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"বনলতা সেন" কববতাটি প্রথম প্রকাশ করেবিরলন কবব বুদ্ধরেব 

বেু তাে কববতা পত্রিকায়। ১৯৩৫ বিষ্টারেে বিরেম্বরে প্রকাবশত কববতাে সপৌষ, ১৩৪২ েংখ্যাে 

মাধ্যরম বনলতা সেন েব বপ্রথম পাঠরকে হারত এরে সপৌৌঁিায়। জীবনানন্দ োশ বাংলা ১৩৪৯, 

ইংরেত্রজ বিরেম্বে ১৯৪২ বিষ্টারে প্রকাবশত তাে বনলতা সেন নামক তৃতীয় কাবযগ্ররে কববতাটি 

অন্তর্ভ বক্ত করেন। কববতা-র্বন কতৃবক প্রকাবশত "এক পয়োয় একটি" গ্রেমালাে অন্তর্ভ বক্ত 

বহরেরব। প্রকাশক বিরলন জীবনানন্দ োশ বনরজই। ১৬ পষৃ্ঠাে প্রথম েংস্কেরে কববতা বিল সমাি 

১২টি। প্রথম েংস্কেরেে প্রচ্ছে করেবিরলন শম্র্ভ  োহা।[১] পেবতীকারল জীবনানন্দ োশ ১৯৪৪ এ 

প্রকাবশত তাে চতভ থ ব কাবয মহাপবৃথবীরত উক্ত বনলতা সেন কাবযগ্ররেে েকল কববতাই অন্তর্ভ বক্ত 

করেবিরলন। অথ বাৎ ‘‘মহাপবৃথবী’’ কাবযগ্ররেেও প্রথম কববতা বিল ’বনলতা সেন’।  

 

কববে জীবদ্দশায় বাংলা শ্রাবে, ১৩৫৯, ইংরেত্রজ ১৯৫২ বিষ্টারে কলকাতাে বেগরনি সপ্রে 

সথরক বনলতা সেন কাবযগ্ররেে বিতীয় েংস্কেেটি প্রকাবশত হয়। ৪৯ পষৃ্ঠাে ববধ্ বত করলবরে 

প্রকাবশত েংস্কেরে আরগে ১২টি কববতাে োরথ আেও ১৮টি কববতা স াগ করে সমাি ৩০টি 

কববতা প্রকাবশত হয়। এই েংস্কেরেে প্রচ্ছে করেবিরলন েতযত্রজৎ োয় ও মূলয বিল ২ িাকা। 

বেগরনি েংস্কেরেে প্রকাশক বিরলন বেলীপকুমাে গুপ্ত।[১] পেবতীরত ১৯৫৪ বিষ্টারেে সম মারে 

প্রকাবশত জীবনানন্দ োরশে সশ্রষ্ঠ কববতা গ্রেটিরতও কববতাটি েংকবলত হয়। এিাডা আবু েয়ীে 

আইয়ুব এবং হীরেন্দ্রনাথ মুরখ্াপাধ্যারয়ে স ৌথ েম্পােনায় ১৯৩৯ বিষ্টারে প্রকাবশত আধু্বনক 

বাঙলা কববতা শীষ বক গ্ররেও কববতাটি েঙ্কবলত হরয়বিল। সকালকাতাে জাতীয় গ্রোগারে েুেবিত 

পাে্িভ বলবপেমূরহে ১৯৩৪ বিষ্টাে বচবিত ৮ নং খ্াতায় এ কববতাটি আরি। তাই, পাে্িভ বলবপে 

বহরেরব, ১৯৩৪ বিষ্টারে কববতাটি বলবখ্ত হরয়বিল বরল প্রতীয়মান হয়।[তথযেূি প্ররয়াজন] 

 

কববতাটি প্রকারশে েময় বেটি করলরজ টিউিরেে চাকুবে হাবেরয় সবকাে জীবনানন্দ েমূ্পে ব 

বনিঃস্ব অবস্থায় সকালকাতায় বেনাবতপাত কেবিরলন। এ ঘিনাে মাি করয়ক বৎেে আরগ তাে 

ববরয় হরয়বিল। স্ত্রীে োরথ ববনবনা হরব না সকারনাবেন তা ইবতমরধ্য বনত্রিত হরয় বগরয়বিল।[তথযেূি 

প্ররয়াজন] 
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কববতাটিে েটঠক পাঠ বনরয় প্রশ্ন আরি; সকননা বর্ন্ন বর্ন্ন েংকলরন বর্ন্ন বর্ন্ন পাঠ পাওয়া  ায়। 

 বেও সে েরবে পাথ বকয বযাপক বকিভ  নয়। তরব রূ্রমন্দ্র গুহ েম্পাবেত পাে্িভ বলবপে কববতা শীষ বক 

গ্ররেে পাঠটি বনর্বের াগয বরল ববরবচনা কো হয়।[তথযেূি প্ররয়াজন] 

বশরোনাম[উৎে েম্পােনা] 

আপাত েৃটষ্টরত 'বনলতা সেন' একটি সপ্ররমে কববতা  াে সকন্দ্রববন্দরুত েরয়রি বনলতা 

সেন নাম্নী সকারনা এক েমেীে স্মবৃত সোমেন। শুরু সথরকই পাঠরকে সকৌতূহল বনলতা সেন কী 

বাস্তরবে সকারনা নােী নাবক েমূ্পে ব কবিত একটি কাবযচবেি। এ কববতাে বতনটি স্তবরকে প্রবতটিে 

সশষ চেরে বনলতা সেন নারমে এক নােীে উরেখ্ আরি। 

প্রথম স্তবরকে সশষ চেে : "আমারে েুেণ্ড শাবন্ত বেরয়বিল নারিারেে বনলতা সেন"; 

