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উ� মাধ�িমক বাংলা �ক� ১ : নারায়ণ গে�াপাধ�ায়

১ .১ . ভূিমকা -  নারায়ণ গে�াপাধ�ায় একজন বাঙািল �লখক ও সািহিত�ক | বাংলা সািহত� �ক িতিন তার �লখনীর
মধ� িদেয় িবিশ� অবদান �রেখেছন | নারায়ণ গে�াপাধ�ায় আজ আমােদর মেধ� না থাকেলও উিন ওনার �লখনীর
মধ� িদেয় আমােদর বাঙািল ও বাংলা �লখার মেধ� জীিবত আেছন | িতিন বাঙািল ও বাংলা �ক উ��ু কের �রেখেছন |
িতিন সািহত� সমােজ সমাদতৃ হেয়েছন �লখার মধ� িদেয় | নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র জ� হয় ৪ �ফ�য়ারী ১৯১৮
সােলর অিবভ� ও বত� মান বাংলােদেশর িদনাজপুর �জলায় যা বত� মােন বািলয়াডা�ী , ঠা�রগাঁও নােম পিরিচত |
উনার সািহত� জগেতর �িত অবদান অিব�রণীয় | নারায়ণ গে�াপাধ�ায় �ধু একজন সািহিত�ক বা �লখক িহসােবই
পিরিচত িছেলন না , িছেলন অস�ব এক �বল ভােলা মানষু | উিন বা�ােদর  খুব ভােলাবাসেতন |

১ .২. উে�শ� - ক ) ভাব ও িবচারধারা বিৃ� পােব |
খ ) সমােজর �িত অবদান |
গ ) সািহত� জগেতর অবদান |
ঘ ) একজন সািহিত�েকর জীবনেক অনসুরণ কের ভােলা নাগিরক ও সমােজর �িত কত� ব� �বাধ �ক জাগিরত করা |
ঙ ) সািহিত�ক জগেত িতিন িকভােব �িত�া লাভ কেরন �স�িল জানা ও িনেজেদর জীবেন ওনােক অনসুরণ করা |

১.৩. �কে�র নীিত - এই �ক�� িনিদ�� িনয়ম ও নীিত অনসুরণ কের �কি�ত করা হেয়েছ | এই �ক�� রচনার
জন� নারায়ণ গা�পাধ�ােয়র রচনাবলী ও অন�ান� বইেয়র সাহায� �নওয়া হেয়েছ | �যখান �থেক এই উৎস �িল �নওয়া
হেয়েছ �সই সম� উৎস �িল �ক যথাযথ ভােব সািজেয় রচনা� িনম�াণ করার আ�াণ �চ�া করা হেয়েছ |

১.৪. সীমাব�তা - ক) �ক�� িনম�ােণর জন� সমেয়র অভাব িছল |
খ ) আেগ কখেনা এরকম �ক� িনম�াণ করা হয়িন তাই ভুল �� মাজ� নীয় |
গ ) রচনা�র �লখার সময় স�ূণ� উৎস �িল সংরি�ত করা স�ব হয়িন |
ঙ ) একজন �লখেকর স�ূণ� ব�ৃা� এই টু� �কে�র মেধ� �লখা স�ব নয় |
১.৫. �ক� পিরক�না - আমার িবদ�ালেয়র িশ�ক / িশি�কা মহাশেয়র �ারা �ক��েক
ভােলাভােব স�াদন করার জন� ১০ িদেনর এক� পিরক�না কের �দন | এবং এই �ক�� স�ূণ�
করার জন� �য সব সািহত� এবং বইেয়র �েয়াজন হেয়িছল তা স�েক�  যথাযথ ধারণা িদেয়েছন |
এছাড়াও এই �ক�� িনম�ােণর জন� আমার িবদ�ালেয়র িশ�ক / িশি�কা গণ আমােক গভীরভােব
সমােলাচনামলূক পরামশ� ও সাহায� কেরেছন | এবং ওনােদর ��রণায় আিম এই �ক�� িনেয়
গভীরভােব আ�হী হয় ও এই �ক��র ওপর আমার ভাবনােক �লখার �ারা �কাশ করার জন�
উ��ু হই | এবং এই �ক�� সু�রভােব িলেখ িশ�ক / িশি�কােদরেক জমা �দওয়ার জন� ��িত
িনেত থাকলাম |

১.৬ . �ক� �পায়ণ -  ক ) �লখেকর জ� এবং বংশ পিরচয় : নারায়ণ গে�াপাধ�ায় জ� �হণ
কেরন ৪ �ফ�য়ারী ১৯১৮ সােলর অিবভ� বাংলােদেশর িদনাজপুর �জলায় | ja বত� মেন
বাংলােদেশ ঠা�গাঁ �জলা | নারায়ণ গে�াপাধ�ায় সািহত� জগেত আসার আেগ ওনার �কৃত নাম িছল
তারকনাথ গে�াপাধ�ায় িক� সািহত� জগেত �েবশ করার পর উিন িনেজর �কৃত নাম বদেল
নারায়ণ গে�াপাধ�ায় রােখন এবং পরবত�কােল িতিন এই নােমই পিরিচিত লাভ কেরন | নারায়ণ



