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শ্রী রবমকত ষ্ণ আশ্রেম ইনণস্টিণটিউটি

তবলগবছ
শলখক- রবতীন্দ্রনবথ ঠবকক র।
প্রকত ণত- ণশিশুভববনবমমলক।

ততততীয় শশ্রেণণ
সবরমমর

তবলগবছ কণবতবণটি ণশিশুভববনবমমলক, যণদিও শকবননব ণশিশু এখবনন শনই। ণকন্তু ণশিশুভববনবর 
ণবণভন্ন ণদিক এই কণবতবর মনধধ্যে ণদিনয় প্রকবশি শপেনয়নছ। একণটি ণশিশু শযমন কল্পনবর রবনজধ্যে 
ঘকনর শবড়বয়, শতমনই তবলগবছও তবর শগবলবকবর পেবতবগুণলনক ডবনব বনল কল্পনব কনর কবনলব 
শমঘ ফক ফুঁনড় অসতীম আকবনশি উনড় শযনত চবয়। ণশিশুরব শযমন সবধতীননচতব, শকবননব ববধব-ণননষেধ 
মবননত চবয় নব, শতমনই তবলগবছও মনন কনর, তবরবনদির এণড়নয়, সবরব আকবশি ঘকনর শবড়বনত 
তবর শকবননব ববধব শনই। ণশিশুরব শযমন যব ভবনলবববনস তবনক কবনছ শপেনত ও ণননত চবয় শতমন 
তবলগবছও কল্পনবর জগৎ শথনক ববস্তনবর জগনত ণফনর এনস মবণটিরূপেতী মবনয়র কবনছই আশ্রেয় 
শনয়।
 [কণবতবণটি মকখস্থ করনব, বই শথনক কণব পেণরণচণত, শিববথর ও ণবপেরতীত শিব পেড়নব।]

১) এককথবয়/পেমণরববনকধ্যে উত্তর দিবও:-
ক) শক এক পেবনয় দিবফুঁণড়নয় আনছ? ( ণননজ শলনখব)
খ) তবলগবছ শকবথবয় উনড় শযনত চবয়?
উউ- তবলগবছ কবনলব শমঘ ফক ফুঁনড় অসতীম আকবনশি উনড় শযনত চবয়।
গ) তবলগবনছর পেবতবগুণল শকমন? (ণননজ শলনখব)
ঘ) কবনক তবলগবছ তবর ডবনব বনল শভনবনছ?
উউ- তবলগবছ তবর শগবল শগবল পেবতবনক ডবনব বনল শভনবনছ।
ঙ) কখন তবলগবছ মনন কনর শস উড়নছ?
উউ- হবওয়বয় যখন তবলগবনছর পেবতবগুণল কবফুঁপেনত থবনক তখন শস মনন কনর শয শস উড়নছ।
চ) মনন মনন তবলগবছ শকবথবয় উনড় শবড়বয়?
উউ- তবলগবছ মনন মনন অসতীম আকবনশি, তবরবনদির শপেণরনয় অননক উফুঁচক নত উনড় শবড়বয়।
ছ) মনন মনন উনড় শবড়বননবর মনধধ্যে ণদিনয় ণশিশুভববনবর শকবন ণদিক প্রকবশি শপেনয়নছ?
উউ- এখবনন ণশিশুভববনবর কল্পনবপ্রবণ ণদিকণটি প্রকবশি শপেনয়নছ।
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জ) তবলগবনছর মন কখন মবণটিনত ণফনর আনস?
উউ- যখন হবওয়ব শথনম যবয়, পেবতব আর কবফুঁনপে নব তখন তবলগবনছর মন মবণটিনত ণফনর আনস।
ঝ) কবনক তবলগবছ তবর মব বনল শভনবনছ? ( ণননজ শলনখব )
২)প্রশ্নগুণলর উত্তর দিবও:-
ক) তবলগবছ একপেবনয় দিবফুঁণড়নয় আনছ শকন?
উউ- তবলগবনছর শযনহতক  শকবননব শিবখব প্রশিবখব শনই ,এক কবন্ড ণবণশিষ্ট উণদ্ভিদি তবই মনন হয় শস এক 
পেবনয় দিবফুঁণড়নয় আনছ।
খ) তবলগবছ মবণটিনক মব বনল শভনবনছ শকন?
উউ- ণযণন আমবনদির জন্ম শদিন, শস্নেহ-যত-মমতব-ভবনলবববসব ণদিনয় বনড়ব কনর শতবনলন তবফুঁনকই আমরব 
মব বণল। শতমনই তবলগবনছর জন্ম মবণটিনত, মবণটির সণঞ্চিত রনসই শস লবণলত-পেবণলত। মবণটিনক আশ্রেয়
কনরই তবর বতণদ্ধি। তবই মবণটিনক শস মব বনল ভবনব।

৩)শিমনধ্যেস্থবন পেমরণ কনরব:- (ববণড়র কবজ)
মনন সবধ, ___ শমঘ ফক ফুঁনড় যবয়,
          ___ উনড় যবয়,
          শকবথব পেবনব ___ শস?

৪)ববকধ্যে রচনব কনরব:-
কবনলব শমঘ(নমকনব) - বষেরবকবনল আকবনশি কবনলব শমঘ শদিখব যবয়।
সবধ, পেবতবপেত্তর, পেতণথবতী। (ববণড়র কবজ)।

 ণবউদউ
 ছবত-ছবততীনদির পেবঠ যণদি বকঝনত সমসধ্যেব হয়, তনব ণননজর বক্তবধ্যে 
 Comment Box-এ পেবঠবও।
 ণননজর নবম, শশ্রেণণ, ণবভবগ, ক্রণমক সবাংখধ্যেব ও শযবগবনযবগ নম্বর উনল্লেখ করনব।
 আমরব সরবসণর শতবমবনদির সবনথ শযবগবনযবগ কনর শননবব।

       


