
              
 

তৃতীয় অধ ায় 

িদেব ু পািলেতর উপন ােস চির িচ েণর িবিচ তা 

িদেব ু পািলত উপন ােস ঘটনার িদেক নজর দনিন। বরং চিরে র অিভ তা িকংবা 

অনুভূিতর জগৎিটেক  িদেয়েছন। চির  িনমােণর সময় তাই সমােজর িতিট িণর 

ে ই িতিন উৎসুক। এেকবাের অিততু  সাধারণ িন মধ িব , স লতা স ানী মধ িব  

িকংবা দয়হীন উ িব  থেক  কের বি বাসী পিরচািরকা, সরকাির- বসরকাির 

অিফেসর মজেকরািন, রাজনীিত করা কেলজ-িব িবদ ালেয়র ছা -ছা ী, অধ াপক িকংবা 

কা ািন-ফােমর িডের র, িব াপন সং ার কমচারী— এেদর সকলেকই িদেব ু পািলত 

িনজ অিভ তায় িনমাণ কেরেছন। তেব বিশরভাগ সময়ই দখা যায় তাঁর উপন ােস 

‘মধ িব ’ িণরই ি ধা-  বিশ াধান  পেয়েছ। িদেব ু পািলেতর উপন ােসর 

চির িলেক আমরা দুিট ভােগ ভাগ কের আেলাচনা করেবা— ১. উপন ােসর ধান 

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

১. উপন ােসর ধান চির িচ ণ :  

িদেব ু পািলেতর উপন ােসর ধান চির িলেক আেলাচনার সুিবধােথ দুিট ভােগ কের 

আেলাচনা করা হেলা— (ক) ধান নারী চির  এবং (খ) ধান পু ষ চির ।  

১. ক. ধান নারী চির  : 

অ তী :  

‘িস ু  বােরায়াঁ’ উপন ােসর ধান চির  এবং নািয়কা অ তী। স িব িবদ ালয় পড়ুয়া। 

িব িবদ ালেয় পড়ার সময় স এক বছেরর িসিনয়র ইংেরিজ িবভােগর ছা  সৗম র েম 

পেড়। িক  সই ম বিশিদন টেকিন। তার বাবা চাকিরজীবী ছেল িবভােসর সে  তার 

িবেয় দয়। সৗম েক িবেয়র কথা বলেলও সৗম  িনেজর কিরয়ােরর কথা ভােব। স 

কাপু েষর মেতা পািলেয় যায়। েম ত াখ ান অ তী মেন িনেত পােরিন। ফেল িববাহ 

জীবন তার সুেখর হয়িন। সৗম র উপর ওঠা তী  রাগ-অিভমান স ামীর উপর দখায়। 

ফুলশয ার রাত থেক আলাদা িবছানায় শায়। সৗম েক না পেয় ামীেক যেতাটা না ক  

িদেয়েছ, তার চেয় বিশ ক  পেয়েছ িনেজ। পাড়ার বখােট ছেল সুনীলেক ঘৃণার চােখ 



              
 

দখেলও সই ঘৃণােক অবল ন কের মশ স িনেজর য ণা বািড়েয়েছ। যােক একপলক 

দখেল ঘৃণা হেতা, তার সে ই স দািজিলং বড়ােত িগেয়িছল। সখােন সুনীেলর সে  

অৈবধ স েক জিড়েয় পেড়।  

দািজিলং থেক িফের এেস অ তীর মেধ  পিরবতন দখা দয়। স সবার সােথ 

াভািবকভােব িমশেত পােরিন। সবসময় একা একা থােক, একলা মেন ভাবেত থােক। 

পৃিথবীর সব িকছু তার কােছ অসাড় মেন হয়। িকছুিদন পর স স ানস বা হেয় পেড়। 

পেটর িভতেরর অ ু রটার কথা ভেব ভয় পায়। যিদ অ ু রিট িবভােসর মেতা না হেয় 

ভয় র দুঃ ে র মেতা হয়। মেন- ােণ ঘৃণা করেত িগেয়ও একটা মমতা এেস পেড়।  

অ তী নবজাত স ানেক সহ  করেত পােরিন। হাসপাতােলর নাস থেক বািড়র 

কােজর িঝ সকেলই স ােনর আকারগত সাদৃশ  না থাকায়  তুেল। তী  ালায় লেত 

থােক স। স ােনর কা া তার কােছ ‘জােনায়ােরর মেতা অলু েণ িচৎকার’ মেন হয়। 

িবভােসর অলে  িনেজর হােত স ােনর াসেরাধ কের হত া কের এবং িনেজও িকছুিদন 

পর আ হত ার পথ বেছ নয়।  

কুিড় বছর বয়েস লখা এই উপন াসিটেত লখক চির িচ েণ সরকম দ তা 

দখােত পােরনিন। উপন াসিটেত কািহিন যমন দুবল হেয় পেড়েছ, চিরে রও তমন িবকাশ 

ঘেটিন।               

এষা :   

াধীনতা পরবতীকােল নারীিশ ার অ গিতর ফেল মেয়রা আর চার দওয়ােলর মােঝ 

আব  থাকেত চায়িন। বিরেয় এেসেছ ব  ঘেরর আগল ভেঙ। িনেজর মন মেতা পু েষর 

সে  িবেয় না িদেল তারা ঘর-সংসার করেত রাজী হয়িন। পািরবািরক-সামািজক বাধােক 

তায়া া না কের িনেজর মেতা কের বাঁচেত চেয়েছ। িনেজর মন মেতা িমক পু ষ খঁুেজ 

িনেয়েছ। সই িমক পু েষর সে  যিদ মেনর িমল না হেতা তাহেল তারা াবল ী হেয় 

একাই থাকার ব ব া হণ কেরেছ। মুি  খঁুেজেছ পু েষর ব ন থেক। িদেব ু পািলেতর 

ি তীয় উপন াস ‘ সিদন চ মাস’-এর এরকমই একিট নারী চির  এষা। িনেজর অমেত 



              
 

অ  বয়েস িবেয় দয় বািড়র লাকজন। তারা ভেবিছল িবেয় হেয় গেল মেয়রা িঠক হেয় 

যায়। িক  বাসররােতই এষার ামী শ সহ  হয়িন। তার মেন হেয়িছল— 

“মৃণােলর দৃি েত বন  ু , নােকর পাটা অ াভািবক ীত।… মৃণােলর িন ােসর 

িবষ, গােল ফাসকা পেড় যাে  যন।”১   

এষার ামী মৃণাল বেড়া চাকিরজীবী, িবেদেশ থােক। এষােক িনেয় যেত চায় 

িবেদেশ। এষা চায় এেদেশ থেক িব িবদ ালেয়র পড়া শষ করেত। িব িবদ ালেয় পড়ার 

সময় এষা নতুন কের েমর স েক জিড়েয় পেড়। সহপাঠী অমেল ুেক স ভােলােবেস 

ফেল। অমেল ুেকই তার মেনর মেতা পু ষ মেন হয়। গভীর িন িত রােত অমেল ুর 

কথা ভেব অনুক া জেগ ওেঠ তার শরীের। অেনকবার অমেল ুর সে  শরীরী খলায় 

মেত সুখ পায় স। অমেল ুেক িবেয় করেত বেল। সামািজকতায় তার িব াস নই। ন ায়-

অন ায় স ভােলা কেরই বােঝ। মেয় হেয় জে েছ বেল িনেজর আ ােক স িবি  কের 

িদেত চায়িন। স জানায় মৃণালেক িডেভাস দেব।   

মৃণাল িবেদশ থেক িফের এেল এষােক িনেয় যেত চায়। এষা রািজ হয়িন। স 

রবািড় ামীর ঘর করেত যায়িন। বািড়েত এসব িনেয় মা, দাদার সে  কথা কাটাকািট 

হেল এষা বািড় ছেড় চেল যেত চায়। ি র কের একটা চাকির খঁুেজ িনেয় ভাড়া বািড়েত 

থাকেব। আর অমেল ুর জন  অেপ ায় থাকেব। িক  অমেল ু তার েমর মযাদা িদেত 

পােরিন। িবেয়র কথা েন অমেল ু িপিছেয় গেছ। অমেল ু সমােজর িব ে  যেত 

পােরিন। পােরিন িববািহত মেয়েক িবেয় করেত। েমর িদক থেক মেয়রা বিশ সাহস 

দিখেয়েছ িদেব ু পািলেতর উপন ােস। এষার মেন হেয়েছ সব পু ষই এক। সবাই ধু 

শরীরেক চায়, মনেক কউ িচনেত পাের না। িনেজর ভিবষ ৎ স েক ভাবেত এষা ভয় 

পায়। দুই পু ষ— ামী আর িমেকর টানােপােড়েন স তিব ত হয়, আ ে  ভুেগ। 

দুিট পর র িবপরীত ধারণার জ  হয় তার মেন। থেম তার ামী মৃণাল স েক— 

“আিম কন মৃণালেক পছ  করেত পারলুম না! মৃণাল অভ  নয়, মৃণাল িশি ত, 

ভােলা উপাজন কের; চহারায় পৗ ষ আেছ, া  ভােলা।”২  

 



              
 

আর িমক পু ষ অমেল ু স েক— 

“অমেল ুর আেবগ রেয়েছ, একটু বিশই হয়েতা। অমেল ু ভােলাবাসেত পাের 

চ ভােব; িক  আ য় িদেত পাের িক? ধুই ভােলাবাসার জেন  কউ বাঁচেত পাের 

না।”৩  

পর রিবেরাধী এই দুই অিভ তার টানােপােড়েন তার মেধ  সৃি  হয় তৃতীয় এক 

অিভ তার, যা মাগত পারাপার কের থম দুই অিভ তার মেধ — 

“ কােনা িকছু দািব করবার জন  েয়াজনীয় চির  আমার নই। এই ালা, য ণা 

থেক আিম মুি  চাইিছ। আিম িনঃস  হেয় বাঁচেত পাির, িক  িনঃস  হেয় একা-

একা বাঁচবার মেতা মেনর জার আমার আেছ িক? িকংবা, অমেল ু যিদ আমােক 

হণ করত, তার সে  যেত পারতাম িক? একিট সমস া এবং আিম যেত পারতাম 

না। কন জািন না। লাকিন া? হয়েতা। আ ীয় পিরজন? স বত। সং ার? সত  

হেত পাের। সুতরাং দখেত গেল, সমস া অমেল ু িকংবা মৃণাল নয়; তারা তােদর 

মেতা, উপল  মা ; আমার সমস া আিম িনেজ। আিম চাইিছ; আবার একই সমেয় 

চাইিছ না।”৪  

এই অব ায় আ হত ার কথা তার মেন হেয়িছল। িক  পর েণ তার মেন হেয়েছ 

মৃতু  কােনা িবেশষ সমাধান নয়, মৃতু  মােন পরাজয়, প া  সরণ। তােত পাপ বােড়। সটা 

সামিয়ক িনবৃি মা । স ু েলর হডিমে স অ িলিদর কােছ পরামশ নয়। িনঃস  হেয় 

বঁেচ থাকার রণা খঁুেজ। াবল ী হেয় একা একা থাকেত চায় াধীনভােব।  

এই উপন াসিটেত লখক এক সু রী ও িশি তা আধুিনক নারীর িবে াহী চতনার 

েমাে াচন দিখেয়েছন। য িনেজেক একিট পু েষর যৗনতার কে  িনঃেশষ করেত 

চায়িন। য িববাহেক অ ীকার কের অন তর স েক মুি  খঁুেজিছল। িক  সখােনও ব থ 

হেয় অবস  শূন তার ভতর হাঁটেত হাঁটেত মৃতু েক পরাজয় ভাবেলা এবং পাপ আর 

ৃিতচারেণর মেধ  নেত পেলা িতকূলতার অেমাঘ ক — ‘‘ন চ িদ মািদেয়।’’৫  

িদেব ু পািলেতর পরবতী উপন াস িলেত মেয়রা য িবে াহী হেয় উেঠেছ তার 

সূ পাত আমরা এষার মধ িদেয় থম পাই। 



              
 

তপতী :   

‘মধ রাত’ উপন ােসর ধান চির  তপতী। স সুরমা দবী গালস কেলেজর ইিতহােসর 

অধ ািপকা। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর স একা ও িনঃস  হেয় পেড়। দূর স েকর কাকার 

আ েয় থাকেলও কািকমা আটাশ-ঊনি শ বছেরর িধি  আইবুেড়া মেয়েক সহ  করেত 

পােরিন। ফেল চাকির করা সে ও তপতীেক চেল যেত হয় মেয়েদর থাকার আ য় 

মসবািড়েত। তপতী িছল অ মুখী ভােবর। জীবন স েক িবেশষ কােনা ধারণা তার িছল 

না। ম, ভােলাবাসা, িবে দ ইত ািদ স েক স কােনািদন  কের ধারণা করেত 

পােরিন। তার গিত িছল সীমাব । ু েলর সহপািঠনীেদর ম-ভােলাবাসা, মান-অিভমান, 

স েকর সে  স কাউেকই খঁুেজ পেতা না। ব ু রা তার অনিভ তায় কৗতুকেবাধ 

করেলও তার মানিসকতার এই দূরে  স কােনািদন অ ি েবাধ কেরিন। অ াডা  হওয়ার 

বয়েসও তার এ স েক ান হয়িন। লখক তার স েক জানান— 

“পের যখন মেয়-পু েষর পার িরক স ক আঁচ করার বয়স এল, সেচতনতা 

দখা িদল শরীের, স াব  স েকর কথা তখনও মেন আেসিন।”৬  

মেসর স ী র া তার এই ভােবর জন  তােক ‘েরি জােরটর’ আখ া িদেয়েছ। তপতী 

অসহায় বাধ করেলও িনেজর দুঃখ-কে র কথা সবসময় িনেজর মেন চেপ রাখেতা। 

নীতীশেক িঘের তপতীর অবেচতন মেন েমর আেলাড়ন িকছুটা কাশ পেয়েছ। 

নীতীশই তােক তপতী দবী গালস কেলেজর চাকিরটা পাইেয় দয়। ফেল তপতী নীতীেশর 

িত দুবল হেয় পেড়। দুজেন গ  জেবর মধ িদেয় িনেজর েমর কথা কাশ কেরেছ। 

িক  সরাসির বলেত পােরিন কউই। নীতীশ িচিঠ িদেয়েছ তপতীেক। িচিঠ পেড় তপতী 

অ ি  করেলও আ ম ভােব ধুেলার উপর নীতীেশর নাম িলেখেছ। িনজন রা ায় দুজেন 

পাশাপািশ হাঁটার সময় নীতীশেক এক পরম আ ীয় মেন হেয়েছ তার। নীতীশও বেলিছল, 

“ ধু িনেজেক িনেয় হয়েতা বাঁচা যায় না। কাথাও না কাথাও এেস আমােক থামেত 

হেবই”।৭  

আকাের-ইি েত ভ িচর নীতীশ তােক ভােলাবাসার িনেবদন জানােলও তপতী 

িনেজর জড়তা কাটােত পােরিন। নীতীেশর সহজ সরল আ িরকতার কােছ তপতী ধরা 



              
 

িদেত পােরিন, পােরিন তার সাি েধ  আসেত। শেষ নীতীেশর িবেদশযা ার কথা েন স 

একমনা হেয় পেড়েছ। যন নীতীেশর যাওয়াটা তার কােছ অথহীন বেল মেন হেয়েছ। 

অনুভূিতর কােশ কােশ তা উপলি  কের তপতী িনেজেক দুবল ও অসহায় বাধ কেরিছল।  

এরকম একমুখী ভােবর মেয়র চির  িদেব ু পািলেতর উপন ােস খুবই কম। 

যখােন এষা িকংবা নিমতারা িবে াহী হেয় উেঠেছ, তার পাশাপািশ তপতী অেনকটাই 

বমানান। িদেব ু পািলত তাই হয়েতা তপতী চিরে র মিবকাশ ঘটােত পােরনিন।  

নিমতা :    

‘ ণয়িচ ’ উপন ােসর ধান চির  নিমতা। ছয় বছর ামীর সে  ঘর কের আর একসােথ 

থাকেত পােরিন। আইিন মেত িডেভাস হওয়ার পর স স ূণ একা এবং আ িনভরহীন 

হেয় পেড়। তার িনেজর কথায়— 

“আটাশ বছর বয়স পয  আিম কােনা-না- কােনা অবল ন িনভর কের থেকিছ। 

িবেয়র আেগ পয  বাবার কােছ, তারপর ামীর কােছ। পােয়র পাতা এখনও তাই 

খুব নরম হেয় আেছ।”৮  

নিমতার িবেয় হেয়িছল একা বতী পিরবাের। ামীর ব বসার উ িতর সে  সে  তারা চেল 

আেস ােট। এেতািদন নিমতা যা পায়িন, ােট এেস তার মেন হেয়েছ সবিকছু িনেষেধর 

বড়া স িডিঙেয় এেসেছ। সবিকছু িনেজর কের পেয়েছ, স ূেণর অিধকার অজন 

কেরেছ। অন িদেক মহীেতাষ তার ব বসার সুিবধার জন  ব ু বা ব ও মে লেদর সে  তােক 

ঘিন  করােতা। মহীেতাষ চাইত ীেক সামািজক কের তুলেত। িক  এরজন  য 

তঃ ূ ততা য মানিসক ঔদায দরকার, মহীেতােষর তা িছল না। িকছুিদেনর মেধ  

মহীেতােষর চােখ নিমতা ব িভচািরণী হেয় উেঠ। নিমতােক অকথ  গািলগালাজ নেত 

হেয়িছল— “ তামার জদ কী কের ভাঙেত হয় জািন! বশ া মািগ তােক আিম মুরিগ জবাই 

করব।”৯ নিমতা এসব সহ  কেরিন। ামীর খারাপ ব বহােরর হাত থেক মুি  পেত 

চেয়েছ। অেনক সময় আ হত ার িচ াও কেরেছ।  

িদেব ু পািলেতর উপন ােস পু েষর চেয় নারীরা বিশ সাহসী হেয় উেঠেছ। 

মহীেতােষর মেতা কাপু ষ, সে হ  ামীেক স কােনা তায়া া কেরিন। একা াট 



              
 

