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Class-7 
�ছাটনাগপুর �মণ। 

�লখক রবী�নাথঠা�র। 
গে�র সারসংে�প: �লখক রবী�নাথ ঠা�র হাজারীবাগ 
ডাকবাংেলা যাবার পেথ �যেত �যেত �য �াকৃিতক দশৃ� 
�দেখেছন তার সু�র বণ�না এই গ��র মেধ� তুেল 
ধেরেছন। িগিরিড ��শেন �ভার ছয়টায় �লখক 
�পৗঁেছিছেলন। �সখান �থেক ডাক গািড়েত তার যা�া 
��। �য গািড়েত  যা�া করিছেলন। িগিরিড ��শেন 
�পৗঁছােনার পর �সই ডাকগািড়� �য� মানষু �টেন িনেয় 
যায়, �কান প�েত নয়। চার চাকার উপর একটা খাঁচা 
মত থােক এই গািড়টােত। �সই গািড়�েক ডাক গািড় বলা 
হয়।�থেম �লখক িগিরিড ডাকবাংেলা এেস �ান খাওয়া 
�সের িনেয়িছেলন ।তারপর ডাকবাংেলার চারধাের িতিন 
যখন ঘুের �দখিছেলন। �সখােন িতিন �দখেলন �কাথাও 
�কান ঘােসর িচ� �নই। দ ুএকটা গাছ মােঝ মােঝ আেছ 



চারিদেক �ধু রাঙামা� এবং এক� টা�ু �ঘাড়া এক� 
গােছ গা ঘষেছ। 
এইেঘাড়া�িল খুব ছুটেত পাের পাহািড় এলাকায়।এবং 
এক� ছাগল ল�া দিড়েত বাঁধা রেয়েছ ছাগল� এক 
জাতীয় উি�দ অথ�াৎ গাছ পটপট কের িছঁেড় খাি�ল। 
�লখক রবী�নাথ ঠা�র ডাকবাংলা �থেক আবার িতিন 
যা�া�� কেরিছেলন। পাহািড় রা�া সামেন-�পছেন ব�দরূ 
�দখা যাি�ল। রা�া চেল এঁেকেবেঁক ছায়াহীন �রােদেপাড়া 
রা�া� একবার উঠেছ আর নামেছ। �যেহতু সমতল ভূিম 
নয় উঁচু-িনচু তাই। �েম �েম তারপর আেশপােশ দ'ুএক� 
পাহাড় �দখা যাি�ল ল�া ল�া স� স� পাম গাছ িছল। 
উইেয়র িঢিব অথ�াৎ উইেপাকার িঢিব �ছাট �ছাট �প এবং 
তার সােথ কাটা গাছ�িলর �িড়ও িছল। মােঝ মােঝ 
পাহাড় �িল পাতা ছাড়া গােছ ঢাকা িছল।পাহােড়র উপর 
�য অসংখ� স� স� পাতা �জাড়া গাছ �থেক �লখক 
আহার �িলেক িবে�র সে� তুলনা কেরেছন। আমরা সবাই 
জািন মহাভারেত ��ে�ে�র যুে� অজু� েনর বাণী �যমন 
তীের িব� হেয় মা�েত না �েয় ওপের �েয় িছেলন এবং 
মহামিত িব� মােয়র আশীব�ােদ ই�া মতুৃ� িতিন �হণ 
কেরিছেলন। তাই এখােন �লখক স� স� পাতা ছাড়া গাছ 



�িলেক তীেরর সােথ তুলনা কেরেছন এবং বলেত �চেয়েছন 
পাহাড়�িল �যন ওই গাছ�িলর ওপর ভর �রেখ িন�ায় ন� 
হেয়েছ। 
 �িলরা �লখক এর গািড় �টেন চলিছল। হঠাৎ পেথ এেস 
�থেম যায় কারণ সামেন িছল বরাকর নদী। �িলরা গািড় 
�ঠেল িনেয় আবার ওপের উেঠ এেলা এবং �সখােন রা�া 
�পল। রা�ার দইু পােশ �ডাবার জেল মিহষ চার-পাঁচটা 
�দখা যাি�ল। 
এরপের িমেশিছল স��া  আেছ �দেখ �লখক গািড় �থেক 
�নেম পােয় �হঁেট চলিছেলন ।খুব একটা দেূর নয় আবার 
খুব একটা কােছও নয় এরকম দ-ুএক� পাহাড় �সখান 
�থেক �দখা যাি�ল আর তার ওপর িদেয় পথ �দখা 
যাি�ল যতদরূ দিৃ� যায় ।�কাথাও �কান �লাক বসিত 
�নই। �লাক �নই চাষ করার জিম �নই �ধু উঁচু-িনচু 
পৃিথবী ধূধূ করেছ। �গাধূিল আেলা পড়িছল অ� যাওয়া 
সূয� রি�র পেথর উপর 
িচকিচক করিছল।  
তার পাশ িদেয় এক পিথক �বাঝা িনেয় চেল যাি�ল। 
 