বিতীয় স্তবরকে সশষ চেে : "পাবখ্ে নীরডে মরতা সচাখ্ তভ রল নারিারেে বনলতা সেন"; এবং 

তৃতীয় স্তবরকে সশষ চেে : "থারক শুধু্ অন্ধকাে, মুরখ্ামুবখ্ ববেবাে বনলতা সেন"। 

 

বনলতা সেন িাডাও জীবনানরন্দে কারবয সবশ বকিভ  নােী চবেরিে উপবস্থবত আরি; স মন 

শযামলী, েুেঞ্জনা, েুরচতনা, েরোজনী, সশফাবলকা সবাে, েুজাতা ও অবমতা সেন। তরব ১৯৩২ 

বিষ্টারে বলবখ্ত এবং প্রায় অধ্ বশতােীকাল অন্তোলবােী কারুবােনা নামীয় উপনযারে প্রথম 

'বনলতা সেন' নামটি পাওয়া  ায়। অবধ্কন্তু 'হাজাে বিে ধ্রে সখ্লা করে', 'একটি পুরোরনা 

কববতা' এবং 'বাঙাবল পাঞ্জাবী মাোটঠ গুজোটি' শীষ বক আেও বতনটি কববতায় এ নামটি আরি। 

প্রেঙ্গত উরেখ্ কো স রত পারে স  কারুবােনা উপনযােটি প্রথম প্রকাবশত হয় ১৯৮৬ বিষ্টারে, 

কববে মতৃভ যে বহভ কাল পে। এে র্াষা-র্বঙ্গরত অনবগুটিত আত্মজজববনকতা সেকারলে পাঠক 

মরন ববরশষ সকৌতূহরলে উরেক করেবিল। বনলতা সেন েক্ত মাংরেে সকানও মানবী না-বক 

বনিকই কবিত সকানও কববতাবশ্রত নােী এ প্রশ্নটি অববেত না-হরলও েহরেযে বকনাো হরয়রি 

বকিভ । ২০০৭ বিষ্টারে জীবনানরন্দে পাে্িভ বলবপ উদ্ধােক িা. রূ্রমন্দ গুহ কববে 'বলরিরেবে সনািে' 

গরবষো করে জাবনরয়রিন স  কববে জীবরন সপ্রম এরেবিল েরন্দহ সনই। বেনবলবপ বা বলরিরেবে 

সনািে-এ ওয়াই (Y) বহরেরব উবেবখ্ত সমরয়টিই কববে কাঙ্ক্ষিত নােী। বাস্তরব সে সশার্না - কববে 

এক কাকা অতভলান্ত োরশে সমরয় --  াে ঘরোয়া নাম সববী। ১৯৩০ বিষ্টারে লাবেয োশরক ববরয়ে 

আরগই এই বাবলকাে প্রবত  ুবক জীবনানন্দ গর্ীে অনুোগ অনুর্ব করেবিরলন। একটি উপনযারে 

শচী নারমও এরক সেখ্রত পাওয়া  ায়। সশার্নারক বনরয় জীবনানরন্দে অনুোগ উন্নীত হরয়রি 

অনুক্ত সপ্ররম; লাবেয োরশে েরঙ্গ োম্পতযজীবন আরেৌ েুখ্কে না-হওয়ায় এই সপ্রম তীব্রতে হরয় 

ক্রমশ এক প্রকাে অবর্রূ্বতরত প বববেত হরয়বিল। 

অথ বক্রম[উৎে েম্পােনা] 

কববতাটিে প্রথম স্তবরক হাজাে বিে বযাপী ক্লাবন্তকে এক ভ্রমরেে কথা বরলরিন কবব : 

বতবন হাজাে বিে ধ্রে পবৃথবীে পরথ পরথ ঘুরে বফরেরিন;-  াে  ািাপথ বেংহল েমুে 

সথরক মালয় োগে অববধ্ পবেবযাপ্ত। তাে উপবস্থবত বিল বববম্বোে অরশারকে জগরত  াে স্মবৃত 

আজ ধূ্েে। এমনকী আরো েেূবতী ববের্ব নগরেও স্বীয় উপবস্থবতে কথা জানারচ্ছন কবব। এই 

পবেবযাপ্ত ভ্রমে তারক বেরয়রি অপবেেীম ক্লাবন্ত। এই ক্লাবন্তময় অত্রস্তরেে মরধ্য অি েমরয়ে জনয 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B9
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE:%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8_(%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE)&action=edit&section=2
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6_%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B9&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8_(%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE)&action=edit&section=4
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%95
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD&action=edit&redlink=1


শাবন্তে ঝলক বনরয় উপবস্থত হরয়বিল বনলতা সেন নারমে এক েমেী। কবব জানারচ্ছন 

সে নারিারেে বনলতা সেন। 

 

কববতাটিে বিতীয় স্তবরক বনলতা সেরনে আি ব নান্দবনক সেৌন্দর বে বে বনা বেরয়রিন 

কবব। বনলতা সেনরক কবব প্রতযি করেরিন অন্ধকারে। তাে সকশোত্রজ েম্পরকব কবব বলরখ্রিন : 

"চভল তাে করবকাে অন্ধকাে বববেশাে বনশা"; মুখ্ায়ব প্রতীয়মান হরয়রি শ্রাবস্তীে কারুকার বে 

মরতা। বনলতারক সেরখ্ গর্ীে েমুরে হাল-র্াঙ্গা জাহারজে বেরশহাো নাববরকে উদ্ধােলারর্ে 

অনুরূ্বত হরয়রি কববে, স ন একটি েবুজ ঘারেে োরূবচবন িীপ েহো ঐ নাববরকে েৃটষ্টরগাচে 

হরয়রি। বনলতা সেনও তাে পাবখ্ে নীরডে মরতা আশ্রয়ময় সচাখ্ েুটি তভ রল জানরত সচরয়রি, 

"এতবেন সকাথায় বিরলন?" 

