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১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ - দইু কথাসাখ্রিখ্রযিকঃ জীবনানন্দ 

দাশ ও খ্রবভূখ্রযভূষণ বন্দন্দিাপাধ্িায় 

 

অমর কুমার মণ্ডল 

 
জীবনানন্দ দ্াশ ও ববভূবতভূর্ণ বলন্দযাপাধ্যায় বাাংলা সাবহলতযর দ্ইু স্তম্ভ। কথাসাবহতয রচনা মলধ্য বদ্লয় দ্জুলনই বাাংলা 
ভার্ালক ববর্য়বস্তুর নতুনলে সমদৃ্ধ কলরলেন। একজন কথাসাবহবতযক বহলসলব অলনকটা অজানা-অলচনা আর একজন 
জনবিয়। জীবনানন্দ জলেলেন ১৮৯৯ বিস্টাব্দ ১৮ ফেব্রুয়াবর আর ববভূবতভূর্ণ জলেলেন ১৮৯৪ বিস্টালব্দ ১২ 
ফসলেম্বর। দ্জুলনর মলধ্য মাত্র পাাঁচ বেলরর বযবধ্ান। আির্ধ এই ফর্ মতুৃযও তালদ্র ওইরকম চার পাাঁচ বেলরর 

বযবধ্ালন। ববভূবতভূর্ণ মারা ফগলেন ১৯৫০ বিস্টালব্দর ১ নলভম্বর ঘাটবশলায়, আর জীবনানন্দ মারা ফগলেন ১৯৫৪ 
বিস্টালব্দ ২২ অলটাবর কলকাতায় ট্রাম এবিলেলে। 
ববভূবতভূর্লণর পূবধপুররু্লদ্র আবদ্ বনবাস বেল ২৪ পরগনা ফজলার ববসরহাট মহকুমার পাবনতর গ্রালম। পপতৃক বাসস্থান 

২৪ পরগনা ফজলার বনগাাঁ মহাকুমার বযারাকপুর গ্রাম। ববভূবতভূর্লণর বপতা হললন মহানন্দ বলন্দযাপাধ্যায়, মা মণৃাবলনী 
ফদ্বী। মহানন্দ বেললন শাস্ত্রজ্ঞ পবিত, কথক এবাং কববতা ও নাটক রচবয়তা রূলপ সপুবরবচত। পপতৃক সূলত্র ববভূবতভূর্ণ 
কথকতা, সাবহতযরচনা এবাং ফদ্শ ভ্রমলণর ফনশা অজধন কলরবেললন। বাবার কালেই িথম বশক্ষার সূচনা। পরবতীকালল 
১৯১৪ বিস্টালব্দ িথম ববভালগ িলববশকা পরীক্ষায় উত্তীণধ হলয় কলকাতার বরপন কলললজ ভবতধ  হন। ১৯১৬ বিস্টালব্দ 

িথম ববভালগ আই.এ. পাস কলরন। এরপর ১৯১৮ বিস্টালব্দ বেবরাংশন বনলয় বব.এ. পাস কলরন। এই সময় ববসরহালটর 
ফমাক্তার কালীভূর্ণ মলু াপাধ্যালয়র কনযা ফগৌরী ফদ্বীর সলঙ্গ তাাঁর বববাহ হয়। এরপর কলকাতা ববশ্বববদ্যাললয় দ্শধন শালস্ত্র 
এম.এ. ও ‘ল’ ক্লালস ভবতধ  হন। তলব এই সময় তাাঁর িথমা স্ত্রী ফগৌরী ফদ্বীর মতুৃযলত ফশর্ পর্ধন্ত কমধসূলত্র জব়িলয় প়িায় 
আর প়িালশানা সমাপ্ত করলত পালরন বন। বতবন িথলম হুগলী ফজলার জাবঙ্গপাড়া িাইমাবর সু্কললর বশক্ষকতা বদ্লয় 

কমধজীবন শরু ুকলরন। ফসই চাকবর ফেল়ি বদ্লয় কলকাতায় ফকলশারাম ফপাদ্দার-এর ফগারবক্ষণী সভার ভ্রামযমান িচারলকর 
চাকবর ফনন। বকেুবদ্ন কলমধ র্কু্ত থাকার পলর পাথবরয়াঘাটার ফ লাৎচন্দ্র ফঘার্ এলস্টলটর সহকারী মযালনজার পলদ্ বনর্কু্ত 

হন। চাকবর সূলত্র বতবন বাাংলালদ্শ, ভাগলপুর বববভন্ন স্থালনর িতযন্ত গ্রাম পবরভ্রমণ কলরন। 
জীবনানন্দ জে গ্রহন কলরন ববরশালল। বপতা সতযানন্দ দ্াস। ব্রজলমাহন সু্কললর সহকারী িধ্ান বশক্ষক। মাতা 
কুসমুকুমারী দ্াস। ১৯১৫ বিস্টালব্দ ববরশাললর ব্রজলমাহন সু্কল ফথলক িথম ববভালগ ফমবট্রক পাশ কলর ববরশাললর 

ব্রজলমাহন কলললজ ভবতধ  হন। ১৯১৭ বিস্টালব্দ িথম ববভালগ আই.এ.পাস কলরন।বব.এ. প়িার সময় কলকাতায় এলস 

ফিবসলেবি কলললজ ভবতধ  হন এবাং ১৯১৯ বিস্টালব্দ ইাংলরবজ অনাসধ সহ বব.এ. পাস কলরন। বতবন ইাংলরবজলত এম.এ. ও 

‘ল’ বনলয় ভবতধ  হন। ১৯২১ বিস্টালব্দ এম.এ. পাস কলরন। আইন বনলয় প়িলত প়িলত ১৯২২ বিস্টালব্দ বসটি কলললজ 
জীবনানলন্দর চাকবর হয়। বতবন আর আইন পড়া ফশর্  
কলরন বন। 
১৯২০ বিস্টালব্দর জনু মালস ববভূবতভূর্ণ হবরনাবভ সু্কলল বশক্ষকতায় িলবশ কলরন। এ সময় পাাঁচু ফগাপাল বা 
র্তীন্দ্রলমাহন রায় নালম এক বশশকুববর জনয বাধ্য হলয় ববভূবতভূর্ণ ‘উলপবক্ষতা’ নালম একটি ফোটগল্প ফলল ন। 
১৩২৮ বঙ্গালব্দর (১৯২২ বিস্টাব্দ) মাঘ মালস ‘িবাসী’ পবত্রকায় ফসটি িকাবশত হয়। এই গল্প পল়ি আচার্ধ িেুল্ল চন্দ্র 

রায় তাাঁলক ২৫-১-১৯২২ বিস্টালব্দ একটি বচঠিলত অবভনন্দন জানান। মলন হয় ফসই অবভনন্দলনর জনযই এবার বতবন 

আলরকটি গল্প ফলল ন নাম ‘উমারাবন’। কালরা কালরা মলত এইরকম গল্প ফল ার জনযই তাাঁলক ববদ্যাললয়র বশক্ষকতার 

