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Abstract 
চবচশষ্ট ঔপনযাচিক শাহাদুজ্জামান জীবনানন্দ দালশর িামচিক িত্তা উদ ঘািলনর উলেলশয ‘একজন কমলাললবু’ উপনযাি িৃচষ্ট 
করলত ব্রতী হলয়লেন। তাাঁর রচিত এই উপনযালি আমরা পাই জীবনানলন্দর বযচিজীবন ও িাচহচতযক-জীবনলক। কমলাললবুর 
ল ািা োড়ালল আমরা লয একাচিক ‘লকায়া’ লপলয় থাচক, লিগুচলর মলিযও লদ লত পাই িক-চমচষ্ট রলি িইিমু্বর অজস্র 
উপাদান। উপনযালিও  চঠক লিই রকমভালব জীবনানলন্দর বাইলরর আবরণলক চশল্পিম্মতভালব িচরলয় লরল ,  তাাঁর জীবলনর 
ভাললা-মন্দ চমচিত চবচভন্ন িত্তার উলমািন ঘচিলয়লেন ঔপনযাচিক। বযচি-জীবনানলন্দ আমরা লপলয়চে বালয-ককলশালরর 
চনিঃিঙ্গতা, লযৌবলন লপ্রয়িীর প্রতযা যান, িুদূরপ্রিারী লবকারত্ব, িাংিারী জীবনানন্দ ও অ-িু ী দাম্পলতযর পচরিয়। অনযচদলক 
পাই িমাললানার জালল জজজচরত এক আিুচনক কচব ও িাচহচতযকলক। জীবনানন্দ একজন উচ্চচশচিত যুবক হলয়ও 
তৎকালীন চবশ্বপচরচিচতর কবলল পলড় লপশাগতভালব িচঠক মযজাদা পানচন। চবশ্বযুে, দুচভজি, কমজী োাঁিাই প্রভৃচতর ফলল 
লদশজুলড় লদ া চদলয়চেল লবকারলত্বর হাহাকার। স্বয়াং জীবনানন্দও হলয়চেললন লিই লবকারলত্বর চশকার। যার ফলস্বরূপ 
তাাঁর জীবলন জম চনলয়চেল নানান অচিরতা। ঔপনযাচিক গতানুগচতক উপনযাি রিনার িারা লথলক িলর এলি লযভালব 
জীবনানলন্দর এললালমললা জীবনপ্রণালীলক পাঠলকর িামলন তুলল িলরলেন তা আমরা মূল প্রবলের পযজাললািনায় লদল  লনব। 

______________________________________________________ 

Discussion    
চবচশষ্ট ঔপনযাচিক শাহাদুজ্জামান রচিত ‘একজন কমলাললবু’ মূলত কচব জীবনানন্দ দালশর জীবনীমূলক উপনযাি। 
জীবনানন্দ তাাঁর িাচহতযকীচতজ চদলয় লযমন বাাংলা িাচহতযলক নতুন মাত্রা চদলয়লেন, নানা মাত্রায় রচিত তাাঁর বযচিজীবনও 
লতমন িাচহলতযর একচি গুরুত্বপূণজ চবষয় হলয় উলঠলে ঔপনযাচিলকর কললম। কীভালব, তা আমরা লদল  লনব উপনযালির 
পযজাললািনায়। এ ন পাঠক চহলিলব আমরা প্রথলমই লয প্রলের িমু্ম ীন হলত পাচর তা হল, উপনযালির নাম ‘একজন 
কমলাললবু’ লকন? আললািনার পূলবজ আমরা এই প্রলের উত্তর  ুাঁলজ লনওয়ার লিষ্টা করলবা। 
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 জীবনানলন্দর চব যাত কাবযিন্থ ‘বনলতা লিন’-এর অন্তগজত ‘কমলাললবু’ চশলরানালম একচি কচবতা রলয়লে। 
কচবতাচি এরকম— 

“একবার য ন লদহ লথলক বার হলয় যাব 
আবার চক চফলর আিব না আচম পৃচথবীলত? 
আবার লযন চফলর আচি 
লকালনা এক শীলতর রালত 
একিা চহম কমলাললবুর করুণ মাাংি চনলয় 
লকালনা এক পচরচিত মুমূলষজর চবোনার চকনালর।”১ 

