিখল তােক সাহায  করেব না। তাই তার ক ণার পা  আর স হেত চায় িন।  

শ ামলও াথপর। ধু াথপর নয়, কাপু ষও। কনেকর ছােটা বান ঝুিমেক স 

ভােলাবােস। কনেকর মৃতু র পর তােদর ভােলাবাসা আেরা গভীর হয়। িনত  দািরে র িদেন 

ঝুিম  দেখিছল শ ামেলর সে  ঘর বাঁধেব। তার উপর িনভর কের বািক জীবনটা 

কািটেয় দেব। িক  শ ামল তার ভােলাবাসার মযাদা দয়িন। শ ামল লাভ দিখেয়, ভুিলেয় 

ঝুিমেক িসেনমা দিখেয়েছ, হােটেল িনেয় গেছ, তার ভাড়াবািড়েত িনেয় গেছ। অবেশেষ 

ঝুিমর কৗমাযেক ন  কেরেছ। ঝুিম িবেয়র কথা বলেল শ ামল পািলেয় গেছ।  

কনেকর মৃতু র পর সংসােরর হাল ধরেত চেয়িছল বুলা। বুলা সমকালীন সমেয়র 

বকারে র িশকার। দাদার অিফেস চাকিরর জন  িগেয়েছ। ম ােনজারেক তাষােমাদ করেত 

পােরিন বেল চাকির হয়িন। দাদার ব ু  িনিখলেক চাকিরর খাঁজ িদেত বলেল সও সাহায  

কেরিন। স অসহায়, িনঃস  হেয় পেড়। লখেকর কথায়— 

“িনেজর ভাবনার মেধ  মশ টুকেরা টুকেরা হেয় ছিড়েয় পেড়িছল বুলা। স িক খুব 

াথপর হেয় পেড়েছ! না হেল আ ীয় স েকর মেধ  মশ এেতা িনঃস , িন ু র 

হেয় উঠেছ কন! দাশরিথ, বসুধা, ঝুিম— সকলেকই মশ অন  মেন হে  কন! 

কন ওেদর শাক-সুখ-দুখ-সমস ায় কাতর চাপা মুখ েলার িদেক তািকেয় কােনা 

ালা, কােনা সহানুভূিত পায় না স!”৪৪    

িদেব ু পািলেতর িকছু িকছু অ ধান চিরে  নীিতেবাধ ধান হেয় উেঠেছ। ‘আমরা’ 

উপন ােস নয়নাং র ী এবং তনু র বৗিদ সুধার মেধ  এই নীিতেবাধ বল হেয় ওেঠ। 

তারা একসময় অনায়ােস এিগেয় যায় ি য়নােথর িদেক, তারপর  কের ‘এটা পাপ নয় 

তা?’ তােদর এই নীিতেবাধ মধ িব  মানিসকতােক ধা া মাের। ‘চির ’ উপন ােস তীেনর 



              
 

ী আহামিরর মধ িদেয় এই নীিতেবােধর অনুষ  এেসেছ। তীেনর অধ াপক ব ু  নৃিসংেহর 

সে  আকি ক আেবগতািড়ত এবং িতহীন স েকর পর আহামির বল কা ায় ফুঁিপেয় 

ওেঠ। নৃিসংহ আ াস দয় ‘ কউ জানেত পারেব না’। িক  আহামিরর আহামিরর জবাবিদিহ 

তাঁর িনেজর কােছ— ‘‘আিম তা জানলাম!”৪৫  

‘অহ ার’ উপন ােসর জ ািত একজন সে হ বণ ব ি । কুিড় বছেরর দা ত  

স কেক স িনেমেষই ভেঙ িদেত চেয়েছ। অন  পু েষর সে  মলােমশায় ীেক সে হ 

কেরেছ।  তুেলেছ স ােনর িপতৃ  িনেয়। ‘সি ণ’ উপন ােসর অিময়ও রখার স ােনর 

িপতৃ  িনেয়  তুেলিছল। ীর আগত স ানেক িনেজর বেল ীকার করেত পােরিন 

জ ািত। ফেল বসরকাির হাসপাতােল ীেক িনেয় িগেয় অ াবরশন কিরেয় আেন।     

‘অহ ার’ উপন ােস নীপা সামািজক ব েন আব  একজন নারী। ামীর হােত মার 

খাবার পরও ামীর কতৃ  থেক বিরেয় আসেত পােরিন। ামীর দওয়া িসঁদুরেক মুেছ 

ফলেত পােরিন। পরপু ষেক ভােলাবাসেলও তার সে  যেত পােরিন। তার মেধ  অিভমান 

আর অহ ারেবাধ দখা িদেয়েছ। ায় কুিড় বছর ধের ামী আর িমক পু েষর ে  

তিব ত হেয়েছ স।  

াধীনতা পরবতীকােল পুঁিজবাদ সাধারণ মধ িব  জীবনেক িনেয় ব বসায় মেত 

উেঠিছল। সই শি র িব ে  সাধারণ মানুষ িতবাদ করেত পােরিন। দািরে র কারেণ 

অসহায়, দুবল হেয় পেড়িছল তারা। িনত িদেনর সুখ-শাি , আন - বদনা, চাওয়া-পাওয়া 

ইত ািদ পঁুিজবাদী শি র কােছ ব ি জীবেনর  হািরেয়িছল। ‘ঘরবািড়’ উপন ােসর রিবন 

সাধু খাঁ ও শীলা এই পুঁিজবাদী শি র িতভূ। সাধু খাঁর ু িডেয়ার ব বসা। খুবই ধূত 

কৃিতর লাক স। নতুন নতুন মেয়েদর ছিব তুেল স িব াপন জগেত মাটা অে র টাকা 

ইনকাম কের। মেয়েদর ফস দেখ বুঝেত পাের কার কদর বিশ। ছিব তালার ব াপাের 

িজিনয়াস স। িহমাি  ও জয়া তার কােছ যায় ছিব তুলেত। জয়া িন িব  সাধারণ ঘেরর 

ী। অসাধু ব বসায়ী রিবন সাধু খাঁ গাপেন িহমাি  আর জয়ার সই কিরেয় নয় নু ড 

অ ালবােমর ছিব তালার জন । িহমাি র অনুপি িতেত জয়ােক ব বহার করার চ া কের 

সাধু খাঁ।  



              
 

শীলাও খুবই চালাক মেয়। ব বসার েয়াজেন স জয়ােক েরাচনা িদেয়েছ। নু ড 

অ ালবােমর ছিব দিখেয় জয়ার মন ভালােত চেয়েছ। টাকার লাভ দিখেয়েছ। জয়া এেত 

রািজ না হেল শীলা ধয হারায়িন, বরং নরম হেয় বেলেছ— 

“আপনােক নেকড হেত বলিছ না। া পরেবন না,  েটর খািনকটা সােজশান 

পেলই চলেব। তা ছাড়া— ; এটা তা অ াডভাটাইজেমে  ব বহার করা হেব না। 

কউ জানেতও পারেব না। িবসাই  স, আমরা আপনার িবউিটটােকই তুেল ধরব।”৪৬  

তারপর জয়ার নেকড ছিব বর হয়। সাধু খাঁ আর শীলার িবিভ  ােয়  জয়ার সে  কথা 

বলেত চায়। দরদাম িঠক করেত চায়। জয়া আর িহমাি র দা ত  স ক ভেঙ যায়। শষ 

পয  জয়ােক আ হত া করেত হয়। পুঁিজবাদ সাধারণ মানুষেক কেতাটা অসহায় কের 

তুেলিছল তা লখক এই দুিট চিরে র মধ িদেয় খুব সু রভােব ফুিটেয় তুেলেছন। 

িদেব ু পািলত ‘েসানালী জীবন’ উপন ােস একিট অ াংেলা-ইি য়ান পিরবােরর 

িবিভ  চিরে র িনপুণ ব াখ া-িবে ষণ কেরেছন। এই অ াংেলা-ইি য়ান পিরবারিটর বাস ান 

কলকাতায়। পিরবারিটর কতা আথার পাইবাস। তার বয়স আিশ বছর। তার ী ডেরািথ। 

িতন মেয়— রাজািলন, অি , লরা এবং একমা  পু  রিবন। পু বধূ সারা, সারা আর 

রিবেনর পু  স ামুেয়ল। সারা এই উপন ােসর ধান চির । স বাঙািল মেয়। লখক 

চির িলেক কলকাতার নাগিরক মধ িব  জীবেনর াপেট অ ন কেরেছন। আথার 

পাইবাস পশাগতভােব সিনক িছল। বামা মুলুেক পােয় িলিব  হেয় এখন স অবসর 

জীবন যাপন করেছ। তার পনসেনর টাকায় গাটা পিরবারিট চেল। আথােরর ী ডেরািথ 

পিরবােরর কথা ভেব িবষ  হেয় পেড়। তােদর বািড়েত পুিলেসর লাক এেস রিবনেক 

খঁুজেল সারা বাইের বর হয়। ডেরািথ িছল র ণশীল। পু ষ মানুেষর সামেন বািড়র মেয় 

বর হেব এটা স মেন িনেত পােরিন। তাই ডেরািথ সারােক বেলিছল, ‘ওরা রিবনেক 

খঁুজেত এেসিছল। তামােক নয়!’ রিবন হাওড়ার জুটিমেল কাজ কের। িক  ইউিনয়েনর 

লাকজেনর সে  বচসা হওয়ায় তার চাকর চেল যায়। একমা  উপাজনশীল ছেলর চাকির 

চেল গেল পিরবােরর মেধ  আিথক সংকট দখা দয়। রিবন িছল গাঁয়ার, রগচটা, 

খ াপােট। জল থেক বািড় িফের ীেক দখেত না পেল স খেপ ওেঠ। সারা িফরেল 

বাধবুি হীন, উে িজত রিবন তােক হার কের। এছাড়াও আেছ আথােরর বেড়া মেয় 



              
 

রাজািলন ও তার ামী মাইেকল এবং তােদর ছেলেমেয় ডানা  আর ডইিজ। আথার 

পাইবােসর মজ মেয় অি র িবেয় হয় কলকাতার এক মধ িব  পিরবাের। তার ামী 

অেলাক দ । িবেয়র পর স তার নাম পিরবতন কের রােখ অিপতা। লখক অি র 

মধ িদেয় দখান বাঙািল সং ৃ িতেক। একদা য মেয় িজ  আর াট পরেতা, এখন স 

শািড়, াউজ এবং িসঁিথেত িসঁদুর দয়।  

িদেব ু পািলত তাঁর উপন ােস ওয়ািকং গালেদর ছিব তুেল ধেরেছন। ‘মধ রাত’ 

এবং ‘ ে র িভতর’ উপন ােস ধান চির েদর পাশাপািশ িবিভ  ওয়ািকং গালেদর জীবন 

িচ  িতিন ফুিটেয় তুেলেছন। এই অ ধান চির রা অথৈনিতকভােব িনভর ও াধীন। 

‘মধ রাত উপন ােসর ধান চির  তপতীর পাশাপািশ মসবািড়র িবিভ  মেয়রা সািব ী, 

িবনা, বাস ী, র া অ িল নীলা— এরা েত েকই সরকাির িকংবা বসরকাির চাকির কের। 

সািব ীর পশা নািসং, স মসবািড়র অন ান  মেয়েদর একটু আলাদা ভােবর। সবার সে  

মািনেয় চলেত পাের না, তার আচরণ বা গিতিবিধ কউ ধরেত পােরিন। এক কােরর 

মানিসক রােগ ভুগেত থােক স।  িবনা কুিটর িশে র দাকােন কাজ কের। মেসর সবার 

থেক বয়েস বেড়া বাস ী। স িবধবা। িবেয়র িতন বছর পের তার একিট ছেল হয়। 

ছেলেক বােপর বািড়েত রেখ স মেস এেস থােক। অতীত ৃিত সবসময় তােক িঘের 

ধের। তার এই কািহিন মেসর অন ান  মেয়েদর স ায়ই শানাত। অিভভাবকহীন র ার 

জীবেন দাদা ছাড়া আর কউ নই। স তার িবেয়র আশা ছেড়ই িদেয়িছল। তার া ন 

িমক িব নাথ তােক ছেড় চেল িগেয়িছল। মেয়েদর িবেয় হওয়াটা তার কােছ িছল 

ভােগ র ব াপার। মসবািড়র সবেথেক িবে াহী চির  িরণা। মুখ বুেঝ স কােনা কথা সহ  

করেত পাের না। স হািসেত খুিশেত উ ল ভােবর মেয়। ভ তা আর আ িরকতায় 

সহজসরল মেয়র চির  নীলা। অেশােকর সে  তার িবেয়। এই সব মেয়েদর থেক 

লখক সবেচেয় বিশ জীব েপ অ ন কেরেছন অ িল চির িটেক। অ িল কম বয়িস 

মেয়। চাপা ভােবর, ম করত লুিকেয়। আেবেগর বেশ িমক সুন র সে  শারীিরক 

স েক িল  হয়। অ িল অ ঃস া হেয় পড়েল িবেয় করার ভেয় সুন  পািলেয় যায়। 

উপন ােসর শেষ গভপাত করােত িগেয় অ িলর মৃতু  হয়। তার মৃতু েত অন ান  চির রা 

মানিসকভােব ভেঙ পেড়।     



              
 

‘ ে র িভতর’ উপন ােসও লখক মসবািড়র ওয়ািকং মেয়েদর ছিব তুেল ধেরেছন। 

‘মধ রাত’ উপন ােসর থেক এই উপন ােসর মেয়রা অেনক বিশ পিরণত ও মানিসক িদক 

থেক িবপয । আসেল লখক এই সময় পূণবয়  একজন মানুষ। পিরণত বয়েসর 

মানিসকতার ছাপ  হেয় উেঠেছ। িদেব ু পািলত এই উপন ােস মেয়েদর চিরে র 

িবিভ  ডাইেমনসনেক তুেল ধেরেছন। মেয়রা িনভর এবং াধীন হেলও আিথক 

িবিন য়তা তােদর মানিসক তৃি র পিরপূরক হেত পােরিন, তাই তারা খঁুেজেছ িনজ  স , 

িনজ  কােনা আ য়। াবি ক াবণী পাল এই সব মেয়েদর স েক বেলেছন— 

“ ত াশা াি েত মেল না ায়শ, এ কথা া  বয়  পিরণতমন  তােদর অজানা 

নয়, তবু বাধহয় ে রই িভতর চলেত থােক তােদর আশা-হতাশা, বদনা-ব নার 

এক শ হীন এবং স বত, অ হীন খলা— ৃিত িফের আেস ে , সাহচয ভুিলেয় 

শ া, নারীে র অহ ার কখেনাবা জায়গা ছেড় দয় নারীে র অসহায়তােক।”৪৭    

‘ ে র িভতর’ উপন ােসর ধান চির  িবশাখা ও অিপতা ছাড়া অ ধান চির িল হেলা— 

ছ া, িনেবিদতা, সুেলখা, মমতািদ, া, রমা ভৃিত। এরা সবাই ওয়ািকং উইেমন   

রিসেডনিসয়ায়ল হােম বাস কের। সবাই চাকিরজীবী। ছ া মােকট িরসাচ 

অগানাইেজশেনর হেয় ডার-টু- ডার স া ল সােভ কাজ কের। জীবনযুে  বঁেচ থাকেত 

পরবতীেত স যৗনতােক পশা িহেসেব বেছ িনেয়িছল। িনেবিদতা িডেভািস, ু য়াট মগান 

অিফেসর িরেসপশিনে র কাজ কের। া দমািক, ধয কম, অ েতই রেগ ওেঠ। র া 

ফুড কেপােরশেনর কাজ করেতা। সুবণা ু েল চাকির কের। বয়স কম, িক  িম েক। 

িবশাখা তার পিরচয় িদেত িগেয় বেল— “বধমােনর মেয়, িব-এ পাশ করার পর বাবা মারা 

যায়, বাধ  হেয়ই িনেয়েছ চাকিরটা। এর মেধ  িব-িট পাশ কেরেছ। এখান থেক টাকা 

পাঠায় মা- ক।”৪৮ মমতািদ বয় া ও িববািহতা, চুপচাপ মানুষ। চাকির কের কেপােরশেন। 

রমার বয়স চি শ, কােলা, পটােনা া , আঁেটাসাঁেটা চহারা। হাবড়ায় হলথ িভিজটেরর 

চাকির কের। বয়েস ৗঢ় সুেলখাও ভ িচর। স নােসর কাজ কের। উপন ােসর শেষ 

তার নােম িমথ া রটনা ওেঠ, স নািক মেয়েদর বশ াপ ীেত িনেয় যাওয়ার কের। সুেলখা 

বেল, “পঁয়তাি শ হেয় গল। আঠােরায় িবধবা হেয়িছ, তারপর কাজ িশেখ নাস হলাম। এই 

সা াশ আ  ঠাস বছের কত েলাভন! কানও পু ষেক ঘষেত িদই নাই কােছ। আমার তা 



              
 

জীবন নাই! আেছ ক? শরীরটা আেছ। সটা খেত চায়, এই কাজ না করেল খাব কী! আিম 

তা লখা পাড়া িশিখ নাই!”৪৯ ভয় র অপমােন আ হত া করেত চেয়িছল সুেলখা। 

অ ধান চির িচ েণ িবিশ তা দখা যায় ‘ ভােরর আড়াল’ উপন ােস। উপন াসিট 

বি জীবনেকি ক। িদেব ু পািলত এখােন মধ িব  চির িচ েণর ভাবসুলভ ভি মা থেক 

সের এেসেছন। এই উপন ােস বি জীবেনর গােয় গােয় লেগ থাকা জলধর, সর তী, 

মৗসুিম, স া, মৃদুলা, গীতা, ধর, গাপাল মুখেদর িনত -িদেনর অভাব-অনটেনর িচ  

ফুেট উেঠেছ। মৃদুলার ামী সুদশন াক াইভার। িদ ী, বা াই, পাটনা, রাঁিচ ভৃিত 

এলাকায় মাল বাঝাই াক িনেয় স পািড় দয়। হঠাৎ একিদন স িনেখাঁজ হেয় যায়। 

এরপর সংসােরর অভাব-অনটন মটােত তাঁর িতন মেয় িবিভ  পশার সে  যু  হয়। 

বেড়া মেয় স া দেহাপজীবী হেয় পেড়, াটবািড়র বাবুেদর সবায় তােক িদনরাত 

নাসবৃি  করেত হয়। অপর দুই মেয় মালতী ও করবী বািড়েত বেস ঠাঙা বানায়, রা ার 

ধােরর মুিদর দাকােন িবি  কের। আর মৃদুলা রল লাইেনর ধােরর ঘাটাল থেক ঝুিড় 

ভিত গাবর এেন সরকাির দওয়ােল ঘুঁেট দয়। 

সুতরাং িদেব ু পািলেতর চির িচ েণ পিরশীিলত ব বহার পাঠকেক মু  কের। 

চির েক এেকবাের িভতর থেক িতিন উপলি  কের উপন ােস তুেল ধেরেছন। িনখঁুত 

বণনার মধ িদেয় পাঠকেক স ান দন সই সম  িবিচ  চিরে র, যার অতলতেল ের 

ের লুিকেয় রেয়েছ অসংখ  র । চিরে র উৎকষতা ও বিচে র অিভনব াদ কখেনাই 

অিতরি ত দােষ দু  হয়িন।   
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চতুথ অধ ায় 

িদেব ু পািলেতর উপন ােস চিরে র মেনািবে ষেণর কৃিত 

‘িব ান মানুেষর মেনর িভতের ঢুকেত পােরিন; েয়ড-ইয়ুংরাও পােরিন। অ ত 

পুেরাপুির।’— ‘হঠাৎ একিদন’ (২০০০) উপন ােসর সূচনায় িদেব ু পািলত একথা বেলেছন। 

সিত  নারী-পু েষর স েকর জিটলতা এবং সই স কেক িঘের নারী-পু েষর 

মেনাজগেতর িবিচ  িদক সবসময় কােনা তে র উপর িতি ত হয়িন। েয়ড, ইয়ুং, 

মা , অ াডলার, এিরখ ম, জাঁক লাকা মুেখর িচ াধারায় নারী-পু েষর মন  সবসময় 

একভােব ধরা পেড়িন। আেরা গভীের কাথায় যন ফাঁক থেকই যায়। এই মেনাজগেতর 

চতনা বােহর উৎস স ােন সেচ  হেয়িছেলন াভ েবয়ার, িফওদর দ েয়ভি , িলও 

টল য়, হনির জমস, ভািজিনয়া উল  , িড. এইচ. লের , জমস জেয়স, ািদিমর 

নেবাকভ মুখরা। বাংলা সািহেত  কীয় বিশ  িনেয় উপন াস রচনা কেরেছন বি মচ , 

রবী নাথ, শরৎচ , জগদীশ , মািনক বে াপাধ ায়, তারাশ র বে াপাধ ায়, 

ধূজিট সাদ, গাপাল হালদার, বু েদব বসু মুখ।   

াধীনতা পরবতীকােল িদেব ু পািলত তারঁ উপন ােস নরনারীর স ক এবং তােদর 

মেনািবে ষেণ িনত  নতুন ভাবনা িনেয় আেসন। মধ িব  মানিসকতাস  নরনারীর 

জীবনপ াটােনর িবিচ  আেবগ ও অনুভূিতর সূ ািতসূ  িবে ষণ কেরেছন। আেবেগর সে  

অনুভব ও ই ার স সূে  মন সি য় হয়। আর সই সি য় চতনার অবল ন হে  

দহ। মানুেষর মেনাৈদিহক তাড়নার অবদমন দীঘতর হেল জ  নয় মানিসক ব ািধ। 

মানুেষর মেনাজগেতর িবকলন, ব মাি ক িবি তা, িবিচ  টানােপােড়ন, অি ে র সং াম 

সবিকছুই িভ মা ায় দৃি ভি  িনেয় উেঠ এেসেছ িদেব ু পািলেতর উপন ােস। যেতাই 

আধুিনকতার ছাপ ছািড়েয় অত াধুিনক হেয় উেঠেছ মানুষ তেতাই তার িভতের জ  িনে  

অতৃি  আর অ াি র দ। সংেবদনশীল মানুষ িব  হে  িতিনয়ত, হািরেয় ফলেছ 

ি য়জেনর িত সৗহাদ পূণ সহানুভূিত। ফেল মানুষ হেয় পেড়েছ আ মুখী, িনঃস । এই 

চলমান অি র সমেয় নারী-পু ষ িবিভ  িবকােরর মেধ  েবশ করেছ। হতাশা কািটেয় 

উঠেত না পের কউ কউ আ িবনােশর পথও খঁুেজ িনেয়েছ। অথাৎ এক ধরেনর 



              
 

