
অসুখী একজন 

১ অসুখী একজন ‘ কবিতাটির কবি হলেন –  

(A) মালনজ  

(B) ররালক ডােিন  

(C) রেওলজে রুগমা  

(D) পাবল া ননরুদা 

২ ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতাটির তরজমা কলরন –  

(A) মানলিন্দ্র িল্যাপাধ্যায়  

(B) নবারুণ ভট্টাচার্ য  

(C) উৎপেকুমার িসু  

(D) শুভাবিষ র াষ  

৩ ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতাটি অনুিাদলকর রকান্ কািযগ্রলের অন্তগ গত ?  

(A) এই মতৃয য উপতযকা আমার রদি নয়  

(B) পৃবিিীর রিষ কবমউবনস্ট  

(C) ববলদবি ফুল  রলের বিলে  

(D) ফ্যাতাডুর কুম্ভীপাক 

৪ পািলো রনরুদা রনালিে পুরস্কার পান— 

(A) স্প্যাবনি সাবিলযযর রূপকার বিলসলব 

(B) রসাবভলয়ত – স্প্যাবনি সাবহলতযর রূপকার বহলসলি  

(C) ইংলরজজ – স্প্যাবনি সাবহলতযর রূপকার বহলসলি  

(D) জাম গান – স্প্যাবনি সাবহলতযর রূপকার বহলসলি 

৫ পািলো রনরুদা বিলেন – 

(A) বচব যান কবব ও রাজনীবযববদ 

(B) ইউলরাবপয়ান কবি ও রাজনীবতবিদ 



(C) রাবিয়ান কবি ও ভাস্কর্ গ বিল্পী 

(D) জাম গান কবি ও বিত্রকর  

৬ অলপক্ষায় দা াঁড কবরলয় রাখা হলয়বিে –  

(A) দরজায  

(B) িালদ  

(C) িারা্ায়  

(D) রাস্তায়  

৭ পািলো রনরুদার প্রকৃত নাম হে – 

(A) ননফযাব  বরকালদযা নরলযস বালসাযা লযা  

(B) বরকালদগা িাসওআেলতা  

(C) ররলয়ন্স বরকালদগা রনকতাবে িালসায়ােলতা  

(D) পে রভরলেইন রনরুদা 

৮  ‘ রস জানত না ‘ –’রস ‘ হে –  

(A) পরাজজত সসবনক  

(B) কবিতার কিক 

(C) কববর ভাল াবাসার জন 

(D) কবির মা 

৯  ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় একিা কী িলে রগে িেলত কবি রকান্ জন্তুর উলেখ কলরলিন ?  

(A) মানুষ  

(B) কুকুর  

(C) হবরণ । 

(D) বিডাে 

১০ ‘ রস জানত না’— রস কী জানত না ?  

(A) কিক বফ্লর আসলি  



(B) কথক আর কখনও বফলর আসলব না  

(C) কিক কখন আসলি  

(D) কিক িীঘ্রই বফ্লর আসলি 

১১ ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় কবি ক – টি সপ্তাহ রকলি র্াওয়ার উলেখ কলরলিন ?  

(A) একটে 

(B) িারটি  

(C) দুটি 

(D) বতনটি 

১২ ‘ অসুখী একজন ’ কবিতায় রক রহাঁলি িলে রগে ?  

(A) গলল্পর কিক  

(B) একজন সসবনক 

(C) একটি কুকুর 

(D) বিজযার এক নান 

১৩ ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় কবি পবরতযক্ত রাস্তায় কী জন্মালনার কিা িলেলিন ? 

(A) ঘাস  

(B) তরুেতা  

(C) গাি  

(D) িসয 

১৪ ‘ অসুখী একজন ’ কবিতায় একিার – পর – একিা িির কীভালি রনলম এে িলে কবি মলন কলরলিন ? 

(A) পাথলরর মলযা  

(B) জলের মলতা 

(C) ফু্লের মলতা  

(D) গালনর মলতা 

১৫ িৃটি কী ধ্লুয় বদলয়বিে ? 



(A) রাস্তার ধ্ুলো 

(B) রলক্তর দাগ 

(C) কথলকর পালযর দাি 

(D) কাঠকয়োর দাগ 

১৬ ‘ তারপর রু্দ্ধ এে – 

(A) রলক্তর সমলুের মলতা । ‘  

(B) আলেয়পাহালডর মলতা 

(C) পাহালডর আগুলনর মলতা 

(D) রলের এক আলেযপািাল়ের মলযা 

১৭ ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় বিশু আর িাবডরা – 

(A) খনু ি   

(B) হাবরলয় রগে  

(C) রিাঁলি রইে  

(D) রজলগ রইে । 

১৮ ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় সি ধ্বংস হলেও অলপক্ষমান রসই রমলয়টির কী হে না ? 