িনেয়েছ। চাকির খঁুেজেছ। বঁেচ থাকার লড়াইেয় হােরিন। সমােজর চােখ হারেলও জীবেনর 

কােছ হার মােনিন। বঁেচ থাকার সাধ, জীবনেক উপেভাগ করার সাধ তার ফুিরেয় যায়িন। 

এই সে  পূববতী উপন াস ‘ সিদন চ মাস’-এর নািয়কা এষার কথা রণ করা যায়। 

এষার িবে াহী চতনা আেরা বল িছল। 

িচ :   

সামািজক অনুশাসনেক ল ন করেত পােরিন ‘ঘরবািড়’ উপন ােসর জয়া এবং ‘আড়াল’ 

উপন ােসর িচ। এই দুিট উপন ােস মধ িব  নারীর সীমাব তা  হেয় উেঠেছ। 

‘আড়াল’ উপন ােসর িচ য় ও য়র ে  িব া  হেয় পেড়েছ। িবয়াি শ বছর বয়েস 

এেস তার মেন হেয়েছ ামীসুেখর অপূণতা। যা পূরণ করেত চি শ বছেরর সংসার 

জীবনেক অবেহলা কের িমকপু ষ দীপ েরর কােছ আ য় িনেত চেয়িছল। দীপ েরর 

শ তার কােছ মেন হেয়েছ পরম আনে র। িক  িচর এই আশা সফল হয়িন। বল 

সামািজক বাঁধােক স ল ন করেত পােরিন। িমকপু েষর মােহ িনেজেক আ া িত 

িদেত পােরিন। িনেজর কতেব  স সংযত থেকেছ। তার িনেজর িবেবক তােক পথ 

দিখেয়েছ, শাসন কেরেছ, িনেজেক আড়াল রেখেছ। তাই িনেজর জরায়ু ক ানসােরও স 

ামীেক জানায়িন। সামািজক অনুশাসেনর ভেয় আ বিলদান িদেয়িছল জয়া। স এক 

মধ িব  গৃহবধূ। ামীর কথার িতবাদ করেত পােরিন। ামীর িত তার ভােলাবাসা ও 

িব াস িছল অসীম। ভারতবেষর সতীসািব ীর মেতা িছল তার চির । ামীর সামািজক 

অনুশাসনই একিদন তােক পৃিথবী ছেড় চেল যেত বাধ  কেরেছ।  

মানসী :   

‘সবুজগ ’ উপন ােসর ধান নারী চির  মানসী। বাবা-মার অমেত িমক দীপ েরর সে  

স রিজি  িবেয় কের। সামািজক মেত িবেয় িবেয় হয়িন তােদর। বাবা-মাও এর পর আর 

মেন নয়িন। িবেয়র পর মানসী এক দুরােরাগ  মারণব ািধেত আ া  হয়। হাসপাতােলর 

বেড মৃতু শয ায় শািয়ত মানসীেক দখেত দীপ র িতিদন একটা িনিদ  সমেয় আেস 

এবং যায়। বািক সময়টা মানসী একা এবং িনঃসে  কাটায়। হাসপাতােলর ঔষিধয় গ যু  

পিরেবশ তার মেনর আেবগ, ভােলাবাসােক মশ িফেক কের দয়। ামীেক স অিভযু  

কের, ‘যার ীর এমন যায় যায় অব া, স কমন কের অিফস কের’। তার বাবার কথা 



              
 

মেন পেড়। িবেয়র পর তার বাবা বেলিছল, ‘আমােদর নািক পুেরা িবেয় হয়িন। আিম নািক 

তামার পুেরা ী নই’। এসব অিভেযাগ দীপ রেকও মানিসক িদক থেক িবপয  কের 

তােল। সও ভােলাবাসার মােন ভুেল যায়। মানসী ল  কের দীপ েরর একটু একটু কের 

বদেল যাওয়া।   

িদেব ু পািলেতর উপন ােস অি ে র লড়াই চির েদর অন  মা া িদেয়েছ। মানসী 

একটু সু  হেল বাঁচার আশা দেখ। দীপ রেক বেল আবার তারা পর রেক ভােলাবাসেব। 

স সু  হেয় উঠেল দীপ র যন এবার তােক সামািজক মেত িবেয় কের। তারা নতুন কের 

ঘর সংসার বাধঁেব। স দীপ েরর আগমেনর অেপ ায় সবুজ পেড়, হলেদ শািড় পের 

হাসপাতােল সুসি ত হেয় থােক। যােত দীপ র আেগর মেতা তােক আেবগ আর 

ভােলাবাসা িদেয় কােছ টানেত পাের।   

িবশাখা ও অিপতা :   

িদেব ু পািলত নারী চির  অ েন দ  কািরগর। নারী চির েক িতিন িবিভ  দৃি েকাণ 

থেক পযেব ণ কেরেছন।  ‘ সানালী  জীবন’ উপন ােস সারার মধ িদেয় নারীর অসহায়তার 

িচ , ‘সংঘাত’ ও ‘অনুভব’ উপন ােস ঋতুপণা ও আে য়ীর মধ িদেয় নারীর িবে াহী স া, 

আবার সামািজক অনুশাসেন বাঁধা ‘আড়াল’ ও ‘ঘরবািড়’ উপন ােসর জয়া ও িচেক অ ন 

কেরেছন। ‘ ে র িভতর’ উপন ােস িদেব ু পািলত এমন দুিট নারী চির েক অ ন 

করেলন যা এেদর থেক স ূণ পৃথক। মেন রাখেত হয় এই উপন াসিট স েক 

সমােলাচক সেরাজ বে াপাধ ােয়র কথা— 

“সমেয়র অিভঘাত নয়। সমেয়র বিতত জীবেনর নতুন ছাঁদ, নতুন াপট ও 

পটিবধৃত চির  ও তােদর সংকট এ উপন ােস ধান কথা। দুিট কমরত জীবন 

জীিবকার সূে  িনব  দুিট নারীর উ াবত অি ে র আবত এখােন ধান কথা। 

সে হ নই এও এক িবপ  সীমাে র কথা।”১০  

চাকিরজীবী মেয় িবশাখা ও অিপতা। বাবা-মা হারােনা বি শ বছর বয়সী িবশাখা কেলেজর 

অধ ািপকা। াধীন ও িনভর মেয়। িক  কাথায় যন পু েষর উপর িনভর তার থেকই 

যায়। বাবা মারা যাবার পর িনরা য় বাধ কের। তারপর িমক পু ষ িস ােথর আ েয় 



              
 

বঁেচ থাকেত চায়। িক  িস াথ িবেদেশ থােক। গত িতন বছের মা  একবার দখা হয় 

তােদর। আর খবর নওয়ার জন  একবারই একিট িচিঠ পাঠায় িস াথ। সই িচিঠ পেয় 

িবশাখা অপমানেবাধ কের। তার জ িদেন েভ াটুকুও জানায়িন িস াথ। এই অপমান তার 

মেন তী  মানিসক দন  আর িনঃস তা এেন দয়। জ িদেন অতীত ৃিত িবেশষকের বাবার 

কথা মেন পেড় তার। বাবার মৃতু র িদেন মার অসহায়তার কথা মেন পেড়— 

“ ধু িবষাদ জড়ােনা খুব আলগা এক অনুভূিতর মেধ  বুেঝিছল, বাধহয় মেয় হেয় 

জ ােনার একটা আলাদা অথ আেছ।”১১  

িবশাখা কম কথা বলার মেয়। তার দুঃখ-কে র কথা মেসর অন ান  মেয়েদর স বলেত 

পােরিন। তার চেপ রাখা ক  থেক উেঠ এেসেছ একরকম আেবগ। িস াথর িচিঠ িছঁেড় 

ফলেত চায় স— 

“ও িক জােন কানও েভ াহীন জ িদন কাটােনার মেতা ক কর আর িকছুই নই, 

তখন বুেকর ওপর কী ভীষণ ভােব চেপ বেস মানিসক দন  আর িনঃস তার 

বাধ।”১২  

িদেব ু পািলেতর উপন ােস মেয়রা আ য় খঁুেজেছ। সই আ েয়র থম পু ষ অবশ ই 

বাবা ও তারপর িমক বা ামী। িবশাখা অনুভব কের মেয়েদর জীবেন বাবা একটা 

ফ া র হয়েত দাঁড়ায়। বাবা একটা ছাদ, একটা আ য়, হ, দুিট সতক চােখর পাহারা ও 

িনরাপ া। িস াথেক িনেয় কােনা িস া  িনেত পােরিন িবশাখা। কবল অতীত ৃিত িনেয় 

স মেনর গভীের িবচরণ কেরেছ। ‘মেন হয় এর গভীের কাথাও িব ৃত হেয় আেছ এক 

ভীষণ তা’। 

অিপতার চির  অ েন লখক িকছুটা মধ িব  মানিসকার পিরচয় িদেয়েছন। 

অিপতার বয়স সাতাশ। স ু য়াট মগােন কনিফেডনিসয়াল সে টািরর কাজ কের। 

িবশাখা বেল, ‘‘অিপতার াটেনেসর অেনকটাই ওর চাকিরর পিরেবশ থেক পাওয়া।... 

কথায় কথায় ইংিরিজ বেল, বলার ব াপাের লুেকাছািপ নই, একটু বা ঠাটঁকাটা। তেব, 

মনটা সা া। াধীন।’’১৩  



              
 

অিপতার পতৃক বািড় ভবািনপুের। বাবা মারা যাওয়ার পর দাদা- বৗিদর সংসাের 

তার বিনবনা হয়িন। একসময় বৗিদর মামােতা ভাই িচরিজেতর সে  তার িবেয় িঠক 

হেয়িছল। িক  হবু বেরর অসৎ আচরেণ অিপতা স িবেয় ভেঙ দয়। িবেয় ভাঙেলও 

অিপতা ভােঙিন। বরং এ থেক তার মেন এক ধরেনর জার এেসিছল। স বািড় থেক 

বিরেয় আেস, আ য় নয় ‘দি ণী’ হােম। তারপর আর বািড় যায়িন। কবল মােস মােস 

মােক টাকা পাঠায়।  

অিপতা অিফেসর বস অনুপ রােয়র সে  শারীিরক স েক জিড়েয় পেড়। িক  

অনুপ রায় িছল িববািহত। তার ী চ া তােদর স েকর কথা আেগ থেকই জানেতা। 

একিদন অনুেপর ীর ফান পেয় হঠাৎই উ ল হেয় ওেঠ অিপতা, নড়বেড় হেয় যায় তার 

সম  ভাবনা। ফােনর ওপর া  থেক ভেস আেস চ ার অসহায় কাতরতা— 

“িভেভাস চাইেল দব।...িক , মেয়মানুষ িহেসেব একটাই অিধকার িছল আমার। 

কা র ী হেয় থাকার অিধকার, সটা তুিম কেড় িন  কন!”১৪  

িস াথ একিদন িবশাখােক আ াস িদেয়িছল, তােদর স ক কবল প  িবিনমেয়র মেধ ই 

থেম থােক, তারপর একিদন সই অভ ােসও ছদ পেড়। অিপতাও চ ার অিধকার িফিরেয় 

দয়। অ াবরশন কিরেয় নয় অিপতা। সে  থােক িবশাখা। তখন বাঁচবার জন , বঁেচ 

থাকবার জন  িনঃ  দুিট নারী পর েরর িদেক বািড়েয় দয় িব ােসর হাত। উপন ােসর 

শেষ অিপতার িবষ  িক  বিল  উ ারণ তাৎপয িনেয় আেস, ‘‘দরকার নই। আিম িনেজই 

যেত পারেবা— ’’১৫ িদেব ু পািলত এখােন অৈবধ বা অসামািজক স ক থেক অিপতােক 

সিরেয় এেন এক ধরেনর সু  পিরেবশ রচনা কেরেছন। এিদক থেক চির িচ েণ িতিন 

িনপুণিশ ী।  

িজনা :  

‘অৈবধ’ উপন ােসর ধান নারী চির  িজনা। স িশি তা এবং আধুিনকমন া নারী। একুশ 

বছের িব. এ পাশ করার সে  সে  বািড়র লাকজন তােক িবেয় দয়। ফেল মন িকংবা 

শরীর িঠক কান অনুভূিতেত কাতর ও সাড়া দয় তা বাঝার আেগই স ামীর াপািট 

হেয় যায়। িজনার মেন হেতা অসীম তােক ভাগ করেতা। তার ই া-অিন া, ভােলালাগা, 



              
 

আেবগ, ভােলাবাসােক বি ত করেতা। অিফেসর পািটেত িকংবা অন  কাথাও অসীম যখন 

আ িব ােসর সে  অন ান েদর সােথ তােক পিরচয় কিরেয় িদেয় বেল, ‘িদস ইস মাই 

ওয়াইফ’ তখন িজনার মেন হেতা তার িনেজর কােনা অি  নই।  

ামীর বয়স বিশ হওয়ায় িজনার সে  মেতর িছল না। তার ামী িছল কমময় 

মানুষ। কাজ িনেয়ই পাগল থাকেতা। অিফেসর কােজ বিশরভাগ সমেয়ই বাইের থাকেতা। 

ফেল ােট একা ও িনঃস  জীবন কাটেতা িজনার। িজনা স  চাইেতা। সই স  িদেয়িছল 

ােটর যুবকপু ষ পাথ। িজনা পাথেক খুব ভােলােবেসিছল। তাই আেবেগর বেশ িজনা 

পাথর সে  পুরী ঘুরেত যায়। পাথর সে  এক হােটেল রাত কাটায়। িক  পাথ িছল 

সুেযাগস ানী। স িজনােক পুরীর হােটেল একা ফেল পািলেয় যায়। িজনা বুঝেত পাের না, 

স িক করেব। যােক স ঘৃণা করেতা স তােক আ য় িদেয়িছল, সমােজ পিরচয় িদেয়িছল 

আর যােক স ভােলােবেসেছ স কাপু েষর পিরচয় িদেয়েছ। আ য় তা দূেরর কথা 

ভােলাবাসার িব াসটুকুও ধের রাখেত পােরিন। এই দুই পু েষর মােঝ িজনার মানিসক 

টানােপােড়ন লখক উপন ােস তুেল ধেরেছন।   

সারা :  

‘ সানালী জীবন’ উপন ােসর ধান চির  সারা। স বাঙািল মেয়। িক  তার িবেয় হয় 

একিট অ াংেলা-ইি য়ান পিরবােরর ছেল রিবেনর সে । সারা খ পুেরর মেয়। রল 

কেলািনেত স মানুষ হয়। ু েলর পাঠ চুিকেয় কেলেজ ঢাকবার আেগই তার িবেয় হেয় 

যায়। টিলেফান অপােরটেরর কাজ িশেখিছল সারা। দা ত জীবেনর থমিদকটা সুেখই 

কেটিছল তার। িক  ামীর চাকির চেল গেল চ  িবপােক পড়েত হয় তােক। অ াংেলা-

ইি য়ান পিরবারিট িছল র ণশীল। বািড়র বাইের মেয়েদর যাওয়া িছল িবিধিনিষ । সারার 

জীবেন ােজিড আেস ছেল স ামুেয়ল যখন িবনা লাইেসে  গািড় চালােত িগেয় অ াি েড  

কের এবং পুিলেসর হােত ধরা পেড়। ছেলেক ছািড়েয় আনেত রিবন থানায় গেল সও 

পুিলেসর সে  বচসায় জেল ঢােক। বৃ  র-শা িড় ছাড়া বািড়েত আর ি তীয় কউ না 

থাকায় সারােকই থানায় যেত হয়। থানার বেড়াবাবু সারার ামী আর ছেলেক ছেড় দয় 

সারােক গাপেন তার ােট যাবার পের। বেড়াবাবুর হােত সারা ধিষত হয় এবং েম 

বাড়েত থােক বেড়াবাবুর অচিরতাথ আকা া। পু েষর উপেভােগ র পণ  হেয় ওেঠ সারা। 



              
 

মধ িব  মানিসকতাস  নারী সারা কলে র ভেয় কাউেক িকছু বলেত পােরিন। 

বেড়াবাবুও জানেতা, “ মেয় মানুষ কলে  ভয় পায়, কল  আড়াল করার জেন ই কউ কউ 

জিড়েয় পেড় আরও বিশ কলে । তখনই ধের িনেয়িছল, এই মেয়টােক ব বহার করা 

যেত পাের। তেব এ ধরেনর ঠা া ভােবর মেয়মানুষেক নরেম গরেম না রাখেল ঝাঁেকর 

মাথায় য- কানও িদন যা-তা কের ফলেত পাের।”১৬ সারার আ হত া করা ছাড়া আর 

কােনা উপায় থােক না। লখক িদেব ু পািলত নারী চিরে র অসহায়তার িচ  সারার 

মধ িদেয় তুেল ধেরেছন।     

ঋতুপণা :   

‘সংঘাত’ উপন ােসর ধান নারী চির  ঋতুপণা। লখক ঋতুপণােক স ূণ অন  ধরেনর 

এক বৃি র াপেট িতি ত কেরেছন। ঋতুপণা িথেয়টাের অিভনয় কের। আকি কতা 

বদেল িদেয়িছল তার জীবনেক। িবেয়র দুমাস পর তার ামী মারা যায়। অ  বয়েস িবধবা 

হেয় আ য় হয় বাবার সই দাির -ি  অনটেনর সংসাের। ছােটােবান, অসু  বাবা আর 

অসহায় মােয়র জন  সংসােরর হাল তােকই ধরেত হেয়িছল।  হয় তার বঁেচ থাকার 

লড়াই। একিট ু েল পাট-টাইম চাকির পায় সামান  বতেনর। িক  উপাজেনর বিশটাই 

আেস িথেয়টার কের। অিফস-িথেয়টার থেক একিদন স ে র চূড়ায় প ছায়। আর 

ণমু  যুবক শা নুর সাহােয  প িথেয়টাের অিভনেয়র সুেযাগ পায়।  

প িথেয়টাের ‘সংঘাত’ নাটেক সীতা চিরে র অিভনেয়র অভূতপূব সাফল  বদেল 

দয় ঋতুপণার জীবনেক। অিভনীত চিরে র সে  স একা  হেয় যায়। 

“যত ণ নাটেকর পিরেবেশ থােক, তত ণই িনেজর অব বিহত বা েবর ঢ়তা 

থেক িনেজেক আলাদা কের রাখেত পাের স, তত ণই মেন হয় সই মুহূেত সই 

মুহূতিটই সব, অন রকম সাবলীলতায় িনঃ াস খলা করেছ পাঁজেরর খাঁেজ খাঁেজ! 