ঔপনযাচিক উপনযালির লশষ অিযালয় উি কচবতাচির উলে  কলরলেন। কচবতাচি পলড় আমরা িহলজই বুঝলত পাচর লয, 
এ ালন কচবর মৃতুযলিতনা স্পষ্ট। আবার আমরা এও লদল চে লয জীবনানন্দ জীবলনর লশষ মুহূলতজ তাাঁর িুহৃদ িিয় ভট্টািালযজর 
কালে একচি কমলাললবু ল লত লিলয়চেললন। তাই আপাতদৃচষ্টলত মলন হলত পালর লয জীবলনর িরম পচরণচত মৃতুযলক চনলদজশ 
করলতই মৃতুযলিতনামূলক এই কচবতাচির চশলরানামলকই লবলে চনলয়লেন ঔপনযাচিক। চকন্তু আমালদর মলন রা লত হলব 
লয, কচবতার চশলরানাম ‘কমলাললবু’। এই চহলিলব উপনযালির নামও ‘কমলাললবু’ হওয়া উচিত চেল, চকন্তু তা না হলয় 
‘একজন কমলাললবু’ হল লকন? ‘একজন কমলাললবু’ এ ালন বযচি চনলদজশক। তাই আমালদর বুঝলত অিুচবিা হয় না, এই 
বযচি বা ‘কমলাললবু’ হললন জীবনানন্দ। একচি কমলাললবুলক বাইলর লথলক লদ লল তার স্বাদ, গে অথবা চভতলর চক আলে 
লি িম্পলকজ িারণা করা যায় না। তার ল ািা বা ল ালি োড়ালল আমরা লদ লত পাই একাচিক ‘লকায়া’, লযগুচল এলক 
অপলরর িলঙ্গ আলষ্টচপলষ্ট লললগ থাকললও প্রলতযকচি স্বতন্ত্র। আবার লিগুচললক ভাঙললও প্রিুর লোলিা লোলিা উপাদান পাওয়া 
যালব যা িক-চমচষ্ট রি দ্বারা পচরপূণজ। অথজাৎ কমলাললবু তার িবচকেুই চনলজর মলিয লুচকলয় রাল । ‘কচব-জীবনানন্দ’ হললন 
লিই ‘কমলাললবু’ যাাঁলক আমরা বাইলর লথলক চিচন। চতচন একচি আবরলণর মলিয চনলজলক লুচকলয় লরল চেললন। চতচন তাাঁর 
বযচিজীবলনর লপ্রম, লবকারলত্বর যন্ত্রণা, অ-িু ী দাম্পতয িবচকেুই প্রকাশ কলরলেন তাাঁর িৃষ্ট উপনযালির পাণু্ডচলচপলত ও 
ডায়চরর পাতায়। লিইিব পাণু্ডচলচপর লকালনািাই চতচন পাঠলকর িামলন আলননচন, িযলে বাক্সবন্দী কলর লরল চেললন তাাঁর 
অিায়ী বািিান ; কলকাতার ১৮৩ লযান্সডাউন লরালডর লোলিা ঘরচিলত। শাহাদুজ্জামান তাাঁর উপনযালি লিই আবরলণর 
উলমািন ঘচিলয় জীবনানলন্দর িমি চদকলক লভলঙ লভলঙ পাঠলকর িামলন তুলল িরলত িলিষ্ট হলয়লেন। লয ালন িরা পলড়লে 
জীবনানলন্দর একাচিক িত্তা, যা কমলাললবুর নযায় ‘িক-চমচষ্ট’ রি িূচিত ভাললা-মন্দ, িু -দুিঃ  িবচকেুর দ্বারা ভরপুর। 
বলা লযলত পালর, এই বযিনা িৃচষ্টর জনযই চতচন িরািচর নাম না চদলয় উপনযালির নামকরণ কলরলেন ‘একজন কমলাললবু’। 