(A) অসুখ হে না 

(B) মৃযয য ি  না 

(C) খুন হে না  

(D) জ্বলে রগে না 

১৯  ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় কীলস সমস্ত সমতে ধ্বংস হে ? 

(A) ভূবমকলে 

(B) ধ্লস 

(C) আগুলন 

(D) িনযায় 



২০ ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় রদিতালদর রিহারা বিে –  

(A) িান্ত – ি ুদ  

(B) োে – নীে  

(C) অিান্ত – নীে 

(D) ধ্ীর – হেদু 

২১ ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় িান্ত – হেুদ রদিতারা কত িির ধ্যালন ডয লি বিে ? 

(A) একলিা  

(B) দু – হাজার  

(C) পাাঁিলিা  

(D) িাজার 

২২ ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় িান্ত – হেুদ রদিতারা কীভালি মজ্র রিলক উেলি পডে ? 

(A) েযকলরা েযকলরা িলয  

(B) গুাঁলডাগুাঁলডা হলয়  

(C) অলধ্ গক হলয়  

(D) রভলে রভলে  

২৩ তারা আর স্বপ্ন রদখলত পারে না । কারা স্বপ্ন রদখলত পারে না ? 

(A) নদবযারা  

(B) িয়তানরা 

(C) মানুলষরা 

(D) র্ক্ষরা 

২৪  ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় রক বমটি িাবডর িারা্ার ঝুেন্ত বিিানায়  ুবমলয়বিে ? 

(A) নমলযটে  

(B) িনু্ধটি  

(C) কবি  



(D) ভাইটি  

২৫ ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় কবির ঝুেন্ত বিিানার ধ্ালরর গািটি বিে –  

(A) নিা াবপ  

(B) নীে  

(C) হেুদ  

(D) সিুজ 

২৬ ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় িডালনা করতলের মলতা পাতা বিে—  

(A) বিমবনর  

(B) মিাবরর  

(C) বিিানার 

(D) বসার ঘলরর 

২৭ ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় রর্ িাদযর্ন্ত্রটির উলেখ আলি রসটি হে- 

(A) িীণা 

(B) জ যরঙ্গ  

(C) রসতার 

(D) িা াঁবি 

 

২৮ ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় কবির রসই বমটি িাবডর জেতরঙ্গটি রকান্ সমলয়র ?  

(A) প্রাচীন কাল র 

(B) আধু্বনক সমলয়র  

(C) বিংি িতলকর 

(D) মধ্যর্ুগীয় সমলয়র 

২৯ ‘ সি _____ হলয় রগে , জ্বলে রগে আগুলন । ‘ 

(A) চূণ য  



(B) বিিূণ গ  

(C) িক্ত  

(D) িযরমার 

৩০ ‘ অসুখী একজন ’ কবিতায় রর্খালন িহর বিে রসখালন িবডলয় রইে –  

(A) কাঠকয া  

(B) সাপ  

(C) কয়ো  

(D) আগুন 

৩১ ‘ রদামডালনা রোহা , মতৃ মূবতগর িীভৎস / মািা 

(A) রুলপার  

(B) রসানার  

(C) মাটির  

(D) পাথলরর 

৩২ ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় িহর ধ্বংলসর সলঙ্গ সলঙ্গ রলক্তর দালগর রং হলয়বিে—  

(A) কাল া  

(B) হেুদ  

(C) োে  

(D) সিুজ 

অবযসংবিপ্ত প্রলনাত্তর  

১‘ আবম যালক নিল়ে বদ াম — ‘ আবম ’ নক ?  

উত্তরঃ: নিারুণ ভট্টািার্ গ অনূবদত পািলো রনরুদা রবিত ‘ অসুখী একজন ’ কবিতায় ‘ আবম ‘ িেলত স্বয়ং কবি বনলজলক তিা 

কবিতার কিকলক িুজঝলয়লিন ।  

২ কববর অলপিায নক দাাঁব়েলযবি  ? 

উত্তরঃ: ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় কবি রর্বদন বনজ িাসভূবম রিলড িলে র্ান , রসবদন তাাঁর বপ্রয় নারী দরজায় অলপক্ষায় 

দা াঁবডলয়বিে ।  



৩ অসুখী একজন ’ কববযায কথক অলপিারযালক নিল়ে নকাথায চল  নিল ন ?  

