
১. 'দাাঁড়াও' কবিতায় মানুষের পাষে দাাঁড়াষনার আবতি কীভাষি ধরা বদষয়ষে? 

উঃ- মানবিকবিাধ সম্পন্ন কবি শক্তি চবটাপাধযায় দাডাও' কবিতায় মনুষ্যত্ব, বিবিকবিাধ ইতযাবদ। 

গুণসম্পন্ন মানুষ্বক অসহায় মানুষ্বদর পাবশ এবস দা াঁডাবনার আহ্বান জাবনবয়বেন। অিক্ষয়়ী 

সমাবজ জ়ীিন-যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হবয় মানুষ্ অসহায় হবয় পবডবে। সুতরাাং, মানুষ্ হবয় মানুবষ্র 

ওপর অতযাচার-উৎপ়ীডন না-চাবিবয় মানুবষ্র পাবশ দা াঁডাবনা উবচত িবি কবি আবতি জাবনবয়বেন। 

কবির একমাত্র প্রার্ িনা যয, যযবকাবনা প্রাকৃবতক দুবয িাগ যহাক বকাংিা বনঃসঙ্গতা, অসহায়তায় যহাক 

মানবিকতার যিাধ যর্বক মানুষ্ যযন মানুবষ্র পাবশ এবস দা াঁডায়, বনঃসঙ্গতার সঙ্গ়ী হয়, িযবর্ত 

মানুবষ্র সমিযার়্ী হবয় ওবে। যযভাবিই যহাক এবস দা াঁডাও যভবস দা াঁডাও এিাং ভাবিাবিবস 

দা াঁডাও”— এই উক্তিটির মবধয মানুবষ্র পাবশ দা াঁডাবনার এটি একটি আকুি আবিদন ধরা পবডবে। 

২. 'লাঠি ধরষল িষে!' - িক্তা কক? কার সম্পষকি তার এই উক্তক্ত? উক্তক্তঠের মধয বদষয় তার 

ককান ্ মষনাভাষির পবরচয় পাও? 

উঃ-  উক্তিটির িিা হবিন শরৎচন্দ্র চবটাপাধযাবয়র যিখা 'পল্ল়ীসমাজ' উপনযাবসর অনযতম চবরত্র 

বপরপুবরর প্রজা আকির। বতবন রবমবশর সম্পবকি এই উক্তিটি কবরবেন।  

িাধ পাহারা যদওয়ার সময় জবমদাবরর শবরক রবমবশর সবঙ্গ আকিবরর িাটের িডাই হয়। সাত 

গ্রাবমর মবধয িাটে চািনায় বিখযাত িাটেয়াি রবমবশর কাবে পরাক্তজত হবয়ও তার প্রশাংসায় পঞ্চমুখ 

হবয় উক্তিটি কবর। উক্তিটির মবধয বদবয় সাহস়ী ও ি়ীর রবমবশর প্রবত তার শ্রদ্ধা প্রস্ফুটিত হবয়বে। 

তার িাটেচািনায় আকির মুগধ হবয়বে। রবমবশর িাটের আঘাবত যস আহত হয়, তার মার্া বদবয় 

রি ঝবর, বকন্তু যস র্ানায় বগবয় নাবিশ জানাবত রাক্তজ নয়। কারণ তার আত্মসম্মানবিাধ প্রিি এিাং 

যস জাবন রবমশ বনবজর স্বাবর্ ি নয়, গ্রামিাস়ীবদর স্বাবর্ ি িাটে ধবরবে। তাই তার কাবে পরাক্তজত 

হবয়ও তার যকাবনা আবক্ষপ যনই।  

৩. 'প্রাণ আষে, প্রাণ আষে' - 'েন্নোড়া' কবিতায় এই আোিাদ কীভাষি ধ্ববনত হষয়ষে? 