গতানুগচতক উপনযাি রিনার িারা লথলক িলর এলি আললািয উপনযািচিলক নতুনভালব পচরলবশন কলরলেন 
ঔপনযাচিক। চতচন উপনযািচিলক ৪৮চি অিযালয় চবভাজন ও লিগুচললক লোলিা লোলিা পলবজ ভাগ কলরলেন। চঠক লযন 
কমলাললবুর ল ািা োড়ালনার পেচত অবলম্বন কলর চতচন জীবনানলন্দর চবচভন্ন িত্তার উলমািন কলরলেন। উপনযালি 
পচরলচিত হলয়লে জীবনানলন্দর দুচি চদক; িাচহচতযক-জীবনানন্দ ও বযচি-জীবনানন্দ। িাচহচতযক জীবনানলন্দর মলিয লয 
িত্তাগুচল রলয়লে তা হল- কচব, ঔপনযাচিক, গল্পকার, প্রাবচেক। বযচিজীবনানলন্দ আমরা লপলয়চে তাাঁর বালয-ককলশার, 
লপ্রচমক, লবকার যুবক, িাংিারী, লদশলপ্রমী ইতযাচদ িত্তাগুচল। 

উপনযািচি শুরু হলয়লে একচি ‘ফ্লাশবযাক’(Flashback) চদলয়— 
“পুলরালনা শতাব্দীর িুললামা া একিা িরীিৃলপর মলতা কলকাতার বাচলগি ডাউন ট্রাম ঘন ঘন ঘণ্টা বাজালত 
বাজালত এচগলয় আিলে রািচবহারী অযাচভচনউলয়র চদলক। িারচদলক ত ন লশষ চবলকললর লরাদ। ট্রাম এচগলয় 
আিলে, লিই ললাকও এচগলয় যালেন ট্রাম লাইলনর চদলক। ট্রালমর ড্রাইভার লজালর লজালর ঘন্টা বাজাললন, চিৎকার 
কলর ডাকললন, তবু লি ললাক উলঠ লগললন ট্রাম লাইলনর ওপর এবাং আিলক লগললন ট্রালমর কযািালর।”২  

অথজাৎ আমরা প্রথলমই পাচে জীবনানলন্দর মৃতুযর ঘিনা। ট্রালমর কযািালর ঢুলক মৃতুয, এ এক আশ্চযজ ঘিনা। চতচন হয়লতা 
প্রথম ও লশষ বযচি যাাঁর এমন ভালব মৃতুয হলয়লে। তাই ঔপনযাচিক পাঠলকর িামলন কলয়কচি প্রলের উলেক কলরলেন—  
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“এিা চক একিা দুঘজিনা? নাচক চতচন ট্রালমর িাকার চনলি আত্মহতযা কলরলেন? অথবা এিা চক আিলল একিা 
হতযাকাণ্ড, যার লপেলন রলয়লে আরও অলনলকর অদৃশয হাত?”৩  

তারপর িালপ িালপ তাাঁর জীবলনর আনুপুপুচিক ঘিনা বণজলনর চদলক এচগলয় লগলেন। জীবনানলন্দর জীবন িমালজর আর 
পাাঁিজলনর মলতা িািারণ বা স্বাভাচবক চেল না। চবচভন্ন কারলণ চতচন বযচিজীবলন লযমন নানান লদালািলতার িমু্ম ীন 
হলয়লেন, লতমন িাচহতযলিলত্রও লদ া যায় চতচন কাবয রিনা করলবন নাচক গদয রিনা করলবন তা চনলয় একাচিকবার 
চদ্বিাচিত হলয় পলড়লেন। তাাঁর জীবলনর এমন এললালমললা িমলক একাচিকবার ‘ফযাশবযাক’ ও ‘ফ্লযাশ-ফরওয়াডজ’ এর 
মািযলম িুন্দরভালব পাঠলকর িামলন িাচজলয় তুলললেন ঔপনযাচিক। পাঠক যালত ঘিনার ‘ল ই’ হাচরলয় না লফললন তার 
জনয প্রলতযকচি অিযালয়র িামিিযপূণজ নামকরণও কলরলেন চতচন। এ ন আমরা লদল  লনব ঔপনযাচিক কীভালব 
জীবনানলন্দর চবচভন্ন চদকলক আমালদর িামলন উলমাচিত কলরলেন। 

