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                                                   ANSWER KEY 
   

                          কবিতা - িাল্মীবক 

                            কবি - মাইককল মধুসূদন দত্ত 

 

1. নীকের প্রশ্ন গুবলর সংকেকে উত্তর দাও : 

 

ক) রত্নাকর বকভাকি তাাঁর সংসারযাত্রা বনি বাহ করকতন? 

উ: রত্নাকর দসুুিৃবত্ত ককর অর্ বাৎ অনু ললাকককদর উের আক্রমণ ককর, তাকদর হতুা ককর                                                                                                                                                 

ধনসম্পবত্ত লকক়ে বনক়ে সংসারযাত্রা বনি বাহ করকতন। 

 

খ) রত্নাককরর নাম বক কারকণ িাল্মীবক হক়েবিল? 

উ: বনকে কর। 

 

গ) রত্নাকর বকভাকি ঋবিত্ব প্রাপ্ত হক়েবিকলন? 

উ: রত্নাকর প্রোেবত ব্রহ্মার িকর ঋবিত্ব প্রাপ্ত হক়েবিকলন । 

 

ঘ) লকান মহাকািু রেনা ককর িাল্মীবক যশস্বী হক়েকিন? 

উ: 'রামা়েণ' মহাকািু রেনা ককর িাল্মীবক যশস্বী হক়েকিন। 

 

ঙ) িাল্মীবকর েূি ব নাম বক বিল? 

উ: বনকে কর। 

 

2. লিাধগমুতার েরীোমূলক প্রশ্ন : 

 

১. " স্বেকন ভ্রবমণ ুআবম গহন কানকন 

একাকী। লদবখনু দকূর যুি একেন 

দা াঁ়োক়ে তাাঁহার কাকি প্রােীন ব্রাহ্মণ– " 

 

– লক স্বকে ভ্রমণ করকলন? লকার্া়ে ভ্রমণ করকলন? স্বকে লকান যুিাকক লদখকলন? তাাঁর কাকি                                                                                                                                                                 

লক দা াঁব়েক়ে আকিন? 

 

উ: মাইককল মধুসূদন দত্ত রবেত 'িাল্মীবক' নামক সকনকে কবি বনকে স্বকে ভ্রমণ করকলন। 

                     কবি এক গহন অরকণু ভ্রমণ করকলন। 

                   স্বকে কবি  যুিক রূেী দসুু রত্নাকরকক লদখকলন। এই রত্নাকরই েরিতীকাকল িাল্মীবক                                                                                                                                       

নাকম খুাত হক়েবিকলন। 

                    এখাকন রত্নাককরর কাকি িৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূেী প্রোেবত ব্রহ্মা দা াঁব়েক়েবিকলন। 

 

২. "  োবহস িবধকত লমাকর বককসর কারকণ? 

জেজ্ঞাবসলা বিেির মধুর িেকন। 

" িবধ লতামা হবর আবম লি তি ধন ", 

উত্তবরলা যুি-েন ভীম গরেকন। – " 



 

– বিেির যুিাকক বক জেজ্ঞাসা করকলন? যুিকই িা বক উত্তর বদল? 'ভীম গরেকন' কর্াটের অর্ ব বক? 

 

উ: মাইককল মধুসূদন দত্ত রবেত 'িাল্মীবক' কবিতা়ে কবি স্বকে লদখকলন লয ব্রাহ্মণরূেী ব্রহ্মা                                                                                                                                                            

দসুু রত্নাকরকক প্রশ্ন ককরকিন লয  রত্নাকর ব্রহ্মাকক লকন হতুা করকত ো়ে। 

                       দসুু রত্নাকর ব্রহ্মার প্রকশ্নর উত্তকর িলল লয, লস ব্রহ্মাকক হতুা ককর তাাঁর সি ধনসম্পবত্ত                                                                                                                                                                                                                                 

লকক়ে লনকি। 

                       ' ভীম গরেকন ' কর্াটের অর্ ব হল ভীিণ গেবন ককর। 

 

৩. " লস দুরন্ত যুি-েন, লস িৃকদ্ধর িকর, 

হইল ভারত, তি কবিকুল-েবত। " 

 

– যুি-েন লক? িৃদ্ধ কাকক িলা হক়েকি? 

 

উ : বনকে কর। 

 

3. িুাখুামূলক প্রশ্ন : 

 

১. " দা াঁ়োক়ে তাহার কাকি প্রােীন ব্রাহ্মণ – 

লরাণ লযন ভ়েশূনু কুরুকেত্র রকণ।" 

 

ক) এই িত্র দুটে লকান কবিতার অংশ? 

 

উ : এই িত্র দুটে মাইককল মধুসূদন দত্ত রবেত 'িাল্মীবক' কবিতার অংশ। 

 

খ) কবি স্বোকিকশ বক লদকখবিকলন? 

 

উ : আকলােু কবিতা়ে কবি স্বোকিকশ লদকখবিকলন লয বতবন গভীর অরকণুর মকধু ভ্রমণ করকিন।                                                                                                                                                 

লসখাকন একেু দকূর এক যুিক দা াঁব়েক়ে আকি। 

 

গ) প্রােীন ব্রাহ্মণ লকার্া়ে দা াঁব়েক়েবিকলন? 

 

উ: এখাকন আমরা লদবখ লয প্রােীন ব্রাহ্মণ এক যুিককর োকশ দা াঁব়েক়েবিকলন। 

 

ঘ) ব্রাহ্মকণর মকন বক লকাকনা প্রকার ভক়ের সঞ্চার হক়েবিল? তাাঁকক কার সকে তুলনা করা হক়েকি? 

 

উ: ব্রাহ্মণ রূেী ব্রহ্মা ভ়ে োনবন। তাাঁর মকন লকান ভক়ের সঞ্চার ঘকেবন। 

                        এখাকন ব্রাহ্মণ রূেী ব্রহ্মার সকে কুরুকেকত্রর যুদ্ধকেকত্র দা াঁ়োকনার বনভীক                                                                                                                                                             

বেকত্তর লরাণাোকয বর তুলনা করা হক়েকি। 

                         
 

২. " শুবননু সত্বকর – 

      সুধাম়ে গীত-ধ্ববন আেবন ভারতী 

      লমাবহত ব্রহ্মার মনঃ স্বণ বিীণা  ককর, 

      আরবিলা গীত লযন – মকনাহর অবত ; " 

 



ক) কবি বক শুনকলন? 

 

উ: কবি মাইককল মধুসূদন দত্ত সুধাম়ে গীতধ্ববন শুনকলন। 

 

খ) কবির কাকন বক সরু লিকে উঠল? 

 

উ: কবির কাকন অেূি ব সরু িন্দ যুক্ত কবিতা ধ্ববন লিকে উঠল। 

 

গ) তাাঁর মকনর অিস্থা বক হক়েবিল? 

 

উ: এই সুরধ্ববন শুকন কবির মন েুলবকত হক়ে উকঠবিল। কবির মকন হক়েবিল লযন  লদিী                                                                                                                                                         

সরস্বতী স্ব়েং ব্রহ্মাকক তুষ্ট  করার েনু মধুর সেীত আরি ককরকিন। 

 
 

4. িুাকরণ : 

 

১. শব্দার্ ব ললখ : 

 

প্রােীন – েুকরাকনা 

ভ়েশূনু – ভ়েহীন 

উত্তবরলা – উত্তর বদল 

ভীম গরেকন – বনকে কর 

সুধাম়ে – মধুর / অমৃতম়ে 

আরবিলা – শুরু করল 

মকনাহর – সুন্দর 

 
 
 
 
 
    
 

 


