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উ�ীপক #  ১১
�াধীনতা শ� িট েত �ল েগ আ েছ
লা িলমা র িঙন র�
দীঘ� নয় মাস বু েকর র� �ঢ েল
�প েয় িছ � েদশ িচ�!

� েদশ আমার অহংকার
� েদশ আমার অলংকার

ক) "�রইন েকাট" গ� িট কতসা েল �কা িশত?
খ) " রা িশয়ার িছল �জনা েরল উইনটার, আমা েদর �জনা েরল মনসুন"-- ব �াখ �া ক েরা।
গ) উ�ীপ েকর স ে� " �রইন েকাট" গ� িট �কান িদক িদ েয় সাদশৃ �পূণ� �দখাও।

ঘ) �াধীনতা েক পাওয়ার জন � বাঙা িল জনসাধার েণর আ�ত �াগই উ�ীপ েকর ক িবতাংশ এবং "�রইন েকাট
" গে�র মূল �িতপাদ � -- ম�ব �িটর যথাথ�তা �িতপ� ক েরা।

নমুনা উ�র   ক  ও খ
গ ও ঘ    সা ংেক িতক  উ�র
--------------------------------------

ক)  "�রইন েকাট"  গ� িট ১৯৯৫  সা েল �কা িশত হয়।

খ)  " ,�রইন েকাট" গ ে�  মু ি�যু ে�র সময় মু ি� েযা�া েদর জন � বষ�াঋত�র সহায়ক ভ�  িমকার িবষয় িট �কাশ
�প েয় েছ।

       ই িতহাস হ েত জান েত পা ির , ি�তীয় িব�যু ে�র সময় �চ� শী েতর কব েল প েড় জাম�ান  বা িহনী রা িশয়ায়
পযু�দ� হ েয় িছল। বাংলা েদ েশর মু ি�যু ে�র সময় বষ�াঋত�র কার েণ পাকবা িহনী একইভা েব পযু�দ� হ েয় িছল।

বাংলার ঝড়-বৃ ি�র সা েথ হানাদার েদর প িরচয় িছল না । ফ েল তা েদর েক মু ি� েযা�া েদর সা েথ সা েথ বষ�াঋত�র
সা েথও লড় েত হ েয় িছল। ` �রা িন েকাট` গ ে�  বষ�াঋত�  েক তাই �জনা ের েলর  সা েথ ত�লনা করা হ েয় েছ।

গ)  িনরীহ, িনর� বাঙা িলর  ওপর পা িক�া িন েদর িনম�ম অত �াচােরর বণ�নার িদক �থ েক সাদশৃ � র েয় েছ।

দীঘ� নয়মাস িনপীড়ন চা িল েয় যায় এ েদ েশর ওপর। িক� এ  অত �াচার বাঙা িল েক �াধীনতার �� �থ েক দ ূের
রাখ েত পা ের িন।

উ�ীপ েক পাকবা িহনীর �ংসয ে�র বণ�না  পাওয়া যায়। �রইন েকাট গ ে�ও পাকবা িহনীর িনম�ম অত �াচা েরর ও
হত �ার র�া� িচ� উ েঠ এ েস েছ। আর এ িদক িটই গলাপ ও উ�ীপ েকর মেধ�  সাদশৃ � �ত ির ক ের েছ।

ঘ)  �াধীনতা অজ�ন কর েত  সাধারণ মানু েষর আ�ত �া েগর �পায়ন ঘ েট েছ "�রইন েকাট"  গ ে�।



িনয�াত েনর ভয়াবহতা বাংলার সূয�স�ান েদর দ িম েয় রাখ েত পা ের িন। বরং বীর িব�েম তারা যু ে� ঝা ঁ িপ েয়  প েড়
এবং বু েকর র� িদ েয় �দশমাতৃকার �াধীনতা িছ িন েয় আ েন।

উ�ীপ েক বাংলা েদ েশর মু ি�যু ে�র সময়কার বা�ব িচ ে�র বণ�ন ািপাওয়া যায়। �াধীনতার জন � এমন ত �াগ
পৃ িথবীর ই িতহা েস িবরল। হানাদান েদর বব�র আ�াস েনর িশকার হ েয় �াণ হারায় অসংখ � বাঙা িল।

