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Abstract
Jibanananda, a surrealist or realist by nature, is a poet of nature, love and feminism. He is an artist
too. His „Banalata Sen‟is a album of a serious of partial portrayals. In this collection of poems he
delineates the artistic conscience of his soul self which is enlightened by his lively spirit, moveble by
his mind and by his emotions. In this composition, Jibanananda not only portrays the swam of verse
but also draws an imagery dreamboat full of intriguing imaginations. This imagery nothing but the
picture of words and languages. The composition is replete with unique beauties of various small
partial pictures drawn on the heart of men with perfect literary skills and anunparallel exhibition of
those word pictures.Every poem of this composition is packed with a fine sensation of life based on
various word pictures. Not only the images is taken from nature but also there exists the abundance
of image from love and romanticism.Our heart touched by those image drawn on feminism or hearts
of the women.Besides,the presentation of images from the ideas of death and the conscience of
history is highly and artistically accomplished only by such on artist like Jibanananda. Straight
along Jibanananda is quite different from others. He is a man of different ideas and that is why is
creations bear individual testimony.So his composition not only delineates the natural images but
also he gives keen inquisitiveness towards the image of sharp realism. He says,” Hridoya vore
giache amar bistirna felter sabuj gasher gandhe” Once he says,”Hemanta easeche tabu: balle se
gasher upare sab bichano pater.” While he is speaking about the ideas of death he says, Hoityo
gulir sabdo/amadher stabdhota/amadher santi//.” Moreover, while potraying imeges from feminism
he says, Sabita manush janmo amra peyache/mane hoye kono eak basonter rate//.”Even while
delinealing the image from forest he is highly successfull in exhibitions an innovative and unique
model such as-“Batashe nilavo hoye ashe jeno prantorer gash.” So to conclude it is said that, the