গে�াপাধ�ােয়র িপতার নাম হেলা �মথনাথ গে�াপাধ�ায় িযিন একজন পুিলশ িছেলন | নারায়ণ
গে�াপাধ�ােয়র মাতার নাম অজানা |
খ ) বাল�কাল ও িশ�া জীবন : নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র বাল�কাল বাংলােদেশর িদনাজপুেরর কােট |
এবং িতিন বাংলােদেশর ফিরদপুর �জলার রােজ� মহািবদ�ালেয় �াতক উপািধ লাভ কেরন |
তারপর নারায়ণ গে�াপাধ�ায় কলকাতায় চেল আেসন | কলকাতা িব�িবদ�ালয় �থেক ১৯৪১ সােল
M.A  উপািধ লাভ কেরন | �ধু M.A কেরন তা নয় িতিন িছেলন অত�� একজন �মধাবী ছা� এবং
িতিন �থম ��ণী �ত M.A উপািধ লাভ কেরন | এরপর নারায়ণ গে�াপাধ�ায় ১৯৬০ ি��াে�
Ph.D উপািধ লাভ কেরন | এভােব িতিন তার ছা� জীবন �শষ কের িশ�কতার জীবেন �েবশ
কেরন , িতিন �থেম জলপাই�িড় মহািবদ�ালয় এবং পরবত�কােল কলকাতা িব�িবদ�ালেয়
িশ�কতা কেরন |
গ ) সািহত� জীবন : নারায়ণ গে�াপাধ�ায় �ছাট �থেকই সািহেত�র �িত আকৃ� িছেলন | তাই িতিন
�ছাট �বলা �থেকই পয়লা িশ� মািসেক �লখা িলখেতন | সে�শ , পাঠশালা , ম�ুল ইত�ািদ মািসক
পি�কায় নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র �লখা �কাশ �পত | নারায়ণ গে�াপাধ�ায় বাঙািলর জীবন যা�া ,
িনত� সমস�া , রাজনীিত , সমাজ িনেয় �লখা িলখেতন | ওনার এই �লখা তখনকার িদেনর িবখ�াত
সা�ািহক '�দশ পি�কায়'  �লখা �কািশত হয় | ওনার এই �লখা বাঙািলর মেন যেথ� সাড়া �ফেল
এবং এই �লখার মেধ� িদেয়ই িতিন সুখ�ািত অজ� ন কেরন | এসেবর ম�েধ�ও িতিন আন�বাজার
পি�কা , িবিচ� �ভৃিত পি�কােতও �লখার কাজ করেত থােকন | এসেবর মেধ� িদেয়ই নারায়ণ
গে�াপাধ�ায় সািহত� জীবেন �েবশ কেরন এবং ওনার �থম �লখা �কািশত হয় "উপিনেবশ" নােম
ভারতবষ� নােমর এক� মািসক পি�কায় | যা ১৯৪৩ সােল ��াকাের �কাশ লাভ কের | নারায়ণ
গে�াপাধ�ায় বেড়ােদর জন� অসংখ� উপন�াস , রচনা িলেখেছন | এছাড়াও িতিন িশ�েদর জেন�ও
অসংখ� �ছাট গ� িলেখেছন এবং ওনার �লখা '�টিনদা' অমর সৃি� | যা আজও আেলাড়ন �তির কের
�রেখেছ |
১.৫ . সািহত� কৃিত - নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র �লখা িবখ�াত সািহত� কৃতী �িল �য�িলর মধ� িদেয়
িতিন বাঙািল ও সািহত� জগেত আমােদর মন এর আেছন �স�িল হেলা
নাটক : আগ�ক , ভীম বধ , বােরা ভূেত , রাম �মাহন ইত�ািদ তার িবখ�াত নাটক �িলর রচিয়তা
|
উপন�াস : উপিনেবশ , িশলা িলিপ , মহান�া , স�াট ও ���ী , লালমা� , �িফ , আেলাকপণ�া
�ভৃিত ওনার িবখ�াত উপন�াস �য�িল বাঙািলর মেন-�ােণ জায়গা কের িনেয়েছ |
�ব� : সািহেত� �ছাটগ� , �ছাটগে�র সীমােরখা ইত�ািদ |
িকেশার সািহত� : নারায়ণ গে�াপাধ�ায় �ধু বেড়ােদর জন�ই রচনা িলেখেছন তা নয় িতিন িশ�েদর
িনেয়ও িলেখেছন �টিনদা , চারমিূত�  , ক�ল িন�ে�শ , অব�থ� ল��েভদ , রাঘেবর জয়যা�া ইত�ািদ
ওনার িশ�েদর �িত এক অনন� অবদান িদেয় �গেছন | নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র িশ�েদর �িত এক
অসাধারণ ভােলাবাসা িছল | তাই িতিন িশ�েদর জন� হেলও বেড়ােদর মেধ�ও অমর সৃি� "�টিনদা"
রচনা কের সািহত� জগেত অি�তীয়  , িব�য়কর িহেসেব রেয় �গেছ |
পুর�ার : নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র �লখা বা সািহেত�র �িত অবদান তার জন� আমরা িচর িরিন
হেয় থাকেবা | ১৯৬৪ সােল িতিন সািহত� জগেত অবদােনর জন� আন� পুর�ার লাভ কেরন |
িশ� সািহেত� �িত অবদান রাখার জন� নারায়ণ গে�াপাধ�ায় 'রি�ত �ৃিত পুর�ার' জয় কেরন |
১.৬ . মতুৃ� : এই জগেত �কােনা িকছুই অমর নয় | তাই নারায়ণ গে�াপাধ�ায়ও তার ব�িত�ম নয়
| ৮থ নেভ�র ১৯৭০ সােল পি�ম বে�র রাজধানী কলকাতায় িতিন িচরতের আমােদর সকলেক
�ছেড় ইহ �লাক ত�াগ কেরন | িক� �রেখ যান তার সৃি� �িলেক |



১.৭. উপসংহার : এই �ক�� িনম�াণ করার সময় আিম �লখেকর �িত এবং সমােজর �িত নারায়ণ
গে�াপাধ�ােয়র যা অবদান �স�িলর ওপর আিম িনেজেক ভীষণভােব আকৃ� হেয়িছ | নারায়ণ
গে�াপাধ�ােয়র এই �ক�� িনম�ােণ িনেজেক গিব�ত অনভুব করিছ | নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র কৃিত�
তুেল ধরেত িগেয় যিদ ভুল-�� হেয় থােক তার জন� আিম িবেশষ ভােব অি�ম �মা�াথ� |
১.৮. কৃত�তা �ীকার : িনব�ািচত এই মহান সািহিত�েকর কৃিত� স�িক� ত তেথ�র জন� আমার
িবদ�ালেয়র িশ�ক / িশি�কা গণ আমােক ভীষণভােব সাহায� কেরেছ | তাই তােদর �িত আিম িচর
ঋণী হেয় থাকেবা |
িশ�াথীর �া�র ......

উ� মাধ�িমক বাংলা �ক� ২ : সত�িজৎ রায় - জীবন ও সািহত�

ভূিমকা - সত�িজৎ রায় �ধু আমােদর বাংলােতই নয় উিন পুেরা িবে� সমাদতৃ | ওনার �লখনী
�থেক �� কের সেবেতই উিন এক ইিতহাস সৃি� কের �গেছন | যা আজ �ণ�া�ের ইিতহােসর পাতায়
�লখা আেছ এবং অদরূ ভিবষ�েতও থাকেব | িবেশষ কের বাংলা সািহত� জগেত �য সম�
সািহিত�করা রেয়েছন তােদর মেধ� জনি�য় এবং অেনক �েনর �ণী , �িতভাবান ন�� , ���তম
�লখক , সািহিত�ক , �পকার এবং চলি�� িনম�াতা ও ভারতবেষ�র নাম উ�ল করা মহান ব�ি�
হেলন সত�িজৎ রায় | সত�িজৎ রায়েক �যভােবই বণ�না বা উপ�াপনা করা যাক না �কন হয়েতা �স
সব �ছাটই পের যােব ওনার জন� | ওনার অবদান , কৃিত� , দিৃ�ভি� অতুলনীয় , অবণ�নীয় | উিন
�য �ধু চলি�� জগৎেকই ভােলােবেসেছন তা নয় উিন সািহত� জগৎেকও ভােলােবেসেছন এবং এক
অনন� �প ও খ�ািত িদেয়েছন | ওনার �লখা �ছাট �থেক বেড়া পয�� সবাইেকই আকৃ� কের �তােল |



�যমন চলি�� জগেত ওনার মেতা মানষু �মলা দ�ুর �তমিন সািহত� জগেতও ওনার ধের পােশও
�কউ �নই | তাই �তা সত�িজৎ রায় �ধু বাঙািলর নয় সম� িবে�র মানেুষর মেধ� জায়গা কের
িনেয়েছন | উিন বাঙািল জািতর গব� , অহংকার | সত�িজৎ রায় মােনই বাঙািলর আেবগ ,
ভােলাবাসা , ��ার , ভি�র িবেশষ ব�ি� | যার �নই �কােনা তুলনা এক ব�ি�� | যােক িনেয় �নই
আেলাচনার �শষ |
�কে�র উে�শ� : এই �ক��েক চয়ন করার উে�শ� �িল হেলা -
ক ) সত�িজৎ রােয়র অবদান স�েক�  জানা |
খ ) সত�িজৎ রােয়র কৃিত� ও পুর�ার িনেয় অিবিহত হওয়া |
গ ) সািহত� জগেত ওনার অবদান |
ঘ ) বাঙািলর মেন �ােণ থাকার কারণ |
ঙ ) সত�িজৎ রােয়র রচনাৈশলী স�েক�  অবধারণা |
চ ) সত�িজৎ রােয়র রচনা�িলর �বিশ�� |
ছ ) সব �শেষ সত�িজৎ রােয়র ব�ি�� ও সািহত� কৃিত� �িলেক ছা� / ছা�ীেদর মেধ� তুেল ধরা
এবং সমােজর �িত তােদর িক করণীয় �স সব িবষেয় জানা |