�রইন ে কাট  গ ে�  মু ি�যু ে�র সময়কার পা িক�া িন বা িহনীর ববূর িনপীড়ন ও হত �ায ে�  ঢাকা শহ েরর আত���
জীবেনর িচ� িচ ি�ত হ েয় েছ। স েব�াপ ির  পাকহানাদার েদর পরা িজত ক ের িব�মান িচ ে� অহংকা ের উ�ী িবত
হ েয় উ েঠ েছ। আ�ত �া েগর িচ� উ�ীপ েক এবং �রা িন েকাট  গ ে�ও পাওয়া যায়।

উ�ীপক  ১২
�হম� �রখা িব েক েল ছ� ঁ েয় েছ আমায়
ন েরাম �রা েদর � েশ�
ঘনায় আ িবর রঙ �গাধু িলর র েঙ না েম
ন�াল িজক �বাধ
হামা� িড় �দয় ঈষদ�ু উ�রার বাতায়ন
স� �া নীর েব গড়ায় রাতজাগা �মা িহনীর বুক।

ক) ক িবর �চতনার পা কী র েঙর?
খ);�লাক �থ েক �লাকা� র  বল েত  কী �বাঝা েনা  হ েয় েছ?
গ) উ�ীপ েক " ন েরাম �রা েদর " � েশ� বল েত '�লাক - �লাকা�র' ক িবতার �য িদক উ ে�া িচত হ েয় েছ ত া
ব �খ �া  ক েরা।
ঘ)  উ�ীপক িট " �লাক -�লাকা�র" ক িবতার ক িবর �কান অব�া েক �শ িমত করার জন � য েথ� তা �মাণ
ক েরা।

নমুনা উ�র ক ও খ
গ ও ঘ  সা ংেক িতক উ�র

ক)  ক িবর �চতনার পা সবুজ র েঙর

খ)  �লাক �থ েক �লাকা� ের বল েত এমন এক জগত েক  �বাঝা েনা হ েয় েছ যা ক াব �েচতনা েক  িঘ ের আব িত� ত।

সৃ ি�র ��রণায় ক িব িচরকালই  উ���  হন। উ�ল হ েয় ধরা �দয় ক িবর �চতনার ম েধ�। পৃ িথবীর �কান িব িধ
িবধান , �কান িনয়মকানুন , �কান ধম� �কান সমা জ সং�ার বা �লাকাল েয়র অধীন িত িন আর থা েকন না। তখন
সব িকছ�ই  ত�� ম েন হয়। তখন ক িব  �� হ েয় আহত ক িবর গান �ন েত পান। �সখা েন ক িবতার িবজয়ান�
িবরাজমান থা েক।

গ) উ�ীপক িট " �লাক- েলাকা�র" ক িবতার ক িবর অ ি�� জু েড় িচরায়ত বাংলার �সৗ�য�  ন েরাম �রা েদর সা েথ �য
িন িবড় স�ক�  �স িদক িট মূত�  হ েয় উ েঠ েছ।

ক িব অ িব ে�দ �ভা েব তাঁর ক িবতায় ত�  েল ধ েরন �কৃ িতর �সৗ�য�েক । ক িবর �চতনায় িম েশ আ েছ �াম বাংলার
অপার �সৗ�য� । ন েরাম �রাদ িব েক েলর অপ�পতা েক ই ি�ত ক ের।



উ�ীপ েকও �হম � �রখার িব েক েলর অপ�প �সৗ�য�  � গাধুিলর আিবর রঙা অনন � �সৗ�য�  িচরায়ত বাংলার
�সৗ�য� ও ক িব �দয়ও অ িব ে�দ � �স িটই "�লাক  -�লাকা�র" ক িবতায়ও উ�া িরত।

ঘ)  উ�ীপক িট " �লাক- েলাকা�র" ক িবতার ক িবর িব ি��তা েবা েধর অব�া েক �শ িমত করবার জন � য েথ�।

