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কিব পিরিচিত - ১৮২৪ সা�লর ২৫�শ জানুয়ারী য�শাহর �জলার সাহগদাঁিড় �া�ম
মাই�কল মধুসদূন দ� জ��হণ ক�রন। িড�রািজও �ভািবত হ�য় ইয়ং �ব�ল ��পর
�ধান সদস� হন এবং পাশাপািশ একজন অসাধারণ কিব �িতভা স�� ��প �িত�া
লাভ ক�রন। তাঁর উ��খ�যাগ� কাব� ‘�মঘনাদবধ কাব�’, ‘বীরা�না কাব�’ইত�ািদ । বাংলা
ভাষায় রিচত তাঁর �থম নাটক ‘শিম��া’ তার পর ‘প�াবতী’। স�নট রচনায় িক মহাকাব�
�ণয়�ন, কী নাটক রচনায় সব��ই িতিন �চিলত রীিতর িব��� একিট সাথ�ক পদ��প
�ফ�ল�ছন। ১৮৭৩ সা�লর ২৯ �শ জনু কলকাতায় তাঁর মতৃ� � হয়।

মলূ ভাব – কিবতািট�ত িব�দশগামী কিবর জ�ভ� িম বাংলা�দ�শর �িত �াথ�না ব��
হ�য়�ছ। কিবতািট ১৮৬২ ি��া�� �লখা।অভী� সাধ�ন িবফল হ�লও কিবর সম� �দাষ
– �ুিট ভ� �ল �যন �দশবাসী তাঁ�ক অনুক�া ক�রন। অমরতার জন� �দশজননী তথা
�দশবাসীর �িৃত�ত �বঁ�চ থাকার জন� কিব �দশমাতার কা�ছ আ�বদন জািন�য়�ছন।
কিবতািট �যন িবদায়ী স�া�নর মা�য়র �কা�ল �ান পাওয়ার আকুলতায় ভরা।

পা�ঠর উ��শ�
এই কিবতা পা�ঠর মাধ��ম ��দ�শর �িত িশ�াথ�র ম�ন ��া ও িবনয়ভাব �জ�গ
উঠ�ব। িব�দ�শর ঐ�য� ও �জৗলুস স��ও িনজ �দ�শর �িত ম�নর গভী�র আ�হ�বাধ
সিৃ� হ�ব।

পাঠ-পিরিচিত
মাই�কল মধুসদূন দ� রিচত ক�য়কিট গীিতকিবতার একিট ‘ব�ভ� িমর �িত’। এ
কিবতায় ��দ�শর �িত কিবর ��া ও একা�তা তী�ভা�ব �কাশ �প�য়�ছ। �দশ�ক কিব
মা িহ�স�ব ক�না ক�র িন�জ�ক �ভ�ব�ছন তার স�ান। �বাসী মধুসদূন �ভ�ব�ছন- মা
�যমন স�া�নর �কা�না �দাষ ম�ন রা�খন না �দশমাতৃকাও তাঁর সব �দাষ �মা ক�র
�দ�বন। অবশ� িতিন িবন�য়র স�� এও ব�ল�ছন �য, তাঁর এমন �কা�না মহৎ �ণ �নই,
�য-কার�ণ িতিন �রণীয় হ�ত পা�রন। িবনয়ী কিব তাই দ�শমাদকৃার কা�ছ এই ব�ল
�ণিত জানা��ন, িতিন �যন �দশমাতৃকার �িৃত�ত প�ফু�লর ম�তা ফু�ট থা�কন।

শ�াথ� - িমনিত – অনু�রাধ/ �াথ�না, সািধ�ত – পুরণ করার জন� সাধনা, পরমাদ –
�মাদ, ভ�ল( এই কিবতায় শ�িট অঘটন অ�থ� ব�ব�ত ), মনঃ �কাকনদ – মন�প
প�( এখা�ন ম�নর সা�থ প��র ত�লনা করা হ�য়�ছ), �বা�স – িব�দ�শ, �দব – দভু� াগ�,
�খদ – দঃুখ, নীর – জল, শমন – যম/ মতৃ� �, শ�ামা জ��দ – শ�ামলী জ�ভ� িম,
তামরস – প�, জ�ল বাস যার।

মাই�কল মধুসদূন দ�(য�শার,১৮২৪-কলকাতা,১৮৭৩) স�িক� ত তথ�
িবখ�াত ও �থম সাথ�ক নাটক : শিম��া।
িবখ�াত মহাকাব� : �মঘনাদ বধ কাব�



িব�শষ অবদান: অিম�া�র ছ� ও স�নট।
�হসন : ' এ�কই িক ব�ল সভ�তা' ও 'বু�ড়া শািল�কর ঘা�ড় �রা'
�থম �া�জিড নাটক : কৃ�কুমারী
১. 'ব�ভ� িমর �িত' কিবতািটর �লখক �ক?
উ�র : মাই�কল মধুসদূন দ�।
২. 'ব�ভ� িমর �িত' কিবতায় কিব কা�ক 'মা' িহ�স�ব ক�না ক�র�ছন?
উ�র :কিব িনজ �দশ�ক।
৩. মধুসদূ�নর ম�ন কখন �থ�ক কিব হওয়ার বাসনা িছল?
উ�র : �শশব �থ�কই।
৪. �কাথায় না �গ�ল কিব হওয়া যা�ব না ব�ল মধুসদূন ম�ন ক�রিছ�লন?
উ�র : িব�লত না �গ�ল।
৫. মধুসদূন কী ধম� �হণ ক�রন?
উ�র : ি��ধম�
৬. ি��ধম� �হণ করার কার�ণ মধুসদূ�নর না�মর পূ�ব� �কান শ�িট য�ু হয়?
উ�র :  'মাই�কল'
৭. বাংলা ভাষায় �থম মহাকাব� রচনাকারী �ক?
উ�র : মাই�কল মধুসদূন দ�।
৮. বাংলা ভাষায় রিচত �থম মহাকাব�িটর নাম কী?
উ�র : '�মঘনাবধ কাব�'।
৯. মাই�কল মধুসদূন দ��র প�কাব�িটর নাম কী?
উ�র : 'বীরা�না'।
১০. বাংলা সািহ�ত�র �থম �থািব�রাধী �লখক �ক?
উ�র : মাই�কল মধুসদূন দ�।
১১. বাংলা স�ন�টর রচিয়তা �ক?
উ�র : মাই�কল মধুসদূন দ�।

িব. � –
[কিবতািট খবু ভা�লা ক�র পড়�ব সা�থ কিব পিরিচিত ও কিবতার �য ব�াখ�া �দওয়া আ�ছ �স��লা অভ�াস

কর�ব। এর সা�থ স�িক� ত �� �দওয়া হ�ব। এই সব িকছ�ই খাতায় িল�খ �ন�ব]


