
 

 

জ্ঞানচকু্ষ 

আশাপরূ্ ণা দেবী 

বহুববকল্পীয় প্রশ্ন:প্রবিটি প্রশ্নশ্নর মান ১ 

১. কাশ্নক দেশ্নে িপশ্ননর দচাে মাশ্নব ণশ্নের মিন হশ্নয় দেে ?— 

(ক) দিদিকক (ে)  নিুন দমশ্ন ামশাইশ্নক (গ) বাবাকক (ঘ) নতুন দিকেমশাইকক 
 

২. নিুন দমশ্ন ামশাই বিশ্নেন একজন — (ক) দেেক (খ) গায়ক (গ) বই প্রকাশক (ঘ) দিদকৎেক 

৩. “দিাশ্নিামাব  দ ই বেশ্নক ধাববি হয়।”—দিাশ্নিামাব  ধাববি হয়-  

(ক) দিাশ্নিাশ্নমশ্ন ার বেশ্নক (খ) রান্নাঘকরর দিকক (গ) তিকনর দিকক (ঘ) ছাকির দিকক  

৪. িপশ্ননর দেো েল্প িার দমশ্ন ামশাইশ্নক দক বেশ্নয়বিে ?—  

(ক) মা (খ) বক ামাদে (ে) দিাশ্নিামাব  (ঘ) বাবা  

৫. “িপন অবশয মাব র এই হইচইশ্নি মশ্নন মশ্নন—  

(ক)  আনন্দ িায় (খ) উল্লদেত হয় (গ) খুদশ হয় (ঘ) পুেবকি হয়। 

৬. “রশ্নের মূেয জহুবরর কাশ্নিই।”—এোশ্নন ‘জহুবর’ বো হশ্নয়শ্নি— 

(ক) তিকনর মাদেকক (খ) তিকনর বাবাকক (গ) তিকনর মাকক (ঘ) িপশ্ননর নিুন দমশ্ন াশ্নক 

৭. “দমশ্ন ার উপযকু্ত কাজ হশ্নব দ িা”--“উপযকু্ত কাজিা হে—  

(ক) িপশ্ননর েল্পিা িাবপশ্নয় দেওয়া  

(খ) তিকনর গল্পটা কাকরকশান ককর দিওয়া  

(গ) তিনকক দেখায় উৎোহ দিওয়া  

(ঘ) তিনকক গল্প দেখার দনয়মকানুন দশদখকয় দিওয়া। 
 

৮. িপশ্ননর দমশ্ন ামশাই দকান্ পত্রিকার  ম্পােকশ্নক বচনশ্নিন? —  

(ক) শুকতারা (খ) আনন্দকমো (ে)  ন্ধ্যািারা (ঘ) দিশ। 

৯. দয পত্রিকায় িপশ্ননর েল্প িাবপশ্নয় দেওয়ার কথা হশ্নয়বিে — 

(ক) শুকতারা (ে)  ন্ধ্যািারা গ) একতারা (ঘ) োদহতযধারা 
 

১০. দিাশ্নিাশ্নমশ্ন ামশাই িপশ্ননর েল্প হাশ্নি দপশ্নয় কী বশ্নেবিশ্নেন?— 

(ক) আর-একটা গল্প দেখার কথা (খ) আরও িুকটা গল্প দিওয়ার কথা  



 

 

(ে) এই েল্পিাই একিু কাশ্নরকশান করার কথা (ঘ) দকাকনাটাই নয় 
 

১১. দিাশ্নিাশ্নমশ্ন া শ্বশুরবাব়িশ্নি বকিুবেন বিশ্নেন, কারর্-  

(ক) দছাকটামাদের শরীর ভাকো দছে না (ে) িার কশ্নেশ্নজর িুটি চেবিে  

(গ) দকছু জরুদর কাজ দছে তাাঁর (ঘ) দকাকনাটাই নয়  

১২. দেোর আ ে মূেয বঝুশ্নব— 

(ক) দছাকটামাদে (ে) দিাশ্নিাশ্নমশ্ন া (গ) বক াকমকো (ঘ) তিকনর মা  

১৩. “িপশ্ননর হাি আশ্নি”—কথাটির অথ ণ হে— 

(ক) হস্তকেি (ে) ভাষার েেে (গ) মারামাদর (ঘ) জবরিস্তস্ত 

১৪. িপশ্ননর দমশ্ন ামশাই দকান্ পত্রিকায় িপশ্ননর দেো িাপাশ্ননার কথা বশ্নেবিশ্নেন?— 

ক) ধ্রুবতারা (খ) শুকতারা (ে)  ন্ধ্যািারা (ঘ) রংমশাে  

১৫. িপশ্ননর দেো েল্পটি বনশ্নয় দক চশ্নে বেশ্নয়বিশ্নেন?— 

(ক) িপশ্ননর দমশ্ন ামশাই (খ) তিকনর দছাকটামাদে  

(গ) তিকনর মা   (ঘ) তিকনর বাবা 

১৬. িপন ববশ্নয়বাব়িশ্নি কী বনশ্নয় এশ্ন বিে?— 

ক) বযাট ও বে (খ) গকল্পর বই গ) গাকনর খাতা (ঘ) দহামিাশ্নের োিা 

১৭. িপন িার েল্পিা বেশ্নেবিে — 

(ক) েপুরুশ্নবো (খ) েকেকবো গ) দবককেকবো (ঘ) গভীর রাকত 
 

১৮. িপশ্ননর বচরকাশ্নের বনু্ধ্ বিে?—  

(ক) দছাকটাকমকো (খ) তিকনর মা (গ) দছাকটামামা (ঘ) দিাশ্নিামাব  

১৯. িপশ্ননর দিাশ্নিামাব  িার দথশ্নক কি বিশ্নরর বশ্ন়িা বিশ্নেন ?— 

(ক) আি (খ) ছয় (গ) োত (ঘ) িশ 

২০. “িুটি ফুবরশ্নয় এশ্ন শ্নি।”— 

(ক) িকুজার (ে) েরশ্নমর (গ) ব দিকনর (ঘ) িরীো প্রস্তুদতর ছুটটটট দছে । 

২১. বাব়িশ্নি িপশ্ননর নাম হশ্নয়বিে—  



 

 