আথসামািজক ও রাজৈনিতক বা বতার িনগূঢ় মেনািবকলন এই সমেয় িদেব ু পািলেতর 

উপন ােস ফুেট ওেঠ।    

িদেব ু পািলেতর থম উপন াস ‘িস ু  বােরায়াঁ’য় মন াি ক সংকেটর বীজ উ  

হেয়েছ অ তীেক িঘের। িমক পু ষ সৗম র সে  িবেয় না হওয়ায় স িকছুটা অিভমানী 

আর আ মুখী হেয় পেড়েছ। যার  ফেল িবভােসর সে  তার দা ত স ক সুেখর হয়িন। 

পাড়ার বখােট যুবক সুনীেলর সে  অৈবধ স েক জিড়েয় পেড় এবং তােক আ হত ার পথ 

বেছ িনেত হয়। এই আ হত ার কারণ স েক উপন ােসর শেষ ডা ার িম  অ তীর 

রােগর িরেপােট বেলন— 

“— াব  টা স  পােস  ম াল।…বলেত পােরন, িনউেরািসস। পর র িবেরাধী 

কােনা আঘােত বা মন-িবেরাধী কােনা একিট ঘটনায় এইরকম হওয়া স ব। মি  

অসাড় হেয় তখন িনেজেক িনেজই আঘাত করেত চায়। আঘােতর প িতও হয় 

অত  ূল।”১  

একিদেক সৗম েক না পাওয়ায় তার ই ার অবদমন, অন িদেক সুনীলেক পছ  না 

করেলও তার সে  জার কের মলােমশা— এই দুইেয়র ে  তিব ত হেয় পেড় 

অ তী। সৗম েক না পাওয়ায় তার াভ, অপূণতা সবই তার িনেজর য ণােক 

বািড়েয়েছ। 

অ তীেক িঘের সৗম  আর িবভােসর মেধ  িকছুটা মানিসক য ণার সৃি  হেয়েছ। 

িবেয়র পেরও সুনীেলর সে  অ তীর মলােমশা মেন িনেত পােরিন িবভাস। িক  

কােনািদন কােশ  বাধাও িদেত পােরিন। এক ধরেনর িবেষর ালায় পুেড় পুেড় এেকবাের 

শষ হেয় গেছ স। তােদর স কেক ক  কের তার মেন এক ধরেনর অশাি  আেস— 

“ সই ঘৃণাটােক অবল ন কেরই ও মশ িনেজর য ণা বািড়েয় চলেছ! িদেনর পর 

িদন, রােতর পর রাত আিম তা সহ  কেরিছ, এখনও করিছ। এই ালার জগৎ 

থেক পালােত পারেল আিম বাঁচতাম।”২   

 



              
 

তী  এক অ ি েত ছটফট কের সৗম ও। ালা কের চাখদুেটা। তার িনেজরই কথায়—  

“ চাখ ভরা এই য ালা, সটা ধু একটা আ িধ ার। অ তীর কথা মেন 

পড়েল রাগ হয় না; সুনীেলর ওপেরও িব ুমা  আে াশ জােগ না। রাগ হয় ধু 

িনেজর ওপর। িনেজরই বুেকর ভতর ফুেট ওঠা একটা সু র ভােলাবাসােক 

অস ান কের ধু অ তীই নয়; িবভােসর জীবনটােকও য িবষময় কের তুেলেছ 

স!”৩  

‘েসিদন চ মাস’ উপন ােস দুই পু েষর মােঝ অব ানরত একজন নারীর মানিসক 

স ার উে াচন ঘিটেয়েছন লখক। অ  বয়েস িবেয় যাওয়া এষা বিশ বয়েসর ামীেক 

মেন িনেত পােরিন।  িববািহত জীবেন স সুখ পায়িন। িবেয়র থমরােত ামীর স  ভােলা 

লােগিন তার। স সুখ অমেল ুর কােছ নয়— 

“েসিদন েশ শরীর সাড়া দয়িন, ালায় েলেছ। আজেকর অনুভূিত অন । অমল 

আজ ািলেয় িদল; এবং সই তী  উ ােপ েল িনেজেক িনঃেশষ করেত করেত 

এষার মেন হেয়িছল, স যন শরীেরর সীমায় প েছ গেছ; পু েষর েশ এত 

ি , স জানত না; য এতিদেন তার শরীর সাথক হল।”৪  

তাই স িব িবদ ালেয়র সহপাঠী অমেল ুর িত দুবল হেয় পেড়। িক  অমেল ু 

ভােলাবাসেলও আ য় িদেত পােরিন। অপরিদেক তার ামী মৃণালকাি  আ য় িদেত পাের 

িক  ভােলাবাসেত পাের না। এই অব ায় এষার কােছ তার নারীধম বেড়া হেয় উেঠেছ। স 

কােরা কােছই আব  থাকেত চায়িন। তাই একসময় ামী ও িমকেক ছেড় একার জীবন 

বেছ িনেয়েছ স।   

“মন বেল একটা ব  আেছ, ...েস আমার, আমার, আমারই িনজ , তােক আিম 

অেন র মুেঠায় তুেল িদেত পাির না। আিম আমার সব  দব, িক  আমার শূন তা য 

ভের দেব, স কাথায়?”৫    

মেনাধেম মানুষ ই া কের, য ই া পূরণ করেত পারেল খুিশ হয়, তার সবটা না 

হেলও িকছু িকছু ফেল যায়। ‘েভেবিছলাম’ উপন ােস কথেকর এরকমই ই ার কথা 

বেলেছন লখক। ছােটােবলায় কথক সাঁতার কাটেত পারেতা না। জেল তার খুব ভয় িছল। 



              
 

তার বাল ব ু  সুধাং  একবার তােক মাঝ নদীেত জার কের িনেয় িগেয়িছল। ডুেব যেত 

যেত কােনারকেম দম িনেয় তীের িফের আেস। ভরাডুিবর ঘটনার পরও অেনকিদন পয  

মৃতু র আশ া কথেকর মন থেক দূর হয়িন। নদীর িদেক যাওয়াও ছেড় িদেয়িছল। 

কথেকর ধারনা হেয়িছল, িনতা  কৗতুেকর জন  সুধাং  তােক মাঝ-নদীেত িনেয় যায়িন। 

য কারেণই হাক সুধাং র আে াশ িছল তার উপর এবং সুেযাগ পেলই তােক হত া 

করেব। এইভােব মৃতু র আশ া মশ মুহ মান কের ফেলিছল তােক। রাে  দুঃ ও 

দেখ, সুধাং  বা সুধাং র মেতা কউ তােক হাতছািন িদেয় ডাকেতা, আিব  করেতা, টেন 

িনেয় যত জেলর মেধ  এবং ডাবােনার চ া করেতা। এইসময় অসহ  মানিসক য ণা 

অনুভব করেতা কথক। এখােন কথক ফািবয়ায় ভুেগিছল। ফািবয়া স েক মেনািব ানীরা 

বেলেছন— 

“েফািবয়া একরকেমর িনউেরািসস। এই রােগ দখা যায়, রাগীরা যখন কােনা 

িবেশষ অব ায় পেড়, তখিন ভীষণ আত  হেয় পেড়— যিদও ওই অব া বা 

ব র মেধ  বা িবক ভয়াবহতা িকছুই থােক না। এই সে  আরও দখা যায় য, এই 

ধরেনর রাগীরা সবসমেয়ই চ া কের ওই অব ায় না পড়ার, অথবা এইসব ব র 

মুেখামুিখ না হওয়ার। যিদ ওই অব ায় পেড় যায় তাহেল— িকভােব সখান থেক 

পালােব তার পথ খাঁেজ।”৬  

আতে , ঘৃণায়, ােধ কথেকর অবেচতন মন চেয়িছল, য কােনা কাের 

সুধাং র মৃতু  হাক। দশ-বােরা বছর পর িটিব রােগ সুধাং র মৃতু  হয়। তখন হঠাৎ 

কথেকর মেন হয়, সুধাং র মৃতু র জন  সই দায়ী। এক ধরেনর অপরাধেবােধর িচ ায় স 

অিভভূত হেয় পেড়। 

িদেব ু পািলেতর উপন ােস এমন কতক িল চির  আেছ যারা অেহতুক সে হ 

কের। এরা িনেজেদর আ ীয়, ব ু  অথবা সহকমীেদর ওপর আ া রাখেত পাের না। ামী 

বা ী চিরে  সে হ কের দা ত  জীবনেক িবিষেয় তােল। অিত তু  কারেণ 

অপমািনতেবাধ কের। কউ এেদর অপমান করেল, তু  তাি ল  করেছ মেন হেল এরা স 

কথা ভুেল যেত পাের না, িতেশােধর সুেযাগ খাঁেজ। এরা কাউেক িব াস করেত পাের 

না, িব াস কের কাউেক কােনা কথা বেল না। এরা িনরথক ঝগড়াঝািঁট করেত অিতশয় 



              
 

অভ  হেয় পেড়। অেন র দাষ দখেত িনদা ণ ব  হেলও িনেজেদর িব প সমােলাচনা 

বরদা  করেত পাের না এেকবােরই। িনেজেদর াধান  যখােন নই, সখােন তারা থাকেত 

চায় না। মেনািব ােন এেক প ারানেয়ড পারেসানািলিট বা সে হ বণ ব ি ে র িবকার 

বেল। এইরকম ব ি ে র িবকার িদেব ু পািলেতর ‘ ণয়িচ ’ উপন ােসর মহীেতােষর 

মেধ  দখা যায়। মহীেতাষ তার ব বসার সুিবধার জন  ীেক মে ল ও ব ু বা বেদর সে  

িনেজই ঘিন  হেত বেলিছল। িক  এর মেধ  য মানিসক ঔদায, তা কােনািকছুই তার 

মেধ  িছল না। কােনা কারণ ছাড়াই পরবতীেত স ীেক সে হ কেরেছ। এষার কাকার 

ব ু  িপতৃ ানীয় ব ি র সে ও জিড়েয় এষােক সে হ কেরেছ মহীেতাষ। আসেল সে হ 

মহীেতাষেক অ  কের িদেয়িছল। সে েহর বেশই মহীেতােষর ক র হেয় ওেঠ— 

“খুন আিম তামােক করব। তামার যত িমক আেছ সকেলর সামেন খুন করব। 

একটা ন  মেয়মানুষেক কী কের ি ট করেত হয় আিম জািন।”৭  

তােদর দা ত  স ক আর িটেকিন। মহীেতাষ এষােক িডেভাস দয় এবং স 

ি তীয় িবেয় কেরিছল। অপরিদেক এষার মেনািবে ষণ িনমােণ লখক কািহিন এিগেয় িনেয় 

গেছন। িদেব ু পািলত পু ষ অেপ া নারীর মন  িবে ষেণ বিশ েবাধ করেতন। 

নারীর মনেক সূ ভােব িবে ষণ কেরেছন। এষার আর কউ িছল না। িডেভাস তােক এক 

ধরেনর মুি  িদেলও িনেজেক িনেয় িচ ায় াি  ছাড়া আর িকছু পায়িন। যেতা ভেবেছ 

তেতাই তী  হেয় উেঠেছ তার মানিসক অবসাদ। এর একিট কারণ স একাকীে  ভুেগ। 

একসময় আ হত ার কথাও ভাবেত হয় তােক, িক  এষা বাচঁেত চায়। সকেলর সে  

িমেলিমেশ থাকেত চায়। তাই এষা িবিভ  পু েষর সে  িমেশেছ। শখর, মনীশ, পিরেতাষ 

তার িমক পু ষ হেয় ওেঠ। তারাই তার সুখদুঃেখর স ী, একাকী  কাটােনার ব ু । িক  

কামনা-বাসনার অবদিমত ই ােক এষা কােনািদনই ভুলেত পােরিন। তাই খুব সহেজই 

এষা শখর িকংবা মনীেশর সে  শরীরী খলায় মেত উেঠেছ। আর িনেজর দবর 

পিরেতাষেক একসময় স েকর ব েন ছােটা মেন হেলও এখন তােকই অবেচতন মেন 

িমক পু ষ ভাবেত থােক।  

“বুিঝ পিরেতােষর সহানুভূিত এখন আমার ভতর পয  ছুঁেয় যাবার চ া করেছ, 

মেঝ িনকােনার মেতা এখন ও আমার সম  ািন েষ িনেত চায়। এ সই 



              
 

পিরেতাষ, যােক আিম কখনও পু ষ বেল ভাবেত পারলাম না, যুবক বেল ভাবেত 

পারলাম না; আমার ভতর থেক উেঠ-আসা িবক  স ার মেতা য মাগত ছায়া 

িব ার কের যাে  আমার ওপর! এই মুহূেত ওর স েক ভাবেত িগেয় ক  

হেয় এল আমার। বেড়া অ  আেয়াজন িনেয় আেসা তুিম, পিরেতাষ, এত বেড়া 

অ কার িক মামবািতর আেলা িদেয় আড়াল করা যায়! বরং িনদয় হয় তামার 

দাদার মেতা, বরং তুিম দুব বহার কেরা, য- কােনা পু েষর মেতা আকা া কেরা 

আমােক, ডুেব যাও আমার চির হীনতার সমুে । আিম িকছু ভাবেবা না। বরং 

স েকর এই আকি ক পিরবতনই আমার াভািবক মেন হেব। আর িকছু নয়, 

তামার িত দুবলতাটুকু আিম কািটেয় উঠেত চাই— য- কােনা রকেমর স ূণতা 

অজেনর জেন  তামার এই পিরবিতত ভূিমকাটুকু আমার দরকার।”৮  

স িক বঁেচ আেছ িঠকঠাক? লখক জানান— 

“স েকর পার িরক উ ােপ াণব  হেয়ও মানুষ কঁেপ উঠেছ আকি ক 

িবে েদর শীেত, িনঃস তা াণ খঁুজেছ যৗনতায়, বধ-অৈবেধর সূ  ভদােভেদর 

ওপর দাঁিড়েয় আ র ায় িবলীন হে  মানুষ, ধরেত পারেছ না িঠক কানটা পাপ 

কানটা পুণ — তখন িনঃশ  ও িন পায় কা ায় ফাঁিপেয় তুলেছ র  ও িশরা। জ  

থেক মৃতু  অবিধ িনয়িতি  এই তার ভূিমকা, িনভরতাহীন; বুঝেত পাের না 

জিবক ও আধ াি েকর মেধ  দূর  কতখািন— ৃিত, দুঃখ ও অপমান িনেয় ব র 

মেধ  িমেশ স ধু হঁেট যাে  একা-একা।”৯   

‘সি ণ’ উপন ােস চতন-অেচতন িমেলিমেশ ঘেট চেল গাঢ় এক ি ম অব 

কনশাসেনস। উপন ােসর েত কনেকর মৃতু েক িঘের দাশরিথ, অিময়, শ ামল, িনিখল, 

রখা, বুলা, ঝুিম— েত কিট চিরে র িবিচ  ভাবনার াতেক লখক তুেল ধেরেছন। 

কনেকর মৃতু র িদেন অিময় বেলেছ ‘েজেগ থাকার ইে টাই ঘুেমােত িদে  না’। ঘুেমর 

মেধ ও ে  জাগরণ থােক। িনিখল ে ই পিরেয় যায় অেনকটা পথ। ে  বিণল রেঙর 

পবদল চিরে র মন েক িনখঁুতভােব িচিনেয় দয়। িসেনমা হেল ঢুেক ঝুিমর চােখর 

পাতা আপনাআপিন ব  হেয় আেস। “তখন াভািবক হলেদ রং মশ নীলাভ হেয় ছিড়েয় 

পড়ল পদায়, চােখর পলেকই আবার লােলর আভা। িঠক লালও হয়েতা নয়— যােক 



              
 

ি মসন বেল, অেনকটা তাই, রেঙর ওঠাপড়া দেখ মেন হয় জেলর িনচ িদেয় তী  বাতাস 

ছুেট চেলেছ। ওরই মেধ  ঘুম  মেয়িটর অ  মুখ ভেস উেঠ হািরেয় গল আবার— 

দুেটা তজী ঘাড়ার পা— মাগত রঙ বদেলর আড়ােল পা দুিট অদৃশ  হেতই আেরকিট 

দৃশ  : অ ু ট েনর ওপর সানালী অ া ু র মাগত আঘাত কের চেলেছ...”১০ এখােন 

জিড়েয় থােক যৗনতা ও শরীরী চতনা।   

‘সি ণ’ অশা  অি র নাগিরক ব ি েদর অসহায়তা ও িবপ তার ছিব। ইয়ুং যােক 

বেলেছন— “the yearing for rest that arises in a period of unrest.”১১ সইজন  

চির িল অিবরাম পথ হাঁেট। বা েবর চড়া আেলায় নয়, অ কাের সই পথহাঁটা। তার 

সে  চেল চতনা বাহ। এ হাঁটা ধু রা ায় হাঁটা নয়, মেনর সরণী, ৃিতর সড়কও পিরেয় 

যাওয়া। “রা াটা বেড়া দীঘ মেন হয় অিময়র। াি েত পা আর চেল না। অথচ মানুষজন 

চেল, চেল শ , ািফক সে েত মােছর ঝাঁেকর মেতা দাঁিড়েয় পেড় এেলাপাথািড় গািড়র 

ঝাঁক, আবার চলেত  কের— াম, বাস, ট াি , মাটর-চলার কােনা িবরাম নই।”১২  

অিময় এক অজানা জগেত িনেয় যায় পাঠকেক। যখােন এক াস অিভ তার 

অংশীদার হেত হয়। অেচনা অিলগিল অরেণ  পথ পির মা করার মেতা। বািড় িফের 

চৗবা ার জেল অেনক ণ ান কের অিময়। ায়ুময় অবসাদ আেস। ীর িনঃ ােসর মেতা 

‘‘অসংখ  অদৃশ  পাকা এই সময় অিময়র বুক বেয় হাঁটাচলা  কের দয়।’’১৩ হঠাৎ মেন 

হয় ‘টাইমিপ  টা তার বুেকর ওপর কউ চেপ ধেরেছ’। িনিখেলর ে ও বুলার সে  তার 

স েক মৃদু ঘুম এবং পুরেনা অবসােদর স  আেছ।   

‘স ক’ উপন ােসর রামতনুরও রােত ঘুম আেস না। রীিতমেতা অবস েবাধ কের 

স। অপরাধেবাধ তার সম  মন জুেড় বেস। বেড়া ফােমর ম ােনিজং িডের র রামতনু 

কাজপাগল মানুষ। তার কােছ পিরবােরর জন  নিতক দািয় টুকুও পালেনর অবসর িছল 

না। মেয়র সে  শেন যাবার কথা িছল। িক  কথা িদেয়ও যেত পােরিন। স ভুেল 

যায়। এরপর  হয় তার ি তীয় স ার আেলাড়ন— 



              
 

“িনেজর ওপর এক ধরেনর িবরি  দখা িদল, আ িধ াের ু  বাধ করেলন 

িতিন। যা ঘটল, কােনা কিফয়ত িদেয়ই তা থেক মু  হওয়া যায় না। অেন র কথা 

বাদ িদেলও িনেজর কােছ কান কিফয়ত দেবন িতিন।”১৪  

এই সূ  অপরাধেবাধ থেক িকছুেতই িনেজেক মু  করেত পােরনিন রামতনু। তাই 

একসময় ীর অপমান আর িনেজর অবসােদর ভাের আ হত ার কথাও িচ া করেত হয় 

তােক। সবিকছু গালমাল হেয় যায় তার। িতিন কৃিত  নই, ান-কাল-পা  হািরেয় 

ফেলেছন। দেহর অ া ে র মেতাই শকর তার এই মানিসক অ া । লখক তার 

মেনর অব া স েকর বেলন, রাতকানা পািখর মেতা িচ াটা তার সে  সে  থেক যাে , 

শবদাহ সের শান থেক ফরার পেথ যমন হঠাৎই পূব ৃিত জেগ ওেঠ’ তমিন 

মানুষিটর  িবেবক।   

িদেব ু পািলেতর উপন ােসর চির রা জিটল এবং িবশাল িবে র নানা ে র 

মায়াবী িবষ তায় আ  হেয় পেড়। ‘আমরা’ উপন ােসর কথক ি য়নাথ মজুমদার এরকমই 

িবষ তায় বা িডে শেন ভােগ। কােনািকছুেত ভােলা লােগ না তার। তার মেন আন -

ফুিতর অভাব। সবসমেয়ই অকারণ দুঃেখর ভার, হীনমন তা, হতাশা, নরাশ বািদতা, 

ভে াৎসাহ, আ িব ােসর একা  অভাব তার মেধ  দখা দয়। কােনািকছুেতই তার আ হ 

নই— ি য়জেনর সে  আলাপ-গ জব করা, িসেনমা, িটিভ, রাজনীিত িকছুেতই তার সুখ 

নই। কথাবাতা, চলােফরায়, সাজেপাশােক, মুেখর ভাবভ ীেত তার মেন অসুখী ভােবর 

কাশ পায়। সব ই অনুভব কের মননািবিহন, আেবগিবহীন, বদনািবহীন এক অসাড়তা। 

স তার অসাড় মন িনেয় আ গত মেনাবৃে  ঘুরপাক খায়। কােনা িস া  স িনেত পাের 

না। তনু  নােম একিট মেয়েক ভােলাবােস। তনু ও তােক ভােলাবােস গভীরভােব। িক  

ভােলাবাসার মেধ ও তার মানিসকতার কােনা পিরবতন হয় না। তার িনেজরই গেতাি েত 

বাঝা যায়— 

“মােঝ মােঝ কৃতই িলেয় যায় সব িকছু, তখন িজে স করেত ইে  কের, 

ভােলাবাসা কী? তখন, তনু র গা থেক বরেনা ঘােম ও পাউডােরর সে  িলেয় 

ওেঠ িনঃ াস; কােনা রকেম িনেজেক সংবরণ ের িজে স কের, ি য়নাথ, এর 

সে  তামার স ক কী? িকংবা অমলািদর সে ? সুধার সে ? নয়নাং র সে ? ভয় 



              
 

হয়, বেড়া ভয় লােগ, এসব  থেক পিরেয় আসার জেন  াণপণ হাঁটেত  

কির আিম, ত ও অিবন ভােব।”১৫   

‘একা’ উপন ােস -জাগর অব ায় িশিশেরর অবেচতন মনেক িদেব ু পািলত 

অসামান  দ তায় তুেল ধেরেছন। লা, সুিষ, পাকড়ািশ ভৃিত অেনেকই তার ৃিতপেথ 

যাতায়াত কের। অতীত এেস বতমােন িমেল যেত থােক। লওন ইেডল তাঁর ‘The 

Modern Psychological Novel’ ে র দশতম অধ ায় ‘Novel as Poem’ বে  এক 

ধরেনর ‘ পােয়িটক ইেমজ’-এর কথা বেলেছন। িদেব ু পািলেতর উপন ােস তারই দৃ া  

পাওয়া যায়। িশিশর তার িনজ  অনুভূিত িদেয় সম িকছু িচেন িনেত চায়। এইভােব “ মশ 

সাবলীল হেয় ওেঠ পৃিথবী আর এক পৃিথবীেত— সম  হাওয়া এেস মশ ছুঁেয় যায় তােক, 

মাংস থেক মশ আলাদা হেত থােক হাড়, ধূেপর গ ময় আ নতা এমনিক বলার 

রা ু েরও চুিপসাের ডেক আেন গভীর মধ রাত।”১৬  

ৃিত মােঝ মােঝ িশকড় ধের টান দয় িশিশেরর। শে র মেধ  হািরেয় যায় শ , 

একাে  িনেজর হাটা-চলার শ  সা ার হেয় ওেঠ কােন। িনেজই সে ািহত হেয় িবড়িবড় 

কের বেল ওেঠ, “িশিশর, আিছ। অেপ ায় আিছ। — ধু বুঝেত পারিছ, আমার িদনমান 

আটেক যাে  ৃিতর খলায়; ধু দখেত পাি , চনােশানা শ েলা থেক শীেতর পািখর 

মেতা ঝাঁেক ঝাঁেক উেড় যাে  অথ; নতুন তাৎপয িনেয় িফরেত আসেছ তারা।”১৭ এরকম 

িদবা  িশিশেরর অবেচতন মনেকও িচিনেয় দয়।  

আবার ‘ইনসমিনয়া’য় ভুেগ িশিশর। িনবা ব িশিশর মশ একা হেত থােক। ীর 

অ াভািবক মৃতু  একটা অ ি , একটা আড়ােলর য ণা এেস সবিকছু এেলােমেলা কের দয় 

তার। তখন ৃিত িবজিড়ত িব ৃিতর িদেক মাগত একা হাঁটেত থােক স। “মাথার িভতর 

ফঁেপ আঠা হেয় যাে  িশরা েলা। সখােন ঘুম। িক  দু’হােত চুেলর মেধ  িবশৃ ল 

আ ুল েলা ঠলেত ঠলেত িশিশর হাই তুলল, িক  স ঘুেমােব না।”১৮  

লওন এেডল তাঁর ‘The Modern Psychological Novel’ ে  য ‘Mental 

Prattle’-এর কথা বেলেছন, ‘উেড়ািচিঠ’ উপন ােস চ নার ‘মাথার িভতর হঠাৎ দিড়র খলা’ 