প্রথলমই আিা যাক িাচহচতযক জীবনানন্দলক আমরা লযভালব লপলয়চে লি পযজাললািনায়। চতচন চভন্ন চভন্ন ভালব 
আচবষ্কার কলরলেন কচব জীবনানন্দ এবাং কথািাচহচতযক জীবনানন্দলক। চতচন চববৃচত চদলয়লেন—  

“লি করা যায় তাাঁর কচবতায় বযচি জীবনানন্দ লতমন উপচিত নন, চতচন আলেন পলরাি অথি গল্প-উপনযালি 
চতচন  ুবই আত্মকজবচনক।”৪  

লোলিালবলায় মালয়র হাত িলর জীবনানলন্দর কচবতা লল া শুরু। তলব পরবতজীকালল গতানুগচতক কচবতা লল ায় 
চতচন অনািহী চেললন। আিলল চতচন চেললন ইাংলরচজ িাচহলতযর োত্র। চতচন এড গার-এলান-লপা, িমাি হাচডজ, জন কীট ি 
প্রমুল র মলতা কচবলদর কচবতা আস্বাদন কলরলেন। ত ন চবশ্বিাচহতযলক প্রভাচবত কলরচেল পাশ্চাতয িাচহতয আলন্দালন। 
এচদলক বাাংলা িাচহলতয একদল িাচহচতযক রবীন্দ্র ভাবিারা লথলক মুি হলয় কচবতার এক নতুন রূপ ল াাঁজার লিষ্টা কলরলেন। 
জীবনানন্দ চেললন তাাঁর িমকাললর লিলয় অলনকিা এচগলয়। চতচন রবীন্দ্র আিহী বা চবলরািী লকালনা দললই না চভাঁলড় চনলজর 
িৃষ্ট এক নতুন পথলক লবলে চনলয়চেললন। এর জনয চতচন িমকালীন চব যাত কচব িজনীকান্ত দাি, িূজজচিপ্রিাদ মুল াপািযায় 
প্রমুল র দ্বারা নানাভালব িমাললাচিত হলয়লেন। ‘কযালম্প’ কচবতার জনয তাাঁলক িহণ করলত হলয়লে অশ্লীলতার দায়। এমনচক 
িমকালীন চবশ্বকচব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুলরর মনও আকষজণ করলত পালরনচন চতচন। তবুও এলকর পর এক কচবতা চলল  লগলেন। 
কচবর পলি চেললন অচতন্তয লিনগুপ্ত, বুেলদব বিু, িিয় ভট্টািাযজ প্রমু । তাাঁরা জীবনানলন্দর কচবতালক প্রকৃতই লবাঝার 
লিষ্টা কলরচেললন। তাাঁরা চবশ্বািী হলয়চেললন এই লল ার মািযলমই আিুচনক বাাংলা কাবযিাচহলতযর লমাড় চফরলব। িিয় 
ভট্টািাযজ জীবনানলন্দর কচবতায় িুরচরয়াচলজ লমর আাঁি অনুভব কলরচেললন। ঔপনযাচিক চলল লেন—  

“িিয় জীবনানলন্দর এই কচবতািার ভূয়িী প্রশাংিা করললন, চল ললন, জীবনানলন্দর ‘লঘাড়া’ কচবতািা বাাংলায় 
‘িুর চরয়াচলস্ট’ কচবতার প্রথম িফল উদাহরণ।”৫ 

জীবনানন্দলক আমরা য ন কথািাচহচতযক চহলিলব পাচে ত ন লদ চে, বযচিজীবলনর অচভজ্ঞতা, যন্ত্রণা, ইো 
িবচকেুই পচরসু্ফি হলয়লে তাাঁর রচিত গল্প-উপনযালির িচরত্রলদর মিয চদলয়। চতচন কচবতা চলল  চবচভন্ন পচত্রকায় োপালনার 
জনয অতযন্ত আিহী চেললন। চকন্তু গল্প-উপনযাি লকালনািাই চতচন জীচবতকালল প্রকাশ কলরনচন। পাণু্ডচলচপ আকালর িবিাই 
চতচন িযলে বাক্সবন্দী কলর লরল চেললন। তাই ঔপনযাচিক মলন কলরন— 

“হলত পালর চতচন তাাঁর কচবতা চনলয় যতিা আত্মচবশ্বািী চেললন, কথািাচহলতযর বযাপালর ততিা আত্মচবশ্বািী হলয় 
উঠলত পালরনচন।”৬ 

