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Worksheet
Class-4

অিত বুদ্িধর পিরণিত

গে�র সারসংে�প:

সািহত� স�াট বি�মচ� চে�াপাধ�ায় রিচত অিত 

বুি�র পিরণিত গ��েত আমরা ভবচ� ও 

গবচে�র বুি�র পিরচয় এবং তার পিরণাম, 

ফলাফল  গ��েত �দখা যায়।  গবচ� ও 

ভবচে�র  িবদ�া বুি� এতই খারাপ �য তােদর গ� 

�লােকর মুেখ মুেখ ঘুের জন�িতেত পিরণত হেয়েছ 

ভব চ� বুি� �বিরেয় যাবার ভয় পুটিল িদেয় নাক 

কান ব� কের রাখেতন তার ওপের যােত �হ 

িকছুেতই বুি� না �বেরােত পাের তার জন� িনেজেক 

িস�ুেক ব�ী কের রাখেতন একিদন এক� �করেক 

রাজ সভায় হািজর করা হেল রাজা গােবা চ� ম�ী 

ভােবা চ�েক তার বুি� িদেয় িবচার করার জন� 



বাইের আর �নই ভেবা চ� অেনক �দেখ িচ�া কের 

ভাবনা কের ি�র কেরিছেলন করেলন �য এ� 

এক� হািত না �খেয় �রাগা হেয় �গেছ অথবা এ� 

ইঁদুর ও হেত পাের �বিশ �খেয় �মাটা হেয় �গেছ 

এইরকম �বাকার মত বুি�র পিরচয় িদেয় তারা 

িনেজেদরেক খুব বুি�মান মেন করেতন এই রাজার 

রাজে� আেরকিদন পিথক িব�াম করার জন� পু�র 

ধাের এেস রা�া করার জন� উনুন খুঁজিছেলন। রা�া 

করার উনুন খরার অপরােধ রাজার পাহারাদাররা 

তােদর বি� কের িনেয় যায় পু�র চুিরর অপরােধ 

তােদর �েল মৃতু�র িবধােনর শাি� �দওয়া হয়। 

তখন অিভযু� �চাররা িনেজেদর মেধ� পরামশ� কের 

দুজেনই �শােল যাবার এবং মৃতু� �হণ করার �াথ�না 

কের কারণ িজ�াসা করেল তারা বেল তারা গণনা 

করেত জােন মােন �জ�ািতষ চচ�া করেত জােন �সই 

�জ�ািতষ চচ�া কের তারা জানেত �পেরেছ �য বড় 

�েল চড়েব �স পেরর জে� পৃিথবীর রাজা হেব 



আর �য �ছাট চুেল মৃতু�বরণ করেব �স ম�ী হেব 

তােদর এই কথা �েন রাজা ভেবা চ� তার ম�ীেক 

�ডেক আগামী জে� অথ�াৎ পেরর জে� সসাগরা 

পৃিথবীর অিধ�র মােন সাত এবং সাতটা সাগরসহ 

সাগেরর অিধকারী অিধকারীর রাজা হেব বেল 

দুজেন চেড় মৃতু�বরণ করেলন গ��েত �লখক 

বি�মচ� চে�াপাধ�ায় খুব সু�রভােব �দিখেয়েছন 

�বাকােদর কী পিরণিত ঘটেত পাের যারা 

িনেজেদরেক অিতির� হঠাৎ খুব বুি�মান বেল মেন 

কেরন।
 
ক) নীেচর অর্থ গুিল পেড়া এবং েলখ।

সন্তুষ্ট- খুিশ  

নগের - শহের

 আনীত -আনা পুষ্কিরণী -পুকুর সেরাবর -জলাশয় 

খানা- গর্ত 

কান্ডখানা- ঘটনা 

মুগ্ধ -অিভভূত প্রাণত্যাগ -মৃত্যু



পুর্নজন্ম -পরজন্েম সসাগরা- সাগর সেমত স্পর্ধা -

অহংকার ভবলীলা -মর্েতর জীবন অিভপ্রায়- ইচ্ছা

ক) ৪) স�ক উ�র �বেছ িনেয় �লেখা:

ক) নগরী একটা (বাঘ/ হািত /শুকর) েদখা িদেয়েছ  

খ) িবপদ আশঙ্কা কিরয়া (েসনাপিতেক/ মন্ত্রীেক/ 

েকাটালেক) িসন্দুক হইেত বািহর কিরেলন

গ)(পুকুরটা/ বাগানটা/ মাছটা) চুির কিরবার জন্য 

পাহােড়র ওপর িসঁধ কািটেত িছল।

ঘ) আিম (সম্রাট/ বাদশা) রাজা হইব।

ঙ)পুকুর েচােররাশুেল যাইবার পূর্েব পরামর্শ কিরয়া 

হঠাৎ পর�র (�খলােখিল/ হাতাহািত/ চুলাচুিল 

/মারামাির) আর� কিরল

৫) িনেচর প্রশ্নগুিলর উত্তর দাও।

ক) �ক �কাথায় নাক কােন িক িদেয় লুিকেয় 

থাকেতন? িকেসর জন�?



 Keyword-গবচ� িস�ুেক । বুি� �বিরেয় যাবার 

ভয়।

খ) রাজা ভবচ� ম�ী গবচ� �ক �কাথা �থেক 

বার করেতন?

Keyword-িস�ুক।

গ) ম�ী গবচ� �কান জ�েক িক  জ� 

বেলিছেলন? 

Keyword-�করেক। হািত অথবা ইঁদুর।

ঘ) রাজা তােদর �চার সাব�� করেলন ? তারা িক 

কেরিছল? 

Keyword-পিথক । তারা রা�া করার ব�ব�া 

কেরিছল।

বািড়র কাজ :

অনুশীলনী �থেক ২)বাক� রচনা ৩) িবপরীত শ� 

�লখ। এবং ৪) শূন��ােন শ� বসাও।

***********




