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  কবিতা  – িাল্মীবক 

               কবি  – মাইককল মধুসূদন দত্ত 

 

               বিষয়িস্তু পর্ যাকলাচনা 

 

'িাল্মীবক' কবিতায় কবি মাইককল মধুসূদন দত্ত দসুু রত্নাককরর মহাকবি িাল্মীবক হকয় ওঠার কাবহনীকক অসাধারণ দক্ষতায় সকনকের মাধুকম                                                                                    

প্রকাশ ককরকেন। 

                   আকলাচু কবিতায় আমরা দদবি দর্ কবি স্বকে এক গহন অরকণু ভ্রমণ করকেন একা একা। দসই িকনর মকধু ঘরুকত ঘুরকত মধুকবি দদিকত                                                

দপকলন এক র্ুিককক দকূর দা াঁব়িকয় থাককত। দসই র্ুিককর কাকেই একজন িৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দা াঁব়িকয়বেকলন র্াকক দদকি মকন হচ্ছিল দর্ন গুরু দরাণাচার্ য                                                                  

বনর্ভীক বচকত্ত কুরুকক্ষকের র্ুদ্ধ প্রান্তকর দা াঁব়িকয় আকেন। এই িৃদ্ধ হকলন প্রজাপবত ব্রহ্মা এিং র্ুিকটে হকলন দসুু রত্নাকর। 

                      িৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দসই র্ুিকটেকক  প্রশ্ন করকলন দর্ দকন দসই র্িুকটে তাকক হতুা করকত চায়। উত্তকর দসই র্ুিক িলল দর্ দস িৃদ্ধকক                                                                                  

হতুা ককর  তাাঁর সি ধন সম্পদ দকক়ি দনকি। 

                   সহসা কবির স্বে দর্ন পবরিবতযত হকয় দগল। রতু বতবন অপূি য মধুর িীণার স্বর শুনকত দপকলন দর্ন। তাাঁর কাকন মধুর কবিতা ধ্ববন দিকজ উঠকলা।                                                            

তার মকন হকলা এ দর্ন দকান দদিতার, দকান মানকির নয়। স্বয়ং দদিী সরস্বতী দর্ন ব্রহ্মার মন তুষ্ট করার জনু ঐ রূপ মধুর সংগীত আরম্ভ ককরকেন। আসকল                                                

দসই মধুর সুর মহাকবি িাল্মীবকর দলাক আিৃবত্ত। প্রজাপবত ব্রহ্মার িকর দসুু রত্নাকর হকয় উকঠকেন মহাকবি িাল্মীবক। মধুকবির পবরিবতযত স্বকে দসুু রত্নাকর                                                 

পবরিবতযত হকলন  মহাকাকিুর রচবয়তা িাল্মীবক রূকপ। 

                         আসকল দসুু রত্নাকর বনকজর রু্ভল িুঝকত দপকর দসুুিৃবত্ত দেক়ি ব্রহ্মার কথামকতা রামনাম জপ করকত শুরু ককরবেকলন । তপসুাকাকল                                                              

তাাঁর সারা শরীকরর উপর উাঁইকপাকার বিবি ততবর হকয় দগবেল। উাঁইকপাকার অপর নাম হকলা িল্মীক।  এই উাঁইবিবির মকধু িকস তপসুায় বসচ্ছদ্ধলার্ভ ককরবেকলন                                               

িকল রত্নাককরর নাম হকলা িাল্মীবক। 
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                          কবিতা - িাল্মীবক 

                            কবি - মাইককল মধুসূদন দত্ত 

 

1. নীকচর প্রশ্ন গুবলর সংকক্ষকপ উত্তর দাও : 

 

ক) রত্নাকর বকর্ভাকি তাাঁর সংসারর্াো বনি যাহ করকতন? 

ি) রত্নাককরর নাম বক কারকণ িাল্মীবক হকয়বেল? 

গ) রত্নাকর বকর্ভাকি ঋবষত্ব প্রাপ্ত হকয়বেকলন? 

ঘ) দকান মহাকািু রচনা ককর িাল্মীবক র্শস্বী হকয়কেন? 

ঙ) িাল্মীবকর পূি য নাম বক বেল? 

 

2. দিাধগমুতার পরীক্ষামূলক প্রশ্ন : 

 

১. " স্বপকন ভ্রবমণ ুআবম গহন কানকন 

একাকী। দদবিনু দকূর র্ুি একজন 

দা াঁ়িাকয় তাাঁহার কাকে প্রাচীন ব্রাহ্মণ– " 

 

– দক স্বকে ভ্রমণ করকলন? দকাথায় ভ্রমণ করকলন? স্বকে দকান র্ুিাকক দদিকলন? তাাঁর কাকে দক দা াঁব়িকয় আকেন? 

 

২. "  চাবহস িবধকত দমাকর বককসর কারকণ? 

চ্ছজজ্ঞাবসলা বিজির মধুর িচকন। 

" িবধ দতামা হবর আবম লি তি ধন ", 

  



উত্তবরলা র্ুি-জন র্ভীম গরজকন। – " 

 

– বিজির র্ুিাকক বক চ্ছজজ্ঞাসা করকলন? র্ুিকই িা বক উত্তর বদল? 'র্ভীম গরজকন' কথাটের অথ য বক? 

 

৩. " দস দুরন্ত র্ুি-জন, দস িৃকদ্ধর িকর, 

হইল র্ভারত, তি কবিকুল-পবত। " 

 

– র্ুি-জন দক? িৃদ্ধ কাকক িলা হকয়কে? 

 

3. িুািুামূলক প্রশ্ন : 

 

১. " দা াঁ়িাকয় তাহার কাকে প্রাচীন ব্রাহ্মণ – 

দরাণ দর্ন র্ভয়শূনু কুরুকক্ষে রকণ।" 

 

ক) এই েে দুটে দকান কবিতার অংশ? 

ি) কবি স্বোকিকশ বক দদকিবেকলন? 

গ) প্রাচীন ব্রাহ্মণ দকাথায় দা াঁব়িকয়বেকলন? 

ঘ) ব্রাহ্মকণর মকন বক দকাকনা প্রকার র্ভকয়র সঞ্চার হকয়বেল? তাাঁকক কার সকে তুলনা করা হকয়কে? 

 

২. " শুবননু সত্বকর – 

      সুধাময় গীত-ধ্ববন আপবন র্ভারতী 

      দমাবহত ব্রহ্মার মনঃ স্বণ যিীণা  ককর, 

      আরবম্ভলা গীত দর্ন – মকনাহর অবত ; " 

 

ক) কবি বক শুনকলন? 

ি) কবির কাকন বক সরু দিকজ উঠল? 

গ) তাাঁর মকনর অিস্থা বক হকয়বেল? 

 

4. িুাকরণ : 



 

১. শব্দাথ য দলি : 

প্রাচীন, র্ভয়শূনু, উত্তবরলা, র্ভীম গরজকন, সুধাময় 

আরবম্ভলা, মকনাহর । 

 
 
 
 
 
    
 

 
 

 


