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# নাট �কার প ির িচ িত:   

জ�:  িসকানদার আবু জাফর ১৯১৯ ি��া ে�র ১৯ মাচ�   সাত�ীরা �জলার তালা থানার অ�গ�ত �তঁত� িলয়া
�া েম জ��হণ ক েরন।
আ িদ িনবাস পা িক�া েনর �প েশায়া ের �সখান �থ েক তাঁর িপতামহ মাওলানা �সয়দ আলম শাহ হা েশমী ওই �া েম
এ েস বস িত �াপন ক েরন।

পূণ� নাম:   �সয়াদ আল্ হা েশমী আবু জাফর মুহ�দ বখ্ত িসকানদার 
িপতা:      �সয়দ মঈনু�ীন হা েশমী
িসকানদার আবু জাফর �ানীয় তালা িবদ ইন ি� িটউট  �থ েক �েব িশকা ১৯৩৬্ এবং  কলকাতার িরপন ক েলজ
�থ েক আই এ পাশ ক েরন।
কলকাতার িম িলটা ির একাউ�স িবভা েগ ১৯৩৯ এ িত িন �পশাগত জীবন �� ক েরন প ের িস িভল সা�াই
অ িফ েস চাক ির ক েরন।
স েত��নাথ মজুমদা েরর " ��াব িনউজ এ েজ �ী" নামক সংবাদ সং�ায়ও িকছ�কাল কাজ ক েরন; এ সম য় িত িন
ব �বসার স ে�ওজ িড়ত িছ েলন।
১৯৫০ সা েল কলকাতা হ েত ঢাকায় আ েসন  িসকানদার আবু জাফর
�দ িনক নবযুগ, ই ে�ফাক, সংবাদ, ও  িম�াত  প ি�কায় সাংবা িদকতা ক েরন।
িবখ �াত  মা িসক প ি�কা  "সমকাল"  এর �িত�াতা  স�াদক ( ১৯৫৭ -১৯৭০) িছ েলন।
১৯৫৮  সা েল " সমকাল মু�ায়ন" না েম এক িট ছাপা খানা ও  " সমকাল �কাশনী" না েম এক িট �কাশনালয়



�াপন ক েরন।
ষা েটর দশ েক পূব� বাংলায় বাঙা িল জাতীয়তাবাদ ও বাঙা িল সং��  িত চচ� ার �য ধারা গ েড় ও েঠ  িসকানদার আকু
জাফর িছ েলন অন �তম পৃ� েপাষক।

১৯৭১ সা েল মু ি�যু ে�র সময় িত িন �াধীনতা, �দশ ে�ম ও িব� েবর �চতনা স�� অ েনক গান রচনা ক েরন।

'আমা েদর সং�াম চল েবই'  িবখ �াত গান িট তাঁর র িচত মু ি�যু ে�র সময় ��রণার উৎস িছল।

রচনা সমূহ:
কাব �:  �স� �হর  ১৯৬৫,  �বরীবৃ ি� েত ১৯৬৫,  িত িমরা�ক ১৯৬৫),  ক িবতা ১৩৭২, (১৯৬৮)  ,  বৃি�ক ল�
(১৯৭১), 
নাটক:   শকু� উপাখ �ান ১৯৫২ , মাকড়সা ১৯৬০,  িসরাজউ ে�ৗলা  ১৯৬৫,  মহাক িব আলাওল ১৯৬৬, 
উপন �াস:  মা িট আর অ�  ১৯৪২,  পূরবী  ১৯৪৪, নত�ন সকাল ১৯৪৫, 
গ���: ম িত আর অ� ১৯৪১, 
িক েশার উপন �াস:  জ েয়র প েথ ১৯৪২, নবী কা িহনী (জীবনী ১৯৫১)
অনুবাদ: �বাইয়াৎ ওমর �খয়াম ১৯৬৬,  �স� লুই েয়র  �সত�  ১৯৬১, বান�াড মালামু েডর যাদরু কলস ১৯৫৯,
ি সংেয়র নাটক ১৯৭১
গান:  মালব �কৗ িশক ১৯৬৯

পুর�ার লাভ:    নাট েক  বাংলা একা েড িম সা িহত � পুর�ার ১৯৬৬
                                     একু েশ পদক    মর েণা�র   ১৯৮৪