উত্তরঃ: পািলো রনরুদার ‘ অসুখী একজন ’ কবিতায় কিক দরজায় অলপক্ষারতা বপ্রয়জনলক দা াঁড কবরলয় ররলখ িৃহত্তর স্বালি গ 

দরূ রিলক দলূর রকালনা স্থালন িলে রগলেন । 

৪ ‘ অসুখী একজন ’ কববযায কববর / কথলকর চল  র্াওযা সলেও সমাজজীবলনর বনলজর িবযলয চ ার কী কী 

অনুষঙ্গ কববযায উবিবখয আলি ? 

উত্তরঃ: রনরুদার ‘ অসুখী একজন ’ কবিতায় কিলকর িলে র্াওয়া সলেও সমাজজীিলনর আপন গবতলত িলয় িোর 

অনুষঙ্গগুবে হে — ‘ একটি কুকুর িলে রগে , রহাঁলি রগে বগজগার এক নান ‘ । 

৫‘ অসুখী একজন ’ কববযায কববর পালযর দাি কীলস ধুলয বিলযবি  ? 

উত্তরঃ: রনরুদার ‘ অসুখী একজন ’ কবিতায় কবির পালয়র দাগ িৃটিলত ধু্লয় বগলয়বিে । স্মৃবতর মবেনতা অলি গ উপমাটি িযিহৃত 

হলয়লি । 

 ৬“ননলম এ  যার মাথার ওপর” কার মাথার ওপর কী ননলম আসার কথা ব া িলযলি ? 

উত্তরঃ: পািলো রনরুদার ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় কিলকর জনয অলপক্ষা করলত িাকা তার বপ্রয়তমার মািার ওপর পািলরর 

মলতা ভারী একিার পর একিা িির রনলম এে ।  

৭‘ অসুখী একজন ‘ কববযায কবব ‘ পাথলরর মলযা ” ব লয কী নবাঝালয নচলযলিন ? 

উত্তরঃ: পািলো রনরুদা তাাঁর ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় কিলকর জনয তাাঁর রপ্রবমকার অন্তহীন অলপক্ষা আর দুঃসহ রিদনালক 

পািলরর গুরুভালরর সলঙ্গ তযেনা কলরলিন । 

৮‘ অসুখী একজন ‘ কববযায উবিবখয র্লুে অলপিাযযরা নমলযটের কী ি  ? 

উত্তরঃ: ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় উবেবখত ভয়ািহ র্ুলদ্ধর বিধ্বংসী মত্ততা  র  অবতক্রম কলর শুধু্ আশ্চর্ গজনকভালি রিাঁলি 

রইে , রসই অলপক্ষাতযরা রমলয়টি । 

৯‘ অসখুী একজন ‘ কববযায র্লুে সমযল র কী অবস্থা িলযবি  ? 

উত্তরঃ: ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় র্ুলদ্ধর ধ্বংসাত্মক িায়া সমস্ত সমতলে । আগুলনর রেবেহান বিখার মলতা িবডলয় পলড সি 

বকিয লক জ্বাবেলয় – পুবডলয় িারখার করে ।  

১০অসুখী একজন কববযায কবব নদবযালদর নচিারার কী বণ যনা বদলযলিন ? 

উত্তরঃ: ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় কবি ‘ িান্ত – হেুদ ‘ রদিতালদর রিহারার িবি এাঁলকলিন ।  

১১‘ অসুখী একজন কববযায নদবযারা িাজার বির ধলর কী করবি  বল  উলিখ পাওযা র্ায ? 

উত্তরঃ: ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় িাস্ত – হেুদ রদিতারা হাজার িির ধ্লর ধ্যালন ডয লি বিে িলে কবি উলেখ কলরলিন । 

১২‘ অসুখী একজন কববযায নদবযারা নকাথা নথলক েযকলরা েযকলরা িলয উ লে পল়েবি  ? 



উত্তরঃ: ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় র্লুদ্ধর অবভ ালত হাজার িির ধ্লর ধ্যালন ডয লি িাকা রদিতারা মজ্র রিলক িযকলরা িযকলরা 

হলয় উেলি পলডবিে । 

১৩‘ যারা আর স্বপ্ন নদখলয পার  না।- ‘ যারা ‘ ব লয কালদর কথা ব া িলযলি ? 

উত্তরঃ: ‘ তারা ‘ িেলত িান্ত – হেুদ রদিতালদর কিা িো হলয়লি । 

১৪‘ অসুখী একজন ‘ কববযায কববর বাব়েটে নকমন বি  ? 

উত্তরঃ: ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় কবির িাবডটি বিে মধ্ুর স্মৃবত ও স্বপ্নবিজবডত । অি গাৎ িাবডটি সেলকগ এখালন সিিি – 

সকলিালরর আকষ গণজবনত আলিগ ও আলিি প্রকাবিত হলয়লি । 

১৫‘ অসুখী একজন ‘ কববযায কববর ঝু ন্ত ববিানাটে নকাথায অববস্থয বি  ?  

