
�ীরামকৃ�আ�ম ইনি�িটউট(হাই�� ল)
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 পা�ঠ�র নামঃ আবহমান

 রচিয়তাঃ নী�র�নাথ চ�বত� (পিরিচত/ পাঠ�বই �থ�ক কিবপিরিচিত পাঠ�)

 উৎসঃ 'অ�কার বারা�া' (১৯৬১)

 মলূভাবঃ পঁুিজবাদ ও িব�ায়�নর যু�গ জীিবকার টা�ন �াম �মশ হ�য়
উ�ঠ�ছ শহরমখুী। জ�ভ� িম �ছ�ড় �প�টর দা�য় মানুষ�ক �বাসী হ�ত
হয়, িক� জ�ভ� িমর স�� মানু�ষর নাড়ীর �যাগ িচর�ন। নাগিরক
জীব�নর কৃি�মতা কখনই িশকড়চ��ত মানুষ�ক তার �কৃিতমাতার �প,
রস, বণ�, গ�,�শ� ভ� িল�য় িদ�ত পা�র না। �সকার�ণই �বাসী মানুষরা
আবার �সই জ�ভ� িমর কা�ছ িফ�র আ�স। �যমনভা�ব �বাসী
ব�স�ানরা িফ�র আ�স �ামীণ জ�ভ� িম�ত। সরল �ামীণ যাপ�নই
তাঁরা শা� ও ি�� হয়। এইআসা যাওয়ার িচর�বাহমানতাই কিবতার
ম�ধ� �িনত হ�য়�ছ।



 শ�ছকঃ
শ� অথ� পদ ব�াকরণগত

পিরচয়

আবহমান �মাগত,
িচর�চিলত

িবণ তৎসম শ�

উঠান �া�ণ বা আিঙনা িব অধ�তৎসম শ�

বুিড়�য় বু�ড়া হ�য় যাওয়া িব ি�য়াবাচক
িব�শষ�

এক�ঁ�য় এক�রাখা,
অবাধ�

িব �ণবাচক িব�শষ�

দরু� অশা�, দামাল িবণ দঃু+ অ�

।।নমুনা ��।।

 ব�িবক�িভি�ক ��াবলীঃ

১)'আবহমান' কিবতায় কিব �যখা�ন দাঁড়া�নার কথা ব�ল�ছন,তা হল
- ক) গাছতলায় খ) উঠা�ন গ) মািট�ত ঘ) রা�ায়।

২) 'আবহমান' কিবতায় �য গাছিট বুিড়�য় ও�ঠ,�সিট হল-

ক)জবা গাছিট খ)লাউগাছিট গ) �বলগাছিট ঘ) ন�ট গাছিট।



৩) 'হারায় না তার বাগান �থ�ক'-

ক)কু�ফু�লর হািস খ)আমপাতা গ)ঘাস ঘ)ফুলগাছ�িল।

৪)'�ছা� একটা ___ দলু�ছ স��ার বাতা�স'-

ক) মালা খ) ফুল গ) পাতা ঘ) ফল।

৫) �ন�ভ না তার -

ক) দঃুখ খ) আ�ন গ) য�ণা ঘ) �কা�নািটই নয়।

অিতসংি�� ���া�রঃ

১) 'আবহমান' কথািটর অথ� কী?

উঃ- 'আবহমান' কথািটর অথ� িচর�বািহত। যা ব�িদন ধ�র চ�ল
আস�ছ, তাই আবহমান।

২) নী�র�নাথ চ�বত�র �লখা একিট কাব����র নাম �ল�খা।

উঃ- নী�র�নাথ চ�বত�র �লখা একিট উ��খ�যাগ� কাব����র নাম
' উল� রাজা'।

৩) �কান িনিদ�� সম�য় ফুল �দালার কথা কিবতায় বলা হ�য়�ছ?

উঃ- স���র বাতা�স ফুল �দালার কথা কিবতায় উি�িখত হ�য়�ছ।

৪) সা�� নদীর হাওয়া কখন ছ��ট আ�স?

উঃ- সযূ� অ�িমত হ�য় প�ী�কৃিত�ত ছায়া নাম�ল সা�� নদীর হাওয়া
ছ� �ট আ�স।



৫) �বাসী ব�স�ানরা �কাথায় �� এঁ�ক রা�খ?

উঃ- �বাসী ব�স�ানরা তারায় তারায় �� এঁ�ক রা�খ।

 সংি�� ���া�রঃ
১) '�ক এইখা�ন হাির�য় িগ�য়ও আবার িফ�র আ�স।' -
আ�লাচ� পঙি�িটর তাৎপয� িব��ষণ ক�রা।

উঃ- নী�র�নাথ চ�বত�র �লখা 'আবহমান' কিবতায় (মলূ��ঃ
অ�কার বারা�া) মানবসভ�তার �বা�হর এক িব�শষ িদক
অি�ত হ�য়�ছ।সভ�তা যত আধুিনকতার িদ�ক এিগ�য়�ছ ততই
তার �গৗর�বর �তীক হ�য় উ�ঠ�ছ নগর িনম�াণ। পুঁিজবাদী
অথ�নীিতর ফ�ল �ামীণ মানুষ�ক �প�টর দা�য় পািড় িদ�ত হয়
শহ�রর িদ�ক। িক� জ�ভ� িমর স�� তাঁর নাড়ীর �যাগ িছ� হয়
না।শহ�রর কম�ব��ময় জীব�ন যখন �সই �বাসী ব�স�ানরা
�া� হন তখন 'ছায়া সিুনিবড় শাি�র নীড়' জ�ভ� িম তাঁ�দর
হাতছািন �দয়। তখন �বাসী মানু�ষরা পুনরায় জ�ভ� িম�ত িফ�র
আ�স, সাহচয� পায় �কৃিতমাতার। মানু�ষর এই জ�ভ� িম �থ�ক
চ�ল যাওয়ার এবং পুনরায় িফ�র আসার িচরকালীনতাই উ�� ত
পঙি��ত ব�� হ�য়�ছ।