উপনযালি লযভালব প্রাবচেক জীবনানন্দলক আমরা লপলয়চে চতচন আিলল একজন দাশজচনক। বযচিগত জীবন অথজাৎ 
দাম্পতয, লপ্রম এই চবষয়গুচল লথলক উত্তীণজ হলয় চতচন চবশ্বভাবনালক তাাঁর প্রবলের চবষয় কলরলেন। ১৯৩৮ িালল চতচন 
‘পৃচথবী ও িময়’ প্রবলে এই ভাবনাচি বযি কলরলেন। শুিু তা-ই নয়, ‘আলিজর অতযািার’ প্রবলে  চশল্প ও িাচহতয িম্পলকজ 
তাাঁর লয নানান লমৌচলক িারণাগুচল রলয়লে উপনযাি পলড় লি িম্পলকজ পচরিয় পাওয়া যালব।     

উপনযালি বযচি-জীবনানন্দলক লপলয়চে চবচভন্ন ভূচমকায়। চতচন বালযজীবন লথলকই িমবয়িীলদর িলঙ্গ লতমনভালব 
লমলালমশা করলত আিহী চেললন না। এপ্রিলঙ্গ উলে  করা লযলত পালর—  

“চমলুর অিমবয়িী বেু আলী মামুদ। চমলুর বেু রাজচমচি মচনরুচেনও।”৭  
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উপনযালির এই অাংশ গুচল। চতচন নানা উপকথা ও গল্প শুনলতন মালয়র গৃহিাচল কালজর িহলযাগী ‘লমাচতর মা’-এর কাে 
লথলক। ঔপনযাচিক চলল লেন—  

“িেযায় চমলুর িঙ্গী লমাচতর মা, কুিুমকুমারীর গৃহিাচল কালজর িহলযাগী। চতচন চমলুলক লশানান ডাইচন আর 
শিমালার গল্প।”৮   

কালজই স্পষ্ট হলয় যায় লয চতচন জীবন-অচভজ্ঞতায় পচরপূণজ মানুষলদর প্রচত লবচশ আিহী চেললন। 
 যুবক জীবনানন্দ চেললন একজন লপ্রচমক। িামাচজক রীচতনীচত বা িিুলজ্জা লপ্রচমক-জীবনানন্দলক লকালনাভালব 

বািা চদলত পালরচন। কালজর ল াাঁলজ জীবনানন্দ রওনা চদলয়চেললন আিালম। লি ালন তাাঁর অতুলানন্দ কাকার লমলয় লশাভনা 
দাশ-লক চঘলর ততচর হয় গভীর লপ্রমাকষজণ। চতচন তাাঁর প্রথম কাবযিন্থ ‘ঝরাপালক’ উৎিগজ কলরচেললন লশাভনালক। যচদও 
চতচন িরািচর লকালনা নাম উলে  কলরনচন, উৎিগজপলত্র শুিু চলল চেললন ‘কলযাণীয়ািুলক’। তলব এই ‘কলযাণীয়ািু’ লয 
লশাভনা তার প্রমাণ রলয়লে উপনযালি। বলা বাহুলয এই উৎিগজপত্রই চেল লশাভনার প্রচত তাাঁর লপ্রম-চনলবদন। অনযানয 
কাবযিলন্থও চতচন চবচভন্ন অনুভূচত ও অচভজ্ঞতার পচরসু্ফিন ঘচিলয় তাাঁর লপ্রমলক অমর কলর তুলললেন। ‘বনলতা লিন’ 
কাবযিন্থচি প্রিঙ্গত উলে লযাগয। আিলল জীবনানন্দ হললন চশল্পী। চতচন িরািচর লকাথাও চনলজর লপ্রমলক বযি করলত 
িানচন। কচবতায়, ডায়চরলত চবচভন্ন িাাংলকচতক ভাষায় তা চনলজর তশচল্পক আবরলণর মলিয আগলল রা লত লিলয়চেললন। 
ঔপনযাচিক  ুব িুন্দরভালব জীবনানলন্দর এই অপ্রকাচশত চদকচি তথযিমৃেভালব পাঠলকর িামলন এলনলেন। 