মৃত�  �:   ৫  আগ�  ১৯৭৫  ি��া�

# পাঠ িব ে�ষণ ( স ংে� িপত)
"িসরাজউ ে�ৗলা"নাটক িট ই িতহাসা ি�ত ক�ণ নাটক, ১৭৫৭ সা েলর ২৩ জনু
সংঘ িটত পলা িশ যু ে�র আ েগ ও প েরর ঘটনা িন েয় "িসকানদার আবু জাফর" রচনা ক েরন অসাধারণ
ঐ িতহা িসক এ নাটক। নাট েক এক অ িনবায� ও ভয়াবহ প িরণ িতর িদ েক এ িগ েয় যাওয়া স ে�ও িন েজর ল ে��
ি�র থাকার মধ � িদ েয় িসরাজউ ে�ৗলা েক নাট �কার  � �া েজ িডর নায় েকর ম েতাই অসামান � ও অনন � উ�তায়
িন েয় �গ েছন। এ নাট েকর মাধ �েম কৃতীধন � নাটৗকার বাঙা িল েক এ বাত� া �পৗ ঁেছ িদ েয় েছন �য িসরাজউ ে�ৗলা
ষড়য ে�র িশকার হ েয় েছন , ষড়য� �টর �প েয়ও একা� মান িবক ঔদা েয� �ুত মহানুভব মানুষ িট আপনজন েদর
কা েছ, আমৃত�  � আ�াশীল থাকার কার েণ ষড়য�কারী েদর িব � ে� কখ েনাই ক েঠার ও িনম�ম হ েত পা েরন িন। 

নবাব িসরাজউ ে�ৗলা িছ েলন নবাব আ িলব িদ�  খাঁর �দৗ িহ�। ১৭৫২ সা েলর �ম মা েস আ িলব িদ�  খাঁ
িসরাজউ ে�ৗলা েক তাঁর উ�রা িধকারী িহ েস েব �ঘাষণা ক েরন।  �স   সময় ইউ েরাপীয় �কা�া িন� েলা
বাংলার ভ িবষ �ৎ নবাব েক অ িভন�ন জানায়। ১৭৫৬ ি��া ে�র ১০  এ ি�ল  নবাব আ িলব িদ�  খাঁর মৃত�  �
হ েল িসরাজউ ে�ৗলা  তাঁর �লা িভ িষ� হন। ই� ই ি�য়া �কা�া িনর নানা িব িবধ কায�কলা েপ ত�ণ নবাব
িসরাজউ ে�ৗলা খুবই  অস��। 
কারণ: ১) তারা নবাবা েবর অনুম িত ব �া িত �র েখ  �ফাট�  উই িলয়াম দগু� িনম�াণ ক ের
          ২) মুঘল শাসক েদর �দ� বা িণ িজ�ক সু িবধার অপব �বহাের।
               ফ েল সরকার িবপুল প িরমাণ রাজ�  �থ েক ব ি�ত হ ে� 
           ৩) সরকা ির তহ িবল তছনছকারী রাজব� েভর পু� কৃ� দাস েক  আ�য়
                 �দান ক ের
ই ংেরজরা য িদ �চ িলত অব�ার প িরবত� ন ঘটায় এবং মু িশ�দকু িল খান �দ� িব িধ ও শত� ানুসা ের বা িণজ � কর েত
স�ত হয় তাহ েল নবাব তা েদর �মার �ঘাষণা �দন। িক� ই� ই ি�য়া �কা�া িনর বড় কত� ারা ( কণ�ধার)  তা
আম েল না িন েয়   নবা েবর ��িরত দতূ েক অপমান ক ের। এত �ু� হ েয় ই ংেরজ েদর সমু িচত িশ�া �দয়ার জন �
নবাব িসরাজউ ে�ৗলা �থ েম কা িশমবাজার কু িঠ অব েরাধ ক েরন এবং পরবত� েত কলকাতা অ িধকার ক ের
ই ংেরজ েদর িবতা িড়ত ক েরন।  ই ংেরজ প ে�র গভন�র ��ক  �গাপ েন পা িল েয় যান। িক� ধূত�   ক েন�ল  �াইভ