ক িবতার পর েত পর েত আমরা �দখ েত পাই �কৃ িতর �সৗ�য�েক কতনা গভীরভা েব অনুভব ক ের েছন।  তা �থ েক
িব ি�� হ েত চান না ক িব। �কৃ িত ও সৃ ি�র মা েঝই তাঁর বসবাস।

`�লাক - �লাকা�র` ক িবতায় সৃ ি�র ��রণায়  উ��� ক িব  �কৃ িতর � েপ মু�। �কৃ িতর এ �প- মাধুয�েকই ক িব
িচ�ক ে�র মালা � গঁেথ েছন। উ�ীপ েকর ক িবও বাংলার মা েঝ �হম ে�র �সৗ�য� ন েরাম �রা েদর িব েক েলর �সৗ�য�
অবগাহ েন কখ েনা ন�াল িজক �হান  স� �ায় । 

উ�ীপ েকর ক িব  ধী ের ধী ের �মা িহনী তথ া  ঘরণীর আ�েয়  আন� �খা ঁ েজন। �স িট  ব �� হ েয় েছ। এই  অকৃ ি�ম
মায়াময় ব�েনর মা েঝ িন েজর িব ি��তােবাধ েক িত িন �শ িমত কর েত চান।  উ�ীপ েকর ক িবও �াণভ ের
বাংলার �হম� �ছাঁয়া �রাদ  িব েকল এর �সৗ�য� অব েলাকন ক েরন বাংলার �প িত িন িন েজই আিব�ার ক েরন।

�কৃ িতর � েশ�   �শ িমত কর েত চান তাঁর িব ি��তা েবাধ।

উ�ীপক  ১৩
বাংলা সািহ েত�র িবরল�জ �িতভাধর সৃজনশীল কথাসা িহ িত�ক �সয়দ ওয়ালীউ�াহ । পাঠক মহ েলও
একজন মননশীল ও িনরী�ানুরাগী কথাসা িহ িত�ক িহ েস েব ব�ল প ির িচত। তাঁর সৃ ি� েত মানব মন ও
�বৃ ি�র িব িচ� গ িত�বাহ এবং সমাজ , সং��  ত, অথ�নী িত, রাজনী িতসহ সাস ি�ক জীবনবা�বতার
উপ ি� িত �বলভা েব প িরল ি�ত। ত েব এ সব কার েণ তাঁর রচনায় হাস �র েসর  ধারা িট উ েপ ি�ত র েয় �গ েছ।

ক)" ন িল" কী?
খ)  �মাদা ে�র িময়া � ি�র িনঃ�া েস গা িঢলা ক ের �কন?
গ) উ�ীপ েক উ ে� িখত �ব িশ� �  "লালসালু"র জন � কতটা �েযাজ �-- আ েলাচনা ক েরা।
ঘ) "লালসালু" উপন �া েস  হাস �রেসর উপ ি� িত  ���ভা েব িবদ �মান-- উ ি� িটর যথাথ�তা িন�পন ক েরা।

নমুনা উ�র ক ও খ
গ ও ঘ  সা ংেক িতক উ�র

ক)   ন িল  হ েলা জাহা েজ চড়ার অনুম িতপ�।

খ) আ�াস ম িজ েদর �ে�া� ের চ�প থাকায় তার বাব া  �মাদা ে�র িময়া � ি�র িনঃ�া েস গা িঢলা ক ের।

`লালসালু` উপন �া েসর মহ�তনগর �া েমর �মাদা ে�র িময়ার �ছ েল আধু িনক িশ�ায়  িশ ি�ত। আ�াস ��্ ল
�িত�ার ব �াপা ের  সকল �ে�র জন � �� িত িন েয় আ েস । িক� ধূত�  ম িজদ তা েক দা িড় �নই ব েল িব�া� ক ের
�দয় । আ�াস মুর ি�র সাম েন আর যাই �হাক �বয়াদ িব না ক ের চ�প ক ের থা েক। এ অব�া  �দ েখ আ�া েসর বাব া
� মাদা ে�র িময়া � ি�র িনঃ�া েস গা িঢলা ক ের।