 

তৃতীয় স্তবকটি স্তগরতাত্রক্তে মরতা মেুৃ উচ্চােরে একটি স্বপ্ন-উরমাচরনে কথা সশানা  ায়। 

কবব জানারচ্ছন (সহমরন্তে) বেন সশষ হরয় সগরল েন্ধযা আরে, ধ্ীরে, ধ্ীেলরয় বশবশেপারতে িভপিাপ 

শরেে মরতা। তখ্ন (বেনর্ে আকাশচােী) বচরলে িানা সথরক সোরেে গন্ধ মুরি  ায়। এ েময় 

পাবখ্রেে ঘরে বফরে আোে তাডা; এেময় (স ন) েব নেীেও ঘরে সফোে বযাকুলতা। পবৃথবীে েব 

আরলা মুরি  ায়; অন্ধকারে সকবল করয়কটি সজানাবক জ্বরল। োোবেরনে জাগবতক েব সলনরেন 

েমাপ্ত হরয়রি; গরিে পাে্িভ বলবপ ততবে; তখ্ন (সকবল) অন্ধকারে বনলতা সেরনে মুরখ্ামুবখ্ বরে 

গি কোে অবেে। 

োবহতযারলাচনা[উৎে েম্পােনা] 

'বনলতা সেন' কববতাটি েম্ভবত ববংশ শতােীে েব বাবধ্ক পটঠত বাংলা কববতাগুরলাে 

একটি। জীবনানরন্দে ববরুরদ্ধ েুরব বাধ্যতাে অবর্র াগ উত্থাবপত হওয়াে সবশ আরগই কববতাটি 

প্রকাবশত হরয়বিল। অথচ সশষ বেককাে কববতায় স  েুগ বম োন্ধযর্াষা পবেলবিত হয় এ কববতায়ও 

তা অনুপবস্থত নয়। বকন্তু এমনই এক েুম বে সোমাবিকতা কববতাটিে অবয়রব পবেবযাপ্ত  া 

পাঠকরক েহরজ আচ্ছন্ন করে; ফরল কববতাটিে আন্তর্বাষয বনরয় বচন্তাে প্ররোেনা পাঠরকে হৃেরয় 

েহরজ প্রশ্রয় লার্ করে না। োধ্ােে পাঠরকে কারি এটি বনিকই একটি সপ্ররমে কববতা বহরেরব 

েমােৃত হরয়রি; অথচ এে মম বমূরল েরয়রি েুগর্ীে ঐবতহাবেকতা। 

এলান স া'র টু সেললন এর েলে োযুজ্য[উৎে েম্পােনা] 

এ কববতাটিে বববর্ন্ন আরলাচনায় বলা হরয়রি স  এিগাে এরলন সপা'ে 'িভ  সহরলন' (বাংলািঃ 

সহরলরনে প্রবত) কববতাটিে েরঙ্গ 'বনলতা সেন' কববতাটিে ববষয়গত োেৃশয েরয়রি,  া সথরক 

প্রতীয়মান হয় স  জীবনানন্দ োশ এই কববতাটি পরড 'বনলতা সেন' কববতাটি েচনায় অনুপ্রাবেত 

হরয়বিরলন। তরব 'বনলতা সেন' এবং 'িভ  সহরলন'-এে মরধ্য স  সমৌবলক পাথ বকয েরয়রি তাও 

ববরবচনা কো হরয়রি। 

অনুবাে[উৎে েম্পােনা] 

সেই পঞ্চারশে েশক সথরক শুরু করে আজ অববধ্ নানা হারত ‘বনলতা সেন’ কববতাটি 

বহভ বাে অনূবেত হরয়রি। প্রথম অনুবােটি করেবিরলন মাটিবন কাকবমযান,  া একটি কববতা 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8_(%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE)&action=edit&section=5
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8_(%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE)&action=edit&section=6
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%8F%E0%A6%A1%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%AA%E0%A7%8B
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8_(%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE)&action=edit&section=7


েংকলরন গৃহীত হরয়বিল। অবযববহত পরেই কবব বনরজ করেরিন এে অনুবাে। আেও  ারেে 

হারত কববতাটি অনূবেত হরয়রি তারেে মরধ্য েরয়রিন েনৎ র্ট্টাচা ব, পুরুরষাত্তম লাল ও শযামশ্রী 

সেবী, মযাবে লযারগা (তরুে গুপ্তে েহর ারগ), বচোনন্দ োশগুপ্ত, হায়াৎ োইফ, মুকুল শম বা, বক্লনিন 

বেবল, আনন্দ লাল, েুকান্ত সচৌধু্েী, ফয়জলু লবতফ সচৌধু্েী, অনুপম বযানাত্রজব, অঞ্জন বেু, ফখ্রুল 

আলম, সজা উইিাে, অরুে েেকাে, বি সক বযানাত্রজব, অবমতার্ মুখ্াত্রজব এবং জয়রেব র্ট্টাচা ব। 

অনুবােগুরলা পাঠ কেরল অনুবােকরেে উপলবিে প্ররর্ে এবং মম বাথ ব অনুধ্াবরন বর্ন্নতা 

প্রবতর্াবেত হয়। েুত্রজত মুখ্াঙ্ক্ষজব তাে ট্রান্সরলশন এজ বিেকর্ােী (১৯৯৪) শীষ বক গ্ররে ৬টি 

অনুবাে বনরয় আরলাচনা করেরিন। [২] জীবনানন্দ োশ মাটিবন কাকবমযানকৃত অনুবারে "পাবখ্ে 

নীরডে মরতা সচাখ্" কথাটিে আিবেক অনুবারে আপবত্ত জাবনরয়বিরলন। অবধ্কাংশ অনুবােক 

প্রথম িরিে ("হাজাে বিে ধ্রে আবম পথ হা াঁটিরতবি পবৃথবীে পরথ") হাজাে বিে বযাপী পথ 

চলারক ঘিমান বতবমান কাল বহরেরব অনুবাে করেনবন। তৃতীয় স্তবরকে েুটি লাইন "পবৃথবীে েব 