composition of „Banalata Sen‟ is an unique amalgamation of nobel images taken from the every
nook and corner of nature, real world love or romanticisim and even from the feminism.

ভুচমকা : চবললতন্দকর বাাংা াচন্দতের এক ানেতম কচব ন্দন জীবনানে োল। চতচন ুরচরয়াচস্ট কচব। ডাঃ চেপ্তী চত্রপাঠী
তাাঁর ‘াঅ ুচনক বাাংা কাবে পচরচয়’ গ্রন্দে জীবনানে া োন্দয় চন্দেন্দছন-‚জীবনানে বাাংা কান্দবে ুরচরয়াচস্ট কচবতার
প্রবততক বা সযন্দত পান্দর‛, ার্তাৎ চতচন বাস্তব জীবন্দনর গভীর ানুভূচতন্দক তুন্দ ন্দরন্দছন, এবাং তান্দক বোেো কন্দরন্দছন কচঠন
বাস্তবতার াঅন্দান্দকাআ, সযোন্দন যুচি-তকত,চবচ চনয়মন্দক না সমন্দন, াবন্দচতন মনন্দক প্রা ানে সেয়া য়, বাস্তন্দবর বহু উন্দধত
যার াবস্থান, কল্পনার স্বপ্ন যার গান্দয় জচিন্দয় াঅন্দছ, সাআ Super reality তর্া পরাবাস্তবতার চচত্রাআ াঙ্কন কন্দরন্দছন তাাঁর
কান্দবে।
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জীবনানে চন্দেন্দছন ান্দনক কাজয়ী কাবেগ্রে, যার ূচনা ‘ব্রক্ষবােী’ পচত্রকায় ‘বতা াঅহ্বান’ কচবতা চেন্দয়, তার পর
ত্রন্দকর পর এক ‘ঝরাপাক’ (১৯২৮), ূর পান্ডুচচপ(১৯৩৬),এর ম ে চেন্দয় ‘বনতা সন’ কাবে রচনা কন্দরন। সয ‘বনতা
সন’ কাবে তান্দক কাবেজগন্দতর উচ্চচলেন্দর চনন্দয় যায়।
‘বনতা সন’ কাবে জীবনানে োন্দলর চচত্ররূপময়তার এক াপূবত চনেলতন। এোন্দন চতচন সমন্দের চচত্রকা সযমন তুন্দ
ন্দরন্দছন সতমনাআ নারী হৃেন্দয়র সরামাচিক বন্দের রঙীন চচত্র পচরস্ফুট কন্দরন্দছন। কেন্দনা বন্দন্দছন “‚মস্ত চেন্দনর সলন্দ
চলচলন্দরর লন্দের মন্দতা ন্ধ্ো াঅন্দ, ডানার সরৌন্দের গন্ধ্ মুন্দছ সেন্দ চচ‛। াঅবার কেন্দনা বন্দন্দছন “‚াজার বছর রৄ ু
সো কন্দর ান্ধ্কান্দর সজানাচকর মন্দতা, চাচরচেন্দক চচরচেন রাচত্রর চন ান, বাচর উপর সজোৎস্না “সেবোরু ছায়া াআতস্তত‛
(াজার বছর রৄ ু সো কন্দর, বনতা সন)।

জীবনানে চছন্দন প্রকৃচতর কচব। েন্দ চতচন প্রকৃচতর গাছপাা, পরৄপাচে, ূর্্য, চদ্র,ন,নক্ষত্রন্দক চতচন তাাঁর কচবতা তর্া
কান্দবে স্থান চেন্দয়ন্দছন। এবাং তার সয চচত্রকল্প চতচন াঙ্কন কন্দরন্দছন তা তোআ চবর। ‘াঅমান্দক তুচম কচবতায় চন্দেন্দছন “‚
ঝাউ চরতচক লা, চনভে ূন্দযত, চপয়ালা, চপয়া াঅমকী সেবোরু, বাতান্দর বুন্দক স্পৃা, উৎা জীবন্দনর সেনা‛
(‘াঅমান্দক তুচম, ‘বনতা সন’)।
জীবনানে একচেন্দক সযমন প্রকৃচতর কচব সতমচন াপর চেন্দক মৃতুে সচতনার কচব  তারাআ পালাপাচল জীবন সবান্দ র কচব।
তাাআ তাাঁর’বনতা সন’কান্দবে মৃতুের গভীর ভাবনান্দক তর্া মৃতুে সচতনার ছচব চচচত্রত কন্দর সতান্দ।এাআ কান্দবে চতচন সয মৃতুে