ি � ি � �



মা�াজ �থ েক অ িধক সংখ �ক �সন �সাম� িন েয় এ েস কলকাতার দগু� পুনদ�খল ক েরন।  
এরপর �� হয় মু িশ�দাবা েদ নবা েবর সা েথ  দরকষাক িষ।  �াইভ  �যমন ধূত�  �তম ন সাহসীও   আকার �যমন
িমথ �াবাদী �তম িন �কৗশলী। চা ির িদক �থ েক ষড়য ে�র জাল িব�ার ক ের িত িন ত�ণ নবাব েক িব�া� ও িব�ত
করার জ েন� আ�াণ �চ�া কর েত থা েকন। ধূত�   �াইভ নবা েবর অ িধকাংশ  �লাভী, �াথ�া�, শঠ ও িব�াসঘাতক
অমাত �  ও �সনাপ িত েক িবপুল প িরমা েণ ঘুষ তথা উৎ েকাচসহ নানা �কার �রলাভন �দ িখ েয় িন েজর দ েল
িভ িড় েয় �নন।
িসরাজউ ে�ৗলা এ ধর েণর মারা�ক ষড়য� �টর �প েয়ও উদারতার কার েণ আ�া ও িব�াস হারান িন এবং
ঘ িন�জন েদর �িত ক েঠার ও িনম�ম হ েত পা েরন িন।  
এ সু েযা েগ এবার �াইভ সরাস ির নবা েবর িব েরা ে� যু� �ঘাষণা ক েরন।
১৭৫৭ সা েলর ২৩ জুন পলা িশর �া� ের �াই েভর �নতৃ ে� যু�  �� হয় । এ যু� মূলত শঠতা  আর
িব�াসঘাতকতার। ই ংেরজ েদর ত�লনায় িসরাজউ ে�ৗলার �সন �, �গালাবা�দ, কামান িছল �ব িশ।  িবপুল সমর
সর�াম এর সামথ� � থাকার পরও নবাব িসরাজউ ে�ৗলা পরা িজত হ েলন।

কারণ:  িসরাজউ ে�ৗলার অ িধকাংশ �সনাপ িত যু ে�  অংশ�হণ না ক ের িন ি�য় িছ েলন।  নবা েবর আ�াভাজন
�য কয়জন সাম িরক কম�কত� া িছ েলন তাঁরাও এ েকর পর এক মৃত�  �বরণ কর েত থা েকন। নবাব বাধ � হ েলন
যু� ে�� ত �াগ কর েত। িসরাজউ ে�ৗলার এ পলায়ন জীবন র�া েথ�  নয় বর� পুনরায় শ ি� স�য় ক ের �াধীনতা
বজায় রাখার �বল আকা�ায়। িক�  িত িন সফল হন িন।  পাটনা যাওয়ার প েথ িত িন ব ি� হন ভগবান েগালায়
এবং িমরজাফ েরর পু� িমর েণর িন েদ� েশ ১৭৫৭ ি��া ে�র ২ জুলাই কৃত�  �মাহা�দী �ব েগর হা েত  িনহত হন ।
বাংলার �শষ �াধীন নবাব িসরা েজর এ মৃত�  � েত এক ক�ণ � �ােজ িডর ই িতহাস সৃ ি� হয়।

�াস   ৫
                            নাটক:  িসরাজউ ে�ৗলা

�াদশ ��িণ �াক িনব�াচ িন পরী�া �� িত �াস# ৫   বাংলা �থম 
িশখন ফল:  

ক: নাট েকর যথাথ� প ির েবশনার �ল  -   ম�
খ: সাধারণভা েব নাট েক �াধান � �দয়া হয়    চার িট িবষ েয়
গ: � �া েজ িড নাট েকর �ধান ধম� হল  ক�ণ রস প ির েবশন
ঘ: চ ির� িব ে�ষণ অংশ িট  জানা যা েব
ঙ: নাটক িটর �ানমূলক, অনুধাবন, �েয়াগ ও উ�তর দ�তার উ�র কর েত পার েব।
চ: �াধীনতা র�ায় নবাব িসরাজউ ে�ৗলার আ� ত �াগ ব �াখ �া কর েত পার েব
ছ: নবাব িসরাজউ ে�ৗলার �দশ ��ম সরলতা অদরূদ িশ�তার ��প ব �াখ �া কর েত পার েব
জ: িমরজাফর চ ির ে�র িব�াসঘাতকতার ��প ব �াখ �া কর েত পার েব
ঝ: �মতা দখ েলর লড়াই েয় পওাসাদ ষড়য ে�র ��প ত� েল ধর েত পার েব
ঞ: ই ংেরজ কতৃ�ক বাংলার  �াধীনতা হর েণর ঘটনা�বাহ িব ে�ষণ কর েত পার েব।