েঙ বনরর্ সগরল পাে্িভ বলবপ করে আরয়াজন / তখ্ন গরিে তরে সজানাবকে েরঙ ত্রঝলবমল" এে 

মম বাথ ব রূপায়রন েিম হনবন অরনক অনুবােক। 

 

 

জ্ীবনানন্দ দালের 'বনলতা সেন': 
 

বনলতা সেন কববতাটি প্রথম প্রকাবশত হয় আবিন ১৩৪২/ বিরেম্বে ১৯৩৫ োরল। 

কববতাটি তৎকালীন ‘কববতা’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাবশত হয়, সে েময় কববতা’ে েম্পােক বিরলন 

কবব বুদ্ধরেব বেু। জীবনানন্দ োরশে মতৃভ যে পে পাে্িভ বলবপ সঘাঁরি সেখ্া  ায়, কববতাটি সলখ্া 

হরয়বিরলা ১৯৩৪ েরন। বেটি করলরজে েহকােী সলকচাোরেে চাকবে হাোরনা েরেও কবব তখ্ন 

কলকাতায় বাে কেরিন। জীবনানন্দ রুল কো এক্সােোইজ খ্াতায় বলখ্রতন। কববতাটি আি নম্বে 

খ্াতাে (কবব বনরজই সেই খ্াতাগুরলারক ১,২,৩ করে নম্বে বেরয় োখ্রতন) ২৪ তম পষৃ্ঠায় পাওয়া 

 ায়। কলকাতাে নযাশনাল লাইরব্রবেরত এে পাে্িভ বলবপ েংেবিত আরি। 
  
----------------------------------------------- 
  

োজ্ার বছর ধলর আমি  থ োাঁটটলতমছ  ৃমথবীর  লথ, 

মেিংেল েিুদ্র সথলে মনেীলথর অন্ধোলর িালয় োগলর 

অলনে ঘুলরমছ আমি ; মবমিোর অলোলের ধূের জ্গলত 

সেখালন মছলাি আমি ; আলরা দরূ অন্ধোলর মবদর্ভ নগলর; 

আমি ক্লান্ত প্রাণ এে, চামরমদলে জ্ীবলনর েিুদ্র েলেন, 

আিালর দদুণ্ড োমন্ত মদলয়মছললা নালটালরর বনলতা সেন। 
  

চুল তার েলবোর অন্ধোর মবমদোর মনো, 

িুখ তার শ্রাবস্তীর োরুোয ভ; অমতদরূ েিুলদ্রর ' র 

োল সর্লে সয নামবে োরালয়লছ মদো 

েবুজ্ ঘালের সদে যখন সে সচালখ সদলখ দারুমচমন-দ্বীল র মর্তর, 

সতিমন সদলখমছ তালর অন্ধোলর; বলললছ সে , ' এলতামদন সোথায় মছললন?' 

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6_%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A7%8E_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AB
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A6%A8_%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A6%A8_%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AB%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B2_%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AB_%E0%A6%9A%E0%A7%8C%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AB%E0%A6%96%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2_%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%AE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AB%E0%A6%96%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2_%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%AE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%8B_%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8_(%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE)#cite_note-2


 ামখর নীল়ের িত সচাখ তুলল নালটালরর বনলতা সেন। 
  

েিস্ত মদলনর সেলে মেমেলরর েলের িতন 

েন্ধযা আলে; ডানার সরৌলদ্রর গন্ধ িুলছ সেলল মচল; 

 ৃমথবীর েব রে মনলর্ সগলল  াণ্ডুমলম  েলর আলয়াজ্ন 

তখন গলের তলর সজ্ানামের রলে ঝিলমিল; 

েব  ামখ ঘলর আলে--েব নদী--েুরায় এ-জ্ীবলনর েব সলনলদন; 

থালে শুধু অন্ধোর, িুলখািুমখ বমেবার বনলতা সেন। 
-------------------------------------------------------------- 
  

কববতাে মূল র্াবটিরক অরনরক ১৮৩১ োরল সলখ্া এিগাে এরলন সপা’ে িভ  সহরলন কববতাে োরথ 

তভলনা করেন, তাে িাো অনুপ্রাবেত বরল র্াবরত র্ালবারেন।  াো সপা’ে নাম শুরননবন বা 

ইংরেত্রজ কববতাে প্রবত আগ্রহ কম, তারেে একটি তথয জাবনরয় োবখ্ হবলউরিে জনবপ্রয় নায়ক 

িম হযাঙ্কে বে সলবিবকলাে মুবর্রত এই কববতাংশ আববৃত্ত করেবিরলন। 
  

কববতা বহরেরব সকন গুরুেপূে ব 
  

বনলতা সেন কববতাটিরক বাংলা কববতায় একটি নতভ ন  ুগ এরন সেয়া কববতা বলা হয় 

কােে েবীন্দ্রনারথে প্রর্াব কাটিরয় করোল ুরগে পাাঁচ কবব স  আধু্বনকতাে েন্ধান কেবিরলন তাে 

স াগযতম প্রবতবনবধ্ এই কববতাখ্াবন। অথচ এই কববতায় সকান ববরোহ সনই, েেম্ভ উচ্চােে সনই, 

বনরজে অননযতা সঘাষনা কেবাে সকান েূক্ষ্ম প্ররচষ্টাও সনই। কববতাটিে বুরনাি অতযন্ত বনববড, 

সোমাবিকতাে সমাডরক কবব পুরো মানবের্যতাে পবেভ্রমে আে গন্তবয বনধ্ বােে করে বেরয়রিন 

বতনটি স্তবরকে আঠারোটি লাইরনে মাধ্যরম। কববতাটি পারঠ মরনােম, শেচয়রন ঐবতহযবনর্বে, 

র্ারব বমলরনানু্মখ্। হাজাে হাজাে বিরেে অববোম েন্ধান সশরষ ‘বনলতা সেন’রূপী নােী অথবা 

