
�ীরামকৃ�আ�ম ইনস্��উট ( হাই��ল )
িন�জ প�ড়া (স�ম ��িণ-বাংলা)

 পা�ঠ�র নাম– আ�কথা – রামিক�র �বইজ

 রচিয়তা- রামিক�র �বইজ ( বই �থ�ক �লখক পিরিচিত পাঠ কর�ব )

উৎস - আ�কথা

মূলভাব - রামিক�র �বইজআধুিনক ভারতীয় ভা��য�র অন�তম পথ-�দশ�ক,

পু�রাধা ব�াি��, সাধক িশ�ী । �শশ�ব িনজ ��চ�ায় অ�ন ও ভা��য�

বণ�পিরচয় , পরবত��ত শাি�িন�কত�ন িশ�াচায� ন�লাল বসরু

ত��বধা�ন িশ�িশ�া স�ূণ� হয় । িশ���র �িত িশ�ষ�র গভীর ��া

ও িন�জর িশ�স�ৃর অিভ�তা আ�লাচ� �ব�� বিণ�ত ।

শ�ছক
শ� অথ� পদ ব�াকরণ পিরচয়

১ �শশব �ছ�ল�বলা িব বাধ�ক�(িবপ)
তৎসমশ�

২ কতৃ� � অিধকার িব কম�দ�তা (সমা)

৩ অ�ানাটিম শারীরিবদ�া িব িব�দিশপদ

৪ বিল� শি�শালী িব দবু�ল (িবপ)

৫ ইম�পাজ আ�রাপ িব িব�দিশপদ

আ�কথা - জীবন �কি�ক সািহত� রচনা�কজীবনী সািহত� ব�ল ।জীবনী

সািহত�র দ�ু িবভাগ – জীবনকথা ওআ�জীবনী । �লখক উ�মপু��ষ িন�জর

জীব�নর নানা কািহিন �কাশ ক�রন �য রচনার মাধ��ম তা�কআ�জীবনী ব�ল ।

�যমন – রবী�নাথ ঠাকু�ররআ�জীবনী ‘জীবন�ৃিত’।



নমুনা �� ও উ�র

1.অিতসংি�� উ�র বম� �� (২০ শ� )

১.১> �শশ�ব রামিক��রর ছিবর রং সং�হ হ�তা কীভা�ব ?

উ�র -
গা�ছর পাতার রস �থ�ক সবুজ, বাটনা-বাটা িশ�লর হলদু �থ�ক হলদু, পা�য়রআলতা
�থ�ক লাল , ভ� �ষাকািল �থ�ক কা�লা রঙ সং�হ রামিক�র ছিব�ত িদ�তন ।

১.২> রামিক�র িকভা�ব শাি�িন�কত�ন ছা� িহসা�ব �যাগ িদ�লন ?

উ�র -
১৯২৫ সা�ল ���য় রামান� চ��াপাধ�ায় মহাশয় বঁাকুড়া িগ�য় রামিক�র�ক �দ�খন
ও তঁার কৃপায় রামিক�র শাি�িন�কত�ন ছা� িহসা�ব �যাগ �দন।

১.৩> িশ��� ন�লাল বসরু �কান �বিশ�� রামিক�র�ক ভীষণভা�বআকষ�ণ ক�র ?

উ�র -
ন�লাল বসরু �ায় সব ছিবর িবষয় ও প�াৎপট খুব সাদামাটা , ছিবর এই সাধারণ
সরু� রামিক�র�ক, ভীষণভা�বআকষ�ণ কর�তা ।

2. সংি�� উ�র িভি�ক �� – ( ৬০ শ� )
২.১ > রামিক�র কী ভা�ব �শশ�ব আঁকা িশ�খিছ�লন পাঠ� �ব�অবল��ন �ল�খা ।