চাকবর ো়িলত হলয়বেল। তাহলল বক ফসই গলল্প ফকালনা অশ্লীল বকেু বেল? নাবক বেল ফকালনা আধ্বুনকতার ইবঙ্গত? র্া 
ফসই সমলয়র নীবতবাগীশগণ ফমলন বনলত পালরন বন।আজ জানলত ইলে কলর। 
ববলশর্ভালব লক্ষনীয় ফর্ ববভূবতভূর্লণর িথম রচনা ১৯২০ বিস্টালব্দ ফোটগল্প ‘উলপবক্ষতা’ র্া ‘িবাসী’ পবত্রকায় 

িকাবশত হলয়বেল। আর জীবনানলন্দর িথম রচনা ১৯২২ বিস্টালব্দ ফল া কববতা ‘বর্ধ আবাহন’ ‘ব্রহ্মবাদ্ী’ পবত্রকায় 

িকাবশত হলয়বেল। ১৯২৫ বিস্টালব্দ ফথলক ববভূবতভূর্ণ বল লত শরু ু কলরন ‘পলথর পাাঁচালী’ উপনযাস। ‘বববচত্রা’ 
পবত্রকার সম্পাদ্ক বনু্ধ উলপন্দ্রনাথ গলঙ্গাপাধ্যায়লক বতবন তা পল়ি ফশানান। ‘বববচত্রা’য় ১৩২৫ বঙ্গাব্দ আর্াঢ় ফথলক 

১৩২৬ বঙ্গালব্দর আবশ্বন সাং যা পর্ধন্ত ধ্ারাবাবহকভালব িকাবশত হয়। ‘পলথর পাাঁচালী’ গ্রন্থটি িকালশর উলদ্যাগ ফনন 

নীরদ্. বস. ফচৌধ্রুী ও ‘বঙ্গশ্রী’র সম্পাদ্ক সজনীকান্ত দ্াস। 
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পরবতী উপনযাস ‘অপরাবজত’ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ ফথলক ১৩৩৮ বঙ্গালব্দর 

মাবসক ‘িবাসী’ফত ধ্ারাবাবহকভালব িকাবশত হয়। এই সমলয় ববভূবতভূর্ণ 
বলন্দযাপাধ্যালয়র ফল াললব র মাধ্যলম বকেু সনুাম হললও সাাংসাবরক দ্ুুঃ  কষ্ট 

বেল। বতবন তাাঁর ফল ার বদ্নবলবপ ‘তৃণাঙু্কর’এ ১৯৪৩ বিস্টালব্দ বলললেন - 

“অলনক ফবল়িবে - ফসটা ফবশ বঝুলত পাবর - এই দ্ুুঃ ,  াটুবন, কম মাইলন, 
ফেলল প়িালনার মধ্য বদ্লয়ও ফবল়ি উঠবে। মানরু্ ক ন বকভালব ফকান্ অবস্থার 

মধ্য বদ্লয় ফবল়ি ওলঠ - তা ফকউ জালন না।” র্াাঁরা বললন বাাংলা কথাসাবহলতয 
িকৃবতর বাস্তব বচত্র িকাশ কলরবেললন ববভূবতভূর্ণ আর কাবযসাবহলতয 
জীবনানন্দ, তালদ্র সমস্ত অবভমত ফমলন বনলয়ই বলবে – বক্তবযটি সামানয 
পবরবতধন করললও ফতমন অসবুবধ্া হয় না। ফসই বক্তবযটি হল - শধু্ ুকাবয-
কববতায় নয়, কথাসাবহলতযও িকৃবতর রূপ এবাং দ্বরদ্র, অসহায় মানলুর্র 

কথাও জীবনানন্দ বলল বেললন। ফর্ সমলয় ববভূবতভূর্ণ তাাঁর ‘পলথর পাাঁচালী’ 
উপনযাস বলল লেন ঠিক ফসই সময় জীবনানন্দ বলল লেন গল্প-উপনযাস। বকন্তু 
তা বতবন িকাশ কলরনবন। জীবনানন্দ কােকার মলতাই শধু্ ু বলল  ফগলেন 
িকালশর কথা ভালবনবন। িায় একই সময়পবরবধ্লত ববভূবতভূর্ণ ও 
জীবনানলন্দর সাবহবতযক জীবন শরু ুএবাং ফশর্। ববভূবতভূর্ণ বের পাাঁলচলকর 

ব়ি হললও ফদ্ া র্ালে মাত্র এক বেলরর বযবধ্ালন তাাঁরা বব.এ. পাস 

কলরলেন। তলব জীবনানলন্দর এম.এ. পালশর  বর থাকললও ববভূবতভূর্লণর 
ফকালনা পাস করার তথয জানা র্ায় না কারণ বহলসলব তার িথমা স্ত্রী ফগৌরী 
ফদ্বীর মতুৃয ফশাকলকই ধ্রা হয়।  
ববভূবতভূর্ণ ‘পলথর পাাঁচালী’ বল লত শরু ুকলরন ১৯২৫ বিস্টালব্দ। এই সময় 

জীবনানন্দ বলল লেন ফোটগল্প ‘ফগালাপী’ এবাং ‘কমলা’। তলব রচনার 
সাং যার কথা উঠলল অবশযই জীবনানন্দ ববভূবতভূর্ণলক োবপলয় র্ান। বকন্তু 
ফকালনা এক বিধ্ায় জীবনানন্দ তাাঁর ফল া িকাশ কলরনবন। আসলল একজন 
ফল লকর ফল া ফশর্ কলর র্াওয়া এক দ্াবয়লের মলধ্য পল়ি তা ক লনা জলয়লসর 

মলতা, কােকার মলতা, বা কামরু মলতা- জীবনানন্দ ঠিক ফসই রকম বলল  

ফগলেন। িকাবশত হল বক না ফসই বদ্লক তাাঁর ফ য়াল থালক না, মাথায় থালক 

বকভালব বতবন বলল  ফশর্ করলত পারলবন- ফসই বচন্তা। মলনর মলধ্য সাজালনা 
কথাগলুলালক বলল  ফরল  র্াওয়ার আিাণ ফচষ্টা। ১৯২৬ বিস্টালব্দ ফলল ন 

ফোটগল্প ‘করবী’। তলব আমার ম’ফন হয় বতবন আলরা অলনক গল্প 

বলল বেললন, কারণ এত কম ফল ার মানরু্ বতবন বেললন না। কববতা রচনার 
পাশাপাবশ বতবন বাাংলা গদ্যলক নতুন আবঙ্গক গঠলনর ফচষ্টায় বনলয়াবজত 

বেললন। ১৯২৭ বিস্টালব্দ জীবনানন্দ িকাশ কলরন তাাঁর কাবযগ্রন্থ ‘ঝরা 
পালক’। ১৯২৯ বিস্টালব্দ ববভূবতভূর্ণ গ্রন্থাকালর িকাশ কলরন ‘পলথর 

