
              
 

চতুথ অধ ায় 

িদেব ু পািলেতর উপন ােস চিরে র মেনািবে ষেণর কৃিত 

‘িব ান মানুেষর মেনর িভতের ঢুকেত পােরিন; েয়ড-ইয়ুংরাও পােরিন। অ ত 

পুেরাপুির।’— ‘হঠাৎ একিদন’ (২০০০) উপন ােসর সূচনায় িদেব ু পািলত একথা বেলেছন। 

সিত  নারী-পু েষর স েকর জিটলতা এবং সই স কেক িঘের নারী-পু েষর 

মেনাজগেতর িবিচ  িদক সবসময় কােনা তে র উপর িতি ত হয়িন। েয়ড, ইয়ুং, 

মা , অ াডলার, এিরখ ম, জাঁক লাকা মুেখর িচ াধারায় নারী-পু েষর মন  সবসময় 

একভােব ধরা পেড়িন। আেরা গভীের কাথায় যন ফাঁক থেকই যায়। এই মেনাজগেতর 

চতনা বােহর উৎস স ােন সেচ  হেয়িছেলন াভ েবয়ার, িফওদর দ েয়ভি , িলও 

টল য়, হনির জমস, ভািজিনয়া উল  , িড. এইচ. লের , জমস জেয়স, ািদিমর 

নেবাকভ মুখরা। বাংলা সািহেত  কীয় বিশ  িনেয় উপন াস রচনা কেরেছন বি মচ , 

রবী নাথ, শরৎচ , জগদীশ , মািনক বে াপাধ ায়, তারাশ র বে াপাধ ায়, 

ধূজিট সাদ, গাপাল হালদার, বু েদব বসু মুখ।   

াধীনতা পরবতীকােল িদেব ু পািলত তারঁ উপন ােস নরনারীর স ক এবং তােদর 

মেনািবে ষেণ িনত  নতুন ভাবনা িনেয় আেসন। মধ িব  মানিসকতাস  নরনারীর 

জীবনপ াটােনর িবিচ  আেবগ ও অনুভূিতর সূ ািতসূ  িবে ষণ কেরেছন। আেবেগর সে  

অনুভব ও ই ার স সূে  মন সি য় হয়। আর সই সি য় চতনার অবল ন হে  

দহ। মানুেষর মেনাৈদিহক তাড়নার অবদমন দীঘতর হেল জ  নয় মানিসক ব ািধ। 

মানুেষর মেনাজগেতর িবকলন, ব মাি ক িবি তা, িবিচ  টানােপােড়ন, অি ে র সং াম 

সবিকছুই িভ মা ায় দৃি ভি  িনেয় উেঠ এেসেছ িদেব ু পািলেতর উপন ােস। যেতাই 

আধুিনকতার ছাপ ছািড়েয় অত াধুিনক হেয় উেঠেছ মানুষ তেতাই তার িভতের জ  িনে  

অতৃি  আর অ াি র দ। সংেবদনশীল মানুষ িব  হে  িতিনয়ত, হািরেয় ফলেছ 

ি য়জেনর িত সৗহাদ পূণ সহানুভূিত। ফেল মানুষ হেয় পেড়েছ আ মুখী, িনঃস । এই 

চলমান অি র সমেয় নারী-পু ষ িবিভ  িবকােরর মেধ  েবশ করেছ। হতাশা কািটেয় 

উঠেত না পের কউ কউ আ িবনােশর পথও খঁুেজ িনেয়েছ। অথাৎ এক ধরেনর 



              
 

আথসামািজক ও রাজৈনিতক বা বতার িনগূঢ় মেনািবকলন এই সমেয় িদেব ু পািলেতর 

উপন ােস ফুেট ওেঠ।    

িদেব ু পািলেতর থম উপন াস ‘িস ু  বােরায়াঁ’য় মন াি ক সংকেটর বীজ উ  

হেয়েছ অ তীেক িঘের। িমক পু ষ সৗম র সে  িবেয় না হওয়ায় স িকছুটা অিভমানী 

আর আ মুখী হেয় পেড়েছ। যার  ফেল িবভােসর সে  তার দা ত স ক সুেখর হয়িন। 

পাড়ার বখােট যুবক সুনীেলর সে  অৈবধ স েক জিড়েয় পেড় এবং তােক আ হত ার পথ 

বেছ িনেত হয়। এই আ হত ার কারণ স েক উপন ােসর শেষ ডা ার িম  অ তীর 

রােগর িরেপােট বেলন— 

“— াব  টা স  পােস  ম াল।…বলেত পােরন, িনউেরািসস। পর র িবেরাধী 

কােনা আঘােত বা মন-িবেরাধী কােনা একিট ঘটনায় এইরকম হওয়া স ব। মি  

অসাড় হেয় তখন িনেজেক িনেজই আঘাত করেত চায়। আঘােতর প িতও হয় 

অত  ূল।”১  

একিদেক সৗম েক না পাওয়ায় তার ই ার অবদমন, অন িদেক সুনীলেক পছ  না 

করেলও তার সে  জার কের মলােমশা— এই দুইেয়র ে  তিব ত হেয় পেড় 

অ তী। সৗম েক না পাওয়ায় তার াভ, অপূণতা সবই তার িনেজর য ণােক 

বািড়েয়েছ। 

অ তীেক িঘের সৗম  আর িবভােসর মেধ  িকছুটা মানিসক য ণার সৃি  হেয়েছ। 

িবেয়র পেরও সুনীেলর সে  অ তীর মলােমশা মেন িনেত পােরিন িবভাস। িক  

কােনািদন কােশ  বাধাও িদেত পােরিন। এক ধরেনর িবেষর ালায় পুেড় পুেড় এেকবাের 

শষ হেয় গেছ স। তােদর স কেক ক  কের তার মেন এক ধরেনর অশাি  আেস— 

“ সই ঘৃণাটােক অবল ন কেরই ও মশ িনেজর য ণা বািড়েয় চলেছ! িদেনর পর 

িদন, রােতর পর রাত আিম তা সহ  কেরিছ, এখনও করিছ। এই ালার জগৎ 

থেক পালােত পারেল আিম বাঁচতাম।”২   

 



              
 

তী  এক অ ি েত ছটফট কের সৗম ও। ালা কের চাখদুেটা। তার িনেজরই কথায়—  

“ চাখ ভরা এই য ালা, সটা ধু একটা আ িধ ার। অ তীর কথা মেন 

পড়েল রাগ হয় না; সুনীেলর ওপেরও িব ুমা  আে াশ জােগ না। রাগ হয় ধু 

িনেজর ওপর। িনেজরই বুেকর ভতর ফুেট ওঠা একটা সু র ভােলাবাসােক 

অস ান কের ধু অ তীই নয়; িবভােসর জীবনটােকও য িবষময় কের তুেলেছ 

স!”৩  

‘েসিদন চ মাস’ উপন ােস দুই পু েষর মােঝ অব ানরত একজন নারীর মানিসক 

স ার উে াচন ঘিটেয়েছন লখক। অ  বয়েস িবেয় যাওয়া এষা বিশ বয়েসর ামীেক 

মেন িনেত পােরিন।  িববািহত জীবেন স সুখ পায়িন। িবেয়র থমরােত ামীর স  ভােলা 

লােগিন তার। স সুখ অমেল ুর কােছ নয়— 

“েসিদন েশ শরীর সাড়া দয়িন, ালায় েলেছ। আজেকর অনুভূিত অন । অমল 

আজ ািলেয় িদল; এবং সই তী  উ ােপ েল িনেজেক িনঃেশষ করেত করেত 

এষার মেন হেয়িছল, স যন শরীেরর সীমায় প েছ গেছ; পু েষর েশ এত 

ি , স জানত না; য এতিদেন তার শরীর সাথক হল।”৪  

তাই স িব িবদ ালেয়র সহপাঠী অমেল ুর িত দুবল হেয় পেড়। িক  অমেল ু 

ভােলাবাসেলও আ য় িদেত পােরিন। অপরিদেক তার ামী মৃণালকাি  আ য় িদেত পাের 

িক  ভােলাবাসেত পাের না। এই অব ায় এষার কােছ তার নারীধম বেড়া হেয় উেঠেছ। স 

কােরা কােছই আব  থাকেত চায়িন। তাই একসময় ামী ও িমকেক ছেড় একার জীবন 

বেছ িনেয়েছ স।   

“মন বেল একটা ব  আেছ, ...েস আমার, আমার, আমারই িনজ , তােক আিম 

অেন র মুেঠায় তুেল িদেত পাির না। আিম আমার সব  দব, িক  আমার শূন তা য 

ভের দেব, স কাথায়?”৫    

মেনাধেম মানুষ ই া কের, য ই া পূরণ করেত পারেল খুিশ হয়, তার সবটা না 

হেলও িকছু িকছু ফেল যায়। ‘েভেবিছলাম’ উপন ােস কথেকর এরকমই ই ার কথা 

বেলেছন লখক। ছােটােবলায় কথক সাঁতার কাটেত পারেতা না। জেল তার খুব ভয় িছল। 



              
 