উত্তরঃ: ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় কবির মধ্ুর স্মৃবতবিজবডত বমটি িাবডলত ঝুেন্ত বিিানাটি িারা্ায় অিবস্থত বিে । 

 ১৬‘ অসখুী একজন কববযায র্লুে কববর বাব়ের অবস্থা কী িলযবি  ? 

উত্তরঃ: ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় , র্ুলদ্ধ কবির স্বপ্ন ও স্মৃবতবিজবডত িাবডটি রভলে , গুাঁ বডলয় , আগুলন পুলড িারখার হলয় 

বগলয়বিে । 

 ১৭‘ অসুখী একজন ’ কববযায নর্খালন িির বি  নসখালন র্ুলের ফল  কী কী িব়েলয রই  ? 

উত্তরঃ: ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় রর্খালন িহর বিে , রসখালন র্ুলদ্ধর পর িবডলয় রইে কাঠকয়ো , রদামডালনা রোহা , মতৃ 

পািলরর মূবতগর িীভৎস মািা আর রপাডা শুকলনা রলক্তর কালো দাগ । 

১৮ ‘ আর নসই নমলযটে আমার অলপিায / – ‘ আর ’ িব্দটে বযবিালরর কারণ কী ? 

উত্তরঃ: পািলো রনরুদার ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় রু্দ্ধ – দাঙ্গা – বহংসার আগুন রপবরলয় কিলকর বপ্রয়তমার ভালোিাসা ও 

বিরন্তন অলপক্ষালক রিাঝালতই রিষ পে্ক্বতলত ‘ আর ‘ িব্দটির িযিহার হলয়লি ।  

১৯‘ রলের একো কাল া দাি । নকাথায রলের একো কাল া দাি নদখা বিলযবি  ?  

উত্তরঃ: র্ুলদ্ধর ফ্লে ধ্বংসপ্রাপ্ত িহলর কাঠকয়ো , রদামডালনা রোহা , মতৃ পািলরর মূবতগর িীভৎস মািার সলঙ্গ রলক্তর কালো 

দাগ রদখা বগলয়বিে ।  

২০সমস্ত সমযল  ধলর নি  আগুন – নকন এমন িলযবি  ? 

উত্তরঃ: ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতা অনুসালর আলেয়পাহালডর মলতা ভয়ািহ র্দু্ধ আসার ফ্লে সমস্ত সমতলে আগুন ধ্লর 

বগলয়বিে । 

 ২১‘ অসুখী একজন ‘ কববযাটের অনবুাদক নক ?  

উত্তরঃ: ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতাটির অনুিাদক নিারুণ ভট্টািার্ গ । 

২২‘ অসুখী একজন ‘ কববযায র্লুের িববটে কীভালব ফুলে উলঠলি । 



উত্তরঃ: কবি পািলো রনরুদা ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় র্ুলদ্ধর ভয়ািহতালক রলক্তর এক আলেয়পাহালডর সলঙ্গ তযেনা 

কলরলিন । 

সংবিপ্ত প্রলনাত্তর  

১‘ আবম যালক নিল়ে বদ াম’- কবব কালক নিল়ে বদল ন । যালক বযবন কীভালব নরলখ এলসবিল ন ? 

উত্তরঃ: পািলো রনরুদার ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতা রিলক গৃহীত অংলি কিক তাাঁর বপ্রয় নারীলক অলপক্ষায় ররলখ বনজ িাসভূবম 

রিলড দলূর িলে বগলয়বিলেন ।  

  স্বলদি রিলড দরূ রিলক দরূতর রকালনা স্থালন িলে র্াওয়ার সময় বতবন দরজায় তাাঁর অলপক্ষায় দা াঁড কবরলয় ররলখ র্ান রকালনা 

এক বপ্রয়জনলক । র্বদও রস জানত না রর্ , কবি আর কখনও বফ্লর আসলি না । এইভালিই কবি এক বিরকােীন বিদায় মুহলূতগর 

িবি এাঁলকলিন । 

২‘ বৃটিলয ধুলয বদ  আমার পালযর দাি / ঘাস জন্মাল া রাস্তায’— উদ্ধৃযাংিটের যাৎপর্ য বযাখযা কলরা । 

উত্তরঃ: উদ্ধ্ৃবতটি পািলো রনরুদার ‘ অসুখী একজন ’ কবিতা রিলক গৃহীত । কিক তাাঁর বপ্রয়তমালক অলপক্ষমান ররলখ জীিন 