সই কথাই মেন কিরেয় দয়। ভাবনা তােক অেনকদূর টেন িনেয় যায়। পাঁচেবােনর ছােটা 



              
 

হেয় তােক ধু অেপ া কেরই যেত হয়। তার ‘মাথা ঘাের; শরীের অ কােরর এই 

চমকটা িঠক সহ  করেত পাের না স। ত ঘেম ওেঠ হােতর চেটা। অেনক সময় সামেল 

নয়, যখন পাের না তখন তারপর িক হয় বুঝেত পারার আেগই আবার িফের যায় 

অ কাের।…এই বয়েস নািক অেনক মেয়রই হয়, িবেয় হেল িঠক হেয় যায়।”১৯ এই যৗন 

আকা ার অতৃি  িহি িরয়া রােগর কারণ। আবার টুপুর ভতের ‘ ঢউ তালা নদীর মেতা 

িক একটা বেয় যায়’। ‘‘এই মু েত মেনর সম  ি ধা িনেয় পৃিথবীর আেলা হাওয়া ছিড়েয় 

পড়েছ এক রকম ঐ য; ব দূর ব া  উ লতার মেধ  টুপুর দখেত পায় তার িবিভ  রঙ 

খামেখয়ািল অনুভূিত হেয় ছুঁেয় যাে  তার লুকােনা শরীর ও শরীেরর িভতর তালাব  ছাট 

ছাট ঘর েলােক।”২০ এ তার ম ৈচতেন র ‘ি ম অব কনশাসেনস’-এরই অিনবায ইি ত। 

তার ইে  কের চতন মেনর পলকা অবেরাধ স ূণ অবািরত কের য যমনভােব যা ইে  

ক ক তােক িনেয়। ায় সুখকর এক অজানা অনুভূিতর মেধ  িনেজেক িচেন িনেত থােক। 

তার ইে  কের এই সুখ িচর ায়ী হাক। এটা টুপুর মেধ  েয়ড কিথত অদ  -এর ভাব।  

‘অৈবধ’ উপন ােস যৗনতা খুব ঋজু এবং বিল । ‘চির ’ উপন ােস আহামির আর 

নৃিসংহর যৗন কামনায় য পাপ ধরা পেড়, ‘অৈবধ’ উপন ােস পাথ আর িজনার সি য় 

কামনায় পােপর ছাঁয়াটুকুও নই। মানিসকতার িদক থেক দুজেনই সং ারমু  দুই 

নরনারী। ৈঢ়ষােক অবদমেন পৗ ষ নই কােনা। পুরীর হােটেল অ কার যন উৎসাহ 

িদেয়েছ পাথ আর িজনােক। অ কাের িনেজর শরীেরর াণ িমিশেয় দয় পাথর শরীের। 

‘িনেজর িনরাবরণ সবাে  পাথর শরীেরর আদ  পৗ ষ জিড়েয়, আত ন েয় পাথর 

বুেকর পিশ ও রামরািজর কামল শ অনুভব করেত করেত, পাথর িনঃ ােসর িতিট 

উ ান-পতন িনেজর িনঃ ােস িমিশেয় িনেত িনেত’ ঘুিমেয় পেড় িজনা।২১ িদেব ু পািলেতর 

এই বণনায় অ ীলতার রশমা  নই। কারণ, এ তা ধু শরীরী আকষণ নয়। িজনা  

অনুভব কের ‘কী য স পেণ ঘারােফরা করেছ তলেপেটর অ কার অভ ের, এতকােলর 

অনাদের ান একিটর পর একিট কাষ ভের উঠেছ নতুন স াবনায়’।২২ আিদরেসর খলা 

এই উপন ােস সৃি র দ াতনা বহন কের আেন। এখােনই িদেব ু পািলত সাথক িশ ী।  

েয়েডর অেনক পের জাক লাকাঁ মানবমন েক ধু অবদমেন খাঁজার কথা 

বেলনিন। িশ , সািহত , ইিতহাস, দশেনর িবিভ  শাখায় মানবমন েক খাঁজার চ া 



              
 

করেছন। িদেব ু পািলেতর উপন ােস এই িবষয়িট দখা যায়। ‘অনুভব’ উপন ােসর 

আে য়ীেক কলকাতার ইউেনে ার ােজে  কাজ করেত আসার মাধ েম িচেন নওয়া যায়। 

আবার ‘েমৗনমুখর’ উপন ােস প িথেয়টার আে ালেনর মাধ েম তিড়ৎেক, ‘স ক’, 

‘িবিন ’, ‘েঢউ’ উপন ােস চির েদর চনা যায় িব াপন জগেতর স েক সামেন রেখ। 

আবার এক ধরেনর ‘ইমােজনাির ফরেমশন’ থেক িচেন নওয়া যায় ‘সহেযা া’ উপন ােসর 

আিদত  রায়েকও। জাক লাকাঁ “Beyond the reality principle’ ে  ‘Object of 

psychology’ সে  বেলেছন, মন াি ক উপন ােস চির  ধরা পেড় “with all his 

desires, imaginary formations, language and meaning.”২৩   

মেনািব ানীেদর (িবেশষতঃ েয়ডীয় মেনািব ানীেদর) মেত উৎক া মানিসক 

ে র ল ণ। কােনা কারেণ িন ান মেনর অবদিমত অবাি ত বাসনা িল যখন স ান মন 

বা চতনায় আসার উপ ম কের, তখনই মানিসক ে র সৃি  হয়। এবং স ে রই 

কাশ হে  এই উৎক া।২৪ এই অবদিমত কামনা বা ই া িলর সাধারণ কৃিত হে , হয় 

তারা ংসা ক-িহংসা ক বৃি মূলক অথবা যৗনবৃি মূলক। এই দুিট বৃি েক আয়ে  রাখাই 

হে  সভ তার ধান অবদান। এই জন ই এই ধরেনর মানিসক ি য়া আমােদর ই ানুসাের 

হয় না, আমােদর অ ােতই ঘেট। এই অবদমেনর কাজ নানা কারেণ সব মানুেষর ে  

সবসমেয় সাম স পূণ থােক না। মন াি কেদর মেত চার রকমভােব এই উৎক া কাশ 

পায়—  

১. িবেবেকর দংশন, পাপেবাধ, অন ায়-অপরাধজিনত উৎক া। 

২. শারীিরক য় িত, অ হািন— এই সব িনেয় উৎক া। 

৩. ি য়জন িবে েদর আশ ার ফেল উৎক া। 

৪. িনেজর সংযম হািরেয় ফলার জন  য উৎক া।   

িদেব ু পািলেতর উপন ােস িবেবেকর দংশন, পাপেবাধ, অন ায় অপরাধজিনত 

উৎক া এবং িনেজর সংযম হািরেয় ফলার জন  য উৎক া তারই িতফলন দখা যায়। 

অ াংজাইিট িনউেরািসেসরও কাশ ঘেট। যমন, ‘সি ণ’ উপন ােসর দাশরিথর িবেবেকর 

দংশেনর ফেল সৃি  হয় উৎক া, ‘স ক’ উপন ােস রামতনুর, ‘ সানালী জীবন’ উপন ােসর 

সারার পাপেবাধ, ‘একা’ উপন ােসর িশিশেরর মেন হেয়িছল স তার ীর িত অন ায়-



              
 

অপরাধ কেরিছল। এই ধরেনর মানিসক ি য়া ই ানুসাের হয় না, অ ােতই ঘেট যায়। 

িদেব ু পািলেতর উপন ােসর চির রা এই উৎক ােক কখেনাই অবদমন বা িরে সন 

করেত পােরিন। তাই তা সারােক ঘুেমর ওষুধ খেয় আ হত া করেত হয়। ‘ঘরবািড়’ 

উপন ােসর জয়ােক ছাদ থেক লাফােত হয়, ‘ সািহনী এখন কাথায়’ উপন ােস ধীমান ীেক 

হারােনার পর এক ধরেনর অপরাধেবাধ থেক লােক গলা িটেপ হত া কেরিছল এবং 

শেষ িনেজও আ হত া কের। ‘অেচনা আেবগ’ উপন ােস জয়দীপ বেরর বেশ আ হত া 

কেরিছল। আ হত া কের স িমকা শিমতােক বাঝােত চেয়িছল তার ভােলাবাসায় 

কােনা খাদ িছল না।   

‘ সানালী জীবন’ উপন ােস বড়বাবুর কােছ বলাৎকার হয় সারা। এরপর লখক 

িবিভ  তীকী ইি েত সারার মনেক বুিঝেয়েছন। ‘উনুেনর গনগেন আঁেচ ঝলসােনা িশক 

কাবােরর গে  ভারী হেয় ওঠা হাওয়ায় িনঃ াস’ িনেত হয় সারােক। ‘‘অ কাের িনি  

ভৗিতক চাঁেদর আেলায় কিফেনর িভতর েয় থাকা মানুেষর মুেখর মেতা দখাি ল ওর 

মুখ।’’২৫ ােমর ঘ া, ির ার ঠুন ঠুন শ  তার মনেক িবিষেয় তুেলিছল। বািড় িফের আবার 

ামীর রগচটা মজােজ আর অপমােন িনেজেক িছঁেড় ফলেত চেয়িছল সারা। নারীমেনর 

এমন অসহায়তার িচ  িদেব ু পািলত আর অন  কােনা উপন ােস তুেল ধেরনিন। এই 

উপন ােস মন ে র েয়াগ ঘটােত লখক উপন ােসর িশেরানামও িদেয়েছন ‘ ৃিতর িদেক’, 

‘আথােরর  দখা’, ‘ভােলাবাসায় ত াবতন’, ‘অ কার বারা া’, ‘এ কমন ভােলাবাসা’ 

ইত ািদ। নারী ধান এই উপন ােস নারীর অবেচতন মনেক জার িদেত একাকী -

িনঃস তার মািটফ এেনেছন লখক, “স বত েত ক মানুেষরই মেনর িভতর একটা 

জায়গা থােক— সখােনই তরী হেয় যায় তার িনজ  ঘরবািড় িকংবা ংেসর আকৃিত।”২৬ 

শষ পয  সারােক আ হত া করেত হয়।  

‘অনুভব’ উপন ােস ইিতহাসেবাধ ও আ জািতক াপেটর অিবরাম আনােগানা 

চলেত থােক। চলেত থােক আে য়ীর আ িবে ষণ। এ  ওয়াড দুজারিদন কিথত ‘ই ারনাল 

মেনােলােগ’র কাশও ঘেট। রা েলর সে  িবে দ হবার পর কলকাতায় িফের একমুখী 

নানা িচ া আে য়ীেক িঘের ধের। িনেজেক িনেয় ভাবনার টানােপােড়েন া  হেয় পেড় স। 

সে হ, হতাশা ও অিন য়তা থেক এক ধরেনর িবষ তা এেসেছ।  



              
 

“তখন মেন হয় একাে  িনেজেক িনেয় থাকাই ভােলা। এক একিদন এমনও হয় 

যখন ঝলমেল িদনদুপুেরও ঝপ কের নেম আেস অ কার। ঁিড় ঁিড় বৃি র ঝাপসা 

লােগ চারিদক, জলজ গে  ভারী হেয় ওেঠ িনঃ াস।”২৭  

যেতািদন গেছ তেতাই স একা হেয় পেড়েছ। যেতাই স িনেজেক আড়াল করার চ া 

ক ক, হতাশা তার িপছু ছােড়িন। হতাশা মশ বাড়েত থােক। হঠাৎ ই া থেক পুরেনা 

অ ালবােমর ছিব দখেত দখেত অন মন  হেয় পেড়। িনেজর মেন  ওেঠ, স িনেজই 

সবার থেক আলাদা হেয় যাে । এর জবাব খঁুজেত িগেয় িনেজই ি ধােবাধ কের। রা েলর 

অপমান তােক আ মুখী কের তুেলিছল। ‘এই য দড় বছর িনেজর মন ও শরীরটােক 

গি ত রেখিছল রা েলর কােছ, স কটা াভািবক ভেবই যেথ  হেত িদেয়িছল তােক, 

এই ব াপার েলা িক তাহেল যমন িছল তমনই রেখেছ!”২৮ অপমােনর এই িদকটা স 

কােনািদনই ভুলেত পােরিন। ামীেক িডেভাস িদেয় চেল এেসিছল কলকাতায়। স এখন 

মু । িনেজর পােয় দাঁড়ােত চায়। বাঁচেত চায় িনেজর মেতা কের। াবল ী হেত চাকিরর 

দরখা  কের। িনভরতার এই জারটাই তােক িটিকেয় রেখিছল।  

িক  দাদার ব ু  উৎপেলর সে  মলােমশা করার সময়ও স িনেজেক আড়াল কের 

রেখিছল। অথচ উৎপলই তার ভাকা ী। আসেল ‘েস দাঁিড়েয় আেছ এক অ কার 

সমুে র সামেন, যখােন ধুই ঢউ আর ঢউ আর ঢউ ছাড়া িকছুই নই, চারপােশর শ  

ও নঃশ  িমলেত পারেছ না িনিদ  কানও িব ুেত।”২৯ রে র স েকও আড় তা ঢুেক 

পেড়েছ। অতীত ৃিত থেক মুি  নই তার। কােনািদেক এেগাবার বদেল মশ িটেয় 

যাে  িনেজরই িভতের। িনেজর তরী রে র মেধ  একা হেত থােক স। আে য়ীর িবষ  

মনেক বাঝােত লখক বৃি , নশ , মঘ, অ কার ইত ািদর তীক বা স ও এেনেছন। 

আসেল ‘অনুভব’ একিট নারীর অ েবদনার উপাখ ান।  

দুই পূণবয়  নারীপু েষর জিটল মেনাৈদিহক স কেক ‘মা  কেয়কিদন’ উপন ােস 

তুেল ধেরেছন লখক। ামী মারা যাবার পর অিদিত একা হেয় যায়। ছেল িতি ত হেয় 

িবেয় কের আলাদা হেয় যায়। সই একাকী  আেরা বেড় যায়। িবষাদ  হেয় পেড় 

অিদিত। একাকী  কাটােত িবয়াি শ বছর বয়েস ামী ব ু  ি য় তর শরণাপ  হয়। 

আকষণ বাড়েত থােক। একসময় দহমেনর আকি ক িবে ারণ ঘেট। কােমর তাড়নায় 



              
 

(িলিবেডা) ছুেট যায় ি য় তর ােট। শরীেরর সম  িকছু উজাড় কের দয়। ি য় তও 

িফিরেয় দয়িন। 

“বাহা  বছর বয়েসও তার শরীর, া , িনেজেক উ ীিবত করার মতা এতটুকু 

টাল খায়িন। িনেজর সম  পৗ ষ িনেয় সিদন রাে  স যখন অিদিতর শরীের 

েবশ কের এবং আেবগ থেক স ূণ শরীরী হেয় উেঠ তার কাঁেধ দাঁেতর দাগ 

বসােত বসােত অ ু ট অিভমােন িকছু বলেত থােক অিদিত, তখনও, সই কথা েলা 

না েন িনেজেক পিরতৃ  করার জেন ই ব  হেয় উেঠিছল স। যন অিদিত নয়, 

তার সামেন সে ােগর জেন  পেড় আেছ মাংসময় এক টগবেগ নারী শরীর, য 

কানও নাম হেত পাের তার— ব ত িকছুই এেস যায় না নাম বা পিরচেয়।”৩০  

অ  বয়েস িবধবা অিদিত আর িববাহ না করা ি য় তর মেধ  কামনা-বাসনার অবদিমত 

ই া এতিদেন পূণ হয়। িক  পেরর িদন সকােল অিদিতর মেনর মেধ  িবরাট পিরবতন 

আেস। অিদিত সবিকছু উজাড় কের িদেত চেয়িছল, িদেয়ওেছ। িক  এইটুকু হওয়ার জন  

স আেসিন। মানিসকভােব ভেঙ পড়া অিদিত চেয়িছল একটা আ য়, একটা অবল ন। যা 

ি য় ত িদেত পােরিন। তাই রােতর অ কাের য সুখ অনুভব কের ভােরর আেলায় তা 

ভেঙ যায়।  

ধুমা  পার িরক আকষেণই দুই পূণ বয়  নরনারীর অৈবধ স েকর গাপন 

রহস  উে াচন কেরেছন লখক ‘হঠাৎ একিদন’ উপন ােস। ব গািমতা এবং িববােহা র 

অৈবধ স েকর পর নারীপু েষর জিটল মানিসকতার সৃি  হয়। নায় া জল পােতর অিত 

সু র পটভূিমেত আকি ক দখা হয় িজৎ ও অনুজার। সই পিরচয় তােদর এমিন এক 

শারীিরক আকষেণর ব েন জিড়েয় ফেল কলকাতায় এেসও চলেত থােক তােদর উ াম 

লুেকাচুির খলা। তােদর আকষেণ কােনা আেবগ বা ভােলাবাসা নই, সবটাই শরীেরর 

আকষণ। এই আিদম বৃি  বা িলিবেডার তাড়নায় দুজেনর মেধ  দখা িদেয়েছ এক ধরেনর 

পাপেবাধ। অনুজা তার ামী, স ানেদর ঠকােত চায়িন। তােদর ছেড় আসেতও পােরিন। 

এেতা িকছু হবার পরও আন ই তােক বিশ ভােলাবােস। তাই উপন ােসর শেষ অনুজা 

িনেজর অনুতাপ, অনুেশাচনায় আন র বুেক মাথা রেখ কা ায় ভেঙ পেড়— 



              
 

“সম ই ধু একজেনর সে  শরীর খলার জেন — য- খলার অতীত িছল না 

কানও, য- খলার ভিবষ ৎও নই। ধু িনেজর জেন  নয়, আন েক তারণা করার 

জেন  তখন কীভােব সারা শরীর ভেঙ কা া জমা হেয়িছল চােখ! আর, তখনই মেন 

হেয়িছল, এই বৃি , এই অিভ তা হয়েতা কানও সংেকত পাঠাে  তার কােছ— 

ইি ত িদে  িনেষেধর, যা হেয়েছ হেয় গেছ, এবার ফেরা। অথহীনতার িপছেন 

এইভােব ছুেট কান সবনাশ ডেক আনছ তুিম!”৩১  

ফেটা াফার িজৎও তার ী িবপাশােক থকােত পােরিন। অসু  িবপাশার যৗন মতা 

হািরেয় গেছ। ফেল তইশ-চি শ বছেরর দা ত জীবেন সুখ পায়িন িজৎ। িসেনমা 

সাংবািদক আন কমেলর ী অনুজার িত তার আকষণ ভােলাবাসায় নয়, শরীরী হেয় 

উেঠ। সই শারীিরক আকষেণ তৃি  অনুভব করেলও অসু  ীর কথা মেন পেড় যায়। এর 

ফেল তার অবেচতন মেন এক ধরেনর হীন ন তার সৃি  হয়। িজেতর মেধ  একটা 

লাগামছাড়া জীবন িছল বেট। িক  সই লাগামছাড়া জীবেন অনুজা আর স  িদেত পােরিন। 

আন েক তারণা করার জন  তার সারা শরীর ভেঙ কা া জমা হেয়িছল চােখ। 

অপরিদেক িজেতর মানিসকতার তী  পিরবতন ঘিটেয়েছন লখক। িজেতর ব ু  ভ র 

সির াল অ াটােক হাসপাতােল ভিত হেল বা েবর মািটেত নেম আেস িজৎ। অসু তার 

পিরেবেশ িবপাশার কথা িচ া করেত করেত িজেতর মানিসকতার পিরবতন ঘেট।  

ইয়ুং মেন কেরন, ব ি র অতীত জীবেন বা শশেব নয় বতমােনই িনউেরািসেসর 

কারণ িনিহত। আর ধু বাসনার অতৃি ই রােগর কারণ নয়। জীবনসং ােম পরাজয়ই তার 

কারণ। ব ি  সবদাই বা েবর স ুখীন হওয়ার চ া করেছ। বা েবর িবিভ  সমস া তােক 

সমাধান করেত হে । িক  কােনা সমস ার সমাধান যিদ তার সামেথ  না কুেলায় তখন 

তার িলিবেডা বা ব থেক সের ব ি র শশবাব ায় ত াবৃি  কের। ফেল ব ি  বা েবর 

স ুেখ এেলােমেলা নানা আচরণ করেত থােক। এমিন অব ায় িনউেরািসস দখা দয়। ইয়ুং 

বেলেছন— 



              
 

“Therefore I no longer final the cause of a neorosis in the past, but in 

the present. I ask, what is the necessary task which the patient will not 

accomplish?”৩২  

বা েবর িবিভ  সমস ার স ুখীনই িদেব ু পািলেতর উপন ােসর চির িলেক 

িনউেরািসস বা উ ায়ু রােগ ভুিগেয়েছ। রামতনু, দাশরিথ, অনীশ, রজত, আিদত , এষা, 

তপতী, িশিশর, ি য় ত, আে য়ী মুখ চিরে র সমস া বতমােনর জীবনসং ােমর সমস া। 

অতীেতর কােনা সমস া নয়। কামনা-বাসনার অতৃি ও তােদর মেধ  বেড়া নয়। আবার ইয়ুং 

এও বেলন, বা ব সমস াই িনউেরািসেসর একমা  কারণ নয়। িবিভ  ে  িবিভ  

কারেণও এ রাগ হেত পাের। কােনা কােনা ে  যৗন ই ার িবশৃ লার দ নও হেত 

পাের। চি শ বছর বয়েসর মেধ ও য িনউেরািসস দখা দয়, তােদর কারণ িহসােব িতিন 

বেলন, বা ব সমস া, অতৃ  যৗন ই া বা অ াভািবক মতা ৃহা বতমান থােক। চি েশর 

পর তা আর থােক না। িদেব ু পািলেতর উপন ােস প ােশাধ ব ি রও যৗন আকা া 

দখা িদেয়েছ। ‘হঠাৎ একিদন’ উপন ােসর িজেতর বয়স একা -বাহা । এই বয়েসও স 

িববািহত নারী অনুজার সে  দিহক স েক িল  হয়। ‘মা  কেয়কিদন’ উপন ােস বাহা  

বছর বয়সী ি য় তও কােমর তাড়নায় ি র থাকেত পােরিন। বারবার ব ু র ী অিদিতর 

কথা মেন পেড়েছ। একবার দহ িমলন হবার পরও চলেত থােক তােদর গাপন মলােমশা। 

আসেল আমােদর মেধ  য অনুভূিত রেয়েছ তা অিত ম কের পূণতালােভর েয়াজন হেয় 

ওেঠ। ইয়ুং এর মেত— 

“The symtoms of neurosis are not simply the effects of long past 

causes, whether infantile sexuality or the infantile urge to power, they 

are also attempts at a new synthesis of life— unsuccessful attempts let 

it be added— yet attempts nevertheless, with a core of value and 

meaning.”৩৩  

ে র মেধ  গাপনীয়তার ান— েয়েডর এই মতেক ইয়ুং মেন ননিন। ে  

েয়ড য িন ান ও সং ােনর  দিখেয়েছন, ইয়ুং স ও অ ীকার কেরেছন। তাঁর 



              
 

