
 

নীচের  প্রশ্নগুলির  উত্তর  দাও : 

১. ধানকাটার  পর  এচকবাচর  আিাদা  দৃশ্য। –  ‘মরশুচমর  লদচন’  গদযাাংশ্  অনুসরচে  সসই  

দৃশ্য  বে ণনা কচরা 

উত্তর- ধান  কাটার  পর  মাঠে  যতদরূ  দৃষ্টি  যায়,  চ াঠে  পঠ়ে  রুক্ষ  মাষ্টটর  শুকঠনা  ও  কঙ্কালসার 

চ হারা এবং তারসাঠে আলগুলল  বুঠকর  পাাঁজঠরর  মঠতা চ হারা।  চরাঠদর  লদঠক  তাকাঠনা  যায়  না।  

চ ারুর  াল়ের   াকায়,  মানুঠের  পাঠয়  মাষ্টটর চেলা  গুাঁঠ়ো  হঠয়  রাস্তা  হঠয়ঠে  আর  চসই  ধুঠলা  

কেনও ঘূলণ িঝঠ়ে  বা  দমকা  হাওয়ায়  উঠ়ে  এঠস  চ াঠে-মুঠে  ভঠর  যায়। চবলা  বা়েঠতই  মাষ্টট   রম  

হঠয়  ওঠে। যারা  মাঠে  যায়,  তারা  তা়োতাল়ে  বাল়ে  চেঠর।  পুকুর,  নদী,  োল,  লবল  শুলকঠয়  যায়। 

 াঠে  পাতা  োঠক না।  আগুঠনর  হলকায়   ালরলদঠক  হাহাকার  চ ানা  যায়।  রাোঠলরা  েল়ে-পাাঁ ন  

হাঠত  বট  অশ্বত্থ,  আম-কাাঁোঠলর  োয়ায়  বঠস োঠক।  মানুে জলা ঠয়র পাঠ র রাস্তা ধঠর  ােপালার 

োয়ায় যাতায়াত কঠর যাঠত চযোঠন  হাঠতর  কাঠে  একটু  জল  পাওয়া  যায় 

২.  লদন  ও  রাচের  পটভূলমচে  হাচটর  লেত্র  ‘হাট’  কলবোয়  কীভাচব  লববেৃ  হচয়চে  ো  

আচিােনা  কচরা। 

উত্তর – কলব  যতীন্দ্রনাে  চসনগুঠের  ‘হাট’  কলবতায়  দঠূর  দঠূর  ে়োঠনা  দ -বাঠরাোলন   গ্রাঠমর  

চকঠন্দ্র অবলিত  একষ্টট  হাঠটর েলব  েুঠট  উঠেঠে। 

সারালদন  এই  হাট  অগুনলত  মানুঠের  চকালাহঠল  মুেলরত  োঠক,  পণযসামগ্রী  চকনা  ও  

চব া  লনঠয় লনরন্তর  দরাদলর   ঠল। নদীর  এক  পাঠরর  মানুে  অনয  পাঠর  চব ার  জঠনয  জজলনস  

লনঠয়  এঠল েলরদ্দাঠররা  তাঠক  লঘঠর  ধঠর।  সকঠলই  যা াই  কঠর লনঠত   ায়।  তাঠদর  হাঠতর  চো াঁয়ায়  

সকাঠল   াে চেঠক  পা়ো  েল  লবঠকঠল  মললন  হঠয়  যায়।ঠকউ হয়ঠতা লাভবান হয় আবার চকউ 

ক্ষলতর মেু চদঠে। 

লবঠকঠল হাট ভাঙ্গার পঠর সন্ধ্যায় তার এক অনয রুপ চদোয় যায়। হাঠট  প্রভাঠত  চযমন  ঝাাঁট  

পঠ়ে  না,  চতমনই  সন্ধ্যায়  প্রদীপ  জ্বঠল  না।  চব াঠকনা  চসঠর  লবঠকলঠবলায় যেন  সকঠল  ঘঠর 

লেঠর  যায়,  তেন  বঠকর  পাো  সঞ্চালঠনর  সঠঙ্গ  প্রকৃলতর  বুঠক  চনঠম  আঠস  লনলব়ে অন্ধ্কার। 

নদীর পা়ে চেঠক বঠয় আসা বাতাস বন্ধ্ চদাকানগুললর জীণ ি বা াঁঠ র োক লদঠয় হাহাকাঠরর মত 

