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                  কবিতা – রিীন্দ্রনাথের প্রবত  

                      কবি – িুদ্ধথেি িস ু

     

                      বিষয়িস্তু পর্ যাথ াচনা  

 

কবি িুদ্ধথেি িস ুতা াঁর 'িাইথে শ্রািণ' কািযগ্রথের অন্তর্ যত 

'রিীন্দ্রনাথের প্রবত' কবিতায় র্ুথদ্ধর পটভূবিকায় দেেিযাপী দর্ 

বনোরুণ েবুেযন দেখা বেথয়থে তারই পবরথপ্রবিথত স্মরণ কথরথেন 

রিীন্দ্রনােথক। িানিসভযতা আজ শ্মোথনর বচতা ের্যায় োবয়ত। 

ফ্যাবসস্ট নাৎসী েসুযরা সভযতার ক যাণিয় সষৃ্টি সক থক গ্রাস 

কথরথে। েক্তির েম্ভ িহািাবরর িথতা পবৃেিীর বেথক বেথক বিস্তার 

 াভ কথরথে। িানুথষর কথি য ও িজ্জায় দসই িহািাবরর 

সংক্রিণ। িানুথষর জীিথনর আনন্দ, সুখ-স্বাচ্ছন্দয, স্বাভাবিক 

েক্তি সিই আজ দকথ়ে বনথয়থে েক্তি স্পর্ যা েসুযর ে । রিপায়ী 

উেযত সঙ্গীথনর কাথে িানুথষর প্রাথণর দকাথনা োি দনই 

।চতুবেযথক দকি  িতুৃযর করা গ্রাস। ফ্থ  জথ  স্থথ  অন্তরীথি 

িতুৃযেতূ িি যর রািথসর হানা নাৎসী রিপায়ীর ে  ককযে কথে 

বচৎকার করথে –তাথের দচথয় িথ়ো েক্তি আর দকউ দনই। তারা 

েুি যার েক্তি বনথয় রািথসর বিক্রথি েুথট আসথে িানুথষর 

স্বাভাবিক দসৌন্দর্ য ও প্রাণ দকথ়ে দনিার জনয। উন্মত্ত জন্তুর ে  

দসানার হবরথণর দখা াঁথজ দেথে দেথে বেথক বেথক োবপথয় 

দি়োথচ্ছ, তাথের পশুেক্তির ভথয় িানুথষর প্রাণ আজ বেহবরত ও 

বিকম্পিত। ভারথতর িুথক দসানার হবরথণর দ াথভ ফ্যাবসথস্টর 



ে  পশুেক্তি বনথয় আবিভূযত। এথেথের িানুথষর স্বাভাবিক প্রাণ 

দসৌন্দর্ য ত্রস্ত বেহরথন িূক-িবর্র।  

            ভারথতর বিগ্ধ োন্ত পবরথিথেও আজ িি যর রািথসর 

হুংকার, দ াথভর িেিত্ত  া া বনিঃসরণ। ভারথতর োবন্তিয় 

িানুথষর িন ও প্রাণ গ্রাস করথত উেযত দসই রিপায়ী অতযাচারী 

পশুেক্তির প্রতীক ফ্যাবসস্ট নাৎসীরা । কবি ভারথতর িুথক দসই 

পশুেক্তির অতযাচাথরর পটভূবিকায় বিশ্বকবি রিীন্দ্রনাথের 

িানিতার োশ্বত িাণী ও অভয়িথের কো স্মরণ কথরথেন। 

রিীন্দ্রনাথের িানিতার িাণী বিশ্বভ্রাতৃত্বথিার্ এিং সতয বেি 

সুন্দথরর অভীিে ভারতিাসীথক েুিঃখ  াঞ্ছনা সহয করিার েক্তি 

ও দপ্ররণা দর্ার্ায়। কবি অন্তথরর অন্তিঃস্থথ  প্রবতষ্টিত প্রতযয় িাণী 

বেথয় বিশ্বাস কথরন দর্ জীিথনর জয় সুবনক্তিত, োশ্বত সথতযর 

জয় অির্াবরত। ভারথতর জাতীয় জীিথনর েুথর্ যাথর্র ও সংকথটর 

বেথন রিীন্দ্রনাথের িাণী অিয় িথের দপ্ররণা দেথি এিং 

িানিতাথক েক্তি দক্রার্ ও সাহস দর্ার্াথি। ভারতিাসীর সথঙ্গ 

একাত্ম হথয় কবি েৃঢ়বচথত্ত বিশ্বাস কথরন দর্, রিীন্দ্র আেথে যর 

দপ্ররণায় আিরা সঙ্কট ও বিপর্ যয় কাষ্টটথয় উঠথত পারথিা। কবির 

েৃঢ় বিশ্বাস – 

            " অন্তথর  থভবে তি িাণী 

   তাই দতা িাবন না ভয়, জীিথনরই জয় হথি জাবন।"  

 
 

 

বনথচর প্রশ্নগুব র উত্তর দ খ : 

 

1. " অন্তথর  থভবে তি িাণী  

      তাইথতা িাবন না ভয়, জীিথনরই জয় হথি জাবন।"  

ক) দক কার িাণী  াভ কথরথেন?    



খ) কবি ভয় িাথনন না দকন?  

র্) 'জীিথনরই জয়' কোষ্টটর অে য বক?  

ঘ) কবির িথত জীিথনর জয় বকভাথি সূচীত হথত 

পাথর?                                               2+2+3=3=10  

 

2. " দতািার অিয় িে " 

ক)  কার প্রবত কার এই উক্তি?  

খ)  কবি কার কাে দেথক বকভাথি এই অিয় িেষ্টট 

      াভ কথরথেন?  

র্) অিয় িেষ্টট বক?  

ঘ) এই অিয় িে দ্বারা সবতযই বক ধ্বংস হথত বনষৃ্কবত পাওয়া 

সম্ভি?                                   2+2+3+3=10 
 

 

 