মেন হয় অেন র লখা সংলাপ, অেন র ভাবা চির , অেন র দখােনা ি য়া-

িতি য়ার মেধ ও িভতেরর তািগেদ ওসবেক ছািপেয় িনজ  হেয় উঠেছ স।”১৭  

এভােব িতিট ঘটনার মেধ , চিরে র মেধ  িনেজেক আলাদা কের আিব ার কের 

স। বাইশ থেক িতিরশ বছর পয  প ছেত পেরেছ স িনেজরই মেনর জাের। িনেজেক 



              
 

িনেয় ভাবেত ভাবেতই খঁুেজ পেয়েছ িনভরতার অথ। স আেরা এেগােত চায়। তার 

আ িব াস অবেচতনায় ছিড়েয় পেড়। িক  জীবন বদলায় না, ধু িচৎ রঙ পা ায়। 

অেনক আেগ ে  দখা িনয়িত আহত কের ঋতুপণােক। িফমারেবান ভেঙ স হাসপাতােল 

শয াশায়ী হেয় পেড়। মানসচে  এক-একটা ই ার সমািধ দখেত দখেত আকি কতায় 

কঁেপ ওেঠ স। নাটেকর িডের র অিরিজেতর প  থেক জািনেয় দওয়া হয়, সীতা চিরে  

তােক আর নওয়া হেব না।  

িক  সং াম শষ হয় না। শা নু এেস জানায়, এবার তারা ি ট িথেয়টার করেব। 

উ ু  পেথ চারিদেক মানুষেক রেখ হেব জীবেনরই নাটক। াগৃেহর চার দওয়ােল 

আিভজােত  আটেক পেড়িছল য নাটক এবং নাটেকর পিরচালক, এিগেয় এেস যখন আর 

িকছু ভাবেত পারিছল না, তখন এইভােবই আেস নতুন যুগ। দল ভাে , দল গেড়, আবার 

 হয় মহড়া। আর ঋতুপণা এবার িনেজই হাত বািড়েয় খঁুেজ নয় শা নুর “কনুইেয়র 

ওপেরর সই জায়গাটা, অেনকিদন আেগ একিদন মািটেত দাঁিড়েয় িনেজর ভারসাম  রাখেত 

য জায়গাটা চেপ ধেরিছল স।”১৮ এইভােব ভােগ র শাসন ভেঙ িদেব ু পািলেতর 

চির রা বাঁচেত িশেখেছ।    

আে য়ী :   

‘অনুভব’ উপন ােসর আে য়ী চির িচ েণ িদেব ু পািলত উপলি র শীষতায় প ছান। 

আে য়ীর নারী হেয় ওঠার উপন াস এিট। স প ীে  আব  থাকেত চায়িন, একজন নারী 

হেয় ওঠাই তার মূল ল  িছল। বাংলা সািহেত  এরকম চির  খুবই কম।  

‘অনুভব’ উপন ােসর কািহিন নারীেদহেক যুেগ যুেগ ব বহােরর কািহিন, যা অতীত 

কাল থেক ঘেট আসেছ। বতমােন ভারতসহ তৃতীয় িবে র অন ান  দেশ, াবাল 

টু িরজেমর নােম য ‘ স  টু িরজ  ’ ােমাট করা হে , সই িবষয়েক সামেন রেখ লখক 

আে য়ীেক এেনেছন। যৗনকমী বা কলগালেদর িনেয় আে য়ী নমুনা সমী া কের। এই 

সমী া করাটাই তার চাকির। িক  শষপয  আে য়ী বুঝেত পাের, এর িপছেন আেছ 

কা ািনর নারীেদহেক িব াপেন ব বহার করার চ া । স উপলি  কের িনেজও এই সব 

মেয়েদর মেতা হেয় যাে । অন ান  মেয়েদর কস িহি িল পেড় িনেজর মেনর িভতর 

এর িব ে  িতবাদ গেড় তােল। হঠাৎকের চাকির থেক ই ফা িদেয় দয়।  



              
 

আে য়ীর চির  আমােদর ভািবেয় তােল, িচ ায় িব  কের তােল। য মেয় াধীন 

হওয়ার জন , িনেজর পােয় দাঁড়াবার জন  চাকিরর জন  কাঙাল িছল, স হঠাৎ চাকির ছেড় 

িদল। িবেবেকর তাড়নায় স একিট নতুন যুেগর সূচনা কের যায়।   

আে য়ীর সে  আেরা দুই নারীর মানিসক দৃঢ়তার িমল রেয়েছ— ‘ ে র িভতর’-এর 

িবশাখা এবং ‘সংঘাত’-এর ঋতুপণার। পু েষর কতৃ  থেক মুি  পেত িবশাখার মেন 

দানা বঁেধেছ িনভর হওয়ার ই া। ‘উইেমন   িল  ’ পড়া না কেরেছ স। জীবেন সফল 

হেয়েছ। ‘সংঘাত’-এর ঋতুপণার সং াম সমােজর িতকূলতার িব ে । ামী মারা যাওয়ার 

পর আ য়হীন হেয় পেড়িছল স। তার সামেন কােনা ভিবষ ৎ িছল না। তেব িতকূলতােক 

পাশ কািটেয় যাবার মেতা মানিসক দৃঢ়তা িছল। অকারণ ভােগ র হােত িনেজেক সঁেপ 

দয়িন। বাঁচার জন  লড়াই কেরিছল, িত া খঁুেজিছল।  

নীলা :   

‘ওঠা িকংবা নামা’ উপন ােসর নািয়কা নীলা। একিট বসরকাির অিফেস চাকির কের। তার 

ামী অসীম। দুজেনর চাকিরেত তারা নতুন ােট আেস। িবেশষকের নীলার পেদা িতেত 

তা আেরা সুিবধা হয়। নীলার অিফেসর বেসর সে  ভাব থাকায় নীলার আেরা পেদা িতর 

স াবনা থােক। নীলারই কথায়— 

“শ ামেল ু তার ওপের ওঠার িসঁিড়। এখন ওঠার মুেখ, তরতর কের উঠেছ 

শ ামেল ু। স এেগােল নীলাও এেগােব। তার মােন আরও টাকা, আরও সুখ, আরও 

া ।”১৯  

শ ামেল ুর সে  নীলার ভাবটা অসীম িঠকভােব নয়িন। তােদর মলােমশায় অসীম 

সে হ কেরেছ। িবেশষকের িতিদন শ ামেল ু নীলােক গািড় কের বািড় প েছ দওয়ার 

ব াপারটায়। নীলােক চাকির ছেড় দওয়ার কথা বেল অসীম। সাবধান কের দয়। নীলা 

অসীমেক বাঝায়, “ স উঠেল অসীমও উঠেব। আজ যা হে  কালও য তা হেব তার মােন 

নই কানও, সমেয় সব িঠক হেয় যােব।”২০ এেগােত চাইেল চাকিরটাই তার আ য়। 

িক  যেতা িদন গেছ তেতা শ ামেল ুর সে  নীলার মলােমশা বাড়েত থােক। 

শ ামেল ুর াট পয  নীলা এেগায়। তােদর মলােমশাটা আর গাপন থােকিন। অসীেমর 



              
 

সে হ আেরা বেড় যায়। অসীম বেল, ‘‘চাকির ছাড়েলও ভাব তামােক ছাড়েব না। … 

দির হেয় গেছ।’’২১ ধীের ধীের তােদর দা ত  স কটা ভাঙেত থােক।              

নীলা এেতািদেন অসীমেক িচেনেছ। সে হ ছাড়া আর িকছুই পায়িন অসীেমর চােখ। 

নীলা দুই পু েষর মাঝামািঝ থাকেত চায় না। আ হত া কের এর সমাধান খঁুজেত চায়। 

বাঝােত চায় স অসীমেকই ভােলােবেসেছ। িক  নীলা আ হত া করেত পাের না। মেনর 

িভতর এক অস ব য ণা অনুভব কের স। শূন তায় ছুেঁয় যায় তার সম  আকাশ। মেনর 

িভতর একটাই কথা ঘুরপাক খায়, অসীম বেলিছল, চাকির িনেয় বাঁচেত, তােক িনেয় নয়। 

নীলা কােনা িকছুেতই মেনােযাগ িদেত পাের না। 

নীলা একবাের আধুিনক নারী। অসীেমর িশকলবাঁধা হাত স মেন িনেত পােরিন। 

চাকির কের িনেজর মেতা কের বাঁচেত চেয়িছল। িনেজর ছােটা ছােটা েলােক পূরণ 

করেত চেয়িছল। অসীেমর এক ঁেয়িম ভাব আর সে হ তােক সটা করেত দয়িন। তাই 

নীলা একা বিরেয় পেড়েছ িন ে শ যা ায়। মুি  খঁুেজেছ িনেজর মেধ ।  

১. খ. ধান পু ষ চির  : 

িদেব ু পািলেতর উপন ােসর ধান পু ষ চির রা সুেযাগ পেলই সমােজর সব 

অনুশাসনেক গলাধঃকরণ কের নীিতর বাইের যেত ি ধা কেরিন। আবহমান সং ােরই 

সমিপত হেয় জীবন কািটেয় িদেয়েছ অেনেকই। অেনেক সুিদেনর ে  িবেভার থেকেছ। 

অেনেক মশ বদেল-যাওয়া এবং বদলােত চাওয়া মানিসকতা িনেয় দখা িদেয়েছ।  

কথক (নামহীন যুবক) :   

‘েভেবিছলাম’ উপন ােসর ধান চির  একজন নামহীন যুবক। তার বয়স িতিরশ বছর। 

উপন ােস বকার , মহীন জীবন, সংশয়, সংকট এবং ব থতার মেধ  স িনেজেক খঁুেজ 

চেলেছ। তার এই জীবনকািহিনর সে  লখেকর ব ি গত জীবেনর িত িবও ধরা পেড়।  

যুবকিট একজন সাধারণ মধ িব ে িণর। একসময় স িব েসৗ েযর িত পাগল 

িছল। িক  বয়স িতিরেশর কাছাকািছ এেস কমহীনতার কমে  তােক িঘের ধের। তার 

চােখ তখন সবিকছু অিব ােস পিরণত হয়। একিট সংবাদপ  অিফেস চাকির পায়, িক  



              
 

িবিভ  ঘটনাসূে  অিফেসর ম ােনজারসহ অন ান েদর িত স িব াস ধের রাখেত পােরিন। 

অিফেস আভ রীণ রাজনীিতর িশকার হেত হয় তােক। স মেন ােণ কাজ করেলও কােরা 

িত আ াভাজন হেত পােরিন। অিফসকমীরা সুব বহােরর আড়ােল তােক ব বহার কেরেছ। 

বিশ সৎ হওয়ায় তােক গণপিতর মেতা অসৎ মানুেষর কােছ ব ে র পা ও হেত হয়। 

আবার সন র মেতা অিফসােরর মন পাবার জন , তােক তার সুনজের আসার চ া 

করেত হেয়েছ। ব ু  বীেরেনর িমকা শ ামলীর তারণার খবর েন কথক আেরা বিশ 

মানুেষর িত িব াস হািরেয় ফেলেছ। মানুেষর িত ভ ািম, তারণা, িব াস হারােনা— 

এসব িকছু তার মনেক িবিষেয় তুেলেছ। হ    িডপাটেমে  তদ  করেত িগেয় জানেত 

পাের, স ানস বা নাস ীিতলতা সরকারেক কােজ অনুপি ত থাকার জন  কাজ থেক বর 

কের দওয়া হেয়েছ। অথচ তার মাসমাইেন ন ই টাকা কউ একজন িতমােস তুেল 

িনেত থােক। িবধবা ীিতলতা যার খবরটুকুও জােন না। অনাহাের িদন কাটা ীিতলতার 

কথা খবেরর কাগেজ আনেত চাইেল হ    অিফসােরর কারসািজেত কথকেক ফঁেস যেত 

হয়। এই ঘটনার একমাস পের কথকেক চাকির থেক বরখা  করা হয়। াধীনতা পরবতী 

পাঁচ-ছেয়র দশেকর িবপ তা এই চির িটর মধ িদেয় লখক তুেল ধেরেছন। একজন 

চাকিরহীন যুবেকর আশা ও আশাভে র কািহিনর সে  িনেজরও জীবন িমিলেয় দন লখক 

িদেব ু পািলত।    

দাশরিথ িম  :    

‘সি ণ’ উপন ােসর ধান চির  দাশরিথ িম । খুবই সামান  বতেন করানীর চাকির 

কেরন। তার উপাজেন সংসার চেল না। উপাজনশীল বেড়া ছেল কনক সংসােরর যাবতীয় 

ভার বহন করেতা। কনেকর আকি ক মৃতু েত সংসােরর সম  দািয়  তার উপর এেস 

পেড়। িভেড  ফা  সহ য টাকা িছল সবটাই ছেলর িচিকৎসায় ব য় কেরন। ফেল 

সংসার চালােনা তার পে  অস ব হেয় দাঁিড়েয়েছ। তার উপর িববাহ উপেযাগী দুই মেয় 

তার ঘাড় থেক ঝুলেছ ‘প ারািলিটক’ হােতর মেতা। তার চাকিররও আর মা  দুই বছর 

বািক। পুে র মৃতু েত স িন , শূন  ও িবষ তায় তিব ত হয়। লখেকর কথায়— 



              
 

“ দেখই মেন হয় িনয়মানুবিততায় বাঁধা মানুষিট— থিল হােত বাজাের যান সকােল, 

অিফেসর সমেয় অিফেস, ফরার িভেড় অন মন  চেয় থােকন দূের, আর িচ ায় 

ঘুম হয় না রােত।”২২  

জীবেন চলার পেথর এই সি েণ দাঁিড়েয় িন মধ িব  িণর করানী দাশরিথ 

িম র ািজক য ণার কথা লখক উপন ােস ফুিটেয় তুেলেছন। পু েশাক িনেয় দাশরিথ 

িনিবকার এবং উদাসীন। সবসময় তার মজাজ । মুেখর ভাষা ও আচরেণ বসামাল 

হেয় পেড়ন। ছেলর া শাি র জন  া ণেক পাঁচ টাকা বিশ িদেত চানিন। বরং 

া েণর গােয় হাত িদেয়েছন। া েণর নামাবিল রা ায় ফেল িদেয়েছন। ি  মেন 

িচৎকার কের বেলেছন, “আটা  বছর বয়েস িনেজর হােত স ানেক পুিড়েয় এেস গ াঁট হেয় 

বেস আিছ। কাউেক ভয় পাই না। াে র মুেখ লািথ মাির— ”২৩  

সামিয়কভােব জীবনযুে র লড়াইেয় দাশরিথ হের গেছন। কেয়কটা টাকা বাঁচাবার 

জন ই িতিন আজেকর িদেন রা ায় নামেলন, মানস ান ন  করেলন। তার য ণাদ  িবকৃত 

আচরণ আেরা ধরা পেড় ছেলর ইনিসওেরে র টাকায় র ু েরে  খেত ঢাকার পর। 

কালােশৗেচর সময়ও িতিন সব াসী ু ধা িনেয় কাটেলট ও কিফ খেয়েছন। অেনকটা লাভী 

ও আ েকি ক হেয় পেড়েছন িতিন। আসেল জীবেনর কােছ হার মানেত পােরনিন 

দাশরিথ। িবেবকেবােধ ছেলর ব ু েদর একিদন ইনিসওেরে র টাকায় খাওয়ােত 

চেয়িছেলন।   

মেন রাখেত হেব, য সমেয় উপন াসিট রিচত তখন বাংলায় যু  সরকােরর 

চরম টালমাটাল অব া। আিথক মূল বৃি র ফেল সাধারণ মানুষ িদশাহীন। না খেত পের 

মানুষ পেথ বেসেছ। এই অব ায় তবু ভাঙােচারা রাজনীিতই িছল িনর  অসহায় মানুেষর 

শষ আ য়। উপন ােসর শেষ দখা যায় পু েশােকর য ণােক সহ  কের অবলীলায় 

দাশরিথ িমিছেল যাগদান কেরেছন— 

“িমিছেলর মেধ  িমেশ অন েদর সে  আকােশ মুিঠ তুেল াগান িদেত িদেত এিগেয় 

চেলেছন দাশরিথ। এেতা িদেন আেরা শীণ হেয়েছন, আেরা নু । িক  এই মুহূেত 

অদৃশ  কােনা শি  ওরঁ মুেখ তী  ত য় এেন িদেয়েছ।”২৪  



              
 