�কে�র ��� : আমার কােছ �য সকল কারেণ এই �ক�� ���পূণ� বেল িনব�ািচত হেয়েছ , �স
সকল কারণ �িল হেলা -
ক ) এই �ক��র মধ� িদেয় আমরা সত�িজৎ রােয়র জীবন ও ওনার অবদান স�েক�  �ান লাভ
করেত পারেবা |
খ ) বাঙািল জািতেক িযিন এেতা িকছু িদেয়েছন �সই সত�িজৎ রােয়র �িত আমােদর িক করা উিচত
|
গ ) জীবেন চলার পেথ সত�িজৎ রায় �ক অনসুরণ করা |
ঘ ) সত�িজৎ রায় �ারা িকভােব আমরা �ভািবত তা �� করা |
ঙ ) সত�িজৎ রােয়র সািহত� জগৎ ছাড়াও আর অন� জগৎ �িলর স�েক�  স�ক �ান হওয়া |
চ ) ছা� জীবেন সত�িজৎ রায়েক িকভােব অনসুরণ করা �যেত পাের |

�কে�র নীিত : সত�িজৎ রােয়র এই �ক�� সুিনিদ�� িনয়ম ও নীিত �মেন �কি�ত করা হেয়েছ |
এই �ক�� রচনার জন� সত�িজৎ রােয়র ��সং�হ , রচনাবলী ও অন�ান� বইেয়র সাহায� �নওয়া
হেয়েছ | �স সব উৎস �িল �ক িনেয় সু�ূভােব সািজেয় �ক��েক এক িবেশষভােব িনম�াণ করার
�চ�া করা হেয়েছ |

জ� ও পিরচয় : সত�িজৎ রােয়র যিদও �কােনা পিরচেয়র �েয়াজন �নই | সত�িজৎ রায়েক �চেন না
এরকম �কােনা বাঙািল পাওয়া যােব না | তবওু আমরা আমােদর সুিবধােথ� �জেন �নেবা সত�িজৎ
রায় স�িক� ত তথ� | ২ �ম ১৯২১ সােল িতিন পি�ম বে�র রাজধানী কলকাতায় এক িবখ�াত িহ�ু
পিরবাের জ� �হণ কেরন | সত�িজৎ রােয়র িপত িছেলন সু�মার রায় ও মাতার নাম সু�ভা রায় |
িক� সত�িজৎ রােয়র পূব�পু�েষরা িছেলন তৎকালীন বাংলােদেশর | সত�িজৎ রােয়র বংেশ িছেলন
সািহত� , িশ� সমােজ এক খ�াত নাম রায় পিরবার | তাই �সই সব �ণ সত�িজৎ রােয়র মেধ�ও
আেস | সত�িজৎ রােয়র কােছর মানেুষরা তােক মািনক নােমও ডাকত |



িশ�া জীবন : সত�িজৎ রায় বািলগ� সরকাির উ� িবদ�ালয় �থেক মাধ�িমক পাশ করার পর িতিন
��িসেডি� মহািবদ�ালয় অথ�নীিত িনেয় �াতক উপািধ লাভ কেরন | তারপর সত�িজৎ রায়
শাি�িনেকতেনর কলাভবেন ভিত�  হন | �সখােন িতিন সািহত� , সংগীত, িশ� এবং আেরা অন� কােজ
িনযু� হন এবং িনেজর �িতভােক িনংেড় �নওয়ার সুেযাগ পান |

কম� জীবন : সত�িজৎ রায় ১৯৪৩ সােল িনেজেক ছা�জীবন �থেক সিরেয় কম� জীবেন পা রােখন |
�থেম িতিন িড �জ িকমার নাম এক িব�াপন সং�ায় কােজ িনযু� হন এবং িতিন ধীের ধীের �সই
সং�ার পিরচালক পেদ িনযু� হন |

চলি�� জগৎ ও অবদান : চলি�� জগেত সত�িজৎ রােয়র অবদান অন�ীকায�� | উিন িছেলন
চলি�� জগেতর একজন ব�মখুী-�িতভাবান ব�ি� যা িতিন তার কােজর মধ� িদেয় পিরচয়
িদেয়েছন | সত�িজৎ রায় �ারা িনিম�ত চলি�� "পেথর পাঁচািল" ১১ � আ�জ� ািতক পুর�ার লাভ
কের | এবং এ� সত�িজৎ রােয়র �থম চলি�� িছল |

এবং এ� ১৯৫৬ সােল cannes film festival এ পাওয়া Best Human Documentry এর
পুর�ার লাভ কের | সত�িজৎ রােয়র �েত�ক� চলি�� ইিতহাস �তির কের | এবং সত�িজৎ রােয়র
কাজ , িদক িনেদ�শ , িচ� �হণ ও িশ� , কলা-�শলীেদর িনেয় কাজ করার ভি� িছল এক কথা
অপূব� | পেথর পাঁচািল , অপুর সংসার (১৯৫৯) ও অপরািজত  (১৯৫৬) সত�িজৎ রােয়র জীবেনর
��� উপলি� এবং এই িতন� চলি�� অপু �য়ী নােমও খ�াত | সত�িজৎ রায় জীবেন ব�
আ�জ� ািতক পুর�ার লাভ কেরেছন এবং ৩২ � জাতীয় চলি�� পুর�ার অজ� ন কেরেছন | ১৯৯২
সােল সত�িজৎ রায় অ�ার পুর�ার অজ� ন কেরিছেলন |
সািহত� কৃতী : সত�িজৎ রােয়র সািহত� জগেত উিন এক অনন� ও অনবদ� কৃতী �াপন কেরেছন |
যার �কােনাভােবই তুলনা হয় না | সািহত� জগেত ওনার অবদান আজও খুব ���পূণ� এবং সারা
িবে� সমাদতৃ হেয় চেলেছ | ওনার িকছু মহান সৃি� �িল হেলা �ফলদুা , �েফসর শ�ু , আ�জীবনী ,
অনবুাদ গ� ইত�ািদ |
�েফসর শ�ু : সত�িজৎ রােয়র এক অনবদ� কৃতী �েফসর শ�ু | যা সৃি� কের সত�িজৎ রায় �ছাট
�থেক বেড়া সবার মেন সাড়া �ফেল িদেয়েছন | �েফসর শ�ুর ওপর অসংখ� চলি�� িনিম�ত হেয়েছ |
সত�িজৎ রােয়র �েফসর শ�ু হেলন একজন খ�াত নামা বাঙািল �ব�ািনক | িযিন আ�জ� ািতক
জগেতও খ�ািত স�� ব�ি� | �েফসর শ�ু হেলন মলূতঃ রহস� গ� ও ক�িব�ােনর িব�ানী | এবং
�েফসর শ�ুেক িনেয় সত�িজৎ রায় ৮ � �� �লেখন | যা সািহত� জগেত �ণ�া�ের �লখা হেয় রেয়
�গেছ |
�ফলদুার গ�সমহূ : সত�িজৎ রােয়র আেরক� চমৎকার ও অিব�রণীয় কৃতী �তির কের �গেছন
�স� হেলা �ফলদুা | �ফলদুা হেলন একজন বাঙািল �গােয়�া | িতিন ব��ানস�� একজন গ�ীর
জাতীয় ও আ�জ� ািতক �গােয়�া | আর এই �ফলদুােক িনেয় সত�িজৎ রায় �তির কেরন ১৭ �
উপন�াস ও ১৮ � �ছাট গ� | �ফলদুা বাঙািলর মেন - �ােণ জায়গা কের িনেয়েছ | �ফলদুােক িনেয়
অসংখ� চলি�� হেয়েছ |
আ�জীবনী : সত�িজৎ রায়েক জানেত হেল ওনার �রিচত 'যখন �ছাট িছলাম' (১৯৮২)
আ�জীবনীেক অবশ�ই পড়া উিচত তেব আমরা সত�িজৎ রায়েক আেরা কাছ �থেক জানেত পারেবা
| যিদও সত�িজৎ রায় এক িবরল �িতভার মানষু |