পাাঁচালী’। এরপর ১৯৩১ বিস্টালব্দ ববভূবতভূর্ণ িকাশ কলরন গল্পগ্রন্থ 

‘ফমঘমল্লার’ বকন্তু জীবনানন্দ বকেুই িকাশ করললন না। অথচ বল ললন 

১৯৩০ বিস্টালব্দ ১৩টি গল্প, ১৯৩১ বিস্টালব্দ ১৪টি গল্প র্া িকাশ করলল দ্টুি 
গল্পগ্রন্থ হলতই পারলতা। 
১৯৩২ বিস্টালব্দ ববভূবতভূর্ণ িকাশ কলরন ‘অপরাবজত’ িথম  ন্ড এবাং 
বিতীয়  ন্ড। ১৯৩২ বিস্টালব্দ ববভূবতভূর্ণ িকাশ কলরন আর একটি গল্পগ্রন্থ 

‘ফমৌবরেুল’। 
আসনু এবার ফদ্ া র্াক জীবনানন্দ ত ন কী করলেন বা কী বল লেন। 
১৯৩২ বিস্টালব্দ বতবন িবতবিত ফবকার। কারণ ১৯২৮ বিস্টালব্দ সরস্বতী 
পুলজালক ফকন্দ্র ক’ফর বসটি কলললজ ফর্ গন্ডলগাল ঘলটবেল তার ফকাপ পল়িবেল 

জীবনানলন্দর ওপর, বতবন চাকবর হাবরলয়বেললন। বসটি কলললজ ব্রাহ্ম এবাং 
বহন্দ ুোত্র প়িালশানা করলতা। ব্রাহ্মসমাজ িারা বসটি কললজ পবরচাবলত হত। 
বহন্দ ু োত্ররা সরস্বতী পুলজা করলত চাইলল ব্রাহ্মোত্ররা ববলরাবধ্তা কলর ফর্ 
কারলণ সামবয়ক উলত্তজনায় বহন্দ ুোত্ররা বসটি কললজ ফথলক অনয কলললজ চলল 
র্ায়। কলললজর অলথধ ঘাটবত প়িায় জীবনানলন্দরই চাকবর চলল র্ায়। র্বদ্ও 
তাাঁরা িবতশ্রুবত বদ্লয়বেললন পরবতীকালল তাাঁলক আবার বেবরলয় আনলবন 
বকন্তু ফসই ফসৌভাগয তাাঁর জীবলন আর ফকালনাবদ্ন হয়বন। ইবতমলধ্য ১৯৩০ 
বিস্টালব্দ ৯ই ফম জীবনানন্দ বববাহ কলরবেললন লাবণয গপু্তলক। ১৯৩১ 
বিস্টালব্দর ১৫ ফেব্রুয়াবর জে হয় তাাঁর একমাত্র কনযা মঞ্জশু্রীর। এ বেলরই 
বতবন বলল বেললন ‘পূবণধমা’ নালম একটি উপনযাস। বকন্তু সাংসালর স ু শাবন্ত 

ফনই ব’ফলই চলল এললন কলকাতায় চাকবরর সন্ধালন। ১৯৩২ বিস্টাব্দ 

কলকাতা আর ববরশাল আসা-র্াওয়া কলরই তাাঁর িায় সময় ফকলট র্ায়। 
অথচ এক দ্ানবীয় শবক্তলত বতবন এই বেলরই বল ললন ৩৭টি ফোটগল্প, 

উপনযাস ফলল ন ৭টি, পাশাপাবশ কববতা ফলল ন র্া পরবতীকালল ‘ধ্ূসর 

পানু্ডবলবপ’ কাবযগ্রলন্থ ১৯৩৬ বিস্টালব্দ িকাবশত হলব। আলরা আির্ধ এই ফর্ 

৭টি উপনযাস বলল লেন মাত্র চার মালস। ১৯৩২ বিস্টালব্দর এর জলুাইলত ৩টি, 

আগস্ট ২টি, ফসলেম্বলর একটি ও অলটাবলর একটি। এগবুল হললা –‘আমরা 
ফবশ আবে’, ‘ফচৌবত্রশ বের ধ্লর’, ‘কলকাতা ো়িবে’, ‘আমরা 
চারজন’,’কলযাণী’, ‘অবজত-পূবনধমা’ জীবনানলন্দর ফদ্ওয়া নাম, তলব একটু 
অসম্পূণধতার জনয সম্পাদ্ক র্ার নাম বদ্লয়লেন ‘জীবনর্াপন’ এবাং ‘বনরপুম 

র্াত্রা’। বতবন ফর্ গল্পগলুলা বলল বেললন ফসগবুলর কলয়কটি উলল্ল  করা র্ায় 

১৯৩২ বিস্টালব্দ ফল া ফর্মন-‘পাতা-তরলঙ্গর বাজনা’, ‘আটধ  এর অতযাচার’, 

‘মবহলর্র বশাং’, ‘ববস্ময়’, ‘শাব়ি’, ‘হালতর তাস’, ‘ফকান গন্ধ’, ‘ফববশ 

বয়লসর ভাললাবাসা’ ‘ববত্রশ বের পর’ ইতযাবদ্ জীবনানলন্দর ভার্ায় ‘সাগা’ 
অথধাৎ োলয়বর িাধ্ানয বদ্লয় িায় বদ্নবলবপর উপনযাস এগবুল। অথধাৎ 

উপনযালসর নায়লকর ফল া কববতার নাম ‘কযালম্প’ হলয় র্ায়। এমনবক 

জীবনানন্দ নামও বতবন উপনযালস বলল  ফেললন। আসলল আত্ম নন, 

ফচতনািবাহ, অবস্তে বনলয় ফ লা পঞ্চালশর দ্শলক ইউলরালপ শরু ুহলয়বেল ফ্রালি। 
‘ল ফমাাঁদ্’ পবত্রকায় এবমবল অাঁবরও ২২ ফম ১৯৫৭ বিস্টালব্দ ‘নলুভযা ফরামাাঁ’ 
শব্দটি িথম বযবহার কলরন। এর অথধ হল - নতুন কাবহনী বা নতুন 

উপনযাস। সাবহবতযক আলযাাঁ ফরাব বগ্রইলয়, বমলসল বলুতা, নাথাবল সলরাত, 

মালগধবরত দ্যুরাস, ক্লদ্ বসলমাাঁ, বেবলপ ফসাল িমলু র হাত ধ্লর র্ার র্াত্রা শরু ু
হলয়লে। সমসামবয়ক কালল িচবলত উপনযালসর কথক বনলজলক সবধজ্ঞ ফভলব 

কাল, স্থানলক এক অবভন্ন একক মলন কলর। বকন্তু ‘নতুন উপনযাস’ এইভালব 
তা ফদ্ লত চাইললা না। তারা একটি ঘটনালক বববেন্নভালব ফদ্ল । একটা 
ঘটনার অসম্ভাবযতা ও অবনিয়তালক ফববশ কলর টালন। ফমটাের অথধাৎ রূপক 
ফববশ বযবহার কলর। পাঠক এলক্ষলত্র একটা পালঠর সম্ভাবনায় ভাগ বসালত 
পালর। আমরা তাই ফদ্ব  মালগধবরত দ্যুরালসর উপনযালস একই চবরত্র ঘলুর ঘলুর 
একই কথা বলার জনয বববভন্ন উপনযালস মাথা ফগাাঁজার ঠাাঁই কলর বনলত চায়। 
আমরা িায়শই ইউলরালপর সাবহলতযর বদ্লক বা আধ্বুনকতার বদ্লক তাবকলয় 