ও জীবিকার তাবগলদ িহুদুলর পাবড রদন । িমলক র্ায় রমলয়টির জীিন বকন্তু সময় রিলম িালক না । তাই কিলকর িলে র্াওয়ালত 

জীিলনর স্বাভাবিক গবত িযাহত হয় না । সপ্তাহ – িির রকলি র্ায় । প্রাকৃবতক বনয়লমই কিলকর িোর পলির পদবিহ্ন মুলি র্ায় 

। তালত  াস জন্মায় । বকন্তু কবির িলে র্াওয়ার মুহতূ গটি তার বপ্রয়তমার হৃদলয় অন্তহীন অলপক্ষার মুহতূ গ হলয় রলয় র্ায় ।  

৩“পাথলরর মলযা পর পর”, বিরগুল া বিরগুল ালক পাথলরর মলযা ব া িলযলি নকন ? 

উত্তরঃ: জীিন ও জীবিকার জনয িাসভূবম রিলড দলূর িলে র্াওয়া তাাঁর মানুষটি রর্ বফ্লর আসলিন না এ কিা তার রপ্রবমকার 

অজানা বিে । বকন্তু জীিন এলত রিলম িালকবন । িৃটিলত কবির পালয়র দাগ মুলি তালত  াস জন্মায় । বনরন্তর অলপক্ষা িেলতই 

িালক । দী গ প্রতীক্ষারতা নারীর জীিলন তার বপ্রয়তলমর অনুপবস্থবতর িিরগুলো রর্ন পািলরর রিাঝা হলয় তার মািার ওপর 

রনলম আলস । এখালন ‘ পর পর ‘ িেলত বিলেদ রিদনার গভীরতা রিাঝালনা হলয়লি । 

৪ র্ুেলক ‘ রলের এক আলেযপািা়ে ‘ ব া িলযলি নকলনা ?  

উত্তরঃ: উদ্ধ্ৃত প্রসঙ্গটি কবি পািলো রনরুদা রবিত ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতা রিলক গৃহীত ।  

 কবিতায় র্ুদ্ধলক কবি আলেয়পাহালডর সলঙ্গ তযেনা কলরলি । আলেয়পাহাড িারপালি িবডলয় রদয় জ্বেন্ত োভা । আর রসই 

আগুলন িাই হয় জীিলনর র্ািতীয় বিহ্ন । টঠক রতমনই র্ুলদ্ধর ফ্লে মানুলষর মলন জলম িাকা বহংসা – রেষ আর  ৃণা োভার 

মলতা বিিলক ওলঠ । অপমৃতয য  লি মানিতার । এই মৃতয যময় ধ্বংসেীোর নারকীয় রূপটিলক ফু্টিলয় তযেলতই কবি র্ুদ্ধলক , 

রলক্তর এক আলেয়পাহাড ‘ িলেলিন । 

৫“নসই নমলযটের মৃযয য িল া না ।“ নকান নমলযটের নকন মৃযয য ি  না ? 



উত্তরঃ: পািলো রনরুদার ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতার কিলকর জনয অলপক্ষারতা রর্ রমলয়টির উলেখ পাওয়া র্ায় , তার কিা 

িো হলয়লি । রমলয়টি জানত না রর্ , তার বপ্রয়তম আর বফ্লর আসলি না । জীিন আপন িল্ িেে , ক্রলম সপ্তাহ – িির 

অবতক্রান্ত হে । কবির পদবিহ্ন িৃটিলত ধ্ুলয় রগে , তি ুঅলপক্ষা িেে । এরপর র্ুলদ্ধর গ্রালস নগর , রদিােয় িূণ গবিিূণ গ হে এিং 

মৃতয য হে বিশুসহ অজস্র মানুলষর । শুধু্ অলপক্ষমান রমলয়টির মৃতয য হে না কারণ ভালোিাসা অমর , বিরন্তন ও িাশ্বত । 

৬‘ িান্ত ি ুদ নদবযারা’- নদবযালদর ‘ িান্ত ি ুদ ব া িলযলি নকন ? যালদর কী পবরণবয িলযবি  ?  