তার বাল ব ু  সুধাং  একবার তােক মাঝ নদীেত জার কের িনেয় িগেয়িছল। ডুেব যেত 

যেত কােনারকেম দম িনেয় তীের িফের আেস। ভরাডুিবর ঘটনার পরও অেনকিদন পয  

মৃতু র আশ া কথেকর মন থেক দূর হয়িন। নদীর িদেক যাওয়াও ছেড় িদেয়িছল। 

কথেকর ধারনা হেয়িছল, িনতা  কৗতুেকর জন  সুধাং  তােক মাঝ-নদীেত িনেয় যায়িন। 

য কারেণই হাক সুধাং র আে াশ িছল তার উপর এবং সুেযাগ পেলই তােক হত া 

করেব। এইভােব মৃতু র আশ া মশ মুহ মান কের ফেলিছল তােক। রাে  দুঃ ও 

দেখ, সুধাং  বা সুধাং র মেতা কউ তােক হাতছািন িদেয় ডাকেতা, আিব  করেতা, টেন 

িনেয় যত জেলর মেধ  এবং ডাবােনার চ া করেতা। এইসময় অসহ  মানিসক য ণা 

অনুভব করেতা কথক। এখােন কথক ফািবয়ায় ভুেগিছল। ফািবয়া স েক মেনািব ানীরা 

বেলেছন— 

“েফািবয়া একরকেমর িনউেরািসস। এই রােগ দখা যায়, রাগীরা যখন কােনা 

িবেশষ অব ায় পেড়, তখিন ভীষণ আত  হেয় পেড়— যিদও ওই অব া বা 

ব র মেধ  বা িবক ভয়াবহতা িকছুই থােক না। এই সে  আরও দখা যায় য, এই 

ধরেনর রাগীরা সবসমেয়ই চ া কের ওই অব ায় না পড়ার, অথবা এইসব ব র 

মুেখামুিখ না হওয়ার। যিদ ওই অব ায় পেড় যায় তাহেল— িকভােব সখান থেক 

পালােব তার পথ খাঁেজ।”৬  

আতে , ঘৃণায়, ােধ কথেকর অবেচতন মন চেয়িছল, য কােনা কাের 

সুধাং র মৃতু  হাক। দশ-বােরা বছর পর িটিব রােগ সুধাং র মৃতু  হয়। তখন হঠাৎ 

কথেকর মেন হয়, সুধাং র মৃতু র জন  সই দায়ী। এক ধরেনর অপরাধেবােধর িচ ায় স 

অিভভূত হেয় পেড়। 

িদেব ু পািলেতর উপন ােস এমন কতক িল চির  আেছ যারা অেহতুক সে হ 

কের। এরা িনেজেদর আ ীয়, ব ু  অথবা সহকমীেদর ওপর আ া রাখেত পাের না। ামী 

বা ী চিরে  সে হ কের দা ত  জীবনেক িবিষেয় তােল। অিত তু  কারেণ 

অপমািনতেবাধ কের। কউ এেদর অপমান করেল, তু  তাি ল  করেছ মেন হেল এরা স 

কথা ভুেল যেত পাের না, িতেশােধর সুেযাগ খাঁেজ। এরা কাউেক িব াস করেত পাের 

না, িব াস কের কাউেক কােনা কথা বেল না। এরা িনরথক ঝগড়াঝািঁট করেত অিতশয় 



              
 

অভ  হেয় পেড়। অেন র দাষ দখেত িনদা ণ ব  হেলও িনেজেদর িব প সমােলাচনা 

বরদা  করেত পাের না এেকবােরই। িনেজেদর াধান  যখােন নই, সখােন তারা থাকেত 

চায় না। মেনািব ােন এেক প ারানেয়ড পারেসানািলিট বা সে হ বণ ব ি ে র িবকার 

বেল। এইরকম ব ি ে র িবকার িদেব ু পািলেতর ‘ ণয়িচ ’ উপন ােসর মহীেতােষর 

মেধ  দখা যায়। মহীেতাষ তার ব বসার সুিবধার জন  ীেক মে ল ও ব ু বা বেদর সে  

িনেজই ঘিন  হেত বেলিছল। িক  এর মেধ  য মানিসক ঔদায, তা কােনািকছুই তার 

মেধ  িছল না। কােনা কারণ ছাড়াই পরবতীেত স ীেক সে হ কেরেছ। এষার কাকার 

ব ু  িপতৃ ানীয় ব ি র সে ও জিড়েয় এষােক সে হ কেরেছ মহীেতাষ। আসেল সে হ 

মহীেতাষেক অ  কের িদেয়িছল। সে েহর বেশই মহীেতােষর ক র হেয় ওেঠ— 

“খুন আিম তামােক করব। তামার যত িমক আেছ সকেলর সামেন খুন করব। 

একটা ন  মেয়মানুষেক কী কের ি ট করেত হয় আিম জািন।”৭  

তােদর দা ত  স ক আর িটেকিন। মহীেতাষ এষােক িডেভাস দয় এবং স 

ি তীয় িবেয় কেরিছল। অপরিদেক এষার মেনািবে ষণ িনমােণ লখক কািহিন এিগেয় িনেয় 

গেছন। িদেব ু পািলত পু ষ অেপ া নারীর মন  িবে ষেণ বিশ েবাধ করেতন। 

নারীর মনেক সূ ভােব িবে ষণ কেরেছন। এষার আর কউ িছল না। িডেভাস তােক এক 

ধরেনর মুি  িদেলও িনেজেক িনেয় িচ ায় াি  ছাড়া আর িকছু পায়িন। যেতা ভেবেছ 

তেতাই তী  হেয় উেঠেছ তার মানিসক অবসাদ। এর একিট কারণ স একাকীে  ভুেগ। 

একসময় আ হত ার কথাও ভাবেত হয় তােক, িক  এষা বাচঁেত চায়। সকেলর সে  

িমেলিমেশ থাকেত চায়। তাই এষা িবিভ  পু েষর সে  িমেশেছ। শখর, মনীশ, পিরেতাষ 

তার িমক পু ষ হেয় ওেঠ। তারাই তার সুখদুঃেখর স ী, একাকী  কাটােনার ব ু । িক  

কামনা-বাসনার অবদিমত ই ােক এষা কােনািদনই ভুলেত পােরিন। তাই খুব সহেজই 

এষা শখর িকংবা মনীেশর সে  শরীরী খলায় মেত উেঠেছ। আর িনেজর দবর 

পিরেতাষেক একসময় স েকর ব েন ছােটা মেন হেলও এখন তােকই অবেচতন মেন 

িমক পু ষ ভাবেত থােক।  

“বুিঝ পিরেতােষর সহানুভূিত এখন আমার ভতর পয  ছুঁেয় যাবার চ া করেছ, 

মেঝ িনকােনার মেতা এখন ও আমার সম  ািন েষ িনেত চায়। এ সই 



              
 

