
 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। 

 

 

 

 

 

 