মেত, ে  িন ান যন সং ােনর সহায়তা কের। নীিতিবেরাধী ই ার কাশই য ে র 

িবষয়ব  একথাও অ ীকার কেরন। সই কারেণই ধু অতীতেক আ য় কেরই  রিচত 

হয় তাও মেন ননিন। িতিন বেলন, অতীতেক িনেয়  নয়, ে র ল  বতমান এবং 

ভিবষ ৎ। জীবেন নব নব সমস ার সমাধান চাই। জীবন সং ােম ব  মানুষ বতমান ও 

ভিবষ েতর স ুখীন হওয়ার জেন  সং ােন নানা িচ া কের। িন ান সং ােনর পিরপূরক 

িহেসেব ঐ িবষেয় সাধ মেতা থাকেব। তাই ে র মেধ  বতমান ও ভিবষ েতর সমস া-

সমাধানমূলক নানা ইি ত দখা দয়। ইয়ুং বেলেছন— 

“The activity of the consciousness, speaking logically represents the 

psychological effort which the individual makes in adapting himself to 

the conditions of life. His consciousness endeavours to adjust itself to 

the necessities of to moment, or, to put it differently: there are the tasks 

ahead of the individual, which he must overcome. Now we have no 

reasons for assuming that the unconscious follows other laws than 

those which apply to conscious thought. The unconscious, like the 

conscious, gathers itself about the biological problems and endearous to 

find solutions for these by analogy with what has gone before, just as 

much as the conscious does.”৩৪   

ে  া  িন ােনর িনেদশ অনুযায়ী ব ি েক চালনা করেল জীবেন ভ ফল 

পাওয়া যায়। অেনক সময় ে  আস  িবপেদর কথাও জানেত পারা যায়। ে  উ ািরত 

এই সতকবাণীেক হণ করেল অবশ াবী সংকেটর হাত থেক পির াণও পাওয়া যায়। 

তেব জীবেনর সমস ামূলক িনেদশই ে র একমা  িবষয়ব  নয়। অবদিমত ই াও ে  

দখা িদেত পাের— 

“It is certainly true that there are dreams which embody suppressed 

wishes and fears, but what is there which the dreams can not on 

occasion embody ? Dreams may give expression to ineluctable truths, 

to philosophical pronouncement, illusions, wild fantasies, memories, 



              
 

plans, anticipations, irrataional experiences, even telepathic vissions 

and heaven knows what besides.”৩৫  

িদেব ু পািলেতর উপন ােস িশ  মন ও উেঠ এেসেছ। তােদর মন  দখা 

িদেয়েছ যখন বাবা-মার দা ত জীবেন িবে দ দখা িদেয়েছ। বাবা-মার িবে েদর কথা 

ভেব তােদর মেন দখা িদেয়েছ িবষ তা। ‘ সেক  হিনমুন’, ‘যখন বৃি ’, ‘ব দূর অিভমান’ 

উপন ােস এই িশ  মন  আেলাচনা করা যেত পাের। ‘ সেক  হিনমুন’ উপন ােস 

িশলািজৎ আর য়ার িবে দ যখন অপিরহায হেয় পেড়েছ, তখন তােদর ছেল পূষন 

হাে ল থেক বািড় িফের আেস। িশলািজৎ রাে  সুপণােক চরম অপমান আর নাংরা 

ভাষায় গািলগালাজ করেল পূষণ ি র থাকেত পােরিন। তার মাথায় র চাপ বােড়। িমেনর 

কাজ করা দুেটা ফুলদািনর একটা আছেড় ভােঙ। সুপণা ঘের ঢুেক বুঝেত পাের পূষন কী 

বলেত চায়? তার চােখর দৃি  দেখ সুপণা বুঝেত পাের পূষণ িক ভাবেছ? তারপর পূষেনর 

আর ঘুম হয়িন। এক অি র সমেয়র স ুখীন হয় স। বাবা-মার স েকর অবনিত তার 

িশ  মেন উৎক ার সৃি  কের।  

‘যখন বৃি ’ উপন ােস পেনেরা- ষােলা বছেরর মেয় িরয়াও হাে েল থােক। বাবা-

মার িবে েদর কথা স জােন না। তােক না বেলই তার বাবা-মা আলাদা জায়গায় বাস 

করেত থােক। কবল িনয়ম কের স ােহ এক দুই িদন তােক দখেত যায়। হাে েল যখন 

িরয়া একা অনুভব কের তখন বািড়েত ফান কের বাবা-মা কাউেক পায়িন। রাে  আবার 

বাবােক িনেয় দুঃ  দেখ। িরয়া খুব সনিসিটভ মেয়। সারারাত ঘুেমায়িন তারপর। 

কাউেক িকছু বলেতও পােরিন। একাকী  অনুভব কের িরয়া। পেরর িদন সকােল ােট 

িগেয়ও বাবা-মা কাউেক পায়িন। মামার বািড় িগেয় কাঁদেত থােক। িরয়া পাগেলর মেতা হেয় 

যায়। রাে  বাবােক িনেয় দখা দুঃ  আর পেরর িদন ােট িগেয় বাবা-মা কাউেক দখেত 

না পারা িরয়ার মেন একটাই উি  ‘বাবােক খঁুেজ দাও’। দুিদন পর বাবােক যখন ফােন 

পায় তখন িরয়া তার বাবােক বেলেছ— 

“দু’রাত ঘুেমায়িন, আজ আিম ঘুেমােত যাব। তামােক খঁুেজ পাি লাম না— 

তামােক খঁুজিছলাম, আজ তামার খাঁজ না পেল কী করতাম জািন না।”৩৬  



              
 

‘ব দূর অিভমান’ উপন ােস তীন আর অিনশার একমা  ছেল রাজদীপ। ু েলর 

পরী ায় ফল করেল ি ি পাল তােক া ফার িনেত বাধ  কেরন। কােনা উপায় না পেয় 

তার বাবা-মাও তােক কলকাতা থেক দূের এক ু েল ভিত কের দয়। রাজু হাে েল 

থােক। িকছুিদন পর তীন আর অিনশার দা ত জীবেন িবে দ আেস। বাবা-মার 

িবে েদর পাশাপািশ িকেশার রাজুও িবি  হেত থােক তােদর থেক। রােগ, ােভ, 

অিভমােন রাজু মানিসক িবকার  হেয় পেড়। মশ খারােপর িদেক যেত থােক। রাজু 

যখন বািড়েত থাকেতা তখনই তার বাবা-মার স কটা য ভােলা নয় সটা বুঝেত পাের। 

বাবা-মার ঝগড়ার সময় একিদন িরঅ া ও কেরিছল— 

“একবার তা ামী- ীর কথা কাটাকািট উ াল হেয় উঠেত ফল কাটার ছুির হােত 

িনেয় ওেদর বড েম ঢুেক পেড়িছল : ‘ঝগড়া থামেব, না খুন করব!”৩৭  

বা িবক, সিদন ঐ িচৎকােরর পর তার বাবা-মা তার সামেন আর কােনািদন ঝগড়া 

কেরিন।      

রাজু জােন তার বাবা-মার স কটা ভােলা নয়, িডেভাস হেয় গেছ। সপােরশন পব 

থেকই বাবা-মা’র ামী- ী স ক য ন  হেয় যাি ল, এটা আে  আে  বুিঝেয়িছল তীন 

আর অিনশা। িক  রাজু জিদ, এক ঁেয় ও রাগী হেয় ওেঠ। তােক ভােলাবাসার আ ােসর 

কথা বলেলও রাজু হঠাৎই বেল ওেঠ— 

“অত ব ৃ তা দওয়ার কী আেছ! বাপ-মা তা অেনেকরই মের যায়, তারা িক বাঁেচ 

না! কউ বাজাের কুিলিগির কের, কউ পেকট মাের, কউ—। আিম পেরায়া কির 

না।”৩৮  

ধু কথাবাতার ধরনই পা ায়িন, চহারেতও বদেল িগেয়েছ রাজু। তীন  বুঝেত 

পাের, “তার বা তােদর অেনক আেগই মানিসকভােব িবপয  হেয় পেড়েছ ও— এখােন 

াভ ও অসিহ ু তার একটা কাশ ঘটল। বাঝা যায় তােদর আর সহ  করেত পারেছ না; 

বাইের রাগ দখােলও আড়ােল কাঁদেছ িক না ক বলেব! বয়সটা খারাপ, এই বয়েস এমন 

মানিসকতা থেক অেনেকই আ ঘাতী হওয়ার চ া কের”।৩৯  



              
 

আসেল বা-মার ঝগড়া আর অশাি েত রাজুর মজাজ  হেয় গেছ। বাবা-মার 

ছাড়াছািড় দুমেড় মুচেড় িদেয়েছ তার মনটােক। রাজু আেরা ু  ও ানশূন  হেয় পেড় 

যখন তাঁর মা ি তীয় িবেয় করেব বেল স েনেছ। একমা  স ী পরমহংসেক বেলেছ, “মা 

না-থাকায় তার ক ; আর যােদর মা থেকও নই, তােদর ক টা কমন হয় বুঝেত পািরস? 

তখন রাগ হয়, গা ালা কের— মের ফলেত ইে  কের িনেজেক— ’’৪০  

রাজু মানিসক সুি িত হািরেয় ফেল। মশ খারােপর িদেক এেগােত থােক। সায়ন, 

চ েদর সে  মারিপট কের, নশা ও হেয় পেড় একসময়। বাবা-মার স েকর দূর  

কেতাখািন ভাব কের িকেশার রাজুর মেন তাই লখক এখােন দিখেয়েছন। 

িদেব ু পািলত কােনা িনিদ  ত  মাথায় রেখ সৃজনশীলতার পেথ অ সর হনিন। 

হয়েতা িকছু তাি ক ভাবনা তাঁর ম  চতনায় িছল, যা লখনীর মাধ েম িভ  মা ায় 

প ছায়। িদেব ু পািলেতর উপন ােস াম জীবন িবি  নাগিরক মধ িব  তার একাকী  ও 

িনঃসে র মেধ  এক জিটল মন াি ক সংকট লালন কেরেছ। জগৎ ও জীবেনর িবিচ মুখী 

জিটলতা, নরাশ , মাহভ , িব া  ভৃিত সাথক প পায় তারঁ িবিভ  উপন ােস। িদেব ু 

পািলেতর উপন ােস চির েলার অবদিমত দেয়র ব মুখী িবকার ও িবে াভ থম 

থেকই ধরা পেড়েছ। িদেব ু পািলেতর উপন ােস চিরে র মেনাজগেতর ব মাি ক -

সংঘাত, আপস বণতা, পলায়ন বৃি  ভৃিত িবষয়ও ধরা পেড়েছ। যমন ‘ সািহনী এখন 

কাথায়’ উপন ােস ধীমান। আসেল মধ িবে র র ণশীলতা ও সীমাব তায় অবদিমত 

মানুেষর িবকার তার উপন ােস আেস। ‘সহেযা া’য় আথ-সামািজক, রাজৈনিতক পিরেবশ 

পিরি িতর সে  মানিসক স েকর  আিদত েক মানিসক শূন তায় িনে প কেরেছ। 

িদেব ু পািলত মূলত নারী-পু েষর মেনাৈদিহক জিটলতার প শ কেরেছন। দহ-

মেনর স ি  যমন জীবনেক সুেখ সং ািবত কের, তমিন এর অতৃি  এবং অস ি  

মেনািবকার ও িবে ােভর জ  দয়।   
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প ম অধ ায় 

িদেব ু  পািলেতর উপন ােসর িশ রীিত 

িদেব ু পািলত তাঁর উপন ােস নরনারীর পার িরক িনগূঢ় স ক পায়েণর মধ িদেয় 

আধুিনক জীবনদৃি েক উে ািচত কেরেছন। এই আধুিনক জীবনদৃি  তাঁর উপন াসসমূহেক 

অনন তা দান কেরেছ। আর এই অনন  জীবনদৃি েক উপন ােস িতিবি ত করেত িগেয় 

িদেব ু পািলত খঁুেজ পেয়েছন তারঁ উপযু  িশ রীিতেক। হঠাৎ একিদন একিট মা  ে  

এই িশ রীিত দখা দয়িন। উপন ােস এই িশ রীিতর ে  িদেব ু পািলেতর কীয়তা 

ম-উে ািচত হেয়েছ যন। ব ত এক একিট ে র িবি  িশ রীিতর মধ িদেয় নয়, বরং 

উপন ােসর িনমাণিশে র এক একিট উপকরণ— উপ াপনরীিত, গঠনিনমাণ, ভাষািবন াস 

ইত ািদ তাঁর উপন াস ধারার মধ িদেয় িবকিশত ও িববিতত হেয়েছ। আর এ থেকই 

িদেব ু পািলেতর িশ রীিতর সামি ক পিট পির ু ট হেয় ওেঠ। িদেব ু পািলেতর 

উপন াস িলর িশ রীিতর আেলাচনা আমরা কেয়কিট িদক থেক করেত পাির। যমন— 

১. উপ াপনরীিত। 

২. গঠনৈনপুণ । 

৩. ভাষািবন াস। 

কািহিন িবন ােসর চিলত রীিত— সব  লখক কতৃক কািহিন িববৃত করা— এই 

প িতিটেক িদেব ু পািলত তাঁর থম উপন াস ‘িস ু  বােরায়াঁ’য় অনুসরণ কেরেছন। 

সাধারণ সাদামাটা একিট ি েকাণ েমর কািহিনেক উপন ােসর কে  রেখ লখক 

কািহিনর পদান কেরেছন। গ িট িববৃতও হেয়েছ একৈরিখকভােব। কাথাও কােনা 

জিটলতা সৃি  হয়িন। একমা  িভেলন চির  পাড়ার বখােট ছেল সুনীলেক িঘের উপন ােসর 

জিটলতা সৃি  করা যত। িক  লখক চির িটেক সরাসির উপন ােস আেননিন। তার 

সংলাপ পয ও নই। িকেশার বয়েস লখা এই উপন াসিট স েক লখক িব প ম ব  

পাষণ কেরেছন—    

“েলখক হবার জেন  সই আঠােরা-উিনশ বছর বয়েস আিম এেতাই ব  হেয় 

উেঠিছলাম য উপন াসিট পিরমাজনা করার বা আদ  িফের লখার কথা ভািবিন।”১                



              
 

ি তীয় উপন াস ‘ সিদন চ মাস’-এও একই রকম ব থতা চােখ পেড়। এখােনও 

িকছু যুবক-যুবতীর েমর কািহিনেক লখক একমুখী কের বণনা কেরেছন। জিটলতা বা 

 কােনাভােবই কািহিনেক আকষণ কের তুলেত পােরিন। িববৃিতধমীেত লখক কািহিন 

পিরেবশন কেরেছন। তেব এখােন অধ ায় িবভাজন ও িত অধ ােয়র আেরা ছােটা ছােটা 

পব িনমাণ কেরেছন। পিরে দ িলর মেধ  একেঘেয়িমতা যমন এেসেছ তমনই এেসেছ 

বিচ হীনতা। ফেল উপন াসিট পাঠকমেন কােনা ায়ী দাগ কাটেত পােরিন।  

তৃতীয় উপন াস ‘ ভেবিছলাম’ থেক িদেব ু পািলত িনেজর ত তার িকছুটা 

পিরচয় িদেয়েছন। এখােন িববৃিতধমীতােক িতিন পুেরাপুির বাদ িদেয়েছন। উ মপু েষ 

িনেজর ব ি জীবেনর কািহিন উপন ােসর কথকেক িদেয় বণনা কেরেছন। সই ‘উ মপু ষ’ 

বা ‘আিম’ উপন ােসর ঘটনােক িনেজর অিভ তার ৃিতকথা েপ তুেল ধেরন। পরবতীকােল 

লখা ‘আমরা’ উপন ােসও এই রীিতর েয়াগ দখা যায়। িক  ‘ ভেবিছলাম’ বা ‘আমরা’ 

কােনাটাই খাঁিট আ জীবনীমূলক বা লখেকর ব ি জীবনেকি ক উপন াস হেয় ওেঠিন। 

তেব এই দুিট উপন ােস ঐ ধরেনর উপন ােসর ঈষৎ ল ণ য কাশ পেয়েছ তােত 

সে হ নই।   

চতুথ উপন াস ‘মধ রাত’-এর িবষয়ব েত বিচ  এেনেছন। িক  কািহিন 

পিরেবশেনর িদক থেক সই গতানুগিতকতােকই জার িদেয়েছন। এই উপন ােস অেনক 

চির  (এই উপন ােসই সবেচেয় বিশ চির ) থাকেলও একমা  ধান চির  তপতী ছাড়া 

আর কােরা কথা নই বলেলই চেল। লখক এখােন িনেজ না বেল উপন ােসর মুখ  চির  

তপতীর মাধ েম কািহিনেক পিরেবশন কেরেছন। ফেল অন ান  চির িল তমন জীব  হেয় 

উঠেত পােরিন। কািহিনর গিতেক িবকিশত বা এিগেয় িনেয় যেত পােরনিন। আবার তপতী 

যখন অতীত ৃিতচারণা কেরেছ তখন তার মুেখর সংলাপ কেড় িনেয়েছন লখক। যমন— 

“অতীেত দু-বার বাধ  হেয় তােক শবযা ার স ী হেত হেয়িছল। থম, বাবার মৃতু র 

সময়। তপতী তখন ছােটা, সব কথা আজ আর রণ হয় না।…সকেলর িপছেন 

তপতী, খািল পােয় এেলাচুেল।… ছােটা বেল সিদেনর মৃতু  াভািবক হেয় দখা 

িদেয়িছল; িব ল হেয় পড়েলও কােনা রকম অসহায়তা দখা দয়িন মেন।”২  



              
 

এভােব চিরে র মুেখর সংলাপ কেড় িনেয় চিরে র বা  - াধীনতােক ফুটেত দনিন 

লখক। ঘটনার িববৃিত দােন লখক এেতাটাই তৎপর িছেলন য চির েলার মেনাজগেতর 

ছিবও ভােব ফুিটেয় তুলেত পােরনিন। তাই উপন াসিটর ি তীয়বার পিরক না 

কেরিছেলন। ১৯৮৮ সােল পিরবিতত আকাের উপন াসিট কািশত হয় ‘ ে র িভতর’ 

নােম। উপন েসর মাঝখােন নীিতেশর সে  তপতীেক িঘের উপন ােসর জিটলতা বা 

াি কতা সৃি  করেত পারেতন লখক। িক  সই িদেক এেগানিন। কবল উপন ােসর 

মােঝ িবি  িকছু ঘটনা এেনেছন। যমন, মেসর মেয়েদর আ া-গ জব, নীলার 

িবেয়র পর েত েকর শূন তা অনুভব করা, অ িলর আকি ক অ ঃস া হেয় পড়া, িবধবা 

সািব ীর রহস ময় গিতিবিধ, উপন ােসর শেষ মসবািড়েত পুিলস আসা ইত ািদ ঘটনা খুবই 

ধীর গিতেত পিরেবিশত হেয়েছ।  

‘ ণয়িচ ’ উপন ােস লখক িনেজ িববৃিতদােনর মধ িদেয় কািহিন বণনা কেরনিন। 

উপন ােসর ধান চির  নিমতার মধ িদেয় কািহিনর থম থেক শষ অবিধ বণনা 

কেরেছন। থম পিরে েদ নিমতার িববৃিতেত  হয় উপন াস— 

“পিরেতাষ চেল যাি ল। দরজা পয  িগেয় থেম দাঁড়াল। িনছকই থেম দাঁড়ােনা। 

আিম জািন, পিরেতােষর িকছু বলার নই। অেনক ণ ধের াভািবক থাকার চ া 

কেরেছ ও, কথা বেলেছ আ িরক ভাষায়। এই অব ায় একজন পু ষ যা যা কের 

ও যভােব, পিরেতােষর ব বহাের তার সামান  তারতম  ঘেটিন।”৩  

উপন াসিট শষও হয় তারই উি েত— 

“আমার আশপাশ িদেয় মানুষজন হাঁটেত লাগল। এিদক থেক ওিদেক াম, বাস, 

ট াি , মাটর মাগত ছুেট যাে , আসেছ, যাে । সমেবত িন আলেতাভােব ছুঁেয় 

যাে  কান। একা দাঁিড়েয় এইসব দখেত দখেত গলা পয  িন াস উেঠ এল 

আমার। মেন হল অেনকিদন এই সরব ব তা ল  কিরিন আিম। আজ একটু 

দিখ।”৪  

উপন ােস আগােগাড়া নিমতার আ কথায় িববৃিতদােনর স  এেলও দশম পিরে েদর 

শেষ নকশাল আে ালেনর স  এেনেছন লখক। নকশালকমী চ ন পুিলেসর হাত থেক 



              
 

বাঁচেত নিমতার কােছ আ য় িনেয়েছ। এই অংশিট উপন ােস না হেলও িত হেতা না। 

কননা উপন াসিট মূলত নিমতা আর পিরেতােষর ন  দা ত স ক িনেয়। সখােন 

নিমতার বা বী মানসীর ছেল চ নেক টেন এেন নকশাল আে ালেনর স েক তুেল 

ধরার কােনা মােন হয় না। তাই ২০০৩ সােল উপন াসিটর (‘একিদন সারািদন’) ি তীয়বার 

পিরক না কেরন লখক। সখােন নকশাল আে ালন বা চ েনর স  নই। তেব 

ইিতহাস বা সময়েক ছুঁেয় যাবার একটা েচ া কেরেছন লখক।  

১৯৭১ সােল লখা ‘সি ণ’ উপন ােসর মধ িদেয় িদেব ু পািলেতর ত তার 

পিরচয় পাওয়া যায়। িবষেয়র সে  সে  উপন ােসর ধরনও বদেল যায়। উপন াস িল 

আয়তেন যমন ছােটা হেয় আেস, কািহিন তমনই আেরা একমুখী হেয় ওেঠ। চিরে র 

াচুযও কেম যায়। ব ি গত জীবেন িদেব ু পািলত এই সময় অেনক বদেল গেছন। ধু 

বয়সই বােড়িন, অন ান  অিভ তা, িবিভ  পিরেবশ, িবিভ  ব ি র সং শ, জীিবকা ভৃিত 

সবিকছু তাঁেক বদেল িদেয়েছ। একদা ােমর ছেল িদেব ু পািলত হেয় উেঠেছন নাগিরক 

িদেব ু পািলত। নাগিরক মনন ও জিটলতায় পির ম কেরেছ তাঁর লখা ও লখা স িকত 

ভাবনা। িনতা  সখ িদেয় যার , অমেনােযাগ ও ত িলখেনর ছাপেক অিত ম কের 

িতিন লখক িহেসেব পিরবিতত হেয়েছন। ‘িকছু ৃিত, দুঃখেবাধ, িকছু অপমান’ ে  

জানান— 

“ লখক িহেসেব আিম য পিরবিতত হি — বদেল যাে  সূচনার ভাষা, িচ ায় 

সংযু  হে  দৃি ভি , ব ি  ও চির  মশ আ া  হে  তােদর পিরেবশ ও 

তােদর থেক উেঠ আসা ভ-অ েভর ে — তার িকি ৎ আভাস পাওয়া যেত 

পাের।”৫  

‘সি ণ’ উপন াসিট  হেয়েছ আকি কতা িদেয়। উপন ােসর েতই মৃতু র 

িসচুেয়শন এেনেছন লখক। ছােটাগে র মেতা থেমই একটা চমক িদেয়েছন যােত পেরর 

িদেক এিগেয় যেত হয় পাঠকেক। কনেকর আকি ক মৃতু েত উপন ােসর িতিট চিরে র 

মেধ  এেসেছ িবষ তা। যা এই উপন াসিটর মূল সুর। জীবেনর বাঁচা ও মরার সি েণ 

দাঁিড়েয় িতিট চিরে র ভােলা-ম , পাপ-পুণ েক িবচার কেরেছন লখক। কনেকর মৃতু  

থম পিরে েদ হেলও সই মৃতু েক িঘের জিটলতা এেসেছ অ ম পিরে েদ অিময়- রখার 



              
 

দা ত স েক। কনেকর সে  রখার পূব স ক িঘের অিময় আর রখার মেধ  চেল চাপা 

মান-অিভমান আর অশাি । স ােনর িপতৃ  িনেয় অিময়র মেন সে হ দানা বঁেধেছ। 

স ানস বা রখার মুখ িদন িদন ফ াকােস হেত থােক। অদৃশ  থেকও কনকই উপন ােসর 

মেধ   সৃি  কেরেছ। মৃত মানুষ উপন ােস কেতাখািন ান িনেত পাের িদেব ু পািলত 

তাঁর এই উপন ােস দিখেয়েছন। উপন াসিটেত কােনা সুিনিদ  পিরণিত দখানিন লখক। 

উপন ােসর শেষ রাজনীিতর পিরম ল এেনেছন। সময়িট সই অশা  নকশাল আে ালেনর 

সময়। যখন সবিকছু থেক শূন তায় ভের ওেঠ জীবন, তখন লখক দখান রাজনীিতর 

আ েয় িনেজেদর ভীতেক শ  কের আঁকেড় ধরেত। িমিছেলর মেধ  িমেশ থাকা দাশরিথর 

ঊে  তালা মুিঠ স ত য়ই এেন দয়।  

ঔপন ািসক িদেব ু পািলত তারঁ বিশরভাগ উপন াস থম পু েষ রচনা করেলও 

উ ম পু ষ ও থম পু ষ— দুধরেনর রীিতেকই াধান  িদেয়েছন। ‘স ক’, ‘িবিন ’, 

‘বৃি র পের’, ‘চির ’, ‘উেড়ািচিঠ’, ‘আড়াল’, ‘ ে র িভতর’, ‘অৈবধ’ ভৃিত উপন াস িল 

স ূণই থম পু েষ লখা। যমন—  

১. ‘গািড় চালােত চালােত শ  হােত ি য়ািরং ধের অেনক িদন পের শরীের 

আসুিরক শি  অনুভব করিছেলন রামতনু’। (‘স ক’, িদেব ু পািলেতর দশিট 

উপন াস-১, পৃ. ৬৭)  

২. ‘ িচ আড়াল চেন। ধু মেয়মানুষ বেলই নয়; িনজ  কারেণও’। (‘আড়াল’, 

িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-২, পৃ. ১৪৩) 

৩. ‘িবশাখা  দেখ না। িকংবা দখেলও এমন কানও  দেখ না, রােতর গাঢ় 

ঘুম ও আ তার মেধ  যা জািগেয় তুলেব হঠাৎ, শাক িকংবা সুেখর রশ তার পর 

থেক অেনক ণ নতুন এক আ তায় ডুিবেয় রাখেব তােক’। (‘ ে র িভতর’, 

িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-২, পৃ. ৩৭৩) 

িদেব ু পািলত তাঁর এক একিট উপন ােস এক একিট পু েষ কািহিন িববৃত 

করেলও িকছু িকছু উপন ােস দুই পু েষরই ব বহার কেরেছন। উপন ােসর একিট পিরে দ 

থম পু েষ  হেলও পরবতী পিরে দ  হেয়েছ উ ম পু েষ। যমন ‘একা’ 



              
 

উপন াসিট থম পু েষ  হেয়েছ— “বােরা িদন পের একিদন সকােল রা ায় বিরেয় 

ঝরঝের বাধ করল িশিশর’। (‘একা’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. ৩৯৩) িক  

তৃতীয় পিরে দিট  হেয়েছ উ ম পু েষ— ‘ তােদর এই ডায়লগ-টায়লেগর 

ব াপার েলা, অতনু, আিম িঠক বুিঝ না’। (‘একা’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. 