পিরেতাষ, যােক আিম কখনও পু ষ বেল ভাবেত পারলাম না, যুবক বেল ভাবেত 

পারলাম না; আমার ভতর থেক উেঠ-আসা িবক  স ার মেতা য মাগত ছায়া 

িব ার কের যাে  আমার ওপর! এই মুহূেত ওর স েক ভাবেত িগেয় ক  

হেয় এল আমার। বেড়া অ  আেয়াজন িনেয় আেসা তুিম, পিরেতাষ, এত বেড়া 

অ কার িক মামবািতর আেলা িদেয় আড়াল করা যায়! বরং িনদয় হয় তামার 

দাদার মেতা, বরং তুিম দুব বহার কেরা, য- কােনা পু েষর মেতা আকা া কেরা 

আমােক, ডুেব যাও আমার চির হীনতার সমুে । আিম িকছু ভাবেবা না। বরং 

স েকর এই আকি ক পিরবতনই আমার াভািবক মেন হেব। আর িকছু নয়, 

তামার িত দুবলতাটুকু আিম কািটেয় উঠেত চাই— য- কােনা রকেমর স ূণতা 

অজেনর জেন  তামার এই পিরবিতত ভূিমকাটুকু আমার দরকার।”৮  

স িক বঁেচ আেছ িঠকঠাক? লখক জানান— 

“স েকর পার িরক উ ােপ াণব  হেয়ও মানুষ কঁেপ উঠেছ আকি ক 

িবে েদর শীেত, িনঃস তা াণ খঁুজেছ যৗনতায়, বধ-অৈবেধর সূ  ভদােভেদর 

ওপর দাঁিড়েয় আ র ায় িবলীন হে  মানুষ, ধরেত পারেছ না িঠক কানটা পাপ 

কানটা পুণ — তখন িনঃশ  ও িন পায় কা ায় ফাঁিপেয় তুলেছ র  ও িশরা। জ  

থেক মৃতু  অবিধ িনয়িতি  এই তার ভূিমকা, িনভরতাহীন; বুঝেত পাের না 

জিবক ও আধ াি েকর মেধ  দূর  কতখািন— ৃিত, দুঃখ ও অপমান িনেয় ব র 

মেধ  িমেশ স ধু হঁেট যাে  একা-একা।”৯   

‘সি ণ’ উপন ােস চতন-অেচতন িমেলিমেশ ঘেট চেল গাঢ় এক ি ম অব 

কনশাসেনস। উপন ােসর েত কনেকর মৃতু েক িঘের দাশরিথ, অিময়, শ ামল, িনিখল, 

রখা, বুলা, ঝুিম— েত কিট চিরে র িবিচ  ভাবনার াতেক লখক তুেল ধেরেছন। 

কনেকর মৃতু র িদেন অিময় বেলেছ ‘েজেগ থাকার ইে টাই ঘুেমােত িদে  না’। ঘুেমর 

মেধ ও ে  জাগরণ থােক। িনিখল ে ই পিরেয় যায় অেনকটা পথ। ে  বিণল রেঙর 

পবদল চিরে র মন েক িনখঁুতভােব িচিনেয় দয়। িসেনমা হেল ঢুেক ঝুিমর চােখর 

পাতা আপনাআপিন ব  হেয় আেস। “তখন াভািবক হলেদ রং মশ নীলাভ হেয় ছিড়েয় 

পড়ল পদায়, চােখর পলেকই আবার লােলর আভা। িঠক লালও হয়েতা নয়— যােক 



              
 

ি মসন বেল, অেনকটা তাই, রেঙর ওঠাপড়া দেখ মেন হয় জেলর িনচ িদেয় তী  বাতাস 

ছুেট চেলেছ। ওরই মেধ  ঘুম  মেয়িটর অ  মুখ ভেস উেঠ হািরেয় গল আবার— 

দুেটা তজী ঘাড়ার পা— মাগত রঙ বদেলর আড়ােল পা দুিট অদৃশ  হেতই আেরকিট 

দৃশ  : অ ু ট েনর ওপর সানালী অ া ু র মাগত আঘাত কের চেলেছ...”১০ এখােন 

জিড়েয় থােক যৗনতা ও শরীরী চতনা।   

‘সি ণ’ অশা  অি র নাগিরক ব ি েদর অসহায়তা ও িবপ তার ছিব। ইয়ুং যােক 

বেলেছন— “the yearing for rest that arises in a period of unrest.”১১ সইজন  

চির িল অিবরাম পথ হাঁেট। বা েবর চড়া আেলায় নয়, অ কাের সই পথহাঁটা। তার 

সে  চেল চতনা বাহ। এ হাঁটা ধু রা ায় হাঁটা নয়, মেনর সরণী, ৃিতর সড়কও পিরেয় 

যাওয়া। “রা াটা বেড়া দীঘ মেন হয় অিময়র। াি েত পা আর চেল না। অথচ মানুষজন 

চেল, চেল শ , ািফক সে েত মােছর ঝাঁেকর মেতা দাঁিড়েয় পেড় এেলাপাথািড় গািড়র 

ঝাঁক, আবার চলেত  কের— াম, বাস, ট াি , মাটর-চলার কােনা িবরাম নই।”১২  

অিময় এক অজানা জগেত িনেয় যায় পাঠকেক। যখােন এক াস অিভ তার 

অংশীদার হেত হয়। অেচনা অিলগিল অরেণ  পথ পির মা করার মেতা। বািড় িফের 

চৗবা ার জেল অেনক ণ ান কের অিময়। ায়ুময় অবসাদ আেস। ীর িনঃ ােসর মেতা 

‘‘অসংখ  অদৃশ  পাকা এই সময় অিময়র বুক বেয় হাঁটাচলা  কের দয়।’’১৩ হঠাৎ মেন 

হয় ‘টাইমিপ  টা তার বুেকর ওপর কউ চেপ ধেরেছ’। িনিখেলর ে ও বুলার সে  তার 

স েক মৃদু ঘুম এবং পুরেনা অবসােদর স  আেছ।   

‘স ক’ উপন ােসর রামতনুরও রােত ঘুম আেস না। রীিতমেতা অবস েবাধ কের 

স। অপরাধেবাধ তার সম  মন জুেড় বেস। বেড়া ফােমর ম ােনিজং িডের র রামতনু 

কাজপাগল মানুষ। তার কােছ পিরবােরর জন  নিতক দািয় টুকুও পালেনর অবসর িছল 

না। মেয়র সে  শেন যাবার কথা িছল। িক  কথা িদেয়ও যেত পােরিন। স ভুেল 

যায়। এরপর  হয় তার ি তীয় স ার আেলাড়ন— 



              
 