িন মধ িব  িণর মানুষেদর রাজনীিতই িছল িতবােদর সুর। তারা সারাজীবন 

িকছু না পেলও িমিটং-িমিছেল অনায়ােস যাগ িদেয়েছ। মার খেয়েছ িক  িপিছেয় পেড়িন। 

দািরে র সীমাহীনতায় ভেস গেছ তােদর ঘর-সংসার, পিরবার। িক  বাঁচেত ভােলিন। 

 দেখ গেছ যিদ জীবেন কােনািদন সুখ আেস। তাই উপন ােসর শেষ দাশরিথর 

মুি ব  হাত ওপেরর িদেক ওঠােনা এবং তােত িমি ত সাধারণ মানুেষর িতবােদর সুর। 

লখক এই চির িট সৃি  কের আমােদর এই বাতাই িদেত চেয়েছন হয়েতা।   

রামতনু সাম :   

‘স ক’ উপন ােসর ধান চির  রামতনু সাম। স একিট বেড়া ফােমর ম ােনিজং 

িডের র। িব াপন জগেতর একজন কৃতী পু ষ বেল তার সুপিরিচিত। রামতনু সাম 

কাজপাগল মানুষ। কুিড় বছেরর চাকির জীবেন স একবারও ছুিট নয়িন। কা ািনর 

উ িতর জন  স িটনমািফক কাজ কের গেছ। অস ব তার িন া। িনেজর ধীশি , 

বুি ম া এবং আ িব ােসর ফেল অন ান  কা ািনর অ াকাউ  স িছিনেয় িনেত পাের। 

ছােটা ছােটা িতেযাগী এেজি িল তােক স ান কের, ভয়ও পায়। এরকম একজন 

মানুষ অিফসকমী অ বয়সী নীরার িত পাগল। তােক িঘের অৈবধ স েকর সে েহ 

রামতনু পািরবািরক িদক থেক িবপয । নীরার সাি ধ  তােক প া  বছর বয়েসও তা ণ  

িফের িদেয়েছ। নীরার চুল, শরীেরর গ  তােক িবিবধভােব আকষণ কের। অেনক সেচতন 

হেয়ও স নীরার মােহর গভীের তিলেয় যেত থােক। িক  নীরার িত মাহ , দুবল 

হেলও কখনই রামতনু তার আ মযাদা িবসজন দয়িন। নীরােক ক  কের পিরবােরর 

লাকজন, পাড়া িতেবশী সকেলই তােক ভুল বুেঝেছ িক  নীরার িত স কােনা খারাপ 

ব বহােরর সুেযাগ নয়িন। তার িত সকেলর অেহতুক সে হ তােক মানিসকভােব িবপয  

কের তােল। মশ িনঃস  হেয় পেড়েছ স। আবার পুে র কােছ ীর অপমােনর কথা 

েন িনেজর মযাদাপূণ আসন ানচু ত হওয়ার দুঃেখ তার মন অবস  হেয় পেড়েছ।  

এরপর রামতনু পািরবািরক জীবেন িনেজর ভূিমকার বদল ঘটায়। এখন স 

বিশকের পিরবারেক সময় দয়। অসংখ  কাজ থাকা সে ও পু বধূেক িনেজ গািড় কের 

বােপর বািড় প েছ িদেত গেছ। সখান থেক িফের দীঘিদন পর ীর সে  দিহক 

স েক িমিলত হয়। শারীিরক তৃি  পেলও মেনর শাি  পায়িন। কােজর চাপ আর 



              
 

পিরবােরর ব ন থেক বরেত পােরিন। ফেল বল আ িজ াসার স ুখীন হয়। মশ 

অ কার ছেয় ফেল তার মনেক। সবিকছু থেক মুি  চেয় শূন  আকােশর িদেক তািকেয় 

থেকেছ। িনঃস , একাকীে  কাটেত থােক তার িদন। উপন ােসর শেষ ী-স ানহীন হেয় 

রামতনু নীরার ােট আেস শষ আ েয়র জন , িক  নীরাও তােক আ য় দয়িন। সম  

স েকর ব ন িছঁেড় স মশ একা হেত থােক।         

রামতনু চিরে র মেধ  দুিট িদক ফুেট উেঠেছ। একিদেক কাজপাগল এক কৃতী 

পু ষ— যখােন স সৎ, কমপটু, শৃ লাপরায়ণ। আর অন িদেক পািরবািরক চােপ িকংবা 

অপমােন নীরার অনাকাি ত আচরেণ িবি ত ও িব া  অসহায় এক বৃে র ছিব ফুেট 

ওেঠ। 

ি য়নাথ মজুমদার :   

‘আমরা’ উপন ােসর ধান চির  উপন ােসর কথক ি য়নাথ মজুমদার। তার বয়স চৗি শ। 

এম. এ পাশ কের একিট বসরকাির অিফেস চাকির কের স। িনেজর বসতবািড় িকংবা 

স ি  বলেত তার কােনািকছুই নই। িন মধ িব  িণর এই চির িটর মধ িদেয় লখক 

ফুিটেয় তুলেত চেয়েছন জগৎ ও জীবেনর অিনবায গিতেবেগ চিরে র িববতন। সই সে  

লখক িনেজেকও ি য়নােথর মেধ  িতি ত কেরেছন। তাঁর আ ৈজবিনক রচনা ‘িকছু 

ৃিত, দুঃখেবাধ, িকছু অপমান’ ে  বেলন— 

“ি য়নাথ মজুমদােরর  অি ে র মেধ  মাগত খলা কের চেলেছ ব ি  ও 

লখক।...ি য়নাথ, আর য তােক সৃি  কেরেছ স, এক লাক নয় ; িক  তার বুেক 

ও অনুভেব তার সৃি  কতার হােতর ছাপ িক থাকেব না।”২৫  

ি য়নাথ মজুমদার ব সেচতন এবং আেবগহীন এক ব ি । নদীর জল, জাহােজর 

বাঁিশ িকংবা সূযাে র লাল রেঙর িত তার কােনা দুবলতা নই। তেব অপমান তার খুব 

মেন থােক। ‘ইি েপে ’ আর ‘িরপাবিলক’ শ  দুেটা তার লখায় একবার জায়গা বদল 

করেল অিফেস তােক িনেয় অেনক হাসাহািস হয়। অিফেসর বস তােক আলাদা কের ডেক 

বেলন, ‘কী রকম মানুষ মশাই আপিন!’ ইি য়ান িহি র এমন ই রট া  একটা িদন, তাও 

িলেয় ফলেলন’। ি য়নাথ সই অপমােনর িদনটা মেন রেখিছল চৗ ই অগা । 



              
 

এই ি য়নােথর ালা চুর। সবিকছুেত হণীয় না হবার ালা। স সাজা রা ায় 

হাঁেট চলমান িভেড়র গােয় গােয় ঘাম ও বঁেচ থাকার গ  কেত কেত। চ  ােভ, 

রােগ চারপােশর গতানুগিতক বঁেচ থাকার বৃ  থেক বেরােত পাের না। একসময় ি য়নাথ 

িনেজেক বলেতা, ‘িনি ে  প াপ করার মেতা একটা িনরাপদ জায়গা পয  খঁুেজ পাি স 

না!’ অতীতহীন, ভিবষ ৎহীন ি য়নাথ কােনা িনিদ  কািহিনর মেধ  ঘারােফরা কের না। 

চলমান অথচ িনত িয় ু  এক বতমােনর উদাসীন অংশীদার স। িবধানচ  রায় বলেত 

এখন স িবধান সরণীই বােঝ। িণেকর ভােলাবাসায় িমকা তনু র জন  বিশ ির  

িনেত পাের না। তােক িবেয় করেব, স আ াসও িদেত পাের না। এইভােব নব ি কতায় 

ি য়নাথ আ -উে াচন কের যায়। দিখেয় দয় কীরকমভােব বঁেচ আিছ আমরা।  

এই ি য়নাথ গ  লেখ, কােনাটা ছাপা হয়, কােনাটা হয় না। ািফক পুিলস শ ু  

িকংবা িবধবা অমলািদেক িনেয় লখা গ  স াদক কন ফরত দয় তা বুঝেত পাের না। 

সুধা, তনু , কৗিশক, মীনােক িনেয়ও একটা গ  িলেখ ফেল ‘আমরা’। এই গে  জীবন 

গিত পায়। চির রা িনেজেদর জীবেন থেম থােক না। তারা ‘িবষয়েক িস লাইজ’ কেরেছ। 

িক  ি য়নাথ এ গে র চির  হেয় ওেঠিন। কননা তার চলা িনেজর িভতেরর িদেক, 

কাথাও না কাথাও িনেজর সে । 

এই উপন ােস রাজৈনিতক পালাবদেলর ইি ত আেছ। পি মবাংলায় কংে েসর 

ম ীসভােক ভেঙ থম যু  সরকার িতি ত হয়। জনগণ িন দয় ‘যু  

িজ াবাদ’। িক  ি য়নােথর মেন এই রাজৈনিতক পালাবদল কােনা সাড়া ফেলিন। স 

তার অধেচতন, অসাড় মন িনেয় িনেজর মেনাবৃে  ঘুরপাক খায়। আসেল আথ-সামািজক 

এবং রাজনীিতর চােপ সবিকছুই তার মেন হয় আেবগহীন এবং হীন। ভাগ ও 

ভাগহীনতার মেধ  কােনা সদথক িদক স খঁুেজ পায় না। এই চির িটর মধ িদেয় লখক 

একক মানুেষর অি হীনতার কথা তুেল ধেরেছন।  

দী  রায় :   

এইরকমই আর একিট চির  ‘িবিন  উপন ােসর দী  রায়। সও কাজপাগল মানুষ। 

িহ ু ান ফ ার কা ািনর ম ােনিজং িডের র স। িব াপন জগেত লড়াকু মানিসকতা 



              
 

িনেয় স িনেজর সাফল  এেনেছ। আেরা সাফেল র আশায় িনরলস পির ম কের চেলেছ। 

স একই সে  রামতনু সােমর সমেগা ীয় এবং িত ী।  

িনরলস কােজর চােপ রামতনু সােমর মেতা সও পিরবারেক সময় িদেত পােরিন। 

সংসার তার কােছ নহাত এক অভ ােস পিরণত হেয়েছ। দািয়  আর কােজর জন  স 

সম  স েক অনায়ােস উেপ া করেত পাের। তাই অথ আর স লতা িদেয়ই সংসােরর 

অবিশ  দািয়  তােক পূরণ করেত হয়। 

গভীর অধ বসায়, দ তা আর আ িব ােস িব াপন সং ার িতি ত কৃতী পু ষ 

রামতনু সামেক িপছেন ফেল িদেয়েছ দী  রায়। তার কােছ অভী  পূরণই মূল কথা। 

াথিসি র জন  িনেজর ীেকও স অ ি েত ঠেল িদেয়েছ। অিফসকমী সুনীতােক ব বহার 

কেরেছ অন  কা ািনর অ াকাউ  হ গত করেত। ‘স ক’ উপন ােস রামতনু সামও 

নীরােক একইভােব ব বহার কেরিছল। তােদর কােছ নারী হেয় উেঠিছল পণ । আবার 

অ াকাউ  হােত চেল এেল সুনীতােক গািড় থেক নািমেয় দবার পর ি তীয়বার আর তার 

িদেক তাকাবার েয়াজনও মেন কেরিন দী । এইভােব দী  রায় এক াথবাদী, সুিবধাবাদী 

চির  হেয় উেঠেছ।  

রামতনুর মেতা দী র জীবনও পালেট গেছ। সময় আর পিরি িত এক থােকিন। 

তার জীবেনও একটা অপূণতা িছল। যা তােক মশ  িনঃস তা আর শূন তার িদেক ঠেল 

িদেত থােক। বাইের যেতাটা শি শালী, িভতের তেতাটাই েয় যেত থােক স। প া  

বছর বয়েস রামতনু সাম ী-পু -পু বধূ- মেয়-জামাই— সকেলর সফল স ল বৃে  

থেকও অ  বয়সী নীরার আকষেণ িনেজেক জড়ােত থােক। রাে  ঘুম না-আসা পয  

শূন তার অনুভেব ভয় র অসহায় লােগ তার। যন দাঁড়াবার মেতা কােনা জায়গা নই। 

ভরসা করার কােনা অবল ন নই। িনেজর গড়া সুখ- ৃিত-লাবণ ময় সংসাের িনেজই আজ 

স স ূণ িবি  হেয় পেড়েছ। দী  রায়ও উপন ােসর শেষ একা হেয় পেড়। ব িদন পর 

মৃত িপতােক ে  দেখ চােখ জল আেস তার। মা- ক টাকা পাঠােনার ব াপারটা যােত 

ভুেল না যায় সজন  ি প ব  থেক কাগজ িনেয় িলেখ রােখ। ছেল পাপুর ে র উ র 

িদেত িগেয় আ িজ াসায় বেল ওেঠ— 



              
 

“িবেহভ ইওরেসল  ! লােক তামােক ‘হাটেল  ’ বেল জােন— শরীর, া , বুি  

আর লে র একা তায় দয় বেল িকছুর েয়াজন তুিম বাধ কেরািন কখনও। 

একরােতর দুঃ  আর ৃিতর ভাের এতখািন িবচিলত হওয়ার িকছু নই। মৃতু  

াভািবক।”২৬  

এইভােবই সমেয়র চােপ জীবন আর জীবেনর অথ কেতাখািন বদেল গেছ লখক 

তা দী  চিরে র মধ িদেয় দিখেয় িদেয়েছন।   

তীন :    

‘চির ’ উপন ােসর ধান চির  তীন। স কেলেজর অধ াপক। ামী- ীর দা ত  

স েকর মােঝ তৃতীয় পু েষর েবেশ স মানিসকভােব িবপয । ীেক বিশ াধীনতা 

িদেত িগেয় ভুল কেরেছ। কেলেজর অধ াপক ব ু  নৃিসংহর সে  অৈবধ স েক জিড়েয় 

পেড় তার ী আহামির। তীন অেনকটা খামেখয়ািল, ভাবুক কৃিতর। পরপু েষর সে  

অৈবধ মলােমশা করা সে ও স ীেক িকছু বলেত পাের না। ধু টর পায় তােদর 

দা ত  স ক ভাঙেনর মুেখ। উে া িদেক পাশ িফের শায় তারা। এই দূর  দুজনেকই 

ভািবেয়েছ। এক ধরেনর অ ি  আর মানিবক াি েত িদন কাটেত থােক তােদর। “ইে  

কের আজকাল অেনকটা সময় বাইের কাটায় তীন।…মেন হয় ইিতমেধ ই অেনকটা হের 

গেছ স— স বত কােনা িদিনই িফের পােব না পুরেনা আবহ।’’২৭   

তীন বদেল যেত থােক। ীর সে  দূর  তীন িভতের িভতের মেন িনেত পাের 

না। তাই স কেলজ ছা ী তৃণার সে  এক ধরেনর জার কের িমশেত থােক। তৃণার সে  

মলােমশায় তীেনর মেন লাভ সৃি  হয় িক  িনেজর নীিতেবাধ থেক তীন সের আসেত 

পাের না। নৃিসংহ যেতাটা সহেজ তার ীর সে  াভািবক হেত পেরেছ তীন তেতাটা 

তৃণার সে  হেত পােরিন। আহামিরেক স একসময় খুব ভােলাবাসেতা। তৃণার মেধ  স 

িনেজর ীর ছায়া দখেত পায়। তাই কাথাও কােনা আ য় পায়িন তীন। তার স েক 

লখক বেলেছন— “স বত একটু বদেল গেছ তীন। ভাব এমিনেতই তার চাখমুখ জুেড় 

ছিড়েয় রােখ ভাবুকতা; কথা যেতা না বেল তার চেয় বিশ ভােলাবােস নেত। ব ু , 

সহকমী বাঁ ছা েদর সামেন হািসই তাঁর াভািবক অিভব ি । এ ক’িদেন একটু একটু কের 

বদেল গেছ স। কেলজ আেস, ােস যায়— সবই ায় য চািলত; াফ েমর িবিভ  



              
 