�ব� সংকলন : সত�িজৎ রােয়র �ব� স�লন�িল হেলা  আওয়ার িফ�স, �দয়ার িফ�স
(১৯৭৬), িবষয় চলি�� (১৯৮২), এবং এেকই বেল ��ং (১৯৭৯) ইত�ািদ | এই সংকলন �িল �ক
িনেয় সত�িজৎ রায় চলি��ও িনম�াণ কেরেছন | যা ভারতীয় চলি�� জগেত খুব আেলািচত |
কিবতা : '�তাড়ায় বাঁধা �ঘাড়ার িডম’ নােমর এক� কিবতাও িলেখেছন সত�িজৎ রায় |
সত�িজৎ রায় চলি�� জগেত �েবশ করার পেরও িছেলন একজন �ভাবশালী �ািফক িডজাইনার |
সত�িজৎ রায় যা িলখেতন �স সব গ� �িলর ছিব িনেজই আঁকেতন |

�য়াণ : মতুৃ� যিদও দঃুেখর কারণ িক� মতুৃ�েক আটকােনার �মতা কােরা �নই | তাই সত�িজৎ রায়
১৯৯২ সােলর ২৩ এি�ল আমােদর সবাইেক �ছেড় ইহেলাক ত�াগ কেরন | �দিপে�র সমস�াজিনত
কারেণ িতিন হসিপটােল ভিত�  হন ১৯৯২ সােল িক� এভােব িতিন চেল যােবন তা কােরার জানা
িছল না |

�কে�র তথ� িবে�ষণ : সত�িজৎ রায় এক কথায় িতিন  অনন� | ওনার সােথ কােরাই তুলনা হয়না
| একিদেক িতিন �যমন সািহিত�ক িছেলন অন�িদেক িতিন একজন মহান চলি�� িনম�াতা | একজন
অ�ার িবজয়ী | সত�িজৎ রায় �য কাজ �েলা কেরেছন �স�িল ইিতহােস অিব�রণীয় | উিন
বাঙািল জািত ও ভারেতর গব� | সত�িজৎ রায়েক িনেয় আেলাচনার �শষ �নই | উিন সািহত� �থেক
�� কের চলি�� জগৎ পয�� সব ��ে�ই �িতভার দিৃ� আকষ�ণ কেরেছন | সত�িজৎ রায় আজ
আমােদর মেধ� না থাকেলও িতিন তার সৃি�র মধ� িদেয় আমােদর �বেঁচ আেছন | উিন িশ� মেনও
যেথ� সমাদতৃ | উিন ওনার �লখার মধ� িদেয় িশ� মেনর িবকাশ ঘ�েয়েছন | ওনার অবদান
অন�ীকায� | ওনার কৃিত� আমােদর একা�ই জানা �েয়াজন ও ওনার িনেদ� িশত পেথ আমােদর চলা
উিচত |

উপসংহার : সত�িজৎ রায়েক িনেয় ইটা অবশ�ই বলা �যেত পাের িতিন ও তার অবদান সমােজ এক
নতুন িদশা �দয় | ওনার জনি�য়তা আজও অ�ু� | ওনার মেতা �িতভাবান ব�ি� আমােদর
আগামী ভবষ�েতর িদশা - িনেদ�শ িদেয় যােব | এবং সমােজর �িত� ব�ি� বগ� িনিব�েশেষ িতিন
সমাদতৃ | সত�িজৎ রায়েক িনেয় যতই আেলাচনা করা হেব �স সবই কম হেয় যােব |
সং�হীত তথ� : �য সকল বই বা �� �িল �থেক সত�িজৎ রােয়র তথ� �িল সং�হ করা হেয়েছ
�স�িল হেলা
�েফসর শ�ুর ডায়ির |
বাংলা ভাষা ও িশ� সািহত� সং�ৃিতর ইিতহাস |
ই�ারেনট মাধ�ম

কৃত�াতা �ীকার : সত�িজৎ রােয়র জীবন ও সািহত� �ক�� িনব�াচেনর ��ে� আমার িবদ�ালেয়র
িশ�ক ও িশি�কা গণ আমােক �িত� ��ে� িবেশষভােব সাহায� ও পরামশ� িদেয়েছন | �স জন�
আিম তােদর �িত ও আমার িবদ�ালেয়র �িত কৃত� থাকেবা |

উ� মাধ�িমক বাংলা �ক� ৩ : �ফলদুা ও তার পয�ােলাচনা



ভূিমকা : �ফলদুা বাঙািল জািতেত একজন �গােয়�া তার নাম আ�জ� ািতক ��ে�ও রেয়েছ | এই �ফলদুােক সৃি� কেরন
মহান সািহিত�ক , অ�ার িবেজতা , অসংখ� �িতভায় িবরাজমান , িব� িবখ�াত সত�িজৎ রায় | িতিন �ফলদুােক
এমনভােব �তির কেরেছন �য সািহত� জগৎ �ফলদুা ছাড়া �যন অস�ূন� | �ফলদুা যিদও কা�িনক িক� তাহেলও
সত�িজৎ রায় �ফলদুােক এমন মতূ� �প িদেয়েছন �যন িতিন বা�ব | তার ি�তীয় �কােনা িবক� �যন �নই | �সই জন�ই
সত�িজৎ রায় আমােদর কােছ এেতা মহান সািহিত�ক | িতিন অবা�বেকও বা�ব করার মেতা �মতা রােখন |
সত�িজৎ রায় সাধারণ িকছুর মেধ�ও িতিন অসাধারণ কের �তােলন | �ফলদুা ওরেফ �েদাষ চা�া িম� | িডেস�র
মােসর  ১৯৬৫ সােল �ফলদুার �গােয়�ািগির সে�শ পি�কায় �থম �কাশ হয় | �কাশ হওয়ার পর �থেকই �ফলদয়ুার
�গােয়�ািগির ধারাবািহক খুব জনি�য়তা লাভ কের | সত�িজৎ রায় শাল�ক �হামস এর �গােয়�ািগির �থেক
অন�ুািণত হেয় িতিন এই �ফলদুােক জ� �দন | আর এই �ফলদুােক িনেয় �তির হেয়েছ অসংখ� চলি�� , ধারাবিহক |
বত� মােনও সত�িজৎ রােয়র পু� স�ীপ রায় �ফলদুােক িনেয় �িভ ধারাবািহক ও গ� , উপন�াস িলেখ চেলেছন |