“িনেজর ওপর এক ধরেনর িবরি  দখা িদল, আ িধ াের ু  বাধ করেলন 

িতিন। যা ঘটল, কােনা কিফয়ত িদেয়ই তা থেক মু  হওয়া যায় না। অেন র কথা 

বাদ িদেলও িনেজর কােছ কান কিফয়ত দেবন িতিন।”১৪  

এই সূ  অপরাধেবাধ থেক িকছুেতই িনেজেক মু  করেত পােরনিন রামতনু। তাই 

একসময় ীর অপমান আর িনেজর অবসােদর ভাের আ হত ার কথাও িচ া করেত হয় 

তােক। সবিকছু গালমাল হেয় যায় তার। িতিন কৃিত  নই, ান-কাল-পা  হািরেয় 

ফেলেছন। দেহর অ া ে র মেতাই শকর তার এই মানিসক অ া । লখক তার 

মেনর অব া স েকর বেলন, রাতকানা পািখর মেতা িচ াটা তার সে  সে  থেক যাে , 

শবদাহ সের শান থেক ফরার পেথ যমন হঠাৎই পূব ৃিত জেগ ওেঠ’ তমিন 

মানুষিটর  িবেবক।   

িদেব ু পািলেতর উপন ােসর চির রা জিটল এবং িবশাল িবে র নানা ে র 

মায়াবী িবষ তায় আ  হেয় পেড়। ‘আমরা’ উপন ােসর কথক ি য়নাথ মজুমদার এরকমই 

িবষ তায় বা িডে শেন ভােগ। কােনািকছুেত ভােলা লােগ না তার। তার মেন আন -

ফুিতর অভাব। সবসমেয়ই অকারণ দুঃেখর ভার, হীনমন তা, হতাশা, নরাশ বািদতা, 

ভে াৎসাহ, আ িব ােসর একা  অভাব তার মেধ  দখা দয়। কােনািকছুেতই তার আ হ 

নই— ি য়জেনর সে  আলাপ-গ জব করা, িসেনমা, িটিভ, রাজনীিত িকছুেতই তার সুখ 

নই। কথাবাতা, চলােফরায়, সাজেপাশােক, মুেখর ভাবভ ীেত তার মেন অসুখী ভােবর 

কাশ পায়। সব ই অনুভব কের মননািবিহন, আেবগিবহীন, বদনািবহীন এক অসাড়তা। 

স তার অসাড় মন িনেয় আ গত মেনাবৃে  ঘুরপাক খায়। কােনা িস া  স িনেত পাের 

না। তনু  নােম একিট মেয়েক ভােলাবােস। তনু ও তােক ভােলাবােস গভীরভােব। িক  

ভােলাবাসার মেধ ও তার মানিসকতার কােনা পিরবতন হয় না। তার িনেজরই গেতাি েত 

বাঝা যায়— 

“মােঝ মােঝ কৃতই িলেয় যায় সব িকছু, তখন িজে স করেত ইে  কের, 

ভােলাবাসা কী? তখন, তনু র গা থেক বরেনা ঘােম ও পাউডােরর সে  িলেয় 

ওেঠ িনঃ াস; কােনা রকেম িনেজেক সংবরণ ের িজে স কের, ি য়নাথ, এর 

সে  তামার স ক কী? িকংবা অমলািদর সে ? সুধার সে ? নয়নাং র সে ? ভয় 



              
 

হয়, বেড়া ভয় লােগ, এসব  থেক পিরেয় আসার জেন  াণপণ হাঁটেত  

কির আিম, ত ও অিবন ভােব।”১৫   

‘একা’ উপন ােস -জাগর অব ায় িশিশেরর অবেচতন মনেক িদেব ু পািলত 

অসামান  দ তায় তুেল ধেরেছন। লা, সুিষ, পাকড়ািশ ভৃিত অেনেকই তার ৃিতপেথ 

যাতায়াত কের। অতীত এেস বতমােন িমেল যেত থােক। লওন ইেডল তাঁর ‘The 

Modern Psychological Novel’ ে র দশতম অধ ায় ‘Novel as Poem’ বে  এক 

ধরেনর ‘ পােয়িটক ইেমজ’-এর কথা বেলেছন। িদেব ু পািলেতর উপন ােস তারই দৃ া  

পাওয়া যায়। িশিশর তার িনজ  অনুভূিত িদেয় সম িকছু িচেন িনেত চায়। এইভােব “ মশ 

সাবলীল হেয় ওেঠ পৃিথবী আর এক পৃিথবীেত— সম  হাওয়া এেস মশ ছুঁেয় যায় তােক, 

মাংস থেক মশ আলাদা হেত থােক হাড়, ধূেপর গ ময় আ নতা এমনিক বলার 

রা ু েরও চুিপসাের ডেক আেন গভীর মধ রাত।”১৬  

ৃিত মােঝ মােঝ িশকড় ধের টান দয় িশিশেরর। শে র মেধ  হািরেয় যায় শ , 

একাে  িনেজর হাটা-চলার শ  সা ার হেয় ওেঠ কােন। িনেজই সে ািহত হেয় িবড়িবড় 

কের বেল ওেঠ, “িশিশর, আিছ। অেপ ায় আিছ। — ধু বুঝেত পারিছ, আমার িদনমান 

আটেক যাে  ৃিতর খলায়; ধু দখেত পাি , চনােশানা শ েলা থেক শীেতর পািখর 

মেতা ঝাঁেক ঝাঁেক উেড় যাে  অথ; নতুন তাৎপয িনেয় িফরেত আসেছ তারা।”১৭ এরকম 

িদবা  িশিশেরর অবেচতন মনেকও িচিনেয় দয়।  

আবার ‘ইনসমিনয়া’য় ভুেগ িশিশর। িনবা ব িশিশর মশ একা হেত থােক। ীর 

অ াভািবক মৃতু  একটা অ ি , একটা আড়ােলর য ণা এেস সবিকছু এেলােমেলা কের দয় 

তার। তখন ৃিত িবজিড়ত িব ৃিতর িদেক মাগত একা হাঁটেত থােক স। “মাথার িভতর 

ফঁেপ আঠা হেয় যাে  িশরা েলা। সখােন ঘুম। িক  দু’হােত চুেলর মেধ  িবশৃ ল 

আ ুল েলা ঠলেত ঠলেত িশিশর হাই তুলল, িক  স ঘুেমােব না।”১৮  

লওন এেডল তাঁর ‘The Modern Psychological Novel’ ে  য ‘Mental 

Prattle’-এর কথা বেলেছন, ‘উেড়ািচিঠ’ উপন ােস চ নার ‘মাথার িভতর হঠাৎ দিড়র খলা’ 

সই কথাই মেন কিরেয় দয়। ভাবনা তােক অেনকদূর টেন িনেয় যায়। পাঁচেবােনর ছােটা 



              
 

হেয় তােক ধু অেপ া কেরই যেত হয়। তার ‘মাথা ঘাের; শরীের অ কােরর এই 

চমকটা িঠক সহ  করেত পাের না স। ত ঘেম ওেঠ হােতর চেটা। অেনক সময় সামেল 

নয়, যখন পাের না তখন তারপর িক হয় বুঝেত পারার আেগই আবার িফের যায় 

অ কাের।…এই বয়েস নািক অেনক মেয়রই হয়, িবেয় হেল িঠক হেয় যায়।”১৯ এই যৗন 

আকা ার অতৃি  িহি িরয়া রােগর কারণ। আবার টুপুর ভতের ‘ ঢউ তালা নদীর মেতা 

িক একটা বেয় যায়’। ‘‘এই মু েত মেনর সম  ি ধা িনেয় পৃিথবীর আেলা হাওয়া ছিড়েয় 

পড়েছ এক রকম ঐ য; ব দূর ব া  উ লতার মেধ  টুপুর দখেত পায় তার িবিভ  রঙ 

খামেখয়ািল অনুভূিত হেয় ছুঁেয় যাে  তার লুকােনা শরীর ও শরীেরর িভতর তালাব  ছাট 

ছাট ঘর েলােক।”২০ এ তার ম ৈচতেন র ‘ি ম অব কনশাসেনস’-এরই অিনবায ইি ত। 

তার ইে  কের চতন মেনর পলকা অবেরাধ স ূণ অবািরত কের য যমনভােব যা ইে  

ক ক তােক িনেয়। ায় সুখকর এক অজানা অনুভূিতর মেধ  িনেজেক িচেন িনেত থােক। 

তার ইে  কের এই সুখ িচর ায়ী হাক। এটা টুপুর মেধ  েয়ড কিথত অদ  -এর ভাব।  

‘অৈবধ’ উপন ােস যৗনতা খুব ঋজু এবং বিল । ‘চির ’ উপন ােস আহামির আর 

নৃিসংহর যৗন কামনায় য পাপ ধরা পেড়, ‘অৈবধ’ উপন ােস পাথ আর িজনার সি য় 

কামনায় পােপর ছাঁয়াটুকুও নই। মানিসকতার িদক থেক দুজেনই সং ারমু  দুই 

নরনারী। ৈঢ়ষােক অবদমেন পৗ ষ নই কােনা। পুরীর হােটেল অ কার যন উৎসাহ 

িদেয়েছ পাথ আর িজনােক। অ কাের িনেজর শরীেরর াণ িমিশেয় দয় পাথর শরীের। 

‘িনেজর িনরাবরণ সবাে  পাথর শরীেরর আদ  পৗ ষ জিড়েয়, আত ন েয় পাথর 

বুেকর পিশ ও রামরািজর কামল শ অনুভব করেত করেত, পাথর িনঃ ােসর িতিট 

উ ান-পতন িনেজর িনঃ ােস িমিশেয় িনেত িনেত’ ঘুিমেয় পেড় িজনা।২১ িদেব ু পািলেতর 

এই বণনায় অ ীলতার রশমা  নই। কারণ, এ তা ধু শরীরী আকষণ নয়। িজনা  

অনুভব কের ‘কী য স পেণ ঘারােফরা করেছ তলেপেটর অ কার অভ ের, এতকােলর 

অনাদের ান একিটর পর একিট কাষ ভের উঠেছ নতুন স াবনায়’।২২ আিদরেসর খলা 

এই উপন ােস সৃি র দ াতনা বহন কের আেন। এখােনই িদেব ু পািলত সাথক িশ ী।  

েয়েডর অেনক পের জাক লাকাঁ মানবমন েক ধু অবদমেন খাঁজার কথা 

বেলনিন। িশ , সািহত , ইিতহাস, দশেনর িবিভ  শাখায় মানবমন েক খাঁজার চ া 



              
 