(ক) গল্পকার, দেখক (খ) কদব, দেখক  

(ে) কবব,  াবহবিযক, কথাবশল্পী (ঘ) কথাদশল্পী, গল্পকার ।  

২২. িপন িার দেো েল্পিা প্রথম শুবনশ্নয়বিে — 

(ক) বেুকির (খ) তার মাকক (গ) দছাকটাকমকোকক (ঘ) দিাশ্নিামাব শ্নক 

২৩. মামার বাব়িশ্নি দথশ্নক িপন প্রথম েল্পটি বেশ্নেবিে —  

(ক) েপুরুশ্নবো   (খ) েকােকবো  গ) দবককেকবো  (ঘ) রাস্তিকবো 
 

২৪. িপন েল্প দেোর জনয কী বনশ্নয় েপুুরশ্নবো বিনিোর ব িঁব়িশ্নি উশ্নে দেে?— 

(ক) খাতা ও গকল্পর বই (ে) একিা োিা ও দপন  

(গ) একটা খাতা (ঘ) দিন ও গকল্পর বই 
 

২৫. “োশ্নয় কািঁিা বেশ্নয় উেে িপশ্ননর”—এর কারর্ হে— 

(ক) অজানা আতঙ্ক             (ে) স্বরবচি েল্প পাশ্নের অনুভূবি  

গ) দভৌদতক গল্প িাকের ফেশ্রুদত   (ঘ) নতুন দমকোর বযবহার 
 

২৬. োট্টািামাশার মশ্নধয িপন দয কটি েল্প বেশ্নেশ্নি  

(ক) একটট  (ে) েটুি-বিনটি  (গ) দতনটট-িারটট   (ঘ) িার-িাাঁিটট 

২৭. “দযন দনশায় দপশ্নয়শ্নি”—দয দনশার কথা বো হশ্নয়শ্নি —  

(ক) গল্প ছািাকনার দনশা (খ) দমকোর েমকে হওয়ার দনশা  

(ে) েল্প দেোর দনশা  (ঘ) বাদ কত েম্মান বা াকনার দনশা  

২৮. দকান ্পত্রিকায় িপশ্ননর দেো িাপা হশ্নয়বিে?— 

ক) ধ্রুবতারা    (খ) ভারতী  (গ) োদহতযিিচা   (ঘ)  ন্ধ্যািারা  

২৯. িপশ্ননর দেো েল্পিার নাম কী বিে?  —  

(ক) ছুটট  দখ) অবের  ে) প্রথম বেন  ঘ) দকাকনাটাই নয় 

৩০. িপশ্ননর দেো েল্প  ংশ্নশাধন কশ্নর বেশ্নয়বিে-  

ক) িপশ্ননর দিাশ্নিাশ্নমশ্ন া  (খ) তিকনর দছাকটামাদে  

(গ) তিকনর মা    (ঘ) তিকনর এক বেু   



 

 

৩১. দিাশ্নিাশ্নমশ্ন া কী বনশ্নয় িপনশ্নের বাব়ি দব়িাশ্নি এশ্ন বিশ্নেন?— 

(ক) গকল্পর বই  (ে)  ন্ধ্যািারা পত্রিকা  

(গ) নতুন জামা (ঘ) ভারতী িস্তিকা 
 

৩২. “বশু্নকর রক্ত িেশ্নক ওশ্নে িপশ্ননর।”—িপশ্ননর বুশ্নকর রক্ত িেশ্নক ওশ্নে-  

(ক) নতুন দমকোকক দিকখ  (খ) তার গল্পটা ছািা হকয়কছ দিকখ  

(ে) দমশ্ন ার হাশ্নি  ন্ধ্যািারা পত্রিকা দেশ্নে (ঘ) দনকজর নাম ছািার অেকর দিকখ। 

৩৩.  ন্ধ্যািারা পত্রিকার  ূবচপশ্নি িপশ্ননর কী নাম দেো বিে? —  

(ক) শ্ৰীিপন কুমার রায়  (খ) তিন রায়  

(গ) তিন     (ঘ) দকাকনাটাই নয় 

৩৪. িপনশ্নক িার িাপার আকাশ্নর দেো েল্পিা পশ্ন়ি দশানাশ্নি বশ্নেবিশ্নেন— 

(ক) িপশ্ননর মা   (খ) তিকনর বাবা  

(গ) তিকনর দিিা  (ঘ) তিকনর দছাকটামাদে  

৩৫. িপশ্ননর পশু্নরা নাম বিে — 

(ক) তিন কুমার দেন  (খ) শ্ৰীতিন কুমার দবশ্বাে   

গ) তিনকাদি িাে  (ঘ) শ্ৰীিপনকুমার রায়। 

৩৬. ‘প্রথম বেন’ েল্পটির দেেক —  

(ক) তিন রায়  (ে) শ্ৰীিপন কুমার রায়  

গ) তিনিন্দ্র রায়  (ঘ) তিনপ্রোি রায়। 

৩৭. “ক্রমশ ও কথািাও িব়িশ্নয় পশ্ন়ি।”—কথািা হে— 

ক) গল্প দেখার কথা    দে) েল্প কাশ্নরকশাশ্ননর কথা  

(গ) তিকনর দিতীয় গকল্পর কথা  (ঘ) তিকনর গল্প ছািা হওয়ার কথা। 

৩৮. “আমাশ্নের থাকশ্নে আমরাও দচষ্টা কশ্নর দেেিাম”-উত্রক্তটির বক্তা-  

(ক) দছাকটামাদে (খ) তিকনর বেুরা  

(ে) দমশ্নজাকাকু (ঘ) দমকো। 



 

 

৩৯. "এর মশ্নধয িপন দকাথা ?”—িপন যার মশ্নধয বনশ্নজশ্নক দেেশ্নি পায়বন, দ িা হে— 

(ক) বাদ র বক াকির আকোিনার মকধয  

(খ) েেযাতারা িস্তিকায় ছািা হওয়া গল্পকেখককির মকধয  

(গ) দমকোর ভাকোবাোর মকধয  

(ঘ) িার পাোশ্ননা েশ্নল্পর মশ্নধয। 
 

৪০. “িপন আর প়িশ্নি পাশ্নর না। কারর্-  

ক) িপশ্ননর েল্পিা আোশ্নো়িাই কাশ্নরকশান করা হশ্নয়শ্নি  

(খ) েককের প্রশংোয় দে কাবু হকয় দগকছ  

(গ)বক াকির োমকন ি কত দে েজ্জা িাকে  

(ঘ) নতুন দমকোকক দিকখ দে ঘাবক  দগকছ। 

৪১. “পৃবথবীশ্নি এমন অশ্নেৌবকক ঘিনাও ঘশ্নি ?”—অশ্নেৌবকক ঘিনাটি হে— 

(ক) এক দেখককর েকে তিকনর দছাকটামাদের দবকয় হকয়কছ  

দখ) বাদ কত তিকনর নাম হকয় দগকছ কদব, োদহদতযক, কথাদশল্পী  

(ে) িপশ্ননর দেো েল্প  ন্ধ্যািারা পত্রিকায় িাপা হশ্নয়শ্নি  

(ঘ) তিন দিখে ছািাকনা গকল্পর একটট োইনও তার দনকজর নয় 

৪২ আজ দযন িার জীবশ্ননর  বশ্নচশ্নয় েুুঃশ্নের বেন – বেনটিশ্নক  বশ্নচশ্নয় েুুঃশ্নের বেন মশ্নন হশ্নয়বিে , 

দ টি বিে – 

(A) দছাকটামাদের দবকয়র দিন  

(B) মামাবাদ কত আোর দিন  

(C) বনশ্নজর েল্প িাপা অক্ষশ্নর দেোর বেন  

(D) মামাবাদ  দথকক িকে যাওয়ার দিন  

৪৩ ‘ িাপা হয় দহাক , না হয় না দহাক ।’— এর মশ্নধয িপশ্ননর দয – মানব কিা প্রকাশ পায় , িা হে  

(A) মদরয়া  

(B) দবরস্তি  

(C) িুুঃখ  

(D) অবভমান  

৪৪ িপনশ্নক দযন আর কেশ্ননা শুনশ্নি না হয় । যা না – দশানার কথা বো হশ্নয়শ্নি , িা হে –  

(A) দে গল্প দেখকত িাকর না  



 

 

(B) দছাকটাকমকো গল্প দেকখ দিকয়কছন  

(C) দছাকটামাদে েুিাদরশ ককরকছন  

(D) অনয দকউ িার েল্প িাবপশ্নয় বেশ্নয়শ্নিন 

৪৫ ‘ িার দচশ্নয় েুুঃশ্নের বকিু দনই , িার দথশ্নক অপমাশ্ননর ! ‘ — দয ববষশ্নয় কথা বো হশ্নয়শ্নি , িা হে—  

(A) দনকজর গল্প ছািা না – হওয়া  

(B) বনশ্নজর েশ্নল্প অশ্ননযর  দেো োইন পশ্ন়ি দশানাশ্ননা 

(C) বাদ র দোকককির োট্টাতামাশা  

(D) দনকজর গল্প দেখকত না – িারা  

৪৬ িপন প্রথমিা ভাশ্নব োট্টা , বকন্তু যেন দেশ্নে দমশ্ন ার মুশ্নে করুর্ার িাপ , িেন আহ্লাশ্নে _____ হশ্নয় 

যায় ।  

(A) আনস্তন্দত  

(B) িুুঃদখত  

(C) কািঁশ্নো কািঁশ্নো  

(D) দবহ্বে  
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১‘ রশ্নের মূেয জহুবরর কাশ্নিই । – কথাটির অথ ণ কী ? 