রচনাধম� ���া�রঃ
১) 'ফুরয় না �সই এক�ঁ�য়টার দরু� িপপাসা' - 'এক�ঁ�য়'
বল�ত কা�ক �বাঝা�না হ�য়�ছ? তাঁর দরু� িপপাসা
ফুির�য় যায় না �কন? (১+৪=৫)

উঃ- কিব নী�র�নাথ চ�বত� রিচত 'আবহমান' কিবতায়
(মলূ��ঃ অ�কার বারা�া) �বাসী মানু�ষর বারবার
জ�ভ� িমর �কৃিতর কা�ছ িফ�র আসার আকা�া বিণ�ত
হ�য়�ছ।

 'এক�ঁ�য়'র পিরচয়ঃ কিব এক�ঁ�য় বল�ত �সইসকল
�বাসী ব�স�ান�ক বুিঝ�য়�ছন, যারা �প�টর টা�ন, �িজর
টা�ন জ�ভ� িম �ছ�ড় নাগিরক জীব�ন পা রাখ�ত বাধ�
হ�য়িছল। িক� �কৃিতর স�� তা�দর নাড়ীর �যাগ িনিবড়।
�সকার�ণই নাগিরক জীব�ন �া� হ�য় তারা পুনরায়
জ�ভ� িমর �কা�লই িফ�র আ�স। িফ�র আসার এই এক�রাখা
ম�নাভাব ল�� ক�রই কিব �বাসী ব�স�ান�দর 'এক�ঁ�য়'
ব�ল�ছন।

 দরু� িপপাসা না ফু�রা�নার কারণঃ আবহমানকাল ধ�র
�িজর টা�ন মানুষ জ�ভ� িম �থ�ক উৎখাত হয়। �স �য
�কৃিতর মা�ঝ বড় হ�য় ও�ঠ তা�ক �ছ�ড় মানুষ�ক পািড়
িদ�ত হয় নগর জীব�ন। নগর জীব�নর যাি�কতায়
আ�ািদত হ�লও �বাসী মানু�ষর ম�ন হাতছািন �দয়
�কৃিতর িনিবড় �সৗ�য�ময়তা। �সই কার�ণই �বাসী
ব�স�ানরা জ�ভ� িমর কা�ছ িফর�ত চায়। এই িফর�ত
চাওয়ার তািগদই 'িপপাসা' শ��র মাধ��ম �তীকািয়ত



ক�র�ছন কিব। কিব ব�ল�ছন -

'�ক এইখা�ন হাির�য় িগ�য়ওআবার িফ�র আ�স

এই মািট�ক এই হাওয়া�কআবার ভা�লা�ব�স।'

শ��র জীবন �বভবময়। �সখা�ন পািথ�ব স��দর �কান
অনটন �নই। িক� মানুষ �সখা�ন পায় না �কৃিতর ��হ।
ব�স�া�নর যাপ�নর স�� জিড়�য় থা�ক �য �কৃিত তা
নাগিরক জীব�নর �কাথাও খঁু�জ পাওয়া যায় না। তাই
জ�ভ� িমর িশক�ড়র কা�ছ �বাসী মানুষ �য �কা�না ম�ূল�
িফর�ত চায়। িফর�ত চাওয়ার এই আকুল আিত� ই কিব
আ�লাচ� পঙি��ত ত� �ল ধ�র�ছন।

।। িন�জ ক�রা ৷।

 অিতসংি�� ���া�রঃ

১) 'আবহমান' কিবতার মলূ�� কী?

২) কারা িনিবড় অনুরা�গ ঘর বাঁ�ধ?

৩) কিবর ম�ত কা�দর যাওয়া আসা ফুরয় না?

৪) স��ার বাতা�স কী দ�ুল ওঠার কথা কিবতায় বিণ�ত হ�য়�ছ?

৫) ন�টগাছটা বুিড়�য় উ�ঠও মড়ুয় না �কন?



 সংি�� ���া�রঃ

১) '�ছা� একটা ফুল দলু�ছ, ফুল দলু�ছ, ফুল/ স��ার বাতা�স' -
পঙি�িটর তাৎপয� িব��ষণ কর।

২) 'সারাটা রাত তারায় তারায় �� এঁ�ক রা�খ' - কা�দর কথা
বলা হ�য়�ছ? আ�লাচ� পঙি�িটর মধ� িদ�য় কিব িক �বাঝা�ত
�চ�য়�ছন? (১+২=৩)

 রচনাধম� ���া�রঃ

১) '�ক এইখা�ন হাির�য় িগ�য়ও আবার িফ�র আ�স' - কা�দর
কথা বলা হ�য়ছ? তাঁরা কীভা�ব হাির�য় িগ�য়ও আবার িফ�র
আ�স? (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।