উ�র:
িবখ�াত ভা�র িশ�ী রামিক�র �বইজ রিচত 'আ�কথা' (মূল��:আ�কথা) রচনায়
�শশ�ব স�ূণ� িন�জর ��চ�ায় অ�ন ও মূিত� গড়ায় তঁার বণ�পিরচয় হ�য়িছল তার
উ��খআ�ছ । �শশ�ব রামিক�র অ�ন িশ�� �কা�না �থাগত িশ�ায় িশি�ত
হনিন। বািড়র ঘ�রর চারিদ�কর�দওয়া�ল নানা �দব�দবীর ছিব টাঙা�না থাকত ,
�লখক �সইসব ছিব �দ�খ কিপ কর�ত কর�তআঁকার অভ�� হ�য়িছ�লন। মূিত� গড়ার
����ও পা�শর পাড়ার কু�মার�দর িবিভ� কাজ খুব ম�না�যাগিদ�য় ল�� কর�তন।
আর বািড়�ত স�ুযাগ �প�লই মা� িদ�য় পুত�ল বানা�তন। সংসা�রর িনত� ��য়াজনীয়
িজিনস �থ�ক রং, উপকরণ সং�হ কর�তন।গা�ছর পাতা,হলদু বাটা, ভ� �ষাকািল,
আলতা রং-এর উৎস িছল।

3. রচনাধম� �� – ( ১৫০ শ�)

৩.১> রামিক�র শাি�িন�কত�ন ছা� িহসা�ব �যাগিদ�তআ�হী িছ�লন �কন ?
শাি�িন�কত�ন তঁার িশ�া জীব�নর বণ�না দাও। ৩ + ৪



উ�র:
িবিশ� ভা�র ও িচ�িশ�ী রামিক�র �বইজ রিচত 'আ�কথা' (মূল��:আ�কথা)
�লখক �� �ল পড়ার সময়�দ�শর �াধীনতা আ��াল�ন �যাগদান ক�রন।শাি�িন�কতন
একমা� ি��শ কতৃ� ��র বাই�র �াধীনিশ�া �িত�ান িছল, তাই �সখা�ন
�যাগ�দওয়ার তী� ই�ািছল �লখ�কর।
রামিক�রযখন ছা� িহসা�ব �যাগ�দন তখন কলাভব�ন অধ�� িছ�লন ন�লাল বস।ু
ছা�রা িন�জর ই��ম�তা কাজ কর�তন ,আচায� ন�লাল িন�জর কাজ কর�তন
মা�ঝ মা�ঝ ছা��দর �দখ�তন এবং িকছ�সং�শাধন ক�র িদ�তন। িক� িন�জ
ইম�পাজ কর�তন না, পূণ� �াধীনতা িদ�য়িছ�লন ছা��দর। রামিক�রশাি�িন�কত�ন
িশ�ার সময় অ�য়ল �পি�ং কর�ত িশ�খিছ�লন িন�জ �থ�ক।িশ�ক ন�লাল বসরু
সা�থ ছা��দর স�ক� িছল মধুর ।

িন�জক�রা
১) অিত সংি�� ��( কম�বিশ ২০ শ��)

১.১> রামিক��রর �শশ�ব িভসয়ুালআ�ট� বণ�পিরচয় হ�য়িছল িকভা�ব ?
১.২> রামিক�র �বই�জর ক�য়ক� িবখ�াত িশ�ক�ম�র নাম �ল�খা ?
১.৩> �� �ল পড়ার সময় িতিন িকভা�ব �াধীনতা আ��াল�ন জিড়�য় প�ড়ন ?
১.৪> আ�কথা কা�ক ব�ল?

২. সংি�� �� – (কম�বিশ ৬০ শ�)

২.১> �শশ�ব রামিক��রর িশ�া জীব�নর বণ�না দাও। শাি�িন�কত�ন িতিন িক
ধর�নর িশ�ালাভ ক�রিছ�লন? ২+১

২.২> ভারতীয় িশ� স��� রামিক��রর ধারণা �কমন িছল? িশ��� ন�লাল বসরু
স�� তঁার স�ক� �কমন িছল ? ২+১

৩. রচনাধম� �� – ( ১৫০ শ�)

৩.১>"ঐ সাদামাটা সরুটাই আমা�ক ভীষণভা�ব টা�ন" – কার স��� বলা হ�য়�ছ?
কীভা�ব রামিক�র তঁার �ারা �ভািবতহ�য়িছ�লন? ১+৬

িবঃ�ঃ-ছা�ছা�ী�দর সমস�া হ�ল িন�জর নাম,��িণ,�িমক সংখ�া, �ফান ন�র ম�ব�
�কাশ এ জানাও।আমরা �যাগা�যাগ করব ।


