
              
 

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।  

   

      

                                  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