উুঃদকবেমাি গুণী বযস্তিই অিকরর গুকণর কির করকত িাকর । তাই তিকনর দেখা গকল্পর প্রকৃত েমঝিার যদি 

দকউ থাককন তকব দতদন তার দেখক দমকোমশাই । 

২ িপশ্ননর েল্প পশ্ন়ি িার নিুন দমশ্ন ামশাই কী বশ্নেন ?  

উুঃ তিকনর দেখা গল্প িক  তার নতুন দমকোমশাই তাকক উৎোহ দিকয় বকেন , গল্পটা ভাকোই হকয়কছ , একটু 

কাকরকশন ককর দিকে দেটা ছািাকনাও দযকত িাকর ।  

৩ ‘ ববশ্নকশ্নে চাশ্নয়র দিববশ্নে ওশ্নে কথািা দকান ্কথািা ?  

উুঃ দেখক দমকোমশাইকক দিকখ অনুপ্রাদণত হকয় তিন দয একটা আস্ত গল্প দেকখ দফকেকছ , এই কথাটা দবকককে 

িাকয়র দটদবকে উকেদছে । 

৪ িপনশ্নের মশ্নিাই মানুষ ‘ — এ কথা বোর কারর্ কী ?  

উুঃকেখক দয দকাকনা আকাশ দথকক ি া জীব নয় আর েককের মকতাই োধারণ মানুষ ; নতুন দমকোকক দিকখ 

তিন এই েতয দটর িায় । 

৫‘  ারাবাব়িশ্নি দশারশ্নোে পশ্ন়ি যায় — দশারশ্নোশ্নের কারর্ কী ?  



 

 

উুঃতিকনর দেখা গল্প িস্তিকায় ছািা হকয়কছ , এই শুকন োরাবাদ কত দশারকগাে িক  যায়। 

৬ ‘ দমশ্ন া দিমবন করুর্ার মূবিণশ্নি বশ্নেন— কী বশ্নেন ? 

উুঃ দমকো দতমদন করুণার মূদতচকত তিকনর মাদেকক বকেন দয , দতদন ‘ েেযাতারা ‘ – র েম্পািককক বকে তিকনর 

গল্পটা ছাদিকয় দিকবন । 

৭‘ িা ঘশ্নিশ্নি ,  বিযই ঘশ্নিশ্নি— কী ঘশ্নিশ্নি ? 

উুঃ তিকনর দেখা গল্প ‘ েেযাতারা ‘ িস্তিকায় প্রকাদশত হকয়কছ । 

৮ ‘ জ্ঞানচকু্ষ ’ েল্পটি কার দেো ? এর উৎ  উশ্নেে কশ্নরা । 

উুঃ আশািূণ চা দিবী রদিত ‘ জ্ঞানিেু ’ গল্পটটর উৎে হে তাাঁর ‘ কুমকুম ‘ নামক দছাকটাকির গল্পেংকেন ।  

৯‘ কথািা শুশ্নন িপশ্ননর দচাে মাশ্নব ণে হশ্নয় দেে। দকান কথা শুশ্নন িপশ্ননর দচাে মাশ্নব ণে হশ্নয় দেে ?  

উুঃ দেখকরা দভন্ন জগকতর প্রাণী — এটটই দছে তিকনর ধারণা । দকন্তু তার নতুন দমকোমশাই একজন দেখক শুকন 

দবস্মকয় তিকনর দিাখ মাকব চে হকয় দগে ।  

১০ ‘  বিযকার দেেক ।’— এই উত্রক্তর মধয বেশ্নয় িপশ্ননর মশ্ননর দকান্ ভাব প্রকাবশি হশ্নয়শ্নি বশ্নে 

দিামার মশ্নন হয় ?  

উুঃ এই উস্তির মধয দিকয় তিকনর মকনর দবস্ময় প্রকাশ দিকয়কছ । দেখকরা আকিৌ বাস্তব জগকতর মানুষ নন – এই 

অেীক ভাবনা নতুন দমকোর েকে িদরিকয় দভকে যাওয়াকতই এমন উস্তি ।  

১১‘ আর দ ই  শু্নযাশ্নেই দেেশ্নি পাশ্নে িপন । — দকান্  ুশ্নযাশ্নে িপন কী দেেশ্নি পাশ্নে ?  

উুঃ দেখক দমকোমশাইকক কাছ দথকক দিখার েুকযাগ দিকয় তিন বুঝকত িাকর দেখকরা দকাকনা আকাশ দথকক 

ি া জীব নয় , তাকিরই মকতা মানুষ ।  

১২ িপশ্ননর মশ্নন দেেক হওয়ার বা না জােে দকন ? 

উুঃ দেখক নতুন দমকোমশাইকক দিকখ তিন বকুঝদছে দেখকরা আেকে তাকির মকতাই োধারণ মানুষ । তাই 

উৎোদহত তিন তার এতদিকনর গল্প ি ার ও দশানার অদভজ্ঞতাকক কাকজ োদগকয় দেখক হকত িায় ।  

১৩‘ িেন আহ্লাশ্নে কািঁশ্নো কািঁশ্নো হশ্নয় যায় ।’— দক , দকন আহ্লাশ্নে কািঁশ্নো কািঁশ্নো হশ্নয় যায় ? 

উুঃ দছাকটাকমকো তিকনর দেখাটা ছািাকনার কথা বেকে তিন প্রথকম দেটাকক োট্টা বকে ভাকব । দকন্তু দমকোর 

মুকখ করুণার ছাি দিকখ তিন আহ্লাকি কাাঁকিা কাাঁকিা হকয় যায় ।  

১৪ ‘ না করশ্নি পারশ্নব না । ‘ – দক , কাশ্নক , কী ববষশ্নয় না – করশ্নি পারশ্নব না ?  



 

 

উুঃ তিকনর দেখক দছাকটাকমকো ‘ েেযাতারা ’ িস্তিকার েম্পািককক তিকনর দেখা গল্পটা ছািাকনার জনয 

অনুকরাধ করকে েম্পািকমশাই না করকত িারকবন না । 

১৫ িপশ্ননর বয়ব  আর পািঁচিা দিশ্নেশ্নমশ্নয়র দেোর  শ্নে িপশ্ননর দেোর িফাি কী ?  

উুঃ তিকনর বয়দে দছকেকমকয়রা োধারণত রাজারাদন , খুন – জখম – অযাকদেকেন্ট অথবা না – দখকত দিকয় মরা- 

এইেব দবষকয় গল্প দেকখ । দকন্তু তিকনর দেখার দবষয় দছে তার প্রথম দিন সু্ককে ভরদতর অদভজ্ঞতা ।  

১৬ এিা েুব ভাশ্নো , ওর হশ্নব । — দক , দকান প্র শ্নে এ কথা বশ্নেশ্নিন ?  

উুঃ তিন তার সু্ককে ভরদতর প্রথম দিকনর অদভজ্ঞতা দনকয়  একটট গল্প দেকখদছে । তার দেখার দনজস্বতা দিকখ 

দমকো এমন মিবয ককরকছন । 

১৭‘ মাথার চুে ো়িা হশ্নয় উেে । — এর কারর্ কী বিে ?  