প্রকৃবতে কারি মানবের্যতাে স্বত্রস্তময় আত্মেমপ বেই কববতাে মূল েুে বহরেরব সববশের্াগ 

পাঠরকে কারি সবরজ ওরঠ। 
  

'বনলতা' সে মছললন 
  

বনলতা সেরনে চভলরক তভলনা কো হরয়রি বববেশা নগেীে আাঁধ্ারেে েহেযময়তাে োরথ, 

মুখ্শ্রীরক তভলনা কো হরয়রি শ্রাবস্তী’ ে কালজয়ী বশি উপাোন বহরেরব। বনলতা’ে সচাখ্ পাবখ্ে 

নীরডে মরতা আশ্রয়োিী, ক্লাবন্ত র্ভ বলরয় সেয়া। মধ্য ুরগে বশি-ঐির বযে ধ্ােক বববেশা’ে অরমাঘ 

আকষ বরেে মরতা তাে চভ রলে সনশা, শ্রাবস্তীে হাজারো স্থাপতয আে লারখ্া বশিীে ে ত্ন-মনবেজ 

মুখ্চ্ছববে মরতা তাে রূপ। োোবেরনে ক্লাবন্ত আে অবোে সপিরন সফরল পাবখ্ স মন েন্ধযায় 

নীরড সফরে তৃবপ্ত পায়, বনলতা’ে সচাখ্ সতমবন। 
  

কবব বনবম বত এই অপাবথ বব নােীে অবয়ব বনম বারে মাটিে পবৃথবীে সকান নােী েেে জবুগরয়রি তাে 

েহেয অরনরকই জানরত চান। েবতযকারেে 'বনলতা সক?' তা বনরয় নানা ধ্েরেে মতবাে এরেরি। 
  



১। সকউ সকউ মরন করেন (আবম এই েরলে) বনলতা সেন নামটিে সর্তে তাে পবেচয় লুবকরয় 

আরি। নামটিে েু’টি অংশ বনলতা আে সেন। বনলতা প্রকৃবত আে সেন নােী। জন্মলগ্ন সথরকই 

মানবজাবত নােী আে প্রকৃবতে কারিই একমাি শাবন্ত খু্াঁরজ সপরয়রি কববে মূল বক্তবয এটিই। এই 

ববষয়টি স্পষ্ট কেরতই কবব এই নামটি সবরি বনরয়রিন, েমোমবয়ক আধু্বনক নােীে নারমে োরথ 

োেৃশয সেরখ্ কবব তাে স্বর্াবজাত সোমাবিকতাে আডাল ততবে করেরিন মাি। 
  

২। বববশষ্ট আমলা আকবে আলী খ্ান তাে 'পোথ বপেতাে অথ বনীবত' বইরয় বনলতা সেরনে 'সেন' 

উপাবধ্ আে তাে বােস্থান নারিাে এই েুইরয়ে েংর ারগ আরেকটি বযাখ্যা হাত্রজে করেরিন। ইনাে 

বযাখ্যাটিও  রথষ্ট কনবর্ত্রন্সং। আকবে আলী খ্ারনে মরত 'নারিাে' শেটিে বযবহাে শুধু্ বনলতা 

সেরনে টঠকানা বনবেবষ্ট কেরত নয়, তাে সপশা বনবেবষ্ট কেরতও। েবলল েস্তারবজ সঘাঁরি সেখ্া  ায় এ 

শতােীে প্রথমবেরক নারিাে কাাঁচারগাোে জনয নয়, ববখ্যাত বিরলা রূরপাপজীববনীরেে বযবোে 

সকন্দ্র বহরেরব। 'সেন' শেটি তাে বংরশে পবেচয় বহন কেরি, সপশা গ্রহে কেবাে পে 'বনলতা' 

নারমে আডারল সে তাে বনরজে আেল নাম সগাপন করেরি। ‘েু’েণ্ড শাবন্ত’ কথাটিে মূল অথ ব 

আবেম অবর্োে, ‘এতবেন সকাথায় বিরলন’ প্রশ্নটি এই হাহাকাে প্রকাশ করে স , কববতাে ‘আবম’ 

আরগ সেখ্া বেরল, বনলতা রূপাজীবা’ে সপশাটি গ্রহে কেরতন না। েুিঃেমরয় সকন পারশ বিরলন না, 

এই হাহাকাে বনলতাে বুক জরুড। আে এই কববতায় আরোবপত 'অন্ধকাে' বরল সেয়, বনলতা 

সেন’সেে আরলারকাজ্জ্বল পবৃথবীরত পাওয়াে েুর াগ সনই। 'অন্ধকারে মুরখ্ামুবখ্ বেবাে' স্মবৃতিভ কু 

োরথ বনরয় পাবখ্ে মরতাই ঘরে বফরে স রত হয়; স খ্ারন অরপিা করে োধ্ােে নােী’। 
  

৩। বকিভ বেন আরগ জীবনানরন্দে িারয়বেে প্রথম অংশ প্রকাবশত হরয়রি কলকাতায়। রূ্রমন্দ্র 

গুরহে কারি জীবনানরন্দে িারয়বে োখ্া আরি। সেই িারয়বেরত বলিারেবে সনািে্ বহরেরব Y নারম 

এক সমরয়ে নাম সলখ্া আরি। জীবনানন্দ তাে বনরজে হস্তািরে বলরখ্ সেরখ্রিন Y=শচী; এই ‘শচী’ 

জীবনানরন্দে গি ‘গ্রাম ও শহরেে গি’ে শচী। িারয়বেে অনযানয পষৃ্ঠা ববরবচনায় রূ্রমন্দ্র গুহ 

