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Class-6 
আদশ� িশষ�। 

 কিব কাশীরাম দাস। 
 

কিবতার সারসংে�প:  কিব কাশীরাম দাস �জলা কােটায়া 
মহ�মার অ�গ�ত িসি� বা িসি� �ােম জ��হণ কেরন 
�ষাড়শ শতেকর �শেষর িদেক িতিন জ��হণ কেরিছেলন। 
তাঁর বাবার নাম কমলাকা� কিব কাশীরাম দাস সং�ৃত 
ভাষায় খুব বড় পি�ত িছেলন এবং িতিন সং�ৃত ভাষার 
িশ�কতাও করেতন।সং�ৃত মহাভারত বাংলায় 
অনবুােদর জন� চারেশা বছেরর উপর বাংলার জনি�য় 
কিব িহেসেব কিব কাশীরাম দাস পিরিচিত �পেয় এেসেছন। 
আিদ �ভাব ও িবরাট পব� পয�� অনবুাদ কের পরেলাক 
গমন কেরন অথ�াৎ তাঁর মতুৃ� হয়। তাঁর নােমই পরবত� 
সমেয় অন�ান� কিবরা  বাংলায় মহাভারত অনবুােদর 
অসমা� এই  কাজ� সমা� কেরন। এই অনবুাদ করা 



মহাভারত  কাশীদাসী মহাভারত নােম মিু�ত হয় বা 
�কািশত হয়। 
কিব কাশীরাম দাস। আদশ� িশষ� কিবতা�র মেধ� িদেয় 
একজন �কৃত িশেষ�র পিরচয় �পেয়েছন। এবং তার সােথ 
তার �দওয়া িশ�ার ফলও িতিন জানেত �পেরেছন। 
কিবতা�র মেধ� �দখা যায় অব�ী নগের এক �া�ণ 
শাি�পন িশষ�েদর িশ�া দান কেরন। �যমন এখনকার 
িদেন একজন িশ�ক-িশি�কা তার ছা�-ছা�ীেদর 
িশ�াদান কের থােকন ।িতিন তার িশষ� আর আর 
আ�িনেক আেদশ িদেয়িছেলন ধান ��েতর জল যােত বেয় 
না যায় �সই িদক� �দেখ আসার জন�। িশষ� আ�ণী য� 
কের মা�র বাঁধ িদেত হেব এবং িতিন তা �দয় ��র 
আেদশ অনযুায়ী িশষ� আ�িন আল বাঁধার �চ�া কেরন। 
অথ� আল বলেত বাঁধ �দওয়ার �চ�া কেরন। জেলর �বগ 
এত �বিশ িছল �য আর ভািসেয় িনেয় চেল যায়যায়। 
��র ��াধ অথ�াৎ রাগ �থেক বাঁচবার জন� আ�িন 
িনেজই �সই বাঁেধর উপর �েয় পেড়ন কারণ তার ��েদব 
�যেহতু তােক আেদশ িদেয়েছন জেলর ��াত �থেক র�া 
করার জন�। বাঁধ�েক শীষ� আ�িন যিদ �কমত র�া 
করেত না পাের তাহেল ��র কথা অমান� করা হেব এই 



�ভেব িতিন িনেজই বাঁধ র�া করার জন� বাঁেধর উপর 
�েয় পড়েলন। এইভােব িশষ� আরণী সারািদন সারারাত 
ধের বাঁেধর উপর �েয় থাকেলন। যােত �ল আর �বিরেয় 
আসেত না পাের। সারািদন িশেষ�� �কান খবর না �পেয় 
�� শাি�পন ধানে�েত িগেয় �দেখন আর অনবুাদ র�ার 
জন� িনেজই বাঁেধর উপর �েয় পেড় আেছন �শেষর 
এরকম আচরণ �দেখ �� খুবই অবাক হেলন। �� িশষ� 
�ক কােছ �টেন িনেয় তাঁেক আশীব�াদ করেলন। এবং 
বলেলন িতিন �যন চার� �বদ শাে� খুব �ানী হেয় 
উঠেব।  �াচীন ভারেতর ��-িশেষ�র এই মধুর স�েক� র 
কথা কিব কাশীরাম দাস খুব সহেজই এক� িচ� তুেল 
ধেরেছন যা এক কথায় সিত�ই অতুলনীয়। 
 
ক) নীেচর অথ� �িল  �লখ। 
িদ�-  
অধ�য়ন-  
আ�া - 
�কল -  
আিল-  
গমন-  



যতন-  
িদবস - 
রজনী-  
��াধ -  
দে�েত - 
আিশস -  
কল�াণ - 
�ণিমল - 
ষ�-  
শী� - 
ব�ন - 
অনশুীলনী �থেক 
ক) অিত সংি�� �� �িলর উ�র �লখ। 
১) কিবতায় আদশ� িশেষ�র নাম িক? 
 Keyword-খ) িশষ� আ�িন । 
২) ��র নাম িক? 
Keyword-শাি�পন। 
৩) �� িশষ� �ক িক আশীব�াদ কেরিছেলন? 
Keyword-চার �বদ শাে�  �ানী হওয়া। 
খ) সংি�� ��াবলীর উ�র দাও। 



১) �� িশষ�েক  �ডেক িক িনেদ�শ িদেয়িছেলন? 
Keyword- ধান ��েতর জিমর জল আটকােনার জন� 
মােঠর বাঁধ িদেত হেব।  
২) িশষ� �সই িনেদ�শ িকভােব পালন কেরিছল? 
Keyword-বাঁেধর উপর �েয় পেড়িছল । 
 ৩) চাির �বদ   ষ�- শা� বলেত কী �বােঝা? 
Keyword-�াচীন ভারেতর ধম� ��। 
বািড়র কাজ  
পৃ�াসংখ�া: ৮৫ 
অনশুীলনী �থেক ২)ঘ)১) হ�াঁ িকংবা না িলেখ উ�র �লখ। 
২) শনূ��ান �িল পূণ� কেরা । 
ঙ)ব�াকরণ িভি�ক ��াবলী । 
১) অথ� �লখ । 
ি�জ- 
অধ�ায়ন-  
আ�া - 
রজনী-  
��াধ - 
২)  �কা �লখ । চাির �বদ , ষট শা�। 
 



৩) িনেচর বাক��িল �রখাি�ত পদ�িলর �কান� �কান 
পদ তা �লখ। 
 ধান� ��ে�: 
�েয় আিছ: 
অিতেবগ: 
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