করেছন। িদেব ু পািলেতর উপন ােস এই িবষয়িট দখা যায়। ‘অনুভব’ উপন ােসর 

আে য়ীেক কলকাতার ইউেনে ার ােজে  কাজ করেত আসার মাধ েম িচেন নওয়া যায়। 

আবার ‘েমৗনমুখর’ উপন ােস প িথেয়টার আে ালেনর মাধ েম তিড়ৎেক, ‘স ক’, 

‘িবিন ’, ‘েঢউ’ উপন ােস চির েদর চনা যায় িব াপন জগেতর স েক সামেন রেখ। 

আবার এক ধরেনর ‘ইমােজনাির ফরেমশন’ থেক িচেন নওয়া যায় ‘সহেযা া’ উপন ােসর 

আিদত  রায়েকও। জাক লাকাঁ “Beyond the reality principle’ ে  ‘Object of 

psychology’ সে  বেলেছন, মন াি ক উপন ােস চির  ধরা পেড় “with all his 

desires, imaginary formations, language and meaning.”২৩   

মেনািব ানীেদর (িবেশষতঃ েয়ডীয় মেনািব ানীেদর) মেত উৎক া মানিসক 

ে র ল ণ। কােনা কারেণ িন ান মেনর অবদিমত অবাি ত বাসনা িল যখন স ান মন 

বা চতনায় আসার উপ ম কের, তখনই মানিসক ে র সৃি  হয়। এবং স ে রই 

কাশ হে  এই উৎক া।২৪ এই অবদিমত কামনা বা ই া িলর সাধারণ কৃিত হে , হয় 

তারা ংসা ক-িহংসা ক বৃি মূলক অথবা যৗনবৃি মূলক। এই দুিট বৃি েক আয়ে  রাখাই 

হে  সভ তার ধান অবদান। এই জন ই এই ধরেনর মানিসক ি য়া আমােদর ই ানুসাের 

হয় না, আমােদর অ ােতই ঘেট। এই অবদমেনর কাজ নানা কারেণ সব মানুেষর ে  

সবসমেয় সাম স পূণ থােক না। মন াি কেদর মেত চার রকমভােব এই উৎক া কাশ 

পায়—  

১. িবেবেকর দংশন, পাপেবাধ, অন ায়-অপরাধজিনত উৎক া। 

২. শারীিরক য় িত, অ হািন— এই সব িনেয় উৎক া। 

৩. ি য়জন িবে েদর আশ ার ফেল উৎক া। 

৪. িনেজর সংযম হািরেয় ফলার জন  য উৎক া।   

িদেব ু পািলেতর উপন ােস িবেবেকর দংশন, পাপেবাধ, অন ায় অপরাধজিনত 

উৎক া এবং িনেজর সংযম হািরেয় ফলার জন  য উৎক া তারই িতফলন দখা যায়। 

অ াংজাইিট িনউেরািসেসরও কাশ ঘেট। যমন, ‘সি ণ’ উপন ােসর দাশরিথর িবেবেকর 

দংশেনর ফেল সৃি  হয় উৎক া, ‘স ক’ উপন ােস রামতনুর, ‘ সানালী জীবন’ উপন ােসর 

সারার পাপেবাধ, ‘একা’ উপন ােসর িশিশেরর মেন হেয়িছল স তার ীর িত অন ায়-



              
 

অপরাধ কেরিছল। এই ধরেনর মানিসক ি য়া ই ানুসাের হয় না, অ ােতই ঘেট যায়। 

িদেব ু পািলেতর উপন ােসর চির রা এই উৎক ােক কখেনাই অবদমন বা িরে সন 

করেত পােরিন। তাই তা সারােক ঘুেমর ওষুধ খেয় আ হত া করেত হয়। ‘ঘরবািড়’ 

উপন ােসর জয়ােক ছাদ থেক লাফােত হয়, ‘ সািহনী এখন কাথায়’ উপন ােস ধীমান ীেক 

হারােনার পর এক ধরেনর অপরাধেবাধ থেক লােক গলা িটেপ হত া কেরিছল এবং 

শেষ িনেজও আ হত া কের। ‘অেচনা আেবগ’ উপন ােস জয়দীপ বেরর বেশ আ হত া 

কেরিছল। আ হত া কের স িমকা শিমতােক বাঝােত চেয়িছল তার ভােলাবাসায় 

কােনা খাদ িছল না।   

‘ সানালী জীবন’ উপন ােস বড়বাবুর কােছ বলাৎকার হয় সারা। এরপর লখক 

িবিভ  তীকী ইি েত সারার মনেক বুিঝেয়েছন। ‘উনুেনর গনগেন আঁেচ ঝলসােনা িশক 

কাবােরর গে  ভারী হেয় ওঠা হাওয়ায় িনঃ াস’ িনেত হয় সারােক। ‘‘অ কাের িনি  

ভৗিতক চাঁেদর আেলায় কিফেনর িভতর েয় থাকা মানুেষর মুেখর মেতা দখাি ল ওর 

মুখ।’’২৫ ােমর ঘ া, ির ার ঠুন ঠুন শ  তার মনেক িবিষেয় তুেলিছল। বািড় িফের আবার 

ামীর রগচটা মজােজ আর অপমােন িনেজেক িছঁেড় ফলেত চেয়িছল সারা। নারীমেনর 

এমন অসহায়তার িচ  িদেব ু পািলত আর অন  কােনা উপন ােস তুেল ধেরনিন। এই 

উপন ােস মন ে র েয়াগ ঘটােত লখক উপন ােসর িশেরানামও িদেয়েছন ‘ ৃিতর িদেক’, 

‘আথােরর  দখা’, ‘ভােলাবাসায় ত াবতন’, ‘অ কার বারা া’, ‘এ কমন ভােলাবাসা’ 

ইত ািদ। নারী ধান এই উপন ােস নারীর অবেচতন মনেক জার িদেত একাকী -

িনঃস তার মািটফ এেনেছন লখক, “স বত েত ক মানুেষরই মেনর িভতর একটা 

জায়গা থােক— সখােনই তরী হেয় যায় তার িনজ  ঘরবািড় িকংবা ংেসর আকৃিত।”২৬ 

শষ পয  সারােক আ হত া করেত হয়।  

‘অনুভব’ উপন ােস ইিতহাসেবাধ ও আ জািতক াপেটর অিবরাম আনােগানা 

চলেত থােক। চলেত থােক আে য়ীর আ িবে ষণ। এ  ওয়াড দুজারিদন কিথত ‘ই ারনাল 

মেনােলােগ’র কাশও ঘেট। রা েলর সে  িবে দ হবার পর কলকাতায় িফের একমুখী 

নানা িচ া আে য়ীেক িঘের ধের। িনেজেক িনেয় ভাবনার টানােপােড়েন া  হেয় পেড় স। 

সে হ, হতাশা ও অিন য়তা থেক এক ধরেনর িবষ তা এেসেছ।  



              
 