সচতনা তুন্দ ন্দরন্দছন তা তাাঁর চনেুত জীবন াচভজ্ঞতারাআ ে। চতচন বন্দন্দছন-‚মরন্দনর পরপান্দর বি ান্ধ্কার/ এাআ ব
াঅন্দা সপ্রম চনজতনতার মন্দতা‛(‘াঅমান্দক তুচম/‘বনতা সন’)।
ব চমচন্দয় জীবনানে োন্দলর ‘বনতা সন’ কান্দবে চচত্রকন্দল্পর ৃচিন্দত এক চনেলতন। রূপী বাাংার বনতনা তর্া মৃতুে
ভাবনা তর্া ঐচতাচক সচতনার সয ছচব জীবনানে এাঁন্দকন্দছন তা বাাংা াচন্দতে দুতভ।
উন্দেলে : এাআ গন্দবনা পন্দত্রর উন্দেলে i. জীবনানে োন্দলর ‘বনতা সন’ কান্দবের প্রকৃচতর সয চচত্রকল্প তান্দক তুন্দ রা।
ii. ‘বনতা সন’ কান্দবে াআচতা সচতনা  সরামাচিকতার চচত্রকল্পন্দক তুন্দ রা।
iii. ‘বনতা সন’ কান্দবের সপ্রম,নারী  পরাবাস্তবতার চচত্র সক তুন্দ রা।
iv. ‚বনতা সন’ কান্দবের চচত্রকন্দল্পর াচবতক চচত্রন্দক তুন্দ রা।
‘বনতা সন’ কাবোঃ চচত্রকল্প : জীবনানে জীবন্দনর কচব। চতচন বাস্তব জীবনন্দক সেন্দেন্দছন চভন্ন ভান্দব, চভন্ন াঅচঙ্গন্দক। চতচন
সয যুন্দগর মানু স যুন্দগ ‘যক্ষ্মায় ুাঁন্দক মন্দর মানুন্দর মন’। চতচন পচরত্রান চেন্দয়ন্দছন। মানু সক সাআ সরাগবোচ গ্রস্ত জীবন
সর্ন্দক রৄচনন্দয়ন্দছন াচর গান, চেন্দয়ন্দছন সবাঁন্দচ র্াকার াঅাো মাত্রা। ‘বনতা সন’ কান্দবে তাাঁর কাবেম্ভান্দরর ানেতম সরেষি
কাবে। যা তাাঁর চনজস্ব সচতনার াঅিযত দ্বীপচলো। এাআ কাবে সযন ান্দনকগুচ েুন্দ গাাঁর্া একচট মাা। প্রচতচট কচবতা সযন এক
াপরূপ সৌেন্দযত ভরা এক একচট ামৃত ভান্ড।এাআ কান্দবে ৩০ চট কচবতা রন্দয়ন্দছ।াঅর এাআ কচবতাগুচ পরপর াবস্থান কন্দর
গন্দি তুন্দন্দছ এ চচত্রমাায় তর্া মগ্র চচত্রকন্দল্পর। এাআ কাবে জীবনানন্দের চনজস্ব ববচলিে মুজ্জ্ব। এোন্দন চতচন জীবন্দনর
ক্লাচেন্দক তুন্দ ন্দরন্দছন।কচবতায় বন্দন্দছন –
‚াজার বছর ন্দর পর্ াাঁচটন্দতচছ পৃচর্বীর পন্দর্‛ (‘বনতা সন’ /‘বনতা সন’ )।
সতমচন াঅবার সাআ ক্লাচে সর্ন্দক চতচন াঅবার পচরত্রান্দনর পর্ েুাঁন্দজ চেন্দয়ন্দছন। চতচন বন্দন্দছন- ‚াঅমান্দক দুেন্ড লাচে চেন্দয়চছ
নান্দটান্দরর বনতা সন‛ (‘বনতা সন’ /‘বনতা সন’ )।
এক চেন্দক সপ্রন্দমর াঅব ানেচেন্দক াআচতান্দর প্রচতচ্ছচব, একচেন্দক ুেরচরয়াচজম ানেচেন্দক মৃতুে ভাবনা। এ সযন চচন্দত্রর
পর চচত্র ভাবনার পর ভাবনা।
‘বনতা সন’ কান্দবে কচব জীবনানে ো একজন চলল্পী, চতচন তুচর াল্প াঅাঁচন্দি ৃচি কন্দরন্দছন াতরঙা রাম নুন্দক।
ভাবনা েূন্দট উন্দঠন্দছ চচন্দত্রর ম ে চেন্দয়। ‘বনতা সন’ কাবে পন্দি রবীদ্র,ননার্ বন্দন্দছন ‘চচত্ররূপময়’। াআাংন্দরজীন্দত যান্দক
াঅমরা Image বচ, বাাংায় তাাআ  চচত্রকল্প। তন্দব এ চচত্রকল্প চচন্দত্রর দ্বারা নয়, ভাার দ্বারা, ধ্বচনর দ্বারা, কর্ার