৪২৩) িশিশেরর এই আ ভাষণ শষপয  অনুসৃত হয়িন। লখক আবার িশিশেরর কথা 

বলার দািয়  িনেজর কাঁেধই তুেল িনেয়েছন। শষতম পিরে েদ লখক এবং িশিশর দুজেন 

িমেল কথা বেলেছ— ‘েযেত যেত মশ একিদন আবার পুরেনা িসঁিড়েত পা রাখল িশিশর’। 

(‘একা’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. ৪৫৬) এবং ‘না, বশ আিছ। এখন 

এখােন; একটু পের উেঠ যােবা। দ ােখা, কমন সু রভােব কেট যাে  এক-একটা িদন’। 

(‘একা’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. ৪৫৭) এভােব একিট উপন ােসর মেধ  

দুই-পু েষর যাতায়াত হেলও চিরে র িনজ  অনুভূিত কােশ কখেনা কােনা ছদ পেড়িন। 

আসেল উপন ােসর চিরে র মেনর কথা ঔপন ািসকই বিশ জােনন।  

‘অ ধান’, ‘অনুভব’, ‘অনুসরণ’, ‘ সািহনী এখন কাথায়’ ভৃিত কেয়কিট উপন ােস 

িদেব ু পািলত সংবাদপ , সামিয়কপ  এবং নমুনা-সমী ায় া  তথ  কািহিনর েয়াজন 

মেতা ব বহার কেরেছন। ‘অ ধান’ উপন ােস সংবাদপে  কািশত িকছু সংবাদ িবি  

এবং পিরবিততভােব ব বহার কেরেছন। উপন াসিটর  েত আেছ একটা সাসেপ  এবং 

এই সাসেপ  সম  উপন াসিট জুেড় সৃি  কেরেছ এক ধরেনর অনুস ান। থম 

পিরে েদর শেষ সুেশাভেনর দাদা িচে াহন মারা গেছন এবং তােক দখেত িগেয় ফরার 

সময় সুেশাভেনর অ াদশী মেয় পুতুেলর আকি ক অ ধান উপন ােস এক ধরেনর 

সাসেপ  সৃি  কেরেছ। থানায় ডােয়ির করেল পুতুলেক খঁুজেত ব থ হয় পুিলস- শাসন। 

িক  িভতের িভতের চলেত থােক সুেশাভেনর িনর র অনুস ান। এরপর খবেরর কাগেজ 

সংবাদ বর হয়— ‘উ ার করা ত ণী গােয় ােদর হফাজত থেক উধাও’ এবং ‘সুেশাভন 

মুখািজও হািরেয় গেলন?’ এবার সুেশাভেনর ী তষি  বছর বয়  ামী সুেশাভেনর 

হািরেয় যাওয়ার ঘটনার জন  থানায় এফ. আই. আর. কেরন। সুেশাভেনরও কােনা খাঁজ 

পাওয়া যায় না। এই ঘটনার িতন মাস পেরও খবেরর কাগেজর িবষয় হেয় ওেঠন সুেশাভন 

ও তার মেয় পুতুল। উপন াসিট শষও হয় এই রকম একটা সাসেপে র মধ িদেয়।  



              
 

‘অনুসরণ’ এবং ‘েসািহনী এখন কাথায়’ উপন াস দুিটর েত আেছ িকডন ােপর 

ঘটনা। যমন, ‘অনুসরণ’ উপন ােসর থেম— ‘আঠাশ বছর বয় া একিট িববািহতা 

যুবতীেক িনেয় গভীর মধ রােত উধাও হেয়েছ একিট ট াি , াইভার-সহ সই ট াি েত 

িছল আেরা দুিট সে হজনক চিরে র পু ষ, উধাও হবার আেগ মিহলার ামীেক মারেধার 

কের ফেল দয় রা ার ধােরর গেত...’ (‘অনুসরণ’, পৃ. ৩০) এরপর চলেত থােক ীেক 

খাঁজার জন  অনীেশর অনুস ান। অনীশ পুিলসেক ঘটনািট জানােলও সবার কােছ তা 

গাপন রাখেত চেয়িছল। ঘটনািট আড়াল করার জন ই িদেব ু পািলত এই উপন াসিটর 

অবতারণা কেরেছন। এই রকম পিরি িতেত িদেব ু পািলত দখােত চেয়েছন মানুেষর 

িবিভ  মেনাভাবেক। এই উপন ােসর শেষ লখক আইন আদালেতর স  এেনেছন। 

অনীশেকই পুিলস ার কের এবং কােট চলেত থােক তার মামলা। এখােনই উপন াসিট 

শষ হয়।      

‘েসািহনী এখন কাথায়’ উপন ােসর থেম সংবাদপে  খবর বর হয়— ‘িচিকৎসার 

খরচ মটােত না পের ােট দ িতর আ হত া’ এবং ‘আ ঘািত সাতাশ বছেরর সু রী 

ও জনি য় টিলিভশন অিভেন ীর’। এরপর ি তীয় পিরে েদর শেষ ধীমােনর ী 

সািহনীেক িকডন ােপর ঘটনািট লখক ‘অনুসরণ’ উপন ােসর মেতাই বণনা কেরেছন। এই 

উপন ােসও ধীমান ীর িকডন ােপর ঘটনািট আড়াল কেরেছ। িদেব ু পািলত এই 

উপন ােসর শেষ জানান, ‘কািহিন অংেশ আমার ‘অনুসরণ’ উপন ােসর িকছু িকছু বণনা 

পিরবিতত ি েত ি ভােব ব বহার করা হেয়েছ’। (‘ সািহনী এখন কাথায়’, পৃ. ১৫৮) 

এইভােব গে র মেধ  একটা ‘সাসেপ ’ সৃি  কের গে র ঔৎসুক েক আগােগাড়া বজায় 

রাখেত চ া কেরেছন লখক।     

িদেব ু পািলত কােনা কািহিন বা ঘটনা বণনা কের উপন াস রচনা কেরনিন। তাঁর 

বিশরভাগ উপন ােসই দখা যায় িতিন মাঝখান থেক কািহিন  কেরেছন িকংবা তাঁর 

উপন ােসর টা হেয়েছ একটা অ তা িদেয়। যমন, ‘অনুভব’ উপন াসিট  হেয়েছ— 

‘িসেনমায় িকংবা টিলিভশন িসিরয়ােল দখা যায় যায় এমন। না, িসিরয়ােলও িক?’ 

(‘অনুভব’, পৃ. ০৯) এরপর উপন ােসর গিত সামেনর িদেক একটানা অিবরাম হেল তা 

েমই অিধকতর ত ও তী  হেয় ওেঠ। এরজন  লখক িফে র াশব াক প িতর 



              
 

সাহােয  সই গিতেক িকছুটা ম র কের আেনন। িসমা    কা ািনেত ই ারিভউ িদেত 

এেস অতীেত িফের যায় আে য়ী। রা েলর সে  যখন স কটা িটকল না, তখন আে য়ী 

কােনা বাড়াবািড় কেরিন। এরপেরই িচ ার অনুিব  তােক দহন া  কের তুেলেছ। 

বতমােন বেস ভিবষ েতর সে  ৃিতেক িলেয় ফেলেছ স। সমেয়র বড়াজােল এক 

আ জািতক সমস ার মুেখামুিখ দাঁড় কিরেয়েছন লখক তােক। িবদুষী নারী আে য়ী অপমান 

সহ  করেত না পের ামীর ঘর ছেড় চেল আেস। াধীনভােব থেকই ইউেনে ার িরসাচ 

ােজে  যাগ দয়। দেহাপজীিবনীেদর মমাি ক জীবনযাপন িছল তার গেবষণা ও 

সমী ার িবষয়। এইসব নারীর ঘিন  সাি ধ  তােক জীবেনর পূণতা এেন দয়। স তার 

অি ে র একটা মােন খঁুেজ পায়। 

িদেব ু পািলত উপন ােসর উপ াপনায় একিট নতুন কৗশল ব বহার কেরেছন। 

অতীত ৃিতর সূ  ধের কািহিনেক িতিন এিগেয় িনেয় গেছন। সই অতীত ৃিত আবার 

বা েবর অনুষে  পাশাপািশ ব বহার কেরেছন। যমন— ‘মধ রাত’ উপন ােস তপতী 

বতমােনর পাশাপািশ হঠাৎ অতীত ৃিতেত ভাবেত থােক। িনেজর বাবা-মার মৃতু জিনত 

ৃিতেত স একাকী  অনুভব কের। ‘আমরা’ উপন ােসর ি তীয় পিরে েদ যখন অমলািদ 

দি েণ ের যাওয়ার কথা ি য়নাথেক বেল, তখন ি য়নাথ তার পাঁচ বছেরর পুরেনা 

ঘটনােক মেন কের। আবার ‘ ে র িভতর’ উপন ােস িবশাখা ও অিপতাও যখন মেসর 

িনজন পিরেবেশ একা থেকেছ তখন তারা অতীত ৃিতেত িনম  থেকেছ।    

িদেব ু পািলেতর উপন াস িলর শেষ কােনা তৃি  বা পিরপূণতা নই। 

উপন াস িল শষ হয় একটা সাসেপে । ছােটাগে র পিরণিতর মেতাই উপন াস িল শষ 

হেয়েছ। যমন, ‘সি ণ’ উপন ােস িনিখল আর বুলা র ু ের  থেক রা ায় িমিছেল 

দেখিছল অেনক লােকর িভতের িমেশ থাকা দাশরিথেক। তার পর লখেকর ব ব — 

‘ওরা অেনক দূর পয  দাশরিথর উপর চাখ রাখল। অেনক দূর পয  ওঁর উে ািলত 

হাতটা দখা গল। শেষ িনর রশটুকু ছাড়া আর িকছুই থাকল না’। (‘সি ণ’, িদেব ু 

পািলেতর দশিট উপন াস-১,পৃ. ৬৩) ‘সহেযা া’ উপন ােসর শেষ আিদত েক পুিলস 

অ াের  কের ধের িনেয় গেছ। আিদত  এর পিরণাম জােন না, জােন না পাঠকও। 

আিদত র ার ব ব — ‘ ধু বৃি র মেধ  িদেয় গেট দাঁড়ােনা পুিলস ভ ানটার িদেক 



              
 

এেগােত এেগােত ভাবল, হেত পাের এটাই সই ভ ান, একিদন রা া থেক যটা নেম 

িগেয়িছল ময়দােনর অ কাের’। (‘সহেযা া’, পৃ. ৬৯) আবার, ‘অনুভব’ উপন ােসর শষাংেশ 

আে য়ী কাউেক িকছু না বেল রিজগেনশন লটার সে টািরর হােত িদেয় অিনিদ তার 

উে েশ  রা ায় পা বাড়ায়, সই ঘটনায় পাঠকেকও িবষ তায় পড়েত হয়— ‘ িণেকর 

তা িঘের ধের আে য়ীেক। এরপর যােব কাথায়? কার কােছ?’ (‘অনুভব’, পৃ. ১২৮) 

এরকম একটা ে  উপন াসিট শষ হয়। আবার ‘ব দূর অিভমান’ উপন ােসর শষাংেশ 

দখা যায়, লখক থেম িববৃিত দন— ‘পরমহংস অন  কাথাও চেল গল’। তারপর 

মাঝখােন িতন ব ু  রাজদীপ, পরমহংস এবং সায়েনর সংলাপ— 

পরমহংস বলল, ‘িঠক আেছ, তুই িসগােরট খেল বুেড়া হাঁসও খােব— ’ 

রাজু বলল, ‘তাহেল রাজু বনলতার কােছ যােব— ’  

পরমহংস বলল, ‘যােব— ’ 

সায়ন বলল, ‘তাহেল সায়ন ন াংেটা মেয়র ছিব দখেব— ’ 

পরমহংস বলল, ‘ দখেব— ’  

এরপর শেষ লখেকর িববৃিতেত উপন াসিট শষ হয়— ‘ গট পিরেয় অ কাের 

কাঁচা রা ার িদেক এিগেয় গল ওরা’। (‘ব দূর অিভমান’, পৃ. ৭৩)    

উপন ােসর সু ু  ও সাথক িশ -অবয়ব রচনা স েক িদেব ু পািলত িবেশষ অবিহত 

িছেলন। সই অবয়ব য সবসময় এক বা অপিরবিতত থেকেছ তা নয়। েয়াজন অনুসাের 

িতিন বারবার তার কাঠােমা পিরবতন কেরেছন। স েয়াজন আসেল িবষয়ব েক 

যথােযাগ ভােব পািয়ত করার জন । আর সই িবষয়ব  িবি ভােব কািহিন, চির  বা 

পিরেবশ নয়, তার সে  জিড়েয় আেছ িদেব ু পািলেতর িনজ  মানস বণতা এবং তারঁ 

জীবনঅিভ তা। এই দৃি ভি র পা রেক যথাযথভােব িবধৃত করার জন  অপিরহাযভােব 

িতিন িশ -আধােররও বদল ঘিটেয়েছন। আর তাই থমিদেকর উপন াস ‘িস ু  বােরায়াঁ’, 

‘ সিদন চ মাস’, ‘ ণয়িচ ’ ভৃিত থেক ‘সি ণ’-এ প ছেত তাঁেক উপন ােসর গঠন 

বদল করেত হেয়েছ। এর দশবছর পর ‘সহেযা া’য় িকংবা তারও দশবছর পের ‘অনুভব’-এ 

এেস দখা যায় আমূল পিরবিতত হেয় গেছ তাঁর উপন ােসর গঠনিবন াস।   



              
 

কািহিন ও চিরে র সম য় সাধনই ঔপন ািসেকর মূল ল  হেলও িদেব ু পািলত 

তাঁর উপন ােস জার িদেয়েছন অন । িনছক কািহিন সৃি  তা নয়ই, আবার নানা ধরেনর 

চির  সৃি ও নয়। উপন ােসর াপেট িতিন চেয়েছন নরনারীর স েকর গভীর উ াসন। 

তাই একই িবষয় িনেয় অেনক উপন াস গেড় উেঠেছ। যমন, যুবক-যুবতীর ম িনেয় 

‘িস ু  বােরায়াঁ’, ‘েসিদন চ মাস’ এবং ন -দা ত স ক িনেয় ‘অৈবধ’, ‘িসেনমায় যমন 

হয়’, ‘মা  কেয়কিদন’, ‘একিদন সারািদন’, সেক  হিনমুন’ ভৃিত। আসেল চিরে র 

সামি ক স া িতিন মা  একিট উপন ােস তুেল ধেরনিন। একই নারীপু ষ িবিভ  উপন ােস 

তােদর সামি ক স ার একটু একটু কের ঢেল িদেয়েছন যন।  

উপন ােসর অবয়ব-সম তা িবষেয় িদেব ু পািলত জানান— 

“আমার উপন ােসর আয়তন সাধারণত বিশ হয় না। অকারেণ কেলবর বৃি র িত 

আমার আকষণ বরাবরই কম। বরং লখায় আিম পিরিমিতেবাধেকই য় িদই 

বিশ। িবেদিশ বা ইউেরাপীয় সািহত  পােঠর অভ াস থেকই আমার এই অেভ স 

গেড় উেঠেছ, এটা ।… িবষেয়র েয়াজনই লখার দঘ  িনিদ  কের। অিতকথন 

য- কানও রচনারই বড় িট গণ  হেত পাের। লখায় সংযম য- কানও সমেয় 

একিট বড় ণ। লখায় িশ ণ বা ভাষা ণ বলেতও এটাই বাঝায়; অ ত আিম 

এভােবই বুেঝিছ।”৬   

থম উপন ােস িতিন এেকবাের চিলত ধারায় কািহিন রচনা করেলও ি তীয় উপন াস 

থেক পিরে দ বা অধ ায় িবভাজন কেরেছন। পিরে দ সংখ াও খুবই কম। যমন— ি তীয় 

উপন াস ‘ সিদন চ মাস’–এ পিরে দ সংখ া মা  সাতিট, ‘আমরা’ উপন ােস পাঁচিট, 

‘একা’ উপন ােস ছয়িট, আবার ‘অহংকার’ উপন ােস (চারিট পিরে দ) দখা যায় 

পিরে দ িলর নামকরণ কেরেছন— থম পিরে দ— ােট কা ার শ , ি তীয় 

পিরে দ— নীপার তৃতীয় চাখ, তৃতীয় পিরে দ— সুেদ া এখন কী করেব?, চতুথ 

পিরে দ— ভােরর ঘটনা। 

িদেব ু পািলেতর উপন ােসর অবয়ব িনমােণ ত তার পিরচয় পাওয়া যায় ি তীয় 

পযােয় এেস ‘সি ণ’ উপন ােসর মধ িদেয়। একিট মৃতু েক িঘের িবিভ  চিরে র মানিসক 

টানােপােড়ন উপন াসিটর মূল িবষয়ব । মৃতু িট উপন ােসর এেকবাের েতই এেনেছন, 



              
 

অেনকটা ছােটাগে র চমেকর মেতা। মধ িব  করািন দাশরিথর একমা  পু  কনেকর 

মৃতু েক ক  কের কািহিনেক লখক িতনিট সমা রাল রখায় শষ অবিধ টেন গেছন— 

থমত, একমা  উপাজনশীল ছেলেক হািরেয় দাশরিথর পিরবােরর সংকটময় অব া। 

ি তীয়ত, কনেকর বানেদর িঘের তারই ব ু  িনিখল আর শ ামেলর আচরণগত অসংগিত। 

তৃতীয়ত, কনেকর মৃতু েক িঘের সবেচেয় বিশ কািহিন উ  হেয়েছ রখা আর অিময়র 

দা ত স েকর মেধ ।     

মা  এগােরািট পেব িবন  এই ছােটা উপন াসিট যন আগােগাড়া ছােটাগে র 

মেতাই ব নাধমী। িদেব ু পািলেতর ি য় ঔপন ািসক আলেব র কামু। অি ে র িজ াসা, 

জীবনসেত র অে ষণ  হেয় ওেঠ তাঁর উপন ােসও। ৃিতর সূে  িকংবা নানা ে র 

েম িদশাহারা সময় লখেকর কুশলীয় দ তায় ধরা পেড়। ‘সি ণ’ আসেল 

ীকােরাি মূলক উপন াস। থািস  বা ঘটনাব ল টানা কািহিন লখক বণনা কেরনিন। 

আঁটসাঁট ঘটনার ঘনঘটা িকংবা গ  অেপ া টুকেরা টুকেরা ছিবর কালােজ রিচত 

‘সবুজগ ’ এবং ‘েসানালী জীবন’ উপন াস দুিট। মা  পাঁচিট পেব িবন  ‘সবুজগ ’ 

উপন াসিট। উপন ােসর নামকরণিট অবশ ই ব নাধমী। নায়েকর ভূিমকািটই এখােন তীক 

েপ দখা িদেয়েছ। কু তা ও িবকৃিতর বাতাবরেণর মােঝ স িতবাদ করেত জােন। 

উপন াসিট  হেয়েছ এভােব— ‘সে  িনেয় িকংবা পাশাপািশ হাঁটেল এক রকম গ  

পাওয়া যায়। বৃি েভজা সবুেজর আ তা মশােনা... ি  ও রহস ময়, িঠক কমন বাঝা 

যায় না’। (‘সবুজগ ’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. ৬৪৯) উপন ােসর শেষও 

রােতর অ কাের িনরাকার ময়দােনর িদেক হাঁটেত থােক দীপ র। সমেয়র িব ে ই তাঁর 

যু । তবু সমেয়রই কােছ চেয় নয় একটু একা হবার সময়। িত াব  মানুেষর হের-

যাওয়াটা বেড়া ভয় র। ধু অ কারই পাের দীপ রেক আড়াল করেত। দীপ র এখােন 

আগােগাড়া ‘সরলেরখা’য় হাঁেটিন। শষ িবচাের উপন াসিট সুরিরয়ািলি ক হেয় ওেঠ, শলীও 

তাই। 

‘েসানালী জীবন’ উপন াসিটও আয়তেন ছােটা এবং ছােটা ছােটা কালাজ িদেয় 

গড়া। একমা  এই উপন ােসই লখক পেবর মেধ  ছােটা ছােটা উপিশেরানাম িদেয়েছন। 

মা  ছয়িট পেব িবন । উপিশেরানাম িল তুেল ধরেল এর ইি তধিমতাও চােখ পড়েব। 



              
 