“তখন মেন হয় একাে  িনেজেক িনেয় থাকাই ভােলা। এক একিদন এমনও হয় 

যখন ঝলমেল িদনদুপুেরও ঝপ কের নেম আেস অ কার। ঁিড় ঁিড় বৃি র ঝাপসা 

লােগ চারিদক, জলজ গে  ভারী হেয় ওেঠ িনঃ াস।”২৭  

যেতািদন গেছ তেতাই স একা হেয় পেড়েছ। যেতাই স িনেজেক আড়াল করার চ া 

ক ক, হতাশা তার িপছু ছােড়িন। হতাশা মশ বাড়েত থােক। হঠাৎ ই া থেক পুরেনা 

অ ালবােমর ছিব দখেত দখেত অন মন  হেয় পেড়। িনেজর মেন  ওেঠ, স িনেজই 

সবার থেক আলাদা হেয় যাে । এর জবাব খঁুজেত িগেয় িনেজই ি ধােবাধ কের। রা েলর 

অপমান তােক আ মুখী কের তুেলিছল। ‘এই য দড় বছর িনেজর মন ও শরীরটােক 

গি ত রেখিছল রা েলর কােছ, স কটা াভািবক ভেবই যেথ  হেত িদেয়িছল তােক, 

এই ব াপার েলা িক তাহেল যমন িছল তমনই রেখেছ!”২৮ অপমােনর এই িদকটা স 

কােনািদনই ভুলেত পােরিন। ামীেক িডেভাস িদেয় চেল এেসিছল কলকাতায়। স এখন 

মু । িনেজর পােয় দাঁড়ােত চায়। বাঁচেত চায় িনেজর মেতা কের। াবল ী হেত চাকিরর 

দরখা  কের। িনভরতার এই জারটাই তােক িটিকেয় রেখিছল।  

িক  দাদার ব ু  উৎপেলর সে  মলােমশা করার সময়ও স িনেজেক আড়াল কের 

রেখিছল। অথচ উৎপলই তার ভাকা ী। আসেল ‘েস দাঁিড়েয় আেছ এক অ কার 

সমুে র সামেন, যখােন ধুই ঢউ আর ঢউ আর ঢউ ছাড়া িকছুই নই, চারপােশর শ  

ও নঃশ  িমলেত পারেছ না িনিদ  কানও িব ুেত।”২৯ রে র স েকও আড় তা ঢুেক 

পেড়েছ। অতীত ৃিত থেক মুি  নই তার। কােনািদেক এেগাবার বদেল মশ িটেয় 

যাে  িনেজরই িভতের। িনেজর তরী রে র মেধ  একা হেত থােক স। আে য়ীর িবষ  

মনেক বাঝােত লখক বৃি , নশ , মঘ, অ কার ইত ািদর তীক বা স ও এেনেছন। 

আসেল ‘অনুভব’ একিট নারীর অ েবদনার উপাখ ান।  

দুই পূণবয়  নারীপু েষর জিটল মেনাৈদিহক স কেক ‘মা  কেয়কিদন’ উপন ােস 

তুেল ধেরেছন লখক। ামী মারা যাবার পর অিদিত একা হেয় যায়। ছেল িতি ত হেয় 

িবেয় কের আলাদা হেয় যায়। সই একাকী  আেরা বেড় যায়। িবষাদ  হেয় পেড় 

অিদিত। একাকী  কাটােত িবয়াি শ বছর বয়েস ামী ব ু  ি য় তর শরণাপ  হয়। 

আকষণ বাড়েত থােক। একসময় দহমেনর আকি ক িবে ারণ ঘেট। কােমর তাড়নায় 



              
 

(িলিবেডা) ছুেট যায় ি য় তর ােট। শরীেরর সম  িকছু উজাড় কের দয়। ি য় তও 

িফিরেয় দয়িন। 

“বাহা  বছর বয়েসও তার শরীর, া , িনেজেক উ ীিবত করার মতা এতটুকু 

টাল খায়িন। িনেজর সম  পৗ ষ িনেয় সিদন রাে  স যখন অিদিতর শরীের 

েবশ কের এবং আেবগ থেক স ূণ শরীরী হেয় উেঠ তার কাঁেধ দাঁেতর দাগ 

বসােত বসােত অ ু ট অিভমােন িকছু বলেত থােক অিদিত, তখনও, সই কথা েলা 

না েন িনেজেক পিরতৃ  করার জেন ই ব  হেয় উেঠিছল স। যন অিদিত নয়, 

তার সামেন সে ােগর জেন  পেড় আেছ মাংসময় এক টগবেগ নারী শরীর, য 

কানও নাম হেত পাের তার— ব ত িকছুই এেস যায় না নাম বা পিরচেয়।”৩০  

অ  বয়েস িবধবা অিদিত আর িববাহ না করা ি য় তর মেধ  কামনা-বাসনার অবদিমত 

ই া এতিদেন পূণ হয়। িক  পেরর িদন সকােল অিদিতর মেনর মেধ  িবরাট পিরবতন 

আেস। অিদিত সবিকছু উজাড় কের িদেত চেয়িছল, িদেয়ওেছ। িক  এইটুকু হওয়ার জন  

স আেসিন। মানিসকভােব ভেঙ পড়া অিদিত চেয়িছল একটা আ য়, একটা অবল ন। যা 

ি য় ত িদেত পােরিন। তাই রােতর অ কাের য সুখ অনুভব কের ভােরর আেলায় তা 

ভেঙ যায়।  

ধুমা  পার িরক আকষেণই দুই পূণ বয়  নরনারীর অৈবধ স েকর গাপন 

রহস  উে াচন কেরেছন লখক ‘হঠাৎ একিদন’ উপন ােস। ব গািমতা এবং িববােহা র 

অৈবধ স েকর পর নারীপু েষর জিটল মানিসকতার সৃি  হয়। নায় া জল পােতর অিত 

সু র পটভূিমেত আকি ক দখা হয় িজৎ ও অনুজার। সই পিরচয় তােদর এমিন এক 

শারীিরক আকষেণর ব েন জিড়েয় ফেল কলকাতায় এেসও চলেত থােক তােদর উ াম 

লুেকাচুির খলা। তােদর আকষেণ কােনা আেবগ বা ভােলাবাসা নই, সবটাই শরীেরর 

আকষণ। এই আিদম বৃি  বা িলিবেডার তাড়নায় দুজেনর মেধ  দখা িদেয়েছ এক ধরেনর 

পাপেবাধ। অনুজা তার ামী, স ানেদর ঠকােত চায়িন। তােদর ছেড় আসেতও পােরিন। 

এেতা িকছু হবার পরও আন ই তােক বিশ ভােলাবােস। তাই উপন ােসর শেষ অনুজা 

িনেজর অনুতাপ, অনুেশাচনায় আন র বুেক মাথা রেখ কা ায় ভেঙ পেড়— 



              
 