উুঃ নতুন দমকোর িারা অনুপ্রাদণত হকয় তিন দনকজই দিষ্টা ককর একটা গল্প দেকখ দফকে । দনকজর েৃটষ্টকত 

দরামাস্তিত হকয় তার মাথার িুে খা া হকয় ওকে । 

১৮‘ ভাশ্নো হশ্নব না বেবি ।’— দক , কাশ্নক , দকন এই কথা বশ্নেশ্নি ? 

উুঃ তিকনর দেখা গল্পটা দকছুটা িক ই দছাকটামাদে তার প্রশংো ককরন । তারির দতদন স্তজজ্ঞাো ককরন দেখাটা 

অনয দকাকনা স্থান দথকক দটাকা দকনা । তখন দবরি হকয় তিন আকোিয উি্ধৃদতটট ককর । 

১৯‘ বকন্তু দেশ্নেন দিা — দেশ্নেনই দয ! – কার প্র শ্নে এ কথা বো হশ্নয়শ্নি ?  

উুঃ তিকনর দেখা গল্প োমানয কাকরকশন ককর ‘ েেযাতারা ‘ – য় ছাদিকয় দিকবন বকে দছাকটাকমকো তা দনকয় যান । 

তারির অকনকদিন দককট দগকেও দে – বযািাকর দকাকনা েংবাি না িাওয়ায় এ কথা বো  হকয়কছ । 

২০” দযন দনশায় দপশ্নয়শ্নি । দকান দনশার কথা বো হশ্নয়শ্নি ? 

উুঃ নতুন দমকোকক দিকখ অনুপ্রাদণত হকয় তিন দয – গল্প দেকখদছে তা মাদের উৎোকহ দমকো ছাদিকয় দিওয়ার 

কথা বকেন । এরির দথকক  তিনকক গল্প দেখার দনশায় িায় ।  

২১‘ বশু্নকর রক্ত িেশ্নক ওশ্নে িপশ্ননর।- িপশ্ননর বশু্নকর রক্ত িেশ্নক ওোর কারর্ কী বিে ? 

উুঃ গল্প ছািাকনার প্রদতশ্রুদত দিকয় িীঘ চদিন অিৃশয থাকার ির হোৎই একদিন দছাকটামাদে ও দমকো ‘ েেযাতারা ‘ 

িস্তিকা হাকত দনকয় তিনকির বাদ কত আকেন । তাকত তার গল্প ছািার কথা দভকব তিকনর বকুকর রি ছোত ককর 

ওকে । 

২২ পৃবথবীশ্নি এমন অশ্নেৌবকক ঘিনাও ঘশ্নি ? – এোশ্নন দকান ্ঘিনাশ্নক অশ্নেৌবকক ঘিনা বো হশ্নয়শ্নি ?  



 

 

উুঃ িস্তিকায় তিনকুমার রাকয়র দেখা গল্প ছািার অেকর প্রকাদশত হওয়া এবং দেই িস্তিকা বহু মানুকষর কাকছ 

দিৌৌঁকছ যাওয়ার ঘটনাককই ‘ জ্ঞানিেু ’ গকল্প অকেৌদকক ঘটনা বো হকয়কছ ।  

২৩ ‘ বাবা , দিার দপশ্নি দপশ্নি এি ! ‘ — দক , দকান প্র শ্নে এ কথা বশ্নেবিশ্নেন ? 

উুঃ ‘ জ্ঞানিেু ’ গকল্প তিকনর দেখা গল্প ‘ েেযাতারা ’ িস্তিকায় প্রকাদশত হওয়ার ির বাদ ময় দশারকগাে িক  

যায় । তখন তিকনর মা এই কথাটট তিকনর েপু্ত প্রদতভা েম্পককচ বকেন । 

২৪ ‘ ক্রমশ ও কথািাও িব়িশ্নয় পশ্ন়ি ।’— দকান্ কথা িব়িশ্নয় পশ্ন়ি ?  

উুঃ ‘ েেযাতারা ‘ – য় তিকনর গল্প দমকো কাকরকশন ককর ছািাকর বযবস্থা ককরকছন — এই কথাটটই ছদ কয় িক  ।  

২৫িপশ্ননর দেো  ম্পশ্নকণ িার বাবার কী বক্তবয ।  

উুঃ তিকনর বাবা মকন ককরন , তিকনর দেখক দছাকটাকমকো তিকনর দেখাটা কাকরকশন ককর দিকয়দছকেন বকেই 

এত েহকজ দেটা িস্তিকায় ছািাকনা েম্ভব হকয়কছ ।  

২৬ িপশ্ননর দেো পত্রিকায় দিশ্নপ দবশ্নরাশ্নি দেশ্নে িার দমশ্নজাকাকু কী বশ্নেন ? 

উুঃ তিকনর দেখা দছকি দবকরাকনার কৃদতত্ব তিনকক না – দিকয় দমকজাকাকু বযে ককর বকেন , তাাঁকির ওরকম 

দেখক – দমকোমশাই থাককে তাাঁরাও গল্প দেখার দিষ্টা ককর দিখকতন ।  

২৭ ‘ িাই জানশ্নিা না’- দক , কী জানি না ? 

উুঃ জেজযাি একজন দেখককক দয এত কাছ দথকক দিখা যায় , ‘ জ্ঞানিেু ‘ গকল্পর নায়ক তিন তাই জানত না ।  

২৮‘ িপন কৃিাথ ণ হশ্নয় বশ্ন  বশ্ন  বেন দোশ্নন । – িপন ‘ বশ্ন  বশ্ন  বেন দোশ্নন দকন ?  

উুঃ িস্তিকায় গল্প ছািা হওয়ার আশায় তিন কৃতাথ চ হকয় বকে বকে দিন দগাকন । 

২৯‘ োশ্নয় কািঁিা বেশ্নয় উেে িপশ্ননর- িপশ্ননর োশ্নয় কািঁিা বেশ্নয় উেে দকন ?  

উুঃ তিকনর দনকজর দেখা গল্প , যা কাকরকশকনর ির েম্পূণ চ িদরবদতচত হকয় দগকয়দছে তা িাে ককর তার গাকয় 

কাাঁটা দিকয় উকেদছে । 

৩০‘ জ্ঞানচকু্ষ েশ্নল্প িপশ্ননর দমশ্ন া দকান্ মহত্ত্ব দেবেশ্নয়বিশ্নেন ? 

উুঃ দেখক দমকোমশাই েককের োমকন তিকনর গকল্পর প্রশংো ককরন এবং গল্পটট েংকশাধন ককর ‘ েেযাতারা ‘ 

িস্তিকায় ছাদিকয় দিন । 

৩১বইিা দফশ্নে দরশ্নে িপন কী কশ্নর ? 



 

 

উুঃ বইটা দফকে দরকখ তিন ছাকত উকে দগকয় শাকটচর তোটা তুকে দিাকখর জে দমাকছ ।  

৩২ ‘ এই েুুঃশ্নের মুহূশ্নিণ েভীরভাশ্নব  ংকল্প কশ্নর িপন— ংকল্পটি কী ?  

উুঃ তিন েংকল্প ককরদছে , ভদবষযকত  যদি কখনও আর দকাকনা দেখা ছািাকত হয় , তকব দে দনকজ হাকত দেই 

দেখা দিৌৌঁকছ দিকয় আেকব িস্তিকার অদফকে । 

৩৩‘ িপনশ্নক দযন আর কেশ্ননা না শুনশ্নি হয় ….. —এোশ্নন কী দশানার কথা বো হশ্নয়শ্নি ?  

উুঃ তিনকক দযন আর কখনও শুনকত না – হয় দয , অমুক তিকনর দেখা ছাদিকয় দিকয়কছ । 

৩৪” িার দচশ্নয় েুুঃশ্নের বকিু দনই , — কীশ্ন র কথা বো হশ্নয়শ্নি ?  