থাবক। ফসলক্ষলত্র একটু লক্ষ করলল ফদ্ লত পাই ‘নলুভযা ফরামাাঁ’ িথম বযবহার 
হয় ১৯৫৭ বিস্টালব্দর ২২ ফম। বকন্তু ১৯৩২ বিস্টালব্দ জীবনানন্দ বলল লেন 
ফসই অনভূুবতর কথা। ত ন বতবন বকভালব ফকান্ অনভূুবত বনলয় তাাঁর গল্প ও 

উপনযাস বলল লেন। এ ফতা শধু্ ু বাাংলা সাবহলতযর নয়, সমগ্র ববশ্ব সাবহতয 
এলকবালরই নতুন। ফকননা তাাঁর এই ৭টি উপনযালসর বতনটি উপনযালসর 

ববর্য়বস্তু একই রকম শধু্ ুচবরলত্রর নাম পালে র্ালে ওই ‘নতুন ফনালবল’ বা 
‘নলুভযা ফরামাাঁ’র স্টাইলল। এটা বক কলর সম্ভব হললা পাঠকলক অবশযই 
ভাবায়। িভাকর ফসনলক জীবনানন্দ ২.৭.৪৬ বিস্টালব্দ ববরশাল ফথলক একটি 

বচঠিলত বলল বেললন –“আবম  ুব সম্ভবত জাত সাবহবতযলিবমক। ফর্ 
আবহাওয়ায় বেলাম তালত উত্তরকালল ভাল সাবহতযরবসক হলয়ই মবুক্ত লাভ 

করা র্ায় না, বনলজর তরে ফথলক বকেু সবৃষ্ট করবারও সাধ্ হয়। ফেলললবলা 
ফথলকই গল্প-উপনযাস - স্বলদ্শী ও ববলদ্শী - ফনহাৎ কম পবড় বন। ঔপনযাবসক 

হবার ইো বেল, এ নও তা ফঘালচ বন।” ফল াললব র জনয বতবন ফদ্বশ ও 

ববলদ্বশ সাবহতয, দ্শধলনর সলঙ্গ কত াবন র্কু্ত বেললন তা ফকবল বযবক্তনাম 
বযবহার করললই ফসই পবরসলরর বযাবপ্ত ও পববচত্র অনভুব করলত পারা র্ায়। 
ফহামার ফথলক মযাকবনস, পিপায়ন বযাস ফথলক সমর ফসন, ফবগধসাঁ, মাকধ স, 

বকলয়লকধ  গাদ্ধ, রাদ্ারলোেধ , প্ল্যাঙ্ক, দ্ীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, মহাত্মা গান্ধী। এই নাম 

ফকবল বলার নাম হলয় থালক না, তাাঁর রচনায় িসলঙ্গর সলঙ্গ র্থার্থ সম্পকধ  
িমাণ কলর ফর্ বতবন দ্ীঘধশ্রম ও অনভুাবনার পথ অবতক্রম কলরবেললন। 
তাহলল এ কথা ফতা ভাবা ফর্লতই পালর ফর্ বতবন সমকালীন ববভূবতভূর্লণর 

‘পলথর পাাঁচালী’ ‘অপরাবজত’ িথম ও বিতীয়  ন্ড পল়িবেললন। পলড় তাাঁর 

হয়লতা মলন হলয়বেল ফর্, উপনযালসর গঠন রীবতলত ফর্ আধ্বুনকতা আসা 
িলয়াজন তা ওই রচনায় ফনই। অথচ তাাঁর বনজস্ব ফল ায় র্ার িবতেলন 
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রলয়লে, তালক িকাশ করলত পারলেন না পাঠলকর কথা ফভলব। কারণ ফর্ ফল া 
বতবন বলল লেন তার িকরণ, কনলটে একদ্ম নতুন। আমরা জাবন পাঠক র্া 
পাঠ করলবন ১৯৫৭ বিস্টালব্দর ২২ফম এর পর। তাই তাাঁর মলন হলয়লে নতুন 
রীবতর এই রচনা িকাশ করা অন্তত ফসই সমলয় ঠিক হলব না। জীবনানন্দ 
বগ্রক সাবহতয পল়িলেন। বতবন জানলতন বকলয়লকধ  গাদ্ধ ও তাাঁর বশর্যলদ্র। 
বশর্যলদ্র ফথলক গরু ু বেললন অলনক এবগলয়। বকলয়লকধ  গাদ্ধ িকাশ কলরলেন 

মানলুর্র জীবলনর অন্তবনধুঃসহায়তার কথা। তাই বলা র্ায়- ফর্ ‘নলুভযা 
ফরামাাঁ’র জে জীবনানলন্দর মতুৃযর পর, অথচ ফসই সদ্সযলদ্র মলতা ক’ফর 

উপনযাস বতবন বল লত পালরন। ফর্ ালন ফকালনা প্ল্ট থাকলব না। ‘নতুন 

ফনালভল’- এ মানলুর্র গবতবববধ্র ফচলয় ভাবনা-বচন্তার উপর ফজার ফদ্য়া হলব 

ফববশ, কালজর ফচলয় কথার উপর। ভাবলল অবাক হ’ফত হয় ফর্ বতবন কােকা 
(১৮৮৩-৩ জলুাই- ১৯২৪-৩ জনু) না পল়িও কােকার মলতা উপনযাস 

ফল ার কথা ভাবলত পালরন। বতবন ফজার বদ্লয় বললত পালরন ফর্ ‘বেলন 

গানস্ ওলয়ক’ ফল ার পর র্বদ্ ফজমস জলয়স ফবাঁলচ থাকলতন তাহলল বতবন 

আলরকটি উপনযাস বল লতন র্া দ্ালন্তর ‘পযারাোইলসা’ িারা িাবণত হত। 
ববভূবতভূর্লণর ‘পলথর পাাঁচালী’ ‘অপরাবজত’ িথম ও বিতীয়  লন্ডর বদ্লক 

র্বদ্ তাকালনা র্ায় তাহলল ফদ্ ব- অপুর জে, তার ব়ি হওয়া, সাাংসাবরক 

দ্ুুঃ -কষ্ট বনলয় একটু একটু ক’ফর এবগলয় র্াওয়া এবাং ফোটলবলার 
বনবিবন্দপলুর বদ্বদ্ দ্গুধার মতুৃযর ফশাক বলুক বনলয় বাবার সলঙ্গ গ্রাম ফেল়ি চলল 

র্াওয়া। ‘অপরাবজত’ফত ফদ্ া র্ায় কাশীলত হবরহর-স্ত্রী সবধজয়া এবাং পুত্র 
অপলুক বনলয় বাস করলে। ফস ালন হবরহলরর জজমাবন করা, একটি ফোট বাব়ি 

ফকনার ইলে িকাশ এবাং ঠান্ডা ফললগ হবরহলরর মতুৃয , ফসই স্মবৃত মাথায় বনলয় 
আবার বনবিবন্দপলুর বেলর আসা। মা সবধজয়ার অক্লান্ত পবরশ্রলম অপলুক ব়ি 