থম পেব— আথােরর শাক, দশ ত ােগর িস া , স ামুেয়েলর অে িলয়া, িবপযেয়র , 

সারার হয়রািন, বেড়াবাবুর কােছ, বলাৎকােরর পটভূিম, অপমােনর পের, রিবেনর 

অনুেশাচনা, ভােলাবাসায় ত াবতন, সাদা পাশােকর ডাক, মােয়র জন  উপহার, ৃিতর 

িদেক, দূরদশী বেড়াবাবু, িজর মুখ দখা, ডেরািথর সামেন, অ কার বারা া, সারার , 

চেকােলেটর াদ, দৃশ টা নতুন নয়। ি তীয় পেব— রাজািলেনর াব, মরা ইঁদুর ও ভাঙা 

পাঁিচল, িশিশ- বাতেলর হািস, আথােরর  দখা, িবষ  ডেরািথ, লরার িচিঠ। তৃতীয় 

পেব— টিলেফােনর আিত, অন  এক জীবেন, িকছু অ  , এ কমন ভােলাবাসা, 

অপমািনত মাইেকল। চতুথ পেব— ডানাে র শি  পরী া, অি র , অবুঝ ডইিজ, 

হঠাৎ আিবভাব, দ  ভ ইজ দ  ভ। প ম পেব— মন খারােপর সূচনা, িরপন ি েট 

বড়িদন, সই অ ুত মানুষিট, অ ত ািশেতর আিবভাব এবং ষ  পেব— ডানাে র । 

এই উপন াসিট আর একিট িদক িদেয়ও িবিশ  হেয় উেঠেছ। একমা  এই 

উপন ােসর চির  িবেদশী, অ াংেলা-ইি য়ান। আথার পাইবাস, ডেরািথ, সারা, স ামুেয়ল, 

অি , লরা, রাজািলন, ডানা — এমন সব উপন ােসর চির রা িদেব ু পািলেতর আর 

কােনা উপন ােস আেসিন। িবেদশী হেলও তারা কলকাতার বাঙািল সং ৃ িতর িত 

াশীল। যমন, অি র িসঁিথেত িসঁদুর পড়ার িবষয়িট, অে িলয়ায় যাবার পেরও সারােদর 

কলকাতা শহেরর জন  মন খারাপ করা ইত ািদ।          

‘আমরা’ চির কথনমূলক উপন াস। উপন াসিটর কথক চৗি শ বছর বয়সী ি য়নাথ 

মজুমদার। পাচঁিট পেব িবন  উপন াসিটেত কােনা কািহিন কাঠােমা নই। উপন ােসর 

ঘটনা ব ও বৃ াকাের এিগেয়েছ। ‘আিম তনু েক ভােলাবািস, তনু  আমােক, একিদন 

আমােদর িবেয় হেব— ’ এইভােবই  হেয়েছ উপন াসিট। এরপের ি য়নােথর মেন  

ওেঠ, ‘কী হ, িঠক তা? িঠক ভােলাবাসা তা?’ কােনা উ র খঁুেজ পায় না। ধু গভীর এক 

আেবেশ ভের ওেঠ তার বুক, িনঃ াস হেয় ওেঠ এেলােমেলা। তনু র ভােলাবাসা তার খুব 

েয়াজন। তােদর ভােলাবাসার স কটা িববণনীয় বেলই ি য়নাথ বুেঝ উঠেত পােরিন।  

“েসতােরর তােরর মেতা একটু ছুঁেলই এখন তা বেজ ওেঠ টুংটাং শে ; তার শরীর, 

মন আর গে র মৃদু কারাস সারা ণ বেজ যায় আমার রে ।”৭    



              
 

ি য়নাথ তার িবচারবুি  িদেয় সম  িকছু ব াখ া-িবে ষণ কেরেছ। দশবছর আেগ য ভাবনা 

ি য়নােথর মেন এেসিছল, দশবছর ধের সই ভাবনা একই পেথর একািধক িব ুেত ঘেট 

গেছ। িক  ভাবনার কােনা পিরবতন হয়িন। বৃ াকাের তার কািহিনর আবতন চেলেছ। স 

তনু েক িনেয়, কৗিশেকর ী মীনােক িনেয়, নয়নাং র ী সুধােক িনেয় গ  িলখেত 

চেয়েছ। সইসব গে  জীবন চলমান িক  ি য়নাথ তােত অবগাহন করেত পােরিন। িবধবা 

অমলািদেক িনেয় য গ  িলেখিছল তােত স াদক মহাশয় তার গ েক ছাপেত নারাজ 

হেয়িছল। কননা আজকাল আর ‘িবধবা-িটধবা’ িনেয় গ  চেল না, রামাি কতা সবার 

পছ । ি য়নাথ অমলািদর জীবেনর গভীর রহস  উে াচন কের। আেলাচ  উপন ােসর 

কােনা সুিনিদ  পিরণিত দখানিন লখক। ি য়নাথ, অমলািদ, তনু , কৗিশক, বস  

দাস— সকেলর মানিসক অিভ ায়েক বাঝােত কািহিনর নামকরণও হেয় যায় ‘আমরা’। এই 

উপন ােসর শষটুকুও কিবতার মেতা। ট ট ও কনেট ট এখােন ব িরক হেয় ওেঠ। 

‘আিম’ আসেল এখােন তৃিষত, অচিরতাথ। আর ‘আমরা’ বাখিত   কিথত ‘ েনােটপ অব 

এনকাউ ার’। অতীত ৃিত এখােন এক গভীর অথ অজন কের। আর এখােনই িদেব ু 

পািলেতর উপন ােসর প ােরািটেডর িবেশষ অথ েনােটােপ  হেয় ওেঠ। আপাত তু  

ঘটনা অন  অথ পায়। উপন ােসও িবেশষ একটা রঙ এেস লােগ।  

‘সহেযা া’ উপন াসিট বাংলা সািহেত র ধারায় একিট িবিশ  সংেযাজন। একিট 

সরলেরখা ধের এই উপন ােসর কািহিন পিরেবিশত হেয়েছ। প া  নাটেকর মেতা এর 

গঠন িবন াস। এর সূচনাংেশ দখা যায়, ভােরর আবছা আেলায় আিদত  রায় ময়দােন 

একিট রা ীয় হত াকা  ত  কেরেছ এবং মানিসকভােব িবপয  হেয় পড়া; রাইিজং 

অ াকশন-এ— বল মানিসক টানােপােড়েন পুিলসেক হত াকাে র িববরণ জানােনা এবং 

পুিলস কতৃক ঘটনািটর িমথ া িতপ  হওয়া; াইম া -এ— মেন বল সাহস িনেয় 

খবেরর কাগেজ আিদত  রােয়র সম  ঘটনার িববরণ িদেয় িচিঠ লখা; ফিলং অ াকশন-এ—

আিদত েক পুিলেসর ভয় দখােনা এবং নকশালপ ীেদর ধমক ও সাবধানবাণী; সমাধান 

অংেশ— গভীর রােত আিদত েক পুিলেসর ার কের িনেয় যাওয়া। উপন াসিটর শেষও 

আেছ এক ধরেনর নাটকীয় চমক। মেন হয় যন অন  এক ধরেনর নাটেকর  হয়। 

ক নািবলাসী ভীতু পাঠক আিদত  রােয়র ভিবষ ৎ স েক চমেক উঠেত পােরন। সাহসী 



              
 

দৃঢ়েচতা পাঠক আিদত  রােয়র দুঃসাহসী চতনায় তার সে  একা  হেত পােরন। আর যারা 

নীিতবান পাঠক তারা আিদত  রােয়র নিতক লড়াইেয়র সহেযা া হেয় ওেঠন।  

িদেব ু পািলেতর সবেচেয় ব িত মী উপন াস ‘অনুভব’। উপন াসিটেত রেয়েছ 

আ জািতক মেনাভাব। আ জািতক বা বতাই উপন াসিটর বিব ু। ন ােরিটভ ফমেকও 

লখক এখােন ভােঙন। উপন াসিট স েক লখক বেলন— 

“Through her narration, I tried to get at the international reality. I had 

to break away from the narrative form, I intermingled the story with 

history, research findings and case studies and other facts.”৮  

রচনাৈশলীও বদেল যায় এখােন। লখক টানা বণনা না কের িরেপাট-এর গড়নিট যথাযথ 

রােখন। সাতিট পিরে দ থাকেলও প ম পিরে েদ কলগালেদর য কস িহি িল লখক 

তুেল ধেরেছন স িল সংবাদপে র িরেপােটর আকাের িলিখত। যমন— 

আই. এন. িভ./িস. িজ.— ১০/৪ 

কন : এন. এন. িপ. এম. 

শকু লা : 

নাম : শকু লা। ডাকনাম : খুিক (মা, বাবা ওই নােম ডাকত)। কল নাম : কু ী। বয়স : 

৩৭। িঠকানা : চতলা (পুেরা িঠকানা বা রা ার নাম বেলিন; ‘যারা এেনেছ তারা জােন’), 

পাক সাকােস জৈনক ম াডােমর াট থেক অপােরট কের। টান টান চহারা, া  ভােলা। 

রং : পির ার (উ ল শ াম)। মুখেচাখ : সু  (আকষণীয়ও বলা যায়), ঈষৎ া , গােল ও 

কপােল দু’ িতনিট বসে র দাগ আেছ। উ তা : ৫’-৪”। (‘অনুভব’, পৃ. ৮৯) 

একইভােব মায়া, পােমলা, রাজমীেদরও কস িহি িল সাজােনা। এইসব িরেপাট 

থেকই কীভােব িনজ  িস াে  বা অনুভেব প েছ যায় আে য়ী— তারই কথা ‘অনুভব’ 

উপন ােস আেছ। টানা বণনা না কের এই িরেপাট-এর ভি টুকু িদেয়ই পাঠেকর মন আকষণ 

করেত চান লখক। 



              
 

এই উপন ােসর কািহিন কখেনা ভারবাহী হেয় ওেঠিন। ‘আমরা’ উপন ােসর ি য়নাথ 

যমন কে  থেক ধান ভাষ কার েপ উপি ত, আে য়ীর ে  তমন নয়। পেরা  

ভাষেণ ও সি য় ি র ভােষ  লখেকর উপি িত টর পাওয়া যায়। এখােন সবেচেয় বেড়া 

হেয় ওেঠ িবষয় এবং িবষেয়র সত িন তা। স ত লখক বেলেছন— 

“My novel may fail to impress some, but the truth of the subject cannot 

fail. This could have been written in any Indian language or for that 

matter in any language the world over. I have mentioned the global 

dimensions of regional literature. My novel, successful or not, is one 

example of just that.”৯    

িদেব ু পািলেতর মতার পিরচয় তাঁর ভাষা সৃি েত, উপমা িনবাচেন এবং 

িচ কে । িতিন িশ ণ বা ভাষা ণ বলেত বুিঝেয়েছন সংযম। িতিন মেন কেরিছেলন 

অিতকথন য কােনা রচনারই বেড়া িট। িদেব ু পািলত অেনকটা অে র ক ালকুেলশন 

কের উপন াস রচনা কেরেছন। েণ েণ শ  ব বহার করা তাঁর লখার একটা বিশ । 

তাঁর লখায় বাড়িত শ  যমন নই, তমিন নই বাড়িত উ াস। এটা তাঁর লখার িত 

একটা সংযম, একটা জদ। খুবই চমৎকারভােব িতিন ব ি , পিরবার ও সমাজেক ব াখ া 

কেরেছন। মেন হয় মাইে াে ােপর তলায় ফেল িতিন কােনা স কেক িবে ষণ 

কেরেছন। আেবগ বণহীন সই সব লখা িল অেনক সময় অধ ায়হীন, পিরে দ থাকেলও 

খুবই কম, পৃ ার সংখ াও অ । িদেব ু পািলত উপন াস লখার সময় িনেজেক ভাষািশ ী 

িহেসেব দেখেছন। সমেয়র ধারাভাষ কার িহেসেব নয়। িতিন বেলেছন, “আিম উপন াস 

িলেখিছ মূলত আমার সািহত ভাবনা, ভাষাভাবনা থেকই।”১০  

িদেব ু পািলত অপ প অনায়ােস পদস ায় বিচ  এেন বাংলা গদ েক িনয়ম-

অিনয়েমর বড়া ভেঙ অপূবতা দান কেরেছন। এই বিচ  িবষেয় তাঁর রচনা থেক 

কেয়কিট বাক  দখােনা হেলা— 

১. ‘অনুভব’ উপন ােসর ি তীয় পিরে েদর েত দখা যায়— যৗিগক বােক র 

থম অংশ  কতৃপদ িদেয় আবার শষ অংশ সমা ও হেয়েছ কতৃপদ িদেয়—



              
 

‘আিদনাথরা ব ে ন, ওেঁদর গট পয  এিগেয় িদেত িগেয়িছল প া’। (‘অনুভব’, 

পৃ. ২৯)  

২. কতৃপদহীন বাক — ‘আনে  িচৎকার কের উঠেত ইে  করিছল’। (‘েভেবিছলাম’, 

িদেব ু পািলেতর থম পাঁচিট উপন াস, পৃ. ১৭৭), ‘এম িফল করিছলাম। শষ 

করেত পািরিন’। (‘অনুভব’, পৃ. ২৫) 

৩. কমপদ িদেয় বাক   হেয়েছ— ‘ তামােক তা জািন, তাই তামার ওপর 

অনায়ােস িব াস কির, িনভর কির’। (‘িস ু  বােরায়াঁ’, িদেব ু পািলেতর থম পাঁচিট 

উপন াস, পৃ. ১৭) আবার, কমপদহীন বাক — ‘আিম ঘামিছলাম’। (‘েভেবিছলাম’, 

িদেব ু পািলেতর থম পাচঁিট উপন াস, পৃ. ১৭৭)   

িদেব ু পািলত এক সময় সি য়ভােব ভাষা চচা কেরেছন। বাংলা ভাষা সবসময় 

ি য়াপদ িদেয় শষ হেত চায়— করিছ, খাি , বলিছ িকংবা করলাম, খলাম, গলাম, 

বললাম ইত ািদ। ি য়াপেদর এই ব বহারেক িতিন অেনকটা আড়াল কেরেছন সেচতনভােব। 

বােক র মেধ  সই ি য়াপদেক কীভােব লুকােনা যায়, কীভােব শে র পৗনঃপুিনক ব বহার 

থেক ভাষােক মুি  দওয়া যায়— থম থেকই এই েচ া কের গেছন। এই িবষেয় তাঁর 

ব ব — 

“এই চ া করেত করেত আে  আে  আমার াইলটাই এমন হেয় গেছ য 

িলখেত িলখেত কাথাও যিদ এমন হয়, তখন কলমই থেম যায়, ...েসই জন  একই 

লখায় কাছাকািছ জায়গায় আিম দুেটা একরকেমর বাক  িলিখ না। একটা বাক  

সবসময় আর একটা বাক  থেক আলাদা হয়। দুেটা একই শ  ব বহার কির না।”১১  

িদেব ু পািলেতর উপন ােস ি য়াপেদর ব বহার বিচ  দখেল অনায়ােস লখেকর 

ভাষা স েক অিভ তা বাঝা যােব। যমন, ি য়াপদ ব বহার না কেরই বাক  িনমাণ 

কেরেছন— ‘হােত ম াগািজন, দৃি  সখােনও।’ িকংবা ‘বয়সটা ভেয়র’। (‘েসানালী জীবন’, 

িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-২, পৃ. ১৪৫) একেঘেয়িমকতােক দূর করেত বােক র 

মাঝখােন ি য়াপদ ব বহার কেরেছন। যমন— ‘দুপুের মেঝয় মাদুর পেত শায়ার অভ াস 

আেছ আহামিরর। এবং ঘুেমােনার। শায়া ও ঘুেমােনার মধ বতী সময়টুকু স বই পেড়… 



              
 

ইদানীং মােঝসােঝ একটা রঙচেঙ ক ার ম াগািজনও মাদুের ছিড়েয় থাকেত দেখেছ 

তীন, কখেনাবা খবেরর কাগজ’। (‘চির ’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. ৩১৯) 

বােক র েতও ি য়াপেদর ব বহার দখা যায়— ‘ দখল, সংল  বািলেশ মাথা রেখ েয় 

আেছ তা’। (‘সহেযা া’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-২, পৃ. ২১)  

কখেনা কখেনা সংেযাজক অব য় িদেয় বাক   কেরেছন— ‘লীনা সই অথটাই 

খঁুজেলন। এবং ভাবেলন, এসব খবর দবার সময় লােক কিমেয়ই বেল’। (‘অ ধান’, 

িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-২, পৃ. ৪৫৫), আবার কখেনা কখেনা সংেযাজক অব য় 

িদেয় বাক   ও সংেযাজক অব য় িদেয় বাক  শষও কেরেছন— ‘এবং এরা যেহতু 

িনেজেদর সতীসা ী ীেদর া  ও আয়ু র ার দািয়  িনেত পাের না, সুতরাং 

সবজনস িত েম এেদর কাজ হেব যেতা সাম  যুবতীেদর ঢঁড়া িপিটেয় কাশ  

িদবােলােক রপ করা এবং— ’ (‘একা’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. ৩৯৯)  

বাক  গঠেনর ে  একেঘেয়িম দূর করার জন  িতিন িবিভ  ধরেনর বাক  গঠন 

করন। বােক র আকােরর িদক থেক দখা যায় িতিন বাক েক ছােটা, বেড়া কেরেছন। 

যমন, পাঠকিচে  অিন য়তা বা সাসেপ  সৃি র েয়াজেন িতিন অেনক সময় দীঘ 

শাখািয়ত বাক  ব বহার কেরেছন— 

“পেরর ভাবনায় ঢুকেত ঢুকেত িচ ভাবল, যিদ কখনও, কানও কারেণ দীপ র 

জেন ফেল য শীমুর এেস পড়াটা িমেথ , একটা অজুহাত দিখেয় কথা বলাটা ব  

কেরিছল িচ, তাহেল তার স েক কীরকম ধারণা হেব দীপ েরর! যার জেন  

হঠাৎ হেলও সারা ণ টান অনুভব করেছ এত, যার জেন  জ রী কাজ থাকা সে ও 

ক াে ল করল নাগাল াে  যাওয়া, যার জন , হয়েতা, এবং যতই গাপন কের রােখা, 

বািড়েত ভাগ করছ অশাি — বল উ াদনায় মুখ রেখছ যার ঠাঁেট ও বুেক, যার 

শরীের িবদু ৎ ঝলেস যেত যেত বেলছ এই অব ােতই মৃতু র কথা ভাবা যায়— 

আই উড টু লাইক টু ডাই লাইক িদস; অথাৎ, য তামােক এেন িদে  পৗ েষর 

পূণতা, তাঁর মেধ  কাথাও আেছ ছা  একটু িমথ া, যা মুহূেতই ধিসেয় িদেত পাের 

সব ভাবনা, সব স াবনা, সব িনভরতা!”১২  



              
 

চতনা বাহরীিতর েয়াগ িদেব ু পািলেতর ায় সব উপন ােসই দখা যায়। এই 

ধারার উপন ােস ঔপন ািসক অেনক সময় সরল বা শাখািয়ত বােক র আ য় কের এমন সব 

বাক  অবল ন কেরন য েলা বাক  নয়, বরং বাক াংশ। শাখা- শাখাযু  জিটল বােক র 

পৃথুল প আধুিনক কােলর কােনা লখেকর পছ  নয়। পাঠকও আকষণ অনুভব করেতন 

না। এই জন  িদেব ু পািলত কখেনা কখেনা ছােটা ছােটা বাক  ব বহার কেরেছন। আবার 

কখেনা কখেনা একিট শে  একিট বাক  ব বহার কেরেছন। যমন—  

১. ‘িসঁিড়। ফুটপাথ। শ । কলকাতা। এবােরও কণােক ব েত িদল আেগ। মসৃণ 

গাড়ািল। মেয়িট  হাক’। (‘একা’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. 

৪১৫)  

২. ‘ পে ােলর গ । কলকাতা। কলকাতার গ । লার গ ! চ েনর গ ! ঘুেমর 

গ — ’ (‘একা’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. ৪৩৩)  

৩. ‘ হেস মাথা নাড়ল রজত। কামড়ােব। সুতরাং, ত থােকা’। (‘উেড়ািচিঠ’, 

িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. ৪৩৩)  

৪. ‘এটা বর াট, স-ই এিগেয় এল। থম’। (‘আড়াল’, িদেব ু পািলেতর 

দশিট উপন াস-২, পৃ. ১৪৯) 

লখক উপন ােসর কািহিন পিরেবশেনর ে  বণনামূলক প িত েয়াগ করেলও সাধারণত 

ি য়ার অতীত েপর আ য় িনেয় থােকন। িক  উপন ােস কািহিন পিরেবশেনর ে  

একেঘেয়িম এড়াবার জন  কখেনা কখেনা লখক ি য়ার কােলর প পিরবতন কেরেছন। 

যমন— ‘অেবলায় ঘুিমেয় পড়ার আেগ আজ অেনক িদন পের আবার িফের এেসিছল 

দৃশ টা’। (‘চির ’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. ৩২৭) — এখােন ি য়ািট 

‘এেসিছল’ অতীতকােলর হওয়া সে ও ি য়ার কালবাচক িবেশষণিট হেলা ‘আজ’। ‘আজ’ 

শ িট এখােন ‘েযিদেনর কথা বলা হে  সইিদন’ অেথ যু । উপর  এই েয়ােগর ফেল 

সূ  বাধিট জািগেয় দওয়া হে  য, ঘটনািট অতীতকােলর হেলও িনকট-অতীত কােলর। 

িদেব ু পািলত শ েক আিভধািনক অথ গ ীর বাইের এেন েয়াগ কেরেছন।     



              
 

সহজ সরল গদ  ভাষার উদাহরণ—  

“ ছা  কােচর জাের জড়াজিড় কের বঁেচ থাকা মাছ েলােক অ াকুইিরয়ােমর বেড়া 

জেল উপুড় কের ছেড় িদেলই ডানার জড়তা কািটেয় আ হারা, তারা ছুটেত থােক 

নানা িদেক। ওইভােবই পেয় যায় য যার িনেজর রঙ ও পূণতা। তারপর আবার 

িফের আেস পর েরর িদেক— মেত ওেঠ আলাপ, পিরচয়, ভালবাসা ও 

আ মেণ।”১৩  

িদেব ু পািলেতর উপন ােস ভাষা কখেনা কখেনা কিব ধমী হেয় উঠেছ। উপন ােস এেসেছ 

গীিতময়তা ও মননশীলতা— 

১. ‘ মশ িনজন হেয় আেস রা া। মধ রােত ঘুম থেক হতচিকত জেগ ওঠার পর 

যমন হয়, হঠাৎ থেম-পড়া থেক আে  আে  পুনরািবভূত হয় িনঃ াস। দূর 

বতাের সংেযাগ াপেনর মেতা একা  হাওয়ায় একিটমা  শ  ভেস আেস আমার 

কােন, আে  আে  ঘুেমর মেতা ছিড়েয় পেড় রে র সব । আিছ, আিছ’। (‘আমরা’, 

িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. ১৮২) 

২. ‘মাঝরােতর বৃি  বেড়া একা কের দয়। একটানা অেঝার শে  জিড়েয় থােক 

এক ধরেনর শূন তা— এই মুহূেত ভেব নাও তুিম ক, কান উে শ  িনেয় 

এেতাকাল ভািবত কেরছ িনেজেক— কান স াবনা ও িব াস বৃি েত আড়াল িদেয়েছ 

তামােক, অসহ  শীেত সে েহ চাদর জিড়েয় িদেয়েছ গােয়? খর সূেযর নীেচ  

কাে  যখন অ িল পেত দাঁিড়েয়িছল, তখন ক উজাড় কের িদেয়িছল ষার 

জল?’ (‘সহেযা া’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-২, পৃ. ৬০) 

৩. এখেনা মােঝ মােঝ বৃি  নেম আেস হঠাৎ; ধুেলার গ  ভােলাভােব মরেত না 

মরেতই থেম যায় আবার। তখন রাদ ওেঠ, হালকা মেঘর সং শ জড়ােনা 

নীলবণ আকশ উেঠ যায় আেরা উচুঁেত। হাওয়া দয় িচৎ। তখন বাঝা যায় শীত 

এেস পড়েব মশ।” (‘েসানালী জীবন’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-২, পৃ. 