“সম ই ধু একজেনর সে  শরীর খলার জেন — য- খলার অতীত িছল না 

কানও, য- খলার ভিবষ ৎও নই। ধু িনেজর জেন  নয়, আন েক তারণা করার 

জেন  তখন কীভােব সারা শরীর ভেঙ কা া জমা হেয়িছল চােখ! আর, তখনই মেন 

হেয়িছল, এই বৃি , এই অিভ তা হয়েতা কানও সংেকত পাঠাে  তার কােছ— 

ইি ত িদে  িনেষেধর, যা হেয়েছ হেয় গেছ, এবার ফেরা। অথহীনতার িপছেন 

এইভােব ছুেট কান সবনাশ ডেক আনছ তুিম!”৩১  

ফেটা াফার িজৎও তার ী িবপাশােক থকােত পােরিন। অসু  িবপাশার যৗন মতা 

হািরেয় গেছ। ফেল তইশ-চি শ বছেরর দা ত জীবেন সুখ পায়িন িজৎ। িসেনমা 

সাংবািদক আন কমেলর ী অনুজার িত তার আকষণ ভােলাবাসায় নয়, শরীরী হেয় 

উেঠ। সই শারীিরক আকষেণ তৃি  অনুভব করেলও অসু  ীর কথা মেন পেড় যায়। এর 

ফেল তার অবেচতন মেন এক ধরেনর হীন ন তার সৃি  হয়। িজেতর মেধ  একটা 

লাগামছাড়া জীবন িছল বেট। িক  সই লাগামছাড়া জীবেন অনুজা আর স  িদেত পােরিন। 

আন েক তারণা করার জন  তার সারা শরীর ভেঙ কা া জমা হেয়িছল চােখ। 

অপরিদেক িজেতর মানিসকতার তী  পিরবতন ঘিটেয়েছন লখক। িজেতর ব ু  ভ র 

সির াল অ াটােক হাসপাতােল ভিত হেল বা েবর মািটেত নেম আেস িজৎ। অসু তার 

পিরেবেশ িবপাশার কথা িচ া করেত করেত িজেতর মানিসকতার পিরবতন ঘেট।  

ইয়ুং মেন কেরন, ব ি র অতীত জীবেন বা শশেব নয় বতমােনই িনউেরািসেসর 

কারণ িনিহত। আর ধু বাসনার অতৃি ই রােগর কারণ নয়। জীবনসং ােম পরাজয়ই তার 

কারণ। ব ি  সবদাই বা েবর স ুখীন হওয়ার চ া করেছ। বা েবর িবিভ  সমস া তােক 

সমাধান করেত হে । িক  কােনা সমস ার সমাধান যিদ তার সামেথ  না কুেলায় তখন 

তার িলিবেডা বা ব থেক সের ব ি র শশবাব ায় ত াবৃি  কের। ফেল ব ি  বা েবর 

স ুেখ এেলােমেলা নানা আচরণ করেত থােক। এমিন অব ায় িনউেরািসস দখা দয়। ইয়ুং 

বেলেছন— 



              
 

“Therefore I no longer final the cause of a neorosis in the past, but in 

the present. I ask, what is the necessary task which the patient will not 

accomplish?”৩২  

বা েবর িবিভ  সমস ার স ুখীনই িদেব ু পািলেতর উপন ােসর চির িলেক 

িনউেরািসস বা উ ায়ু রােগ ভুিগেয়েছ। রামতনু, দাশরিথ, অনীশ, রজত, আিদত , এষা, 

তপতী, িশিশর, ি য় ত, আে য়ী মুখ চিরে র সমস া বতমােনর জীবনসং ােমর সমস া। 

অতীেতর কােনা সমস া নয়। কামনা-বাসনার অতৃি ও তােদর মেধ  বেড়া নয়। আবার ইয়ুং 

এও বেলন, বা ব সমস াই িনউেরািসেসর একমা  কারণ নয়। িবিভ  ে  িবিভ  

কারেণও এ রাগ হেত পাের। কােনা কােনা ে  যৗন ই ার িবশৃ লার দ নও হেত 

পাের। চি শ বছর বয়েসর মেধ ও য িনউেরািসস দখা দয়, তােদর কারণ িহসােব িতিন 

বেলন, বা ব সমস া, অতৃ  যৗন ই া বা অ াভািবক মতা ৃহা বতমান থােক। চি েশর 

পর তা আর থােক না। িদেব ু পািলেতর উপন ােস প ােশাধ ব ি রও যৗন আকা া 

দখা িদেয়েছ। ‘হঠাৎ একিদন’ উপন ােসর িজেতর বয়স একা -বাহা । এই বয়েসও স 

িববািহত নারী অনুজার সে  দিহক স েক িল  হয়। ‘মা  কেয়কিদন’ উপন ােস বাহা  

বছর বয়সী ি য় তও কােমর তাড়নায় ি র থাকেত পােরিন। বারবার ব ু র ী অিদিতর 

কথা মেন পেড়েছ। একবার দহ িমলন হবার পরও চলেত থােক তােদর গাপন মলােমশা। 

আসেল আমােদর মেধ  য অনুভূিত রেয়েছ তা অিত ম কের পূণতালােভর েয়াজন হেয় 

ওেঠ। ইয়ুং এর মেত— 

“The symtoms of neurosis are not simply the effects of long past 

causes, whether infantile sexuality or the infantile urge to power, they 

are also attempts at a new synthesis of life— unsuccessful attempts let 

it be added— yet attempts nevertheless, with a core of value and 

meaning.”৩৩  

ে র মেধ  গাপনীয়তার ান— েয়েডর এই মতেক ইয়ুং মেন ননিন। ে  

েয়ড য িন ান ও সং ােনর  দিখেয়েছন, ইয়ুং স ও অ ীকার কেরেছন। তাঁর 



              
 

মেত, ে  িন ান যন সং ােনর সহায়তা কের। নীিতিবেরাধী ই ার কাশই য ে র 

িবষয়ব  একথাও অ ীকার কেরন। সই কারেণই ধু অতীতেক আ য় কেরই  রিচত 

হয় তাও মেন ননিন। িতিন বেলন, অতীতেক িনেয়  নয়, ে র ল  বতমান এবং 

ভিবষ ৎ। জীবেন নব নব সমস ার সমাধান চাই। জীবন সং ােম ব  মানুষ বতমান ও 

ভিবষ েতর স ুখীন হওয়ার জেন  সং ােন নানা িচ া কের। িন ান সং ােনর পিরপূরক 

িহেসেব ঐ িবষেয় সাধ মেতা থাকেব। তাই ে র মেধ  বতমান ও ভিবষ েতর সমস া-

সমাধানমূলক নানা ইি ত দখা দয়। ইয়ুং বেলেছন— 

“The activity of the consciousness, speaking logically represents the 

psychological effort which the individual makes in adapting himself to 

the conditions of life. His consciousness endeavours to adjust itself to 

the necessities of to moment, or, to put it differently: there are the tasks 

ahead of the individual, which he must overcome. Now we have no 

reasons for assuming that the unconscious follows other laws than 

those which apply to conscious thought. The unconscious, like the 

conscious, gathers itself about the biological problems and endearous to 

find solutions for these by analogy with what has gone before, just as 

much as the conscious does.”৩৪   

ে  া  িন ােনর িনেদশ অনুযায়ী ব ি েক চালনা করেল জীবেন ভ ফল 

পাওয়া যায়। অেনক সময় ে  আস  িবপেদর কথাও জানেত পারা যায়। ে  উ ািরত 

এই সতকবাণীেক হণ করেল অবশ াবী সংকেটর হাত থেক পির াণও পাওয়া যায়। 

তেব জীবেনর সমস ামূলক িনেদশই ে র একমা  িবষয়ব  নয়। অবদিমত ই াও ে  

দখা িদেত পাের— 

“It is certainly true that there are dreams which embody suppressed 

wishes and fears, but what is there which the dreams can not on 

occasion embody ? Dreams may give expression to ineluctable truths, 

to philosophical pronouncement, illusions, wild fantasies, memories, 



              
 

plans, anticipations, irrataional experiences, even telepathic vissions 

and heaven knows what besides.”৩৫  

িদেব ু পািলেতর উপন ােস িশ  মন ও উেঠ এেসেছ। তােদর মন  দখা 

িদেয়েছ যখন বাবা-মার দা ত জীবেন িবে দ দখা িদেয়েছ। বাবা-মার িবে েদর কথা 

ভেব তােদর মেন দখা িদেয়েছ িবষ তা। ‘ সেক  হিনমুন’, ‘যখন বৃি ’, ‘ব দূর অিভমান’ 

