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Class-4 
কিবতা িবষম িবপি�। 
কিব- রবী�নাথ ঠা�র। 

কিবতার সারসংে�প: 
িব�কিব রবী�নাথ ঠা�র �ছাট এক বালেকর জীবেন িক 
সমস�া অথ�াৎ িতিন মজার ভি�েত �ছাট বালক�র 
জীবেনর সমস�ার কথা তুেল ধেরেছন। কিব রবী�নাথ 
ঠা�র 'িবষম িবপি�' কিবতার মেধ� িদেয় �ছাট বালক�র 
কথা বেলেছন ।  সেব মা� �র �থেক বালক� �সের 
উেঠেছ ।তারপর পথ� অথ�াৎ অসু�তার সময় �য 
খাবার�েলা খাওয়া হেয় থােক, তখনকার িদেন �ধুমা� 
জল এবং সাবটুাই খাওয়া হেতা। �সই খাবার� সু� হেয় 
যাবার পেরও �ছেল�েক �খেত হয়।  আবার ি�য় �ল ও 
আমড়া  এই সব ফল খাওয়ােত আপি� করেত থােক 
সবাই। অন�িদেক �র হওয়ার সুিবধায় �ুেল পড়ােশানা 
�থেক ছু�। বালক� িক� ফুটবল ম�াচ �খলেত না পারার 
ক� �থেক যায়। সবাই �খলেলও �স �ধু দেূর দাঁিড়েয় 
�দখেছ িক� �খলেত পারেছ না। অিতির� যে�র �ছেল� 



হাঁিপেয় উেঠেছ।  িকনরুাম পি�ত ও চুিনলাল ডা�ার 
দজুেনই সমান ভয়�র হেয় উেঠেছ।  �র হেল �ছাট 
�ছেল�েক ডা�ােরর হােত পড়েত হয় এবং যিদও বা �র 
�সের যায় তাহেল তােক মা�ােরর হােত পড়েত হয়। এই 
দজুেনর �থেক তার �কানভােবই মিু� �নই। তাই এই দইু 
র� অথ�াৎ ডা�ারবাব ুও মা�ারমশাই দজুেনই বালেকর 
জীবেন িবপেদর সমান। 
ক) কিবতার অথ� �বাঝার সুিবধার জন� কিবতা �থেক 
শ�াথ� �িল �দওয়া হল। 
একরি�- সামান� 
পিথ�- অসু�তার সময় এর খাবার । 
আপি�- িনেষধ। গিণেতর -অংেকর। 
যে�- আদের। 
িগটঁ -জট। 
রে� - মলূ�বান পাথের।  
ভীষণ- খুব। 
নীেচর ���িলর উ�র দাও। 
ক) �ছেল� ভােতর বদেল িক খাে�? 
খ) পিথ� কােক বেল? 
গ) �তমিন আপি� িকেস? 
ঘ) �ছেল�র ম�ল িকেস? 



ঙ) িক �দেখ �ছেল�র বকু ফােট? 
চ) কার দাঁেতর পা�� েত দেুটা দাঁত ফাঁক? 
ছ) দ�ু র� কারা?  
২) িনেচর শ��িলর অথ� �লেখা। 
রি�- সামান�।          পিথ� -অসু�তার সময় খাদ�। 
দ�ল- দল । 
৩) পদ পিরবত� ন কেরা। 
ভাত-  
িদন-  
জল - 
গিণত-  
ডা�ার-  
মা�ার - 
পি�ত - 
িবপরীত শ� �লেখা। 
ম�ল- 
 পথ - 
পি�ত- 
 �হেস- 
 সমান- 
বািড়র কাজ: 



অনশুীলনী �থেক। 
২) িনেচর শ��েলা িদেয় বাক� রচনা কেরা। 
৫)শনূ��ান পূণ� কেরা। 
৬) স�ক উ�র �বেছ িনেয় �লেখা। 

************* 