কলর ফতালা। অপুর প়িালশানায় ভাললা েল ক’ফর ববৃত্ত বনলয় কলকাতায় 

প়িলত আসা, প়িার োাঁলক োাঁলক ফিলস কাজ করা, বনু্ধিীবত পতবর করা, 
অবলশলর্ মালয়র মতুৃয হলল বনবিবন্দপুর গ্রামলক ভুলল এলকবালরই কলকাতায় 

চলল আসা-এইসলবর মলধ্য রলয়লে অবস্তেলক টিবকলয় রা ার এক সাংগ্রাম। ফর্ 

সাংগ্রালমর মলধ্য অপ ু বনলজলক দ্াাঁ়ি কবরলয়লে। ‘অপরাবজত’ ২য়  িলত ফদ্ব  
প়িালশানা ফশর্ কলর অপু ৪৫ টাকার ফকরাবনবগবর কলরলে একটি অবেলস। 
ফকরাবনবগবরর োাঁলক োাঁলক বাাঁবশ বাজালনা এবাং কল্পনা শবক্ত থাকায় একটি 

উপনযাস ফল া শরু ুকরা-সবই এই উপনযালস রলয়লে। অপ ুতার িালণর বনু্ধ 
পুললুক তার ফসই অসমাপ্ত উপনযাস প়িলত বদ্লয়লে। পুলরু সলঙ্গ তার মামার 
ফমলয়র ববলয়লত এলসলে। বকন্তু পাগল ফেললর সলঙ্গ অপণধার ববলয় না হওয়ায় 
অসহায় অপণধালক ববলয় করা এবাং কলকাতায় ভা়িা বাব়িলত এলস বসবাস 

করার মলধ্য রলয়লে অপুর ফবাঁলচ থাকার ল়িাই। অপ ুবাাঁচলত চায়, ফস মরলত 

চায় না - বারবার এই কথা ফস তার বনু্ধ পুললুক বলল। অপ ু ফর্ গ্রাময 
পবরলবশলক ভাললাবালস গ্রাময িকৃবত ফর্ অপলুক টালন ফসটা বলুঝই পুল ুঅপলুক 
তার মামার বাব়ি  ুলনালত বনলয় বগলয়বেললা। মামার ফমলয়র বববাহ 
অনিুালন। অপ ু ও তার পশশলবর ফেলল আসা গ্রাম বনবিবন্দপলুরর মলতা 
িকৃবতর ফশাভা ফদ্ লত পাওয়ার ফলাভ ো়িলত পালর বন। বকন্তু গ্রাম ফদ্ া আর 
হয় না। অপণধালদ্র বাব়িলতই েুলশর্যা কাটিলয় কলকাতায় রওনা ফদ্য়। 
জীবলন তার একটি আলক্ষপ বেল - তার ফকালনা বনজস্ব বাব়ি ফনই। 
কলকাতায় এলস অপণধা তার আপন জলনর জনয ফচাল র জল ফেলললে। তলব 
অপরু অথধকবড় না থাকায় ফস কষ্ট পায়বন।  ুব অল্প বদ্লনর মলধ্যই দ্জুলনর 
মলধ্য দ্াম্পতয সম্পকধ  গল়ি ওলঠ অপরু ফকরানীবগবর আর অপণধার 

বগবন্নপনালত। বকন্তু সন্তানসম্ভব অপণধা বালপর বাব়ি চলল র্ায়, বচঠি পাওয়ার 
িবতশ্রুবত বনলয়। বকেুবদ্ন পলর অপণধার দ্াদ্া এলস জানায় ফর্ সন্তান িসব 
করলত বগলয় অপণধা মারা ফগলে। ফর্ অপ ুজীবনলক কল্পনা বদ্লয় সাবজলয়বেল 
ফসই অপরু হতাশা ধ্রা পল়ি। ঘলর শলুয় ফথলক ফথলক ফস শরীর  ারাপ কলর। 
অবেস র্াওয়া বন্ধ কলর ফদ্য়। বনলচর তলার িবতলবশী কাবকমা তার  াবার 

বদ্লয় র্ায়, তাই ফ লয় অপ ু ববোনায় শলুয় থালক। অবলশলর্ বনু্ধ পুললুক বচঠি 

বলল , ফকরাবনর চাকবর ফেল়ি বদ্লয় অজানার উলদ্দলশয ফববরলয় পল়ি। অপূবধ 
তার বচঠিলত জানায় র্বদ্ ফস তার উপনযাস ফল া ফশর্ করলত পালর তাহলল 
তালক ফস পাঠিলয় ফদ্লব। অপ ুঘরুলত ঘরুলত নাগপুলরর এক ফকাবলয়াবরলত বগলয় 
কালজর ফর্াগ ফদ্য়। পুল ুতার মামার বাব়ি অপুর পুত্রসন্তান কাজললক ফদ্ল  

এবাং তালদ্র কালে অপরু ফ াাঁজ কলর। েুলরু মামা অপরু অবলহলার কথা 
জানায়। কাজললর কলষ্টর কথা ফশানায়। ফকননা ততবদ্লন তাাঁর স্ত্রী গত 
হলয়লে। পুল ুনাগপুলর বগলয় অপলুক ববুঝলয় কাজললর জনয তালক  ুলনা ফর্লত 
অনলুরাধ্ কলর। অলনক বিধ্া বনলয় অপ ুশ্বশরুবাব়িলত বগলয় কাজললক বনলয় 
কলকাতার উলদ্দলশয রওনা ফদ্য়। অপণধা ফনই বকন্তু তালদ্র সন্তানলক মানরু্ 
করার ব্রত বনলয় অপ ুকলকাতায় পাব়ি ফদ্য়। ফসবদ্ক ফথলক ইবতবাচক। 
১৯৩২ বিস্টালব্দ জীবনানলন্দর ফল া ‘কলযাণী’ উপনযাসটিলক আললাচনায় 
আনা ফর্লত পালর। জীবনানন্দ এই উপনযাসটির নামকরণ কলরন বন। একটি 
চবরত্রলক ধ্লর উপনযালসর নামকরণ কলরলেন সম্পাদ্ক।  াতার ওপর ফল া 
স্থান ববরশাল। A novel-I, a novel-II এবং novel-III- 

Jibanananda Das, July 1932. একটি ফমলয়র বড় হওয়া এবাং বাবা 
মালয়র ভুল বসধ্ালন্তর জনয বনলজর জীবন নষ্ট করা। ফমলয় বলল সব বকেুলক 

ফমলন বনলত বাধ্য করা–এবনলয় কাবহবন। 
এ ন আমরা দ্জুন সাবহবতযলকর িকৃবত বণধনার বকেু অাংশ পল়ি ফদ্ লত 

পাবর---“মালঠর ফঝাপঝাপ গলুলা উল ুর, বনকলবম, ফসাাঁদ্াল ও কুলগালে 
ভরা। কলমীলতা সারা ফঝাপগলুার মাথা ব়ি ব়ি সবজু পাতা ববোইয়া 
ঢাবকয়া বদ্য়ালে-বভতলর বিগ্ধ োয়া, ফোট ফগায়ালল, নাটাকাাঁটা, ও নীল বন-