আেলাচনা থেক িনেজেক আড়াল কের রােখ খবেরর কাগজ বা ম াগািজেনর িত মেনােযাগ 

বািড়েয়। একসময় চেল যায়।”২৮   

িশিশর রায় :     

‘একা’ উপন ােসর িশিশর রায় এেদরই উ রািধকারী। স চ  আ -অহংকারী। খ ািতর 

দে  তার পা মািট শ কের না। স সুিবধাবাদী, াথবাদী। মদ আর যৗনতা তার বেড় 

ওঠার মূল আ য় ল। একজন ভী  মধ িব ে িণর িতিনিধ হেয় উেঠেছ স। স স হাম 

কা ািনর িতন ন র পদমযাদার অিধকারী। তার কােছ নারী কােনা মযাদা বা স ান 

পায়িন। ী থাকা সে ও মেদর নশায় অন  নারীর িত সহেজই আস  হেয় পেড়েছ। 

িনেজর ী তার কােছ একিট ‘ াণহীন ব মা ’।  

িশিশর রায় আ েকি ক চির । স ধু িনেজেক িনেয়ই ভেবেছ। ীর চািহদা বা 

ব ি  গত ই ার কথা একবারও ভােবিন। তাই তার ী লা ঘুেমর বিড় খেয় আ হত ার 

মধ িদেয় মুি  খঁুেজেছ। এেতা াচুয, এেতা া ে র মেধ ও হঠাৎই লার মৃতু েত 

িশিশর একা বাধ কের। িনঃস তা াস কের িশিশেরর কােজর সময়, বঁেচ থাকার সময়। 

তার িবেবক হেয় আেস ােমর বৃ  মা ার নীরদ ভ াচােযর মেতা। পুরেনা ছাতা হােত 

আটেপৗের পাশােক য দাঁিড়েয় থােক। িশিশর িফের যায় দশ-গাঁেয়র ৃিতেমদুর 

সহজসরল শশেব।  এখােনই স তার শষ আ য় খাঁেজ।  

‘স ক’, ‘িবিন ’, ‘একা’ ভৃিত উপন াস িলেত চির েলােক এক িনঃসীম 

একাকীে র মেধ  ছেড় িদেয়েছন লখক। িক  এরই িকছুটা সময় পের লখা ‘েঢউ’ 

উপন ােস আেগকার অেনক সংশয়, সংকেটর পথ পিরেয় একটা আ ােসর পথ 

দিখেয়েছন। একটা ি র িব ােস উপনীত থেক চির েলােক বাঁিচেয়েছন। সমােলাচক 

বেলেছন, ‘‘স ক আর স কহীনতার য জিটলতা িবিন  রেখিছল রামতনুেক, দী র 

ঘুেমর মেধ  হানা িদেয়িছল হঠাৎ, একা কের িদেয়িছল িশিশরেক, সই বৃ টা স ূণ হল 

‘েঢউ’-এ এেস।”২৯     

রাজৈনিতক বাবার নীিতহীনতার িবেরািধতায় অপূব বািড় ছাড়েলও সীতার মাহ 

থেক িনেজেক মু  করেত পােরিন। ‘আমরা’ উপন ােসর ি য়নােথর মেতা সও অপমান 



              
 

সহ  করেত পােরিন। অপমানেবাধ অি  িচিনেয়িছল তােদরেক। এরফেল তী  অিভমান 

িনেয় কা ািনেত রিজ  েনশন লটার িদেয়িছল। তারপর ায় উে শ হীন এক শূন তার 

অনুভূিত িঘের ধের তােক। সীতার িত য াধ, ঘৃণা, অিভমান তা অন  এক বােধ 

স ািরত হয়। অন ান  চিরে র মেতা এখােনও অপূব আকােশর িদেক একা  দৃি েত 

তািকেয় মুি  খঁুেজেছ। উপন েসর শেষ হাসপাতােলর সামেন িলর উপর সাদা চাদের 

ঢাকা সীতার বুেকর মেধ  িনেজর ভাঙােচারা মুখটা নািমেয় িনেয় এেস অপূবর কা া 

হাহাকাের ভেঙ পেড়— ‘েনা, ইউ কান   গা লাইক িদস’। ‘স ক’ উপন ােস কম বয়সী 

মেয় নীরার সে  রামতনুর স ক মেন িনেত পােরিন তার ী, নীরাও শষ পয  িফিরেয় 

িদেয়িছল রামতনুেক। ফেল রামতনু একা হেয় পেড়। এই একাকীে র মেধ  লখক তােক 

রেখ িদেয়িছেলন। ‘িবিন ’ উপন ােসও দী  রায় ী-স ান ছেড় গেল একা হেয় পেড়। 

‘একা’ উপন ােসর িশিশর রায় িনঃসীম একাকীে  ভােগ। িক  ‘েঢউ’ উপন ােসর শেষ 

অপূব ভেস যায়িন। সীতার নাবালক ছেল বাবলুেকও অসীম মমতায় িবমলকৃ  আগেল 

রেখেছ।                 

অেশাক :   

‘বৃি র পের’ উপন ােসর ক ীয় চির  অেশাক। অেশাক াম বাংলার ছেল। চাকিরর সূে  

কলকাতায় থােক। িতন কূেল তার কউ িছল না। াম বাংলােক ভােলাবাসার ছেল অেশাক 

কলকাতায় আসার সময় তার মেন হেয়িছল, জীবন অথহীন হেয় পড়েব। একসময় অব  

অিভমােন তার আ হত ার িচ া আেস। িক  কলকাতায় এেস গ া নদী তীরবতী কৃিত 

আর তার আশপােশর মানুষ েলার সে  তার িনিবড় স ক গেড় ওেঠ। এখানকার নদী, 

ঘাস, মািটর সং েশর সে  স একা  হেয় যায়। 

“একা এেস দাঁড়ােল পৃিথবীর িনজনতম জায়গা বেল চনা যায়। জেলর পর জেলর 

অিবি  বাহ সহেজই এেলােমেলা কের দয় ভাবনা েলা।… ধু বুঝেত পাের 

নদীটা তােক টােন। িনজনতা তার খুব ি য় নয়, িনঃস তায় বরং একটু ভয়ই লােগ। 

তবু আেস, দাঁিড়েয় দেখ।”৩০  

িনেজর াম থেক এেস থেম অেশাক শ াম েদর বািড়েত সাত িদন কাটায়। এই 

কেয়কিদেনই তােদর বািড়র সে  স ঘিন  হেয় ওেঠ। শ াম র মা রাজবালা দবী তােক 



              
 

িনেজর স ােনর মেতা দেখ। শ াম র দাদা িবষােণর সে  তার গলাগিল ভাব। একসে  

নদীেত িছপ িদেয় মাছ ধরেত যায়, ফুটবল খেল, িসেনমা দখেত যায়। এইভােব তার 

িদন েলা ভােলাই কাটিছল। িক  পরপর কেয়কিট ঘটনা তােক এবং পাড়া িতেবশীেদর 

এেতাটা িবপয , অসহায় কের িদেয়েছ যার ফেল মানুেষর সে  মানুেষর স কটাই যন 

ন  হেয় গেছ। তার মেন হেয়েছ, সময় মশ ছােটা হেয় আসেছ, কেম যাে  

ভােলাবাসার মানুষ। স জােন এখানকার মানুষ তার কউ নয়। ৃিত ছুেঁয় ছুঁেয় হয়েতা 

িকছুটা যাওয়া যেত পাের। রাে  িবছানায় েয় নেত পায় িনঝুম হেয় যাে  শহরটা। 

একিদন সব থেম যােব। েয় থাকেত থাকেত আদ  িবষােদ ম  হেয় পেড়। এই শহেরর 

ভাঙােচারা, িববণ অি ে র মেধ  থেক এখন কাথায় স িনেজেক খঁুেজ পােব তার চ া 

কের।     

িদেব ু পািলেতর উপন ােস ামবাংলার কথা নই। সবই নগর কলকাতার মধ িব  

িণ। তাই অেশাকও াভািবক ভােব নগর কলকাতার ব  জীবেন এেস পেড়েছ। শহর 

জীবেনর অিভ তা, কদযতা একজন ামবাংলার ছেলেক কমন ভািবত কের তাই 

লখক তার মধ িদেয় ফুিটেয় তুেলেছন। 

রজত :   

িদেব ু পািলত ছয়-সােতর দশেকর অি রতার আবেত িনরাপ া হারােনা ত ণ-ত ণী 

থেক  কের পূণবয়  মানুেষর অসহায়তার িচ  ফুিটেয় তুেলেছন। রাজনীিত নয়, 

রাজৈনিতক পিরি িত এবং পুিলিস ব ব ার সি িলত ফাঁেদর মেধ  পেড় যাওয়া িভ  িট   

যারা তােদর কথা তুেল ধেরেছন— ‘উেড়ািচিঠ’, ‘সহেযা া’, ‘গৃহব ী’ ভৃিত উপন ােস। 

সােতর দশেকর রাজনীিত আর কেলজ-িব িবদ ালেয়র ছা েদর মেধ  অিবে দ  সংেযাগ 

িছল। ‘উেড়ািচিঠ’ উপন ােসর চির রা তােদর চৗ -পেনেরা বছর বয়স থেক চি শ-পঁিচশ 

বছর বয়েসর মেধ  ঘারােফরা কেরেছ। এেদরই িতিনিধ রজত। স উপন ােসর ধান 

চির । মধ িব  সমােজর ভী , দুবল, অসহায় বাঙািল চির  থেক স স ূণ পৃথক। 

সমােজর সবরকম আব তােক স িতবাদ জািনেয়েছ। স িনভীক। ু েলর উঁচু ােস 

থাকার সময়ই একিদন তােক িবনা কারেণ পুিলস ধের িনেয় যায়। ু েলর হড মা ারসহ 

অন ান  িশ াকমীরা কউই এর কােনা িতবাদ কেরনিন। বরং হডমা ার মশাইেয়র 



              
 

উি  ‘আিম িতবাদ করার ক? পুিলেসর অডার!’ িনরাপেদ গাঁ বাঁচােনা হডমা ােরর 

দুবল, ভী  ভাব সমােজর িনঝ াট মধ িব  বাঙািল চির েক মেন কিরেয় দয়।  

রজত পেনেরা মাস জল খােট। জেল অেনক মার খায়। িক  ভেঙ পেড়িন। জল 

থেক িফের এেস িব িবদ ালেয় ভিত হয়। এবার স তার সাহিসকতার পিরচয় একাই 

িদেয়েছ। াস চলাকালীন িব িবদ ালেয়র ইউিনয়েনর ইেলকশেনর জন  ভাট চাইেত আসা 

রাজৈনিতক কমীেদর সরাসির আ মণ কের। ভাট চাইেত আসা াথী ও তার সমথকেদর 

সে  মারিপট কের। রজেতর পােশ কউ এেস দাঁড়ায়িন। মতার রাজনীিতর অত াচারেক 

রজত মেন িনেত পােরিন।  

জল থেক বিরেয় এেস বলা যায় রজেতর নবজ  হেয়িছল। কা াকািট িকংবা 

ভােগ র উপর কােনা দাষােরাপ কেরিন। তার বাবা-দাদা কউ আর আ য় দয়িন তােক। 

এমনিক তার দাদা মােস মােস য টাকা পাঠাত পড়া নার জন , সটাও ব  কের িদেয়েছ। 

রজেতর পে  পড়া না চালােনা কিঠন হেয় পেড়িছল। বুেক অসহ  য ণা িনেয় িনেজর 

লড়াই িনেজ কের গেছ স, কােনারকম ভােগ র দাহাই দয়িন। বরং ঘুণধরা প ু 

সমােজর িব ে  িতবাদী হেয় উেঠিছল। তার অ রা া বেল ওেঠ, ‘আিম ধু িচেন রাখিছ 

এই ঘা- েলােক, আর তামােদর।...েতামরাই আমার জার বািড়েয় িদ ’।  

এই বয়েসই রজেতর মেধ  খঁুেজ পাওয়া যায় নীিতেবাধস  একিট মানুষেক। য 

সমােজর সম  পি লতােক দূের রাখেত চায়। সমাজেক গেড় তুলেত চায় সু  ও াভািবক। 

িমকা টুপুেরর ভােলাবাসা তার এই মেনাভাবেক আেরা বািড়েয় দয়। টুপুেরর সম  ল া, 

সংেকাচ মুেছ িদেয় সহানুভূিতেত তােক কােছ টেনেছ। আেলার পথ দিখেয়েছ।  

উপন ােসর শেষ মধ িব  আপসকামী মেনাভাবাপ  তার বাবার কােছ রজত ঘৃণায় 

যায়িন। রজেতর লড়াই িছল সম  িসে েমর িব ে । িক  একার পে  বদল ঘটােনা তার 

পে  স ব হয়িন। তাই লখক সেচতনভােব ‘সহেযা া’ উপন ােসর ধান চির  আিদত  

রায়েক িনেয় এেলন।  

 



              
 

িবমান মজুমদার :   

‘অহ ার’ উপন ােসর ধান চির  িবমান মজুমদার। স মােক াইল ফােমর একজন ভােলা 

কমী এবং স বুি মান। খুব সহেজই িনেজেক িবে ষণ কের িনেত পাের এবং েয়াজন 

মেতা িনেজেক িনয় ণ করেত তার অসুিবধা হয় না। স ধীর, ি র, সামান  ব াপাের 

িবচিলত হবার মেতা মানুষ নয় স। স যুি বাদী, িক  মধ িব  মানুেষর মেতাই সময়িন  

এবং ছেক বাঁধা জীবেন অভ । স অিববািহত। উপন ােস জ ািত আর নীপার দা ত  

স েক স তৃতীয় পু ষ িহেসেব দখা িদেয়েছ। কুিড় বছর ধের জ ািত আর নীপার 

বািড়েত ভাড়া থােক িবমান। এই দীঘ সময় ধের তােদর দা ত  স েকর ভাঙা গড়ােক 

ল  কের স। জ ািতর রাগ, অসু তা ও দা ত জীবেন ব থতার আড়ােল নীপার িত 

তার ভােলাবাসা জ ায়। িক  পৗ েষর চেয় ামীে র জার বিশ বেল স ভয় পায়। 

আ য় িদেত পাের না নীপােক। কতব  আর নীিতেবােধর িশকেল বাঁধােক স এড়ােত 

পােরিন। ধু বুঝেত পাের জ ািত-নীপার দা ত  স েকর টানােপােড়েন সও তিব ত।  

িবমান একজন কাপু েষর পিরচয় িদেয়েছ। স সবসময় আ র া কের চেলেছ। 

সুেদ া আর নীপার মেধ  ধু িনেজর ভােলাটুকু বজায় রাখেত চেয়েছ। মধ িব সুলভ 

মানিসকতার জন  নীপা বা সুেদ ার কােছ িনিল  থেকেছ। ভােলাবাসার মযাদা িদেত 

পােরিন। উপন ােসর শেষ জ ািত মারা গেল মা ও মেয়েক সা না দওয়া ছাড়া আর 

িকছুই দখায়িন স।    

আিদত  রায় :   

আিদত  রায়ও একিট একক িতবাদী চির । স একিট বেড়া কা ািনর এি িকউিটভ 

এবং িতবাদী লখক িহসােব তার খ ািত। ‘ কাল’, ‘শ ’ ভৃিত পি কায় তার লখা 

িনয়িমত বর হয়। স বেল, “েলখক িহেসেব অন ােয়র িতবাদ করেত আিম রাইেফল 

হােত রা ায় নামব না; ণী সং ােমর িজিগর তুেল স া হাততািল পাবার িদেকও যাব না। 

আপিন তা জােনন, আিম কংে স, কিমউিন  িক নকশাল— কানও রাজৈনিতক দেলরই 

সদস  নই।”৩১ একিট খুেনর ঘটনার কােনা সা ী নই বেল আিদত েক একা লড়াইেয় 

নামেত হেয়েছ। লড়াইেয়র চহারাও পৃথক। স এক িনঃশ  িব ব। আিদত  বুঝেত পাের 

স একটা অ ুত সমেয়র মেধ  দাঁিড়েয় আেছ। য সময় মানুেষর মেনর মেধ  হািরেয় গেছ 



              
 

