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কবিতা – নুন
কবি – জয় গ াস্বামী
বিষয়িস্তু পর্ালয াচনা
কবি জয় গ াস্বামী রবচত 'ভূ তু ম ভ িান' কািযগ্রলের অন্ত তয
'নুন' কবিতাটি বনম্নবিত্ত পবরিালরর দৈনন্দিন জীিনর্াত্রার ভাষয।
এই বনম্নবিত্ত পবরিালরর মানুষগুল া সামানযলতই খুবি। সাধারণ
ভাত-কাপল়ে এলৈর বৈন গকলি র্ায়, তাই তারা জালন ৈুুঃখ কলর
গকান াভ গনই। তালৈর বৈন চল অসুখ-বিসুখ গরা জজযবরত
অিস্থায় এিং ধারলৈনা কলর। আর এই কল ার িাস্তি গেলক
সামবয়ক মুন্দি গপলত এইসি পবরিালরর পুরুষরা গনিার মলধয
ডুলি র্ায়, আনি খুলুঁ জ পাওয়ার িযে গচষ্টা
য
কলর।
এইসি পবরিারগুল ালত প্রলতযকবৈন িাজার হয়না,
গর্বৈন হয় তা মাত্রাছা়ো হয়। আিার মানুলষর স্বভাি
গসৌির্লিালধর
য
কারলণ তারা অলনক সময় িাব়ে গেরার পলে
গ া াপ চারাও বকলন আলন। িাব়েলত তালৈর স্থানাভাি, তাই তারা
ভািলত িলস চারা তারা গকাোয় া ালি আর া াল তালত েু
হলি গতা? এসি ভািলত ভািলতই তারা আিার গনিার মলধয ডুলি
র্ায়।
বনম্নবিত্ত মানুষ গুব অল্পলতই খুবি তারা গিবি বকছু
চায় না। গকানমলত গহলস গখল কলষ্টসৃলষ্ট তালৈর বৈন চল র্ায়।
মালে মালে আিার বৈন চল ও না। সারাবৈন কালজর সন্ধালন

ঘুলর তারা র্খন গকান অে উপাজয
য
ন করলত পালর না, তখন ভীর
রালত িাব়ে বেলর গখলত িলস তালৈর রা চল়ে র্ায়। কারণ গখলত
িলস তারা গৈলখ গর্ তালৈর ান্ডা ভালত সামানয নুলনর
আলয়াজনও োলকনা। েল গরল ব লয় কখলনা িািা গছল িা ৈুই
ভাই বমল সা়ো পা়ো মাোয় গতাল । গসই সলে এই ৈাবিলত
তারা গসাচ্চার হয় গর্ তালৈর ান্ডা ভালত গর্ন একিু নুলনর িযিস্থা
করা হয়।
এখালন আমরা গৈবখ কবি ি লত গচলয়লছন গিুঁলচ
োকার জনয নানা আিবিযক চাবহৈার মলধয অন্ন অনযতম। বকন্তু
গস অলনযর অনুষে ডা িা িাক না হল ও চ লি, বকন্তু একিু
নুলনর অিিযই ৈরকার। কারণ এই নুন হ মানুলষর নূযনতম
চাবহৈার প্রতীক। তাই এইসি গখলি খাওয়া বনম্নবিত্ত গেণীর
মানুলষর হলয় কবি ি লত গচলয়লছন গর্ সমাজ গর্ন তালৈর গিুঁলচ
োকার নূযনতম চাবহৈা িুকুর গর্া ান গৈয়। তাই নুন এখালন
সামানয হলয়ও অসামালনযর ইবেতিাহী হলয় উল লছ।

বনলচর প্রশ্নগুব র উত্তর গ খ :
1. " আমরা গতা অলল্প খুবি; কী হলি ৈুুঃখ কলর
বৈন চল র্ায় সাধারণ ভাত-কাপল়ে।"
ক) 'আমরা' কারা? তারা বকলস খুবি?
খ) তালৈর বৈন গকমন ভালি কালি?
) কখন গকন তালৈর বৈন চল না?
ঘ) উৈ্ধবৃ তটির তাৎপর্ িযাখযা
য
কলরা। 2+2+3+3=10

2. " কবর গতা কার তালত বক? আমরা গতা সামানয
গ াক।
আমালৈর শুকলনা ভালত িলনর িযিস্থা গহাক। "
ক) কারা সামানয গ াক?
খ) সামানয গ ালকলৈর ৈাবি বক?
) গকান্ প্রসলে এই মন্তিয করা হলয়লছ?
ঘ) এখালন কবির গকান্ ৈৃটষ্টভবে েুলি উল লছ?
2+2+3+3=10