চচত্রকল্প, লন্দের চচত্রকল্প। এাআ চচত্রকন্দল্পর াঅন্দবেন াঅমান্দের মন্দনর কান্দছ। এাআ চচত্রকল্পন্দক রবীদ্র,ননার্ বন্দন্দছন ‘রূপক’,
ডাঃ ামন্দেু বু বন্দচছন্দন ‘বাকপ্রচতমা’, াঅবার ান্দনন্দক বন্দন্দছন ‘রূপকল্প’। তন্দব সয যাাআ বুক, জীবনানে এাআ
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চচত্রকন্দল্পরার্তকস্রিা। জীবনানে যত বি কচব, চঠক তত বিাআ চলল্পী। তাাঁর কচবতার কর্া মানুন্দর ােন্দর গাাঁর্া।াঅর
‘বনতা সন’ কাবে চলেন্দি ঠার ানেতম প্র ান কারন তাাঁর চচত্রকল্প। এ প্রন্দঙ্গ ুচমতা চক্রবততী বন্দন্দছন- ‚জীবনানে
তাাঁর রচনার উন্দমাচন কন্দর চেন্দয়চছন্দন চচত্রকন্দল্পর নতুন চেগে‛।
বাাংা াচন্দতে ার্তক চচত্রকা ৃচিন্দত জীবনানে াচদ্বতীয়। জগন্দতর পচরচচত পরৄপাচে, নারী, াঅন্দা, বাতা,
গাছগাছাচ ব চকছু চনন্দয় এমন রে, এমন মায়ার চচত্রকা চতচন াঙ্কন কন্দরন্দছন যা াতুনীয়। সযমন‚কচচ সবুপাতার মন্দতা নরম বুজ াঅন্দায় পৃচর্বী ভন্দর চগন্দয়ন্দছ এাআ সভান্দরর সবা‛(ঘা/বনতা সন)।
রৄ ু গাছপাা, পরৄপাচোআ নয় সপ্রম,মৃতুে মস্ত চেন্দকাআ তাাঁর চচত্রকল্প াদ্ভুত এক ুমায় রচিত। তাাআ চতচন যেন বন্দন-

‚সতামার মুন্দের চেন্দক তাকান্দ এেন্দনা
াঅচম সাআ মুন্দের নী
দুপুন্দরর লূনে ব বেন্দরর বোর্া
চবন্দকন্দর উপকন্দে াগন্দরর চচ
নক্ষত্র রাচত্রর ে, যুবান্দের ক্রেন ব
লোমী কন্দরন্দছ ানুভব‛(লোমী/বনতা সন)।
াঅন্দ জীবনানন্দের চচত্রকা এত জীব, এত জীবে যা পাঠন্দকর মনন্দক এক চবস্মন্দয় উন্দদ্বচত কন্দর। কচবতার প্রচতচট
াাআন্দন চতচন এাঁন্দকন্দছন টুকন্দরা টুকন্দরা চচত্র। াঅর যা ৃচি কন্দরন্দছন তা াদ্ভুত াবন্দযে ভরা এাআ জীবনমাা।
‘বনতা সন’ জীবনানন্দের াের চচোর ে, যার মন্দ ে চতচন তাাঁর াঅন্দবগ, ভান্দাবাা, উমােনান্দক েুচটন্দয়
তুন্দন্দছন, তাাঁর ৃি চচত্রকন্দল্পর মন্দ ে াঅমরা পাাআ াআচদ্র,নয় গ্রাে ানুভূচত,বুন্দজর চস্নগ্ধ পরল। চতচন তার Image এর মা েন্দম
পাঠন্দকর ােরেলতনন্দক কন্দর তুন্দন্দছন উদ্বুধ। চতচন তাাঁর ‘বনতা সন’ নাম কচবতায় বন্দন্দছন ‚চু তার কন্দবকার ান্ধ্কার চবচেলার চনলা,
মুে তার রেষাবস্তীয় কারুকাযত; াচতেূর মূন্দের পর
া সভন্দঙ সয নাচবক ারান্দয়ন্দছ চেলা
বুজ ঘান্দর সেন্দল যেন স সচান্দে সেন্দে োরুচচচন-দ্বীন্দপর সভতর
সতমচন সেন্দেচছ তান্দর ান্ধ্কান্দর, বন্দন্দছ স এতচেন সকার্ায় চছন্দন?
পাচের নীন্দির মন্দতা সচাে তুন্দ নান্দটান্দকর বনতা সন‛ (বনতা সন/বনতা সন)।
এোন্দন নারীর সয বযতনা কন্দরন্দছন, তার চু চবচেলা নগরীর ান্ধ্কান্দর তচন্দয় সগন্দছ। মুেরেষী প্রাচীন ভারন্দতর নগরী রেষাবেীর