উুঃ আশািূণ চা দিবী রদিত ‘ জ্ঞানিেু ‘ গকে তিকনর মকন হকয়কছ দনকজর গল্প ি কত বকে অকনযর দেখা োইন 

ি ার দিকয় িুুঃকখর আর দকছুই দনই ।  

৩৫ ‘ েপুরুশ্নবো ,  বাই যেন বনথর বনথর’- িেন িপন কী কশ্নরবিে ? 

উুঃ দবকয়বাদ র িুিুরকবো েবাই যখন দনথর , তখন তিন দহামটাকস্কর খাতা দনকয় দতনতোয় উকে একােকন বকে 

আস্ত একটা গল্প দেকখ দফকেদছে ।  

বযােযাবভবিক  ংবক্ষপ্ত প্রশ্ন ও উির : 

১. কথািা শুশ্নন িপশ্ননর দচাে মাশ্নব ণে হশ্নয় দেে”—দকান্ কথা শুশ্নন দকন িপশ্ননর দচাে মাশ্নব ণে হশ্নয় 

দেে? ১+২ 

উুঃ তিন এতদিন দভকব একেকছ দেখকরা বুস্তঝ অনয জগকতর মানুষ । োধারণ মানুষকির েকে তাকির দকাকনা 

দমেই দনই । তাই যখন দে শুনে দয তার দছাকটা দমকোমশাই বই দেকখন , আর দেই বই ছািাও হয় তখন তার 

দবস্মকয়র েীমা রইে না । নতুন দমকোমশাই একজন েদতযকাকরর দেখক । এই আশ্চয চ খবরটা শুকনই তিকনর 

দিাখ মাকব চকের মকতা দগাে দগাে হকয় দগে ।  

 

২. ‘ দ   ব বই নাবক িাপাও হয় ।’— উত্রক্তটিশ্নি দয – ববস্ময় প্রকাবশি হশ্নয়শ্নি , িা পবর ফু্ি কশ্নরা ।  

উুঃ উস্তিটটকত প্রকাদশত দবস্ময় উত্তর / আশািূণ চা দিবী রদিত ‘ জ্ঞানিেু ’ গকল্প তিন নাকমর বােকটট তার 

দছাকটামাদের েিযদববাদহত স্বামী অথ চাৎ তার দমকো দয একজন দেখক , এ কথা দজকন দবস্মকয় হতবাক হকয় যায় । 

দেখককরা দয োধারণ মানুষ এবং তার দমকোমশাই একজন দেখক , যা াঁর বই ছািা হয় — এ তথয তার কাকছ 

অদবশ্বােয মকন হকয়দছে । আকোিয উি্ধতৃাংকশ বােক তিকনর মকনর দেই দবস্ময় প্রকাশ দিকয়কছ ।  
 

৩ ‘ রশ্নের মূেয জহুবরর কাশ্নিই / —কথাটির িাৎপয ণ বযােযা কশ্নরা ।  

উুঃ উি্ধৃদতটট আশািূণ চা দিবীর ‘ জ্ঞানিেু ‘ গল্প দথকক গৃহীত । ‘ জহর ’ অথ চাৎ মূেযবান রত্ন দবকশষজ্ঞকক জহুদর 

বো হয় । একেকি জহুদর বেকত নতুন দমকোকক দবাঝাকনা হকয়কছ । দেখক দমকোকক দিকখ অনুপ্রাদণত হকয় 



 

 

তিন একটা আস্ত গল্প দেকখ মাদেকক দিখায় । মাদে তা দনকয় োরাবাদ কত দশারকগাে বাদধকয় দমকোকক দিখাকত 

যান । তিন বযািারটায় আিদত্ত তুেকেও মকন মকন িেুদকত হয় এই দভকব দয , তার দেখার মূেয একমাি দকউ 

যদি দবাকঝ তকব দছাকটাকমকোই বঝুকব , দকন – না জহুদরর জহর দিনার মকতা একজন দেখকই িাকর দকাকনা 

দেখার মূেযায়ন করকত । 

৪‘ িপন অবশয মাব র এই হইচইশ্নি মশ্নন মশ্নন পেুবকি হয় / — মাব  দকন হইচই কশ্নরবিশ্নেন ? 

উুঃ গরকমর ছুটটকত মামার বাদ কত একে নতুন দমকোকক দিকখ তিকনর মকন দেখক েম্পককচ দযেব ধারণা দছে তা 

দভকে যায় । জেজযাি দেখককর েকে কাটটকয় তিন অনুপ্রাদণত হকয় একটা আস্ত গল্প দেকখ দফকে । আর তা 

মাদের হাকত ি ায় মাদে হইিই শুরু ককর দিয় এবং তা দনকয় তার দেখক স্বামীর কাকছ যায় । একত োজকু তিন 

অপ্রস্তুত হকেও মকন মকন িুেদকত হয় , কারণ তার দেখার প্রকৃত মূেয দকউ বুঝকে তা নতুন দমকোই বুঝকব । 

৫‘ দমশ্ন ার উপযুক্ত কাজ হশ্নব দ িা / —দকান ্কাজশ্নক দমশ্ন ার উপযুক্ত কাজ বো হশ্নয়শ্নি । 

উুঃ দেখকরা দয োধারণ মানুষ এ বযািাকর নতুন দমকোকক দিকখ তিকনর জ্ঞানিেু খুকে দগে । তিন নতুন 

দমকোকক অহরহ কাছ দথকক দিকখ অনুপ্রাদণত হকয় একটা আস্ত গল্প দেকখ তার দমকোর উিযুি কাজ দপ্রয় 

দছাকটামাদেকক দিখায় । গল্পটট দনকয় দছাকটামাদে রীদতমকতা হইিই দফকে দিয় । শুধু তাই নয় , দতদন গল্পটট তার 

দেখক স্বামীককও দিখান । গল্প দিকখ দতদন োমানয কাকরকশন ককর দিকে দেটা  দয ছািা দযকত িাকর এ কথা 

বকেন । আর এ কথা শুকনই মাদে দেটা ছাদিকয় দিওয়ার অনুকরাধ জানান , দযটা দকনা দমকোর উিযুি কাজ হকব 

। 

৬ ‘ িপশ্ননর হাি আশ্নি । দচােও আশ্নি । এোশ্নন ‘ হাি ’ ও ‘ দচাে ” আশ্নি বেশ্নি কী দবাঝাশ্ননা হশ্নয়শ্নি ? 

উুঃ তিকনর গল্প শুকন আর েবাই হাোহাদে করকেও নতুন দমকো তার প্রদতবাি ককর আকোিয উস্তিটট ককরন । 

এখাকন ‘ হাত ’ আকছ বেকত দবাঝাকনা হকয়কছ দয , তিকনর দেখার েমতা আকছ , বা ভাষার িখে আকছ । আর ‘ 

দিাখ ‘ আকছ । কথার অথ চ হে তিন তার িারিাকশর িুদনয়াটা ভাকো ককর িুঙ্খানুিঙু্খভাকব দিখকত ও উিেদি 

করকত িাকর । তার গল্প দেখার দবষয় দনব চািন দথককই এ কথা স্পষ্ট হকয় যায় । 

 ৯. “োশ্নয় কািঁিা বেশ্নয় উেে িপশ্ননর”—িপশ্ননর োশ্নয় কেন এবং দকন কািা বেশ্নয় উেে ? ১+২ 
 

উুঃ জীবকনর প্রথম গল্পটট দেকখ দফোর ির তিন দনকজ যখন দেটা িক দছে তখনই তার গাকয় কাাঁটা দিকয় 

উকেদছে।  

একদিন িুিুকর যখন িাদরদিক দনস্তি, দে একটা খাতা আর কেম দনকয় মামাবাদ র দতনতোর দোঁদ কত বকে 

োরািুিুর ধকর একটা আস্ত গল্প দেকখ দফকে। গল্প দেখার ির দে দনকজই দগাটা গল্পটা দেকখকছ দভকব অবাক হকয় 

যায়। গল্প দশষ করার ির আনকন্দ, উকত্তজনায় তিকনর োরা গাকয় কাাঁটা দিকয় ওকে। 



 

 

 

১০‘ আুঃ দিাশ্নিামাব  , ভাশ্নো হশ্নব না বেবি । কার উত্রক্ত ? এই হুমবকর কারর্ কী ? 