চ ির� িব ে�ষণ  িশখ েব: 
ক)  িসরাজউ ে�ৗলা ( �ক�ীয় চ ির�)
খ) িমরজাফর
গ) �াইভ
ঘ) উ িমচাঁদীV
ঙ) ঘ েস িট �বগস
চ) �মাহনলাল

�ছাট �ছাট অ েনক চ ির� আ েছ,   



আ েমনা �বগম, রাইসুল �জাহালা বা নারান িসং,  সা ঁ ে� , ক �া ে�ন ��টন, রাজব�ভ, জগৎ েশঠ, িমরণ,
লুৎফু ে�ছা,  হলও েয়ল,  ওয়া িল খান, �মাহা�দী �বগ, মা িনক চাঁদ

সংলাপ � েলা পড় েব
১ ি�িটশ িসংহ ভ েয় �লজ � িট েয় িন েলন, এ বড় ল�ার কথা
২ আ িম বরং নবাব েক িব�াস কর েত পা ির
৩ উ িমচাঁদ এ যু েগর �সরা িব� িসঘাতক
৪ সবাই িম েল স িত�ই আমরা বাংলা েক িব ি� ক ের িদ ি� না �তা?
৫ ভী� �তারকদল িচরকালই পালায়
৬ �দশ ��িম েকর র� �যন আবজ�নার � েপ চাপা না প েড়
৭ পলাশী েত যু� হয় িন, হ েয় েছ যু ে�র অ িভনয়
৮  যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা
৯ দওলত আমার কা েছ ভগবা েনর দাদামশা েয়র ম েতা
১০ ম িত িঝল �ছ েড় আ িম একপাও নড়ব না
১১ ই িন িক নবাব , না ফ িকর
১২   িভ� ির অর �ডথ, িভ� ির অর �ডথ
১৩ ফরা িসরা ডাকাত আর ই ংেরজরা অ িতশয় স�ন ব �ি�, �কমন?
১৪ আমরা এমন িকছ�  করলাম যা ই িতহাস হ েব
১৫  আমা েদর কারও অদ�ৃ �মঘমু� থাক েব না �শঠজী

পাঠ সহায়ক বানান সতক� তা:
�মতা িল�া, �াথ�া ে�ষী, ক�ণ, কূট েকৗশল, শঠতা, অমাত �বগ�, আঁতাত, কম�কা�, ধূত� তা, দঢ়ৃ েচতা, ব �ি��,
পাষ�, সি�ভ�, �দৗরা� �, ��রাচারী, �দশা� েবাধ, উ�া িভলাষী, অকৃপণহ�,  সু�� , কৃত�,  িব��াচরণ।

সৃজনশীল �ে�র নমুনা

প েরর কার েণ �াথ� িদয়া ব িল
এ জীবন মন সক িল দাও,
তার ম েতা সুখ �কাথাও িক আ েছ,
আপনার কথা ভ�  িলয়া যাও।

প েরর কার েণ মর েণও সুখ,

ক)  িসরাজউ ে�ৗলার �� েরর নাম িক? ১
খ)  ফরা িস �সনাপ িত নবা েবর প� হ েয় যু ে� অংশ�হণ ক ের েছন �কন? ২
গ) উ�ীপ েকর ভা েবর স ে� " িসরাজউ ে�ৗলা" নাট েকর  �কান চ ির ে�র িমল পাওয়া যায়? ব �াখ �া ক েরা। ৩
ঘ) "উ�ীপ েক ` িসরাজউ ে�ৗলা` নাট েকর আ ংিশক ভাব �িতফ িলত হ েয় েছ " --উ ি� িটর যথাথ�তা  িবচার ক েরা।
৪

নাটক িট চার অ� িব িশ� নাটক  ১২ িট দশৃ � সম� েয়
�িত িট দশৃ � , �ান কাল ও ঘটনার ঐক �  ভাল ক ের পড় েব।  এবং �স� েলা �নাট ক ের রাখ েব।  নাটক িট
�বশ ক েয়কবার পড় েব কমপ ে� পাঁচবার।  প েড় প েড় সংলাপ� েলা অনুধাবন করার �চ�া কর েব।

িব েশষ ক ের বাংলা নাট েকর ই িতহা েসর িবষ েয়ও পাঠ �হণ কর েব।   সহপাঠ বই িটেত যা আ েছ তা পাঠ
কর েলই  হ েব।
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