অপরাবজতা েুল সলর্ধর আললার বদ্লক ম ু উাঁচু কবরয়া েুটিয়া আলে, প়িন্ত 
ফবলার োয়ায় বিগ্ধ বনভূবমর শযামলতা, পা ীর োক, চাবরধ্ালর িকৃবতর 

মকু্ত হালত ে়িালনা ঐশ্বর্ধ রাজার মত ভান্ডার ববলাইয়া দ্ান, ফকাথাও এতটুকু 

দ্াবরলদ্রযর আশ্রয়  ুাঁবজবার ফচষ্টা নাই, মধ্যববলত্তর কাপধণয নাই। ফবলালশলর্র 

ইন্দ্রজালল মাঠ, নদ্ী, বন মায়াময়।” 

এবার প়িা র্াক অনয উপনযালসর িকৃবত বণধনা—“সন্ধযা হলয় আসলে। 
শাবলকবাব়ির নদ্ীর পালশ তার দ্রদ্ালানটা- রায়লচৌধ্রুীলদ্র ফততলা জবমদ্ার 

বা়িী; ফসই ক্লাইলভর আমললর পতবর আধ্-ইাংলরজী আধ্-মসুলমানী ধ্রলণ 
একটা মস্ত ব়ি ধ্ূসর পুরীর মত; চাবরবদ্ককার আকাশ মাঠ ধ্ালনর ফক্ষত, 

নদ্ী, নদ্ীর বাাঁক,  াবড়, ফমাহানা, চরগলুলালক উপলভাগ করবার এমন একটা 
গভীর সহায়তা করলে-পিতরালজর উচুাঁ কাাঁলধ্র মত এই িগাঢ় বাব়ি ানা। 
ফততলার পবিম বদ্লকর বারান্দায় ইবজলচয়ালর বলস ফচৌধ্রুী মশাই ফদ্ বেললন 

সব-উত্তর বদ্লকর নযাওতার মাঠ-ধ্ ু ধ্ ুকলর অলনক দ্লূর বভলবুন্দর জঙ্গলল 

বগলয় বমলশলে। এই মালঠ কত বক ফর্ বযাপার কতবার হলয় ফগল-বনলজর চলক্ষও 

ফচৌধ্রুী কত বকেু ফদ্ ললন। তারপর এললা শাবন্ত-মাঠটা সু্কল-কলললজর 

ফেলললদ্র েুটবল গ্রাউন্ড হল, ক নও বা মীটিাং হয় এ ালন, কাংলগ্রলসর কযাম্প 

বলস, বেবরট টিচারলদ্র, মসুলমানলদ্র, মাবহর্য নমশদূ্রলদ্র কনোলরি হয় ; 

ফববদ্য়ারা আলস, পবষ্ণবববষ্ণবীলদ্র আ ়িা হলয় ওলঠ।-----(মাঠটার িায় 

সমস্ত জায়গাই এ ন উলঘুালস ভলর আলে- আর কালশ। বকন্তু েুটবল ফ লা 
আরম্ভ হবার আলগই মালঠর দ্বক্ষণ বদ্কটা ফবশ পবরষ্কার কলর ফনয়া হলব।) 
বর্ধার মলু  শাবলকবা়িীর নদ্ীটা ফপলটায়া হলয় উলঠলে।” 

র্বদ্ ব’ফল না ফদ্য়া হয় ফর্ িকৃবতর ফকান বণধনা ফকান্ সাবহবতযক কলরলেন 
তাহলল পাঠক ক লনাই ধ্রলত পারলবন না ফর্ িথমটি হল ববভূবতভূর্লণর আর 
পলররটি জীবনানলন্দর। তলব এ কথা বলা ফর্লত পালর ফর্ ১৯৩২ বিস্টালব্দ 
ত নও ববভূবতভূর্ণ সাধ্ ু ভার্ালক তাাঁর উপনযালস ভার্া বহলসলব বযবহার 
কলরলেন। আর জীবনানন্দ বযবহার কলরলেন চবলত ভার্ালক। ভার্া 
বযবহালরর রবীন্দ্রনাথ ফর্মন ১৯১৪ বিস্টালব্দর পর সাধ্ ু ভার্ালক বজধ ন 
কলরবেললন তথাবপ অনয সকল কথাসাবহবতযক ত নও সাধ্ ুভার্ার বযবহার 
কলরলেন। কথাটি এমন নয় ফর্ ফকবলমাত্র ভার্া বযবহারই আধ্বুনকতালক 
িমাণ কলর। বকন্তু একথা সতয ফর্ ভববর্যলত ফর্ ভার্া মানলুর্র একমাত্র 
বযবহার এবাং িলয়ালগর ভার্া হলয় দ্াাঁ়িালব ফসই ভার্ালক আয়ত্ত কলর সাবহতয 
রচনা করাও কম সাহলসর কথা নয়। 
তলব ববভূবতভূর্লণর ‘অপরাবজত’ বিতীয়  লন্ডর সলঙ্গ জীবনানলন্দর ফোটগল্প 

‘মা হবার ফকান সাধ্’ গলল্পর নায়লকর সলঙ্গ বমল পাওয়া র্ায়। 
‘অপরাবজত’ফত অপরু উৎসাহ ববর্ণ্ণতা অপণধার ফশালক বনলজর পুত্র সন্তান 

কাজললক না ফদ্ া, তালক গ্রহণ না করার মানবসকতা িকাশ ফপলয়লে। একটা 
রাগ অবভমালনর আকালর ধ্রা পল়িলে। তার ফকবলই মলন হলয়লে ফর্, কাজল 
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ফবাঁলচ আলে বললই অপণধা ফনই। এটা এক ধ্রলনর হীনমানবসকতা। 
জীবনানলন্দর গলল্পর নায়ক চবরলত্রর মলধ্য এইরকম হীনমনযতা, ববর্ন্নতা সব 

সময় কাজ কলর। তাই ‘মা হবার ফকান সাধ্’ গলল্পর নায়ক কলকাতায় ফথলক 
র্ায়। অথচ ববরশালল তার স্ত্রী ফশোলী একটি ফমলয়লক জে বদ্লয় অনলুশাচনায় 
দ্গ্ধ হলয়লে এবাং ফস মারা ফগলে। ঠিক অপরু মলতাই নায়ক সন্তালনর কালে 
বেলর র্ায়বন। ফকননা ফস ফদ্ল লে তার স্ত্রীর িবত বাব়ির গরুজুনলদ্র 
বনিুর বযবহার। ত ন ফস তার িবতবাদ্ করলত পালর বন কারণ 
িবতবাদ্ করার মলতা ফরাজগার তার বেল না। তাই একরকম লবুকলয় ফস 
কলকাতায় থাকলতা। ফমলয় জোলনার িায় দ্মুাস বালদ্ নায়ক ববরশালল 
বেলরলে। অবশয ফমলয়লক ফস ফকালল বনলয় বলসলে এবাং িবতজ্ঞা কলরলে ফর্ তার 
ফমলয়টিলক ফশোবলর মত কষ্ট ফপলত ফদ্লব না। হয়লতা জীবলন ফস কষ্ট ফপলত 