উপন ােস এই িশ  মন  আেলাচনা করা যেত পাের। ‘ সেক  হিনমুন’ উপন ােস 

িশলািজৎ আর য়ার িবে দ যখন অপিরহায হেয় পেড়েছ, তখন তােদর ছেল পূষন 

হাে ল থেক বািড় িফের আেস। িশলািজৎ রাে  সুপণােক চরম অপমান আর নাংরা 

ভাষায় গািলগালাজ করেল পূষণ ি র থাকেত পােরিন। তার মাথায় র চাপ বােড়। িমেনর 

কাজ করা দুেটা ফুলদািনর একটা আছেড় ভােঙ। সুপণা ঘের ঢুেক বুঝেত পাের পূষন কী 

বলেত চায়? তার চােখর দৃি  দেখ সুপণা বুঝেত পাের পূষণ িক ভাবেছ? তারপর পূষেনর 

আর ঘুম হয়িন। এক অি র সমেয়র স ুখীন হয় স। বাবা-মার স েকর অবনিত তার 

িশ  মেন উৎক ার সৃি  কের।  

‘যখন বৃি ’ উপন ােস পেনেরা- ষােলা বছেরর মেয় িরয়াও হাে েল থােক। বাবা-

মার িবে েদর কথা স জােন না। তােক না বেলই তার বাবা-মা আলাদা জায়গায় বাস 

করেত থােক। কবল িনয়ম কের স ােহ এক দুই িদন তােক দখেত যায়। হাে েল যখন 

িরয়া একা অনুভব কের তখন বািড়েত ফান কের বাবা-মা কাউেক পায়িন। রাে  আবার 

বাবােক িনেয় দুঃ  দেখ। িরয়া খুব সনিসিটভ মেয়। সারারাত ঘুেমায়িন তারপর। 

কাউেক িকছু বলেতও পােরিন। একাকী  অনুভব কের িরয়া। পেরর িদন সকােল ােট 

িগেয়ও বাবা-মা কাউেক পায়িন। মামার বািড় িগেয় কাঁদেত থােক। িরয়া পাগেলর মেতা হেয় 

যায়। রাে  বাবােক িনেয় দখা দুঃ  আর পেরর িদন ােট িগেয় বাবা-মা কাউেক দখেত 

না পারা িরয়ার মেন একটাই উি  ‘বাবােক খঁুেজ দাও’। দুিদন পর বাবােক যখন ফােন 

পায় তখন িরয়া তার বাবােক বেলেছ— 

“দু’রাত ঘুেমায়িন, আজ আিম ঘুেমােত যাব। তামােক খঁুেজ পাি লাম না— 

তামােক খঁুজিছলাম, আজ তামার খাঁজ না পেল কী করতাম জািন না।”৩৬  



              
 

‘ব দূর অিভমান’ উপন ােস তীন আর অিনশার একমা  ছেল রাজদীপ। ু েলর 

পরী ায় ফল করেল ি ি পাল তােক া ফার িনেত বাধ  কেরন। কােনা উপায় না পেয় 

তার বাবা-মাও তােক কলকাতা থেক দূের এক ু েল ভিত কের দয়। রাজু হাে েল 

থােক। িকছুিদন পর তীন আর অিনশার দা ত জীবেন িবে দ আেস। বাবা-মার 

িবে েদর পাশাপািশ িকেশার রাজুও িবি  হেত থােক তােদর থেক। রােগ, ােভ, 

অিভমােন রাজু মানিসক িবকার  হেয় পেড়। মশ খারােপর িদেক যেত থােক। রাজু 

যখন বািড়েত থাকেতা তখনই তার বাবা-মার স কটা য ভােলা নয় সটা বুঝেত পাের। 

বাবা-মার ঝগড়ার সময় একিদন িরঅ া ও কেরিছল— 

“একবার তা ামী- ীর কথা কাটাকািট উ াল হেয় উঠেত ফল কাটার ছুির হােত 

িনেয় ওেদর বড েম ঢুেক পেড়িছল : ‘ঝগড়া থামেব, না খুন করব!”৩৭  

বা িবক, সিদন ঐ িচৎকােরর পর তার বাবা-মা তার সামেন আর কােনািদন ঝগড়া 

কেরিন।      

রাজু জােন তার বাবা-মার স কটা ভােলা নয়, িডেভাস হেয় গেছ। সপােরশন পব 

থেকই বাবা-মা’র ামী- ী স ক য ন  হেয় যাি ল, এটা আে  আে  বুিঝেয়িছল তীন 

আর অিনশা। িক  রাজু জিদ, এক ঁেয় ও রাগী হেয় ওেঠ। তােক ভােলাবাসার আ ােসর 

কথা বলেলও রাজু হঠাৎই বেল ওেঠ— 

“অত ব ৃ তা দওয়ার কী আেছ! বাপ-মা তা অেনেকরই মের যায়, তারা িক বাঁেচ 

না! কউ বাজাের কুিলিগির কের, কউ পেকট মাের, কউ—। আিম পেরায়া কির 

না।”৩৮  

ধু কথাবাতার ধরনই পা ায়িন, চহারেতও বদেল িগেয়েছ রাজু। তীন  বুঝেত 

পাের, “তার বা তােদর অেনক আেগই মানিসকভােব িবপয  হেয় পেড়েছ ও— এখােন 

াভ ও অসিহ ু তার একটা কাশ ঘটল। বাঝা যায় তােদর আর সহ  করেত পারেছ না; 

বাইের রাগ দখােলও আড়ােল কাঁদেছ িক না ক বলেব! বয়সটা খারাপ, এই বয়েস এমন 

মানিসকতা থেক অেনেকই আ ঘাতী হওয়ার চ া কের”।৩৯  



              
 

আসেল বা-মার ঝগড়া আর অশাি েত রাজুর মজাজ  হেয় গেছ। বাবা-মার 

ছাড়াছািড় দুমেড় মুচেড় িদেয়েছ তার মনটােক। রাজু আেরা ু  ও ানশূন  হেয় পেড় 

যখন তাঁর মা ি তীয় িবেয় করেব বেল স েনেছ। একমা  স ী পরমহংসেক বেলেছ, “মা 

না-থাকায় তার ক ; আর যােদর মা থেকও নই, তােদর ক টা কমন হয় বুঝেত পািরস? 

তখন রাগ হয়, গা ালা কের— মের ফলেত ইে  কের িনেজেক— ’’৪০  

রাজু মানিসক সুি িত হািরেয় ফেল। মশ খারােপর িদেক এেগােত থােক। সায়ন, 

চ েদর সে  মারিপট কের, নশা ও হেয় পেড় একসময়। বাবা-মার স েকর দূর  

কেতাখািন ভাব কের িকেশার রাজুর মেন তাই লখক এখােন দিখেয়েছন। 

িদেব ু পািলত কােনা িনিদ  ত  মাথায় রেখ সৃজনশীলতার পেথ অ সর হনিন। 

হয়েতা িকছু তাি ক ভাবনা তাঁর ম  চতনায় িছল, যা লখনীর মাধ েম িভ  মা ায় 

প ছায়। িদেব ু পািলেতর উপন ােস াম জীবন িবি  নাগিরক মধ িব  তার একাকী  ও 

িনঃসে র মেধ  এক জিটল মন াি ক সংকট লালন কেরেছ। জগৎ ও জীবেনর িবিচ মুখী 

জিটলতা, নরাশ , মাহভ , িব া  ভৃিত সাথক প পায় তারঁ িবিভ  উপন ােস। িদেব ু 

পািলেতর উপন ােস চির েলার অবদিমত দেয়র ব মুখী িবকার ও িবে াভ থম 

থেকই ধরা পেড়েছ। িদেব ু পািলেতর উপন ােস চিরে র মেনাজগেতর ব মাি ক -

সংঘাত, আপস বণতা, পলায়ন বৃি  ভৃিত িবষয়ও ধরা পেড়েছ। যমন ‘ সািহনী এখন 

কাথায়’ উপন ােস ধীমান। আসেল মধ িবে র র ণশীলতা ও সীমাব তায় অবদিমত 

মানুেষর িবকার তার উপন ােস আেস। ‘সহেযা া’য় আথ-সামািজক, রাজৈনিতক পিরেবশ 

পিরি িতর সে  মানিসক স েকর  আিদত েক মানিসক শূন তায় িনে প কেরেছ। 

িদেব ু পািলত মূলত নারী-পু েষর মেনাৈদিহক জিটলতার প শ কেরেছন। দহ-

মেনর স ি  যমন জীবনেক সুেখ সং ািবত কের, তমিন এর অতৃি  এবং অস ি  

মেনািবকার ও িবে ােভর জ  দয়।   
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