মত কারুকাযত। এক চেন্দক চতচন নারীর রূপ বযতনা কন্দরন্দছন াপরচেন্দক বমত্রীর বাযী েুচটন্দয়তুন্দন্দছন, যা ৃচি কন্দরন্দছ
চচত্রকন্দল্পর। াঅবার তৃতীয় স্তবন্দক চতচন ক্ষে কন্দরন্দছন চলচলন্দরর লন্দের মন্দতা াঅকাল জুন্দি ন্ধ্ো সনন্দম াঅন্দ। চলচলন্দরর
লে সযমন সলানা যায় না সতমচন ন্ধ্োর লে সলানা যায় না। তেন মানুন্দর জীবন্দন বা তকে সনন্দম াঅন্দ। নতুন কন্দর পয়া
বা ারান্দনার চকছু র্ান্দক না। তেন স একমাত্র সপ্রমীকার কান্দছ বন্দ গভীর প্রলাচে পায়। তাাআ কচব বন্দন‚ব পাচে ঘন্দর াঅন্দ-বনেী েুরায় এ জীবন্দনর ব সনন্দেন/
র্ান্দক রৄ ু ান্ধ্কার, মুন্দোমুচে বচবার বনতা সন”(বনতা সন/ বনতা সন)।
‘কুচি বছর পন্দর’ কচবতায় াঅমরা সেেন্দত পাাআ চলরীন্দর ডা পাার োাঁন্দক মাঝরান্দতর চাাঁে উাঁচক চেন্দয় যায়। তাাআ কচব
বন্দন‚রু রু কান্দা ডাপাা মুন্দে চনন্দয় তার
চলরীন্দর ার্বা জান্দমর ঝাউন্দয়র “ াঅন্দমর‛ (‘কুচি বছর পন্দর’ / বনতা সন)।
চতচন াঅন্দরা বন্দন্দছন‚সানাী সানাী চচ-চলচলর চলকার কন্দর চনন্দয় সগন্দছ তান্দর
কুচি বছর পন্দর কুয়ালায় পাাআ যচে ঠাৎ সতামান্দর‛ (‘কুচি বছর পন্দর’ / বনতা সন)।
ার্তাৎ জীবন্দনর সল প্রন্দের গভীর সবেনার কর্া কচব বেি কন্দরন্দছন চচত্র কন্দল্পর মা েন্দম। চতচন সেন্দ াঅা াতীন্দতর
বাবার গচর ান্ধ্কান্দর স্মৃচত চারনাকন্দরন্দছন। সচন্দয়ন্দছন চপ্রয়ার কাছ সর্ন্দক চনন্দজন্দক ুন্দকান্দত।
‘ায়ার রাত’ কচবতায় কচব রূপ  রন্দঙর ছচবর ন্দঙ্গ গন্ধ্, স্পলত  সবেনার ছচব তুন্দ ন্দরন্দছন। চতচন এাআ কচবতায় মৃত
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চচরন্দত্রর ন্দঙ্গ াক্ষাৎ কন্দরন্দছন। এোন্দন কচব ক্ষে কন্দরন্দছন তার মলাচরটা াঅকান্দলর চেন্দক উন্দি চন্দন্দছ। মলাচরটা
মুন্দের সপন্দটর মন্দতা েুন্দ উন্দঠন্দছ। তাাআ কচব বন্দন্দছন‚গভীর ায়ার রাতচছ-াাংেে নক্ষন্দত্রর তার;
ারা রাত চবস্তীযত ায়া াঅমার মলাচরন্দত সেন্দন্দছ;
মলাচরটা েুন্দ উন্দঠন্দছ সমৌুচম মুন্দের সপন্দটর মন্দতা কেন্দনা চবছানা চছাঁন্দি নক্ষন্দত্রর চেন্দক উন্দি সযন্দত সচন্দয়ন্দছ‛
(‘ায়ার রাত’ / বনতা সন)।
এোন্দন সেো যায়, মৃত নক্ষন্দত্ররা কচবর কান্দছ নারী রুন্দপ উপচস্থত ন্দয়ন্দছ।ন্দজোৎস্না রান্দতর সবচবন, এচলচরয়া, চমলর,
চবচেলার রূপীরা নক্ষত্র ন্দয় কচবর মন্দন প্রশ্ন জাচগন্দয়ন্দছ। তাাআ াা ারন চচন্দত্রর পরম্পরা গচঠত ন্দয়ন্দছ কচবতাচটন্দত, তাাআ
কচবর ভাায় বা যায়‚মৃতেু ন্দক েচত করবার জনে?
জীবন্দনর গভীর জয় প্রকাল করবার জনে?
সপ্রন্দমর ভয়াব গম্ভীর স্তম্ভ তুবার জনে?
