
              
 

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। 
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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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পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, কলকাতা, ষ  

মু ণ, জুন ২০১৫ পৃ. ৪৬৮ 

৩৪. তেদব        :    পৃ. ৪৬৮ 

৩৫. তেদব        :    পৃ. ৪৬৮ 

৩৬. তেদব       :   পৃ. ৪৭৩ 

৩৭. পািলত, িদেব ু    :  সহেযা া,   দশিট   উপন াস  (২),   আন   

পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, কলকাতা, 

তৃতীয় মু ণ, আগ  ২০১২, পৃ. ৬৭ 

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

১৪০০, পৃ. ৫১  

৩৯. পািলত, িদেব ু    :   গৃহব ী,   দশিট   উপন াস  (২),   আন   

পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, কলকাতা, 

তৃতীয় মু ণ, আগ  ২০১২, পৃ. ৭১৪ 



              
 

৪০. তেদব       :    পৃ. ৭১৫ 

৪১. পািলত, িদেব ু    :   মাইন  নদীর  জল, কলকাতা, িতভাস, থম  

কাশ- ম ১৯৮৮, পৃ. ৪৪ 

৪২. তেদব       :    পৃ. ৪৫ 

৪৩. পািলত, িদেব ু    :  সানালী জীবন,  দশিট উপন াস  (২),  আন   

পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, কলকাতা, 

তৃতীয় মু ণ, আগ  ২০১২, পৃ. ২৫৪ 

৪৪.  তেদব       :    পৃ. ২৫৪ 

৪৫. পািলত, িদেব ু     :   ঢউ,  দশিট  উপন াস (১), আন  পাবিলশাস  

াইেভট িলিমেটড, কলকাতা, ষ   মু ণ, জুন 

২০১৫, পৃ. ২৭৫  

৪৬. তেদব       :    পৃ. ২৮২  

৪৭. পািলত, িদেব ু    :  অ ধান,   দশিট   উপন াস  (২),   আন   

পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, কলকাতা, 

তৃতীয় মু ণ, আগ  ২০১২, পৃ. ৫২৫ 

৪৮. তেদব       :    পৃ. ৫১৮  

৪৯. পািলত, িদেব ু    :  অনুসরণ,  দ’জ পাবিলিশং,  কলকাতা, ি তীয়  

সং রণ, আগ  ১৯৯৮, পৃ. ৪৫ 

৫০. তেদব      :    পৃ. ৭২  

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

কলকাতা,  জানুয়াির-মাচ  ২০০৩,  পৃ.  ১৪৩  



              
 

৫২. পািলত, িদেব ু     :   মৗনমুখর,   আন    পাবিলশাস   াইেভট  

িলিমেটড, কলকাতা, থম সং রণ, জানুয়াির 

১৯৯৮, পৃ. ১০৭ 

৫৩.  তেদব      :    পৃ. ১১০  

৫৪. পািলত, িদেব ু    :  সংঘাত,  দ’জ  পাবিলিশং,  কলকাতা, ি তীয়  

সং রণ, জানুয়াির ২০০২, পৃ. ৪১ 

৫৫. মুেখাপাধ ায়, অ ণকুমার    :   লখেকর   মুেখামুিখ,   কলকাতা,   দ’জ  

পাবিলিশং, থম সং রণ, িডেস র ২০০৯, 

পৃ. ৪৬৯  

৫৬. মজুমদার, উ লকুমার    :   প ােশর দশেকর কথাকার, কলকাতা,  পু ক  

িবপিণ,  থম  কাশ, ১৯৯৯,  পৃ.  ৩১৬  

৫৭. পািলত, িদেব ু     :   অেচনা  আেবগ,  আন   পাবিলশাস াইেভট  

িলিমেটড, কলকাতা, থম কাশ, ১৯৯৫,  

ভূিমকা, পৃ. ০১  

৫৮. তেদব        :    পৃ. ৩২   

৫৯. তেদব        :    পৃ. ৯৪    

৬০. পািলত, িদেব ু     :   মা  কেয়কিদন,  আন   পাবিলশাস াইেভট  

িলিমেটড, কলকাতা, থম কাশ, জানুয়াির 

১৯৯৮, পৃ. ৯৬    

৬১. পািলত, িদেব ু    :  সেক  হিনমুন,  আন   পাবিলশাস াইেভট  

িলিমেটড, কলকাতা, ি তীয় মু ণ,  জানুয়াির 

২০০৩, পৃ. ৩৬     



              
 

৬২. পািলত, িদেব ু    :   যখন বৃি ,   আন    পাবিলশাস   াইেভট  

িলিমেটড, কলকাতা, ি তীয় মু ণ, জুলাই  

২০১২, পৃ. ৬৮   

৬৩. পািলত, িদেব ু    :   ব দূর অিভমান,  আন   পাবিলশাস াইেভট  

িলিমেটড, কলকাতা, থম সং রণ, জানুয়াির 

২০০২, পৃ. ৭৩   

৬৪. পািলত, িদেব ু     :   ওঠা িকংবা নামা, আন   পাবিলশাস াইেভট  

িলিমেটড, কলকাতা, থম সং রণ, ১৯৯৫, 

পৃ. ১০৮  

৬৫. তেদব       :    পৃ. ১৫০  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