�লখেকর রাতটা �জেগ ঘুিমেয় কাটেলা। পরিদন সকােল 
�জেগ �লখক �দখেলন বাঁ ধাের ঘন জ�ল গােছ গােছ লতা 
মা�েত নানা জাতীয় �� গাছ গােছর ওপের মাথা তুেল 
দাঁড়ােনার বড় বড় পব�ত শ�ৃ পাহাড় ম� ম� পাথর, তার 
�ভতর িদেয় গােছর িশকড় �িল পাথর �ভদ কের �যন 
মা�েত আঁকেড় ধরেত চাইেছ।হঠাৎ �দখা �গল িব�ীণ� 
মােঠ গ� চেড় �বড়াি�ল ।দরূ �থেক মেন হি�ল �যন 
ছাগল চেড় �বড়াে�। �কাথাও চাষারা গ�-মিহেষর �লজ 
মেল চাষ করিছল। এইভােব মাঠ �েম �েম �শষ 
হেয়পাহাড় �দখা যাি�ল। 
 
�বলা িতনটার সময় �লখক যখন হাজারীবােগর 
ডাকবাংেলায় �পৗঁেছিছেলন। �সখানকার শহেরর �কান 
শহিরক ভাব িছল বেল তার মেন হয়িন। গাছপালা মাঠ 
পাহাড় গাছপালার মেধ� শহর� সু�র তকতক করিছল। 
�ছাটনাগপুর �মণ গ��েত �লখক রবী�নাথ ঠা�র খুব 
সু�র এক অনবদ� পাহাড়ী �াকৃিতক দেৃশ�র বণ�না 
িদেয়েছন । 
অনশুীলনী �থেক: 
ক) অিত সংি�� ��াবলী �লখ। 



১)সকাল ছয়টায় �লখক �কান ��শেন �পৗঁছােলন? 
 Keyboard-িগিরিড ��শেন। 
 ২)�সখান �থেক �লখক িক কের �গেলন? 
Keyboard-ডাকগািড় কের। 
৩)টা�ু �ঘাড়া �কা �লখ িক করেত �দেখিছেলন? 
Keyboard-গােছ গা ঘষিছল । 
৪)�িলরা গািড় টানেত টানেত মােঝমােঝ িক করিছল? 
Keyboard-িবকট িচৎকার। 
  
৫)ল�া ল�া স� স� �কান গােছর কথা �লখক উে�খ 
কেরেছন? 
Keyboard-ল�া ল�া স� স� পাম গাছ। 
 ৬)�লখক �ডাবার জেল কােদর ডুেব থাকেত �দখেলন? 
Keyboard-চার-পাঁচটা মিহষ। 
৭)�লখক তার পাশ িদেয় কােক চেল �যেত �দখেলন? 
Keyboard-উপ ছায়ার মেতা পিথক। 
 
সংি�� ��াবলী 
১)িগিরিড ডাক বাংেলার চারপােশ �লখক িক �দখেলন? 



Keyboard-ডাকবাংেলা �থেক যতদরূ �দখা যায় �সখােন 
ঘােসর �কান িচ� �নই। 
২)�লখক �য পেথ যা�া �� করেলন তার বণ�না দাও । 
Keyboard- 
িগিরিড ��শন �থেক হাজারীবাগ ডাক বাংেলায় যাবার 
সময় �য �াকৃিতক দশৃ� িতিন বণ�না কেরেছন। 
৩)স��ায় গািড় �থেক �নেম �হঁেট যাবার পেথ �লখক িক 
�দখেলন? 
Keyboard-সামেনই দ'ুএক� পাহাড় �দখা যাি�ল। 
৪)বেনর মাথার উপর �লখা িক �দখেত �পেলন? 
Keyboard-বেনর মাথার ওপর িদেয় দেূর পাহােড়র নীল 
িশখর �দখা যাি�ল। 
গ) রচনাধম� �ে�র উ�র �লখ । 
�� ১) 
ঘ) �নব��ি�ক��াবিল 
�লখ। 
১) ও ২) 
ঙ)১) ব�াকরণ মলূক ��াবলী: 
কে�-সৃে�-  
উপবাসী-  



আলস�ভের-  
সুিব�ৃত - 
�া�র - 
প�েলশশনূ - 
�শ� - 
বািড়র কাজ: 
পৃ�াসংখ�া :১২ 
ঙ)২)পদ পিরবত� ন কেরা। 
ঙ)২) সি� িবে�দ কেরা । 
�ানাহার ,গেবষণা, অত�� ,পর�র, �লাকালয় ,�াদভু� াব। 
 ঙ)৪)িবপরীত শ� �লখ। 
 ঘ)১)ব�নীর মধ� �থেক স�ক উ�র� খুেঁজ নাও। 

********** 
 


