
  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম 

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র  

োিণ  (কণিতা)  

সুকুমার রায়   

কণি পরিরির িঃ 

নামিঃ সুকুমাি িায়   

জন্ম তাণরখিঃ ১৮৮৭ রিষ্টাব্দ।    

জন্মস্থানিঃ কলকা া 

আরি পপরিক রনবাসিঃ ময়মনরসিংহ জেলায়। 

ণপতার নামিঃ উপপন্দ্ররকপ াি িায়শ্র ৌধুিী (ণিখযাত ণিশুসাণিণতযক)  

পুণত্রর নামিঃ সতযণজৎ রায় ( ণকাংিদণি  লণিত্র ণনমমাতা ও খযাণতমান সাণিণতযক) 

সাণিতযকমমিঃ ণিশুণতাষ গ্রন্থ- আণিাল তাণিাল, িযিরল, পাগলা দাশু ইতযাণদ। 

মৃতুযিঃ ১৯২৩ রিষ্টাব্দ।  

 ব্দার্থিঃ 

ছাত – ছাদ। ছাদ এর কথ্যরূপ।  

িাণরধার – জণলর ধারা।  

উন্মাদ – উন্মত্ত, ণিপ্ত। োি  মাণস অণিরাম ধারা িষম  ঘণে িণল কণি এখাণন োি ণক ‘ঊন্মাদ 

োি ’ িণলণছন।  

জজমর – কাতর।  

ণনিঃঝুম – ণনঝুম, ণনরি, রনিঃিব্দ।  



  

িানান সতকমতািঃ 

োি , অফুরান, শ্রধাোঁয়ামাখা, পৃণথ্িী, ছাত, িাণরধার, স্নান, িরষায়, প্রা ণখালা, উৎসি, ঘনণঘার, 

ভরসায়, উন্মাদ, প্লািণনর, অণিরাম, জজমর, গ্রীণের, শ্ররৌণের, সৃ্মণত, ণিণের, ণনিঃঝুম, ধর ী।  

ণকছু িযাখযািঃ 

#  “জল ঝণর জল ঝণর সারাণদন সারারাত- 

 অফুরান নামতায় িাদণলর ধারাপাত”  

- আষাঢ় োি  দুই মাস িষমাকাল। এই সময় সারা ণদন – রাত ধণর একোনা িৃণি পড়ণত 

থ্াণক। গণ ণত ‘নামতা’ িলণত শ্রিাঝায় গু  করার ধারািাণিক তাণলকা; আর ‘ধারাপাত’ 

িণলা অঙ্ক শ্রিখার প্রাথ্ণমক িই। এই কণিতায় িৃণিধারার পতনণক িলা িণয়ণছ ধারাপাত; 

িৃণির পতণনর অণিরাম ণরমণঝম ধ্বণন অণনকো শ্রযণনা ণিশুণদর নামতা পড়ার িণব্দর 

মণতা। ‘অণিরাম একই গান, ঢাণলা জল, ঢাণলা জল’ িলণতও একই কথ্া িুণঝণয়ণছ। 

একোনা িৃণি পড়ার িব্দণক কণির কাণছ প্রকৃণতর গান মণন িয়।  

#  “আকাণির মুখ ঢাকা, শ্রধাোঁয়ামাখা  াণরধার, 

 পৃণথ্িীর ছাত ণপণে ঝমঝম িাণরধার” 

- িষমাকাণল সারা ণদন – রাত ধণর একোনা িৃণি পড়ণত থ্াণক। আকাণি সূজযথি মুখ শ্রদখা 

যায় না। শ্রমঘ আকািণক শ্রঢণক রাণখ। শ্রধাোঁয়া িণল শ্রযমন  াণরণদক অন্ধকার িণয় ণকছু শ্রদখা 

যায় না, ণিক শ্রতমণন আকাি শ্রমণঘ ঢাকা থ্াকণলও একই রকম মণন িয়। আর পৃণথ্িীর 

ছাত ণপণে ঝমঝম িাণরধার িলণত, পৃণথ্িীর িুণক িৃণি পড়াণক িুঝাণনা িণয়ণছ। ছাদ এর 

কথ্যরূপ িণলা ছাত। পৃণথ্িীর পৃষ্ঠণক ছাদ কল্পনা করা িণয়ণছ। িষমাকাণল অণিরাম 

িৃণিধারার পতন িয়। তখন কণির মণন িয়, িষমার জণলর ধারা পৃণথ্িীর ছাণদ পণতত 

িণে।  

 