াঅিি াচভভূত ন্দয় সগচছ াঅচম‛ (‘ায়ার রাত’ / বনতা সন)।
‘াঅচম যচে তাম’ কচবতায় কচব জীবনানে বন্দন্দছন‚সতামার পােনায় াঅমার পাক
াঅমার পােনায় সতামার রন্দির স্পেন
নী াঅকান্দলর োআ সেন্দতর সানাী েুন্দর মন্দতা াজস্র তারা
চলরী বন্দনর বুজ সরামল নীন্দি
সানার চডন্দমর মন্দতা োরৃন্দনর চাাঁে‛(‘াঅচম যচে তাম’/ বনতা সন)।

ার্তাৎ সপ্রম  চমন্দনর কচঠন াঅন্দবন্দগর কর্া সবাঝান্দত চগন্দয় চতচন চরম লাচররীক ম্পতন্দকর কর্া বযতনা কন্দরন্দছন, যা ন্দয়
উন্দঠন্দছ াঅেলত চচত্রকা। কচব াঅন্দরা বন্দন্দছন এাআ চমন চচরস্থায়ী নয়। চলকারীর বন্ধ্ুন্দকর গুচর দ্বারা স্তব্ধতা, মৃতুে
াবলেমভাবী। তাাআ চতচন বন্দন‚য়ন্দতা গুচর লে াঅবার
াঅমান্দের স্তব্ধতা,
াঅমান্দের লাচে‛(‘াঅচম যচে তাম’/ বনতা সন)।
‘ঘা’ কচবতাচট কচব সভার প্রকৃচতর াপরূপ সৌেযত চেন্দয় রৄরু কন্দরন্দছন। চতচন জীবন  প্রকৃচতন্দক একাে কন্দর চেন্দয়ন্দছন
একাআ চচত্রপন্দট।এাআ কচবতায় চতচন ঘান্দর ন্দঙ্গ কচচ সবু পাতার তুনা করার পালাপাচল বুজ ঘান্দক কাাঁচা বাতাচবর উপমা
চেন্দয় কন্দর তুন্দন্দছন প্রতীক মতী বেিনাময়, াঅর চরয  ঘান্দর একাত্মতার ন্দঙ্গ এক লরীরী নারীর াঅে তুন্দ ন্দরন্দছন।
তাাআ কচবতায় পাাআ‚কচচ সবু পাতার মন্দতা নরম বুজ াঅন্দায়
পৃচর্বী সভান্দর চগন্দয়ন্দছ এাআ সভান্দরর সবা
................................................( ‘ঘা’/ বনতা সন)।
াঅমান্দর াআন্দচ্ছ কন্দর এাআ ঘান্দর ঘ্রান চরৎ
মন্দের মন্দতা
সগান্দ সগান্দ পান কচর‛( ‘ঘা’/ বনতা সন)।
কচবতার সাআ দুাআ পঙচতন্দত ক্ষে করা যায়
চচন্দত্রর াঅর এক ুের পরম্পরা সযোন্দন কচব ঘা এর ন্দঙ্গ একচত্রভূত ন্দয় চরন্দযর মন্দতা নারীর হৃেন্দয়র ন্দঙ্গ লরীর
াঅাো করন্দত সচন্দয়ন্দছন।–
‚ঘান্দর চভতর ঘা ন্দয় জমাাআ সকান একচনচবঢ় ঘা মাতার
লরীন্দরর ুস্বাে ান্ধ্কার সর্ন্দক সনন্দম‛( ‘ঘা’/ বনতা সন)।
‘ায়চচ’ কচবতাচট কচব জীবনানে োল রূপন্দকর াঅেন্দ গন্দি তুন্দন্দছন। চভন্দজ সমন্দঘর দুপুন্দর একচট চচ উন্দি তাাঁর
সবেনার কর্া প্রকাল কন্দরন্দছ। চচন্দর কান্নার রূপন্দক কচবর মন্দন তাাঁর চপ্রয়তমার ‘সবন্দতর েন্দর মন্দতা ম্লান’ সচান্দঘর েৃলে
েুন্দট উন্দঠন্দছ। তাাআ কচব বন্দন্দছনVolume-II, Issue-I
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‚সতামার কান্নার ুন্দর সবন্দতর েন্দর মন্দতা
তার ম্লান সচাে মন্দন াঅন্দ‛(ায়চচ’/ বনতা সন)।
কচবতাচটন্দত চচন্দর স্মৃচতচারনার ম ে চেন্দয় তার াতীত কন্দির কর্া বন্দত চায়। াঅন্দ এোন্দন চচন্দর রূপন্দক কচবর