গ)  উ�ীপ েক উ ে� িখত সকল �ব িশ� � �সয়দ ওয়ালীউ�াহর "লালসালু"
উপন �া েস  ব�লাংেশ �েযাজ �। 
লালসালু উপন �ােসর পটভ� িম �ামীণ সমাজ;  িবষয় রী িতনী িত �চ িলত ধারণা িব�াস ; চির�সমূহ এক িদ েক
কুসং�ারা�� ধম�ভী�, �শা িষত দির� �ামবাসী  অন �িদ েক শঠ �তারক ধম�ব �বসায়ী, �শাষক ভ��ামীর সব
য েথ� �শ ি�কভা েব উপ�া িপত হ েয়েছ। উ�ীপেক উ ে� িখত �ব িশ� �  লালসালু  উপন �া েস  অ েনকা ংেশ �েযাজ �।



ঘ)  হাস �রেসর  উপ ি� িত " লালসালু "  উপন �া েস ���ভা েব িবদ �মান।

আমরা জা িন লালসালু উপন �া েসর িবষয় যুগ যুগ ধ ের িশকড়�শ� অ�িব�াস,  কুসং�ার ও ভী িতর স ে� সু�
জীবনাকা�ার ��। ঔপন �া িসক হাস �র েসর মাধ �েম এক িট সাধারণ ঘটনা েক অসামান � �নপু ণ� িদ েত স�ম
হ েয় েছন।

উপন �া েস মানবমন ও �বৃ ি�র িব িচ� গ িত�বাহ সমাজ সং��  িত অথ�নী িত রাজনী িতসহ সাম ি�ক িবষয়
প িরল ি�ত হয়। িবষয়� েলার উ�াপনায় হাস �রওসর সৃ ি� েতও য েথ� পার�মতা �দ িখ েয় েছন  ভাষা ৈশলীর সু�র
ব �বহা ের।

উ�ীপক ও লালসালু  উপন �াস  পয�া েলাচনায় �বাঝা �গল হাস �রস সমৃ ি� �সয়দ ওয়ালীউ�াহর রচনার অনন �
এক িট �ব িশ� �।রচনা িট েক  সুখপাঠ � ও পাঠক �দয় েক আ�হী ক ের �তা েল, অথচ রচনার িবষয়ব�র ��� এত
�ব িশ থা েক �য এই  হাস �র েসর ��� ��� হ েয় প েড়।  �সকার েণ উ ি� িট যথাথ�।

উ�ীপক ১৪
ক) অ�র �ফায়ারা হা েতর মু েঠায় িন েয় িছ ত� েল,
�ম েখ িদ েয় িছ বু েকর � েল!

খ) ত� িম িক �দ েখ েছা কভ ু   জীব েনর পরাজয়
দ ুঃেখর দহ েন ক�ণ �রাদ েন িত েল িত েল তার �য় ৷৷

ক) নবাব িসরাজউ ে�ৗলার পূণ� নাম কী?
খ) "ঘ েরর �লাক অ িব�াসী হ েল বাই েরর �লােকর প ে� সবই স�ব" বল েত কী �বাঝা েনা হ েয় েছ?
গ) �থম উ�ীপ েকর সা েথ " িসরাজউ ে�ৗলা " নাট েকর কার মম�েবদনা �কাশ �প েয় েছ? বু িঝ েয় �ল েখা।
ঘ) ক ও খ দ ুেটা উ�ীপ েক  " িসরাজউ ে�ৗলা" নাট েকর আ ংিশক ভাব ধারণ ক ের েছ মা� "--- মূল �ায়ন
ক েরা।

নমুনা উ�র ক ও খ
গ ও ঘ  সা ংেক িতক উ�র

ক) নব িব িসরাজউ ে�ৗলার পূণ� নাম   িমজ� া মুহা�দ িসরাজউ ে�ৗলা

খ) ঘ েরর �লাক বল েত নাট েক  িন েজর প ে�র আ�ীয়-প িরজন েদর িব�াসঘাতকতার কথা �বাঝা েনা হ েয় েছ।