উঃ- একটি যিওয়াবরশ বভবখবর গাবড চাপা পডায় একদি েন্নোডা যিকার যুিক ফাাঁকা িযাক্তি 

খুাঁজবেি এিাং যসটি যপবয় যাওয়ায় গাবডটিবক বনবয় তাডাতাবড তারা ঘিনাস্থবি যায়। রবি-মাাংবস 

দিা পাবকবয় যাওয়া বভবখবরর শর়ীরটিবক তারা পাাঁজাবকািা কবর তুবি যনয় িযাক্তিবত। শর়ীরটি 

যতািার সময়ই তারা আনবে উৎফুল্ল হবয় যচাঁ বচবয় ওবে—শর়ীরটিবত এখনও প্রাণ আবে িুঝবত 



যপবর। এইভাবিই শহবরর ইি-কাে পার্বর পবরবিটিত দয়া-মায়াহ়ীন পবরবিবশর মবধয যর্বক একটি 

মায়া-মমতাপূণ ি বিশ্বাবসর জয় শঙ্খধ্ববন ধ্ববনত হবয় উবে—“প্রাণ আবে, প্রাণ আবে” কর্াগুবির 

মাধযবম। কারণ, প্রাণ র্াকবিই ময িাদা র্াবক এিাং সমস্ত িাধা প্রবতিন্ধকতার িাইবরও র্াবক 

অক্তস্তবত্বর অবধকার। এখাবন মৃতপ্রায় বভখাবর যযন মরবত িসা সমাবজর রুপক, বকন্তু এই সি িহারা 

েন্নোডা যুিকবদর মানবিকতার যো াঁয়ায় তাবত প্রান বফবর এবসবে। 

৪. 'বেমুল গাে অষনষক কদবিয়াে।' - 'গাষের কথা' গদযাাংষে বেমুল গাষের প্রসঙ্গ কলিক 

কীভাষি স্মরণ কষরষেন? 

উঃ- 'গাবের কর্া' গদযাাংবশ যিখক জগদ়ীশচন্দ্র িসু গাবের বিবভন্ন িক্ষণ তুবি ধবরবেন। বতবন 

গাবের ি়ীজ েডাবনার প্রক্তিয়া সম্পবকি জাবনবয়বেন পাবখরা ফি যখবয় দরূ দরূ যদবশ ি়ীজ বনবয় 

যায়। ফবি অবনক জনমানিহ়ীন দ্ব়ীবপও গাে জবে র্াবক। এোডা অবনক সময় ি়ীজ প্রিি 

িাতাবস উবড বগবয় দরূ দরূাবে েবডবয় পবড। এই প্রসবঙ্গ বতবন বশমুি গাবের কর্া স্মরণ কবরবেন। 

বশমুি গাবের ফি যরৌবে যফবি যাওয়ার পর তার ি়ীজ তুবিার সবঙ্গ উবড যিডাবত র্াবক। 

৫. 'বিষের িুক কেষে িষয় যায় এই গান - ' - ককান ্ হতাোর কান্না বিেজুষড় িষয় যায়? 

উত্তরঃ কবি িুদ্ধবদি িসুর 'হওয়ার গান' কবিতার সমস্ত অাংশ জবুড আবে হাওয়ার কর্া। হাওয়াবদর 

যকাবনা িাবড যনই। ফবি তাবদর যকাবনাখাবন বস্থবত যনই। তারা সি িত্র ঘুবর যিডায়। তারা পৃবর্ি়ীর 

জি-স্থি, পাহাড, িনজঙ্গি, নগবরর যকািাহিময় পবরবিশ, শূনয মাে সি জায়গাবত তাবদর 

িাবডর যখা াঁজ কবরবে। বকন্তু, যকার্াও তারা তাবদর িাবডর সন্ধান পায়বন। তাবদর বিশ্রাম যনওয়ার 

মবতা যকাবনা জায়গা যনই। তারা বচমবনর বনস্ববন এিাং কানবনর িেবন তাবদর িাবডর যখা াঁজ 

কবরবে, বকন্তু সন্ধান তারা পায়বন। তাই তারা অবিরাম উোবদর মবতা উত্তাি হবয় েুবি যিডায়। 

তাবদর জ়ীিবন যকাবনা বস্থবত, বিশ্রাম না-র্াকায় তারা সারা বিশ্ব জবুড হতাশার কান্না যকাঁ বদ যিডায়। 

৬. 'কেষলর কথা শুষনই িুকুর মা-র মাথায় িজ্রঘাত!' - িুকুর ককান ্ ককাথায় তার মা 

অবতবথষদর সামষন অস্বক্তিষত পড়ষলন? 