চপ্রয়তমান্দক াচরন্দয় যায়ার সবেনা একাত্ম ন্দয় াা ারন চচত্রকা ৃচি কন্দরন্দছ। তাাআ কচবর গভীর াঅচতত
‚ায়চচ,ন্দানাচ ডানার চচ,এাআ চভন্দজ সমন্দঘর দুপুন্দর
তুচম াঅর উন্দি সকাঁন্দো নান্দকা ানচচি নেীচটর পান্দল‛(ায়চচ’/ বনতা সন)।
‘নগ্ন চনজতন াত’ কচবতায় সেো যায় াঅকচস্মক ায়ার ছাপটায় বততমান্দনর পেতা উন্দি চগন্দয় াতীন্দতর ান্ধ্কার
াঅন্দাকময় ন্দয় উন্দঠন্দছ। াপরূপ চোন গম্বুন্দজর সবেনাময় সরো, ুপ্ত নালপাচতর গন্ধ্, াজস্র চরয  চাংন্দর ছান্দর ূর
পান্ডুচচপ েূরতর কক্ষ  কক্ষােন্দরর ক্ষচনক াঅবা কচবন্দক ূর সৌেন্দযতর জগন্দত চনন্দয় সগন্দছ। তাাআ কচব বন্দন্দছন‚োরৃন্দনর ান্ধ্কার চনন্দয় াঅন্দ সাআ মুন্দের পান্দরর কাচনীাপরূপ চোন  গম্বুন্দজর সবেনাময় সরো,
ুপ্ত নালপাচতর গন্ধ্
রাম নু রন্দঙর কান্দচর জানাা‛(‘নগ্ন চনজতন াত’/ বনতা সন)।
এাআ চবস্মন্দয়র মন্দ ে কচবর চবস্মন্দয়র স্মৃচত সজন্দগ উন্দঠন্দছ, চতচন বন্দন্দছন‚পেতায় গাচচার রিাভ সরৌন্দের চবচ্ছুচরত সস্বে
রচিম সগান্দ তরমুজ মে।
সতামার নগ্ন চনজতন াত,
সতামার নগ্ন চনজতন াত‛ (‘নগ্ন চনজতন াত’/ বনতা সন)।
‘বনতা সন’ কাবে সযন প্রকৃচতর চচত্ররূপময়তায় ভরা এক প্রাকৃচতক কুন্ডী। গাছপাা, ূযত,চদ্র,ন,নক্ষন্দত্রর পালাপাচল
েু,ে,উচদ্ভে,পরৄপাচে প্রকৃচতর চবচভন্ন উপাোনন্দক কচব কন্দর তুন্দন্দছন াদ্ভুত ভান্দব প্রানবে, এাআ প্রাকৃচতক বাতাবরন্দনর
চচত্রকন্দল্পর উোরনাআ সযন ‘বনতা সন’ কাবে,‘াঅমান্দক’ কচবতায় কচব চন্দেন্দছন‚ঝাউ চরতকী লা, চনভে ূন্দযত
চপয়ালা, চপয়া, াঅমচক, সেবোরু
বাতান্দর বুন্দক স্পৃা, উৎা জীবন্দনর সো‛,(াঅমান্দক’/ বনতা সন)।
াঅবার ‘লঙ্খমাা’ কচবতায় সেচে‚সেচোম সে তার চবমত পাচের রন্দঙ ভরা
ন্ধ্োর াঅাঁ ান্দর চভন্দজ চলরীন্দর ডান্দ সযাআ পাচে সেয় রা‛( ‘লঙ্খমাা’,/’ বনতা সন)।
ন্ধ্োর ন্দঙ্গ জীবন্দনর াচেমতা  সেন্দর ন্দঙ্গ চবমত পাচের ূর রঙ চচত্রকন্দল্পর ানেতান্দকাআ চচচনন্দয় সেয়।
কচব জীবনানে একচেন্দক সযমন প্রকৃচতর উপাোন্দনর চচন্দত্রর পরম্পরান্দক তুন্দ ন্দরন্দছন সতমচন াপরচেন্দক াআচতান্দর
পরম্পরার স্বচ্ছে চচত্রপট াঙ্কন কন্দরন্দছন, তাাআ জীবনানন্দের ভাায় পাাআ‚কচবর পন্দক্ষ মাজন্দক সবাঝা েরকার, কচবতার াচস্তন্দের সভতন্দর র্াকন্দব াআচতা সচতনা  মন্দমত র্াকন্দব পচরচ্ছন্ন
কাউত্তান‛।
সাআ াআচতা সচতনা  সরামাচিকতার ছচব পাাআ ‘চবতা’ কচবতায়‚মন্দন পন্দি চনচবি সমরুন াঅন্দা, মুিার চলকারী
সরলম, মন্দের ার্তবা দুন্দ র মতন াো নারী‛ সতমচন ‘ুরিনা’ কচবতায় পাাআ‚ভূম োগর ীন েূর এক ভেতার সর্ন্দক