নবাব িসরাজউ ে�ৗলার িব� ে�  আ�ীয়সাবজন সবাই ষড়য ে� িল� । তারা িসরাজউ ে�ৗলা েক িসংহাসনচ�  �ত
করার জন � ই ংেরজ েদর স ে� হাত �মলায়। এমন িক তারা নবা েবর স ে� ধ েম�র না েম ওয়াদা ক েরও
িব�াসঘাতকতা ক ের। লুৎফু ে�সা ই ংেরজ েদর ষড়য ে�র কথা বল েত �গ েল নবাব তখন �ে�া� ম�ব �িট ক েরন।

গ) �থম উ�ীপ েক " িসরাজউ ে�ৗলা" নাট েকর িসরা েজর মম�েবদনা �কাশ �প েয় েছ।

�গাঢ় �দশ ে�ম ও সাহস থাকা স ে�ও �ধান অমাত � ব েগ�র িব�াসঘাতকতায় তাঁর ক�ণ পরাজয় অ িনবায� হ েয়
ও েঠ। 

অ�র �ফায়ারা হা েতর মু েঠায় ত�  েল িন েয় েছন নবাব িসরাজ । ব �ি� মানবজীব েনর দঃুসহ পরাজ েয়র �া িন



সহ � কর েত না �প ের িন েজই বল েছন এ য�ণা ও ক ে�র ভয়াবহতা েক িন েজই বু েকর � েল �ম েখ িন েয় েছন
উ�ীপ েকর ক িবতাংশও �যন নবাব িসরা েজর কথাই  �রণ ক ের িদ ে�।

ঘ) দ ুেটা উ�ীপ েক ব াংলার �াধীনতা হারা েনা েক িন েয় িসরাজউ ে�ৗলার মম�েবদনা �কাশ �প েয় েছ, যা মূলত
" িসরাজউ ে�ৗলা" নাট েকর আ ংিশক ভাবই।

নাটক িটর কা িহ িন উপ�া িপত হ েয় েছ নবাব িসরাজ ও ও অন �ান � চ ির ে�র সংলা েপর মধ � িদ েয়। 

নাটক িট  আব িত� ত হ েয় েছ পলাশী যু ে�র নানা ঘটনা�বাহ েক �ক� ক ের।  যু ে� �দশ ে�িমক িসরাজউ ে�ৗলার
ি�র, �িত� , সাহসী সংক� নাট েকর মূল উপজীব �।

�থম উ�ীপ েক �কীয় জীবন েবা েধর উ�ার েণ  দঢ়ৃ �িত�া �কাশ �প েয় েছ ক িব বল েছন অ�র �ফায়ারা
িন েজর হা েতর মু েঠায় ত�  েল িন েয় িছ"  প েরর উ�ীপ েকর ক িবতা ংেশ পরা িজত জীব েনর ক�ণ মম�েবদনা
�কা িশত হ েয় েছ।কারণ �দশ ে�ম ও �েচ�া থাকা স ে�ও পরা িজত হ েয় েছন িত িন।  তাই বল েত পা ির ক ও খ
দ ুেটা উ�ীপ েকই " িসরাজউ ে�ৗলা" নাট েকর আ ংিশক ভাব ধারণ ক ের েছ।

উ�ীপক ১৫

কাল সারা রাত 
িনঘু�ম আ েলা আঁধা ের 
�তাম ার ছ িবই  
আরাধ � িচ�ল ��
-------
�কউ িক ভা েব � ে�র িসঁিড় �ব েয়
এমন মধুর 
মধু িরমার জাল বু িন েয়
একাকার হ েয় যা েব জীবন জীবনী!

ক) �লাই েসল দ� িতর বাসা �কান ি�েট?
খ) "সব�দা তার ম েন দঃুখ।" -- কথা িটর তাৎপয� বু িঝ েয় �লখ
গ) উ�ীপ েকর সা েথ  `মাদাম �লাই েসল` এর মান িসকতার �বশাদশৃ � �দখাও।

ঘ) `মাদাম �লাই েসল ` এর মান িসকতা য িদ উ�ীপ েকর ক িবতা ংেশর ম েতা হ েতা , তাহ েল �নক েলস গ ে�র
কা িহ িন অন �রকম হ েত পার ত  -- মূল �ায়ন ক েরা।

