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১.ক) উ: কবি িুদ্ধদেি িস ুবিশ্বকবি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর লেখনী লথদক িাণী োভ কদরদেন। 

 

খ) উ: পবৃথিীজদু়ে কবি লেদখদেন লে সাম্রাজযিােীদের করাে োযা, েুদ্ধিাজ মানুদের রণহুঙ্কার আর লেদের অভযন্তদর 

কু্ষধার্ত মানদুের কার্র আর্তনাে। বকন্তু এইসি প্রবর্কূে পবরবিবর্ও হার লমদনদে োবন্তর েবের্ িাণীদর্। কবি মদন কদরন 

সর্য োবন্ত েযা লপ্রম এই বিশ্বদক এই করাে োযা লথদক রক্ষা কদর। আর এই সদর্যর িাণী কবির অন্তদর সোজাগ্রর্ 

থাকায  কবি লকান বকেুদর্ই ভয পান না। 

 

গ) উ: আদোচ্য কবির্ায আমরা লেবখ লে েুদ্ধিাজ সাম্রাজয লোভীদের করাে োযা, মরুৃ্যর হানাোবর, দেনন্দিন মানুদের 

রক্তাক্ত হওযার ঘটনা, েুবভতক্ষ মন্বন্তর, েুুঃখ-েুেতোর মদধয খাদেযর সাবরদর্ মানুদের প্রর্ীক্ষারর্ রূপদক কবি প্রর্যক্ষ 

কদরদেন। কবি বিশ্বাস কদরন মানির্ার এই অর্যাচ্ারদক েঙ্ঘন কদরই মানুে সর্য ও োবন্তর পদথ এবগদয োদি। 

প্রবর্বনযর্ রক্তাক্ত হদযও র্ারা জীিন েুদদ্ধ জযোভ করদি। 

 

ঘ) উ: কবি বিশ্বাস কদরন লে অবহিংসা, সবহষু্ণর্া পরেুুঃখ কার্রর্া অথ তাৎ বিশ্ব সৃষ্টির মূেকথা লসই সর্য োবন্ত লপ্রম 

মানুেদক র্থা সমাজদক হানাহাবন, বহিংসা, োঙ্গা, কাদোিাজাবর প্রভৃবর্ লথদক রক্ষা করদি। মানুে র্ার সামান্দজক 

মূেযদিাধদক গুরুত্ব বেদয একবেন সকদের ঊদব ত আসন লনদি আর লসষ্টট হদি এই মানি সমাদজর চ্রম পাওযা। মরুৃ্যর 

রক্তচ্কু্ষদক উদপক্ষা কদরই জীিদনর জয সিংঘষ্টটর্ হদি। 

 
 

 



২. ক) উ: 'রিীন্দ্রনাদথর প্রবর্' কবির্ায কবি িুদ্ধদেি িস ুরিীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর প্রবর্ এই উন্দক্তষ্টট কদরদেন। 

 

খ) উ: কবি িুদ্ধদেি িসু রিীন্দ্রনাদথর লেখনী অথ তাৎ র্াাঁর সমগ্র সাবহর্যসৃষ্টি লথদক জীিন েদুদ্ধ ে়োই করার েন্দক্ত 

লপদযদেন। কবিগুরুর লেখনী র্াাঁর কাদে লিাঁদচ্ থাকার অক্ষয মন্ত্র। 

 

গ) উ: রিীন্দ্রনাদথর উচ্চাবরর্ োশ্বর্ মানির্ার িাণীদকই কবি মানি সভযর্ার অক্ষয মন্ত্র িদেদেন। জার্ীয েদুে তাদগর 

বেদন সিংকদটর মুহদূর্ত এই অক্ষয মন্ত্র সাহস লোগাদি– সিংকটময পবরবিবর্ কাষ্টটদয ওঠার লপ্ররণা লেদি। 

 

ঘ) উ:  রিীন্দ্রনাদথর মানির্ার িাণী র্থা অক্ষয মন্ত্র বিংদসর হার্ লথদক মানি সভযর্াদক রক্ষা করদর্ পাদর। 

রিীন্দ্রনাদথর মানির্ার িাণী, বিশ্ব ভারৃ্ত্বদিাধ এিিং সর্য সিুদরর অভীমন্ত্র সমগ্র ভারর্িাসীদক েুুঃখ োঞ্ছনা সহয করিার 

েন্দক্ত ও লপ্ররণা লোগায। কবি িুদ্ধদেি িসু অন্তদরর অন্তিদে প্রবর্ষ্টির্ প্রর্যয িাণী বেদয বিশ্বাস কদরন লে সদর্যর জয 

অিধাবরর্। ভারদর্র জার্ীয জীিদন েুদে তাদগর ও সঙ্কদটর বেদন রিীন্দ্রনাদথর িাণী র্থা অক্ষযমন্ত্র মানুেদক লপ্ররণা লেদি। 

সকে  ভারর্িাসী এক হদয রিীন্দ্র আেদে তর লপ্ররণায উেি্ুদ্ধ হদয সমস্ত সিংকট ও বিপে তয কাষ্টটদয উঠদি। 

 
    
    
  
 

 