উত্তরঃ: ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় কবি িলে র্াওয়ার পর একসময় র্দু্ধ িাধ্ে । রসই র্ুলদ্ধর িীভৎসতায় নগরসভযতা , কবির 

স্বলপ্নর িাবড –  র সি িূণ গ হলয় রগে , এমনবক ধ্বংস হে রদিতালদর মজ্রও । হাজার হাজার িিলরর রর্ – রদিতারা মানুলষর 

মলন বিশ্বাস জাবগলয় এলসলিন , রু্দ্ধ তালদরও আসনিয যত করে । প্রািীন রদিতালদর বনজিয়তা ও জীণ গতালক রিাঝালত হেুদ ও 

িান্ত িো হলয়লি । র্ুলদ্ধর আগুলন নগর পুডলে রদিােয়ও িাদ র্ায় না । মানুলষর মলন রদিতারা রর্ – বিশ্বাস রিালধ্র জন্ম 

বদলয়বিে , তা ধ্বংস হে ।  

৭যারা আর স্বপ্ন নদখলয পার  না ।’- উদ্ধৃযাংিটের যাৎপর্ য ববলেষণ কলরা ।  

উত্তরঃ: উদ্ধ্ৃত অংিটি পািলো রনরুদার কবিতা ‘ অসুখী একজন ‘ রিলক গৃহীত ।  

 এখালন কবি বিনাি ও ধ্বংলসর কেলরালে রদিতালদর অসারতার উলেখ কলরলিন । মানিতার অপিয় প্রাণহাবন বকংিা িূডান্ত 

িীভৎসতার সময় রকালনা সদি – মাহাত্ময প্রবতলরাধ্ গলড তযেলত পালর না । উদ্ধ্ৃতাংলির তাৎপর্ গ মানুলষর মলতাই 

একইরকমভালি রু্দ্ধ -তাণ্ডলির ভয়ািহতায় তারাও বনরাশ্রয় , অজস্তত্বহীন এিং িূণ গবিিূণ গ হয় । তাই এককিায় সদি ক্ষমতার 

ফ্ানুস িযরমার হলয় র্াওয়ায় তালদর রর্ন মানুষলক স্বপ্ন রদখালনার ক্ষমতা রোপ পায় । আলোিয অংলি কবির এই ভািনাই প্রকাি 

রপলয়লি । 

৮ প্রাচীন জ যরঙ্গ / সব চূণ য িলয নি  , ‘ — উদ্ধৃযাংলি কবব কী বুঝঝলযলিন ?  

উত্তরঃ উদ্ধ্ৃত অংলি কবি িুজঝলয়লিন আলেয়পাহালডর মলতা রক্তক্ষয়ী র্লুদ্ধর রেবেহান আগুন সমতেলকও গ্রাস কলরবিে । 

কবির সিিলির স্মৃবতবিজবডত বমটি িাবডটিও র্ুলদ্ধর বনম গম আ ালত ধ্বংস হলয়বিে । তার িারা্ার ঝুেন্ত বিিানা , রগাোবপ 

গাি , িডালনা করতলের মলতা পাতা , বিমবন ও বপ্রয় প্রািীন জেতরঙ্গ এইসি িূণ গ হে , সেূণ গ ভস্ম হে আগুলন । অি গাৎ কবির 

আশ্রয় ও অজস্তলত্বর একমাত্র প্রতীকবিহ্নটিও র্ুলদ্ধর বনষ্ঠযর ধ্বংসেীোয় বনজশ্চহ্ন হলয়বিে ।  

৯.‘ নসখালন িব়েলয রই  কাঠকয া’— ব লয কবব প্রলনাদৃয অংলি কবি বুঝঝলযলিন কী বুঝঝলযলিন ? 

উত্তরঃ: পািলো রনরুদার ‘ অসুখী একজন ’ কবিতাটিলত রকালনা এক অজ্ঞাত কারলণ কবি বপ্রয়তমা ,  রিাবড , এমনবক তাাঁর 

বপ্রয় িহরও রিলড িলে রর্লত িাধ্য হন । এরপলর একবদন আলস িীভৎস রু্দ্ধ । র্ার করাে গ্রালস কবির  রিাবড , রদিােয় সমস্ত 

বকিয  িূণ গ হলয় আগুলন জ্বলে র্ায় । িহরটিও িাদ র্ায় না । এক সমলয়র সু্র িহলর িবডলয় িালক কাঠকয়ো , রদামডালনা 

রোহা , মৃত পািলরর মূবতগর িীভৎস মািা আর রলক্তর দাগ । আসলে িহলরর বিধ্বংসী রূপটি তয লে ধ্রলতই উদ্ধ্ৃবতটি িযিহৃত 

হলয়লি ।  



১০‘ আর নসই নমলযটে আমার অলপিায । নমলযটে নক ? নস অলপিা কলর নকন ?  