াঅজন্দকর নব ভেতায় চেন্দর াঅন্দ‛(‘চবতা’/বনতা সন)।
উপাংার : কচব জীবনানে োল এর ‘বনতা সন’ কাবে চচত্রকন্দল্পর এক সানার তরী। সযোন্দন চচচত্রত ছচব সকান াচঙ্কত
ছচব নয়, তা কচবর চলল্পীত্তার দ্বারা গিা এক লচেক তর্া কর্ার চচত্র। সয চচন্দত্রর াঅন্দবেন মানুন্দর হৃেন্দয়র কান্দছ তর্া
ােন্দরর কান্দছ। ‘বনতা সন’ কান্দবে সপ্রমভাবনা, মৃতুে ভাবনা প্রকৃচত ভাবনা, নারীভাবনা  াআচতা ভাবনা প্রভৃচতর মন্দ ে
াঅমরা সয চচত্র পরম্পরা তর্া চচত্রকল্প ক্ষেকচর তা ানেন্দকান কচবর কচবতায় পায়া যায় না, জীবনানন্দের কর্াাআ তার
কচবতা াঅর তার কচবতা মান্দনাআ সভন্দ ঠা চচত্রকা। াা ারন ধ্বচন ূচ্ছতনা, ছন্দের সোা  াাংকান্দরর ববচচত্রেময়তায় সয
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জীবনানন্দের ‘বনতা সন’ কান্দবে চচত্রকল্প
স্বরূপ সে
চচত্রকল্প চতচন এাঁন্দকন্দছন তা বাাংা াচন্দতে কচবতার সক্ষন্দত্র এক নতুন মাত্রা াংন্দযাজনা কন্দর। যা এজরা পাউন্দন্ডর চচত্র
কন্দল্পর কর্ান্দক স্মরয কচরন্দয় সেয়।
“In an image is that which present an intellectual and emotional complex in an instant of
time……………………………………that sense of sudden growth which we experience in the
presence of greatest work of Arts.” (পাউন্ড, এজরা-‚সপান্দয়চি পচত্রকা‛ “ মাচত ১৯১৩)।

কচব জীবনানে তাাঁর কচবতায় এাআ চচত্রকন্দল্পর ৃচিন্দত পািাতে কচব াআন্দয়ট  এচয়ন্দটর দ্বারা প্রভাচবত ন্দয়ন্দছন।
াআন্দয়টন্দর-‘He reproves the curlew’ কচবতার ােৃলে পায়া যায় ‘ায়চচ’ কচবতান্দত।
জীবনানে াঅ ুচনক কচবন্দের মন্দতা ঐচতে চবচুেত নন। চতচন ানুভব কন্দরন্দছন াঅচেম বজব কামনার বীভৎতান্দক। তাাআ
‘বনতা সন’ কান্দবে সেো যায় যা া ারন্দনর কান্দছ একাে ুন্দের, লাচের তাাআ জীবনানন্দের কান্দছ‚লত লত লূকন্দরর চীৎকার সোন্দন
লত লত লূকরীর প্রব সবেনায় াঅিম্বর;
এাআ ব ভয়াভ াঅরচত‛ (ান্ধ্কার/বনতা সন)।
এাআ ব চচো, সচতনা কচবর তাাঁর প্রান্দনর দ্বারা জীবে  চচত্রকন্দল্পর দ্বারা রঙীন।
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৭. মজুমোর চবনয়, ূর জীবনানে, প্রর্ম প্রকাল-১৪১০, কচবতীর্ত, ককাতা-২৩
৮. সবরা নেকুমার, রবীদ্র,ননার্  ানোনে, গুপ্ত চবপচন, ককাতা-৯
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১১. োল জীবনানে, সগাপা চদ্র,ন রায়, তৃতীয় মুেয ১৯৮৮, ককাতা
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