িব াস, িতবাদ করার নু নতম ভাষাটুকুও হািরেয় ফেলেছ মানুষ। গণতে র ক েক রাধ 

করার জন  সরকার তৎপর হেয় উেঠিছল। রা পিত শাসেন দশ চলিছল। কােনা েরর 

মানুেষরই বা  াধীনতা িছল না। সাংবািদক এমনিক িশ ীরও িনজ  কােনা াধীনতা িছল 

না। পুিলিস হামলায় ব  যুবেকর মৃতু  হেয়েছ। দেশর ভিবষ ৎ পিরি িত িনেয় উি  

অেনেকই— “গত চার-পাঁচ বছের আমােদর ব  বেয়জেদর একটা জনােরশন শষ হেয় 

গল! িব েবর  না দেখ এরা পড়া না কের সহেজই চাকির-বাকির, িত া পেয় যেত 

পারত। ভুল হাক িঠক হাক, কী অস ব সাহস, আ ত াগ! দশ একিদন এেদর িমস 

করেব। একিদন বুঝেত পারেব— ”৩২  

আবার লখক সুব ু  িম  শাসনেক আ মণ কের ‘জ ােদর শাসন’ লখার জন  

অ াের  হেয়েছ। িবে াহী লখা কািশত হওয়ায় ‘ কাল’ পি কায় সরকাির িব াপন ব  

হেয় গেছ। স াদক দবু চৗধুরী সরকাির রােষ কাশনা ব  হওয়ায় চরম আতে র 

মুেখ পেড়েছ। এরকম অব ায় আিদত  রােয়র সরকার িবেরাধী লখা কাশ করেত স 

ি ধা । এই পিরি িতেতও আিদত  মেন মেন যুে র জন  িত িনেয়েছ। 

তেব এরকম লড়াইেয় স মশ একা হেত থােক। মেন একটা বল ধা া লােগ। 

মশ অি র হেয় পেড়। স ত  কােনা রাজনীিত কের না। সবসময় িনেজর কােছ সৎ 

থাকেত স িত াব । এই সময় তাঁর লড়াইটা ধু গাটা িসে েমর িব ে ই নয়, 

িনেজরও িব ে । ঘটনািট ব ু  ডপুিট পুিলশ কিমশনার অেশাক দ েক জানােল স 

আিদত েক সতক কের দয়। ী তাও তােক সে হ কেরেছ,  কেরেছ— ‘েতামার 

হঁয়ািল িকছুই বুিঝ না। িনেজও মরেব, আমােদরও মারেব’। ীর কােছ আিদত  খালােমলা 

হেত পােরিন। স বুঝেত পেরেছ এই লড়াইটা তার একার। তার এই ভাবনা চঁিচেয় 

বলেলও কউ বুঝেত পারেব না। আসেল তার অব া হেয়েছ— 

‘আেলা-অ কাের যাই— মাথার িভতের 

 নয়, কান এক বাধ কাজ কের; 

 নয়— শাি  নয়— ভােলাবাসা নয়, 

দেয়র মােঝ এক বাধ জ  লয়;’   ( ‘েবাধ’/জীবনান  দাশ ) 



              
 

লাকাল থানার পুিলস গভীর রােত অ াের  ওয়াের  িনেয় হািজর হয় আিদত র 

বািড়। ঈ েরর িত িব াস না থাকেলও এই মু েত আিদত  ঈ েরর কােছ াথনা কের 

এক অেলৗিকক শি । সাধারণ মানুষ িবমূঢ় অব ায় যা করেত বাধ  হয়। মেয় পৃথা 

ভিবষ েতর ভয়ংকর পিরি িত বুেঝ ভয় পেল আিদত  দৃঢ় কে  জানায়, “মারা সহজ নয়। 

বুঝেত পারিছস না, ওরা ভয় না পেল আমােক অ াের  করার কথা ভাবত না।”৩৩  

আিদত  সাহসী, চ  আ িব াসী, সামািজক বাধ এবং িবেবকধমী। উপন ােসর 

শেষ তার মনন মৃতু য়ী উপলি েত উ ীণ। এমনিক তার া িদেব ু পািলেতর 

জীবনদশনও তাই। উপন ােসর শেষ আিদত েক যখন পুিলস িনেয় যেত এেসেছ তখন 

মেয় ভয় পেয় বেলেছ ‘ওরা তামােক মের ফলেব বাবা’, তখন আিদত র ক র ‘ওরা 

আমােক মারেত পারেব না ওরা ভয় পেয়েছ’। এই সাহস, আ িব াস একজন সাহসী 

িশ ীর। আর এই উপলি েত প ছােনােতই িদেব ু পািলত আিদত  চিরে র  থেক 

শষ অবিধ মিববতন ঘিটেয়েছন। 

আিদত র উৎস আমরা ‘উেড়ািচিঠ’ উপন ােসর রজত র মেধ  খঁুেজ পাই। রজত 

ু েল পড়াকালীন িবনা কারেণ পুিলেসর ফাঁেদ পেড়। িমথ া খুেনর অপবােদ পুিলেশর মার 

খায় ও িতন বছর জল খােট। িক  জল থেক বর হেয় ভেঙ পেড়িন। স িব িবদ ালেয় 

পড়া না কের। টুপুেরর ভােলাবাসা তার কােছ জীবনা য় হেয় উেঠ। আিদত  যন সই 

রজেতরই পিরণত বয়  একজন মানুষ। সিদন পুিলেসর য অত াচার রজত গােয় 

সেয়িছল, সই িমথ া খুেনর অপবােদ মতার রাজনীিতর িত ঘৃণা কাশ পেয়িছল। 

সিদন হয়েতা একা সাহস পায়িন রজত লড়াই করেত। িক  আিদত  সাতচি শ বছর 

বয়েস একা পুিলেসর অমানিবক দমননীিতেক চ ােল  জানায়। তােক শেষ জেল যেত হয় 

িঠকই, িক  শাসন ভয় পেয়িছল বেলই মুষলধারা বৃি েত গভীর রােত তােক অ াের  

করেত এেসিছল। আিদত র িব াস িছল—                        

“রােতর অিবি  িনরাপ ার মেধ  

ধু ঐ িত িতই 

হঠাৎ হঠাৎ জািগেয় দয় আমােক— 

দেখা, িঠকই িফের আসেবা।” (‘বড় ছেল ছাট ছেল’/িদেব ু পািলত) 



              
 

িদেব ু পািলেতর এরকম অস ব সংেবদনশীল মন এবং কলম, যা আমােদর মধ িব  

রাজনীিত সেচতন অনুভূিত বণ মন িলেক মুচেড় দয়।  

ধু তাই নয়, িদেব ু পািলেতরও পুিলেসর আচরণ আর মানিবক ন ায়েবােধর মেধ  

য ফারাক তার িত রেয়েছ অসমথন এবং ঘৃণা। আসেল লখক িভতের িভতের ব িদন 

ধের এরকম একিট চির  হয়েতা খঁুেজেছন িক  রজেতর মেধ  তা পূণতা পায়িন বা যুবক 

বয়েসর য রে র গরম তা িদেয় িতিন িতবাদ করেত চানিন। তাই সেচতনভােব 

আিদত েক িনেয় এেলন।  

সুেশাভন মুখাজী :    

‘অ ধান’ উপন ােসর ক ীয় চির  সুেশাভন মুখাজীও একিট একক িতবাদী চির । 

‘সি ণ’-এর দাশরিথ িম  িকংবা ‘সহেযা া’র আিদত  রােয়র মেতা সুেশাভন মুখাজীরও 

লড়াই শাসেনর িব ে , সমােজর িব ে । িরটায়াড অধ াপক সুেশাভন মুখাজীর 

বেড়াদাদার মৃতু র িদেনই িন ে শ হয় তার একমা  মেয় ইনা। অনুস ান যেতাই এেগােত 

থােক িপতৃ দেয়র দীঘ ােসর িব তীেপ তেতাই খুেল যেত থােক সমাজ ও শাসেনর 

িনল  চহারা। থানার ও-িস, িড-আই-িজ, কিমশনার, উিকেলর কােছ অসহায়ভােব ঘুের 

বড়ান িতিন। এভােব একসময় অপমান ও লা নার শষ সীমায় প েছ যান। মেয়েক খঁুেজ 

না পেয় উ া  হেয় পেড়ন। িক  িব ুমা  আশা ছােড়নিন। মেনর মেধ  এক দৃঢ় িত া 

ও ত য় িনেয় আেসন—    

“আিম ছাড়েবা না— যতিদন না ওর অন  কােনা খবর পাি , ততিদন জানেবা ও 

বঁেচ আেছ। আিম খঁুজেবা।”৩৪   

মেয়র জন  শূন  বুক পেত চুপ কের থােকনিন সুেশাভন মুখাজী। িনেজর 

আ িব ােস ভাঙন ধরেলও িব ােস িচড় ধেরিন তার। িব াসই তােক এিগেয় িনেয় গেছ। 

অ ুত এক ব থতােবাধ সারা ণ িছঁেড় খাি ল তােক। এক মুহূতও ি র থাকেত পােরনিন। 

তাই ীেক না জািনেয় মেয়েক খাঁজার উে েশ  একা বিরেয়েছন। জৈনক এক িব  

লােকর কােছ জানেত পােরন মেয়র খাঁজ। িক  মেয়র সে  দখা করেত যাবার আেগ 

িতিন ি ধা ে  পেড়ন।  



              
 

“আমার িনেজরই ি ধা ও সে হ আমােক বি ত করল। এখন অনুেশাচনা হে  এই 

ভেব য ঈ র আমােক সাহস িদেয়েছন, িক  দনিন িনেজেক জয় করার 

স ূণতা।’’৩৫  

িনেজেদর ভিবষ ৎ স েক ভেব ভয় পেয়েছন। মেয়েক িফের এেন যিদ লােক 

ঘৃণা কের। মেয় অ ত অব ায় আেছ িকনা ভেব আশ া অনুভব কেরেছন। িতিন ীেক 

জানান— 

“পুতুর জ িদেন, যিদন তুিম রােতর ভয়ানক অ কাের বিরেয় িগেয়িছেল, সিদনই 

আিম অনুভব কেরিছলাম আমরা আর াভািবক মানুেষর মেতা নই; এই ক’মােস 

হেয় উেঠিছ অ কােররই াণী। আমােদর স ুেখ কানও িদশা নই। এই সত  

ীকার মৃতু রই সমান।”৩৬  

শষপয  মেয়র খাঁেজ িগেয় সুেশাভন মুখাজীও হািরেয় গেলন। ীেক লখা 

িচিঠেত তার গভীর য ণার কথা ব  হয়। লখক তবু আশা ছােড়ন না। তাই জেদ, 

ত েয় কিঠন হেয় ওেঠ নতুন তদ কারী অিফসার লািহত রােয়র মুখ— 

“েস জােন, য কােনা স ােনরই শেষ থােক হয় জীবন, না হয় মৃতু । মাঝখােন 

িকছু নই। যভােবই হাক দুিটর একিটেত প ছেত হেব তােক।”৩৭   

অনীশ দ  :    

‘অনুসরণ’ উপন ােসর মূল চির  অনীশ দ । স পশায় সাংবািদক। ব ু  পুলেকেশর বািড় 

থেক িডনার সের আসার সময় মধ রােত তার ী এষা িকডন াপ হয়। পুিলসেক খবর 

িদেলও ঘটনািট যােত জানাজািন না হয় তার জন  স অনুেরাধ কের। ীর খাঁজ কন স 

আড়াল করেত চায়— এই সে  তার চিরে  অস িত দখা যায়। পরবতীেত ীেক খাঁজার 

কােনা উে গ স কাশ কেরিন। বরং াভািবকভােবই অিফেসর কাজ কেরেছ স। এষার 

থাকা িকংবা না থাকার মেধ  য শূন তার সৃি  হয়, সটা তােক শ কের না। িকডন ােপর 

সময়ই স িনেজেক ছাড়া আর ীর কথা ভােবিন। আ র ার জন  স ান হারােনার ভান 

কেরিছল। ীেক বাঁচােনার কথাও ভােবিন। 



              
 

ী অপ ত হওয়ার পর অনীেশর ভূিমকা আমােদর ভািবেয় তােল। এই দুঘটনািট 

কন স গাপন রাখেত চায় তা উপন ােস  নয়। িক  এটা বাঝা যায়, ীর না 

থাকােত স একরকেমর ি  িকংবা মুি  পেয়িছল। অপ ত ীর কথা না ভেব ব ু  

লেয়র ী বণার কােছ গেছ। উ ল চহারার যুবতী বণার শরীের ডুেব থাকেত চেয়েছ।   

অনীশ াথবাদী এবং িমথ াবাদী। তার ীর কথা অেনেকই িজ াসা করেল স 

সবাইেক িমথ া কথা বেলেছ। কােজর মেয় সীমােক আর তার বাবা-মােক বেলেছ এষা তার 

বােপর বািড় গেছ। এষার মােক বেলেছ এষা শাি িনেকতেন ঘুরেত গেছ। অিফেসর 

সহকমী ব ু  অেশাকেক বেলেছ, এষা তার অসু  বাবােক দখেত গেছ। পুিলেসর কােছও 

িমথ া কথা বেলেছ। পুিলস এষােক খাঁজার জন  তার সহেযািগতা চাইেল অনীশ সত  কথার 

সে  িকছুটা িমথ াও বেলিছল। পুিলসেক দওয়া সা াৎকাের স বেল, মধ -কলকাতার 

একিট গিলেত একজন লিড ডা ােরর কথা। িক  গিলিট দুিট মধ  রা ার মেধ  সংেযাজক, 

ওখােন একিট বি  আেছ আর কােনা িদনই সখােন কােনা লিড ডা ার িছেলন না।  

অনীশ এক মধ িব  িণর মানুষ। পি কায় ধিষত মায়ারানীর খবর পেড় স 

ি ধা ে  পেড়। ছাি শ বছেরর গৃহবধূ মায়ারানী অপ ত ও ধিষত হওয়ার পর তার ামী 

তােক ঘের িফের আেন। যিদ এষােক খঁুেজ পায় পুিলস, স িক পারেব তােক আবার হণ 

করেত? পাড়া িতেবশী িক বলেব এ ব াপাের? কীভােব তােদর িদেক তাকােব? অনীশ 

মায়ারানীর ঘটনািট মেন িনেত পােরিন বেল িনেজর ীেক িফিরেয় আনেত ি ধাি ত হেয় 

পেড়িছল। মধ িব  মানুেষর সে হ বণতা অনীেশর মেধ  বলভােব লখক তুেল ধেরেছন।     

ধীমান :    

মানুেষর চিরে  য গভীর রহস  থােক তা িদেব ু পািলত সু রভােব ফুিটেয় তুেলেছন। 

একজন মানুষ একই সে  কীভােব উদার এবং াথপর হেত পাের, একইসে  কীভােব 

ভােলাবাসা এবং ঘৃণায় জজিরত হেত পাের— এই বপরীত েক িতিন দখান ‘ সািহনী এখন 

কাথায়’ উপন ােসর ধীমান চিরে র মধ িদেয়।  

ধীমান পশায় সাংবািদক। স খবেরর কাগেজ কািশত একিট খবরেক নানাভােব 

িবে ষণ কের। িচিকৎসার খরচ মটােত না পের য ৗঢ় দ িত আ হত া কের, সই 



              
 

খবেরর ভতের কান ডা ার তােদর িচিকৎসা কেরিছল ভেব ধীমান িবপ  বাধ কের। 

আবার সই খবরিট সংবাদপে  ছাপা হয়িন। অন িদেক একইিদেন িটিভ ার িনশা দ  

সুইসাইড কের, িক  সই খবর ধীমানেদর খবেরর কাগজ ‘জনক ’ িমস কেরেছ। অন  

কাগজিট দুিট খবরই িদেয়েছ, িক  িটিভ ােরর সুইিমং ক ু ম পরা ছিবর িনেচ তার 

আ হত ার খবরিটেকই ধান কের ৗঢ় দ িতর আ হত ার খবরিট হীনভােব 

ছেপেছ। এরফেল ধীমােনর মেন উে েগর সৃি  হয়। একজন সু রী টিলিভশন অিভেন ীর 

মৃতু  সংবাদ কীভােব ৗঢ় দ িতর মৃতু  সংবােদর চেয় অেনক পূণ হেয় ওেঠ তা 

ভাবেত িগেয় সামািজকতায় ধীমােনর মানিসকতা আঘাত খায়।   

এই ধীমােনরই একিট িবপরীত মানিসকতা ধরা পেড় যখন তার ী সািহনী অপ ত 

হয়। মধ রােত সািহনী অপ ত হেল ধীমানেক আ ীয় জন, িতেবশীেদর কােছ িমথ া 

বেল খবরিট চেপ রেখ সািহনীর জন  অেপ া করেত হয়। থানায় গাপনীয়ভােব ডােয়ির 

করেলও সািহনীর কােনা খবর পায় না। ধীমােনর সে  তার ব ু  প ী শীলার স ক 

আেছ। শরীেরর স ক তা িন য়ই, তা পিরেয় আেরা একটু গভীের কাথায় হয়েতা 

জিড়ত। সািহনীর জন  অেপ া করেত করেত ধীমান তার িমকা শীলার সে  

গাপনীয়ভােব িমিলত হয় এবং শীলােক হত া করেত করেত িনেজেক আ হত ার কথা িচ া 

করেত হয়। তী  অনুভূিতময়, ইি য়েবােধ জািরত এই এরকম একিট চির  অ েন লখক 

নাগিরক মধ িব  জিটলতার মানিসকতােক ফুিটেয় তােলন।    

২. উপন ােসর অ ধান চির  :      