বরলরিন, জীবনানরন্দে চাচারতা সবান সশার্নাে প্রবত কবব েবূ বল বিরলন। এই সশার্নাই হরচ্ছন 

ওয়াই বা শচী বা বনলতা সেন। কববে প্রথম কাবযগ্রে ‘ঝো পালক’ কবব এই সশার্না মজমুোেরক 

উৎেগ ব করেরিন। কবব বহরেরব উরপিাে অরনক কটঠন েময়গুবলরত জীবনানরন্দে কববতাে মুগ্ধ 

পাটঠকা বিরলন সশার্না, েেজা বন্ধ করে প্রায়ই কবব সশার্নারক কববতা পাঠ করে সশানারতন। 

অথ বাৎ রূ্রমন্দ্র গুরহে ববরবচনায় বনলতা সেন বনখ্াে সপ্ররমে কববতা। 
  

৪। বনলতা সেন েচনাে পচাত্তে বিে পূবত বরত কলকাতাে আনন্দবাজাে পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ 

প্রকাবশত হরয়রি। সেখ্ারন অরশাক বমি জানারচ্ছন বতবন বনরজ কবব জীবনানন্দ োশরক ত্রজরেে 

করেবিরলন এই ‘বনলতা সেন’ সক? কবব বনলতা সেন সক এই প্ররশ্নে েোেবে সকান জবাব সেন 

বন। শুধু্ বরলরিন, বনলতা সেন নামটি কবব সপরয়বিরলন পত্রিকা সথরক। সে েময় বনবতবক আইরন 

বনলতা সেন নারম এক একজন োজশাহী সজরল বত্রন্দনী বিরলন। সেখ্ান সথরকই কবব এই নামটি 

গ্রহে করেন। এই বনলতা সেন পরে কলকাতাে করলরজ গবেরতে বশিকতা কেরতন। 
  

 

েমবতার বযাখযা 



জীবনানরন্দে কববতাে বযাখ্যা বনরয় তাে জীববত থাকাকারলই সধ্া াঁয়াশাে েৃটষ্ট হরয়রি অরনক। 

একেল তাে কববতা বনরয় করেরিন হাবে তামাশা আরেকেল করেরিন অবত প্রশংো। অবত 

প্রশংোকােীো জীবনানরন্দে কববতারক িা াঁরচে মরধ্য সফরল সেওয়াে সচষ্টা করেরিন। ফরল 

জীবনানরন্দে কববতা েম্পরকব করয়কটি অবত োধ্ােে ধ্ােো ো াঁবডরয়রি। এে একটি হরলা, 

জীবনানরন্দে কববতাে কৃবতে তাে বােীে মবহমায় নয় বেং এে েচনা তশলী আে 

বচিরূপময়তায়। তাে কববতা বনরয় অবর্র াগ আরি এরত সকারনা েশ বন সনই সকবল রূপক 

আে উপমাে িিা। তাই জীবনানরন্দে কববতা বনরয় সকউ মন্তবয করেরিন, “সপৌরষে চন্দ্রারলাবকত 

মধ্যোত্রিে মরতা তাে কাবয কুরহবল কুহরক আচ্ছন্ন।” 

বকন্তু  ত বেন গবডরয়রি জীবনানন্দ বনরয় গরবষো হরয়রি, তাে কববতা বনরয় ধ্ােো বেরল 

 ারচ্ছ। কববতাে প্রবতটি শে আে বারকযে সর্তরে স  বনগুঢ় ইবঙ্গত আরি তা খ্ুাঁরজ সবে 

কেরিন গরবষকো। জীবনানন্দ স মন বনখ্ুাঁত র্াস্করেে মরতা পাথে সকরি অপরূপ েুন্দে মূবত ব 

বনম বাে করেরিন টঠক সের্ারব গরবষরকো তাে মবূত বরক কাাঁিারিডা করে এে সপিরনে েতয 

উেঘািরন সনরমবিরলন।  

বনলতা সেন কববতায় এক নায়ক বকংবা পবথরকে হাজাে বিে ধ্রে পৃবথবীে পরথ 

হা াঁিাে কথা বলা হরচ্ছ, সেই হা াঁিাে অবত োধ্ােে বযাখ্যা বিল হাজাে বিে ধ্রে সপ্রবমকরূপী এক 

পবথক তাে সপ্রবমকারক খ্ুাঁরজ সবডারচ্ছ। বকন্তু কববতায় একিভ  পরেই আবাে বলা হরচ্ছ ‘আবম 

ক্লান্ত প্রাে এক’। সপ্ররমে পরথ সহাঁরি ক্লান্ত সকন সপ্রবমক?তাই বযাখ্যা ো াঁবডরয়রি সপ্রবমক নয় 

বেং এক জন্ম জন্মান্তরেে পরথ ঘুরে সবডারনা এক ক্লান্ত মানুষ। সেই ক্লান্ত মানুরষে  ািা 

বনশীরথে অন্ধকারে বেংহল েমুে সথরক মালয় োগরে। বকন্তু রূ্রগাল বাবধ্রয়রি ববপবত্ত, বেংহল 