আওয়াজ তুঠল বঠয় যায়। এক একলা কাক চযন রাতঠক চদঠে আহবান জানায়, লনশুলত অন্ধ্কাঠর 

সকাঠল মানঠুের লভঠ়ে  ম  ম কঠর ওো হাট একলা পঠ়ে োঠক।  



৩. ‘মাটটর  ঘচর  সদয়ািলেত্র’  রেনায়  সাাঁওোলি  সদয়ািলেচত্রর  লবলশ্ষ্টো  কীভাচব  ফুচট  

উচেচে ? 

উত্তর- সকল আলদবাসী উপজালতই চদয়াল ল ত্র অঙ্কন করঠলও সাাঁওতালল  চদয়ালল ঠত্রর  লবল িতা  

অনযঠদর চেঠক সামানয আলাদা। তাঠদর চদয়াল ল ঠত্র প্রধানত নানা জযালমলতক আকাঠরর প্রাধানয 

চদো যায়। চসই সব ল ঠত্র োঠক লম্বা রলঙ্গন লেঠতর মঠতা সমান্তরাল চরো,  তুঠকান ও জত্রভুজ। 

 তুঠকাঠণর লভতর  তুঠকান বলসঠয় বা জত্রভুঠজর লভতঠর জত্রভুজ বলসঠয় নক া করা হয়। মুল চবদীলতঠক 

কাঠলা করা হয়। তার উওর  ও়ো রষ্টিন সমান্তরাল চরো আাঁকা হয় এবং তার উপঠর সাদা, চ রুয়া, 

আকাল  ও হলঠদ রঠির জত্রভুজ ও  তুঠকাঠণর নক া কাটা হয়। এইভাঠব প্রায় ৬ েুট উ ু ল ত্র অঙ্কন 

করা হয়। 

 ৪. ‘লপাঁপচ়ে’  কলবোয়  পেঙ্গটটর  প্রলে  কলবর  গভীর  ভাচিাবাসার  প্রকাশ্  ঘচটচে।’ — 

আচিােনা  কচরা। 

উত্তর-  ‘লপাঁপঠ়ে’কলবতায়  কলব  লপাঁপঠ়েঠক  সহানুভূলতর  চ াঠে  চদঠেঠেন।  লতলন  প্রেঠমই  বঠলঠেন, 

‘আহা  লপাঁপঠ়ে  চোঠটা লপাঁপঠ়ে।  এই ‘আহা, ‘চোঠটা’কোগুলল  চেঠক  চবাঝা  যায়,  লপাঁপঠ়ের  প্রলত  

তাাঁর ভাঠলাবাসা  অভযস্ত   ভীর।   কলব লপাঁপঠ়ের বযস্ত  লাঠেরার মঠধয মানুঠের বযস্ততার লমল েুাঁঠজ 

পান, অে িাৎ লতলন লপাঁপঠ়েঠদর কু্ষদ্র, তুচ্ছ, অপ্রতুল মঠন কঠরন না। সাধারণত  চলাঠক  চযোঠন  এই 

তুচ্ছ  লপাঁপঠ়েঠক  পাঠয়  মাল়েঠয়   ঠল  লকংবা  নানা  ওেুধ  লদঠয়  চমঠর  চেঠল, কলব চসোঠন আ া 

কঠরঠেন এই পৃলেবী চযমন সবাইঠক আদঠর লঘঠর চরঠেঠে, চসোঠন চযন লপাঁপঠ়েঠদরও িান হয়। এই 

সব সহানুভুলতপুন ি উজি চেঠকই কলবর লপাঁপঠ়েঠদর প্রলত  ভীর ভাঠলাবাসা প্রকা  চপঠয়ঠে। 

৫. ‘ফালক’গচের  অনযেম  প্রধান  েলরত্র  একটট  লনরীহ,  লনরপরাধ  আমগাে।’—  উদ্ধৃলেটট  

কেদরূ সমর্ ণনচ াগয ? 