উঃ- আশাপূণ িা যদি়ীর যিখা 'ক়ী কবর িুঝি' গবে িুকুর মুবখ উত্তরপাডা যর্বক যেনু মাবসরা 

এবসবেন শুবন িুকুর মা বিরূপ মেিয কবরবেবিন। িবিবেবিন অসমবয় িাবডবত যিাবকর যিডাবত 

আসা বতবন একদম পেে কবরন না। বকন্তু অবতবর্বদর সামবন এবস বতবন ভ়ীষ্ণ আনবের সবঙ্গ 

তাবদর অভযর্ িনা জানান এিাং এতবদন আবসনবন যকন তা বনবয় অবভমান প্রকাশ করবত র্াবকন। 

মাবয়র এই পবরিতিন যদবখ িুকু হোৎ সিার সামবন মাবক প্রশ্ন কবর িবস যয যস যকন তবি অখুবশ 

হবয় অসমবয় অবর্বত আসায় বিরক্তি প্রকাশ করবেি? িুকুর এই কর্াগুবিা শুবনই তার মা 

অবতবর্বদর সামবন অস্বক্তস্তবত পবরন। 

৭. 'পাড়াগাাঁর দ-ুপহর ভাষলািাবস' কবিতায় গ্রামজীিন সম্পষকি কবির কয অনুভূবতর 

প্রকাে ঘষেষে তার পবরচয় দাও। 

উঃ পাডাগা াঁবয়র বদ্ব-প্রহরবক কবি ভাবিািাবসন। কারণ, যসখানকার দুপুরবিিার যরৌবে যযন স্ববের 

গন্ধ যিবগ র্াবক। যসই স্ববের আবিবশ কবির মবন যকান্ গে, যকান কাবহবন যয িাসা িা াঁবধ, তা 



যকউ িিবত পাবর না। এ কর্া িিবত পাবর শুধ ুমাে এিাং মাবের শঙ্খবচি । কারণ, কবির হৃদয় 

তাবদর কাবে িহু যুগ যর্বক কর্া বশবখবে। দুপুবর জিবসবড নদ়ীর পাবশ িুবনা চািতার শাখাগুবি 

নুবয় পবড, জবি তাবদর মুখ যদখা যায়। জবি মাবিকহ়ীন বিটি যনৌকাবক ভাসবত যদখা যায়। 

পাডাগা াঁর দুপুরবিিা অপরূপ রূবপ ও বিষ্ন্নতায় কবিমবন মাধুয িময় স্বোবিশ বদবয় যায়। কবির 

যচাবখ মায়া-কাজি এাঁবক যদয়। তাই সি বমবিবয় পাডাগা াঁবয়র দুপুরবিিার। প্রকৃবতবক কবি খুি 

ভাবিািাবসন। কবিতাটিবতও কবি জ়ীিনানবের সহানুভূবতশ়ীি ও প্রকৃবতপ্র়ীবতসুিভ মানবসকতা, 

বিস্ময় এিাং প্রকৃবতর প্রবত রূপমুগ্ধতার পবরচয় ধরা পবডবে। পাডাগা াঁবয়র যরৌেতপ্ত পবরবিশ কবির 

মবন স্ববের আবিশ সৃটি কবর। কবি বিষ্ন্ন প্রকৃবতর সবঙ্গ একাত্মতা অনুভি কবরন। 

৮. 'এলাবহ িযাপার সি।' - 'নাষোষকর কথা' রচনাাংে অনুসরষন কসই এলাবহ িযিস্থাপনার 

বিিরণ দাও। 

উঃ- নাবিাবরর মহারাজার রাজসমাদর িিার মবতা। কারণ, অিন়ীন্দ্রনার্ োকুর এিাং তাাঁর িাবডর 