েমুে বকংবা মালয় োগে নারম সকারনা োগে বকংবা উপোগরেে অবেে মানবচরি সনই। তরব 

বেংহল নারম একটি িীপ আে মালয় উপিীরপে অত্রস্তে আরি। তাই ধ্ােো করে সনওয়া 

হরয়রি কবব ঐ এলাকাে আরশপারশে োমুবেক এলাকারকই বুত্রঝরয়রিন।পথ হা াঁিাে কথা 

স রহতভ  বরলরিন সেরহতভ  এে তিরেখ্া ধ্রেই হা াঁিরত হরব, আে সেই তিরেখ্া র্ীষেেকরমে 

েবপ বল আে ববপেেংকুল। টঠক আমারেে  জীবরনে পরে পরে আমো স মন ববপেেংকুল পথ 

পাবড সেই, তাে রূপায়ন করেরিন কবব তাে কববতায়। আে জীবরনে পথ চলরত চলরত ক্লান্ত 

হরয় আমো সখ্া াঁজ কবে শাবন্তে, বনব বারেে।  

র্াববনলতারক খ্ুাঁরজ পাওয়া আেরলই অরনক কটঠন করে বেরয়রিন কবব। কববতাে 

প্রবতটি অনুরচ্ছরে ‘অন্ধকাে’ শেটি বযবহাে কো হরয়রি। বনলতাে োরথও কববে সেখ্া হয় 

অন্ধকারেই। সকারনা সকারনা গরবষক বরলরিন, এই অন্ধকাে বনরজরকই বচনরত না পাোে 

অন্ধকাে। বনব বাে বা মুত্রক্ত লারর্ে আগপ বন্ত এই অন্ধকাে সথরক মুত্রক্ত সনই। অরনরকই এই 

কববতায় সবৌদ্ধ েশ বরনে সবশ প্রর্াব সেখ্রত সপরয়রিন। তাই এই অন্ধকােরক বনরজ বচনরত না 

পাোে বকংবা পারপে অন্ধকাে বহরেরবই আখ্যা বেরয়রিন ববরেষকো।  

বনলতা সেন কববতায় েুই প্রাচীন প্রর্াবশালী োজাে নাম পাওয়া  ায়। এরেে একজন 

মগরধ্ে অবধ্পবত বববম্বোে আরেকজন সমৌ ব েম্রাি অরশাক। েুইজনই জীবদ্দশায় সবৌদ্ধ ধ্রম ব 

েীিা বনরয়বিরলন। একজন সবৌদ্ধ ধ্ম ব গ্রহে করে হরয়বিরলন পারপে বশকাে, অনযজন পারপে 



প্রায়ত্রিত্ত কেরত। বববম্বোরেে পুি অজাতশত্রুে বিল সবৌদ্ধ ধ্রম বে প্রবত ববরিষ। তাই 

বেংহােন েখ্ল করে বাবা বববম্বোেরক কাোগারেে অন্ধকারে সঠরল সেন। সেখ্ারন অনাহারে 

মাো  ায় বববম্বোে। অনযবেরক বনরজে সলার্ আে লালোয় কাবু হরয় অরশাক  ুদ্ধ 

বা াঁবধ্রয়বিরলন। বকন্তু 'কবলঙ্গ'  ুরদ্ধে র্য়াবহতা সেরখ্ পাষণ্ড অরশাক সবৌদ্ধধ্ম ব গ্রহে করেন। 

তাই একবেরক পারপে বশকাে বববম্বোে অনযবেরক অনুতপ্ত পাপী অরশাকরক ফুটিরয় তভ রলরিন 

কবব তাে কববতায়। বনলতা সেন কববতাে বযাখ্যায় েীঘ ববেন এই েুই োজাে নামরক 

প্রাচীন ুরগে বনেশ বন বহরেরব সনওয়া হরতা। এে গর্ীরে স  পাপরবাধ্ আে গ্লাবনে ইবতহাে চাপা 

পরড আরি সেটি অবরহবলতই বিল।  

কববতাে আরো গর্ীরে এরেরি েু'েণ্ড শাবন্তে কথা, েু'েরণ্ডে শাবন্ত বেরয় কবব হয়রতা 

এক িেস্থায়ী েম্পরকবে কথা বনরেবশ করেরিন। এেপে বনলতাে চভ রলে সেৌন্দর বে উপমা 

বেরত বগরয় কবব বলরখ্রিন ‘চভল তাে করবকাে অন্ধকাে বববেশাে বনশা’। বববেশাে বনশা বক 

শুধ্ুই বনলতাে চভ রলে সেৌন্দর বে উপমায় বযবহাে কো হরয়রি? নাবক এেও গুঢ় অথ ব 

েরয়রি?কাবলোরেে সমঘেতূ-এ আরি এই প্ররশ্নে উত্তে। খ্ুব সিািরবলা সথরকই কালীোরেে 

েচনাববল পডা শুরু করেবিরলন জীবনানন্দ। আে একিভ  তবলরয় সেখ্রলব  জানা  ায় সমঘেরূত 

প্রাচীন র্ােরতে এই বববেশা নগেীরক উপস্থাপন কো হরয়রি েকল পাপাচারেে সকন্দ্র বহরেরব। 

সপশাোে পবততারেে আশ্রয়স্থল বহরেরবও এই নগেীরক সেখ্ারনা হরয়রি সমঘেরূত।  

তরব বনলতা নামটিে উৎে সকাথায় তা বনরয় কববরক জীবদ্দশায় প্রশ্ন করেবিরলন 

অরশাক বমি। জীবনানন্দ তারক উত্তে বেরয়বিরলন, ১৯৩২ োরলে আরশপারশ আনন্দবাজাে 

পত্রিকায় ‘বনলতা সেন’ নারম এক বন্দীে খ্বে িাপা হরয়বিল, সেই খ্বেটি বতবন পরডবিরলন, 

নামটিও সেখ্ান সথরকই।বনলতাে নারমে োরথ কববতায় একটি শহরেে নাম উতরপ্রাতর্ারব 

জবডরয় আরি, সেটি হল নারিাে। এমনবক কবব বনরজ 'বনলতা সেন' কববতাে ইংরেত্রজ 

অনুবারে 'Banalata Sen of Natore' বলরখ্রিন।তরব উত্তেবরঙ্গে এই শহরে কবব কখ্রনা 

বগরয়বিরলন তাে েোেবে প্রমাে পাওয়া  ায় না। বেনবলবপরত না থাকরলও হয়রতা ঘুরেও 

আেরত পারেন সকারনা কারল। নারিাে শহরেে আরশপারশ বড বড জবমোেরেে 

পৃষ্ঠরপাষকতায় েীঘ বকাল ধ্রে এই শহেটি বিল পবততারেে েবরচরয় বড সকন্দ্র। 

 