�কে�র উে�শ� : আিম �য সকল উে�শ� �িলেক সামেন �রেখ এই �ক�� িনম�ােণর কােজ হাত িদেয়িছ �স�িল হেলা
ক ) �ফলদুা চির�� সত�িজৎ রােয়র �লখা |
খ ) �ফলদুা চির�� জানার সােথ আমরা সত�িজৎ রায়েকও জানেত পারেবা |
গ ) বত� মােনও �ফলদুার জনি�য়তা �কমন তা িনেয় িবশেদ জানা |
ঘ ) �গােয়�া গ� আমােদর বিু�র িবকাশ বিৃ�েত সাহায� কের |
ঙ ) িশ�াথ�রা �গােয়�া গ� �থেক িক িক িশ�া িনেত পাির তা স�েক�  �ান লাভ করা |
চ ) �ফলদুার ব�ি�� আেলাচনা করা |
ছ) �গােয়�া গ� বাংলা সািহেত� িক িক অবদান �রেখেছ তা আেলাচনা করা |
জ) �ফলদুা ধারাবািহেকর রচনাৈশলী িবচার িবেবচনা করা |

�কে�র ��� : �য সকল কারেণ �ফলদুা �ক�� আমার কােছ ���পূণ� বেল আমার কােছ মেন হেলা �স�িল হেলা -
ক ) �ফলদুার মধ� িদেয় সািহিত�ক সত�িজৎ রায়েক জানা |
খ ) সত�িজৎ রােয়র �লখার রচনাৈশলী ও ওনার অবদান স�েক�  জানা |
গ ) �ফলদুা চির�� ���পূণ� হওয়ার কারণ |
ঘ ) বাঙািলরা �ফলদুােক িনেয় কত টাই উ�িসত তা িনেয় আেলাচনা করা |

�কে�র নীিত : সত�িজৎ রােয়র এই �ফলদুা �ক�� সুিনিদ�� িনয়ম ও নীিত �মেন �কি�ত করা হেয়েছ | এই �ক��
রচনার জন� সত�িজৎ রােয়র �ফলদুা  ধারাবািহক সং�হ ও  রচনাবলী ও �ফলদুা স�িক� ত অন�ান� বইেয়র সাহায�
�নওয়া হেয়েছ | �স সব তথ��িল �ক িনেয় সুপিরকি�তভােব সািজেয় �ক��েক এক অন�মা�া িনম�াণ করার �চ�া
করা হেয়েছ |

�ফলদুা : চির� ও ব�ি�� :- �ফলদুা বাংলা সািহত� জগেত একজন জনি�য় ও ব�িত�মী কা�িনক মানষু | �ফলদুা
ওরেফ �েদাষ চ� িম� | �ফলদুা ধারাবািহক� িডেস�র মােসর ১৯৬৫ সােল সে�শ পি�কায় �থম পরকািশত হয় "
�ফলদুার �গােয়�ািগির " নােম | স� ১৯৬৫ �থেক ১৯৯৭ সাল পয�� নানা বাধা িবপি�েক �পিরেয় এই �ফলদুার
ধারাবািহক� িনয়িমত �কািশত হেতা | এেতা �েলা বছর �পিরেয় ৩৫ � স�ূণ� ও ৪ � অস�ূণ� ও উপন�াস
�কািশত হেয়েছ |

�ফলদুা ধারাবািহেকর মখু� চির� : এক� ধারাবিহক কখেনাই একজন ব�ি�েক িনভ� র কের গেড় �তালা যায় না টাই
এই ধারাবািহেকও তা অন�থা হয়িন | �ফলদুা ধারাবািহেকর তেপশর�ন িম� ওরেফ তাপেস বেলই যােক �ফলদুা
ডাকেতন | তেপশর�েনর বাবা িছেলন �ফলদুার কাকা | �ফলদুা �সই কাকার বািড়েতই থাকেতন | �সই বািড়� িছল
রজনী �সন �রাড , কলকাতা | যিদও এই বািড়�র �কােনা অি��ই িছল না | আর তাপেসর�ন িছেলন �ফলদুার ব�ু
বা স�ী | িতিন �ফলদুার যাবতীয় যা�া িলিপব� কের রাখেতন |
লালেমাহন গা�লুী বা লালেমাহন বাব ুিযিন হেলন �ফলদুার �ানি�য় ব�ু | যার ছ�নাম হেলা জটায়ু | িতিন
�রামা�কর উপন�াস িলখেতন | িতিন িছেলন একজন খুব ভােলা উপন�াস �লখক | িক� মানষু মা�ই ভুল হয় তাই
লালেমাহন বাবরু উপন�াস �লখার সময়ও িকছু ভুল হেতা , আর �সই সব ভুল িতিন �ফলদুােক িদেয় �ক কিরেয়
িনেতন | লালেমাহন বাবরু উপন�াস খ�ািত িছল পুেরা �দেশই |



এরপর আেস িসধুজ�াঠা | িযিন হেলন �ফলদুার বাবার ি�য় ব�ু | �ফলদুা তােক খুব ��া করেতন | এবং িসধুজ�াঠার
বিু� ও �ৃিতশি� িছল অপিরসীম | তাই �ফলদুা মােঝ মেধ�ই িবিভ� �� িনেয় হািজর হেতন িসধুজ�াঠার কােছ | আর
িসধুজ�াঠাও খু সহেজই �সই সব সমাধান কেরও িদেতন |
সব �শেষ মাগনলাল �মঘরাজ চির�� | মাগনলাল �মঘরাজ হেলা �ফলদুার িচর শ� | �ফলদুার সে� মাগ�ালাল
�মঘরােজর ৩ � ঘটনায় �মাকািবলা হয় তার |

�ফলদুার ব�ি�� : �ফলদুা িছেলন ২৭ বছর বয়সী একজন যুবক | যার উ�তা ৬ ফুেটর �বিশ | �ফলদুা িছেলন একজন
দ� মাশ�াল আ�� � | �ফলদুা িনেজেক সুরি�ত রাখার জন� এক� পেয়� ি� টু �কা� িরভলভার িনেজর কােছ
রাখেতন | �যটােক িতিন মজাক কের মগজা� বলেতন মােঝ মােঝ | �ফলদুা �গােয়�ািগির করেত কখেনা �দেশর
বাইেরও �যেতন | �ফলদুােক মােঝ মােঝ �গােয়�ািগির করার জন� �ােম , গে�ও �দখা �যত | িক� িতিন �যখােনই
�যেতন িতিন �সই জায়গার স�েক�  খুব পিরিচত হেয়ই �যেতন | িতিন সব সময় খুব সতক�  থাকেতন এই হেলা �ফলদুা
�বিশ�� |

�ফলদুার ব�ি�গত জীবন : �ফলদুার যখন ব�াস ৯ বছর তখিন তার বাবা ও মা মারা যান | িক� �ফলদুার বাবা
িছেলন একজন িশ�ক | �ফলদুার বাবা জয়কৃ� িম� ঢাকা কেলিজেয়ট �ুেল গিণত ও সং�ৃেতর িশ�ক িছেলন |
�যেহতু �ফলদুার বাবা ও মা �ছাট �বলায় মারা যায় তাই �ফলদুা তার কাকার কােছই মানষু হন | �ফলদুা ��েত
এক� �বসরকির সং�ায় কাজ করেতন | তারপর �সই কাজ �ছেড় িতিন �গােয়�ািগিরর কাজ �� কেরন | আর �সই
সে� �ফলদুার স�ী হেলা �তাপেস | িযিন খুব ধূ�পান করেতন | �ফলদুা িনয়িমত শরীরচচ� া করেতন | �ফলদুা খুব বই
পড়েত ভােলাবাসেতন এবং সামিয়ক খবরও রাখেতন যা একজন �গােয়�ার রাখা খুব জ�ির |
গ� ও উপন�াস : �ফলদুা ধারাবািহেকর সব �িল উপন�াস ও গ� �িল খুবই জনি�য় তাই �স�িল �জেন �নেবা