#  “স্নান কণর গাছপালা প্রা ণখালা িরষায়,  

    নদীনালা শ্রঘালাজল ভণর উণি ভরসায়”।  



  

- োি  মাণস সারা ণদন – রাত অণিরাম িৃণি ঝরণত থ্াণক। িৃণির পাণনর স্পিম শ্রপণয় 

গাছপালা প্রা  ণফণর পায়। কণির মণন িয়, োি  মাস প্রা  খুণল িষমার পাণন শ্রঢণল শ্রদয়, 

আর শ্রসই পাণনণত স্নান কণর গাছপালা সজীি িণয় ওণি। আর এণদণক, গ্রীণের দািদাণি 

মাি – ঘাে শুণকণয় যায়, নদী – নালা পাণনিূনয িণয় যায়। গ্রীণের পর যখন িষমাকাল আণস 

তখন অণিরাম িৃণির ধারায় নদী – নালা, খাল – ণিল পুনরায় জণল পণরপু ম িণয় যায়।  

 #  “উৎসি ঘনণঘার উন্মাদ োিণনর  

     শ্রিষ নাই শ্রিষ নাই িরষার প্লািণনর।  

     জণলজণল জলময় দিণদক েলমল্,  

     অণিরাম একই গান, ঢাণলা জল, ঢাণলা জল।  

- োি  মাণস শ্রয ণদন – রাত অণিরাম েুপোপ কণর িৃণি িণত থ্াণক এিাং এক মুিূণতমর 

জনযও ণিরাম থ্াণক না তাণকই উন্মাদ োি  িলা িণয়ণছ। ‘উন্মাদ’ অথ্ম পাগল। উন্মাদ 

শ্রযমন একই কাজ িারিার করণত থ্াণক শ্রতমণন োি  মাণসও একই ভাণি সিসময় িৃণি 

িণত থ্াণক, িৃণি থ্াণমই না। আর এই ণিরণতিীন িৃণির কারণ   াণরণদক পাণনণত ভণর 

ওণি। মাি, ফসণলর শ্রখত সি ডুণি যায়। অণিরাম িৃণির ধারায় নদী – নালা, খাল – ণিল 

পুনরায় জণল পণরপু ম িণয় যায়। সিণকছু জণল েলমল কণর। প্রকৃণত শ্রযণনা সারাণদন 

একই গান শ্রগণয়  ণল ঢাণলা জল ঢাণলা জল।  

#  “ধুণয় যায় যত তাপ জজমর গ্রীণের,  

    ধুণয় যায় শ্ররৌণের সৃ্মণতেুকু ণিণের”। 

- গ্রীেকাণলর পর আণস িষমাকাল। গ্রীণের দািদাণি মাি – ঘাে শুণকণয় যায়, নদী – নালা 

পাণনিূনয িণয় যায়। এরপর যখন িষমাকাল আণস তখন অণিরাম িৃণির ধারায় নদী – নালা, 

খাল – ণিল পুনরায় জণল পণরপু ম িণয় যায়। িষমার পাণনণত স্নান কণর গাছপালা সজীি 

িণয় ওণি। গ্রীণের শ্ররাণদর ণ হ্ন মুণছ ণগণয় প্রকৃণত নতুন রূপ ধার  কণর। োিণ র 

জলধারা শ্ররৌণের সৃ্মণত মুণছ প্রকৃণতণক নিরূপ শ্রদয়।  

#  “শুধু শ্রযন িাণজ শ্রকাথ্া ণনিঃঝুম ধুকধুক, 



  

    ধর ীর আিাভয় ধর ীর সুখদুখ”। 

- িাাংলাণদি ছয় ঋতুর শ্রদি। প্রকৃণতর পালা িদণলর শ্রদি। প্রণতণে ঋতুই প্রকৃণতণত তার 