আে কববতায় আরো উরেখ্ কো হরয়রি বনলতা সেরখ্রিন অন্ধকারে, পাশাপাবশ 

বেরয়রিন েুেরণ্ডে শাবন্ত। এইেব চাববকাটঠরক একত্রিত করে সকারনা সকারনা ববরেষক বনলতা 

সেনরক র্ারগযে োরথ লডাইরয় পোত্রজত এক সেহপোবেনী বহরেরবই সেবখ্রয়রিন। বনলতা 

সেন কববতায় জীবনানরন্দে বযবহৃত সববশের্াগ উপমাই পাপাচারেে বেরক বনরেবশ কেরি, 

বনিয় কবব কাকতালীয়র্ারব এগুরলারক একি করেনবন। এমনবক কববে বেনবলবপ সঘাঁরি তাে 

পবততালরয়  াবাে বে বনাও পাওয়া  ায়  বেও সেটি বেেীরত, নারিারে নয়। 

কববতাে একটি লাইরন আরি ‘এতবেন সকাথায় বিরলন’। এে বযাখ্যায় সকউ সকউ 

বলরিন কববতাে নায়করক বনলতা আরগ সথরকই বচনরতন, েীঘ ব ববেবতরত সেখ্া হরয়রি তাই 



প্রশ্ন কেরি এতবেন সকাথায় বিরলন। তরব অনয অরনরকই বযাখ্যা করেরিন, এই প্ররশ্নে মাধ্যরম 

বনলতা নায়রকে সপ্রম প্রতযাখ্যান কেরিন। কােে নায়ক বনলতা সেরনে জীবরনে আোে 

আরগই এমন অপ্রীবতকে বকিভ  ঘরি সগরি,  াে ফরল তাে সপ্রম গ্রহে কো আে েম্ভব নয়, 

শুধ্ুমািই েু'েণ্ড শাবন্তই র্েো। তাই েুিঃখ্ আে প্রতযাখ্ারনে েুে বমরশ আরি এই প্ররশ্ন। হয়রতা 

সেই র্ালবাোে নায়রকে োরথ আরো আরগ সেখ্া হরল এই পরথ আোে েেকাে হত না 

বনলতাে। তরব কবব বনলতাে সচারখ্ে বে বনা বেরত বগরয় বলরখ্রিন 'পাবখ্ে নীরডে মরতা সচাখ্ 

তভ রল'। এই উপমায় সচারখ্ে সেৌন্দর বে সচরয় সববশ তভ রল ধ্ো হরয়রি বনলতাে সচারখ্ সেখ্া 

র্ারলাবাো আে আশ্ররয়ে আিারেে কথা।  

কববতাে সশষ করয়ক লাইরন সেখ্া  ায় পাবখ্রেে নীরড সফোে কথা, জীবরনে েব 

সলনরেন ফুবেরয় আোে কথা। বনলতা সেন কববতাে নায়রকেও হয়রতা ঘে আরি, েব 

সলনরেন বমটিরয় তাডা আরি ঘরে বফরে  াবাে। বকন্তু ঘরে বফরে সগরল বক বনলতা সেন সথরক 

তাে মুত্রক্ত বমলরব, নাবক এই েিেমরয়ে এক অরূ্তপূব ব র্ারলাবাো বচেজীবন তাডা করে 

সবডারব নায়করক।  

থালে শুধু অন্ধোর, িুলখািুমখ বমেবার বনলতা সেন    

অন্ধকারে েুেণ্ড শাবন্ত সেওয়া বনলতা সেন বচেকাল নায়রকে হৃেয় অবধ্কাে করে 

সেরখ্রি, জন্ম-জন্মান্তরেে বা াঁধ্রন জরুড আরি সেই সপ্রম। তাই বনলতা সেনরক সকউ পবততা 

বরল আখ্যা বেরয়রিন, সকউ বরলরিন এে বাস্তব বর্বত্ত সনই, এটি শুধ্ুই একটি আধ্যাত্রত্মক 

অত্রস্তে,  াে সচারখ্ সপ্রম বিল বকন্তু েুইজন েুইজনরক কারি সচরয়বিল বকন্তু পাওয়া হরয় 

উরঠবন। 

সকউ সকউ এই কববতারক কববে জীবরনে সপ্রবমকা সশার্নাে োরথ তভলনা বেরয়রিন। 

জীবনানরন্দে অিবয়েী খ্ুডতভ রতা সবান সশার্না এবং জীবনানন্দ েুজরনই েুজনরক 

র্ারলাবােরতন। তরব োমাত্রজক বা াঁধ্াে কথা মাথায় সেরখ্ এই েম্পকব সকারনা পবেেবত পায়বন। 

তরব বাবকিা জীবন কববও সশার্নারক র্ভলরত পারেনবন, পাবেবাবেক জীবরনও খ্ুব একিা েুখ্ী 

হরত পারেনবন বতবন। তাই েব সলনরেন সশষ করে ক্লান্ত হরয় কববতাে নায়রকে মরতাই  নীরড 

বফরে সগরলও প্রবতটি অন্ধকােই হয়রতা বনলতা সেরনে কথা মরন কবেরয় সেয় কববরক 

বােবাে। সেই বনলতা সেন কারো সচারখ্ পবততা, কারো সচারখ্ না পাওয়া সপ্রবমকা।  

 

 

 


	শিরোনাম[উৎস সম্পাদনা]
	অর্থক্রম[উৎস সম্পাদনা]
	সাহিত্যালোচনা[উৎস সম্পাদনা]
	এলান পো'র টু হেলেন এর সঙ্গে সাযুজ্য[উৎস সম্পাদনা]

	অনুবাদ[উৎস সম্পাদনা]
	জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন':
	কবিতার ব্যাখ্যা
	থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন

