
াভবা 

কাজী নজরুর াআরাভ 

াঅধুভনক ফাাংরা কভফতায় ভফদ্রাদ্য ধ্বজা তুদ্র, পৌরুদ্লয াঅস্ফারদ্ন ভদগন্ত কাাঁভদ্য় জড়ত্ব ও াফাদদ্ক কাটিদ্য় 

কভফ নজরুদ্রয াঅভফবভ াফ। যফীন্দ্র-ভেদ্গয কভফ দ্য়ও পেভ, াধ্যাত্মফাদ, পৌন্দর্্ দ্মদ্ফাধ েভৃভত কাব্য-েতযয় পেঁদ্ড় 

পমাদ্ধা নজরুর াভভযক হুঙ্কায ভদদ্য়াআ াঅত্মেকা কদ্যভছদ্রন। এাআ নফীন েভতবাদ্ক স্বাগত জাভনদ্য় যফীন্দ্রনাথ 

ভরদ্েভছদ্রন – ‘াঅয় চদ্র পয ধূভদ্কতু...’। নজরুদ্রয ভযচদ্য় এাআ ‘ধূভদ্কতু’ ভফদ্লণটি তাাঁয কাব্যত্তায় 

ভজ্জাগত দ্য় ভভদ্ াঅদ্ছ।  

কভফ নজরুদ্রয েথভ েকাভত কভফতা ‘ভৄভি’, ১৩২৬ াদ্র ‘ফঙ্গীয় ভৄরভান াভতয ভিকা’য শ্রাফণ 

াংখ্যায় েকাভত দ্য়ভছর। ১৯২২ াদ্র তাাঁয েথভ কাব্য ‘াভিফীণা’ েকাভত দ্য়ভছর। তাাঁয ান্যান্য কাব্যগুভর 

র – ‘পদারন চাাঁা’ (১৯২৩), ‘ভফদ্লয ফাাঁভ’ ও ‘বাঙায গান’ (১৯২৪), ‘পুদ্ফয াওয়া’ ও ‘পভণ ভনা’ 

(১৯২৫), ‘ফভ াযা’ ও ‘ভচত্তনাভা’ (১৯২৬), ‘ভজঞ্জীয’ (১৯২৮), ‘ন্ধ্যা’ ও ‘চক্রফাক’ (১৯২৯), ‘েরয় 

ভো’ (১৯৩০), ‘নতুন চাাঁদ’ (১৯৪৫), ‘ভরু বাষ্কয’ (১৯৫০), ‘পল ওগাত’ (১৯৫৮) – উদ্েেদ্মাগ্য। 

নজরুদ্রয ভৄখ্য ভযচয় কভফ – তদ্ফ ভতভন কদ্য়কটি উন্যা (‘ফাাঁধন াযা’, ‘কুদ্ভরকা’, ‘ভতুয ক্ষুধা’), েফন্ধ্ 

এফাং োয় াঅভটি নাটক (‘ভঝভরভভভর’, ‘াঅদ্রয়া’, ‘পুতুদ্রয ভফদ্য়’, ‘ভধুফারা’, ‘ভল্পী’) ভরদ্েভছদ্রন। 

নজরুদ্রয ভভধক ভযচয় ও জনভেয়তা াংগীদ্তয ধাযাদ্তও। নজরুদ্রয াভতয সৃভিয ফভ  ভাি কুভড় ফছদ্যয 

(১৯২২ - ১৯৪২)। ১৯৪২ াদ্র দুযাদ্যাগ্য ব্যভধদ্ত ফাক  ভি াযাফায য োয় পচৌভি ফছয জীফন্মৃত াফস্থায় 

পথদ্ক ১৯৭৬ াদ্র তাাঁয ভতুয য়। নজরুদ্রয াফদানদ্ক শ্রদ্ধা জাভনদ্য় ফাাংরাদ্দ যকায তাাঁদ্ক ‘জাতীয় কভফ’ 

ভর্্ মা২দায় ভূভলত কদ্যদ্ছ।   

কভফতা ভযচয়  
‘াভফা’ কভফতাটি কাজী নজরুর াআরাদ্ভয ‘পদারন চাাঁা’ কাদ্ব্যয ান্যতভ পশ্রষ্ঠ কভফতা। ড. সুনীর 

কুভায গুদ্েয পরো ‘নজরুর চভযত ভান’ গ্রদ্ে ‘পদারন চাাঁা’ কাব্য যচনাকাদ্র কভফয ভানভক ভযচদ্য়য 

াঅাংভক ভযচয় াওয়া মায় । ড. সুনীর কুভায গুে ভরদ্েদ্ছন – ‘... নজরুদ্রয েথভ ভফফাদ্য ব্যথভ তা এফাং 

েভীরায দ্ঙ্গ েণয় ব্যাাদ্যয াংয় ও াভনশ্চয়তা তাাঁয কভফত্তাদ্ক ভফচভরত ও উদ্েভরত কদ্য। ‘পদারন চাাঁা’য 

ভদ্ধ্য কভফয পেভ ম্পভকভ ত াভস্থয ভানভকতা ধযা দ্ড়দ্ছ। পেভভদ্কয ভফভচি েণয়রীরা ও তায ভান াভবভান, 

াধৄযাগ ভফযাগ, েন্দ্ব াংয় েভৃভত ফ যকভ বাফাআ ‘পদারন চাাঁা’ কাদ্ব্য ভফধৃত দ্য়দ্ছ।’ এাআ তথ্যসূিটি 

‘াভবা’ কভফতাটি াদ্েয একটি াভবভৄে ভনদ্দভ  কদ্য। তদ্ফ কভফ-য েতযক্ষ জীফদ্নয দ্ঙ্গ কভফতা-পক ভভভরদ্য় 

াে কযদ্র কভফতায াঅত্মঘাত দ্য় ড়দ্ফ – তাাআ তদ্থ্য নয়, াদ্েয াভবভৄেটি কভফতা পথদ্ক ভনফভ াচন কযদ্ত 

দ্ফ।  

 ‘াভবা’ কভফতাটি উত্তভ পুরুদ্লয জফানীদ্ত একজন পেভভদ্কয ফয়ান। এাআ ফয়াদ্নয দুটি ভদক যদ্য়দ্ছ 

– াঅগাভীদ্ত ফা বাফী ভফযদ্য ভধ্য ভদদ্য় পেভভকা উরভি কযদ্ফ পেভ ও পেভভদ্কয শূণ্যতা এফাং াঅজদ্কয 

উদ্ক্ষায েভতপর াঅগাভী ভদদ্ন ভফযদ্য পফদনা ভনদ্য় াঅদ্ফ – পাআ ভফয তাদ্ক (পেভভকাদ্ক) দগ্ধীভূত 

কযদ্ফ। কভফতায েভ স্তফদ্কয কভফতায নায়ক ফদ্রদ্ছন –  

‘ড়দ্ফ ভদ্ন, প পকান যাদ্ত  

এক তভযদ্ত ভছদ্র াদ্থ, 

এভভন গাদ্ঙ ভছর পজায়ায,  

নদীয দুধায এভভন আঁধায,’  

এাআ ফাচদ্ন একটি াআভঙ্গতসূি াওয়া মায় – কভফতায নায়কদ্ক পেঁদ্ড় তায পেভভকা চদ্র ভগদ্য়দ্ছ, পাআ পফদনায় 

এফাং ভপদ্য াফায াঅায (১১তভ স্তফক) াভবব্যভি কভফতায় ফুদ্ট উদ্েদ্ছ।  



কভফতায াে ভফদ্েলণ 
কভফতাটিদ্ত এগাযটি স্তফক াঅদ্ছ। েভতটি স্তফক নয় ঙভিয ভফদ্ল য্যায় ভফন্যস্ত দ্য়দ্ছ এফাং েভতটি 

স্তফদ্কয পদ্ল একটি ধ্রুফ দ্দয ভদ্তা ঙভি উচ্চাভযত দ্য়দ্ছ – ‘বুঝদ্ফ পভদন বুঝদ্ফ’।  

 েথভ স্তফদ্কয শুরু দ্য়দ্ছ একটি ভফযদ্য সুয ভদদ্য়। পেভভকা তাদ্ক পেঁদ্ড় চদ্র ভগদ্য়দ্ছ এফাং কভফতায 

নায়কও একভদন থাকদ্ফ না ফা ভফযদ্য দদ্ন ভাযা মাদ্ফ – পভদন পেভভকা পুনযায় ভপদ্য াঅদ্ত চাাআদ্র ফা 

তাদ্ক খাঁ জদ্র পকাথাও াঅয াদ্ফ না। তাাআ াঅজ নয়, কার নয়, পকানও একভদন মেন পেভভকা উরভি কযদ্ফ 

য়দ্তা পভদন কভফতায নায়ক াঅয থাকদ্ফ না – পাআ শূণ্যতায ভদদ্ন তায ভল্য পেভভকা বুঝদ্ত াযদ্ফ। 

পেভভদ্কয শূণ্যতা উরভি কদ্য পেভভকা ‘াস্তাদ্যয ন্ধ্যাতাযা’য কাদ্ছ মেন ন্ধ্ান চাাআদ্ফ তেন েকৃত পেভ ও 

পেভভকদ্ক বুঝদ্ত াযদ্ফ। কভফতায এাআ সূচনা ভদ্ন কভযদ্য় পদয় ‘বফষ্ণফ দাফরী’য যাভধকায াভবাদ্ক। েফাী 

কৃদ্ষ্ণয ভফযদ্ ভফযভণী যাধা ফদ্রভছর ‘ভভযয়া াআফ ভিনদ্ন্দয নন্দন পতাভাদ্য কভযফ যাধা’ ভকাংফা যাধা পফদ্ তুভভ 

মেন মভৄনায় জর াঅনদ্ত মাদ্ফ তেন ‘ভিবঙ্গ াআয়া ভৄযরী ফাজাফ’ – এবাদ্ফ ভনদ্জয ভফয এফাং উদ্ভক্ষত 

াভস্তদ্ত্বয ভল্য পফাঝাদ্ত পচদ্য়দ্ছ।  

 পভদন য়দ্তা তুভভ ‘ছভফ াঅভায বুদ্ক পেঁদ্ধ’ ভরু, কানন, ভগভয, াগয, াঅকা, ফাতা ফ জায়গায় 

াঅভাদ্ক খাঁ জদ্ফ – ‘বুঝদ্ফ পভদন বুঝদ্ফ’। াধৄন্ধ্াদ্নয এাআ স্থাঙ্গুভর ভনদ্দভ  কদ্য ভফযদ্য পফদনায় পৃভথফী ভেন 

কদ্য ভেয়তভদ্ক ভপদ্য াফায ফানায়।  

কভফতায ভেতীয় স্তফদ্ক ঘুভভদ্য় থাকা ফা াদ্চতদ্নয ভদ্ধ্য ভফযদ্য পফদনায কথা ফরা দ্য়দ্ছ। পভদন 

পেভভকা াধৄবফ কযদ্ফ স্বদ্েয ভদ্ধ্য ‘কাায পমন পচনা পছাাঁয়ায়’ তায ঘুভ পবদ্ঙ মাদ্ফ এফাং বুদ্ক ছভক রাগদ্ফ। 

তেন য়দ্তা াধৄবফ কযদ্ফ ‘াঅভভাআ এদ্ / ফধৄ বুদ্কয পকারটি পেঁদ্ল’। যাদ্তয েদ্ঙ্গ দুটি েঙ্গ উদ্ে াঅদ্ 

–  ভেয়তভ-ভেয়তভা যস্পযদ্ক তেন েথভত াযীভযকবাদ্ফ ভনভফড় াঅভরঙ্গদ্ন কাদ্ছ ায়, ভেতীয়ত ফাভযক ফা 

াাংাভযক ফ সুে-দুাঃে, াওয়া না াওয়া, ভকাংফা দূযত্ব ঘুদ্চ ভগদ্য় উবদ্য় ভানভকবাদ্ফও ভনকদ্ট াঅদ্।           

কভফ দ্চতনবাদ্ফ ম্পদ্কভ য ভেতীয় চরনটিদ্ক াআভঙ্গত কদ্যদ্ছন। বজভফকতা নয় পেভ পদদ্ক াঅধায কদ্যও এক 

ভানভক ম্পকভ , তাাআ কভফয রক্ষয। পাআ তেন ভেয়তভদ্ক ভনভফড় াঅভরঙ্গদ্ন াঅকদ্ড় ধযদ্ত ভগদ্য় বুঝদ্ফ – 

‘শূণ্য য্যা ! ভভথ্যা স্বন !’ – এ পমন বফষ্ণফ দাফরীয ‘বাফ ভিরন’। তেন পেভভকা বুঝদ্ফ দূদ্য পেদ্র 

পদওয়া ভফযদ্য ‘পফদনা’।  

তৃতীয় স্তফদ্ক গাদ্নয পযওয়াদ্জয ভয় ভফযদ্য াধৄবদ্ফয কথা ফরা দ্য়দ্ছ। ‘পাআ পম ভথক তায 

পোদ্না গান না ?’ – এাআ ভজজ্ঞাায সূদ্ি জানা মায় কভফতায নায়ক একজন সুয স্রিা গায়ক ভছদ্রন এফাং তায 

কাদ্ছ গান পোয সূদ্িাআ উবদ্য়য পেভ গদ্ড় উদ্েভছর। গাদ্নয পাআ পযওয়াদ্জয ভয় ‘পাাদ্গ’য কথা ভদ্ন 

ড়দ্ফ – াঅয পফদনা ব্যি দ্ফ াব্যি বালায়, গাদ্নয সুদ্য (পফাগ)। তেন বুঝদ্ফ কতোভন ‘পাাঁভক’ ভদদ্য়ছ। 

তেন পেভভকায কন্ঠ জুদ্ড় পফদনায সুয ফাজদ্রও – 

   ‘াশ্রু-াযা কঠিন আঁভে 

    ঘন ঘন ভৄছদ্ফ – 

    বুঝদ্ফ পভদন বুঝদ্ফ।’ 

কভফতায েথভ ভতনটি স্তফদ্কয য কভফ নজরুর পেদ্ভয পফদনাদ্ক ঋতু বফভচদ্িয রূ ভদদ্য়দ্ছন। ফলভ ায 

েরয়ঙ্কযী রূদ্য াফাদ্ন েকৃভতদ্ত পনদ্ভ াঅদ্ যদ্তয য, ছভড়দ্য় দ্ড় ভউভরয সুফা। ফাাংরায ঘদ্য ঘদ্য 

পফদ্জ ওদ্ে ভভরদ্নয সুয। পাআ ভেয় ঋতুদ্ত ‘তুরদ্ত প ফুর (ভউভর) গাাঁথদ্ত ভারা কাাঁদ্ফ পতাভায কঙ্কণ’। 

পভদন কল্পনা কযদ্ফ ভউভরয াদা স্তূদ্য ভনদ্চ াভয়ত যদ্য়দ্ছ ‘পভায ভাভধ’। পভদন তুভভ পেঁদ্দ উেদ্ফ এফাং 

াঅভায ভতুয ভফদ্েদ্দ পতাভায ‘বুদ্কয ভারা কযদ্ফ জ্বারা’ – ‘বুঝদ্ফ পভদন বুঝদ্ফ’।  

যদ্তয াঅদ্যক ভচি াওয়া মায় ভভদ্যয পছাাঁয়ায়। পাআ ভনাঃব্দ ভভয ড়ায যাদ্ত াঅদ্যক পেভভদ্কয 

বুদ্ক ভাথা পযদ্ে ভভরদ্নয াঅঘ্রাণ তুভভ পদ্ত চাাআদ্ফ। ভকন্তু পাআ যীযী ভভরদ্নয য উরভি কযদ্ফ পেদ্ভ 



উৎগীকৃত ‘এাআ ভযণ-দ্থয মািী’পক। ভেতীয় পেভভদ্কয কাদ্ছ না াওয়া পেদ্ভয পফদনায় পভদন াঅভায পেভ 

ফা াঅভাদ্ক বুঝদ্ফ। পেভভদ্কয ফয়াদ্ন, কভফয বালায় – 

‘েঁধুয বুদ্কয যদ্ন 

াঅভায য াঅনদ্ফ ভদ্ন – 

ভফভলদ্য় ও বুক উেদ্ফ – 

বুঝদ্ফ পভদন বুঝদ্ফ।’  

ফিদ্ব্যয দুটি াআভঙ্গত যদ্য়দ্ছ – েথভ পেভভদ্কয ভল্য উরভি কযদ্ফ এফাং ভেতীয় পেভভদ্কয বুদ্কয াঅভরঙ্গদ্ন 

উরভি কযদ্ফ ধলভ কাভ স্পভ । পাআ ধলভ কাভ স্পদ্ভ  পেভভকা উরভি কযদ্ফ নাযীয লুভন্ঠত াআজ্জত।  

ভভরদ্নয াঅকুভত পফাঝাদ্ত ীদ্তয ঋতু-ভচদ্ি কভফ পদভেদ্য়দ্ছন একাকী য্যায পফদনা। ীদ্তয যাত 

াঅদ্ফ ভকন্তু কভফতায নায়ক ফা পেভভক পুরুল ভপদ্য াঅদ্ফন না। পাআ ীদ্তয যাদ্ত একাকী য্যায় পেভভকা 

উরভি কযদ্ফ –  

   ‘পতাভায সুদ্ে ড়ত ফাধা থাকদ্র পম-জন াদ্বভ, 

      াঅদ্ফ নাদ্কা াঅয প।’ 

এযযাআ নায়ক উচ্চাযণ কদ্যদ্ছ পেভভকায েতযাখ্যানদ্ক। একদা এাআ ীদ্তয যাদ্ত, ভভরদ্নয উষ্ণ য্যায় ‘ভৄে 

ভপভযদ্য় থাকদ্ত ঘৃণায়’। াঅয পাআ ঘৃণাদ্ক পেভভক পুরুল ‘ভফছানায়’ াঠিদ্য় ভদত – য়দ্তা ঘৃণায পফদনায় 

পচাদ্েয জদ্র াঠিদ্য় ভদত ভফছানায়। পাআ ভফছানায় শুদ্য় াঅজ (ীদ্তয যাদ্ত) পেভভকায কাদ্ছ সুদ্েয য্যা দ্য় 

উদ্েদ্ছ কাাঁটা ভফছাদ্না য্যা।  

 পেভভদ্কয েভত ঘৃণায কথা ফরায পেভভক পুরুল দূদ্য চদ্র ভগদ্য়দ্ছন। াথভ াৎ এগায স্তফদ্কয কভফতায এাআ 

ভধ্য ফা ছয় াংখ্যক স্তফদ্ক ভফদ্েদ্দয কথা ফরা দ্য়দ্ছ। কাকতারীয়বাদ্ফ এাআ ভফদ্েদ্দয স্তফক ভবভত্তক েঙ্গ 

নাটদ্কয ঞ্চভন্ধ্-য ক্লাাআম্যাক্স তুল্য দ্য় উদ্েদ্ছ।  

 কভফতায েভ স্তফদ্ক নদীদ্ক জীফন ও নদীয পজায়াযদ্ক পমৌফদ্নয উভাদ্ন কভফ পেদ্ভয ভফদ্েদদ্ক 

পদভেদ্য়দ্ছন। পেভভকায যীদ্য াঅফায পজায়ায াঅদ্ফ, তেন ান্য পকউ তায নভভ -চযী দ্ফ – পমৌফদ্নয যীযী 

কাভনায় পেভভকা ভৄেয দ্য় উেদ্ফ। পভদন য়দ্তা পেভভকায ভদ্ন ড়দ্ফ – এভন ভদন, এভন ভভরদ্নয ভদন, 

এভন ভধু ফন্ত পকান একভদন এদ্ভছর। পেভভদ্কয কথায় – ‘এভভন গাদ্ঙ ভছর পজায়ায, / নদীয দুধায এভভন 

আঁধায, / পতভভন তভয ছুটদ্ফ –’। য়দ্তা পাআ ভভরনঘন উদ্দাভতায ভাদ্ঝ এাআ পুযাতন পেভভকদ্ক ভদ্ন ড়দ্ফ। 
ভভরদ্নয সুয পভদন াব্যি কান্না ভনদ্য় াঅদ্র ‘বুজদ্ফ পভদন বুঝদ্ফ’।   

 কভফতায ািভ স্তফকটি পমন েভ স্তফদ্কয যফতী কথা। ভধুদ্রাবী পভৌভাভছ পমভন ভধু ান কদ্য উদ্ড় 

মায় – কভফতায নায়ক পতভভন ভচিকদ্ল্প ভেতীয় পেভভদ্কয স্ববাফ তুদ্র ধদ্যদ্ছন। ভেতীয় পেভভক পমভদন পতাভাদ্ক 

াফদ্রা কযদ্ফ পভদন ‘বাঙদ্ফ পতাভায সুদ্েয পভরা’। পভদন ভয় থভদ্ক মাদ্ফ, ‘দীঘভ  পফরা কাটদ্ফ না াঅয’। 

পভদন পেদ্ভয াঅঘাত বুঝদ্ফ – পভদন ‘ভযণ দ্ন ভেঝদ্ফ’। পাআ ভতুয মন্ত্রণায াঅঘাদ্ত ‘বুঝদ্ফ পভদন বুঝদ্ফ’।  

 কভফতায নফভ স্তফদ্ক বচি যাদ্ত পদারন চাাঁা ফুদ্ট ওো ফা াঅকাদ্ তাযা ঝরভদ্র যাদ্তয ভচদ্ি 

পফদনাদ্ক কভফতা-ভচদ্ি এঁদ্কদ্ছন। েকৃভত মেন েচণ্ড পযৌর ভকযদ্ণ ঝরদ্ ওদ্ে, ফদ্ন্তয াজ াফলুে য় – 

পাআ েভতকূর ভযদ্ফদ্ নতুন োদ্ণয উন্মাদনা ভনদ্য় াঅদ্ চম্পা ফা চাাঁা ফা পদারন চাাঁা। াঅফায ভদদ্নয াঅদ্রা 

ভনদ্ব পগদ্র াঅকাদ্, ভফদ্লত পভঘ শূণ্য াঅকাদ্ তেন তাযায পভরা। এাআ ফসুন্ধ্যায় পভদন য়দ্তা পেভভক 

থাকদ্ফ না – ভতুযয যদ্রাদ্ক ভগদ্য় ভপদ্য াঅদ্ফ পদারন চাাঁা ফা াঅকাদ্য তাযায়। পভদন এাআ ফুর ফা তাযায় 

তাযায় ভফযভত পেদ্ভয পফদনা ফাজদ্ফ।   

 ফদ্ন্তয দাফদাদ্য য মেন বফাদ্েয ভনদাঘ ানদ্ফ, উেদ্ফ েরয় ঝড় তেন পেভভকা াত ফাড়াদ্ফ াত 

ধযদ্ত – পাআ ক্ষদ্ণ বুঝদ্ফ েতযাখ্যাত পেভদ্ক, বুঝদ্ফ পেভভকদ্ক। াঅদ্ফ ঝড়, নদীদ্ত তুপাদ্নয নাচ, কর 

ফাাঁধন ভেঁদ্ড় মাদ্ফ, ঝদ্ড়য ঝাদ্ট কুটিয পেঁদ্ উেদ্ফ, বদ্য় বুদ্ক কান্না াঅদ্ফ – তেন ড়দ্ফ ভদ্ন ‘পনাআ প 

াদ্থ / ফাাঁধদ্ত বুদ্ক দুাঃে-যাদ্ত’। োকৃভতক পাআ ভফদ্দয ভাদ্ঝ দ্ড়ভীকা ণীদ্জড় গাদ্র চুম্বন চাাআদ্ফ, চাাআদ্ফ 



াঅদয, ‘ভাগদ্ফ পছাাঁয়া’ – পভদন পেভভকদ্ক েতযাখ্যাদ্নয পফদনা বুঝদ্ফ। ভফযদ্য এাআ াধৄলদ্ঙ্গ ‘বফষ্ণফ 

দাফরী’য ভাথুয র্্ মা্ায় স্মযদ্ণ াঅদ্। ফলভ ায ভফযদ্ ভফদ্যাভতয যাভধকা ফদ্র উদ্েদ্ছ – ‘এ বযা ফাদয ভা 

বাদয শূণ্য ভভন্দয পভায’ এফাং তায উরভি ‘পাটি মাওত ছাভতয়া’। াঅদ্রাচয কভফতায পাআ পেভভকায ভদ্ন 

যাভধকায ভদ্তা পেদ্ভয যভত পথদ্ক াঅযভতয উত্তযণ ঘদ্টভন – ফাআ নায়দ্কয ভনভভ াদ্ণ পফদনায ভচি আঁকা দ্য়দ্ছ।  

 কভফতায একাদ তথা পল স্তফদ্ক নায়ক ফদ্রদ্ছ –  

   ‘াঅভায বুদ্কয পম কাাঁটা-ঘা পতাভায় ব্যথা ানত,  

   পাআ াঅঘাতাআ মাচদ্ফ াঅফায য়দ্তা দ্য় শ্রান্ত – 

     াঅদ্ফ তেন াে।’ 

াথভ াৎ পেভভকাও েতযাখ্যাত পেদ্ভয পফদনায় পেভদ্ক উরভি কযদ্ফ, াঅয তেন পেভভক পুরুল এদ্ উভস্থত 

দ্ফন। াঅদ্র ভেয়তভাদ্ক ভপদ্য াওয়ায াঅা োদ্ণয পল োণ ফায়ু র্্ মকন্ত – এবাদ্ফ পেভভক পুরুল পেদ্ভয 

তভ ণ কদ্য চদ্রদ্ছন। তাাআ তায াঅা –  

   াঅভন পভদন পদ্ধ-পেঁদ্দ 

   চাদ্ফ বুদ্ক ফাহুদ্য় পেঁদ্ধ, 

    চযণ চুদ্ভ পুজদ্ফ। 

    বুঝদ্ফ পভদন বুঝদ্ফ।’ 

াঅতভ  ভভ দ্ণ রজ্জা পনাআ, এবাদ্ফাআ পেভভকা ভপদ্য এদ্ পমন পেভভদ্কয কাদ্ছ ফাহুফদ্ধ দ্য় ধযা পদদ্ফ এফাং পেভদ্ক 

হৃদদ্য়য াঘভ য ভনদ্ফদন কযদ্ফ।  

কভফতাটি এগাযটি পকারাদ্জ েতযাখ্যাত পেদ্ভয ভফয-জ্বরদ্নয ভধ্য ভদদ্য় পেদ্ভয েদভক্ষণ দ্য় উদ্েদ্ছ। 

এাআ েদভক্ষণদ্ক নাটদ্কয বালায় ফরা মায় ‘Monologue’। তদ্ফ ‘Monologue’ দ্রও ফরদ্ত য় েভতটি 

াধৄবফদ্ক পেভভকায দ্ক্ষাআ পদোদ্না দ্য়দ্ছ। এাআ েদভক্ষদ্ণয শুরু দ্য়ভছর াভযদ্য় মাওয়ায াধৄন্ধ্ান ভদদ্য় এফাং 

াঅঘাদ্তয ভদ্ধ্য াভন্তয াঅায় পল দ্য়দ্ছ । তদ্ফ এাআ পদ্লয ভচদ্ি কভফ াভবাদ্ক ভনয়ন্ত্রণ কদ্যদ্ছন – বফষ্ণফ 

দাফরীদ্ত দ দায াভন্তভ াফস্থা ভছর ভতুয। কভফ পতভন পকান ভচি আঁদ্কণভন, ফা াআভঙ্গত পদনভন। 

‘পছাটগদ্ল্প’য প্লট বাফদ্র ফরদ্ত য় পল স্তফদ্ক পেভভকায াঅঘাত োথভ নায য াকভথত গদ্ল্প থাদ্ক ভতুযয 

াআভঙ্গত। কভফতায পেভভক পুরুল পেদ্ভয ভভভ  পফাঝাদ্ত পচদ্য়দ্ছ, পচদ্য়দ্ছ পেভভকা পমন ভপদ্য াঅদ্ – তদ্ফ ভতুযয 

পকাদ্র াঠিদ্য় পেভভকাদ্ক ভচযতদ্য াযাদ্ত চায়ভন। কভফতায পকারাজগুভরদ্ক একটি পযোভচদ্ি পদোদ্না পমদ্ত 

াদ্য –  

াভযদ্য় মাওয়ায াধৄন্ধ্ান 

 

াতাঃয স্বন 

 

গাদ্নয পযওয়াজ 

 

ভউভর ফুর পতারা 

 

াঅভন াওয়া 

  

 ীদ্তয যাত 

 

গাদ্ঙ পজায়ায 

 



োয (ভেতীয় পেভভক) াফদ্রা 

 

পদারন চাাঁা-য (বচি যাদ্ত) পপাাঁটা 

 

ঝদ্ড়য যাত 

 

াঅঘাত েতযাা (েতযাখ্যাত পেদ্ভয াঅঘাত) াঅঘাদ্তয াভন্ত 

 ভচিগুভরদ্ক ভনভফড় র্্ মতদ্ফক্ষদ্ন ধযা দ্ড় – ঋতু বফভচদ্িযয ভধ্য ভদদ্য় পেদ্ভয েতযাা ও াোভেয 

পফদনাদ্ক কভফ ভচভিত কদ্যদ্ছন। এ পমন এক পেদ্ভয াধনা। পম াধনায পদ্ল পেভভক ফাযাংফায াভবা 

ভদদ্য়দ্ছন ‘বুঝদ্ফ পভদন বুঝদ্ফ’। এাআ াভবাদ্য ভফযীদ্ত াঅদ্যকটি বাফও যদ্য়দ্ছ – পেভভক পমন াভবা 

ভদদ্য় পফাঝাদ্ত চাাআদ্ছ পাআ পেভভকায জীফদ্নয ফদ্চদ্য় বাদ্রা যাোয পমাগ্য, পাআ ফদ্চদ্য় ফদ্ড়া পেভভক, পাআ 

পেভভকায ভেতীয় হৃদয়, পাআ পেভভকায শুবাকাঙ্গী। পেভভদ্কয াভবা পমন েযথভ দ্ফাধক াদ্থভ  পেদ্ভয তভ ণ।    

 

MCQ েদ্নাত্তয  

 
1. ‘াভবা’ কভফতাটি পকান কাদ্ব্যয ?  

উাঃ পদারন চাাঁা।   

2.  ‘াভবা’ কভফতায় কতগুভর স্তফক াঅদ্ছ ?  

উাঃ ১১ টি।  

3.  ‘াভবা’ কভফতাটি পকান পুরুদ্লয জফানীদ্ত পরো ?  

উাঃ উত্তভ পুরুল।  

4. কভফ কাজী নজরুর াআরাদ্ভয েথভ কাব্য পকানটি ?  

উাঃ ভফদ্রাী।  

5. ‘পমভদন াঅভভ াভযদ্য় মাফ, বুঝদ্ফ পভদন বুঝদ্ফ।’ – কী জাভতয় ফাকয গেন ?  

উাঃ জটির ফাকয।  

6. ‘াস্তাদ্যয ন্ধ্যাতাযায় াঅভায েফয পুছদ্ফ –’ – ন্ধ্যাতাযা েকৃত ভযচয় কী ?  

উাঃ শুক্র গ্র। 

7. ‘াস্তাদ্যয ন্ধ্যাতাযায় াঅভায েফয পুছদ্ফ –’ এোদ্ন ‘াস্তায’ ফরদ্ত কী পফাঝাদ্না দ্য়দ্ছ ?  