উত্তরঃ: পািলো রনরুদার ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় ‘ রসই রমলয়টি ’ হে কিলকর বপ্রয়তমা , র্ালক ররলখ কবি িহুদলূর িলে 

বগলয়বিলেন । কবি রর্ আর বফ্লর আসলিন না এ কিা তার বপ্রয়তমা জানত না । তার অলপক্ষার রিাঝা গভীর রিলক গভীরতর 

হলেও রস রভলে পলডবন । এই রমলয়টিলক ধ্বংস রর্ন স্প্ি গ করলত পালর না ; মৃতয য – রু্দ্ধ – বহংসা , দাঙ্গার স্প্ি গ রপবরলয়ও তাই 

রস অমবেন িালক । কারণ ভালোিাসার কখনও মৃতয য হয় না । রসসময় রিলক সময়ান্তলর অলপক্ষা কলর িলয় িলে বনজস্ব ধ্ারায় 

। 

রচনাধমী প্রলনাত্তর  

১. ‘ আর নসই নমলযটে আমার অলপিায।— অলপিমান এই নারার মলধয বদলয কবব মানবীয ভাল াবাসার নর্ – 

অবনব যাণ রূপটেলক ফুটেলয যযল লিন , যা পাঠয কববযা অব ম্বলন আল াচনা কলরা ।  

অথবা , র্ুলের ননবযবাচক ভালবর পািাপাবি নর্ – মানববক আলবদন ‘ অসুখী একজন ’ কববযায প্রকাবিয িলযলি 

আল াচনা কলরা ।  

উত্তরঃ: পািলো রনরুদা তাাঁর ‘ অসুখী একজন ’ কবিতার অলপক্ষমান নারীর মলধ্য ভালোিাসার অবনি গাণ রূপটি ফু্টিলয় তয লেলিন 

। কিক তার বপ্রয় নারীলক ররলখ িলে র্ান িহুদলূর । রস জানত না রর্ , তার বপ্রয়তম আর বফ্লর আসলি না । সময় িেমান , 

জীিনও তার সলঙ্গ িেমান । সপ্তাহ – িির রকলি র্ায় । কিলকর পদবিহ্ন ধ্লুয় বগলয় তার ওপর  াস জন্মায় । তিওু রস নারীর 

অলপক্ষা িালম না । এইভালি অলপক্ষার প্রহর গুনলত গুনলত মুহতূ গগুলো একিার – পর – একিা পািলরর মলতা ভারী হলয় রনলম 

আলস রমলয়টির মািার ওপর ।  

 এরপর রু্দ্ধ ও র্ুলদ্ধর আগুন িবডলয় পডে িহলর । রস  আগুলনর করাে গ্রালসর হাত রিলক িাদ রগে না বিশু বকংিা রদিতারাও 

। িান্ত হেুদ রদিতারা তালদর মজ্র রিলক িযকলরা িযকলরা হলয় রভলে পলড । কবির স্বলপ্নর িাবড –  র সি িূণ গ হলয় র্ায় , পুলড 

র্ায় আগুলন । রর্খালন িহর বিে রসখালন িারবদলক িবডলয় রইে কাঠকয়ো , রদামডালনা রোহা , পািলরর মূবতগর িীভৎস মািা 

আর রলক্তর একিা কালো দাগ । বকন্তু এতসলির মলধ্যও কবির বপ্রয়তমা রিাঁলি রইে কারণ রপ্রম িাশ্বত , তার মৃতয য রনই । এই 

রপ্রম মানুষলক মরলত মরলত িা াঁিলত রিখায় । এই ধ্বংলসর মলধ্যও রিাঁলি িালক রমলয়টির অবনি গাণ ভালোিাসা , রিাঁলি িালক 

ভালোিাসার মানুলষর জনয তার প্রতীক্ষা । 

2. ‘ যারপর রু্ে এ  ‘ — পাঠয কববযায কবব র্ুলের নর্ – আশ্চর্ য করুণ ও মম যস্প্িী িবব এাঁলকলিন , যা বনলজর 

ভাষায আল াচনা কলরা ।  

অথবা , বিশু আর বাব়েরা খনু িল া ।’— এই আশ্চর্ য – সংিয িববটের মলধয র্লুের পপিাবচক বব যরযা কীভালব 

প্রকাবিয িলযলি যা কববযা অব ম্বলন ন লখা ।  

উত্তরঃ: বিবেয়ান কবি পািলো রনরুদা জীিনর্ুলদ্ধর একজন েডাকু সসবনক । রিালখর সামলন  লি র্াওয়া দুই বিশ্বর্দু্ধ প্রতযক্ষ 

কলরলিন বতবন । তাই পাঠয কবিতায় বতবন র্লুদ্ধর রর্ – করুণ ও মম গস্প্িী িবি এাঁলকলিন তা অতযন্ত িাস্তলিাবিত । ‘ অসুখী 



একজন ‘ কবিতাটি আসলে র্ুলদ্ধর রপ্রক্ষাপলি এক িাশ্বত ভালোিাসার গল্প । কবি র্ুলদ্ধর িীভৎসতার মালঝ রপ্রম রর্ অবনি গাণ 

