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শ্রী রবমকত ষ্ণ আশ্রেম ইনণস্টিণটিউটি

বনন  শচেনব সহজ নয়
প্রকত ণততিঃ নতীণতমমলক

ততততীয় শশ্রেণণ

সবরমমর
আমরব যবরব একসবথথে পড়বশুনব ও শখেলবধমলব কণর তবরব আমবথদের বনন । ণকন্তু তবরব সবসময়
আমবথদের পবথশে থেবথক নব। যবরব সনথখে- দেনতিঃথখে,ণবপথদে-আপথদে সবসময় আমবথদের পবথশে থেবথক,
আমবয় সবহবযয্য কথর,  আমবয় ণবপথদে শফেথল পবণলথয় যবয় নব,  শসই আমবর প্রকত ত বনন । এই
গল্পণটির মথধয্য ণদেথয়ও আমরব শদেখেব শয হণরণ,  কবক ও ণশেয়বল ণতনজন বনন  হওয়ব সথত্ত্বেও,
হণরণথক ণবপথদে শফেথল ণশেয়বল কতীভবথব পবণলথয় শগল ও তবর ক্ষণত করথত চেবইল। যণদেও কবক
তবর সবধয্য মথতব পরবমশের ণদেথয় হণরণথক ণবপদে শথেথক বববাঁচেবল। তবহথল কবকই হণরথণর প্রকত ত
বনন । এই গল্প শথেথক আমরব ণশেখেলবম ণবপথদে প্রকত ত বনন থক শচেনব যবয়। আরও ণশেখেলবম, শয
অথনয্যর ক্ষণত করথত চেবয় তবর ণনথজরই ক্ষণত হয়। তবই গথল্পর শশেথষে শদেণখে শক্ষথতর মবণলথকর
শছববাঁড়ব লবণঠির ঘবথয় হণরণ নয়, ণশেয়বলই মবরব পড়ল।

[বই শথেথক শেববথের,  ণবপরতীত শেব,ও 'ণকছন কথেব'  অবাংশেণটি পড়থব এববাং গল্পণটি সরব পবঠি
করথব।]

১) অল্প কথেবয় উত্তর দেবও:-

ক) কবক ও হণরণ শকবথেবয় ববস করত? ( ণনথজ শলথখেব)

খে)কতীভবথব হণরথণর শচেহবরব নবদেনসননদেনস হথয় উথঠিণছল? (ণনথজ শলথখেব)

গ) হণরণথক শদেখেথত শপথয় ণশেয়বল মথন মথন কতী বথলণছল?

উতিঃ- হণরণথক শদেখেথত শপথয় ণশেয়বল মথন মথন বথলণছল -- শদেখেথলই শলবভ হয়, ণজথভ জল আথস।
হণরথণর নরম মববাংস শখেথতই হথব।

ঘ) 'থকবথনব বনন  শনই আমবর' --- শক, কবথক একথেব বথলণছল? (ণনথজ শলথখেব)

ঙ) অথচেনব ণশেয়বলথক হণরথণর সথঙ্গে শদেথখে কবক কতী বথলণছল? (ণনথজ শলথখেব )

চে) ণশেয়বল হণরণথক সথঙ্গে কথর শকবথেবয় ণনথয় ণগথয়ণছল? (ণনথজ শলথখেব )
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ছ) শখেথতর মবণলক হণরণথক ধরথত কতী কথরণছল? (ণনথজ শলথখেব)

জ) "বনন  বববাঁচেবও" -- কথেবণটি শক, কবথক বথলণছল? (ণনথজ শলথখেব)

ঝ) হণরণথক খেন বাঁজথত শক শবণরথয়ণছল? (ণনথজ শলথখেব)

ঞ) সকবথল শখেথতর মবণলক এথস কতী শদেথখেণছল? (ণনথজ শলথখেব)

টি) হণরণ কখেন শদেদৌড় লবগবথলব?

উতিঃ- ফেববাঁথদে পথড় হণরণ মথর শগথছ শভথব শখেথতর মবণলক যখেন হণরণথক সণরথয় শরথখে জবল 
গুথটিবণচ্ছিথলব, তখেন কবক শডেথক উঠিথতই হণরণ ণনথজথক ণবপদেমনক্ত শজথন শদেদৌড় লবণগথয়ণছল।

ঠি) শখেথতর মবণলক শরথগ ণগথয় ণক কথরণছল? (ণনথজ শলথখেব)

২)প্রশ্নগুণলর উত্তর দেবও:-

ক) "তবথত ওর কবছবকবণছ থেবকব যবথব।

i) শক, কবর কবছবকবণছ থেবকথত শচেথয়ণছল? (ণনথজ শলথখেব)

ii) শকন থেবকথত শচেথয়ণছল?

iii) থেবকথত শচেথয় শস কতী করল?

