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 পা�ঠ�র নামঃ িদন ফু�রা�ল

 রচিয়তা: শ� �ঘাষ
(পিরিচিত/পাঠ� বই �থ�ক কিব পিরিচিত পাঠ কর�ব ।)

 উৎসঃ ‘িদন ফু�রা�ল’ কিবতা�র নাম কিব িদ�য়িছ�লন ‘িদন ফুরা�লা’। এ� কিবর
‘সবিকছ��তই �খলনা হয়’ কাব� �থ�ক �নওয়া। পাঠ�াং�শ কিবতা�র নাম ঈষৎ বদ�ল
রাখা হয় ‘িদন ফু�রা�ল’।

 মূলভাবঃ িদন ফু�রা�ল কিবতায় িশ�ম�নর �বিচ�� ধরা প�ড়�ছ। পৃিথবী তা�দর
কা�ছ �খলার জগৎ। তারা ব�জীবন চায় না। িক� বত� মান সমা�জঅসম
�িত�যািগতার ই�দরু �দৗ�ড় বাবা-মা�য়রা তা�দর স�ান�দর অথ�াৎ তা�দর িশ��দর
সািমল ক�র�ছ। িশ��দর কা�ছ পৃিথবীটাই �খলার পৃিথবী। �খলার মাঠ তাই তা�দর
কা�ছ সব�থ�কআকষ��ণর জায়গা। িক� তা�দর অিন�া স��ও ব�ড়া�দর পৃিথবী
তা�দর িনয়�মর বঁাধ�ন �বঁ�ধ রা�খ।

শ� ছক

শ� অথ� পদ ব�াকারণগত পিরছয়

ঈ�র ভগবান িব ঐ�িরক (িবণ)

গ�া নদী িব�শষ িব গা��য় (িবণ)

সাির ��িণ িব পঙি� (সমাথ�ক)

মন �দয় িব মানিসক (িবণ)

আকাশ গগন িব অ�র (সমাথ�ক)

স��া সায়া�, সায়়ংকাল িব সা�� (িবণ)



নমনুা �� ও উ�র

 অিত সংি�� উ�রধম�ঃ (কম-�বিশ ২০ শ�)

১। সূিয� ড��ব যাওয়ায় কথকরা ‘দ�ুাই’ �কন ব�ল�ছন?
উঃ সুিয� ড� �ব �গ�ল কথক�দর �খলা ব� ক�র মাঠ �থ�ক ঘ�র িফ�রআস�ত হ�ব। তাই তারা
‘দ�ুাই’ ব�ল�ছ।
২। বাপ-মা�য়রা কী হ�ল ম�ু�া যা�বন?
উঃ স��র পরও �ছ�ল-�ম�য়রা যিদ িন�জ�দর বািড় িফ�র না আ�স ত�ব বাপ-মা�য়রা দিু��া
কর�ত কর�ত ম�ু�া যা�বন।
৩। পািখরা �কাথা �থ�ক �কাথায় উ�ড় যায়?
উঃ পািখরা উ��� �া�র বা ধা�নর �খত �থ�ক িন�জ�দর বাসার িদ�ক উ�ড় যায়।

 সংি�� উ�রধম�ঃ (কম-�বিশ ৬০ শ�)

 �ছাট �ছাট �ছ�ল-�ম�য়�দর স���বলায় ঘ�র �ফরা�ক ‘মন খারা�পর গ�ত� ’ �ফরা ব�ল �কন
ম�ন হ�য়�ছ?

উঃ িবিশ� কিব শ� �ঘা�ষর �লখা ‘িদন ফু�রা�ল’ কিবতায় �ছাট �ছাট �ছ�ল-�ম�য়�দর
স���বলায় ঘ�র �ফরা�ক ‘মন খারা�পর গ�ত� ’ �ফরা ব�ল ম�ন হ�য়�ছ। �খলা �ছ�ড় স���বলায়
স�ী-সাথী�দর �ফ�ল �ছাট�দর ঘ�র িফর�ত মন চায় না। কারণ �সই ঘ�রআ�ছ শাসন-তজ�ণ
আর নানা বঁাধা-িন�ষ�ধর ব�ন।
উ��� মা�ঠর বদ�ল তাই ঘর�কআ�লা-বাতাসহীন মন খারা�পর গত� ব�ল তা�দর ম�ন হ�য়�ছ।