উত্তর – চলেক  রাজলকঠ ার  পট্টনায়ঠকর  চলো  ‘োাঁলক’   ঠের  চকন্দ্রলবন্দ ু  একষ্টট  আম   াে।  

চ াপাঠলর বাবার  ততলর  একষ্টট কললম  আম াঠের   ারা ত  বসাঠনার  পর  ধীঠর  ধীঠর  লনঠজর  চ িায়  

তা  চবঠ়ে উঠেলেল  এবং  লব াল  জায় া  জঠু়ে  তার আলভজাতয  লবস্তার  কঠরলেল।  বাল়ের  চলাকজন  

চযমন প্রলতমুহঠূতি  তার  চদোঠ ানা  করত  চতমন  পা়োর  চলাক  বা  চেঠলরাও তার  নীঠ   চেলাধুঠলা, 

 ে করা, বই প়ো,  চদাল  োওয়া  আরম্ভ  কঠরলেল।   াঠের  পাতা,  োল  লনতযকার  কাঠজর  জজলনস  

হঠয় উঠেলেল। এইভাঠব  লবরাট  আকাঠরর  এই   ােষ্টট  চ াপাঠলর  বাল়ের  লন ানায়  পলরণত  হয়।  

বাল়ের  হা াঁদা  চেঠলঠক চযমন সবাই আদর  কঠর   াঠয়  হাত  চবালায়,  চতমনই   ােষ্টটর  েল  ও  

 াঠের   াঠয়  পাতায়  হাত বুললঠয়  বাল়ের  অনযরা  চযন  তার  সঠঙ্গ একাত্ম  হঠয়  ল ঠয়লেল। একলদন  

আোঠ়ের  ঝঠ়ে , উই ধঠর চো াঁপরা হঠয় যাওয়া  ােষ্টট পঠ়ে চ ঠল শুধ ু চ াপালঠদর  বাল়ের  চলাকই  

নয়,  পা়োর  সব  চলাক দুুঃে  প্রকা   কঠর। এইভাঠব আম াে লা াঠনা, তার চবঠ়ে ওো, বেঠর একবার 

ল ষ্টটকতক েল লদঠয় বাল়ের চলাকঠক েুল  করা ও সবঠ ঠে তার ঝঠ়ে হোত কঠর তার োাঁলক লদঠয় 

 ঠল যাওয়াই  ঠের মুল লবেয়বস্তু। তাই বলা চযঠত পাঠর উদ্ধৃলতষ্টট  সম্পুণ্রু িঠপ  সমে িনঠযা য। 

৬. পৃলর্বী  সবারই  সহাক।’—  এই  আশ্ীবােী  আশ্ীব ণাদ’গচে  কীভাচব  ধ্বলনে  হচয়চে ? 

উত্তর- দলক্ষণারঞ্জন  লমত্রমজমুদাঠরর  ‘আ ীব িাদ’ ঠে  উি  কোষ্টটর  বিা  হল লপাঁপঠ়ে। একলদন 

প্র ণ্ড বৃষ্টির সময় লপাঁপঠ়ে আশ্রয় লনঠয়লেল এক ঘাঠসর পাতার নীঠ । তাঠদর কোবাতিায় চবাঝা যায় 



লপাঁপঠ়ে মাষ্টটর নীঠ   আর ঘাস মাষ্টটর উপঠর োকঠলও আসঠল মাষ্টট তাঠদর দুজঠনর । তারপর বৃষ্টি 

এঠস তাঠদর সাঠে  ে জমাঠল জানা যায় এই ঘাঠসর দল বৃষ্টির জনযই আবার ধুঠলা চঝঠ়ে উঠে বঠস। 

এভাঠবই চবাঝা যায় চয পৃলেবীঠত সবারই প্রঠয়াজন আঠে। তাই লপাঁপঠ়ে সকঠলর উঠদ্দঠ য আল স 

জানাল চয এই পৃলেবীর রং, রস রুপ চযন সকঠলর প্রাপয হয়। 

৭. “সোট্ট  গাল়ের  মচধয   েটা  আরাম  কচর  বসা   ায়  বচসলে। –  এর  পরবেী  ঘটনাক্রম  

‘এক  ভূেুচ়ে কাণ্ড’গে  অনুসরচে  সিচ া। 

উত্তর – ‘এক ভূতুঠ়ে কাণ্ড’  ঠে  আমরা  চদেঠত  পাই  চয  লনজিন  জায় ায়  সাইঠকঠলর  টায়ার  

চোঁ ঠস চলেক   রম  লবপঠদ পঠ়েন।  প্রেঠম  একষ্টট  ললর  আঠস  লকন্তু  চসষ্টট  চলেকঠক  উদ্ধার  কঠর  