উুঃ প্রকনাধৃত উস্তিটট আশািূণ চা দিবী রদিত ‘ জ্ঞানিেু ‘ গকল্পর দকন্দ্রীয় কার উস্তি িদরি তিকনর । → দেখক – 

দমকোমশাইকয়র িৃষ্টাকস্ত উি্বুদ্ধ তিন একটট গল্প দেকখ তার দছাকটামাদেকক দিখায় । দতদন তিকনর গল্পটট েবটা 

কারণ । না িক ই তার প্রশংো ককরন এবং তা দকাথাও দথকক নকে করা দকনা তা স্তজকজ্ঞে ককরন । এ কথায় 

দরকগ দগকয় তিন প্রকন উি্ধৃত উস্তিটট ককর ।  

১১‘ দযন দনশায় দপশ্নয়শ্নি । কাশ্নক , কীশ্ন র দনশায় প্রশ্ন দপশ্নয়শ্নি বুত্রঝশ্নয় বশ্নো ।  

উুঃ আশািূণ চা দিবীর ‘ জ্ঞানিেু ‘ গকল্পর দকন্দ্রীয় িদরি তিনকক গল্প দেখার দনশায় দিকয়কছ । আকগ তিন মকন 

করত গল্প দেখা ভারী কটেন কাজ , োধারণ মানুকষর িকে তা েম্ভব নয় । দেখকরা বুস্তঝ দভন্ন দগাকির মানুষ । 

দকন্তু দেখক- দছাকটাকমকোকক দিকখ অনুপ্রাদণত তিন োহে ককর দেকখ দফকে আস্ত গল্প । দছাকটামাদের হাত ঘুকর 

দেই গল্প দছাকটাকমকোর হাকত িক  । দতদন তিনকক উৎোহ দিকত গল্পটা িস্তিকায় ছাদিকয় দিকবন বকে কথা দিন 

। উৎোদহত তিন গল্প দেখার দনশায় দমকত ওকে । 

১২ ওর দেেক দমশ্ন া িাবপশ্নয় বেশ্নয়শ্নি । – “ ও ’ দক ? দেেক – দমশ্ন ার কী িাবপশ্নয় দেওয়ার কথা বো 

হশ্নয়শ্নি ?  

উুঃ ‘ ও ’ বেকত আকোিয অংকশ গল্পকার আশািূণ চা দিবী রদিত ‘ জ্ঞানিেু ’ গকল্পর দকন্দ্রীয় িদরি বােক তিকনর 

কথা বো হকয়কছ । → তিকনর দেখক দমকো তাাঁর িদরিয় ও প্রভাবকক কাকজ োদগকয় তিকনর দেখা গল্প ‘ 

েেযাতারা ‘ িস্তিকায় ছাদিকয় দিকয়দছকেন । এই েতয জানার ির তিকনর দকাকনা দকাকনা আত্মীয় তার কৃদতত্বকক 

খাকটা ককর দিদখকয় প্রকনাি্ভূত মিবযটট ককরদছকেন । 

১৩‘ আমাশ্নের থাকশ্নে আমরাও দচষ্টা কশ্নর দেেিাম । ‘ আমাশ্নের বেশ্নি কাশ্নের কথা বো হশ্নয়শ্নি ? 

িাশ্নের দকান দচষ্টার কথা দবাঝাশ্ননা হশ্নয়শ্নি ?  

উুঃআকোিয উি্ধৃদতটট আশািূণ চা দিবী রদিত ‘ জ্ঞানিেু ‘ গল্প দথকক গৃহীত । উি্ধৃদতর বস্তুা তিকনর দমকজাকাকু ‘ 

আমাকির ’ বেকত এখাকন দনকজকক এবং বাদ র ‘ আমাকির কারা অনয বযস্তিকিরকক বুস্তঝকয়কছন । দেখক দমকোর 

দিৌেকত তিকনর আনাদ  হাকতর দেখা গল্পও নাদম িস্তিকায় প্রকাদশত হকয়দছে । বােক তিনকক তাকির দিষ্টা 

উৎোহ দিওয়ার িদরবকতচ তার দমকজাকাকু উি্ধৃত উস্তিটটর িারা েুকযাগ দিকে দয তাাঁরাও গল্প দেখকত িারকতন 

তাই দবাঝাকত দিকয়কছন ।  

১৪‘ আজ আর অনয কথা দনই –‘আজ ’ বেনটির ববশ্নশষত্ব কী ? দ বেন আর অনয কথা দনই দকন ?  



 

 

উুঃআশািূণ চা দিবী রদিত ‘ জ্ঞানিেু ‘ গকল্প ‘ আজ ’ বেকত দেই দিনটটর ‘ আজ ’ দিনটটর দবকশষত্ব কথা দবাঝাকনা 

হকয়কছ , দযদিন তিকনর মাদে ও দমকো ‘ েেযাতারা ‘ িস্তিকার দেই েংস্করণটট দনকয় একেন , যাকত তিকনর দেখা 

গল্প প্রকাদশত হকয়দছে । বােক তিকনর দেখা গল্প দয েদতয েদতযই দকাকনা িস্তিকায় ছািা হকত িাকর , তা দকউই 

দবশ্বাে ককরদন । দকন্তু দযদিন েদতযই দেই অদবশ্বােয ঘটনাটট ঘটে , দেদিন েককের দকন অনয কথা দনই মুকখ 

মুকখ বারবার এই ঘটনার কথাই আকোদিত হস্তেে । 

১৫‘ িারপর ধমক োয় , িপশ্ননর ধমক োওয়ার কারর্ কী বিে ?  

উুঃ ‘ জ্ঞানিেু ‘ গকল্পর নায়ক তিন িস্তিকায় প্রকাদশত দনকজর দেখা গল্পটট েকেকক িক  দশানাকত উিযত হয় । 

দকন্তু ি কত দগকয় দে আশ্চকয চর েকে েে ককর দয , তার দেখক দমকোমশাই তার গল্পটট েংকশাধকনর নাকম প্রায় 

েম্পূণ চ বিকে দফকেকছন । এই ঘটনায় হতবাক তিকনর অদভমাকন গো বকুজ আকে । এদিকক গল্প ি কত না – 

শুরু করায় েককে অধধয চ হকয় গাকক ধমক দিকত শুরু ককর । 

১৬‘  ন্ধ্যািারা ‘ পত্রিকায় িপশ্ননর েল্প দিশ্নপ দবশ্নরায় । িব ুিপশ্ননর এি েুুঃে হশ্নয়বিে দকন ?  