সকবিই বেবিন নাবিার-মহারাবজর বনমবন্ত্রত। আর যসই মহারাবজর িযিস্থাপনায় বনমবন্ত্রতরা 

যমািঘাি োডাই নাবিার যপৌেন। যসখাবন ধুবত-চাদর সিই বেি রাজক়ীয় । সকাবির বদবক কার, 

ক়ীরকম পান়ীয়, যনশা, যস সিও প্রস্তুত বেি। িাবির জি, যসািা, হুাঁ বকা, বকেুরই অসুবিধা যনই। 

নাবিাবরর রাজিাবডবত খাওয়াদাওয়ার এিাবহ িেিস্ত বেি। খাদযতাবিকা যর্বক মাে, মাাংস, বিম, 

বমটি, বপবে, পাবয়স বকেুই িাদ বেি না।  হািুইকররা িাবডবত িবসই এবিিা-ওবিিা নানারকম বমটি 

ততবর কবর – এমনবক যিখবকর আিদাবর তাবক গরম সবেশ খাওয়াবত খািারঘবরর সামবনই 

হািুইকর িবস যগি। অবতবর্বদর জনয স্বয়াং রাবন মা বনবজর হাবত বপবে- পাবয়স ততবর 

কবরন।সবি িাপবর বেি, আেবরকতা আর আবতবর্য়তার অপূি ি বনদশ িন। তাই যিখক সাংগত 

কারবণই নাবিাবরর মহারাবজর অবতবর্-িাৎসিযবক ‘এিাবহ িযাপার’ আখযা বদবয়বেন। 

৯. 'গড়াই নদীর তীষর' কািযাাংষে প্রকৃবতবচত্র কীভাষি উদ্ভাবসত হষয় উষিষে? 

উঃ-গডাই নদ়ীর ত়ীবর কবিতায় কবি পরম মমতায় গ্রাম়ীণ কুটিবরর েবি এাঁবকবেন। সুের গ্রাময 

পবরবিবশর িণ িনা বদবয় কবি িবিবেন— সুপাবর গাে, যখজরু গাে ও আম গাে বদবয় যঘরা এই যোট 

কুটির। িাবডর উবোবনর পাবশ গাাঁদা ফুিগুবি উবোনটিবক যযন আবিা কবর রাবখ। অনযানয 

গােপািাগুবি সমস্ত ঝডঝঞ্চা যর্বক িাবডটিবক রক্ষা কবর। প্রিি ঝডবক তারা প্রবতহত কবর। 

গ্র়ীবের প্রচণ্ড দািদাহ যর্বক তারাকুটিরটিবক সযবে োয়া বিবেবয় রাবখ। িাবডর সবঙ্গ এই সমস্ত 

গােগাোবির যযন এক বনবিড সম্পকি গবড উবেবে। বিবভন্ন ধরবনর পাবখরাও বনভিবয় এবস গাবে 

িবস িাবডটিবক কিকাকবিবত ভবরবয় যতাবি। পাবখগুবিার সবঙ্গ িাবডর মানুবষ্র যযন আক্তত্মক 

সম্পকি। নানারকবমর পাবখ, যারা সারাবদন খাবদযর যখা াঁবজ এবদক-যসবদক ঘুবর যিডায়, তারা সবন্ধ 

যিিা পরম বনক্তিবে িাবডর িাগাবনর গাবে এবস আশ্রয় যনয়। এভাবিই িাবডর সাবর্ বিবভন্ন 

গােপািা ও পাবখবদর এক বনবিড ভাবিািাসার সম্পকি গবড ওবে। পবল্লকবি কবি জস়ীমউক্তিবনর 

যিখা 'গডাই নদ়ীর ত়ীবর' কবিতাটি পবল্লপ্রকৃবতর সহজ স্বাভাবিক রূপ বনবয় বচক্তত্রত। প্রকৃবতর এই 

অনাবিি যসৌেবয ি আবরাবপত যকাবনা িাহয কৃক্তত্রমতা যনই।  