না। তারপর  একষ্টট  ধীর   লতর  চবলব  অলিন চমাটর াল়ে  আঠস।  চলেক  মলরয়া  হঠয়   লন্ত  

 াল়েঠতই  উঠে পঠ়েন।   াল়েঠত  উঠে  লতলন  চদঠেন  চয,   াল়ে   লঠে  লকন্তু তার  ড্রাইভার  চনই 

আর সাঠে  ইজঞ্জনও   ালু  চনই।  চলেক  প্রেঠম  ভূঠতর  ভঠয়   মঠক  ওঠেন।  ধীঠর  ধীঠর  সংলবৎ  

চেঠর  তাাঁর  াল়ের  লসঠটর আরাম  চলেঠকর  আলসযঠক  জাল ঠয়  চদয়। তাই  ালকলবহীন  লন্ত  া়েী 

চয আসঠল ভুতুঠ়ে এটা মঠন হঠলও চলেক চসই  াল়েঠতই বঠস োঠকন। অবঠ ঠে এক চরলওঠয় ক্রলসং 

এর সামঠন এঠসও যেন  াল়েষ্টট োমার চকান লক্ষণ চদো যায় না তেন লতলন প্রান বা াঁ াঠত চসই  াল়ে 

চেঠক চনঠম আঠসন। লকন্তু অবাক হঠয় চদঠেন  াল়েষ্টটও চেঠমঠে এবং তার লপেন চেঠক একজন 

  মা পরা বযজি চবলরঠয় আঠসন। তার কোয় সব রহঠসযর সমাধান হয় চয আসঠল মাঝপঠে তার 

 াল়েষ্টট োরাপ হঠয় যাওয়ায় লতলন এতটা পে  াল়েষ্টটঠক চেঠল আনলেঠলন, এবং চলেঠকর সাহাযয 

চপঠল তার েুব উপকার হঠব। চলেক ভুতুঠ়ে  াল়ে চভঠব অকারণ ভয় চপঠয়লেঠলন। 

৮. ‘এক  স   লেি  সোট্ট  হিদু  বাঘ’—  ‘বাঘ’কলবো  অনুসরচে  োর  কীলেণকিাচপর  পলরেয়  

দাও। 

উত্তর- নবনীতা  চদবঠসঠনর  ‘বাঘ’  কলবতায়  একষ্টট  চোট্ট  বাঠঘর  রা ,  দুুঃে  ও  নানা  কম িকাঠণ্ডর  

পলর য় পাওয়া  যায়।  বাবা-মাঠয়র  সঠঙ্গ  চস  োকত  পালেরালঠয়।  চসোঠন  শুধুই  পালে  লেল।  ো ল,  

চভ়ো, হলরণ  লকেুই  চনই। লেঠদর চ াঠট  মঠন  রা   ও অসঠন্তাে লনঠয় পালে ধরঠতই  চস  লাে  চদয়। 

লকন্তু পালেরা  উঠ়ে  পালায়।  তাঠত  চস  আরও  চরঠ   যায়।এরপর লেঠদ  চমটাঠনার  জনয  চস  নদীর  

ধাঠর  যায়  কাাঁক়ো  ধরঠত।  জানত  না  চয  দা াঁ়ো  লদঠয়  কাাঁক়ো  ল মঠট ধঠর।  বাঘোনা   ঠতি োবা  

চ াকাঠতই  কাাঁক়ো  তার  দা াঁ়ো  লদঠয়  োবা  ল মঠট  ধঠর।  যন্ত্রণায়  চকাঁ ঠদ  ওঠে চস।  তার  বাবা  এঠস  

তাঠক  লবপদ  চেঠক মুি  কঠর।  এরপর  চস  আবার  মাে  ধরঠত  যায়  জলকাদায়, লকন্ত তার এ কাঠজ 

লজ্জা চপঠয় তার মা বঠলন তার চভা াঁদঠ়ের মত মাে ধরা উল ত নয়, কারন চস আসঠল বাঘ। অবঠ ঠে 

োনার কি চদঠে তার বাবা মা সজঠনঠোলায় বাল়ে বদলাঠলন এবং বাঘোনা ভুঠলও আর পালেরালঠয় 

যায় না। 

 