Ans: তিন ভাবত দেখকরা দকাকনা স্বকের জগকতর মানুষ । দকন্তু দেখক – দমকোকক দিকখ তার ভুে ভাকে । 

উৎোদহত তিন দনকজই দেকখ দফকে একটা গল্প । দছাকটাকমকোর উকিযাকগ োমানয কাকরকশকনর ির দেটা 

দছকিও দবকরায় েেযাতারা ‘ িস্তিকায় । িস্তিকার েূদিিকি দনকজর নাম ছািার অেকর দিকখ আনকন্দ আত্মহারা 

হয় তিন । দকন্তু গল্পটা ি া শুরু করকতই দে বঝুকত িাকর কাকরকশকনর নাম ককর দছাকটাকমকো তার গল্পটা 

আগাকগা াই িােকট দিকয়কছন । দনকজর দেখার িদরবকতচ একটা েম্পূণ চ অকিনা দেখা দিকখ তিকনর আনন্দ 

দমদেকয় যায় ।  

১৭শুধু এই েুুঃশ্নের মুহূশ্নিণ েভীর  ংকল্প কশ্নর িপন , েুুঃশ্নের মুহূিণটি কী ? িপন কী  ংকল্প কশ্নরবিে ?  

উুঃিুুঃকখর মুহতূ চ উত্তর ‘ জ্ঞানিেু ’ গকল্পর নায়ক তিকনর জীবকনর েবকিকয় আনকন্দর মুহতূ চটট একিেকক িুুঃকখর 

মুহকূতচ িয চবদেত হয় । কারণ দে প্রকাদশত গল্পটট ি কত দগকয় দটর িায় , দেখক – দমকো গল্পটটকক েংকশাধকনর 

নাকম প্রায় েম্পূণ চ বিকে দফকেকছন । এ গল্পকক আর যাই দহাক তার দনকজর দেখা বো যায় না । এই ঘটনায় তিন 

েংকল্প ককরদছে দয , যদি দকাকনাদিন দনকজর দকাকনা দেখা ছািকত দিয় , তকব দনকজ দগকয় ছািকত কৃত েংকল্প 

দিকব । ছািা দহাক বা না দহাক অিত তাকক এ কথা শুনকত হকব না দয , দকউ তার দেখা প্রভাব খাটটকয় ছাদিকয় 

দিকয়কছ । 

১৮‘ িপনশ্নক দযন আর কেশ্ননা শুনশ্নি না হয় কী না – দশানার কথা বো হশ্নয়শ্নি ? 

Ans: ‘ জ্ঞানিেু ‘ গকল্পর নায়ক বােক তিন গল্প দেখায় যতই আনাদ  দহাক না দকন , দে মকনপ্রাকণ একজন 

দেখক । তার দেখা । গকল্পর ওিকর তার দেখক দমকোর েংকশাধকনর নাকম দখােনেকি বিকে দিওয়া তিকনর 



 

 

কাকছ অিমানজনক । এই ঘটনায় দে অদভমাকন বাদ্ধ হকয় যায় । আত্ম – অেম্মাকন আহত তিন েংকল্প দনয় দয 

, িরবতীকাকে দেখা ছািাকত দিকে দে দনকজ দিকব । তবু এ কথা তাকক শুনকত হকব না । দয , অনয দকউ তা 

ছাদিকয় দিকয়কছ । 

১৯‘ িার দচশ্নয় েুুঃশ্নের বকিু দনই , িার দথশ্নক অপমাশ্ননর ! — ‘ িার দচশ্নয় বেশ্নি কী দবাঝাশ্ননা হশ্নয়শ্নি ? 

উুঃআশািূণ চা দিবী রদিত ‘ জ্ঞানিেু ‘ গকল্প আকোিয অংকশ ‘ তার দিকয় ’ বেকত তিকনর দনকজর দেখা গল্প দেখক 

দমকোর হাকত িক  দনদব চিাকর িদরবদতচত হওয়ার কথা বো হকয়কছ । দনকজর গল্প ি কত বকে অকনযর দেখা ি াটা 

তার কাকছ গভীর িুুঃকখর ও অিমাকনর বকে মকন হকয়দছে । এই আত্মেম্মানকবাধ দথককই তৃিকনর অিম চকন 

দমৌদেকতার অনুকপ্ররণা দজকগ ওকে । 

রচনাধমী প্রশ্নশ্নাির  

১ ‘ আর  বাই িপশ্ননর েল্প শুশ্নন হাশ্ন  ।  কশ্নের িপশ্ননর েল্প শুশ্নন হা ার কারর্ কী ? িার েশ্নল্পর 

যথাযথ মূেযায়ন দক , কীভাশ্নব কশ্নরবিশ্নেন ?  

অথবা , ‘ ববশ্নকশ্নে চাশ্নয়র দিববশ্নে ওশ্নে কথািা । চাশ্নয়র দিববশ্নে ওো কথাটি  ম্পশ্নকণ বাব়ির মানুষশ্নের 

প্রবিত্রক্রয়া কী বিে ? নিুন দমশ্ন ারই – বা এই ঘিনায় বক্তবয কী বিে ? হা ার কারর্ ?  

উুঃ ‘ জ্ঞানিেু ’ গল্প দথকক গৃহীত অংশটটকত ‘ েবাই ’ বেকত তিকনর বাদ র দোকজনকক দবাঝাকনা হকয়কছ । বাদ র 

বক াকির দিাকখ দে দছে দনহাতই দছাকটা , তার গুরুত্ব কম । দে দয রাতারাদত একটা গল্প দেকখ দফেকত িাকর , আর 

দে – গল্প দয ছািাকনার দযাগয হকত িাকর তা প্রথকম দকউই দবশ্বাে করকত িাকরনদন । তাই েককে তিকনর গল্প শুকন 

দহকেদছকেন । বাদ র েককে তার দেখা গল্পকক গুরুত্ব না দিকেও , তার দেখক নতুন দমকো দকন্তু এই গকল্পর 

যথাকযাগয ময চািা দিকয়দছকেন । তিকনর মাদে তার গল্পটট দমকোকক দিখাকে , দতদন তা একটট িস্তিকায় গকল্পর 

মূেযায়ন দক , কীভাকব ককরদছকেন ? প্রকাশ ককর দিওয়ার আশ্বাে দিন । দবকককে িাকয়র দটদবকে েককে তিকনর 

দেখা গল্প দনকয় হাোহাদে ত করকেও , দেখক – দমকো দকন্তু তিকনর প্রশংো ককরন । দতদন বকেন দয , না তিকনর 

দেখার হাত ও দিখার দিাখ িুই – ই আকছ । কারণ তার বয়দে দছকেকমকয়রা োধারণত রাজারাদন , খুন , জখম , 

অযাকদেকেন্ট , নয়কতা না – দখকত দিকয় মকর যাওয়া প্রভৃদত দবষকয় গল্প দেকখ । দকন্তু তিন দেেব না – দেকখ তার 

ভরদত হওয়ার দিকনর অদভজ্ঞতা আর অনুভূদত দনকয় গল্প দেকখকছ । তিকনর দেখক দমকোর মকত , এ খুব দবরে 

েেণ । এইভাকব তিকনর দমকো তার দেখা গকল্পর মূেযায়ন ককরদছকেন । তকব তিকনর গকল্প আনাদ  হাকতর ছাি 

থাকায় , দতদন তা েংকশাধন ককর দিকয়দছকেন ।  



 

 

 ২‘ জ্ঞানচকু্ষ েশ্নল্প িপন চবরিটি ববশ্নেষর্ কশ্নরা । 

উুঃ আশািূণ চা দিবীর ‘ জ্ঞানিেু ’ গকল্পর তিকনর মকধযও েব দশশুর মকতাই আশা – আকাঙ্ক্ষা , স্বে – স্বেভে , 

কল্পনা বাস্তব , আনন্দ – অদভমাকনর টানাকিাক ন দিখা যায় । তকব তার িদরকির দবকশষ দকছু ববদশষ্টয তাকক আোিা 

ককর রাকখ । তিন মকন মকন তার কল্পনার জগৎকক োস্তজকয় দনকত ভাকোবাকে । তাই তার কল্পনার জগকত দেখকরা 

দছকেন দভন কল্পনাপ্রবণ গ্রকহরপ্রাণী । োধারণ মানুষকির েকে তাকির বুস্তঝ বা দকাকনা দমেই দনই । োদহতযকপ্রমী 

