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সমব্যথী কবব্তার নামকরণের বিণক তাকাণে দিখব্ সম শণের অথথ সমান এব্ং ব্যথী শণের অথথ 
ব্যথা দেণেণে দে। অথথাৎ সমব্যথী ব্েণত বু্বি দে অেণরর ব্যথাে ব্া কণে সমানভাণব্ কে ব্া 
ব্যথা দেণেণে। বশশু মণনর বব্বশেয চারটি - কল্পনাপ্রব্েতা, দকৌতূহে প্রব্েতা, স্বাধীনণচতা ও ভাণো 
োগাই বশশু মণনর দশষ কথা। সমব্যথী কবব্তাে এই চারটি বব্বশেযই প্রকাশ দেণেণে। কবব্তাটিণত 
একটি দোণ া বশশু কল্পনা কণরণে দস েবি দখাকা না হণে কুকুরোনা ও টিোোবখ হণতা, তাহণে 
তার মা তার সাণথ দকমন ব্যব্হার করণতা- তাণক িূর িূর কণর তাবিণে বিত অথব্া বশকণে 
ব্ন্দী কণর রাখত। মাণের এই ব্যব্হাণর দখাকা কে দেণে, মাণের প্রবত অবভমান কণর মাণের হাণত 
ও োণত দখণত চাে না, ব্ণন চণে দেণত চাে। 
 
প্রশ্নগুবের উত্তর িাও :- 
1)'আবম হণতম কুকুরোনা' - 
 ক) কবব্তাটিণত দক কুকুরোনা হণত দচণেণে? 
 উঃ)'সমব্যথী' কবব্তাে দখাকা কুকুরোনা হণত দচণেণে। 
 
2)ণখাকা েবি কুকুরোনা হণতা তণব্ মা তার সাণথ দকমন ব্যব্হার করত ব্ণে দস মণন কণর? 
 উঃ)ণখাকা েবি কুকুরোনা হণে তার মাণের ভাণত ও োণত মুখ বিণত দেত, তাহণে মা তাণক  
       িূর িূর কণর তাবিণে বিণতন ব্ণে দখাকা মণন কণর। 
 
3)"আবম খাব্ না ................ণতার োণত"- 
 ক)উবিটি দক, কাণক ব্ণেণে?  
 খ)ব্িা দকন মাণের হাণত ও োণত দখণত চাে না? 
 গ)েংবি িুটির মণধয বিণে বশশু ভাব্নার দকান বিক প্রকাশ দেণেণে? 
 
 ক)উঃ)উবিটি রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুণরর দেখা 'সমব্যথী' কবব্তাে দখাকা তার মাণক ব্ণেণে। 
 খ)উঃ)কুকুরোনা দখাকার ব্নু্ধ, তার দখোর সাথী। কুকুরোনার প্রবত দকাণনা অব্ণহো দস সহয  
           করণত োণর না। তাই দস েখন কল্পনাে কুকুরোনা হণে তার মাণের খাওোর োণত মুখ  
           বিণত চাে, তখন মা তাণক িূর িূর কণর তাবিণে দিন। দখাকার অবু্ি মন মাণের দসই  
           ব্যব্হাণর কে োে, ব্যথা োে। তাই মাণের প্রবত অবভমান কণর দস মাণের হাণত ও োণত  
           দখণত চাে না। 
  গ)উঃ)েংবি িুটির মধয বিণে বশশু ভাব্নার স্বাধীনণচতা ও ভাণোোগাই দশষ কথা এই িুটি বিক 
      প্রকাশ দেণেণে। 



 

 

 
H/W - কবব্তাটি মুখস্থ করণব্, ব্ই দথণক কবব্-েবরবচবত ও শোথথ েিণব্। 
 
 
ব িঃদ্রিঃ 

⮚ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ুঝদে সমসযা হয়, েদ  বিদের  ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 

⮚ বিদের িাম, শ্রেবি, ব ভাগ, ক্রবমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ 
করদ । 

⮚ আমরা সরাসবর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রিদ া। 

 


