
�ীরামকৃ�আ�ম ইনি�িটউট (হাই�� ল)

িন�জ প�ড়া(ষ� ��িণ:বাংলা)

পা�ঠ�র নাম: িচিঠ।

রচিয়তা:জসীমউি�ন [বই �থ�ক কিব পিরিচিত পাঠ কর�ব।]

উৎস: 'রাখালী'কাব���।

মলূভাব: পাঠ� কিবতায় বষ�া �কৃিতর অপ�প �কাশ ঘ�ট�ছ িবিভ� পািখর বাত� ার অনষু��।
�কৃিতর পটভ� িমকায় পািখরা �যন কিবর কা�ছ তা ��রণ ক�র�ছ।�কৃিতর পাঠশালার িশ�াই
�খাকা ভাই�য়র িলখ�নর ম�ধ� �কািশত হ�য়�ছ যা ভ�র ত� �ল�ছ কিবর িনজ�ন �হর।

শ�ছক:

শ� অথ� পদ ব�াকরণগত পিরচয়

�মাড়ল �া�মর �ধান ব�ি� িব �ামণী/�াম �ধান(সমা)

নকশা িচ� িব ছিব(সমা)

উদাস আনমনা িব উদাসী(িবণ)

িনরালা িনজ�ন িবণ জনপূণ�(িবপ)

গাঙ নদী িব আিদ অ�থ� গ�া নদী, �চিলত
অ�থ� �য�কা�না নদী

নমনুা ��:

১.অিতসংি�� উ�রধম� ��: (২০শ�)

১.১ 'িচিঠ'কিবতায় �কান �কান পািখর উ��খ পাওয়া যায়?

উ: প�ীকিব জসীমউি�ন রিচত 'িচিঠ'কিবতায় লাল �মারগ, চখাচিখ, গাঙশািলখ, বাবুই পািখ,
�কাড়াকুিড় পািখর উ��খআ�ছ।

১.২ 'িচিঠ'কিবতায় লাল �মার�গর িচিঠিট �কমন?

উ: 'িচিঠ'কিবতায় লাল �মার�গর িচিঠ�ত �ভারজাগা�নার সুর এবং িশ�ঊষার উ�ল রিঙন �প
�কািশত।

১.৩ �কাড়াকুিড়র িচিঠ�ত কী সংবাদ পান কিব?

উ: �কাড়াকুিড়র পাঠা�না িচিঠ�ত বষ�ার ফস�লর ���ত পাতার নাচ�নর কথাআ�ছ।আকাশজ�ুড়
�ম�ঘর গজ�ন ও উদাসী বাতা�সর ব�য় যাওয়ার শ��র উ��খআ�ছ।



২. সংি�� ��: (৬০শ�)

২.১ "ইহার সা�থ �পলুমআিজ �খাকা ভাই-এর একিট িচিঠ"-- ইহার সা�থ বল�ত কিব কী
বুিঝ�য়�ছন?�খাকা ভাই-এর িচিঠিট �কমন বাত� া বহন ক�র�ছ?

উ: প�ীকিব জসীমউি��নর 'িচিঠ'কিবতায় (মলূ��: রাখালী) ইহার সা�থ বল�ত বষ�ার অপ�প
বণ�না যা িবিভ� পািখর িচিঠর মাধ��ম কিবর কা�ছ এ�স�ছ তার িবষ�য় বলা হ�য়�ছ।

'িচিঠ'কিবতািট বষ�া ঋত�র ���াপ�ট রিচত হ�য়�ছ। িক� �খাকা ভাই-এর িচিঠ কিবর কা�ছ শী�তর
�ভা�রর নরম সূয�া�লা�কর ম�তাই �া�ণরআরাম এ�ন �দয়।কিবর ম�ন হ�য়�ছ ঝাঁ�ক ঝাঁ�ক পািখরা
নীলআকা�শ �ম�ঘ�দর পাড়ায় �য কিবতার পাঠ �দয় তারইআখর �খাকা ভাই-এর িচিঠ�ত
�কািশত। এই িচিঠ কিবর ম�নআন�-লহরী ত� �ল�ছ।কিব িনিখল িব��র বাত� া �প�য়�ছন এই
িচিঠর মধ� িদ�য়।