উাঃ ভশ্চভ ভৄর ায (াঅযফ াগয)।  

8. উভবা’ কভফতাটি পকান যদ্য কভফতা ?  

উাঃ শৃঙ্গায।  

9. ‘ভপযদ্ফ ভরু কানন ভগভয / াগয াঅকা ফাতা ভচভয’ – পকান েদ্ঙ্গ এাআ স্থানগুভরদ্ত াধৄন্ধ্াদ্নয 

কথা ফরা দ্য়দ্ছ ?  

উাঃ ভেয়তভদ্ক ভপদ্য পদ্ত।  

10. ‘স্বন পবদ্ঙ ভনশুত যাদ্ত জাগদ্ফ োৎ চভদ্ক’ – চভদ্ক উদ্ে নাভয়কা ভক াধৄবফ কযদ্ফ ?  

উাঃ ভযভচত াযীভযক স্পভ ।   

11.  ‘স্বন পবদ্ঙ ভনশুত যাদ্ত জাগদ্ফ োৎ চভদ্ক’ - চভদ্ক উদ্ে নাভয়কা ফা ভেয়তভা ভক বাফদ্ত ফদ্ফ ?  

উাঃ বুদ্কয পকার পঘদ্ল ভেয়তভ ফদ্ াঅদ্ছ।  



12.  ‘স্বন পবদ্ঙ ভনশুত যাদ্ত জাগদ্ফ োৎ চভদ্ক’ – তেন ভেয়তভা কী কযদ্ত উদ্যত দ্ফ ?  

উাঃ বাদ্রাদ্ফদ্ াঅকদ্ড় ধযদ্ত।  

13.  ‘স্বন পবদ্ঙ ভনশুত যাদ্ত জাগদ্ফ োৎ চভদ্ক’ – তেন ভেয়তভদ্ক না পদ্য় নাভয়কা কী কযদ্ফ ?  

উাঃ পফদনাদ্ত পচাে বুঝদ্ফ।  

14.  গাদ্নয পযওয়াজ কযদ্ত ফা গান গাাআদ্ত ফদ্র ভেয়তভা-য কী ঘটদ্ফ ?  

উাঃ কন্ঠ ভেঁদ্ড় কান্না াঅদ্ফ। 

15.  ভেয়তভা গান গাাআদ্ত ফদ্র তায গান শুদ্ন কদ্র কায গান ফদ্র জানদ্ত চাাআদ্ফ ?  

উাঃ ভথক। 

16.  ‘পাআ পম ভথক তায পোদ্না গান না ?’ – ফিা পক ?  

উাঃ গাদ্নয পশ্রাতাবৃন্দ। 

17.  ‘পাআ পম ভথক তায পোদ্না গান না ?’ – এোদ্ন ‘ভথক’ কাদ্ক ফরা দ্য়দ্ছ ?  

উাঃ ভেয়তভ। 

18.  ‘পাআ পম ভথক তায পোদ্না গান না ?’ – কাদ্ক উদ্দ্দ কদ্য াআএ েন ?  

উাঃ ভেয়তভা।  

19.  পফাদ্গয সুদ্য াঅদ্র কী েকাভত দ্ফ ?  

উাঃ পেভভকায কান্না। 

20.  কায ভফদ্েদ পফদনায কান্না পফাদ্গয সুদ্য ফুদ্ট উেদ্ফ ?  

উাঃ ভেয়তভা।  

21.  কেন পেভভকায ভদ্ন দ্ফ পম প ‘াদ্নক পাাঁভক’ ভদদ্য়দ্ছ ?  

উাঃ গান গাওয়ায ভয়।  

22.  পেভভকায াঙ্গদ্ন কী ফুদ্রয গাছ ভছর ?  

উাঃ ভউভর। 

23.  ভউভর ফুর পকান ঋতুদ্ত পপাদ্ট ?  

উাঃ যৎ।  

24.  ভউভর ফুদ্রয ভারা গাাঁথায ভয় পেভভকায াদ্তয পকান ারাংকায পেঁদ্ উেদ্ফ ?  

উাঃ কঙ্কণ। 

25.  ভফদ্েদ পফদনায় পেভভকায দ্ঙ্গ পক পেঁদ্দ উেদ্ফ ?  

উাঃ কুটিয-াঙ্গন।  

26.  পেভভদ্কয ভাভধ পকান পকান ফুদ্র ঢাকা থাকদ্ফ ?  

উাঃ ভউভর ফুর।  

27.  ‘াভবা’ কভফতায় াঅভবন ভাদ্য পকান োকৃভতক বফভদ্িযয কথা ফরা দ্য়দ্ছ ?  

উাঃ ভভয াত।  
 