এরপর জীবনানন্দ হলয় উলঠলেন িাংিারী। চতচন িািারণ ললালকর মলতা িললত অভযস্ত না হললও গুরুজনলদর 
অমানয কলর িললতন না। তাই মা কুিুমকুমারী দালশর চনলদজলশ ঢাকা ব্রাহ্মমচন্দলরর আিাযজ অমৃতলাল গুলপ্তর ভাইলয়র লমলয় 
লাবণয গুপ্তলক চনলজর জীবনিচঙ্গনী কলর চনলয়চেললন। চববাহ পরবতজীকালল িাকচর িলল যাওয়ায় চতচন অচত গম্ভীর আচথজক 
িমিযার িমু্ম ীন হলয়চেললন। ফলস্বরূপ তাাঁলক লভাগ করলত হলয়লে িী লাবলণযর অপ্রতযাচশত কথার জ্বালা। একই 
পচরচিচতলত কাবযিিজা কলর চতচন অচপ্রয় হলয় উলঠচেললন লাবলণযর কালে। জীবনানন্দ চেললন অতযন্ত িহযশালী বযচিলত্বর 
মানুষ। কললহর িালপ পাল্টা লাবলণযর প্রচত চতচন লকালনা প্রচতচিয়া লদচ লয়লেন এমন পচরিয় পাওয়া যায় না। তৎকালীন 
িমালজর মানুষ হলয়ও চতচন লাবলণযর স্বােলন্দয পূণজস্বািীনতা চদলয়চেললন। জীবনানন্দ িাাংিাচরক কললহর কথাও িরািচর 
প্রকাশ কলরনচন। তাাঁর গল্প-উপনযালির িচরত্র চবলশ্লষণ কলর ঔপনযাচিক তা আমালদর িামলন পচরসু্ফি কলরলেন। লবাঝা 
যায় লাবলণযর িাংিালর জীবনানন্দ লতমন িফল চেললন না। লাবণয দাশ ‘মানুষ জীবনানন্দ’ নালম একচি সৃ্মচতকথামূলক িন্থ 
রিনা কলর িাংিালর জীবনানন্দ লকমন চেললন তার পচরিয় চদলয়লেন। এ ালন আমরা এক অনয জীবনানলন্দর পচরিয় পাই। 
এ ালন চতচন িহজ-িরল ও হাচি ুচশ মলনর মানুষ এবাং একজন প্রকৃত চপতা চহলিলব বচণজত হলয়লেন। একচদক লথলক 
তা িতয। কারণ জীবনানন্দ বরাবরই চনলজলক গুচিলয় রা লতন, চভতলরর দগ্ধতা চতচন বাইলর প্রকাশ করলতন না। আবার 
এও হলত পালর লাবণয দাশ জীবনানলন্দর চভতলরর িত্তাচিলক লকালনাভালব আমল লদন চন। ঔপনযাচিক তাই মন্তবয 
কলরলেন—  

“চতচন লিলয়চেললন একিা িেল িাংিার, স্বামী চহলিলব লিলয়লেন একজন িািারণ মানুষলক, লয িীলক িময় 
লদলব, যার জীবন হলব িাংিারলক লকন্দ্র কলর। উচন এমন ললাকলক স্বামী চহলিলব িানচন, যার মাথার িারপালশ 
লবাি কাজ কলর।”৯ 