৩. রচনািভি�ক ��: (১৫০শ�)

৩.১ "আকাশজ�ুড় �ম�ঘর কাঁদন ���� �দয়ার ডা�ক"-- �কান ঋত�র উ��খ পাওয়া যায়? এই
ঋত�র বাত� া কিবর কা�ছ কীভা�ব �পৗ�ছয়?

উ: িবিশ� প�ীকিব জসীমউি�ন রিচত 'িচিঠ' (মূল��: রাখালী)কিবতায় বষ�া ঋত�র উ��খ পাওয়া
যায়।

বাংলা�দ�শ বষ�ার �পস�া�রর বাত� া িবিভ� পািখর কাছ �থ�ক পাওয়া িচিঠর মাধ��ম �কািশত
হ�য়�ছ। �ভার�বলা লাল �মার�গর �ভার-জাগা�না সুর ভরা িচিঠ যার গা�য় ঊষার রিঙন হািসর
আলপনা আঁকা, নদীর তী�র বালচু�রর বািস�া চখাচিখর উ�ল িচিঠর ম�ধ� নদীর দকূুল ভািস�য়
ব�য় চলা, গাঙ শািলক�ক গা�ঙর পা�ড়র �মাড়ল িহ�স�ব িনব�াচন করার কথা জানা যায়। বষ�ার
অপ�প বণ�না তার িচিঠ�ত �কািশত।

িশ�ী পািখ বাবুই�য়র ধা�নর পাতা, তা�লর পাতায় বু�নাট করা িচিঠ �থ�ক বষ�া ঋত�র বণ�না জানা
যায়। বষ�ার বৃি�পা�ত ঝকঝ�ক সবুজ পাতারআন�-ন�ৃত�র সংবাদ পান কিব। সবুজ ফস�ল ��ত
পিরপূণ�। ঘন বষ�ায়আকাশ �মঘা��, �মঘ গজ��ন �যন কার কা�ার �িন �শানা যায়। উদাস জলীয়
বাতা�স �যন কারআ�ান �ন�ত পান কিব।

।।িন�জ ক�রা।।

১.অিতসংি��ধম� ��: (কম�বিশ ২০শ�)

১.১ বাবুই পািখর পাঠা�না িচিঠিট �কমন?

১.২ �কাড়াকুিড়র িচিঠ�ত বষ�ার ফসল ���তর �কমন বণ�না পাওয়া যায়?

১.৩ �খাকা ভাই-এর িচিঠ �কমন পরশআ�ন?

১.৪ কিব জসীমউি��নর �লখা ক�য়কিট িবখ�াত কাব����র নাম �ল�খা।



২. সংি�� ��: (কম�বিশ ৬০শ�)

২.১ কার িচিঠ পাওয়ায় কিবর ম�ন হ�য়�ছ িনিখল িব� তাঁ�ক িচিঠ পািঠ�য়�ছ?

২.১ চখাচিখর পাঠা�না িচিঠর বণ�না দাও।

৩. রচনাধম� ��: (কম�বিশ ১৫০শ�)

৩.১ �কৃিত�ত বষ�ার অপ�প �শাভা কীভা�ব কিবর কা�ছ বাত� া িহ�স�ব এ�স �পৗ��ছ�ছ?কার িচিঠ
কীভা�ব কিবর ম�ন 'খুিশর নপূুর' বািজ�য়�ছ?

িব�শষ ��ব�:

 ছা�ছা�ী�দর পাঠ বুঝ�ত যিদ সমস�া হয় ত�ব িন�জ�দর ম�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 স�� �যাগা�যাগ ক�র �ন�বা।


