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জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির কতব। প্রকৃতির রহস্যময় সস্ৌন্দর্ য িাাঁর কতবিার মূলগি সপ্ররণা। তিতন জাননন 

তবতিত্র তববিযননর মনযযও প্রকৃতি িাাঁর রূপ-রস্-গন্ধ কখনই হাতরনয় সেলনব না। তিতন র্খন থাকনবন না 

িখনও প্রকৃতি িার অেুরন্ত ঐশ্বর্ য তননয় মানুনের স্বপ্নস্ায ও কল্পনানক িৃপ্ত কনর র্ানব। আনলািয অংনশ 

কতব প্রকৃতির এই মাহাত্ম্যনক গভীর িৃতপ্ত ও মমনের স্নে উপস্থাপন কনরনেন। আতম িনল র্াব বনল ... 

লক্ষ্মীটির িনর - পৃতথবীনি সকউই তিরস্থায়ী নয়। প্রনিযক মানুেনকই এক স্ময় িনল সর্নি হয়। তকন্তু 

তশতশনরর জনল িালিা েুল তভনজ সর্ রহস্যময় সস্ৌন্দর্ য ও আননন্দর তবস্তার কনর িনল রু্গ-র্ুগানন্ত িার 

সকাননা অবনশনে সনই। আর সস্ই তশতশনরর জনল সভজা িালিা েুনলর গনন্ধর সেউ প্রবাতহি হনি থাকনব 

অনন্তকালবযাপী। কতবর এই সবানযর মনযয প্রকৃতির এক শাশ্বিরূপ মিূয হনয় উনেনে সর্খানন লক্ষ্মীনপাঁিাটির 

মমনের অনুভাবনাও যরা তদনয়নে অস্াযারণ এক িাৎপনর্ য। এতশতরয়া যনুলা আজ ... - মানুনের গড়া পৃতথবীর 

অননক স্ভযিা তবলীন হনয় সগনে। এতশতরয় ও সবতবলনীয় স্ভযিা এখন ধ্বংস্সূ্তপ োড়া তকেু নয়। তকন্তু 

প্রকৃতি িার আপন রূপ-রস্-গন্ধ তননয় তিরকাল প্রাণময় হনয় থানক। প্রকৃতির মনযয তবতিত্র গনন্ধর আস্বাদ 

মৃদুমন্দ সকালাহনলর আনন্দ, িার অন্তগ যি অেুরন্ত সস্ৌন্দর্ য কখনই সশে হয় না। আনলািয অংনশ 

জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির এই তিরকালীন সস্ৌন্দর্ যনক সবানযর এক তবস্ময়কর শক্তিনি উপস্থাপন কনরনেন। 

 

প্রকৃতির তনয়নম মানুে এই পৃতথবী সথনক তবদায় তননলও তবদায় সনয় না প্রকৃতি ও মানুনের স্বপ্ন। স্ভযিা 

একতদনক সর্মন ধ্বংস্ হয় অনযতদনক িনল িার তবতনম যাণ। মরণশীল বযক্তিমানুে মৃিুযর সকানল েনল পনড় 

তকন্তু প্রকৃতিনি থানক তিরকানলর বযস্তিা। মানে থানক িঞ্চলিা, িালিােুনল পনড় শীনির তশতশর, 

লক্ষ্মীনপাঁিার কনে ধ্বতনি হয় মেলবািযা, সখয়াননৌকা িনল নালানদীনি অথ যাৎ সকাথাও থানক না সস্ই মৃিুযর 

সরশ। েনল মৃিুযনিই স্ব সশে নয়, পৃতথবীর বহমানিা মানুনের স্াযারণ মৃিুয সরায করনি পানর না। 

প্রকৃিপনে মানুনের মিুৃয আনে তকন্তু এ জগনি সস্ৌন্দনর্ যর মৃিুয নাই, মানুনের স্বনপ্নর মরণ নাই। এই তিরন্তন 

কথাই এই কতবিার মূলভাব। 
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