২৪০) 

 



              
 

িববৃিতর ভাষাও উপন াস িলেত অনবদ  হেয় উেঠেছ— 

“িনেজর মেধ  স ূণ একা— একার মেধ ই স ূণ হেয় আেছ একটা জগৎ। 

সখােন অন  কানও মানুষ নই, িকংবা থাকেলও তােদর সকেলই মুেখ আিদত র 

আদল। একই বয়স, সময় ও চতেন র ভাের ঘাড় কুঁেজা কের ছুটেছ একজেনর 

িপছেন আর একজন... সখােন ঘটনা ঘেট না কানও, িকংবা ঘটেলও সচিকত হয় 

না াভািবক পর রায়— ওপের উেঠ িকংবা নীেচ নেম, এিগেয় িকংবা িপিছেয়, 

একই মাকড়শা বুেন যায় িবিভ  জাল। অ ুত যাি কতায় স  হয় সব িকছু।...বই 

আর খবেরর কাগজ পড়া আ জািতকতার বােধ অহ াের ফঁেপ ওেঠ বুক— ত 

হােতর সই পেড় িভেয়তনাম আর বাংলােদশ িবষেয় িববৃিতর নীেচ।’’১৪   

কিব জীবনানে র কিবতার অেনক লাইন িদেব ু পািলত তাঁর উপন ােস ব বহার কের 

বাক  গঠন কেরেছন। যমন— ‘জানলা িদেয় রাদ ঢুকিছল ঘের; কিচ লবু-পাতার মেতা 

নরম রাদ’, ‘ঝলমেল রা ু ের কিচ লবু পাতার মেতা একটা অ ু ট আভা ছড়ােনা’, ে  

টেন িনেয় গল লাশকাটা টিবেল। দাগ েলা পড়েছ পরপর, র  নয়’, তখন ঘাস মািট 

িনজনতার গে  আেরা একটু বিশ িনঃস  হেয় ওেঠ িনঃ াস— পৃিথবী যেতা পুরেনা হয়, 

স তেতাই নতুন হেয় ওেঠ আেরা’, ‘লাশকাটা ঘেরর কাঁেচর আড়ােলর মেধ  আেরা পাঁচ-

দশটার সে  ন াংেটা কের সুইেয় িদেল আপিনও সনা  করেত পারেবন না’, ‘যিদ কখেনা 

সুেযাগ হয়, এেসা, বলেবা, তামােক গভীর সই সব অসুেখর কথা— যার কােনা িনরাময় 

নই; রে র গভীর থেক ঘুেণর মেতা যা কবল শষ কের িদে  আমােদর!’ ইত ািদ।    

বি মচ -রবী নাথ-শরৎচ  পিরেয় একসময় আমরা ইংেরিজ ঘঁষা গদ  পাই। 

বু েদব বসুর লখায় ইংেরিজ- ঘঁষা এক ধরেনর ঝকঝেক গদ  পাওয়া যায়। সই গেদ র 

অনুকারক তাঁর পরবতী অেনক গদ েলখকই। বু েদব বসুর ছা  িদেব ু পািলতও এর 

ব িত ম নন। তেব িদেব ু পািলেতর গেদ  বু েদব বসুর গেদ র ভাব নই। িদেব ু 

পািলত মধ িব  মানুেষর মুেখর ভাষায় বাংলার পাশাপািশ এেনেছন ইংেরিজ ও িহি  ভাষা। 

যমন, িহি  ভাষার েয়াগ— ‘আও িজ, একসাথ মের। উড ি ট জােন ম খুন হাগা, 

দমদম জােন ম নিহ’। (‘সহেযা া’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-২, পৃ. ১২), িকংবা, 

‘ওই গাছেক তলােস বার হাকর লনেস চলা িগয়া— ’ (‘উেড়ািচিঠ’, িদেব ু পািলেতর দশিট 



              
 

উপন স-১, পৃ. ৫৪৫) আবার বাংলার সে  ইংেরিজর িম ণ ঘিটেয় চিরে র মুেখ সংলাপ 

িদেয়েছন। যমন— ‘ তামার িন য়ই মেন আেছ মখলার সে  ইিলিসট িরেলশানিশপ 

চািলেয় রা ল কীভােব তামােক লট-ডাউন কেরিছল’। (‘অনুভব’, পৃ. ৩১), িকংবা, 

‘অফেকাস, আিমও আজকাল পিড়-টিড় না। ইন দাজ ডজ তুই িছিল আমােদর াইড’। 

(‘আমরা’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন স-১, পৃ. ১৪৯) িদেব ু পািলত চির  অনুযায়ী 

মুেখর ভাষা ব বহার কেরেছন। যমন, ‘সি ণ’ উপন ােস অিফস করািন মমনিসং-এর 

অিধবাসী বামনদােসর উি — ‘দ ােখন িগয়া রাইটাস িক িনউ সে টািরেয়েট ধনা িদেতেছ’। 

(‘সি ণ’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন স-১, পৃ. ৪৭) িকংবা, ‘েসানালী জীবন’ উপন ােস 

বড়বাবুেক সারার বণনা িদেত িগেয় সপাই য ভাষায় কথা বেলেছ সটা কবল তার মুেখই 

মািনেয়েছ— ‘িমি  বািলেয় তা িমি , আসমান বােল তা আসমান— ফারাক নিহ কর 

সেকিগ। আর সাথ দেন কা হ ায় িভ কৗন! আপ জা িভ কাহা মান লিগ’। (‘ সানালী 

জীবন’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন স-২, পৃ. ২৩১)      

উপমা েয়ােগর ে ও বিচ  এেনেছন িদেব ু পািলত। যমন—  

১. ‘ ু েরর ফলার মেতা উ ল রােদ ফুটপাথ তেত উেঠেছ’। (‘িস ু  বােরায়াঁ’, 

িদেব ু পািলেতর থম পাঁচিট উপন াস, পৃ. ৩০) 

২. ‘আকােশ কাক-িডম রং, যতদূর চাখ যায় আগােগাড়া িসেসর পােতর মেতা, 

কাথাও এেতাটুকু িচড় খায়িন’। (‘েভেবিছলাম’, িদেব ু পািলেতর থম পাচঁিট 

উপন াস, পৃ. ১৯৭)  

৩. ‘ঝলমেল রা ু ের কিচ লবু পাতার মেতা একটা অ ু ট আভা ছড়ােনা’। 

(‘ ণয়িচ ’, িদেব ু পািলেতর থম পাচঁিট উপন াস, পৃ. ৩৮২) 

৪. ‘ঘােমর মেতা ঘুম গিড়েয় পড়েছ শরীর বেয়’। (‘সি ণ’ িদেব ু পািলেতর 

দশিট উপন াস-১, পৃ. ১৭) 

৫. ‘অদূের টিলেফানটার িদেক তািকেয় কুিমেরর মেতা একা  িচ ায় ভাসেত 

থাকেলা স’। (‘সি ণ’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. ৩২) 



              
 

৬. ‘এখন আর িনেজেক সাকােসর বােঘর মেতা মেন হয় না’। (‘স ক’, িদেব ু 

পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. ১১৬) 

৭. ‘মশার মেতা, নীরেব আমার শরীের চেল আসেছ তার র ’। (‘আমরা’, িদেব ু 

পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. ১৩৭) 

৮. ‘ও-িটেত েয় অ ানাসেথিসয়ার জেন  অেপ া করার মেতা অ কার একটা 

অনুভূিত হামা িড় িদেয় মশ এেগাে  িশরার িভতর’। (‘িবিন ’, িদেব ু পািলেতর 

দশিট উপন াস-১, পৃ. ২৭৮) 

৯. ‘েঢউ- তালা নদীর মেতা কী একটা বেয় যাে  িভতের িভতের, কখেনাবা অ  

ধা ায় মািট খিসেয় যাে  পােড়র’। (‘উেড়ািচিঠ’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-

১, পৃ. ৫১০)  

১০. ‘অ ােকািরয়ােম বি  ছা  মােছর মেতা মুখ নাড়েছ অদৃশ  কােনা ন’। 

(‘ ে র িভতর’, দশিট উপন াস-২, পৃ. ৪৩৬) 

তীক বা িচ ক  েয়ােগ িদেব ুর উপন ােস বারবার িফের আেস ভার, সকাল, 

স া, গভীর রাি , রা া, টিলেফান, বৃি , িসঁিড় ইত ািদর স । রাি  শষ হেয় সদ  ফুেট 

ওঠা আেলা আর উদাসীন হাওয়ার মেধ  িদেব ু পািলেতর উপন ােসর চির িল িনেজেদর 

িচেন িনেত থােক। ভােরর রহস ময় আেলাছায়ার মেধ ই কখেনা ে  জিড়েয় পেড়, কখেনা 

 থেক জেগ ওেঠ। এই ভারই তােদর জািনেয় দয় তার পেরর সময়, আস  ভিবষ ৎ। 

‘সি ণ’ উপন ােস িদন ণ না জানা থাকেলও ‘এক ভােরর িদেক চেল গেলা কনক’। 

(‘সি ণ’ িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. ১১) তার পেরর িদন িল আেস 

িঝরিঝের বৃি র িবষ তায়। ‘িবিন ’ উপন াসিট ই হয় এভােব, ‘জুেনর থম স ােহ 

একিদন সকােল হঠাৎই একটু অিবন  হেয় পড়েলা দী ’। (‘িবিন ’, িদেব ু পািলেতর 

দশিট উপন াস-১, পৃ. ২৫৯) বেড়া চাকিরজীবী স ল দী র জীবেন এমনই কােনা একটা 

ঘটনা ঘটেত চেলেছ, যা তােক ভািবেয় তুলেব, অন মন  কের রাখেব— তারই ইি ত 

এখােন । একটু পের তাঁর কােছ চাকির াথী আেস, দড়াম কের দরজা ব  করার 

শ টা হানা দয় তাঁেক ও তার ী জিয়তার মেনও। ‘অহ ার’ উপন ােসর সূচনায়ও দখা 



              
 

যায়, িনত  অভ ােসর ফেল ঘুম থেক ওঠার জেন  ঘিড়েত এলাম দবার দরকার না হেলও 

িবমােনর ভারেবলা ঘুম ভােঙ অ ুতভােব এবং আচমকা। ‘উেড়ািচিঠ’ উপন ােস ভার 

টুপুেরর জীবেন এক নতুন ব না িনেয় আেস। সদ  মাতৃেবােধ উ ীণ ছােটা বৗিদর জন  

সারারাত নািসং হােম কািটেয় টুপুেরর মেন হয়, ‘আজ ভাের এেকবাের অন রকম হেয় 

উেঠেছ আকাশ। িঠক কী রকম বাঝা যায় না। তেব অন রকম। আেগ কখেনা চােখ 

পেড়িন, এমন’। এবং এই ভােরই তার হঠাৎ মেন হয়, ‘েক জােন কন, মেন হেলা, মেয় 

হেল মা হেত হয়’। (‘উেড়ািচিঠ’ িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. ৪৬১) এই ভােরর 

অনুভব থেকই স পিরপূণতার িদেক এেগােত থােক। আবার এই ভার কােরা জীবেন 

চলার গিতেক  কের দয়। ‘সহেযা া’ উপন ােস আিদত  রায় ভােরর আেলা আধােরই 

খুন হেত দেখ িব ল দৃি েত সংসােরর িদেক তািকেয় িনেজেক আড়াল করেত চেয়েছ।    

িদেব ু পািলেতর উপন ােস বৃি  একটা িভ  পিরেবশ সৃি র ে  পূণ 

ভূিমকা হণ কেরেছ। তেব বৃি র স  তারঁ উপন ােস ভােলালাগার পিরেবেশ আেসিন। 

সমেয়র সে  মানিসকতার পিরবতেন বৃি র প বদেল গেছ। যমন— ‘ সিদন চ মাস’ 

উপন ােস বৃি র স  এেসেছ এষার মন ে র একটা বেড়া উপাদান িহসােব। মধ রােত 

একা যখন এষা সহপাঠী অমেল ুর ৃিতেত িনম  তখন এেসেছ বৃি র স — 

“মধ রােতর বৃি েত কমন একটা অসহায় ভাব থােক। িনেজর সম  ায়ুেত বৃি র 

কাতর শ  েনিছল এষা। বড় বড় ফাঁটায় ওর মুখ ভেস গল, বুক ভাসেলা; 

ঘেরর মেঝয় পয  জল গল। একা বৃি র সে  জেগ থেক এষা বার বার একিট 

নাম উ ারণ কের। মেন মেন চাইিছল, যন এই রাি  ভার না হয়, এই বৃি  না 

থােম।”১৫  

বৃি  িদেব ু পািলেতর উপন ােসর অেনক চির েকই ভািবেয় তুেলেছ। ‘আমরা’ উপন ােস 

আকােশ মঘ জমেত দখেলই ি য়নােথর বুেকর িভতর কমন একটা উে জনা  হেয় 

যায়। ‘হয়েতা িকছু একটা ঘটেব, িকছু একটা ঘটেত পাের’। (‘আমরা’, িদেব ু পািলেতর 

দশিট উপন াস-১, পৃ. ১৩৪) আবার ‘বৃি র পের’ উপন ােস অেশােকর বল বৃি েত তারঁ 

িভতর মশ ঘিনেয় ওেঠ এক মন খারাপ করা অনুভূিত।  



              
 

“জেলর পর জেলর অিবি  বাহ সহেজই এেলােমেলা কের দয় ভাবনা েলা 

িছেয় ভাবেত পাের না িকছু।”১৬  

‘অহংকার’ উপন ােস অসু  ামীর জন  ডা ােরর কােছ যাবার সমেয় খুব জাের বৃি  

নামেল নীপার মেন হয়— 

“এই বৃি  ভ নয়; বৃি র আড়ােল জিড়েয় আেছ এমন কােনা তাৎপয, যা স 

ধরেত পারেছ না। ধু ছুেঁয় যাে  অ  একটা স াবনা।”১৭  

‘সহেযা া’ উপন ােস অিফেস কাজ করেত করেত হঠাৎ বৃি র শে  খাপছাড়া বাধ কের 

আিদত । বৃি র মধ িদেয় ভাবেত ভাবেত তার অ ি   হয়। বৃি েত ঝাপসা হেয় আেস 

জানলার কাঁচ। তবু একটা দৃশ  চােখ ভাসেত থােক— পির ার ময়দান। স জায়গাটায় 

সবুজ বেড়া বেড়া আঁেশর ঘােসর ওপর অিবরল ঝের চেলেছ বৃি । বৃি  এখােন ধু বৃি ই 

নয়, তার িবেবেকর অিবরল ধারাপােতর তীক। আবার বািড়েত থাকার সময় মধ রােতর 

বৃি  তােক বেড়া একা কের দয়। কারণ না থাকা সে ও িকছু িকছু ‘অ াব া ’ ভাবনা িঘের 

ধের তােক। উপন ােসর শেষও মুষলধারা বৃি র রােতই তাঁেক অ াের  কের িনেয় যায় 

পুিলস। ধু আিদত েকই নয়, এই ‘অ াব া ’ ভাবনা িঘের ধের ‘েঢউ’ উপন ােসর 

অপূবেকও। অপেরশ র হােত রিজগেনশন িদেয় রা ায় নামেতই অপূবর ‘িঝর িঝর 

বৃি র মেধ  ায় উে শ হীন য অনুভূিত এেলা তাঁর নাম শূন তা’। এই মু েত অপূবর মন 

তােক অতীেতও যেত দয়িন, ভিবষ েতও না। আকােশর িদেক তাকােতই বৃি  চেল আেস। 

এইভােব ঘটনা ঘেট যাবার আেগ ও পের বৃি  নেম এেসেছ। বৃি  িদেব ু পািলেতর 

উপন ােস কখেনা সুেখর হেয় আেসিন। কখেনা রামাি কতা আেনিন।  

‘ঘরবািড়’ উপন ােসও বৃি র জেল ধুেয় যেত দখা যায় কাঁচ। সই কাঁচ যার মেধ  

কােপেট মাড়া ঘের িহমাি  িনেয় এেসেছ ওর ী জয়ােক মেডিলং কের িকছু উপাজন কের 

তােদর াটবািড়র শষ িকি  শাধ িদেত। তােদর ভিবষ ৎ য  নয়— লখক এই বৃি র 

জেল ঝাপসা-হওয়া, ধুেয়-যাওয়া জানলার কাঁচ িদেয় বুিঝেয় দন। ‘েঢউ’ উপন াসিট  

হয় বৃি র পক  িদেয়— ‘এরকম হয় কখেনা, বৃি ঝরা আকােশর িদেক তাকােলও হঠাৎ 

ধাঁধা লােগ চােখ, মেন হয় বৃি  নয়, রা ুরই ঢুেক পেড়েছ চােখ’। (‘েঢউ’, দশিট উপন াস-



              
 

২, পৃ. ২৭৯) সম  উপন াসিট জুেড় বৃি র ঢউেয়র মেতা কউ কাউেক বুঝেত পােরিন। 

অপূব বুঝেত পােরিন সীতােক, সীতা বােঝিন অপেরশেক, িবমলকৃ েকও বােঝিন তার 

ছেল। জীবেনর চলার পেথ খুবই জিটল হেয় পেড়েছ মানুেষর প বাঝা। ‘ সািহনী এখন 

কাথায়’ উপন ােস ধীমান তার ীেক হািরেয়েছ। বৃি  পড়েলই তপতী, নীপা, গাগীরা অতীত 

ৃিতেত ভেস িগেয় কা ায় ভেঙ পেড়েছ। িদেব ু পািলেতর উপন ােস বৃি  এইভােব 

তীক হেয় ওেঠ, কখেনা সমেয়র তীক, কখেনা িনেজেক চনার তীক। 

রা া িদেব ু পািলেতর উপন ােস বহমানতার ইি ত িনেয় এেসেছ। ‘একা’ 

উপন ােসর েতই ‘বােরা িদন পের একিদন সকােল রা ায় বিরেয় খুব ঝরঝের বাধ 

করল িশিশর’। (‘একা’, িদেব ু পািলেতর দশিট উপন াস-১, পৃ. ৩৯৩) ‘উেড়ািচিঠ’েত রজত 

দৗেড় বিরেয় যায় রা ায়। পথ খাঁেজ জীবেন চলার। ‘েমৗনমুখর’-এ িব  তিড়ৎ ঘের না 

িগেয় রা া মুেখা বারা ায় এেস দাঁড়ায়। ততীর মানিসক টানােপােড়েন রা া তােক আেরা 

ভািবেয় তুেলেছ।  

টিলেফান-এর ব না ‘অ ধান’ উপন ােস সুেশাভেনর জীবেন ােজিড িনেয় আেস। 

তার দাদা হাট আট াক করেল মেয়েক পািঠেয়েছ দখেত। িক  সময় গিড়েয় গেলও মেয় 

বািড়েত ফেরিন। ফান করেত গেল টিলেফােন ডায়ালেটান পায়িন সুেশাভন। অেপ ার 

সময়টা িনভর কের টিলেফােনর ওপের। িক  টানা বেজ গেছ এনেগজ সাউ । 

সুেশাভেনর মাগত িরং করার চ া একটা চাপ সৃি  কের তার মেন। তখন থেক  

হেয় যায় িনেজেক আগেল রাখার চ া। আবার যখন িবপদ বাড়েত থােক টিলেফােনই 

নেত পায় তােদর মেয় পুতুেলর অ ধােনর ঘটনা। ‘মা  কেয়কিদন’, ‘ব দূর অিভমান’ 

ভৃিত উপন ােসও টিলেফােনর ভাঙা ডায়ালেটােনর ব না জীবেনর ছ েক এেলােমেলা 

কের দয়। ‘ব দূর অিভমােন’ রাজদীপ তার মােয়র  টিলেফােনর লাইন পায়িন বেল ায় 

পাগেলর মেতা হেয় িগেয়িছল। অৈধয এবং রােগ-অিভমােন স মা- কই দাষী ভেবেছ। 

জীবেনর চলার মেধ  য শূন তা, য নশ  ‘মা  কেয়কিদন’ উপন ােসর সূচনায় সই ব না 

টিলেফােনর বেজ যাওয়ার ইি েত ধরা পেড়— 

“েটিলেফান বাজেছ অেনক ণ ধের। সময় িনেয়, থেম থেম, িক  রীিতমেতা 

তায়। ে  যমন বােজ কখনও, মেন হয় উে শ হীন, কাউেক চায় না; যাি ক 



              
 

াি েত িনয় ণ হািরেয় বেজ যায় ধু। আবার, ওই শে  ঘুম ভেঙ যাবার মু েতই 

হািরেয় যায় শে র রশ। িফের আেস নঃশ ।”১৮    

িসঁিড় উপের ওঠার জন । সকেলই জীবেন উপের িদেক এেগােত চায়। জয়ার 

একটাই  িনেজর বািড় হেব, িনেজর ছাদ হেব। সই ছাদ থেক আকাশ দখেব। 

জীবেনর সব আশা পূণ হেব।  

“মেনর িভতর পির ার দখেত পাে  একটার পর একটা িসঁিড় উেঠ গেছ 

আকােশর িদেক, তার চারপােশ য দয়াল সখােন ধুই আঁকা িনজ  অিধকােরর 

িদেক, এেগােনার িচ — দাগ েলা িচেন িচেন মশ িক  িনি ত ভােব উেঠ যেত 

পারেব ওপের।”১৯  

িক  ই া য গিতেত এেগায় সাধ  িঠক তা পাের না। িসঁিড়র থম িদেকর একিট ধােপই 

পা রেখই তাই স িজিরেয় নয়। ‘ঘরবািড়’ উপন ােস জয়ার জীবনসং াম এবং সাধ  না 

থাকা সে ও ে  দখা ই ােক এইভােব লখক িসঁিড়র ব নায় উপন ােসর েতই তুেল 

ধেরেছন।  

িদেব ু পািলত উপন াস স েক একটা নতুন আি েকর খাঁজ কেরেছন। তাঁর 

সম  লখা ছড়ােনা নয়। খুবই ক ীভূত এবং একটা িবেশষ বােধর ওপর দাঁিড়েয় আেছ 

লখা িল। এিদক থেক িতিন কাফকা এবং কামুর অনুসারী। কাফকা এবং কামুর 

উপন াস িলেক যমন পৃিথবীর মডান ািসক বলা যায়, তমিন িদেব ু পিলেতর 

লখা িলও ব িত ম নয়। িদেব ু পািলেতর লখা িলও আকাের ছােটা, চিরে  তা, 

ভাষা সংযম আর চ  মূল েবােধর উপর দাঁিড়েয় আেছ। আর আেছ কিব  এবং 

বণনাকুশলাতাও।  
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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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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। 
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৬. James, William    :  Principles of Psychology,  Great Books  

of the Western World : 53 William 

Berton, Chicago, 1952  

৭. Jung, C. G.    :  Collected   Papers   on  Analytical  

Psychology, edited by Dr. Constance 

E. Long, Moffat Yard and Company, 

New York, Second Edition -1917   
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translated from the German by R. F. C. 