 রচনািভি�কঃ (কম-�বিশ ১৫০ শ�)

 স�� নাম�লই বাবা-মা�য়রা �কমন উৎকি�ত হন তা ‘িদন ফু�রা�ল’ কিবতা অবল��ন
িন�জর ভাষায় �ল�খা।

উঃ িবিশ� কিব শ� �ঘা�ষর �লখা ‘িদন ফু�রা�ল’ কিবতায় কিব রাি�কালীনআকা�শর এক
অপ�প �সৗ��য�র বণ�না ক�র�ছন। পাশাপািশ সূয�া��র স�� স�� �ছাট িশ�ম�নর �বদনাও
ব�� ক�র�ছন।

িদন �শষ হ�ল সুয� অ� যায়। িক�আ�লাচ� কিবতায় িশ�রা ব�ল�ছ-

“সিূয� নািক সিত� িন�জর ই��য়
ড�ব িদ�য়�ছ? স�� হ�লা? দ�ুাই”

অথ�াৎ সূয� �যন স�� হওয়ার আ�গ অথ�াৎ িনিদ�� সম�য়রআ�গই ই�� ক�র অ� �গ�ছ।
আস�ল এই ব��ব�র কারণ হল িশ�ম�নরআ��প। সূয� ড�ব�লই মা�ঠ তা�দর �খলার সময়
�শষ। বািড়�ত িফ�র পড়�ত বসার পালা, যা�ত তা�দর অনীহা। এইআ��প এর জ�ন�ই তা�দর
ম�ন হয় সূয� �যন তা�দর �খলা যা�ত তাড়াতািড় ব� হ�য় যায়, তাই জন� িনিদ�� সম�য়রআ�গই
িন�জর ই�ায় ড�ব িদ�য়�ছ।

�খলার মাঠ �ছ�ড় স���বলায় স�ী-সাথী�দর �ফ�ল িশ��দর ঘ�র িফর�ত মন চায়



না। িক� িদ�নর �শ�ষ যখন স��া হয় তখন সকল িশ��দর ঘ�র �ফরাই হল িনয়ম। স��ার পর
মা�ঠ থাক�ল ভাঙা হয় িনয়ম, �দখা�না হয়�ধ�া। তাছাড়া স��র পর িশ�রা ঘ�র না িফর�ল
বাবা-মা�য়রা স�ান�দর িচ�ায় উি�� হ�য় প�ড়, অি�র হ�য় যায়। তারা চায় তা�দর স�া�নরা
�খলাধু�লার পর পড়�ত বসুক। ত�বই তা�দর ম�নর িবকাশ হ�ব ও ভিবষ�ৎ সু�র হ�য় উঠ�ব।

।। িন�জক�রা ।।

অিত সংি��ঃ (কম-�বিশ ২০ শ�)

১। কথকরা ল� র�ঙর দশৃ� �দখ�ত পা�বনা �কন?
২। িদ�নর �শ�ষ িশ�রা �কাথায় �ফ�র?
৩। বািড় িফর�ল বাবা-মা কী বল�ব?

 সংি��ঃ (কম-�বিশ ৬০ শ�)

১। “আমরা িকআর �দখ�ত পাব ভাবছ?” – কারা,কী �দখ�ত পা�বনা?
২। ল� র�ঙর দশৃ�- বল�ত কী �বাঝা�না হ�য়�ছ?
৩। র�ঙর বা� বল�ত কিব কী বুিঝ�য়�ছন?

 রচনািভি�কঃ (কম-�বিশ ১৫০ শ�)

১। �তামার �দখা এক� �গাধূিলর �প ‘িদন ফু�রা�ল’ কিবতা�অবল��ন �ল�খা।

িবঃ�ঃ

 ছা�-ছা�ী�দর পাঠ যিদ বুঝ�ত সমস�া হয়, ত�ব িন�জর ব�ব� ম�ব� �কা�শ
(Comment Box)- এ পাঠাও।

 িন�জর নাম, ��িণ, িবভাগ, �িমক সংখ�া ও �যাগা�যাগ ন�র উ��খ কর�ব।
 আমরা সরাসির �তামা�দর সা�থ �যাগা�যাগ ক�র �ন�বা।