গ� - �ফলদুার �গােয়�ািগির , �কলাশ �চৗধুরীর পাথর- শারদীয় সে�শ পি�কায় ১৯৬৭ সােল �কাশ
পায় | �শয়াল-�দবতা রহস� ১৯৭০ সােল সে�শ পি�কায় �কাশ হয় | সমা�ােরর চািব ১৯৭৩ সােল শারদীয় সে�শ
পি�কায় �কািশত হয় | ল�েন �ফলদুা ১৯৮৯ সােল শারদীয় �দশ পি�কায় �কাশ পায় | �নেপািলয়েনর িচ� ১৯৮১
সােল শারদীয় সে�শ পি�কায় �কািশত হয় ইত�ািদ |
উপন�াস - গ�াংটেক গ�েগাল উপন�াস� ১৯৭০ সােল শারদীয় সে�শ পি�কায় �কাশ পায় | বাদশাহী আং�
১৯৬৬-১৯৬৭ সােল সে�শ পি�কায় �কাশ হয় | �সানার �ক�া ১৯৭১ সােল শারদীয় �দশ পি�কায় �কাশ পায় |
রেয়ল �ব�ল রহস� ১৯৭৪ সােল শারদীয় �দশ পি�কায় �কািশত হয় �ভৃিত |

চলি�ে� �ফলদুা : বত� মােন ১১ � কাহািনেক িনেয় �ফলদুার ওপর চলি�� ও ধারাবািহেকর িনম�াণ করা হেয়েছ | তার
মেধ� সত�িজৎ রায় �ারা পিরচািলত িকছু চলি�� হেলা �সানার �ক�া , জয় বাবা �ফলনুাথ | এবং বত� মােন সৃিজত
মেুখাপাধ�ায় �ারা �ফলদুার ওপর ওেয়ব িসিরজ িনম�াণ কাজ চলেছ | আর খুব জনি�য়তাও লাভ করেছ |

তথ� িবে�ষণ :
ক ) সত�িজৎ রােয়র সৃি� �ফলদুা এক� অমর সৃি� | যা কখেনাই ভুেল যাওয়ার নয় |
খ ) �ফলদুা চির��েক এমনভােব িনম�াণ করা হেয়েছ �যন িতিন বা�ব |
গ ) �ফলদুােক সত�িজৎ রায় বাঙািল িহেসেবই �দিখেয়েছন এর �থেক �বাঝা যায় সত�িজৎ রায় কতখািন মেন - �ােণ
বাঙািল িছেলন |
ঙ ) �ফলদুােক িনেয় আমােদর মেন �যন �ে�র �কােনা �শষ �নই |
চ ) �ফলদুােক িনেয় �ধু বাংলা ভাষােতই নয় আেরা অেনক ভাষােত চলি�� িনম�াণ করা হেয়েছ |
ছ ) সত�িজৎ রায় �ারা িনিম�ত �ফলদুা িক� ঘুরেতও খুব ভােলাবাসেতন |
জ ) �ফলদুা সা�িতক ব�াপােরও খুব ওয়ািকবহাল থাকেতন |
ঝ ) �ফলদুা সব সময় সতক� তা অবল�ন কেরই চলেতন |

সীমাব�তা : �ক�� িনম�ােণর সময় �য সকল সমস�া�িলর স�ুখীন হেত হেয়েছ �স�িল হেলা
ক ) �ফলদুা িনেয় িবশেদ বণ�না ছাড়া , সংি�ে�র মেধ� �কােনা বণ�না �নই |
খ ) �কােনা উপন�ােসই �ফলদুার স�েক�  সংি�� িকছু �নই |
গ ) �ফলদুা হেলন �বিচ�ময় ব�ি� তাই ওনার স�েক�  �বিচ�ময় িবষয়�িল আেলাচনা করা স�ব হয়িন |



ঘ ) �ফলদুােক িনেয় অেনক চলি�� িনম�াণ করা হেলও �সই সকল অিভেনতােদর িনেয় �কােনা আেলাচনা করা হয়িন |
ঙ ) �ফলদুার ওপর িনিম�ত চলি���িলেক িনেয়ও খুব �বিশ আেলাচনা স�ব হয়িন |

উপসংহার : �ধু বাংলা সািহেত�ই নয় �ফলদুা �গােয়�ােক িনেয় �য এেতা আেলাচনা হেব এবং এেতা পিরমােন
জনি�য়তা লাভ করেব ও সেব�া� �ােন থাকেব তা কখেনাই হয়েতা সত�িজৎ রায়ও �ভেব �দেখনিন | সািহত� জগেত
�ফলদুা একজন অসাধারণ মানষু | সত�িজৎ রায় সািহত� জগৎেক সব িদক িদেয়ই সম�ৃ কেরেছন |

সংগৃিহত তথ� : �য সম� জায়গা�িল �থেক তথ� সং�হ কের এই �ক�� িনম�াণ করা হেয়েছ �স�িল হল
�ফলদুা রচনা সম� |
বাঙািলর ভাষা ও সং�ৃিত |
�ফলদুা উইিকেপিডয়া (ই�ারেনট )
সত�িজৎ রায় উইিকেপিডয়া (ই�ারেনট )

কৃত�তা �ীকার :  �ফলদুা ও তার পয�ােলাচনা �ক�� িনব�াচেনর ��ে� আমার িবদ�ালেয়র িশ�ক ও িশি�কা গণ
আমােক �িত� ��ে� িবেশষভােব সাহায� ও পরামশ� িদেয়েছন | �স জন� আিম তােদর �িত ও আমার িবদ�ালেয়র
�িত কৃত� থাকেবা | এবং সত�িজৎ রায়েক জীবেনর পােথয় িহেসেব �মেন চলার অ�ীকাের আব� হলাম |

উ� মাধ�িমক বাংলা �ক� ৪ : বাংলা সািহেত� - নারায়ণ �দবনাথ ও তার ভূিমকা

ভূিমকা : নারায়ণ �দবনােথর বাংলা সািহত� জগেত ওনার অবদােনর অ� �নই , �নই �কােনা সীমানা | নারায়ণ
�দবনাথ সীমানার গি� �পিরেয়ও িদেয় �গেছন অেনক িকছু | উিন সািহত� জগৎেক নানা �বিচ�� , ভি�মায় ভের
িদেয়েছন | �ধু �বােড� র জন�ই �য কেরেছন তা নয় উিন �ছাটেদর জেন�ও কেরেছন অেনক িকছু | িতিন মানষু িছেলন
খুব সাধারণ , খুব সহেজই �য কােরা সােথই িমেশ �যেতন | নারায়ণ �দবনাথ িছেলন ব�মখুী �ণী �িতভাস��
একজন সাবলীল অসাধারণ ব�ি� |

�কে�র উে�শ� : নারায়ণ �দবনােথর �সে� এই �ক��র আমার মখু� উে�শ��িল হেলা
ক ) নারায়ণ �দবনাথ স�েক�  িব�ািরত তথ� জানা |
খ ) সািহত� জগেত ওনার অবদান�িল িনেয় আেলাচনা করা |
গ ) বত� মান সমােজ িশ�াথ�রা নারায়ণ �দবনােথর �থেক িক িক �হণ করেত পাের |
ঘ ) নারায়ণ �দবনােথর সািহত��িল কত টা �হণেযাগ�তা রােখ |
ঙ ) ওনার সািহত� জীবন আমােদর ওপর কত টা �ভাব �ফেলেছ টা িনেয় িব�ািরত আেলাচনা |
চ ) নারায়ণ �দবনােথর রচনা�িলর �াসি�কতা |
ছ ) িশ�মেন কত টা �ভাব িব�ার কেরেছন |