পালর, তবওু িথম ফথলকই ফস ফচষ্টার ত্রুটি রাল বন। 
লক্ষণীয় ববভূবতভূর্ণ বকন্তু অপুর ফেলল কাজললর িসঙ্গ এলনলেন। বকন্তু 
জীবনানন্দ একটি ফমলয়র জলের কথা বলললেন। আজও র্ ন ফকালনা মা কনযা 
সন্তালনর জে বদ্লল সকললই তালক অপয়া বলল বধ্ক্কার জানায়, জীবনানন্দ 
বকন্তু ১৯৩২ বিস্টালব্দ ফকালনা কনযা সন্তালনর জেলক ফসই ভালব বধ্ক্কালরর 

ফচাল  ফদ্ল নবন। এই ফর্ কনযা সন্তালনর জে সম্পলকধ  তাাঁর এই ভাবনা- বতবন 

বক একববাংশ শতলক নারীর এই উত্থানলক অনভুব করলত ফপলরবেললন? নইলল 

ফববশরভাগ গল্প-উপনযালস ফদ্ব  সন্তান হললই বতবন ফকালনা  ুবক বা ফকালনা 
 ুবকর নাম টুকুন ফসই িসঙ্গই বারবার তুলল ধ্লরলেন। এই গলল্পর নায়লকর 
সন্তালনর িবত বা কনযা সন্তালনর িবত ফর্ ইবতবাচক ফচষ্টা তাই গল্পটিলক 
ববলশর্ে বদ্লয়লে। শধু্মুাত্র জীবলনর দ্াবরদ্রতালক অবতক্রম কলর জীবনলক 
িবতিা করার ফর্ ফচষ্টা তা হয়লতা এই গলল্প কম আলে বকন্তু তবওু গলল্পর 
নায়ক চবরলত্রর মলধ্যই রলয়লে নবজাতকলক ফস পুত্রই হক বা কনযা তালক বনলয় 
নতুন ভালব জীবন গঠন করার িলচষ্টা। ফসলক্ষলত্র জীবনানন্দ সমসামবয়ক অনয 
উপনযাবসকলদ্র ফথলক ফর্ বপবেলয় বেললন তা বকন্তু নয়। বরাং অলনক এবগলয় 
বেললন। 
জীবনানন্দ িায় িথম ফথলকই দ্ইু একটি গল্প বাদ্ বদ্লয় চবলত ভার্ালক 
বযবহার কলরলেন। অলনকটা কাবয ভার্ার নতুনলের মলতাই। বতবন কববতার 

ফক্ষলত্র তাাঁর ‘কলয়কটি লাইন’ কববতায় বললবেললন- ‘ফকউ র্াহা জালন নাই-
ফকান এক বানী-/আবম বলহ আবন;/একবদ্ন শলুনে ফর্ সরু-/ েুরালয়লে-পুরালনা 
তা---” কথাসাবহলতযও বতবন নতুন ভার্া িলয়াগ করলত ফচলয়বেললন। িচুর 
বলল লেন বকন্তু একটি গল্প ও উপনযাস িকাশ না কলর বতবন অসীম পধ্র্ধ ও 
পবরশ্রম কলর পিৃার পর পিৃা বলল  ফগলেন। ১৯৩২ বিস্টাব্দ জীবনানলন্দর 

জীবলন একটি উলল্ল লর্াগয বের কারণ বতবন এই বেলরই ‘কযালম্প’ কববতার 

সমাললাচনার জবালব বলল বেললন - “বকন্তু তবওু ‘কযালম্প’ অশ্লীল নয়। র্বদ্ 
ফকালনা বস্থর বনষ্কম্প সরু এ কববতাটিলত ফথলক থালক তলব তা জীবলনর-

মানলুর্র-বকট-েব়িাংলয়র সবার জীবলনরই বনুঃসাহায়তার সরু। সবৃষ্টর হালত 

ফঢর বনুঃসহায় – ‘কযালম্প’ কববতাটির ইবঙ্গত এই; এইমাত্র।” বতবন বারবার 
ফবাঝালত ফচলয়বেললন সবৃষ্ট ফর্ন এক বশকারী এবাং বারবার সবৃষ্টর বনজস্ব র্বুক্তর 
কালে বতবন ফর্ন পরাবজত হলয়লেন। 
সমসামবয়ক সাবহবতযকলদ্র মলতা জীবনানন্দও দ্-ুদ্লুটা ববশ্বর্দু্ধ ফদ্ল লেন, 

অনভুব কলরলেন। অথধবনবতক মন্দা সমাজলক বকভালব ধ্ীলর-ধ্ীলর কুবক্ষগত 
কলর ফনয় বতবন তাাঁর জীবলনর অবভজ্ঞতা বদ্লয় অনভুব কলরলেন। সমলয়র ফর্ 
ভালয়াললি তা তাাঁর ফল ার মলধ্য বদ্লয় িকাবশত হলয়লে। তলব বতবন ক লনাই 
‘বসলস্টলমর দ্াস’ হলয় র্ানবন। বতবন এ কথা মলন িালণ ববশ্বাস করলতন ফর্, 

বশক্ষা ক লনাই বযবসায়ী নয়, বশক্ষা এক ধ্রলনর বাসনা- র্ালক বতবন 

বলললেন ‘কারবুাসনা’। বতবন অলনক ফক্ষলত্রই লক্ষ কলরলেন ফর্ তৃতীয় 

ফশ্রণীরসাবহতয পাঠক হালতর কালে ফটলন ফনয়, ফর্ সাবহতয ফশর্ পর্ধন্ত বশল্প 

বহসালব গণয হয় না। ১৯৩২-৩৩ এই সময়টা শনুললই অবাক হলত হয়। 
কারণ শরৎচলন্দ্রর উপনযাস ত ন ফবস্ট ফসলার এর ধ্রন এলন বদ্লয়লে। 
পাশাপাবশ কলল্লাল ও কাবলকললমর ফল কগণ বাাংলা উপনযালস এক উদ্ভট 
ইউলরাবপয়ান স্টাইল ভার্ার আধ্বুনকতায় বযবহার কলরলেন। রবীন্দ্রনাথ 

আলরকবার গল্প উপনযালস নতুন কলর হাত বদ্লয়লেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও 
কলল্লাল ফগািীর বাইলর জগদ্ীশ গপু্ত বনলজর স্বতলে রচনা কলর চলললেন তাাঁর 

গল্প উপনযাস। মাবনক বলন্দযাপাধ্যায় এবাং তারাশঙ্কর ত নও ফতমনভালব 
িকাবশত নন। উপনযাস চচধ ার ফক্ষলত্র জীবনানলন্দর এই সময়কার ফল া 
উপনযাস সম্পূণধ স্বতে। এই উপনযালসর কাবহবন সমকালীন উপনযালসর 
িচবলত কাবহবন নয়। এই উপনযালসর ভার্া িচবলত ভার্া নয় কারণ তাাঁর 