Hull, New York, Second Edition -1966   

গ. সহায়ক প -পি কা :  

১. কমকার, ল ণ (স ািদত)  :  সৃজন ( ছাটগ  িবষয়ক িবেশষ সংখ া), পি ম  

মিদনীপুর, আগ  ২০১৯  

২. গে াপাধ ায়, াতী (স ািদত)  :  কৃি বাস   (নবপযায়),   উনস র   সংখ া,  

কলকাতা,   জানুয়াির - মাচ   ২০১৯ 

৩. চ বতী, কল ান (স ািদত)  :  দরবাির  সািহত   পি কা,  িদেব ু  পািলত  

সংখ া, কলকাতা, ১৩৯১ 

৪. চে াপাধ ায় ও সাম; (স ািদত) :  কৃি বাস (মািসক), কলকাতা, ফ য়াির ২০১৯ 

   নীলা ন ও দবকুমার  

৫. দ , হষ (স ািদত)   :   বইেয়র  দশ,  িদেব ু  পািলেতর  মুেখামুিখ,  

কলকাতা, জানুয়াির-মাচ ২০১৬   

৬. দ, অমর (স ািদত)   :   গ সরিণ, শ ামল গে াপাধ ায় িবেশষ সংখ া :  

দুই, কলকাতা, ািবংশিত বষ : বািষক 

সংকলন ১৪২৪/২০১৮   

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

১৪০০ 

৮. িম , সু দচ  (স ািদত) :   িচ   (মেনািবদ া িবষয়ক  মািসক  পি কা),  

ভারতীয় মনঃসমী া সিমিত কতৃক পিরচািলত, 

তৃতীয় বষ, ি তীয় সংখ া, াবণ-আি ন, 

১৩৬৮  



              
 

৯. রায়, দী  (স ািদত)   :   ি য়দিশনী,  িদেব ু  পািলত,  িবেশষ  সংখ া,  

কলকাতা,  জানুয়াির - মাচ  ২০০৩ 

১০. রায়, বব (স ািদত)   :   আমার সময়, কলকাতা, ২য় বষ, স ম সংখ া,  

ফ য়াির ২০১১   

১১. সাম , সুবল (স ািদত)  :   এবং  মুশােয়রা,   উপন াস  িবেশষ  সংখ া,  

কলকাতা,  শারদীয়,  ১৪১৪ 

১২. সন , সুমন (স ািদত)  :   দশ,   কলকাতা,  ১৭  জানুয়াির  ২০১৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
 

পিরিশ -১ 

কালপি  

১৯৩৯  —  িবহােরর ভাগলপুের িদেব ু পািলেতর জ ।    

১৯৫৩  —  ানীয় দুগাচরণ হাই ু ল থেক ম াি ক পাশ কেরন।  

১৯৫৫  —   ‘আন বাজার পি কা’র ‘রিববাসরীয়’ ত থম ছাটগ  ‘ছ -পতন’  

কািশত হয়।  

১৯৫৫-১৯৫৬ —  ‘ দশ’ পি কায় থম কিবতা ‘ তামার ভােলাবাসা’ কািশত হয়।  

১৯৫৮  —   লখেকর িপতৃিবেয়াগ এবং কলকাতায় আগমন।  

১৯৫৯  —    থম উপন াস ‘িস ু  বােরায়াঁ’ কািশত হয়।  

১৯৬০  —   থম গ স লন  ‘শীত- ীে র ৃিত’ কািশত হয়।   

১৯৬১  —   যাদবপুর িব িবদ ালয় থেক তুলনামূলক সািহেত  এম. এ পাশ  

কেরন। ‘িহ ু ান া াড’ পি কায় সাব এিডটেরর কােজ যাগ 

দন।  

১৯৬২  —   ি তীয় উপন াস ‘েসিদন চ মাস’ কািশত হয়।   

১৯৬৪  —   কল াণী পািলেতর সে  িববাহ। ‘িহ ু ান া াড’ পি কার চাকির  

থেক ই ফা দন।   

১৯৬৫  —   ১৯৬৫ সােল যাগ দন িবপণন ও িব াপন সং া  পশায়।  

১৯৭০  —   থম কাব  ‘রাজার বািড় অেনক দূের’ কািশত হয়।   

১৯৭১  —   থম আ ৈজবিনক ব  ‘ মপ ’ কািশত হয়। ‘সি ণ’  

উপন াসিট কািশত।  

১৯৭৮  —   আেমিরকা এবং ইউেরােপর অন ান  দশ মণ কেরন।  

১৯৮৪  —     উপন াস ‘সহেযা া’ কািশত হয় এবং এর জন  আন   

পুর ার পান। ‘ ে  শিন’ ও ‘আলেমর িনেজর বািড়’ গ  দুিট 

কািশত হয়।  

১৯৮৬  —   ‘সহেযা া’ উপন ােসর জন  রামকুমার ভূয়ালকা পুর ার াি ।  

১৯৮৭  —    ‘আন বাজার’ পি কায় িসিনয়র অ ািস া  এিডটর েপ যাগ  



              
 

দন। যু  হন ‘আন বাজার’ পি কার ‘রিববাসরীয়’ িবভাগ এবং 

সং ৃ িত িবভােগর স াদনার সে ।  

১৯৯০  —   ‘েঢউ’ উপন ােসর জন  বি মচ  ৃিত পুর ার পান।   

১৯৯২  —   জামািন মণ।  

১৯৯৩  —   আ জািতক উপন াস ‘অনুভব’ কািশত হয়।  

১৯৯৬  —   ‘শতবেষ চলি ’ ( থম খ ) নােম একিট  স াদনা কেরন  

িনমাল  আচােয র সে ।   

১৯৯৮  —    ‘অনুভব’ উপন ােসর জন  সািহত  অকােদিম পুর ার পান। এছাড়াও  

চলি ে   কািহিনকার িহেসেব পান Bengal Film 

Journalists’ Association Award। ‘শতবেষ চলি ’ (ি তীয় 

খ ) কািশত হয়।    

১৯৯৯  —    ইতািল মণ।  

২০০১  —    ‘সংবাদ িতিদন’ পি কার সািহত  ও সং ৃ িত িবভােগর দািয়  পালন  

কেরিছেলন।   

২০০২  —   কমজীবন থেক অবসর নন। শষ ব  ‘িসেনমা িথেয়টার’  

কািশত হয়।  

২০০৩  —   শষ উপন াস ‘একিদন সারািদন’ এবং শষ কাব  ‘সতকবাতা’  

কািশত হয়।    

২০১৯  —   দেরােগ আ া  হেয় পরেলাক গমন কেরন।     

 

 

        

 

     

 



              
 

পিরিশ -২ 

 বংশতািলকা 

    

                                                                                                                             

 

            বগলাচরণ পািলত            

        ও                                

     মতী নীহারবালা পািলত 

   

   
           
    

কনকলতা      
        
    

েভ ু      
        
    

নিমতা      
        
    

অিমতা      
        
    িদেব ু        

ও কল াণী  

    

        
    

অিনতা      
        
    

অমেল ু      
        
    

কিবতা      
        
    

অেধ ু      
        
    পূেণ ু      
        
    

নবনীতা      

       
 

অিমেত ু  



২৩৮ 
 

 

 

নাম : 

অ  

অেচনা আেবগ – ২৬, ২৭, ৬৭, ৭২  

অ াতবাস – ২১৩  

অদ  শষ রজনী – ২০১  

অনুভব – ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ৬২, ৬৭, 

৬৯, ৭১, ৯৪, ৯৯, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, 

১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৪, 

১৭৯, ১৯১, ১৯৮, ২১৪  

অনুসরণ – ১৯, ২৬, ২৭, ৫৩, ৬৩, 

৬৫, ৭৫, ১১৭, ১৬৫, ১৬৬, ১৯৫, 

১৯৬, ২১৪  

অ ধান – ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ৫৩, ৬৩, 

৬৪, ১১৬, ১৬৫, ১৭৬, ২১৪  

অ কার পিরেয় – ১৪  

অপরা  – ১৯১, ১৯২  

অপােরশন বসাই টুডু – ২১৩  

অবসর – ১৫  

অৈবধ – ২৬, ২৭, ৫৩, ৬৯, ৯৬, ১৪৪, 

১৬৪, ১৬৯, ১৯১, ১৯২  

অমৃত হিরণ – ১৬  

অরেণ  আিদম – ১৯৪  

অরেণ র িদনরাি  – ২০২  

অহংকার – ২৬, ৩৮, ১১২, ১২৫, ১৬৯, 

১৮১  

 

 

 

আ  

আড়াল – ২৬, ২৭, ৫৩, ৫৬, ৬৯, ৯৩, 

৯৪, ১৬৪, ১৭৭, ১৯১  

আ কাশ – ১৯৬, ২০২, ২০৩  

আমরা – ২৬, ২৭, ৩৮, ৪৯, ১০৫, 

১২৪, ১৪২, ১৬১, ১৬৭, ১৭১, ১৭৩, 

১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৯৮, ২০০, 

২০৫, ২০৬  

আেরা একজন – ১৯০, ১৯৩  

আলেমর িনেজর বািড় – ১৪  

আহত অজুন – ১৬  

ঈ  

ঈ রীতলার েপাকথা – ২০১, ২০২  

উ  

উেড়ািচিঠ – ২৬, ২৭, ৩৮, ৪৯, ৫১, 

১১১, ১১৫, ১৬৪, ১৭৭, ১৭৯, ১৮১, 

১৮২, ১৮৪, ২১৫  

এ  

একক দশক শতক – ২০৮  

একক দশনী – ১৯০  

একিট মি ের জ  ও মৃতু  – ১৫  

একদা – ৪৮  

একদা ি েকট – ২০০  

 

    িনঘ  



২৩৯ 
 

একদা েন – ২১২  

একিদন সারািদন – ২৬, ২৭, ৬৭, 

১৬৩, ১৬৯, ২১৫  

এি য়ািরং – ২০০  

একা – ২৬, ২৭, ৩৮, ৪১, ১০৯, ১৪৩, 

১৪৫, ১৬৫, ১৬৯, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৪, 

১৯৮  

এখনই – ২০৩  

এখন আমার আর কােনা অসুখ নই – 

১৯০  

এখােন িবরািজ েয় আেছ – ২০১, 

২০২  

ও  

ওঠা িকংবা নামা – ৭৮, ১০০  

ক  

কিড় িদেয় িকনলাম – ২০৮  

িকছু ৃিত, িকছু অপমান – ১৬  

কুেবেরর িবষয় আশয় – ২০১  

করানী পাড়ার কাব  – ১৯২  

খ  

খড়কুেটা – ১৯২  

খািরজ – ১৯৩, ১৯৪  

খলা – ১৫  

খায়াই – ১৯২  

গ  

গে র আিবভাব – ১৫  

গৃহব ী – ২৬, ২৭, ৪৯, ৫৩, ৫৫, ১১১  

হণ – ১৯২, ১৯৩  

ঘ 

ঘরবািড় – ২৬, ২৭, ৫৩, ৫৬, ৯৩, ৯৪, 

১২৫, ১৮৫  

ঘের বাইের – ৪৮  

ঘুণেপাকা – ১৯৮, ২০৫, ২০৬  

চ  

চ েন র জংশন – ২০১, ২০২  

চির  – ২৬, ২৭, ৩৮, ৫২, ১০৮, ১২৪, 

১৪৪, ১৭৫, ১৭৭  

চার অধ ায় – ৪৮  

িচেলেকাঠা – ১৫  

চনামহল – ২০৮  

ছ  

ছ পতন – ১৩, ১৪ 

ছাগল িবষেয় দু-চার কথা – ১৫  

ছাদ – ১৯৪, ১৯৬  

জ  

জাগরী – ৪৮  

জীবন যরকম – ২০৩, ২০৮  

ঢ  

ঢউ – ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ৪৫, ৫৩, 

৬১, ১১০, ১৪৫, ১৮৩, ২০৩, ২১৪  

ত  

িতন পু ষ – ৪৮  

তৃতীয় ভুবন – ১৯৬, ২২১  



২৪০ 
 

তামার ভােলাবাসা – ১৬  

দ  

দ তী – ২০৮  

দাঁত – ১৫  

দুঃসময় – ১৫  

দূরবীন – ২০৭  

দূরভািষণী – ২০৮  

দওয়াল – ১৯০  

দহমেনর বতািলক – ১৯  

াদশ ব ি  – ১৯০, ১৯৮  

ধ  

ধুেলা মািট – ২১১  

ন  

ন ে র রাত – ১১৮  

ননীদা নট আউট – ২০০  

নায়েকর েবশ ও ান – ১৯০, ১৯১  

িনয়ম – ১৩, ১৪  

িনবা ব – ২০১  

িনবাসন, নয় িনবাচন – ১৬  

প  

পেথর পাঁচালী – ৫  

পেথর দাবী – ৪৮  

পর ী – ২০১  

পরািজত স াট – ১৯৩  

পিরচয় – ১৯২  

পারাপার – ১৯৬, ২০৫, ২০৬  

পুতুল নােচর ইিতকথা – ২০  

পু ষ – ৬৪  

পূণ-অপূণ – ১৯২  

ণয়িচ  – ২৬, ২৭, ২৮, ৩৬, ৯২, 

১২১, ১২২, ১৩৯, ১৬২, ১৬৮, ১৮০, 

২১০  

িত ী – ২০৩, ২০৪  

িতনায়ক – ১৫  

থম কদমফুল – ২০৮  

থম হর – ১৯৩  

মপ  – ১৯  

ব  

বড় ছেল ছাট ছেল – ১৬, ১১৫  

বনপলািশর পদাবলী – ১৯৩  

বন াকন া – ২০৮  

ব দূর অিভমান – ২৬, ৬৭, ৭৭, ১৫২, 

১৮৪  

বািড় বদেল যায় – ১৯৪, ১৯৬  

বািহির – ১৯৪, ১৯৫  

বােরা ঘর এক উেঠান – ২০৮  

িবিন  – ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ৩৮, ৪৫, 

৪৭, ৬২, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১৪৫, ১৬৪, 

১৯৮, ২০৩  

িববর – ২০৩  

িববাহবািষকী – ২১১  

বৃি র পের – ২৬, ২৭, ৩৮, ৪০, ১১০, 

১৬৪, ২০৯  

ভ  

ভুবেন রী – ১৯২  



২৪১ 
 

ভেবিছলাম – ২৬, ২৭, ৩১, ১০১, 

১৬১, ১৭৪, ১৭৫, ১৮০, ১৯৬, ২০৩, 

২০৪, ২০৫, ২০৬  

ভােরর আড়াল – ২৬, ৬৭, ১২৯, ২০৪  

ম  

মধ রাত – ২৬, ২৭, ২৮, ৩৫, ৬৩, ৯১, 

১২৭, ১৬১, ১৬৭  

মহাদশায় – ১৫  

মহানগর – ২০৮  

মাইন নদীর জল – ২৬, ৫৭  

মাছ – ১৫  

মািড়েয় যাওয়া – ১৫  

মা  কেয়কিদন – ২৬, ৬৭, ৭৩, ১৪৭, 

১৫০, ১৬৯, ১৮৪  

মানবজিমন – ২০৫, ২০৭  

মানুেষর মুখ – ১৫  

মায়াত  – ১৪  

মুি র সে  িকছু ণ – ১৪, ১৫  

মূকািভনয় – ১৪, ১৫  

মৗনমুখর – ২০, ২৬, ২৮, ৬৭, ৬৮, 

১৮৪, ২০২  

য  

যখন বৃি  – ২৬, ৬৭, ৭৭, ১৫২  

যদুবংশ – ২০৩  

যুগ যুগ িজেয় – ২১২ 

র  

রজত জয় ী – ১৪  

রাজার বািড় অেনক দূের – ১৬  

রাম আর রম  – ১৯  

ল  

ল া – ১৯৩, ১৯৪  

লালবাঈ – ১৯৩  

শ  

শতবেষ চলি  – ২০, ৬৭  

শ  চাই, দাও – ১৬  

শে র খাঁচায় – ২১২  

শাহজাদা দারা েকা – ২০১  

শীত- ীে র ৃিত – ১৪, ১৫  

ে  শিন – ১৪  

শকল ছঁড়া হােতর খাঁেজ – ৪৮  

শাকসভা – ১৫  

শ াওলা – ২০৫, ২১২  

কা  – ৫  

স  

সংঘাত – ২৬, ২৭, ৬৭, ৬৯, ৯৪, ৯৮, 

১০০  

স  ও স  – ১৯  

সতকবাতা – ১৬  

সি ণ – ১৮, ২৬, ২৭, ৩৮, ১০২, 

১১৬, ১২৩, ১২৫, ১৪৫, ১৬৩, ১৬৭, 

১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, 

১৯৮, ২০৫, ২১৪  

সবুজগ  – ২৬, ২৭, ৩৮, ৪৩, ৯৩, 

১৭০  



২৪২ 
 

স ক – ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ৩৮, ৪৫, 

৪৭, ৬২, ১০৪, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১৪১, 

১৪৪, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০, ১৯৮, ২০৩  

সহেযা া – ২৬, ২৭, ৪৯, ৫৩, ৬৩, 

৬৯, ১০০, ১২৭, ১২৮, ১৬২, ১৬৪, 

১৮১, ১৯১, ২১৪  

সাদা দওয়াল – ১৯৩  

সািহেত র পেথ – ১৮৯  

িসতাং  – ১৫  

িসেনমা িথেয়টার – ১৯  

িসেনমায় যমন হয় – ২৬, ২৭, ৪৫, 

৫৩, ৫৯, ১৬৯  

িস ু  বােরায়াঁ – ১৭, ২৬, ২৭, ২৮, ৮৭, 

১১৯, ১২০, ১৩৬, ১৪০, ১৪১, ১৬০, 

১৬৮, ১৭৫, ১৮০  

সীমানা – ১৫  

সেক  হিনমুন – ২৬, ২৭, ৬৭, ৭৫, 

১৫২, ১৬৯  

সিদন চ মাস – ২৬, ২৮, ৩০, ৮৮, 

৯৩, ১২০, ১৩৭, ১৬১, ১৬৮, ১৬৯, 

১৮২  

সানালী জীবন – ২৬, ২৮, ৫৩, ৬০, 

৯৪, ৯৭, ১২৬, ১৪৫, ১৪৬, ১৭০, ১৭৫, 

১৭৮, ১৮০  

সািহনী এখন কাথায় – ২৬, ৬৩, ৬৭, 

৭৫, ১১৮, ১৫৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৮৩, 

১৯৫, ১৯৬, ২১৪  

পার – ২০০  

াইকার – ২০০  

েগর আেগর শন – ২০১  

েগর পােশর বািড় – ২০১  

ৃিতর মতন িকছু – ১৬  

হ  

হঠাৎ একিদন – ২৬, ২৭, ৬৭, ৭৩, 

৭৪, ১৩৫, ১৪৮, ১৫০  

হাওয়া গািড় – ২০১  

হাজার চুরািশর মা – ২১৩  

িহ ু – ১৪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২৪৩ 
 

ব ি নাম :   

অ  

অিচ কুমার সন  – ২০৮  

অনু পা দবী – ১০  

অ ণকুমার মুেখাপাধ ায় – ১৯৯  

অেলাকর ন দাশ  – ৬  

অসীম রায় – ২১২  

আ  

অ াডলার – ১৩৫  

ই  

ইয়ুং – ১৩৫, ১৪১, ১৪৯, ১৫০, ১৫১  

উ  

উেপ নাথ গে াপাধ ায় – ১০  

এ  

এ  ওয়াড দুজারিদন – ১৪৬  

এিরক ম – ১৩৫  

ও  

ওেয়নার রিফ  – ৬  

ক 

কা  কা – ২১  

কামু  – ২১, ২২, ১৭০  

গ  

গেজ কুমার িম  – ২১৩  

 

 

 

 

াভ েবয়ার – ১৩৫  

গাপাল হালদার – ৪৮, ১৩৫  

জ  

জগদীশ  – ১৩৫  

জাক লাকা ঁ– ১৩৫, ১৪৪, ১৪৫  

জীবনান  দাশ – ১৬, ১১৪, ১৭৯  

জন অে ন – ৬  

জ ািতির  ন ী– ১২, ২০৮  

ট  

টল য় – ১৩৫  

ড  

িডেক  – ৬  

ডিভড ম াকাি য়ান – ৬  

ত  

তেপািবজয় ঘাষ – ২১৩  

তারাশ র বে াপাধ ায় – ৬, ১২, ১৩৫  

দ  

দ েয়ভি  – ২১, ১৩৫  

িদেব ু পািলত – ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, 

৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, 

১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৬, ২৭, 

২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, 

৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, 

৫৪, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭১, 

৭২, ৭৩, ৭৫, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯২, ৯৪, 



২৪৪ 
 

৯৫, ৯৯, ১০১, ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১২০, 

১২২, ১২৩, ১২৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, 

১৩৯, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৯, 

১৫০, ১৫১, ১৫৪, ১৬০, ১৬১, ১৬৩, 

১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, 

১৭২, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, 

১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, 

১৮৯, ১৯০, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, 

১৯৭, ২০২, ২০৪, ২০৫, ২০৭, ২০৮, 

২০৯, ২১০, ২১৩, ২১৪, ২১৫  

দীেপ নাথ বে াপাধ ায় – ১৮৯, 

১৯৬, ২১১  

দেবশ রায় – ১৮, ৪৮, ২০৫  

ধ  

ধন য় বরাগী – ২০৮  

ধূজিট সাদ মুেখাপাধ ায় – ১৩৫  

ন  

ননী ভৗিমক – ২০৮, ২১১  

নের নাথ ভ াচায – ৬  

নের নাথ িম  – ৬, ৮, ১২, ১৯, ২০৮  

নারায়ণ গে াপাধ ায় – ৬, ১৪, ২১, 

২১৩  

িন পমা দবী – ১০  

িনমাল  আচায  – ২০  

প  

পিব  সরকার – ১৫, ২১  

েম  িম  – ১৫ 

ফ  

ফাদার ফােলা – ৬  

েয়ড – ১৩৫, ১৪৪, ১৪৫  

ব  

বি মচ  চে াপাধ ায় – ৬, ১৩৫, ১৭৯  

বনফুল – ৪, ১১, ১২  

বেরন গে াপাধ ায় – ১৮, ২০৫  

িবভাস চ বতী – ৬৭  

িবভূিতভূষণ বে াপাধ ায় – ৪, ৫, ৬, 

১০, ১২  

িবমল কর – ৮, ১২, ১৩, ১৪, ১৮, ২১, 

৩৬, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, 

২০৩, ২০৮  

িবমল িম  – ২০৮  

বু েদব দাশ  – ১৫  

বু েদব বসু – ৬, ৮, ১২, ১৮, ১৯, ২১, 

১৩৫, ১৭৯  

ভ  

ভািজিনয়া উল   - ১৩৫  

ািদিমর নেবাকভ – ১৩৫  

ম  

মিত ন ী – ১৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯৮, 

১৯৯, ২০০, ২০৫  

মেনাজ িম  – ৬৭  

মপাসাঁ – ৬  

মহাে তা দবী – ৪৮, ২১৩  

মাদার আেতাঁয়ািন – ৬  



২৪৫ 
 

মািনক বে াপাধ ায় – ৬, ১২, ২০, 

১৩৫  

মা  – ১৩৫  

মৃণাল সন – ৬৭  

র  

রবী নাথ ঠাকুর – ৬, ১২, ৪৮, ১৩৫, 

১৭৯, ১৮৯, ১৯৯  

রমাপদ চৗধুরী – ৮, ৪৫, ১৮৯, ১৯৩, 

১৯৬, ২০৩  

ল  

লের  – ১৩৫  

লওন এেডল – ১৪৩  

শ  

শি  চে াপাধ ায় – ১৮  

শ  ঘাষ – ১৮  

শরৎচ  চে াপাধ ায় – ৪, ৫, ৬, ১০, 

১২, ১৩৫, ১৭৯  

শীেষ ু মুেখাপাধ ায় – ১০, ১৮, ১৮৯, 

১৯৬, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১২  

শবাল িম  – ২১২, ২১৩  

শ ামল গে াপাধ ায় – ১৮, ১৮৯, ২০১, 

২০২  

স  

সতীনাথ ভাদুড়ী – ১২, ৪৮  

সে াষ কুমার ঘাষ – ৬, ৮, ১২, ১৪  

স ীপন চে াপাধ ায় – ১৮৯, ১৯০  

সমেরশ মজুমদার – ২১২  

সমেরশ বসু – ১২, ১৯, ৪৮, ২০৩, 

২১২  

সেরাজ বে াপাধ ায় – ১৯৭, ২০৫, 

২১৪  

সুধী নাথ দ  – ৬, ১৯৭  

সুনীল গে াপাধ ায় – ১৮, ১৮৯, ১৯৬, 

২০৩, ২০৪, ২০৯  

সুেবাধ ঘাষ – ৬, ১৩, ২১  

সুভাষ মুেখাপাধ ায় – ৬০  

সয়দ মু াফা িসরাজ – ১৮, ২১৩  

ণ িম  – ২১২  

হ  

হেরকৃ  মুেখাপাধ ায় – ১১  

হনির জমস – ১৩৫   



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