িদেব ু পািলেতর উপন েসর অ ধান চির িলও মধ িব  জীবনেকি ক। তাঁর 

থমিদেকর কেয়কিট উপন ােস কেলজ পড়ুয়া ছা ছা ীর িচ  ফুেট ওেঠ। যমন ‘িস ু  

বােরায়াঁ’ উপন ােস সৗম , জয় ী, িবভাস এবং মিলনা। সৗম  িব িবদ ালেয়র ইংেরিজ 

িবভােগর ছা । স বরাবর ােসর ফা  বয়। তার সে  ব ু  হয় মিলনার সে । সবাই 

ভােব তারা পর রেক ভােলাবােস। িক  সৗম র মেন মিলনার িত কােনা ভােলাবাসার 

অনুভব জ ায়িন। দশন িবভােগর ছা ী জয় ীর মেকও স ত াখ ান কেরেছ। তার 

কােছ পড়া নাই একমা  ল  িছল। তােদর বািড়েত নতুন ভাড়ােট আেস অ তী। 

জানেত পাের অ তী তােদর িব িবদ ালেয়র এক াস িনচুেত পেড়। অ তীেক দেখ 



              
 

তার মেনর গভীের ভােলাবাসা জ ায়। চতনার গভীর ের অ তী বল ঝর তােল। 

িক  িবেয়র স  এেল সৗম  কিরয়াির  হেয় পেড়। অ তীর িবেয় হেয় গেলও স 

মানিসকভােব িবপয  হেয় পেড় না। বরং এর থেক মুি  পেত স পুরীেত পািলেয় যায়। 

উপন ােস কাথাও সৗম র কােনা  নই। য মেক একিদন স ত াখ ান কেরিছল 

সই জয় ীর েম আ য় খঁুেজেছ। িদেব ু পািলত এক ম দ হীন কাপু েষর িচ  তুেল 

ধেরেছন সৗম র মধ িদেয়।  

িবভাস অ তীর ামী। সাধারণ চাকিরজীবী। স সহজ সরল। তার কােছ পৃিথবীর 

সব িকছুই সু র। স হািস-কা া, সুখ-দুঃেখর মধ িদেয় কৃিতর মেধ  জ ািতময় আেলার 

স ান খঁুেজিছল। স িবেয় কের সুেখ জীবন কাটােত চেয়িছল। িক  অ তী তা িদেত 

পােরিন। মশ তার জীবন হেয় ওেঠ অশাি র, কে র। তবু স দা ত জীবেনর কলহেক 

চাপা রেখিছল। িনেজর ীেক অেন র সে  ঘুরেত যেত িদেয়িছল। হয়েতা ীর মানিসক 

পিরবতন ঘটােত চেয়িছল। কােনা সে হ কেরিন ীেক। সবিকছু যখন িনঃেশষ হেয় যায় 

স িনেজর ভাগ েকই দাষােরাপ কেরিছল। উপন ােস কাথাও তার সে  কােরা  

বােঁধিন। একমুখী এই চির  সৃি েত লখেকর দুবলতা কাশ পেয়েছ। 

সুনীল উপন ােসর একমা  পেরা  চির । স বেড়ােলােকর ছেল। একেরাখা, 

জিদ, বখােট। অ তীর িপছেন লেগিছল। িক  না পের অ তীর বাবার সে  ভােলা 

ব বহার কের হাত কের িনেয়িছল। অসৎ উে শ  িনেয় অ তীেক দািজিলং িনেয় যায় এবং 

সফল হয়। এরপর আর তার কথা উপন ােস নই। হয়েতা এরকম বিহমুখী চির  লখক 

অ ন করেত চানিন।   

িদেব ু পািলেতর উপন ােস পু ষ চির রা েমর ে  কাপু ষতার পিরচয় 

িদেয়েছ। ‘িস ু  বােরায়াঁ’র সৗম ই হাক আর ‘ সিদন চ মােস’র অমেল ু— কউই তারা 

িঠক মেতা ভােলাবাসেত পােরিন। ভােলাবাসার মযাদা ও কতব েক স ান িদেত পােরিন। 

নারীরা সব  িদেয় ভােলাবাসেলও তারা িবেয়র কথা েন পািলেয়েছ। িমকার অন  িবেয় 

হেয় গেল তারা িব ুমা  য ণায় তিব ত হয়িন। বরং াভািবকভােবই িমেশেছ। ‘ সিদন 

চ মাস’-এর নািয়কা এষার িমকা অমেল ু এরকমই একজন পু ষ। িবেয় হেয় যাবার 

পরও এষা সমাজ-সং ার অেপ া তার েম ধরা িদেয়েছ। তার ভােলাবাসােক কােছ পেত 



              
 

সবিকছু ছেড় আ য় চেয়িছল অমেল ুর কােছ। িক  অমেল ু িবেয়র কথা েন পািলেয় 

গেছ। অসহায় এষার কথা একবােরর জন ও ভােবিন। 

এষার ামী মৃণালকাি । স িবেদেশ চাকিররত। িবেয় কের ীর জেদর কারেণ 

তােক িনেয় যেত পােরিন। বািড়েত তার বৃ া মা মরণাপ  হেল স িফের আেস। এবং 

ীেক িনেয় যেত চায় তার কােছ। িক  এষা মৃণােলর িসঁদুেরর অি  মুেছ িদেত চায়। 

এষা িডেভাস চায় মৃণােলর কােছ। একবছেরর মেধ  তােদর িবে দ ঘেট। িদেব ু 

পািলেতর উপন ােস যখােন মূল সমস া দা ত  স েকর টানােপােড়ন, এই উপন ােস এষা 

আর মৃণােলর মেধ  িদেয় তার সূ পাত ঘেট।  

অ িল এই উপন ােসর অত  জীব  চির । স চ  সাহসী। ামী মারা যাওয়ার 

পর রবািড়েত আ য় না পেয় ভাড়া বািড়েত আ য় নয়। একিট স ান হয় ামী মারা 

যাওয়ার পর। সমােজর চােখ স ঘৃণার পা  হেয় ওেঠ। িক  কাউেক পেরায়া না কের, 

পড়া না কের ু েলর চাকির পায়। াবল ী হেয় াধীন জীবন কাটায়। এষা ামী ও 

িমেকর কােছ আ য়হীন হেল তার কােছ আেস জীবেন বঁেচ থাকার রণা িনেত।  

‘ ণয়িচ ’ উপন ােস নিমতার ামী মহীেতাষ। উপন ােস তার কথা ত ে  নই। 

িক  তার সে  নিমতার িববাহ িবে েদই কািহিনর  হেয়েছ এবং কািহিন এিগেয় গেছ। 

ব বসার উ িতর েয়াজেন স িনেজর ীেক ব ু বা ব ও মে লেদর সে  অবােধ িমশেত 

িদেয়েছ। িক  মধ যুগীয় মেনাভাব তার িপছন ছােড়িন। নারীর াধীনতা মেন িনেত 

পােরিন। ব ু েদর সে  ঘুরেত যাওয়ায় ীেক স সে হ কেরেছ, গািলগালাজ কেরেছ, লািথ 

মেরেছ। উপন ােসর শেষ তার ি তীয় িবেয়র স  আেছ।  

মহীেতােষর ভাই পিরেতাষ। ামী পিরত  হওয়ার পর পিরেতাষই নিমতােক 

সাহায  কেরেছ। াট খঁুেজ দওয়া, আসবাব প  িকেন দওয়া। মােঝ মােঝ তার ভােলাম  

খবর নওয়া। বলা যায়, পিরেতাষই িছল নিমতার একমা  অবল ন এবং সুখ-দুঃেখর স ী। 

নিমতা পিরেতাষ স েক জানায়— ‘বয়েস পিরেতাষ ায় আমার সমান, হয়েতা িকছু বেড়া। 

িক  মানিসকতায় এখনও তমন পা  হয়িন’। 



              
 

মনীশ মহীেতােষর ব ু । উপন ােস তােক িঘের যৗনতার স  বা অৈবধ স েকর 

স  এেসেছ। মনীশ িববািহত। ী বািড়েত না থাকায় স নিমতার ােট গেছ। রাি  

যাপন কেরেছ। নারী-পু েষর য ব গািমতার স  িদেব ু পািলত তার পরবতী 

উপন াস িলেত অ ন কেরেছন নিমতা আর মনীেশর স েক তার সূচনা ধরা পেড়। 

িদেব ু পািলত নকশাল আে ালেনর ি েত উপন ােস িকছু অ ধান চির  অ ন 

কেরেছন। য িল মূলত সময়েক িচি ত করেত লখক উপন ােস এেনেছন। ‘ ণয়িচ ’ 

উপন ােসর চ ন িকংবা ‘সহেযা া’ উপন ােসর পৃথা এই িবষেয় উে খেযাগ । চ ন 

নকশালপ ী। তার অ  বয়স। রে র চ  তজ। একবার জল খােট। এখেনা তার সাহস 

আর কনিফেড  বল। স বেল, ‘আিম িক একটা কাওয়াড! কী ভাবেছ সবাই আমার 

স েক, মােরর চােট আিম সব ভুেল গিছ! আিম এখন কনিফেড  খঁুজিছ— আিম আবার 

অ াের  হেত চাই— ”৩৮ অবশ  তার এই রে র তজ বিশিদন থােকিন। পুিলস-

শাসেনর িব ে  নকশালেদর য লড়াই, স লড়াইেয় পুিলেসর িলবষেণর কােনা দাষ 

স দেখিন। তার কথায়— “েদাষ আমােদর সমাজব ব ার— সখােন একটা াস— আর 

একটা াসেক মাগত েষ যাে । পুিলস সই শাষেণর মিশনাির, বুেজায়া িসে েমর 

সবেচেয় বেড়া অ — ’’৩৯ সমেয়র কাল বােহ চির িট অত  জীব  হেয় উেঠেছ। 

পৃথা িক  নকশাল আে ালনপ ী নয়। পৃথা কেলেজ পেড়। নকশাল আে ালেন 

চতুিদেক পুিলেসর ধরপাকেড় কেলজ-িব িবদ ালয় ব । িতিদন খবেরর কাগেজ পুিলেসর 

িলেত াণ হারােনার খবর আর ছা পুিলেশর সংঘষ দেখ পৃথার বাবা আিদত  রায় মেয়র 

কথা ভােব— 

“দল ভেঙ গেছ। ব ু বা বেদর অেনেকই িনেখাঁজ। সকােল খবেরর কাগজ এেলই 

মিড় খেয় পেড় খুন আর ােরর খবের। বুঝেত পাির, নাম খঁুেজ। রাে  পুিলস 

ভ ােনর শ  নেলই িকেয় ওেঠ মুখ। ক বাঝােব এই শ েলা নতুন নয়— 

আেগও িছল, পেরও থাকেব।”৪০  

নকশাল আে ালেনর ভয়াবহতায় দেশর যুবশি  ন  হেয় গেছ। উপন ােসর শেষ পৃথার 

আেবগ, অনুভূিত, অিভমান িতবাদ, ভয় সবিকছু একসে  ধরা পেড় যখন তার বাবােক 

মধ রােত পুিলস অ াের  কের িনেয় যেত আেস— “তুিম যােব না, বাবা। ওরা তামােকও 



              
 

মের ফলেব— ”৪১ লখক অত  দ তার সে  পৃথার মধ িদেয় বা ব পিরি িতর 

িতফলন দখান।   

‘সহেযা া’ উপন ােস আিদত  রােয়র ী মহাে তা। ামী-স ান িনেয় তার সুেখর 

সংসার। সহজসরল সাধারণ জীবনযাপেন অভ  স। ােটর অেনক ঘেরই তার যাতায়াত, 

অেনেকর সে  তার সখ ভাব। স অেনকটা পট আলগা। তাই আিদত  খুেনর ঘটনািট 

ীেক জানােত পােরিন। গে র ছেল ঘটনািট কাউেক বেল িদেত পাের। িক  শেষ আিদত  

ীর কােছ ধরা পেড় যায়। খুেনর ঘটনার পিরণিত বুঝেত পের মহাে তা ামীেক বেল, 

‘‘ তামার হঁয়ািল িকছুই বুিঝ না। িনেজ মরেব, আমােদরও মারেব।’’৪২ মহাে তার মধ িদেয় 

লখক মধ িব  র ণশীল মধ িব  সাধারণ বাঙািল ী চিরে র চমৎকার কাশ দিখেয়েছন 

লখক। খুবই সাধারণ মানিসকতার এই চির িট সমকােলর ভয়ংকর পিরি িত থেক ামী-

স ানেদর বাঁচােত দূের অন  কাথাও চেল যেত চেয়েছ।  

এইরকম পিরি িতেত লখক মধ িব  ভী  মানিসকতার িচ ও ফুিটেয় তুেলেছন। 

‘সহেযা া উপন ােসর ‘ কাল’ পি কার স াদক দবু চৗধুরী এই রকম চির । সমকালীন 

রাজৈনিতক চাপেক স খুব ভয় পেতা। আিদত  রােয়র িতবাদী গ  ‘ িতিবে র অন িদক’ 

ছাপেত স ভয় পেয়িছল। স আিদত  রায়েক জানায়, “আমার মেন হল লখাটার মেধ  

একটা প পাত এেস গেছ। অ াকুেজসন এেস গেছ। কানও ভােব িমসই ারি েটড হেল 

আপনােক আমােক িনেয় টানাটািন হেব। ই   িটেগটর ভাবেত পাের। স াের কংে স, 

এখােন িসেড   ল। পুিলস খেপ আেছ। জােনন তা, এখন সম  পিলিটক াল হা ামা 

ট াকল করেছ িডেটকিটভ িডপাটেম ? ওেদর চােখ সবাই ি িমনাল!’’৪৩   

িদেব ু পািলত তারঁ উপন ােস াথপর অ ধান চির  অ ন কেরেছন। ‘সি ণ’ 

উপন ােসর অিময়, িনিখল ও শ ামল— এরা িতনজন কনেকর ব ু । কনক মারা যাবার পর 

িতনজেনর চির গত মুেখাশ খেস পেড়েছ। অিময়র ী রখার সে  কনেকর পূব স ক 

থাকায় রখা হাসপাতােল একবারও কনকেক দখেত যায়িন। িভতের িভতের রখা অব  

য ণায় ভুগিছল— রখার এই অনুভব অিময় বুঝেত পাের। তাই স াব  স ােনর িপতৃ  

িনেয় তার মেন সে হ জেগেছ। এই রকম পিরি িত থেক স মুি  খঁুেজেছ। এই মুহূেত 

এমন কাউেকই তার মেন পেড়িন, িনেজর দন  িনেয় যার ওপর স িনভর করেব। অিময় 



              
 

িনর র অবেসসেনর মেধ  িনেজেক হািরেয় ফেলেছ। তাই আ হত ার িচ া তােক করেত 

হয়। 

িনিখল অেনকটা সুিবধাবাদী, াথপর। স দািয় ানহীন যুবক। ব ু র বান বুলা 

চাকিরর জন  তার শরণাপ  হেল স অ ি েবাধ কেরেছ। িদেনর পর িদন তােক ঘুিরেয়েছ। 

রা ায় পাশাপািশ হাঁটেত িগেয়ও তার মেনর মেধ  দালাচলতা দখা িদেয়েছ। বুলা বুঝেত 

পাের িনিখল তােক সাহায  করেব না। তাই তার ক ণার পা  আর স হেত চায় িন।  

শ ামলও াথপর। ধু াথপর নয়, কাপু ষও। কনেকর ছােটা বান ঝুিমেক স 

ভােলাবােস। কনেকর মৃতু র পর তােদর ভােলাবাসা আেরা গভীর হয়। িনত  দািরে র িদেন 

ঝুিম  দেখিছল শ ামেলর সে  ঘর বাঁধেব। তার উপর িনভর কের বািক জীবনটা 

কািটেয় দেব। িক  শ ামল তার ভােলাবাসার মযাদা দয়িন। শ ামল লাভ দিখেয়, ভুিলেয় 

ঝুিমেক িসেনমা দিখেয়েছ, হােটেল িনেয় গেছ, তার ভাড়াবািড়েত িনেয় গেছ। অবেশেষ 

ঝুিমর কৗমাযেক ন  কেরেছ। ঝুিম িবেয়র কথা বলেল শ ামল পািলেয় গেছ।  

কনেকর মৃতু র পর সংসােরর হাল ধরেত চেয়িছল বুলা। বুলা সমকালীন সমেয়র 

বকারে র িশকার। দাদার অিফেস চাকিরর জন  িগেয়েছ। ম ােনজারেক তাষােমাদ করেত 

পােরিন বেল চাকির হয়িন। দাদার ব ু  িনিখলেক চাকিরর খাঁজ িদেত বলেল সও সাহায  

কেরিন। স অসহায়, িনঃস  হেয় পেড়। লখেকর কথায়— 

“িনেজর ভাবনার মেধ  মশ টুকেরা টুকেরা হেয় ছিড়েয় পেড়িছল বুলা। স িক খুব 

াথপর হেয় পেড়েছ! না হেল আ ীয় স েকর মেধ  মশ এেতা িনঃস , িন ু র 

হেয় উঠেছ কন! দাশরিথ, বসুধা, ঝুিম— সকলেকই মশ অন  মেন হে  কন! 