�কে�র ��� : �য�িল কারেণ নারায়ণ �দবনােথর �ক�� আমার মেন ���পূণ� মেন হল �স�িল
ক ) সািহত� জগেতর ন�� নারায়ণ �দবনাথেক জানা |
খ ) নারায়ণ �দবনােথর রচনাৈশলী স�েক�  িব�ািরত �ান হওয়া |
গ ) �কনই বা িতিন িশ�াথ�েদর মেন এেতা গভীরভােব জায়গা কের আেছন |
ঘ ) নারায়ণ �দবনােথর রচনাৈশলী অন� সািহিত�কেদর �থেক িভ� �কন |



�কে�র নীিত : নারায়ণ �দবনােথর এই �ক�� িনিদ�� িনয়ম ও নীিত �মেন �ক�না  করা হেয়েছ | এই �ক��
রচনার জন� নারায়ণ �দবনােথর জীবনী ও  রচনাবলী স�িক� ত অন�ান� বইেয়র ও ই�ারেনেটর সাহায� �নওয়া
হেয়েছ | �সই সব তথ��িল �ক িনেয় মািজ� তভােব  সািজেয় �ক��েক আমার �ারা এক নতুনমা�া �দওয়ার �চ�া করা
হেয়েছ |

�কে�র বণ�না : নারায়ণ �দবনাথেক আমরা জািন না এরকম হয়েতা �কউ �নই | নারায়ণ �দবনােথর স�েক� ই
আমরা এই �কে� জানেবা | বাঙািলর মেন ও বাংলা সািহত� জগেত িতিন মখু�তঃ একজন ব�া�িচ� িশ�ীকার িহেসেবই
িবখ�াত হেয়েছন | নারায়ণ �দবনােথর �ারা রিচত রচনা�িল হেলা হাঁদা - �ভাঁদা , নে� - ফে� , বাটুল িদ ��ট ,
ডানিপেট খাঁদ ু,  �কিমক�াল দাদ ু, �কৗিশক রায় ইত�ািদ জনি�য় ব��িচে�র িনম�াতা িতিন | িকেশারেদর জন� িতিন
িদেয় �গেছন �কতারা, িকেশার ভারতীর মেতা মহান কিম� | ২০২১ সােল নারায়ণ �দবনাথেক প�� পুর�াের
ভূিষত কের ভারত সরকার | ২০১৩ সােল পি�ম ব� সরকার �ারা সািহত� একােডিম ও ব�িবভূষণ পুর�াের
িবভূিষত হন |

আরি�ক জীবন : এই মহান কিম� দাতার জ� হয় ২৫ নেভ�র , ১৯২৫ সােলর হাওড়া �জলার িশবপুের | নারায়ণ
�দবনােথর আিদ বািড় বাংলােদেশ িছল িক� িতিন জে�র আেগই �ায়ীভােব িশবপুেরর বািস�া হেয় যান | নারায়ণ
�দবনােথর পািরবািরক �পশা িছল �ণ�কােরর | তাই িতিন �স সেবর মেধ�ও কা�কায�� করেতন | ১৯৪০ সােল
নারায়ণ �দবনাথ আট�  মহািবদ�ালেয় ৫ বছেরর জন� উপািধ অজ� ন করার জন� ভিত�  হন �কই িক� িতিন টা পুেরা
কেরনিন | �সখান �থেক �বিরেয় িতিন �যাগদান কেরন িব�াপন সং�ার কােজ | এবং িতিন �সই সময় �চুর ব�� হেয়
পেড়ন | িতিন চলি�� �পা�ার , �লােগা িনম�াতার কাজ �পেতন এবং িতিন টা খুব মন িদেয়ও করেতন | এর ফেল
ব�া�িচ� জগেতর স�েক�  ওনার ধারণা হেয় যায় |

কিম� জগেতর আিবভ� াব : নারায়ণ �দবনােথর বাংলা কিম� জগেত আগমন হয় �দব সািহত� ��র স�াদক
ম�লীর আ�েহ। ওনার �ারা রিচত �থম কিম� হেলা হাঁদা - �ভাঁদা | যা বাংলা ও বাঙািলর বেুক এক অন� মা�া এেন
�দয় | যা �কতারা নােমর �ছাটেদর পি�কায় িনয়িমত �কািশত হেতা | এবং এ� ৫৩ স�াহ ধের �কতারা পি�কায়
অিবরত �কাশ �পত | এরপর নারায়ণ �দবনাথ বাটুল িদ ��ট রচনা কেরন ১৯৬৫ সােল | এবং এ� িছল নারায়ণ
�দবনােথর জীবেনর �থম রিঙন কিমক ি�প | 2011 সােল নারায়ণ �দবনােথর সৃি� �িলেক লালমা� �কাশন ওনার
নােম নারায়ণ �দবনাথ কিম� সম� ��� আিবভ� াব কের |

নারায়ণ �দবনাথ ও িকেশার ভারতী : পরবত�েত নারায়ণ �দবনাথ িকেশার ভারতী পি�কার কােজ িনেজেক িনযু�
কেরন | এবং িকেশার ভারতী পি�কায় িতিন সৃি� কেরন �থম কিমক 'ম�ািজিশয়ান পটলচাঁদ' এ� িছল এক�
ধারাবািহক কিমক | �ধু এখােনই �থেম থােকনিন নারায়ণ �দবনাথ িতিন অসংখ� ব�া�িচ� এঁেকেছন |

রচনাৈশলী : নারায়ণ �দবনােথর রচনাৈশলী অন� সািহিত�কেদর তুলনায় িভ� | ওনার রচনাৈশলী িতিন িনেজর মেতা
কেরই করেতন এক কথায় বলেত �গেল িতিন �ত� | িতিন অন�েদর মেতা কােরা ভি�মায় �কােনা িকছুই রচনা
করেতন না | নারায়ণ �দবনােথর রচনার �বিশ�� হেলা িশ� মেন আন� �তির করা , বড়েদর মেন উৎসাহ �দান
করা | ওনার রচনা �য �কউ বঝুেত পাের | নারায়ণ �দবনােথর রচনার মেধ� আেছ িশ�া , আন� , উৎসাহ , আেছ
বড়েদর �িত ��া |

�িভ জগেত নারায়ণ �দবনাথ : নারায়ণ �দবনােথর �বিশর ভাগ ব�া�িচ� রচনা �িল �িভ �ত �দিশ�ত হেতা | এবং
ওনার কিম� ও ব�া�িচ� �িল বেড়া ও বা�ােদর মেধ� খুব জনি�য় িছল | সব �থেক �বিশ জনি�য়তা লাভ কের নে�
- ফে� |

নারায়ণ �দবনাথ ও বত� মান : বত� মােন �মাবাইেলর যুেগ আমরা অেনক িকছু �থেকই বি�ত | আজ �যখােন বা�ারা
�মাবাইেল �খলেত ব�� �সখােন নারায়ণ �দবনাথ আমােদর িদেয়েছন কিম� ও ব��িচে�র এক নতুন জগৎ ও আেলা |
ওনার ব�া�িচ� �িল বা�ােদর মেধ� খুব জনি�য় | উিন ধের �রেখেছন আমােদর িশ�ার জগৎেক | ওনার রিচত
কিম� �িল আমােদর �িত িনয়ত িশ�া িদেয়ই চেলেছ | বত� মােন নে� - ফে� , বাটুল িদ ��ট , হাঁদা - �ভাঁদা
ব�া�িচ� �িল খুব জনি�য় হেয় উেঠেছ | এবং এই সব কিম� �িল অনন� |



