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Class-3 
 কিবতা  

*মজার ম�ুকু*  
কিব 

�যাগী�নাথ সরকার । 
 
কিবতার সারসংে�প- 
 িবখ�াত িশ� সািহিত�ক �যাগী�নাথ সরকার মজার 
ম�ুকু কিবতা� িলেখেছন। এ� এক� মজার কিবতা। 
কিব �চাখ ব� কের এক� আজব �দেশ ক�না কেরেছন। 
�যখােন সব অবাক করার ঘটনা ঘটেত থােক। মজার 
ম�ুকু কিবতা�েত িদেনর �বলা চাঁেদর আেলা আর রাি�েত 
সূেয�র িকরণ �দখা যায়। আকােশর রং সবজু আবার 
গােছর পাতার রং নীল অথ�াৎ এককথায় বলা যায় কিবর 
এই �ে�র �দেশ সবিকছু উে�া যার সােথ আমােদর 
পৃিথবীর �কান িমল �নই। এখােন ডা�ায় �ই-কাতলা 
জাহাজ থােক। জেলর মােঝ িচল পািখ� থােক।আেরা 
অেনক মজার ঘটনা সবই অিব�াস� অথ�াৎ িব�াস করা 



যায় না এবং অবা�ব। �সই �দেশ আবার িবড়াল �নং� 
ইঁদেুরর ভেয় পািলেয় যায় আর �ছেলরা রসেগা�া �রেখ 
ক�া�র অেয়ল �খেত থােক। ক�া�র অেয়ল এক জাতীয় 
�তল।�সই �দেশেত ম�া িমঠাই অথ�াৎ িমি�  �তেতা এবং 
�সখানকার মানষুেদর ওষুধ ভােলা লােগ ওষুধ খুব িমি�। 
�সখােন যখন অ�কার তখন সব সাদা �দখায় আর যখন 
সাদা তখন সব িজিনস কােলা �দখায়। �সখানকার �ছেলরা 
�খলা �ছেড় বই িনেয় পড়ােশানা কের এবং �ঘাড়া মেুখ 
লাগাম িদেয় �লােকর িপেঠ চেড় বেস। আেরা মজার ঘুিড়র 
হােত বাঁেশর লাটাই থােক আর সুেতায় বাঁধা �ছেল� 
উড়েত থােক।পু�ের মাছ ধরার বদেল মােছরই িছপ �ফেল 
বড়শীেত মানষু �গেঁথ। আবার িজিলিপ এেস অথ�াৎ �দৗেড় 
এেস কামড় িদেত চায় আর কচুির রসেগা�া�েলা �ছেল 
ধের খায়। �লােকরা �সই �দেশ ছাতা মাথায় �দয় না পােয় 
িদেয় হােত �হঁেট চেল �বড়ায়। এই মজার �দেশ ডা�ায় 
�নৗকা জাহাজ ভােস আর গািড় জেল �ছােট।  মজার ম�ুকু 
কিবতায় কিব বেলেছন আর কত মজার কথা 
বলেবন।এইসব মজার ঘটনা �য �দেশ ঘেট �সই �দেশ �চাখ 
খুলেল িকছুই �দখা যায় না িক� �চাখ মদুেল অথ�াৎ ব� 
করেল �সই �দেশর সব অ�ুত ঘটনা পির�ার �দখা যায়। 



ক) কিবতার অথ� �বাঝার সুিবধার জন� কিবতা �থেক 
শ�াথ� �িল �দওয়া হল। 
বরণ- রং। 
ম�া -িমি�। 
মদুেল -ব� করেল। 
পির�ার- ��। 
ডা�া- �লভাগ বা নদীর পাড়। 
 
নীেচর ���িলর উ�র দাও। 
১)চাঁেদর আেলা �দখা যায় রােতই বা �সখােন �কমন হয়  
২) িবড়াল কােক �দেখ পালায়? ৩)কিবতায় মজার �দেশর 
খাবার �েলা িক কের ? 
৪) কােক �চাখ খুলেল আর �দখা যায় না �চাখ ব� কেরই 
বা িক �দখা যায়? 
৫)ফাঁকা জায়গায় শ� বসাও। 
এক �য আেছ_ _ সব রকেমর_। 
রাি�েরেত_ _ িদেন__  
আকাশ _ _বরণ _ _ পাতা নীল। 
৬)স�ক শ� �বেছ িনেয় িলখ। 
ক) আকােশ �সথায় (হলদু /লাল /সবজু) । 
খ/গােছর পাতা (সবজু/ নীল ) । 



গ) কচুির আর (পা�য়া/ চমচম/ রসেগা�া) �ছেল ধের 
খায় । 
নীেচর শ��িলর অথ� �লখ। 
�বজায় 
 চের 
 মােঝ 
 িছপ 
 িমঠাই 
  মজা 
বািড়র কাজ: 
অনশুীলনী �থেক 
২)খ)নীেচর শ��েলা িদেয় বাক� রচনা কেরা। 
ঙ) স�ক উ�েরর পােশ( �ক)িচ� দাও। 
চ) িনেচর শ��িলর িল� পিরবত� ন কেরা। 

  *********** 
 
 
 
 


