
�ীরামকৃ�আ�ম ইনসিটিটউট(হাই�� ল)

িন�জ প�ড়া

��িণ - অ�ম

বাংলা ভাষা ও সািহত�

 পা�ঠর নাম: ঘু�র দাঁড়াও।

 কিব পিরিচিত: �ণ�ব�ু দাশ�� (পিরিচত/পাঠ�বই �থ�ক কিব পিরিচিত পাঠ�)।

 মলূ��: হাওয়া, �শ� ক�রা (�জ��, ১৩৮৪)

 মলূভাব: 'ঘু�র দাঁড়াও' কিবতািট একিট �িত�রা�ধর কিবতা। িবপ� সম�য়র স�� লড়াই
করার মাধ��মই মানষু তাঁর অি���ক র�া ক�র চ�ল। �যসকল মানষু লড়াই না ক�র
গ�ািলকা �বা�হই �ভ�স চ�ল তাঁরা আস�ল স�াহীন। অসু��রর ম�ধ� মানষু�ক সব�দা
সু��রর জন� লড়াই কর�ত হয়, ত�বই আগামী পৃিথবী সু�র হ�য় উঠ�ব। যাি�ক পৃিথবী�ত
মান�ুষর শারীিরক ও মানিসক প��ুওআগামী িদ�ন ম�ুছ যা�ব এই লড়াই�য়র মাধ��ম।

 শ�ছক:

শ� অথ� পদ ব�াকরণগত পিরচয়

ত�ক ত�ম�, জাদু িব �দিশ শ�

বনা�র িভ� অরণ� িব অন� বন>িনত� সমাস

ছায়াপথ আকাশগ�া, ন��পু� িব ছায়া�ঘরা
পথ>মধ�পদ�লাপী
কম�ধারয়

উপা� অ��র সমী�প িব অ��র সমী�প > উপসগ�
তৎপু�ষ

 নমনুা ���া�র:

১. ব�িবক�িভি�ক ��াবলী:

১.১ কিবতার �থম প�িত�ত 'সর�ত' শ�িট কতবার ব�ব�ত হ�য়�ছ? - ক. চারবার, খ. িতনবার,

গ. একবার, ঘ. পাঁচবার।

১.২ �ণ�ব�ু দাশ���র অপর একিট কাব����র নাম হল - ক. শ�, খ. সািহত�, গ. �সানার মািছ
খুন ক�রিছ, ঘ. িনজ� ঘিুড়র �িত।



১.৩ উপা��র শহরতিল কীভা�ব �জ�গ উঠ�ব? - ক. সা-রা-রা-রা ক�র, খ. সা �র গা মা ক�র,

গ. িচৎকার ক�র, ঘ. উ�াস ক�র।

অিত সংি�� ���া�র:

১. �ণ�ব�ু দাশ�� �কান কিবতা পি�কা স�াদনা কর�তন?

উ: �ণ�ব�ু দাশ���র স�ািদত কিবতা পি�কার নাম 'অিল�'।

২. কিব তাঁর কিবতায় মানষু�ক স�র না িগ�য় কী কর�ত ব�ল�ছন?

উ: কিব তাঁর কিবতায় মানষু�ক স�র না িগ�য় ঘ�ুর দাঁড়া�ত ব�ল�ছন।

৩. কীভা�ব বাই�রটা পা�� িদ�ত ব�ল�ছন কিব?

উ: �ছা� একটা ত�ক ক�র বাই�রটা পা�� িদ�ত ব�ল�ছন কিব।

৪. গাছ��লা �কাথায় �ান ক�র আসুক?

উ: গাছ��লা নদীর জ�ল �ান ক�র আসুক।

৫. বদ�ল না িদ�ত পার�লআমা�দর কী হ�ব?

উ: বদ�ল না িদ�ত পার�লআমা�দর দাঁিড়�য় দাঁিড়�য় মর�ত হ�ব।

 সংি�� ���া�র:

১. 'এবার ঘু�র দাঁড়াও' --কিব কা�দর ঘু�র দাঁড়া�ত ব�ল�ছন? ঘ�ুর দাঁড়া�ত বলার কারণ কী?
১+২=৩

উ: �ণ�ব�ু দাশ���র 'ঘু�র দাঁড়াও' কিবতায় (মূল��: হাওয়া, �শ� ক�রা) এক �িত�রা�ধর
আ�ান �িনত হ�য়�ছ। কিব সমকা�লর িবপ� মানষু�ক ঘু�র দাঁড়া�ত ব�ল�ছন।

বত� মান সমা�জ সামািজক জীবমা�ই িবপ�তার িশকার। সভ�তার এই স��টর ম�ুখামিুখ দাঁিড়�য়
আ�পাষ কর�ল তা মানষু�ক সামিয়ক �ি� িদ�ত পার�লও মিু� �দয় না। ম�ু হওয়ার জন�
মানষু�ক এই সংক�টর মু�খামুিখ দাঁিড়�য় �িত�রাধ কর�ত হ�ব। এ�ক অপ�রর পা�শ দাঁিড়�য় ��
কর�ত হ�ব �যৗথ লড়াই। এই লড়াই�কই �তীকািয়ত ক�র�ছন কিব ঘু�র দাঁড়া�নার মাধ��ম।

 রচনাধম� ���া�র:

১. "�ছা� একটা ত�ক ক�র বাই�রটা পাল�ট দাও" -- কা�দর উ���শ� কিব এই কথা ব�ল�ছন?
কীভা�ব বাই�রটা পাল�ট �দওয়া স�ব হ�ব ব�াখ�া ক�রা। ১+৪=৫

উ: �নামধন� কিব �ণ�ব�ু দাশ�� তাঁর 'ঘ�ুর দাঁড়াও' কিবতায় (মলূ��: হাওয়া, �শ� ক�রা)
সভ�তার স��টর �থ�ক উ�র�ণর পথ সু�� ক�র ত� �ল�ছন।



 উ��শ�:

আধুিনক পুঁিজবাদী সমাজব�ব�ার িব�া�রর সা�থ সা�থ সমা�জ থাবা বিস�য়�ছ িবপ�তা।
সামািজক িবপ� মানষু�দর উ���শ�ই কিব এই কথা ব�ল�ছন।

 কীভা�ব পাল�ট �দওয়া স�ব:

ঘু�র দাঁড়া�নার ম�ধ� আ�ছ এক �িত�রা�ধর আ�ান। িবপ� মানষু িবপ�তার ম�ুখামুিখ দাঁিড়�য়
আ�পা�ষর প�থ �গ�ল তা সামিয়ক �ি� িদ�লও মানষু�ক মুি� িদ�ত অ�ম। �য সকল মানষু
�িত�রাধ কর�ত পা�র না তারা গ�ািলকা�বা�হ �ভ�স িগ�য় অি��হীন হ�য় প�ড়। িক� যারা
�িত�রাধ কর�ত পা�র তারাই পৃিথবীটা পাল�ট িদ�ত স�ম। য�সভ�তা মান�ুষর মনষু���ক খা�টা
ক�র �দয়। তাঁ�ক শারীিরক ও মানিসকভা�ব প�ু ক�র �তা�ল। এর িব��� িগ�য় মানষু�ক লড়াই
কর�ত হয়। কিবর ম�ত �ঢ় বা��বর স�� মান�ুষর ���র �মলব�নই অসু�র�ক সু�র ক�র
�তা�ল।

"সাই�কল-িরকশা��লা িশস িদ�য় চ�ল যাক ব�ন-বনা��র,

কাদা ভিত� রা�া উ�ঠ প�ক ছায়াপ�থর কাছাকািছ,

গাছ��লা নদীর জ�ল �ান ক�র আসুক,

সা-রা-রা-রা ক�র �জ�গ উঠ�ক উপা��র শহরতিল"

মানষু তাঁর কাি�ত পৃিথবী�ক �থম �দ�খ ���। �সই ���ক বা��বর �প িদ�ত ��য়াজন �যৗথ
�িত�রাধ। এই �িত�রাধই পৃিথবী�ক পাল�ট �দওয়ার মলূ অ�।

িন�জ ক�রা

১. কম�বিশ ১৫ শ�� উ�র দাও:

১.১ �ণ�ব�ু দাশ���র �লখা একিট ���র নাম �ল�খা।

১.২ 'সর�ত সর�ত সর�ত' ত� িম কীভা�ব িমিল�য় যা�ব?

১.৩ 'ত� িম যিদ বদ�ল িদ�ত না পা�রা' --তাহ�ল কী হ�ব?

১.৪ উপা��র শহরতিল কীভা�ব �জ�গ উঠ�ব?

১.৫ সাই�কল-িরকশা��লা কীভা�ব ব�ন-বনা��র চ�ল যা�ব?

২. কম�বিশ ৬০ শ�� উ�র দাও:

২.১ 'তাহ�ল দাঁিড়�য় দাঁিড়�য় মর�ত হ�ব' --�স� উ��খ ক�র তাৎপয� �ল�খা।

২.২ 'এখন হাত বাড়াও, ধ�রা' --আ�লাচ� পঙি�র মাধ��ম কিব কী�সরআ�ান জািন�য়�ছন?



৩. কম�বিশ ১৫০ শ�� উ�র দাও:

৩.১ 'এখন ঘু�র দাঁড়াও' --'এখন বল�ত �কান সময়�ক �বাঝা�না হ�য়�ছ? কিব কীভা�ব মানষু�ক ঘু�র
দাঁড়া�ত ব�ল�ছনআ�লাচনা ক�রা। ১+৪=৫

িব.�ঃ >

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

িন�জর নাম, ��িণ, �িমক সংখ�া ও �যাগা�যাগ ন�র উ��খ কর�ব।

আমরা সরাসির �তামা�দর স�� �যাগা�যাগ ক�র �ন�বা।