ণভন্ন ণভন্ন রূপ ণনণয় িাণজর িয়। তাই প্রকৃণতর পালািদণলর সাণথ্ মানি মণনর সুখ – 

দুিঃখ,  াওয়া – পাওয়া, আিা – আকাঙ্ক্ষারও পালািদল ঘণে। িাাংলার প্রকৃণত িাাংলার 

মানুণষর সাণথ্ ণনণিড়ভাণি জণড়ণয় রণয়ণছ। জণড়ণয় রণয়ণছ মানুণষর সুখ – দুিঃখ – ভয় 

ইতযাণদ। গ্রীণের কণিার রুিতার পর িষমা মানুণষর মণন আণন প্রিাণি। আিার অণতণরক্ত 

িৃণি দণরে মানুণষর জনয িয়- িণতর কার  িণয় দাোঁড়ায়। তাই কণি এই  র  দ্বারা 

প্রকৃণতর পণরিতমণনর সাণথ্ মানি মণনর পণরিতমণনর ণিষয়ণে িুণঝণয়ণছন।  

জ্ঞানমূলক প্রশ্নিঃ  

১) ‘োিণ ’ কণিতাণে শ্রকান কািযগ্রণন্থর অিগমত?  

২) প্রা ণখালা িষমায় শ্রক স্নান কণর?  

৩) শ্ররাণদর ণ হ্ন ধুণয় মুণছ প্রকৃণত নতুন রূপ ধার  কণর শ্রকান কাণল?  

৪) ‘োিণ ’ কণিতায় কণি সুকুমার রায় কীণসর শ্রিষ শ্রনই িণলণছন?  

৫) উণপন্দ্র ণকণিার রায় শ্র ৌধুরী কী ণিণসণি ণিখযাত ণছণলন? 

৬) ‘োিণ  কণিতায় কয় ণদণকর কথ্া িলা িণয়ণছ? 

অনুধািনমূলক প্রশ্নিঃ 

১) িষমার জণল প্রকৃণতণত প্রাণ র সঞ্চার ঘণে কীভাণি? 

২) ‘ধুণয় যায় যত তাপ’-িলণত কী শ্রিাঝাণনা িণয়ণছ? 

মূল পািযিই এর ‘োিণ ’ কণিতার সমূ্প ম সৃজনিীল প্রণশ্নর উত্তর ণলখণি। 

ণনণ র উদ্দীপকণে পড় ও প্রশ্নগুণলার উত্তর দাওিঃ  

নীল নিঘণন আষাঢ় গগণন ণতল িাোঁই আর নাণি শ্রর।  
ওণগা, আজ শ্রতারা যাস শ্রন ঘণরর িাণিণর।। 



  

িাদণলর ধারা ঝণর ঝণরা-ঝণরা, 
আউণষর শ্রিত জণল ভণরা-ভণরা, 
কাণলমাখা শ্রমণঘ ও পাণর আোঁধার ঘণনণয়ণছ শ্রদখ   াণি শ্রর।। 

ঐ শ্রিাণনা শ্রিাণনা পাণর যাণি ি’ণল শ্রক ডাণকণছ িুণঝ মাণঝণর। 
শ্রখয়া-পারাপার িন্ধ িণয়ণছ আণজ শ্রর। 

পুণি িাওয়া িয়, কূণল শ্রনই শ্রকউ 
দু-কূল িাণিয়া উণি পণড় শ্রঢউ 
দণরা-দণরা শ্রিণগ জণল পণড় জল ছণলা-ছল উণি িাণজ শ্রর। 
শ্রখয়া-পারাপার িন্ধ িণয়ণছ আণজ শ্রর।। 

ক) সুকুমার রায় কত সাণল জন্মগ্রি  কণরন?   

খ) ‘ধুণয় যায় যত তাপ জজমর গ্রীণের’- িুণঝণয় ণলখ। 

গ) উদ্দীপক ও ‘োিণ ’ ভািগত ণমল শ্রকাথ্ায় তা ি মনা কর। 

ঘ) উদ্দীপকণে ‘োিণ ’ কণিতার মূলভািণক সাথ্মকভাণি ধার  কণর ণক? শ্রতামার শ্রযৌণক্তক মতামত 

ণলখ। 

 

 

 

 

র ক্ষক-  

িািণরন সুলতানা শ্রমৌলী 

বারিি কাে রনপিি ইপমইল এ জমইল কিপবিঃ 

sultanasharin@gmail.com (For Girls) 

isratjahan11335@gmail.com (For Boys)  
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