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Class-2 
কিবতা 

সকাল হেল। 
কিব  

 রবী�নাথ ঠা�র। 
কিবতার সারসংে�প:  িব�কিব রবী�নাথ ঠা�র  সকাল 
হেল  কিবতা�র মেধ� িদেয় কিবর শহের যাওয়ার ই�া 
এবং �সখােন িগেয় িক িক হে� তা �দখবার ই�া ক�না 
কেরেছন। মেন জােগ শহেরর �িমকেদর সােথ িতিন 
িনেজেক ক�না কের িনেয়েছন এই কিবতার মেধ� িদেয় 
এবং িতিন এই কিবতার মেধ� িদেয় বলেত �চেয়েছন 
িকভােব শহেরর িদেক িতিন সকালেবলা তিমজ িমঞার 
গ�র গািড় কের যান এবং �সখান �থেক িগেয় �দেখন 
সকাল �থেক সারা দপুুর ইট সািজেয় ইেটর উপর িকভােব 
ই�ামত �দওয়াল গেড় তুেল বািড় উঠেছ। বড় বড় বািড় 
উঠেছ। শহের বড় বড় ছাদ িকভােব �তির হে�।  এবং 
তখন তারা গান �গেয় যাে� যােত তােদর ছাদ �তির 
করেত সুিবধা হয়। এরপর িতিন উপেরর বািড়�েলার ছাদ 



িদেয় িনেচর গািড় �ঘাড়া�েলােক চলেত �দখেছন এ �যন 
এক অবাক কা�। কিব �দখেছন িকভােব বাসনা িবি� 
কের যারা তারা  নীেচ  বাজনা বািজেয়  হাঁক িদেয় বাসন 
িবি� করেছ। ফল িবি� কের �য �স ফেলর �ঝাড়া িনেয় 
হাঁটেত হাঁটেত ডাকেত ডাকেত যাে�ন। এরপর �ছেলরা 
�ুল �থেক ছু� হেল, সােড় চারেটর সময় বািড় �ফরার 
পেথ �হা �হা কের ধুেলা উিড়েয় বািড় িফরেছ। তারপর 
যখন �রা�রু পের আসেছ �সই সময় কাক�েলা বািড়েত 
িফরেছ অথ�াৎ তােদর গােছর বাসায় িফের যাে�। কিব 
তখন িদেনর �শেষ বািড় বানােনার জন� �য বড় বড় বাঁশ 
িদেয় িসিঁড় �তির করা হয় তােক ভারা বলা হয়। �সই 
ভারা  িদেয় িতিন িনেচ �নেম এেস �িমকেদর সােথ আপন 
অথ�াৎ িনেজর �ােম িফের যাে�ন। িনেজর বািড়েত 
�যখােন খু�ঁ গাড়া আেছ অথ�াৎ খু�ঁ �পাঁতা আেছ পু�র 
পােড়র  গাজন গাছ তলার বােমর িদেক �সিদেক তাঁর 
বািড়। এই কিবতায় িব�কিব রবী�নাথ ঠা�র তার �ছা� 
মেনর ক�না কের সু�র কিবতা সৃি� কেরেছন। 
  
১) নীেচর ���িলর উ�র দাও। 
 
ক) ইট সািজেয় ইেটর উপর িক করা হয়? 



খ) ছাদ িপেটায় িক ভােব ? 
গ) �কাথা �থেক �দেখ মেন হে� 'অেনক িনেচ চলেছ গািড় 
�ঘাড়া' ? 
ঘ) �ক থালা বাজায়? �কাথায়? 
ঙ) �ক সুর কের হাঁক িদেয় যায়? 
চ) িবেকল সােড় চারেটর সময় িক হয়? 
ছ) সকাল হেল কিবতা�র কিবর নাম �লখ। 
 
২) িনেচর কথা�েলার অথ� বা মােন �লখ। 
�খয়াল 
হাঁক 
বাসা 
�রা�রু 
পুেবর 
ভারা 
আপন 
গাঁেয়  
বােয় 
 
৩) ফাঁকা জায়গায় �ক কথা� বসাও। 
জােনা নািক আমার___ । 



�যখােন ঐ খু�____। 
___গাজন- তলার  ___। 
বািড়র কাজ: 
সকাল হেল কিবতা�  মখু� কেরা ।    

 
*********** 

 
 
 
 
 
 