ফল ার মলধ্য েযাশ এর িলয়াগ ফববশ তারপরই ফসবমলকালন এবাং ফকালন। তাাঁর 
ফল া উপনযাস এলকবালরই বনজস্বতায় ভাস্বর। কথাসাবহবতযক ববভূবতভূর্লণর 
সলঙ্গ আলরকটু বমললর কথা না বলললই নয় তা হল ১৯৫০ বিস্টালব্দ ৬ 
ফসলেম্বর ববভূবতভূর্ণ বনগাাঁ কলললজর বাাংলার অধ্যাপক রূলপ ফর্াগ ফদ্ন। 
তাাঁর জীবলন র্ ন এলসলে স ু এবাং শাবন্ত, ঠিক ত নই মাত্র দ্ ুমাস পলর ১ 
নলভম্বর তাাঁর মতুৃয হয়। ঠিক ফসই রকমই ১৯৫৩ বিস্টালব্দর মাঝামাবঝ 
জীবনানন্দ হাও়িা গালধস কলললজ ইাংলরবজর অধ্যাপক রূলপ র্কু্ত হন। জীবলন 

শরু ু হলয়বেল স ু-স্বােন্দ। বতবন হয়লতা বস্থর হলয় ভাবলত শরু ুকলরবেললন 
তাাঁর এতবদ্নকার রচনা িকাশ করার জনয। বকন্তু মাত্র এক বের পলরই 
১৯৫৪ বিস্টালব্দ ২২ অলটাবর কলকাতায় ট্রাম এবিলেলে বতবন মারা র্ান। 
ববভূবতভূর্লণর সলঙ্গ জীবনানলন্দর সামানয অবমল লক্ষণীয়। ববভূবতভূর্ণ তাাঁর 

এই সমলয়র উপনযালস ফকালনা দ্াম্পতয কলহ বা ফিম-অিলমর বচত্রকল্প পতবর 
কলরনবন অথধাৎ বলা ফর্লত পালর তাাঁর বনজস্ব অবভজ্ঞতা থাকললও বতবন তালক 
গল্প উপনযালস িকাশ কলরনবন। বকন্তু জীবনানন্দ তাাঁর বাস্তব অবভজ্ঞতালকই 
গলল্পর ববর্য় কলরলেন। বতবন বনলজলক ফকবল মাইনর ফল ক ফভলবই ক্ষান্ত 
হনবন তাাঁর ফল ায় এলসলে িাবন্তক মানরু্-ক লনা বভ াবর, চালয়র ফদ্াকালনর 

মাবলক, কুি ফরাগী, ফমথর এমনবক এক পানওয়ালীও উপনযালসর নাবয়কা 
হবার স্পধ্ধা ফদ্ব লয়লে। জীবলনর সাাংসাবরক দ্াবরদ্রয বকভালব একটি মানরু্লক 

ফভতলর ফভতলর বনলস্তজ, ক্লান্ত, ববর্ন্ন, অকমধণয ক’ফর ফতালল তালকই ফর্ন 
জীবনানন্দ িকাশ করলত ফচলয়বেললন। 
ববভূবতভূর্লণর মতুৃযর পর সতযবজৎ রায় ‘পলথর পাাঁচালী’ উপনযাস পাঠ কলর 

বাাংলা চলবিত্র বনমধালণর কথা বচন্তা কলরবেললন। পরবতীকালল ‘অপরাবজত’ 

এবাং ‘অপরাবজত’ বিতীয়  িলক ‘অপরু সাংসার’ নাম বদ্লয় পুনরায় চলবিত্র 
বনমধাণ কলরন। বাাংলা বেল্ম ইন্ডাবরলত ‘অস্কার’ পুরস্কালর ভূবর্ত হন 

সতযবজৎ রায় ‘পলথর পাাঁচালী’র সবুালদ্। আমরা জাবন জীবনানলন্দর সলঙ্গ 

সতযবজৎ রালয়র  ুব ফববশ ফর্াগালর্াগ না থাকললও তাাঁর ‘বনলতা ফসন’ 
কাবযগ্রলন্থর িেদ্ এাঁলকবেললন সতযবজৎ রায়। জীবনানলন্দর কবব 
মানবসকতালক সতযবজৎ রায় অনভুব কলরবেললন এবাং তার জনযই 
ঘনলতাপাতার মলধ্য ফববরলয় থাকা বচরন্তন বাঙাবল নারীর ফকামল ফসনবসটিভ 
এক ানা ম ু সর ু সর ু লাইলনর পযাটানধ বদ্লয় ভরাট করা এই ভালবই বেল 
বনলতা ফসন কাবযগ্রলন্থর িেদ্। বকন্তু পাঠকলদ্র জানা উবচত ঐ িেদ্ 
কববর পেন্দ হয়বন। ৬.১০.৫২ ফত সরুবজৎ দ্াসগপু্তলক ফল া বচঠিলত 

বলল লেন- “আমার ‘বনলতা ফসন’ ফদ্ল  আবম অতযন্ত হতাশ হলয়বে। এমন 
 ারাপ িেদ্পট আবম আমার জীবলন ফদ্ব বন। Signet Press এর হালতও 

বইলয়র এই দ্শা।” তাহলল বক কববর মলন অনয ফকালনা ম ু বেল। ফস িশ্নও 

আজ উলঠ আলস। র্বদ্ ১৯৩২ বিস্টালব্দই জীবনানন্দ তাাঁর রবচত গল্প, 
উপনযাস গলুলা িকাশ করলতন তাহলল অবশযই অনযানয পাঠলকর মলতা 
সতযবজৎ রায় পাঠ করলতন এবাং বতবনও হয়লতা বা ‘কারবুাসনা’ উপনযাস 
বনলয় পতবর করলতন বশল্পী মলনর কারবুাসনা। বকন্তু ফকালনা উপনযাস বা গল্প 
িকাবশত না হওয়ায় তা সকললর ফচাল র আড়াললই রলয় ফগল। আর একটি 

কথা না বলল পারবে না ফসই কথাটি হল- ১৯৩০ ফথলক ১৯৩২ বিষ্টালব্দ 

ববভূবতভূর্ণ বলল লেন ১টি উপনযাস, ফোটগল্পগ্রন্থ ১টি, র্া িকাবশত হলয়লে 
ফল ার সলঙ্গ সলঙ্গ। বকন্তু জীবনানন্দ ফকালনা বকেু বলল ই িকাশ করার 
পক্ষপাতী বেললন না। নইলল ১৯৩০ ফথলক ১৯৩২ বিস্টালব্দর মলধ্য ৭টি 

উপনযাস, ৫৭টি ফোটগল্প, োলয়বরর পাতা ১০০১ টি, বকেু বচঠিপত্র অথধাৎ 
পািুবলবপলত মানরু্টির ট্রাঙ্ক ভবতধ  বকন্তু ফসই পলবধ তাাঁর িকাবশত রচনা বললত 
১টি মাত্র কববতা। ফর্ কববতার জনয তাাঁলক অলনক দ্লুভধ াগ ফপাহালত হলয়বেল। 
কববতাটি হল ‘কালম্প’ সকললই জালনন। র্বদ্ ঐ সমলয় বকেু গল্প উপনযাস 

িকাবশত হ’ত তাহলল বাাংলা গল্প এবাং উপনযাস আরও অলনক আধ্বুনক 

হত,-এ ববর্লয় ফকালনা বিমত থাকলত পালর না। 
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