োদহকতযর প্রদত তিকনর দঝা াঁক দছাকটাকবো দথককই । দে অকনক গল্প শুকনকছ ও িক কছ । দেখককির েম্পককচও 

তার দকৌতূহে অেীম । দছাকটাকমকোকক দিকখ তার মকনও দেখক হওয়ার ইকে জাকগ । উৎোহী হকয় দবশ ককয়কটা 

গল্পও দেকখ বয়ে অনুিাকত তিন একটু দবদশই েংকবিনশীে । েমবয়দে দছকেকমকয়কির মকতা রাজারাদন , খুন – 

জখম ও অযাকদেকেন্ট দনকয় না – দেকখ , তার বযস্তিগত জীবকনর অদভজ্ঞতা আর অনুভূদত েংকবিনশীে ও অিমু চখী 

২ োট্টাতামাশা বা মাদে দমকোর উৎোহিান দকাকনাটাকতই দে প্রকাকশয তার প্রদতস্তিয়া দিখায় না । এটা তার 

অিমু চখী স্বভাকবরই িদরিয় । তাই কাকরকশকনর নাকম দমকো তার গল্পটা আগাকগা া বিকে দিকে তিন তার কষ্ট 

েুককাকত ছাকি দগকয় কাাঁকি ।  

 তিকনর আত্মময চািা দবাধ দছে প্রবে । তার গল্প দছাকটাকমকো কাকরকশকনর নাম ককর আগাকগা াই বিকে দিকে 

তিকনর দেখকেত্তা আহত হয় । দে মকন মকন শিথ দনয় , ভদবষযকত দেখা ছািাকত হাকে দে দনকজ দগকয় দেখা দিকয় 

আেকব িস্তিকা অদফকে । তাকত যদি তার মকতা নতুন দেখককর দেখা ছািা না হয় , তাকতও িুুঃখ দনই ।  

৩ দিাশ্নিােল্প বহশ্ন শ্নব আশাপূর্ ণা দেবী রবচি ‘ জ্ঞানচকু্ষ ’ েশ্নল্পর  াথ ণকিা ববচার কশ্নরা ।  

উুঃশুধু আয়তকন দছাকটা হকেই দকাকনা গল্প দছাকটাগকল্পর িয চাকয় িক  না । দছাকটাগকল্পর দকছু দনজস্ব ববদশষ্টয থাকক 

। দেই ববদশষ্টযগুদের োকিকে ‘ জ্ঞানিেু ‘ গল্পটটকক দবিার করকে দবাঝা যাকব দছাকটাগল্প দহকেকব দেটট কতটা 

োথ চক  দছাকটাগল্প শুরু হয় হোৎ ককর । ‘ জ্ঞানিেু ’ গল্পকতও এই ববদশষ্টযটট েে করা যায় । ‘ কথাটা শুকন তিকনর 

দিাখ মাকব চে হকয় দগে’— এই বাকযটট দিকয় আিমকাই গল্পটট শুরু হয় । হোৎ শুরু গল্প দেখাকক দকন্দ্র ককর তিকনর 

দমাহ এবং দেই দমাহভকের কাদহদনকক দঘকরই এই গল্প । গকল্প অনয দকাকনা উিকাদহদন গক  একটট মাি য় 

দবষয়ককস্তন্দ্রকতা ওকেদন । তাই গল্পটট তার েংদেপ্ত িদরদধর মকধয একটট মাি দবষকয়ই েীমাবদ্ধ । ‘ জ্ঞানিেু ’ গকল্প 

তিন ছা াও দয িদরিগুদের ভূদমকা নজর কাক  , তাাঁরা হকেন তিকনর দছাকটামাদে এবং দমকো । বাদক কম 

িদরকির উিদস্থদত িদরিগুদে দনহাতই দগৌণ । একেকিও দছাকটাগকল্পর ববদশষ্টয অেুণ্ণ রকয়কছ । অদতদরি িদরকির 

দভ  দনই । দছাকটাগল্প দযমন হোৎ ককর শুরু হয় , দতমনই হোৎই দশষ হয় । গল্প দশষ হকয় যাওয়ার িকরও িােককর 

মকন এক ধরকনর অতৃদপ্ত দথকক যায় । ‘ জ্ঞানিেু ‘ গল্পটটও এর বযদতিম নয় । ছািার অেকর অেমাদপ্তর দরশ 

দনকজর নাকমর মকতাই দনকজর দেখাককও দিখকত দিকয়দছে তিন । তার দেই স্বেভকের যন্ত্রণা দনকয়ই গল্পটট দশষ 



 

 

হয় । ‘ জ্ঞানিেু ’ গল্পটটর মকধয দছাকটাগকল্পর প্রদতটট ববদশষ্টযই রকয়কছ । েতুরাং , দছাকটাগল্প দহকেকব এটট দনুঃেকন্দকহ 

োথ চক । 

৪ ‘ জ্ঞানচকু্ষ েশ্নল্প জ্ঞানচকু্ষ বেশ্নি কী দবাঝাশ্ননা হশ্নয়শ্নি ? েল্পটি পশ্ন়ি িুবম কী বশক্ষা দপশ্নে দেশ্নো ।  

উুঃ ‘ জ্ঞানিেু ‘ গল্পটটর দেদখকা কথাদশল্পী আশািূণ চা দিবী । দতদন জ্ঞানিেু কী ? জ্ঞানিেু ’ বেকত মানুকষর আত্ম 

– অনুভূদত এবং অিিৃটষ্ট োকভর দবষয়টটকক তুকে ধরকত দিকয়কছন । ” জ্ঞানিেু ‘ গল্পটটর নায়ক তিন । দছাট্ট তিন 

তার েীদমত জীবনবৃকত্ত কখনও দকাকনা দেখককক দিকখদন । তাই েদতযকাকরর দেখক নতুন দমকোকক দিকখ 

োদহদতযক েম্পককচ তার েমস্ত ভুে ধারণার দনরেন হয় । দমকোকক হাকতর কাকছ দিকয় অনুপ্রাদণত হকয় দে দনকজই 

এবার একটা আস্ত গল্প দেকখ দফকে ।  

এরির মাদের প্রশ্রকয় এবং দেখক দমকোর প্রভাকব দেই গল্পটট িস্তিকায় প্রকাদশত হয় । দে মকন মকন দবশ গব চও 

অনুভব ককর । দকন্তু ছািা দেখাটট ি কত দগকয় দটর িায় েংকশাধন করকত দগকয় দেখক – দমকো গকল্পর আগাকগা া 

বিকে দিকয়কছন । দনদব চিাকর কেম িাোকনায় দনকজর নাকম েে িক  প্রাপ্ত দশো ছািাকনা গকল্প দে আর দনকজককই 

দকাথাও খুাঁকজ িায় না । ফকে তিকনর দেখকমন আহত হয় । দে িুুঃকখ , েজ্জায় ও অেম্মাকন একো হাকত দগকয় 

দকাঁ কি দফকে । এমন গভীর খারাি োগার দিকন িা াঁদ কয় দে েংকল্প ককর ; ভদবষযকত কারও মুখাকিেী না হকয় দনকজর 

দেখা দনকজই ছািকত দিকব । আেকে কাউকক অবেম্বন ককর দকছু দিকত দগকে দয আত্মেম্মান খুইকয় দনকজর মকনর 

আয়নায় দনকজককই দছাকটা হকয় দযকত হয় এই দশোই তিন োভ ককর আর আমরাও তার েকে দটর িাই স্বকীয়তা 

এবং আত্মময চািাকবাকধর েকে আিে ককর কখনই জীবকন দকছু োভ করা যায় না ।  

 


