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 �নাথ ব��পী। 

�লখক- শরৎচ� চে�াপাধ�ায়। 
 

গে�র সারসংে�প- 
 
কথািশ�ী শরৎচ� চে�াপাধ�ায় িলেখেছন। '�নাথ 
ব��পী' গ�� �কা� উপন�ােসর �থম পব� �থেক �নওয়া 
হেয়েছ। �লখক এখােন �কাে�র কথা বেলেছন এই 
ঘটনা�র মেধ� িদেয় । সারািদন �মাগত অিব�া� বিৃ� 
হেয় চেলেছ তখনও থােমিন। স��ােবলায় �সজ �ািলেয় 
�কা� চার ভাই �বঠকখানার ঘর অথ�াৎ বাইেরর ঘের 
বেস পড়ােশানা করেত বেসেছ। বারা�ায় িপেসমশাই �েয় 
আেছন এবং ব�ৃ অথ�াৎ যার বয়স হেয়েছ �সই রাম কমল 
ভ�াচায� বেস আেছন এবং মােঝ মােঝ স��ার ঘুেম আ�� 
হেয় রেয়েছন। �সই সময় হঠাৎ �কাে�র িপছেন '�ম' শ� 
এবং �ছাড়দা যতীেনর একসে� িচৎকার �শানা যায়। 
�মজদা িবকট এক� শ� কের �দীপ উে� িদেল অ�কাের 



�� হয় দ�য� কা� অথ�াৎ �ল�ুলু কা� 
িচৎকার-�চঁচােমিচ ধা�াধাি� �কউ কােরার কথা �নেত 
পায়না �কউ কােরা কথা বঝুেত পােরনা। �কউ বলল 
ভা�কু �কউ বলল বাঘ �দেখেছ। হঠাৎ দােরায়ান 
িকেশারীলাল উেঠােনর পােশ ডািলম গােছর তলায় িকছু 
একটা আেছ বঝুেত �পের উেঠান �ছেড় বারা�ায় পালায়। 
ফাঁকা হেয় যাই �থেম বারা�া এবং পের �বঠকখানা 
অথ�াৎ বসার ঘর� ভের যায়। পােশর বািড় �থেক ব�কু 
আনার কথা  িপেসমশাই বেল উঠেলও �কউ তা কােনও 
�নেত পায় না। হঠাৎ �কাে�র ব�ু ই�নাথ �সই সময় 
এেস উপি�ত হয়। এবং সবিকছু �েন ল�েনর আেলা িনেয় 
ডািলম গােছর তলা �থেক �সবার কের আেন �নাথ 
ব��পী �ক অেনক রকম সাজ �সেজ মানষুেক আন� 
�দয়। �স বাঘ �সেজ �খলা �দখােত এেসিছল। তখন 
িপেসমশাই এর রাগ আর পেড় না। িক� িপিসমা �নাথ 
�ক �ছেড় �দবার িনেদ�শ িদেলও িপেস মশাই তার �লজ 
�কেট �নওয়ার ��ম �দন। এই হল '�নাথ ব��পী' গ�� 
সারাংশ।  
 
১)ক) নীেচর �� �িলর উ�র দাও। 
১) গ�কথক এর বিণ�ত িদন� বণ�না কেরা। 



২)তারা পয�� পড়ােশানা করিছল? তােদর মেধ� িপিস 
মশাই �ছেল কারা? 
৩) বাইেরর বারা�ায় �ক �ক িছেলন? তােদর মেধ� �ক 
িক করিছেলন?   
৪) '�ম' শ�� িক উে�েশ� ব�বহার করা হেয়েছ? 
৫) �মজদা িক করিছল? 
৬) তােদর গাদা ব�কু িছল? �সটা দরকার পেড়িছল 
�কন? 
৭) ডািলম গােছ �কাথায় িছল? �সখােন �ক বেস িছল? 
৮) গে� �ক সাহেসর পিরচয় িদেয়িছল? িকভােব? 
৯) বাঘ� �শষ পয�� িক বেল �মািণত হেলা? 
১০) িপিসমা িক বেলিছেলন?  
 
২)ক) নীেচর শ� �িলর অথ� �লখ । 
হা�ামা 
�থামত 
 িনত� 
 উপেভাগ 
 ত�া 
 মদৃ ু
 �ন� 



�ণকাল 
থতমত 
কা�িত- িমনিত 
 
গ) িবপরীত শ� �লখ। 
�শষ  
সকাল  
বািহেরর 
অ�কার 
 স�ুেখ 
 িব�াস 
 খািল 
 িনভ� য় 
 উপর 
 বীরপু�ষ 
 গরম 
 ঘ) অেথ�র পাথ�ক� �দিখেয় বাক� রচনা কেরা। 
সাড়া 
সারা 
 
চ)  �কান� �কান পদ বেলা। 



আমার 
 বিৃ�  
ব�ৃ  
িগয়ািছ 
বেট 
িপেসমশাই 
বাঘ  
ই� 
আর 
 
ছ) স�ক উ�র� �বেছ িনেয় �লখ । 
১) গ��র নাম (িদননাথ/ �নাথ /দীননাথ) ব��পী। 
২) স�ুেখ অধ�ায়নরত আমরা(িতন�/পাঁচ�//চাির� 
)�াণী। 
৩) উেঠােনর এক �াে� (ডািলম/�বদানা /�পয়ারা)গাছ 
িছল। 
৪) �ঝােপর মেধ� বেস এক� (দানব/প�/ জােনায়ার)। 
৫) �বশ কিরয়া (ই�/চ�/সূয�) �দিখয়া কিহল—এ বাঘ 
নয় �বাধ হয়। 



৬) দইু খাবা �জার কিরয়া  (প�র/িশ�র/মানেুষর) গলায় 
কাঁিদয়া উ�ল (�ব�ল টাইগার/রেয়ল �ব�ল টাইগার/ই� 
�ব�ল টাইগার)। 
৭) উহার (মাথা/ কান/ �লজ) কা�েয় দাও। 
৮) একটা �ছাট �ছেলর যা (�করামিত/সাহস/বিু�), এক 
বািড় �লােকর তা �নই।   
 
বািড়র কাজ 
অনশুীলনী �থেক। 
২)খ), ঙ) কেরা। 

*********** 
 
  
 
 
 