নমুনা উ�র ক ও খ
গ ও ঘ  সা ংেক িতক উ�র

ক)  �লাই েসল দ� িতর বাসা  মাট�ার  ি�েট।

খ)  �ে�া�  উ ি� িটর মাধ �েম মাদাম �লাই েস েলর  অ�েব�দনা েক  �বাঝা েনা হ েয় েছ।

মাদাম �লাই েসল ম েন ক েরন যত সব � িচপূণ� ও িবলা িসতার ব� র েয় েছ, �স� েলার জন �ই ত ির জ� হ েয় েছ।

ঘ েরর দা ির� �, হত�ী �দয়াল, জঅণ� �চয়ার এবং িববণ� িজ িনসপ ে�র জন � িত িন  �ায় ব �িথত হ েতন । য িদও
তার বয়সী অন � �কান �ম েয় এ সকল �খয়াল করত না, িত িন এ েত দ ুঃিখত ও �ু� হ েতন । উ ি� িট �ারা মাদাম
�লাই েস েলর ম েনর দ ুঃখেবা েধর অব�াই �বাঝা েনা হ েয় েছ



গ) িব� বাসনায় অ� মাদাম �লাই েসল যার �বসাদশৃ � মান িসকতা উ�ীপ েক �লখ েকর িব�ভাবনার িবষয়টা
অনুপ ি�ত।

�নক েলস গ ে�র মাদাম �লাই েসল দ ির� প িরবা ের জ ে� িছল এবং দ ির� �করা িনর সা েথ  তার  িব েয় হ েয় িছল।

অথচ িবলািসতার  ব�র �িত তার আকষ�ণ । 

উ�ীপ েক �দখ েত পাই কাল সারা রাত িনঘু�ম কাটা ে নার কথা ব �� হ েয় েছ যা ি�য়া �যন ভাব� ে�র স েত� দা ঁ িড় েয়
। ক িব �সই জগ েত হা ির েয় �য েত চান  �যখা েন মধুর মধু িরমার জাল বু িন েয় একাকার হ েয় যা েব দ ুেটা সু�র
জীবন। যা আ েছ তা েতই তারা জীবন সাজা েব। 

ঘ) �ভাগ িবলা েসর �িত আ�� িব� �চতনায় ম� মাদাম �লাই েসেলর মান িসকতা য িদ উ�ীপ েকর ক িবতা ংেশর
ম েতা হ েতা, তাহ েল �নক েলস গ ে�র কা িহ িন অন �রকম হ েতা।

পা িরবা িরক অব�ার  কার েণ সামান � �করা িন েক িব েয় ক ের তার ম েন �বদনাভরা দঃুখ তার �বপ েরায়া সব ��
�জ েগ উঠত। �শষপয�� িন েজ েক িব�বান ব েল জা িহর কর েত িগ েয় �স জীব েনর সম� সুখ-�া�� �ই িবসজ�ন
িদ েত হ েয় েছ।

উ�ীপ েকর ক িবর ভাবনা একধর েণর সুখ ও � ে� িব েভার। ক�না িবলাসী ত েব �ব িষ িকছ�  চান না ক িব িচ�
ি�য়া েক ভাব� ে�র স েত� কাছাকা িছ �প েত চান। দ ুেটা জীবন একাকার হ েয় যা েব জীবন �জব েন। ক িবর
ভাবনায় িব� েকান ভাবনা �নই, িচ�ভাবনাটাই  মুখ �।

�নক েলস গ ে�র মাদাম �লাই েসল িব� বাসনায় অ� িছল। জন িশ�াম�ীর বা িড় েত �নশ েভা েজর দাওয়া েত
যাওয়ার সময় �স িন েজ েক িব�শালী িহ েস েব উপ�াপ েনর জন � বা�বী হ েত �নক েলস ধার ক ের আ েন। একসময়
�নক েলস িট হারায় ।  তাই এ কথা সত �  মাদাস �লাই েস েলর মান িসকতা য িদ িব�শীল না হ েয়  উ�ীপ েকর
ক িবতা ংেশ উ�া িরত  �ধু িচ�শীল হ েতা  তাহ েল গ ে�র কা িহ িন অন �রকম হ েত পার েতা।
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