তা রদখালত বগলয় খণ্ড খণ্ড র্ুলদ্ধর বিত্র তয লে ধ্লরলিন । কবি তাাঁর বপ্রয়তমালক অলপক্ষায় ররলখ দলূর িলে র্াওয়ার পর একবদন 

ভয়ািহ িীভৎসতা বনলয় র্দু্ধ রনলম এে । মানুষ আশ্রয়হীন হে । নৃিংসতার হাত রিলক ররহাই রপে না বিশুরাও । দািানলের 

মলতা র্ুলদ্ধর আগুন সমতলে িবডলয় পডে । ধ্বংস হে রদিােয় আর তার রভতলরর রদিতারা । তালদর রদিত্ব নি হে । মানুষলক 

তারা স্বপ্ন রদখালত িযি গ হে । কবির রসই বমটি িাবডর ঝুেন্ত বিিানা , রগাোবপ গাি , প্রািীন জেতরঙ্গ সি িূণ গ ও ভস্ম হে র্লুদ্ধর 

আগুলন । টঠক একইভালি িহরিাও পলুড রগে । িীভৎসতার বিহ্ন বনলয় িবডলয় – বিটিলয় পলড রইে কাঠকয়ো , রদামডালনা 

রোহা , পািলরর মূবতগর িীভৎস মািা আর রলক্তর একিা কালো দাগ । শুধু্ রসই ধ্বংসসূ্তলপ রিাঁলি িাকে রমলয়টির অলপক্ষা ও 

অবিিে ভালোিাসা । 

৩. পাঠয কববযাটে অযৃপ্ত মানবহৃদলযর একান্ত আবযর ‘ অসুখী একজন কববযা অব ম্বলন আল াচনা কলরা ।  

অথবা , ‘ অসখুী একজন কববযায ববশ্বিাবন্তর বাযযা বনবিয —– আল াচনা কলরা ।  

অথবা , ‘ অসখুী একজন ‘ কববযাটেলক র্ুেববলরাধী কববযা ব া র্ায । বকনা – ববলেষণ কলরা ।  

উত্তরঃ: পািলো রনরুদার কবিতা ‘ অসুখী একজন’— এই িাঞ্ছনাময় নামকরণ রিলকই রিাঝা র্ায় রর্ , কবিতাটি অতৃপ্ত রকালনা 

িাসনার প্রবতেবি । অলনক সময় কবি – সাবহবতযলকর িযজক্তগত জীিলনর প্রবতেবি র্া সি গজলনর ভািনার সলঙ্গ বমলে র্ায় তা 

সাবহলতয প্রবতফ্বেত হয় । আমালদর পাঠয কবিতাটিলতও তা  লিলি এ বিষলয় রকালনা সল্হ রনই ।  

 কবি িরম অতৃবপ্ত বনলয় রকালনা এক অজ্ঞাত কারলণ রদি িাডলত িাধ্য হন । বকন্তু তাাঁর বপ্রয় নারী তাাঁর অলপক্ষায় িালক , রকন 

– না রস জালন না রর্ , তার বপ্রয়তম আর বফ্লর আসলি না । কবিতার রিষ পর্ গন্ত এই অলপক্ষালকই আমরা রদলখবি । সময় 

অবতক্রান্ত হয় , আিিা হয় স্মৃবত , অলপক্ষার িিরগুলো ভারী হয় । প্রাণ াতী র্লুদ্ধর িীভৎসতা তালক পবরিার রিলক বিজেন্ন 

কলর । রদিােয় , িহর সি বকিয  ধ্বংস হওয়া সলেও অতৃপ্ত হৃদলয় রসই রমলয়টি অলপক্ষায় দা াঁবডলয় িালক । অনযবদলক কবিও 

অতৃপ্ত িাসনা বনলয় বফ্লর আসলত িান তাাঁর প্রতীক্ষমান ভালোিাসার কালি । সি বকিয  ধ্বংলসর মালঝও কবির হৃদলয় 

অলপক্ষারতা নারীটির মৃতয য রনই । বিরায়ত অতৃপ্ত মানিাবতগই এই নারী । কবির অতৃপ্ত মন তার কালি িার িার বফ্লর রর্লত িায় 

িলেই বতবন িলে ওলঠন , ‘ আর রসই রমলয়টি আমার অলপক্ষায় ‘ । স্প্িতই কবিতাটিলত কবি র্দু্ধবিলরাধ্ী মলনাভাি বনলয় 

বিশ্বিাবন্তর িাতগা রপ্ররণ কলরলিন পাঠলকর কালি । 

 


