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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।

কিবতার মলূ অথ� – কু�� ট শ��র আ�িরক অথ� হল ‘�মারগ” এই কিবতায় কিব যা�ক ম�ূখ�র সা�থ একই

সাির�ত �র�খ�ছন। আর ‘মিণ’ শ��র আ�িরক অথ� – ‘ব�মলূ� র�’।এখা�ন কিব িব�ান�ক �সই মিণ��প
িচি�ত ক�র�ছন। মখূ� ও িব�া�নর ত�লনাই এই কিবতার মলূ িবষয়ব�।

িব�া�র আ�লাচনা - একিট �মারগ খদু �খ�ত �খ�ত একিট ব�মলূ� র� পায়। একজন বিনক�ক �স

িজ�াসা ক�র এটা �কমন িজিনস �ঠাঁ�টর আঘা�ত িকছ��তই ভাং�ছ না ! বিনক উ��র ব�ল এিট খবুই

মলূ�বান একিট র�, এই কথা ��ন �মারগ �হ�স ব�ল ত���লর কণা আবার মলূ�বান। তখন বিনক উ��র

ব�লন, এটা �তামার �দাষ নয়। ঈ�র �তামায় �ান�ন� ক�র পািঠ�য়�ছন। অথ�াৎ মখু� কখনই সিঠক িজিন�সর
সিঠক মলূ� ব�ুঝ না।আর এরকম মখু��ক �লা�ক প� ব�ল জা�ন।

অথ� - খদু – শস�কণা , ব�� – উৎসকু , ট��ট – চ�ণ� হয়, ত���লর কণা – চা�লর কণা,
মঢ়ূ –মখূ�, িন�ব�াধ, �দব – অদ�ৃ, ভাগ�, �গাঁসাই – �ভ� , ঈ�র।

মাই�কল মধসুদূন 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 'ব�ুড়া শািল�কর ঘা�ড় �রা'
�থম �া�জিড নাটক : কৃ�কুমারী

ি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। দরকার পড়�ল এই সব িকছ�ই খাতায় িল�খ �ন�ব]