কমজজীবলনও চতচন একজন িফল চশিক হলয় উঠলত পালরনচন। চতচন চেললন োত্রদরদী। চতচন মলনর চদক লথলক 
আিুচনক হললও বাচহযক ঐশ্বলযজ স্বােন্দযলবাি করলতন না। পরলন িাদামািা িুচত-পািাবী চেল তাাঁর লপাশাচক পচরিয়। 
আবার, চতচন ‘মু লিারা’ প্রকৃচতর হওয়ার কারলণ োত্রলদর িলঙ্গ লতমন মানচিক লযাগালযাগ কলর উঠলত পালরনচন। অনযচদলক 
চতচন ভুলগলেন দীঘজ লবকারলত্বর যন্ত্রণায়। জীবনানন্দ এক জীবলন দুই চবশ্বযুলের প্রভাব লপলয়চেললন। লদশজুলড় িললে 
আচথজক িাংকি,  াদযাভাব, কমজী োাঁিাই ইতযাচদ। চতচনও এই পচরচিচতর চশকার হলয়চেললন। তাই চতচন চক করলবন তা 
চনলয় অচির হলয় পলড়চেললন। লশষলমশ চতচন িাচহতযরিনালকই জীবলনর িার করলত লিলয়লেন। তাাঁর চবচভন্ন কচবতায় তাই 
চবশ্বভাবনার েচবও ফুলি উলঠলে। চতচন লল ার জনয লিলয়লেন চনচরচবচল এক উপযুি পচরলবশ। তাই বারবার কলকাতা 
গমন কলরলেন, মন না চিকলল আবার বচরশাললর বাচড়লত চফলর লগলেন। এমন পচরচিচতলত অিহয হলয় চতচন তাাঁর চবচভন্ন 
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উপনযালির িচরলত্রর মিয চদলয় আত্মহনলনর ইোও প্রকাশ কলরলেন। তবুও জীবনানন্দ লথলম থালকনচন, চতচন চলল  লযলত 
লিলয়লেন। ঔপনযাচিক তাই চলল লেন—  

“মৃতুয এবাং লল ার লভতর লল ালক লবলে চনললন চতচন।”১০ 

এভালব ঔপনযাচিক তৎকালীন িময়লক  ুব িুন্দরভালব ফুচিলয় তুললত িলিষ্ট হলয়লেন। 
পচরলশলষ বলা যায়, ঔপনযাচিক জীবনানলন্দর জীবনী অঙ্কন করলত চগলয় শুিু তাাঁর ভাললা চদকগুচল তুলল িলরলেন 

এমন নয়, লযৌবলন পচততাললয় গমন ও হস্তকমথুন করার মলতা ঘিনালকও চতচন চনচদ্বজিায় পাঠলকর িামলন এলনলেন। 
“...ডালয়চরর এই এচিলত লদ া যালে, িারা রাত লবশ কয়বার হস্তকমথুন কলরলেন চতচন। তালত িকালল চপঠ 
বযথা করলে তাাঁর। স্বমহলনর লযৌন আনলন্দর লভতর চদলয় চতচন বুচঝ চনলজলক ভারমুি করলত িাচেললন ত ন।  
 মানচিক িানালপালড়লনর এ রকম একিা অবিালতই একচদন একিা লবমক্কা কাজ করললন জীবনানন্দ, 
লগললন চদচের লবশযাললয়। রামযশ কলললজর তাাঁর এক িহকমজী চনলয় লগললন তাাঁলক। ওই চনচষে পচেলত যাওয়ার 
প্রথম অচভজ্ঞতার কথা চলল লেন জীবনানন্দ ডায়চরলত, ‘Girls here-first impression of brothels-women 
here: ideas about them: everything-নমলস্ত।’’১১  

উপনযালির এই অাংশচি তার প্রমাণ। উপনযািচি পলড় িহলজই বুঝলত পাচর জীবনানন্দ চেললন িরল ও িাদাচিলি প্রকৃচতর। 
তলব এিাই তাাঁর লশষ পচরিয় নয়। চতচন প্রচতবাদীও চেললন। চতচন তাাঁর িমাললািকলদর পত্র মািযলম যলথাপযুি জবাব 
চদলয়চেললন, লিই পচরিয়ও ঔপনযাচিক চদলয়লেন। শুরুলত ঔপনযাচিক পাঠলকর িামলন লয প্রেগুচল তুলল িলরলেন 
িমাচপ্তলতও আবার লিই প্রেগুচলর পুনরাবৃচত্ত কলরলেন— 

“শূলনয অবশয লভলি রইল অমীমাাংচিত লিই চজজ্ঞািা, জীবনানলন্দর এই মৃতুয তাহলল কী — 
 দুঘজিনা?  
 আত্মহতযা? 
 হতযাকাণ্ড?”১২ 