উত্তরতিঃ ii) হণরথণর নরম মববাংস খেবওয়বর শলবথভ শস হণরথণর কবছবকবণছ থেবকথত শচেথয়ণছল।

উত্তরতিঃ iii) হণরথণর কবছবকবণছ থেবকথত শচেথয় শস হণরথণর সথঙ্গে বনন ত্ব পবতবল।

খে) "হণরণ শসই ফেববাঁথদে ধরব পড়ল।”

i)কতীভবথব হণরণ ফেববাঁথদে পথড়ণছল?

ii)ফেববাঁথদে পথড় হণরণ কবর সবহবযয্য শচেথয়ণছল? 

iii)ণশেয়বল কতী বথল হণরণথক সবহবযয্য করথত চেবয়ণন?

iv)ণশেয়বথলর আসল উথদ্দেশেয্য কতী ণছল?

উতিঃ- i) ণশেয়বথলর শদেখেবথনব ফেসথলর শখেথত ফেসল শখেথত ণগথয় শখেথতর মবণলথকর পবতব ফেববাঁথদে পথড় 
ণগথয়ণছল হণরণ।

ii) (ণনথজ শলথখেব) 

iii) (ণনথজ শলথখেব)
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Iv) ণশেয়বথলর আসল উথদ্দেশেয্য ণছল হণরথণর নরম মববাংস খেবওয়ব।

গ) অথচেনব ণশেয়বলথক বনন  ভবববর ফেথল হণরথণর কতী ক্ষণত হথয়ণছল?

উতিঃ) অথচেনব ণশেয়বলথক বনন  শভথব ণবশবস করবয় হণরণ ফেববাঁথদে পথড়ণছল,এমনণক আর একটিন  হথলই 
তবর মততন য্যও হথত পবরত।

ঘ) "হণরণ .... ... ণবপদেমনক্ত হথয়থছ।"

i) কখেন হণরণ বনঝল শস ণবপদেমনক্ত হথয়থছ?

ii) শক হণরণথক ণবপদেমনক্ত হথত সবহবযয্য করল?

iii) শশেথষে ণশেয়বথলর কতী হল?

উতিঃ- i) হণরণথক মরব শভথব শখেথতর মবণলক শযই তবথক জবল শথেথক খেনথল সণরথয় রবখেল, অমণন কবক 
কব-কব কথর শডেথক উঠিল। তখেনই হণরণ বনঝল শস ণনরবপদে এববাং শস ছনথটি পবলবল।

ii) (ণনথজ শলথখেব)

iii) শখেথতর মবণলক শরথগ ণগথয় হণরথণর ণদেথক হবথতর লবণঠি ছন বাঁথড় ণদেল। ণকন্তু তব হণরথণর গবথয় নব-
থলথগ সথজবথর আঘবত করথলব শঝবথপর পবথশে লনণকথয় থেবকব ণশেয়বলথক। লবণঠির আঘবথত শশেথষে তবর 
প্রবণ শগল।

৩) শেমনয্যসবন পমরণ কথরব:- (ববণড়র কবজ)

" ক-ণদেন ববথদে ণশেয়বল হণরণথক বলল, "বনন , ___ সবরবণদেন ___ ___ ঘবসপবতব শখেথয় শবড়বও, 
শতবমবর ___ পণরশ্রেম হয়। ___ একটিব জবয়গব শদেণখেথয় ণদেই চেথলব ___ শখেত ভরব ফেসল, ___ শশেষে 
করথত পবরথব নব।

৪) ববকয্য রচেনব কথরব:- (ববণড়র কবজ)

 বনন , জঙ্গেল, ফেববাঁদে, পণরশ্রেম, রণবববর, ফেসথলর শখেত, জবল, হণরণ। 
ণবতিঃদতিঃ

 ছবত-ছবততীথদের পবঠি যণদে বনঝথত সমসয্যব হয়, তথব ণনথজর বক্তবয্য 
 Comment Box-এ পবঠিবও।
 ণনথজর নবম, শশ্রেণণ, ণবভবগ, ক্রণমক সবাংখেয্যব ও শযবগবথযবগ নম্বর উথল্লেখে করথব।
 আমরব সরবসণর শতবমবথদের সবথথে শযবগবথযবগ কথর শনথবব।


