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গে�র িবষয়ব�:  রবী�নাথ ঠা�েরর �লখা আবদলু মািঝর 
গ� �ছাটেদর ভােলা লাগার এক� সু�র গ�। �লখক 
রবী�নাথ ঠা�র আবদলু মািঝর বণ�না িদেয়েছন �কমন 
�দখেত ছূচােলা দািড়, কামােনা �গাঁফ, আবদলু মািঝর মাথা 
�নড়া। �স গ�কথক এর দাদােক প�া �থেক ইিলশ মাছ আর 
ক�েপর িডম এেন িদত । �স তার দাদােক 1 �চ� মােসর 
কালৈবশাখী িদেন গ� বলিছেল। �সই গ� �চ� ঝড় উেঠিছল 
এবং আবদলু মািঝর �নৗকা ডুেব ডুেব অব�া তখন আ�ুল 
মািঝ �সই �নৗকার রি� অথ�াৎ দিড় দাঁেত কামেড় জেল 
ঝাঁিপেয় পেড়। তারপর সাঁতার �কেট চের উেঠ এবং 
িডিঙেকও �টেন চেড় �তােল। তারপর একটা �নকেড় বাঘ 
ঘেরর মেধ� গে�র ঘােট পা�ড় গােছর িছল। �সই গাছ �ভেঙ 
নদীর জেল পেড় �গেল বাঘ� খািব �খেত �খেত �খেত �সই 
চেল িগেয় ওেঠ �যখােন আবদলু িছল। আ�ুল মািঝ �ক 
�দখেত �পেয় তার িজভ িদেয় লাল পড়েত থােক কারণ 
সাঁতার �কেট 🐅 বাঘ�র খুব িখেদ �পেয়িছল।তখন আবদলু 
মািঝ তার গলায় ফাঁস লািগেয় তােক িদেয় �ন টািনেয় িছল 
অথ�াৎ জেল �নৗকার দিড় ধের টািনেয় িছল।দশ। এগােরা 



ঘ�ার রা�া �দড় ঘ�ায় চেল এেসিছল। এরকম অেনক গ� 
আবদলু মািঝর কােছ িছল। আবদলু মািঝ এই গ��র পের 
আেরক� �িমেরর গ� বেলিছল �সখােন কাঁিচ �বেদনী 
ছাগলছানা �িমেরর �টেন িনেয় �গেল �বেদনী এক লােফ তার 
িপেঠ চেড় গলায় দা িদেয় �পাঁচ অথ�াৎ �কাপ িদেত থােক 
�িমর আঘাত �পেয় ছাগলছানােক মখু �থেক �ছেড় িদেয় 
জেলর তলায় ডুেব যায়। তার পেরর ঘটনা অবশ� আবদলু 
মািঝ জােন না কারণ এরপের �িমেরর িক হেয়িছল, �সটা 
আবদলু মািঝর জানা �নই। তাই আবদলু মািঝ বেলেছ পেরর 
ঘটনা জেলর তলায় তিলেয় �গেছ তুেল আনেত �দির হেব 
এইভােব আবদলু মািঝ তার িনেজর জীবেনর ঘেট যাওয়া 
ঘটনা ও ক�না িমিশেয় িদেয় নতুন নতুন গ� �লােকর কােছ 
করেতন।�ছাটেদর কােছ এই গ� খুব মেনার�েনর িবষয়ব� 
হেয় উঠত। 
১)নীেচর ���িলর উ�র দাও। 
ক)১) আবদলু মািঝ �কমন �দখেত িছল? 
২) �স িকেসর গ� করিছল? 
৩) ঝেড়র সময় �নকেড় বাঘ টা িক করিছল? 
৪) আ�ুল মািঝ িক করিছল? 
৫) কােক িদেয় �ক �ন টািনেয় িছল? 
৬) দশ পেনেরা ঘ�ার রা�া �দড় ঘ�ায় �পৗেছ িদল �ক? 
৭) �িমরটা িক করিছল? 



৮) কাঁিচ �বেদনী িক করিছল?  
৯) এই গে� �কান �কান জীব জ�র নাম আেছ। 
১০) গে�র দােনা িগরিগ� কােক বলা হেয়েছ? 
২)স�ক উ�র� �লখ। 
ক)১) আ�ুল মািঝ �লেখােকর দাদােক (গ�া/প�া) �থেক 
ইিলশ মাছ এেন িদত। 
২) ডােনা িগরিগ� হেলা (সাপ /�িমর)। 
৩) আবদেুলর �নৗকা (তুফােন /�ঢউেয়) �ডােব �ডােব। 
৪) আ�ুলেক িফরেত হেব (বাহাদরুগে�/ কলকাতায়)। 
৫) িডিঙ মােন (বড় �নৗকা /�ছাট �নৗকা)। 
নীেচর শ��িলর অথ� �লখ। 
খ) আও 
 িজ�াসা 
গ� 
িবি�ির 
গ� 
িবপরীত অথ� �লখ। ডুেব 
হািস 
�বেঁট 
�দির 
আেগ 
ল�া 



�� 
বািড়র কাজ: 
ঘ)ফাঁকা জায়গায় স�ক শ� বসাও । 
ঙ) স�ক ব�ব� পােশ �ক িচ� দাও এবং ভুল ব�েব�র 
পােশ কাটা  িচ� দাও । 
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