কন ওেদর শাক-সুখ-দুখ-সমস ায় কাতর চাপা মুখ েলার িদেক তািকেয় কােনা 

ালা, কােনা সহানুভূিত পায় না স!”৪৪    

িদেব ু পািলেতর িকছু িকছু অ ধান চিরে  নীিতেবাধ ধান হেয় উেঠেছ। ‘আমরা’ 

উপন ােস নয়নাং র ী এবং তনু র বৗিদ সুধার মেধ  এই নীিতেবাধ বল হেয় ওেঠ। 

তারা একসময় অনায়ােস এিগেয় যায় ি য়নােথর িদেক, তারপর  কের ‘এটা পাপ নয় 

তা?’ তােদর এই নীিতেবাধ মধ িব  মানিসকতােক ধা া মাের। ‘চির ’ উপন ােস তীেনর 



              
 

ী আহামিরর মধ িদেয় এই নীিতেবােধর অনুষ  এেসেছ। তীেনর অধ াপক ব ু  নৃিসংেহর 

সে  আকি ক আেবগতািড়ত এবং িতহীন স েকর পর আহামির বল কা ায় ফুঁিপেয় 

ওেঠ। নৃিসংহ আ াস দয় ‘ কউ জানেত পারেব না’। িক  আহামিরর আহামিরর জবাবিদিহ 

তাঁর িনেজর কােছ— ‘‘আিম তা জানলাম!”৪৫  

‘অহ ার’ উপন ােসর জ ািত একজন সে হ বণ ব ি । কুিড় বছেরর দা ত  

স কেক স িনেমেষই ভেঙ িদেত চেয়েছ। অন  পু েষর সে  মলােমশায় ীেক সে হ 

কেরেছ।  তুেলেছ স ােনর িপতৃ  িনেয়। ‘সি ণ’ উপন ােসর অিময়ও রখার স ােনর 

িপতৃ  িনেয়  তুেলিছল। ীর আগত স ানেক িনেজর বেল ীকার করেত পােরিন 

জ ািত। ফেল বসরকাির হাসপাতােল ীেক িনেয় িগেয় অ াবরশন কিরেয় আেন।     

‘অহ ার’ উপন ােস নীপা সামািজক ব েন আব  একজন নারী। ামীর হােত মার 

খাবার পরও ামীর কতৃ  থেক বিরেয় আসেত পােরিন। ামীর দওয়া িসঁদুরেক মুেছ 

ফলেত পােরিন। পরপু ষেক ভােলাবাসেলও তার সে  যেত পােরিন। তার মেধ  অিভমান 

আর অহ ারেবাধ দখা িদেয়েছ। ায় কুিড় বছর ধের ামী আর িমক পু েষর ে  

তিব ত হেয়েছ স।  

াধীনতা পরবতীকােল পুঁিজবাদ সাধারণ মধ িব  জীবনেক িনেয় ব বসায় মেত 

উেঠিছল। সই শি র িব ে  সাধারণ মানুষ িতবাদ করেত পােরিন। দািরে র কারেণ 

অসহায়, দুবল হেয় পেড়িছল তারা। িনত িদেনর সুখ-শাি , আন - বদনা, চাওয়া-পাওয়া 

ইত ািদ পঁুিজবাদী শি র কােছ ব ি জীবেনর  হািরেয়িছল। ‘ঘরবািড়’ উপন ােসর রিবন 

সাধু খাঁ ও শীলা এই পুঁিজবাদী শি র িতভূ। সাধু খাঁর ু িডেয়ার ব বসা। খুবই ধূত 

কৃিতর লাক স। নতুন নতুন মেয়েদর ছিব তুেল স িব াপন জগেত মাটা অে র টাকা 

ইনকাম কের। মেয়েদর ফস দেখ বুঝেত পাের কার কদর বিশ। ছিব তালার ব াপাের 

িজিনয়াস স। িহমাি  ও জয়া তার কােছ যায় ছিব তুলেত। জয়া িন িব  সাধারণ ঘেরর 

ী। অসাধু ব বসায়ী রিবন সাধু খাঁ গাপেন িহমাি  আর জয়ার সই কিরেয় নয় নু ড 

অ ালবােমর ছিব তালার জন । িহমাি র অনুপি িতেত জয়ােক ব বহার করার চ া কের 

সাধু খাঁ।  



              
 

শীলাও খুবই চালাক মেয়। ব বসার েয়াজেন স জয়ােক েরাচনা িদেয়েছ। নু ড 

অ ালবােমর ছিব দিখেয় জয়ার মন ভালােত চেয়েছ। টাকার লাভ দিখেয়েছ। জয়া এেত 

রািজ না হেল শীলা ধয হারায়িন, বরং নরম হেয় বেলেছ— 

“আপনােক নেকড হেত বলিছ না। া পরেবন না,  েটর খািনকটা সােজশান 

পেলই চলেব। তা ছাড়া— ; এটা তা অ াডভাটাইজেমে  ব বহার করা হেব না। 

কউ জানেতও পারেব না। িবসাই  স, আমরা আপনার িবউিটটােকই তুেল ধরব।”৪৬  

তারপর জয়ার নেকড ছিব বর হয়। সাধু খাঁ আর শীলার িবিভ  ােয়  জয়ার সে  কথা 

বলেত চায়। দরদাম িঠক করেত চায়। জয়া আর িহমাি র দা ত  স ক ভেঙ যায়। শষ 

পয  জয়ােক আ হত া করেত হয়। পুঁিজবাদ সাধারণ মানুষেক কেতাটা অসহায় কের 

তুেলিছল তা লখক এই দুিট চিরে র মধ িদেয় খুব সু রভােব ফুিটেয় তুেলেছন। 

িদেব ু পািলত ‘েসানালী জীবন’ উপন ােস একিট অ াংেলা-ইি য়ান পিরবােরর 

িবিভ  চিরে র িনপুণ ব াখ া-িবে ষণ কেরেছন। এই অ াংেলা-ইি য়ান পিরবারিটর বাস ান 

কলকাতায়। পিরবারিটর কতা আথার পাইবাস। তার বয়স আিশ বছর। তার ী ডেরািথ। 

িতন মেয়— রাজািলন, অি , লরা এবং একমা  পু  রিবন। পু বধূ সারা, সারা আর 

রিবেনর পু  স ামুেয়ল। সারা এই উপন ােসর ধান চির । স বাঙািল মেয়। লখক 

চির িলেক কলকাতার নাগিরক মধ িব  জীবেনর াপেট অ ন কেরেছন। আথার 

পাইবাস পশাগতভােব সিনক িছল। বামা মুলুেক পােয় িলিব  হেয় এখন স অবসর 

জীবন যাপন করেছ। তার পনসেনর টাকায় গাটা পিরবারিট চেল। আথােরর ী ডেরািথ 

পিরবােরর কথা ভেব িবষ  হেয় পেড়। তােদর বািড়েত পুিলেসর লাক এেস রিবনেক 

খঁুজেল সারা বাইের বর হয়। ডেরািথ িছল র ণশীল। পু ষ মানুেষর সামেন বািড়র মেয় 

বর হেব এটা স মেন িনেত পােরিন। তাই ডেরািথ সারােক বেলিছল, ‘ওরা রিবনেক 

খঁুজেত এেসিছল। তামােক নয়!’ রিবন হাওড়ার জুটিমেল কাজ কের। িক  ইউিনয়েনর 

লাকজেনর সে  বচসা হওয়ায় তার চাকর চেল যায়। একমা  উপাজনশীল ছেলর চাকির 

চেল গেল পিরবােরর মেধ  আিথক সংকট দখা দয়। রিবন িছল গাঁয়ার, রগচটা, 

খ াপােট। জল থেক বািড় িফের ীেক দখেত না পেল স খেপ ওেঠ। সারা িফরেল 

বাধবুি হীন, উে িজত রিবন তােক হার কের। এছাড়াও আেছ আথােরর বেড়া মেয় 



              
 

রাজািলন ও তার ামী মাইেকল এবং তােদর ছেলেমেয় ডানা  আর ডইিজ। আথার 

পাইবােসর মজ মেয় অি র িবেয় হয় কলকাতার এক মধ িব  পিরবাের। তার ামী 

অেলাক দ । িবেয়র পর স তার নাম পিরবতন কের রােখ অিপতা। লখক অি র 

মধ িদেয় দখান বাঙািল সং ৃ িতেক। একদা য মেয় িজ  আর াট পরেতা, এখন স 

শািড়, াউজ এবং িসঁিথেত িসঁদুর দয়।  

িদেব ু পািলত তাঁর উপন ােস ওয়ািকং গালেদর ছিব তুেল ধেরেছন। ‘মধ রাত’ 

এবং ‘ ে র িভতর’ উপন ােস ধান চির েদর পাশাপািশ িবিভ  ওয়ািকং গালেদর জীবন 

িচ  িতিন ফুিটেয় তুেলেছন। এই অ ধান চির রা অথৈনিতকভােব িনভর ও াধীন। 

‘মধ রাত উপন ােসর ধান চির  তপতীর পাশাপািশ মসবািড়র িবিভ  মেয়রা সািব ী, 

িবনা, বাস ী, র া অ িল নীলা— এরা েত েকই সরকাির িকংবা বসরকাির চাকির কের। 

সািব ীর পশা নািসং, স মসবািড়র অন ান  মেয়েদর একটু আলাদা ভােবর। সবার সে  

মািনেয় চলেত পাের না, তার আচরণ বা গিতিবিধ কউ ধরেত পােরিন। এক কােরর 

মানিসক রােগ ভুগেত থােক স।  িবনা কুিটর িশে র দাকােন কাজ কের। মেসর সবার 

থেক বয়েস বেড়া বাস ী। স িবধবা। িবেয়র িতন বছর পের তার একিট ছেল হয়। 

ছেলেক বােপর বািড়েত রেখ স মেস এেস থােক। অতীত ৃিত সবসময় তােক িঘের 

ধের। তার এই কািহিন মেসর অন ান  মেয়েদর স ায়ই শানাত। অিভভাবকহীন র ার 

জীবেন দাদা ছাড়া আর কউ নই। স তার িবেয়র আশা ছেড়ই িদেয়িছল। তার া ন 

িমক িব নাথ তােক ছেড় চেল িগেয়িছল। মেয়েদর িবেয় হওয়াটা তার কােছ িছল 

ভােগ র ব াপার। মসবািড়র সবেথেক িবে াহী চির  িরণা। মুখ বুেঝ স কােনা কথা সহ  

করেত পাের না। স হািসেত খুিশেত উ ল ভােবর মেয়। ভ তা আর আ িরকতায় 

সহজসরল মেয়র চির  নীলা। অেশােকর সে  তার িবেয়। এই সব মেয়েদর থেক 

লখক সবেচেয় বিশ জীব েপ অ ন কেরেছন অ িল চির িটেক। অ িল কম বয়িস 

মেয়। চাপা ভােবর, ম করত লুিকেয়। আেবেগর বেশ িমক সুন র সে  শারীিরক 

স েক িল  হয়। অ িল অ ঃস া হেয় পড়েল িবেয় করার ভেয় সুন  পািলেয় যায়। 

উপন ােসর শেষ গভপাত করােত িগেয় অ িলর মৃতু  হয়। তার মৃতু েত অন ান  চির রা 

মানিসকভােব ভেঙ পেড়।     



              
 

‘ ে র িভতর’ উপন ােসও লখক মসবািড়র ওয়ািকং মেয়েদর ছিব তুেল ধেরেছন। 

‘মধ রাত’ উপন ােসর থেক এই উপন ােসর মেয়রা অেনক বিশ পিরণত ও মানিসক িদক 

থেক িবপয । আসেল লখক এই সময় পূণবয়  একজন মানুষ। পিরণত বয়েসর 

মানিসকতার ছাপ  হেয় উেঠেছ। িদেব ু পািলত এই উপন ােস মেয়েদর চিরে র 

িবিভ  ডাইেমনসনেক তুেল ধেরেছন। মেয়রা িনভর এবং াধীন হেলও আিথক 

িবিন য়তা তােদর মানিসক তৃি র পিরপূরক হেত পােরিন, তাই তারা খঁুেজেছ িনজ  স , 

িনজ  কােনা আ য়। াবি ক াবণী পাল এই সব মেয়েদর স েক বেলেছন— 

“ ত াশা াি েত মেল না ায়শ, এ কথা া  বয়  পিরণতমন  তােদর অজানা 

নয়, তবু বাধহয় ে রই িভতর চলেত থােক তােদর আশা-হতাশা, বদনা-ব নার 

এক শ হীন এবং স বত, অ হীন খলা— ৃিত িফের আেস ে , সাহচয ভুিলেয় 

শ া, নারীে র অহ ার কখেনাবা জায়গা ছেড় দয় নারীে র অসহায়তােক।”৪৭    

‘ ে র িভতর’ উপন ােসর ধান চির  িবশাখা ও অিপতা ছাড়া অ ধান চির িল হেলা— 

ছ া, িনেবিদতা, সুেলখা, মমতািদ, া, রমা ভৃিত। এরা সবাই ওয়ািকং উইেমন   

রিসেডনিসয়ায়ল হােম বাস কের। সবাই চাকিরজীবী। ছ া মােকট িরসাচ 

অগানাইেজশেনর হেয় ডার-টু- ডার স া ল সােভ কাজ কের। জীবনযুে  বঁেচ থাকেত 

পরবতীেত স যৗনতােক পশা িহেসেব বেছ িনেয়িছল। িনেবিদতা িডেভািস, ু য়াট মগান 

অিফেসর িরেসপশিনে র কাজ কের। া দমািক, ধয কম, অ েতই রেগ ওেঠ। র া 

ফুড কেপােরশেনর কাজ করেতা। সুবণা ু েল চাকির কের। বয়স কম, িক  িম েক। 

িবশাখা তার পিরচয় িদেত িগেয় বেল— “বধমােনর মেয়, িব-এ পাশ করার পর বাবা মারা 

যায়, বাধ  হেয়ই িনেয়েছ চাকিরটা। এর মেধ  িব-িট পাশ কেরেছ। এখান থেক টাকা 

পাঠায় মা- ক।”৪৮ মমতািদ বয় া ও িববািহতা, চুপচাপ মানুষ। চাকির কের কেপােরশেন। 

রমার বয়স চি শ, কােলা, পটােনা া , আঁেটাসাঁেটা চহারা। হাবড়ায় হলথ িভিজটেরর 

চাকির কের। বয়েস ৗঢ় সুেলখাও ভ িচর। স নােসর কাজ কের। উপন ােসর শেষ 

তার নােম িমথ া রটনা ওেঠ, স নািক মেয়েদর বশ াপ ীেত িনেয় যাওয়ার কের। সুেলখা 

বেল, “পঁয়তাি শ হেয় গল। আঠােরায় িবধবা হেয়িছ, তারপর কাজ িশেখ নাস হলাম। এই 

সা াশ আ  ঠাস বছের কত েলাভন! কানও পু ষেক ঘষেত িদই নাই কােছ। আমার তা 



              
 

জীবন নাই! আেছ ক? শরীরটা আেছ। সটা খেত চায়, এই কাজ না করেল খাব কী! আিম 

তা লখা পাড়া িশিখ নাই!”৪৯ ভয় র অপমােন আ হত া করেত চেয়িছল সুেলখা। 

অ ধান চির িচ েণ িবিশ তা দখা যায় ‘ ভােরর আড়াল’ উপন ােস। উপন াসিট 

বি জীবনেকি ক। িদেব ু পািলত এখােন মধ িব  চির িচ েণর ভাবসুলভ ভি মা থেক 

সের এেসেছন। এই উপন ােস বি জীবেনর গােয় গােয় লেগ থাকা জলধর, সর তী, 

মৗসুিম, স া, মৃদুলা, গীতা, ধর, গাপাল মুখেদর িনত -িদেনর অভাব-অনটেনর িচ  

ফুেট উেঠেছ। মৃদুলার ামী সুদশন াক াইভার। িদ ী, বা াই, পাটনা, রাঁিচ ভৃিত 

এলাকায় মাল বাঝাই াক িনেয় স পািড় দয়। হঠাৎ একিদন স িনেখাঁজ হেয় যায়। 

এরপর সংসােরর অভাব-অনটন মটােত তাঁর িতন মেয় িবিভ  পশার সে  যু  হয়। 

বেড়া মেয় স া দেহাপজীবী হেয় পেড়, াটবািড়র বাবুেদর সবায় তােক িদনরাত 

নাসবৃি  করেত হয়। অপর দুই মেয় মালতী ও করবী বািড়েত বেস ঠাঙা বানায়, রা ার 

ধােরর মুিদর দাকােন িবি  কের। আর মৃদুলা রল লাইেনর ধােরর ঘাটাল থেক ঝুিড় 

ভিত গাবর এেন সরকাির দওয়ােল ঘুঁেট দয়। 

সুতরাং িদেব ু পািলেতর চির িচ েণ পিরশীিলত ব বহার পাঠকেক মু  কের। 

চির েক এেকবাের িভতর থেক িতিন উপলি  কের উপন ােস তুেল ধেরেছন। িনখঁুত 

বণনার মধ িদেয় পাঠকেক স ান দন সই সম  িবিচ  চিরে র, যার অতলতেল ের 

ের লুিকেয় রেয়েছ অসংখ  র । চিরে র উৎকষতা ও বিচে র অিভনব াদ কখেনাই 

অিতরি ত দােষ দু  হয়িন।   
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