আিলল ঔপনযাচিক চনলজর মলতা কলর লকালনা চিোন্তই পাঠলকর ওপর িাচপলয় চদলত িান চন। িতযলক িামলন এলন 
পাঠকলকই তা চবিার করার স্বািীনতা চদলয়লেন। িজনীকান্ত দাি বরাবরই জীবনানলন্দর কচবতার চবরূপ মন্তবয কলর 
এলিলেন। চকন্তু জীবনানন্দ য ন মৃতুযশযযায় ত ন িজনীকান্ত  বর লপলয় এলিচেললন তাাঁর উন্নত চিচকৎিার বযবিা লনওয়ার 
জনয। বললচেললন—  

“আচম চক জানতাম না লয জীবনানন্দ বাবু কত বড় কচব, কত বড় মানুষ। নইলল শুিু তার কচবতা চনলয়ই এত 
কথা বলার লতা দরকার হলতা না আমার।”১৩  

জীচবতকালল কচব জীবনানলন্দর এই প্রাচপ্ত স্বীকার করলতও লভাললনচন ঔপনযাচিক। অথজাৎ চতচন অতযন্ত চনরলপিভালব এই 
উপনযাি িৃচষ্ট কলরলেন একথা চনচদ্বজিায় স্বীকার করা যায়। 
   পযজাললািনার লশলষ আলরা কতগুচল কথা রলয়লে যা বলা আবশযক। ঔপনযাচিক উপনযাি পচরলবশন করলত 
চগলয় হঠাৎ কমলাললবুর ল ািা োড়ালনার পেচত অবলম্বন কলরলেন লকন? লকনই বা চতচন পাঠলকর িামলন জীবনানলন্দর 
মৃতুয প্রিলঙ্গ প্রে তুলললেন? এই চদকগুচল িাংলিলপ আললািনা করা যাক। ‘কমলাললবু’ যচদ জীবনানন্দ হয়, তলব কমলাললবুর 
ল ািা োড়ালনার পেচত লযন আমালদর কালে জীবনানলন্দর ময়নাতদলন্তর মলতা মলন হয়। ট্রালমর গচত অনযানয গাচড়র 
তুলনায় শ্লথ। তাই রাস্তার চভাঁড় এড়ালনার জনয অনবরত ঘন্টাধ্বচন বযবহৃত হলয় থালক। ট্রালম কযািার থাকার কারণ িাকায় 
যালত লকালনা পশু অথজাৎ রাস্তার কুকুর, োগল ইতযাচদ এলি ঢুকলত না পালর। একজন মানুষ কত াচন চিন্তামগ্ন থাকলল 
ট্রালমর ঘন্টাধ্বচন শুনলত না লপলয় ট্রালমর কযািালর ঢুলক লযলত পালরন এই চবষয়চি ঔপনযাচিলকর কালে আশ্চলযজর বলল মলন 
হলয়লে। তলব চক বাস্তচবক তাাঁর ময়নাতদন্ত করা হলয়চেল? তা নয়। ট্রালমর কযািালর ঢুলক বাইলর লথলক লয শারীচরক 
আঘাত চতচন লপলয়চেললন তা চনলয় ঔপনযাচিক প্রে লতাললনচন। চতচন লকান মানচিক িালপ পলড় ট্রালমর ঘণ্টাধ্বচন শুনলত 
লপললন না— ঔপনযাচিলকর প্রে এ ালন। আমরা জাচন তবজ্ঞাচনক পেচতলত লয ময়নাতদন্ত হয় তালত শারীচরক আঘালতর 
চিহ্ন এবাং তার কারণ িম্পলকজ জানা যায় চকন্তু মানচিক আঘালতর চবষয়চি জানা িম্ভবপর নয়। ঔপনযাচিক তাই 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-24 
Website: www.tirj.org.in, Page No.203-208 

___________________________________________________________________________ 

Page 208 of 208 

জীবনানলন্দর চবচভন্ন িত্তালক পাঠলকর িামলন এলন তাাঁর মানচিক িালপর জায়গাচি স্পষ্ট কলর চদলয়লেন। লকন তাাঁর মাথায় 
‘লবাি’ কাজ কলর লিই প্রলের উত্তর ল াাঁজার লিষ্টা কলরলেন। তাই বলা লযলত পালর আললািয উপনযািচি শুিু জীবনানলন্দর 
জীবনীমূলক উপনযাি নয়, তাাঁর মানচিক ময়নাতদলন্তর চরলপািজ।  
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