�য়াণ : ১৮ জানয়ুারী ২০২২ সােল নারায়ণ �দবনাথ ৯৬ বছর বয়েস বাধ�ক� জিনত কারেণ আমােদর �ছেড় চেল যান
|

উপসংহার : নারায়ণ �দবনাথ �ারা রিচত কিম� �িল ব� জনি�য় | বা�া �থেক বেড়া সবার মেন আনে�র উৎসাহ
�যাগায় | এবং িতিন জীবেনর �শষ পয�� সািহত� িনেয়ই িছেলন | নারায়ণ �দবনােথর মেতা সািহত�কার পাওয়া খুবই
কে�র | িতিন যা কের �গেছন টা িফিরেয় �দওয়া কখেনাই স�ব নয় িক� আমরা নারায়ণ �দবনােথর �ারা �দিশ�ত
পেথ অবশ�ই চলেত পাির |

কৃত�াতা �াপন : নারায়ণ �দবনাথ ও তার ভূিমকা �ক�� িনব�াচেনর ��ে� আমার িবদ�ালেয়র িশ�ক ও িশি�কা
গণ আমােক �িত� ��ে� িবেশষভােব সাহায� ও পরামশ� িদেয়েছন | �স জন� আিম তােদর �িত ও আমার িবদ�ালেয়র
�িত কৃত� থাকেবা | এবং নারায়ণ �দবনাথ �ারা �দিশ�ত পেথ এিগেয় চলার জন� অ�ণী ভূিমকা পালন করার �চ�া
অ�ু� রাখেবা |

ই �ান রাখেতন তা নয় িতিন রাজৈনিতক , সামািজক ও সাং�ৃিতক �ান খুব ভােলাভােবই রাখেতন | �েফসর হেলন
তী� বিু�মান , একজন একিন� �দশে�িমক , সনাতন ইিতহাসেক খুব ভােলাবাসেতন | ওনার মেধ� িছল না �কােনা
অহংকারেবাধ , িতিন িছেলন খুব সাধারণ মানষু �য কােরা সােথই সহেজই িমেশ �যেতন |

�কে�র উে�শ� : আমার কােছ �য সব কারেণ �েফসর শ�ুেক ���পূণ� বেল মেন হেয়েছ �সই মখু� উে�শ��িল হেলা
িন��প -
ক ) সত�িজৎ রায়েক জানা ও ওনার অবদান�িল স�েক�  অিভিহত হওয়া |
খ ) সত�িজৎ রােয়র রচনাৈশলী স�েক�  সম�ক �ান লাভ করা |
গ ) �েফসর শ�ু স�েক�  �ান লাভ |
ঘ ) �েফসর শ�ুর আিব�ার িনেয় অজানা তথ��িল জানা |
ঙ ) �েফসর শ�ুর অবদান �িল িক িক তা িনেয় আেলাচনা করা |

উ� মাধ�িমক বাংলা �ক� ৫ : �েফসর শ�ু

ভূিমকা : বাংলা সািহেত�র উ�লতম ন�� ও ব�িবধ �িতভার অিধকারী হেলন সত�িজৎ রায় | মলূতঃ সত�িজৎ
রায়েক আমরা একজন চলি�� িনম�াতা িহেসেবই জািন | িক� িতিন �ধুই চলি��কার িনম�াতাই িছেলন না একাধাের
িতিন িছেলন সািহিত�ক , �ািফক িডজাইনার , প�াকার , ব�া�িচ� িনম�াতা | সত�িজৎ রােয়র সব সািহত� �েলাই
ইিতহাস �তির কের �গেছ | আর এই সব ইিতহােসর মেধ� অন�তম চির� হল �েফসর শ�ু | বাঙািল ও বাংলার
জনমানেস �েফসর শ�ু খুবই জনি�য় এক� নাম | আর এই �েফসর শ�ুেক সৃি� কেরন মহান সািহিত�ক সত�িজৎ
রায় | �েফসর শ�ু যার পুেরা নাম হেলা �েফসর ি�েলােক�র শ�ু | িযিন হেলন ক�িব�ােনর িব�ানী | বাংলা সািহত�
জগেত ব�ল �চিলত ও জনি�য়  এক� নাম | �েফসর শ�ুর ওপর সত�িজৎ রায় অেনক�িল ধারাবািহক রচনা কের
�গেছন | ১৯৬১ সােল সত�িজৎ রায় �েফসর শ�ুেক সৃি� কেরন | �েফসর শ�ুর ওপর সত�িজৎ রায় ৩৮ �
ধারাবািহক এবং দঃুেখর িবষয় হেলা ২ � অপূণ� গ� িদেয় �গেছন | হয়েতা সত�িজৎ রায় �বেঁচ থাকেল �েফসর শ�ুর
ওপর আেরা অেনক অপূণ�তােক পূরণ কের িদেয় �যেতন | �যমন সত�িজৎ রায় িছেলন অেনক �িতভা স�� ব�ি�
�তমিন িতিন �েফসর শ�ুেকও ব�মখুী কের ফু�েয় তুেলেছন | �েফসর শ�ুর �ানভা�ার িছল িব�ৃত | িতিন ৬৯ �
ভাষা জানেতন | এবং �েফসর শ�ু �য �ধু িব�ােনর িবষেয়
চ ) এেতা বেড়া িব�ানী হেয়ও িতিন সাধারণ মানষু িছেলন |
ছ ) �েফসর শ�ুর মেধ� িদেয় �দশা�েবাধেক জাগৃত করা |
জ) আমরা িশ�াথ�রা �েফসর শ�ুর �থেক �য�িল িশ�ণীয় িবষয় �স�িল জানা |
ঝ ) িব�ান স�েক�  িব�ািরত �ান লাভ করা |
ঞ) ইিতহাস স�েক�  �ান অজ� ন করা |
ট) এবং আেরা অজানা িকছু স�েক�  �কৗতূহল দরূ করা |



�কে�র ��� : আিম �েফসর শ�ুর এই �ক��র ���েবাধ ভীষণভােব মেন কির | এই �ক�� িনব�াচেনর
����িল হল -
ক ) সত�িজৎ রায় ও ওনার কীিত�  �িল জানা |
খ ) �েফসর শ�ু কা�িনক চির� হেলও তা বা�েব ফু�েয় �তালার মেতা সািহত� �ান কতখািন থাকা উিচত |
গ ) সত�িজৎ রায় কা�িনক চির�েকও এেতা জনি�য় কের �তালার কারণ |
ঘ ) সেত�র স�ান করা |
ঙ ) সত�িজৎ রােয়র রচনাৈশলী স�েক�  �ান |
চ ) সত�িজৎ রায়েক সািহেত� আমরা আেরা �বিশ কের অনসুরণ করেত পারেবা |
ছ ) ক�িব�ান িনেয় �ান অজ� ন করা |
জ ) সািহেত� ক�িব�ােনর ভূিমকা |
ঞ) ছা� সমাজ ক�িব�ান িনেয় যা ভাবনা রােখ |
ট ) আমােদর বাংলায় ক�িব�ােনর ভূিমকা |

�কে�র নীিত : সত�িজৎ রােয়র এই �েফসর শ�ুর �ক�� পিরকি�ত িনয়ম ও নীিত �মেন �কি�ত করা হেয়েছ | এই
�ক�� রচনার জন� সত�িজৎ রােয়র রিচত �েফসর শ�ু ধারাবািহক সং�হ ও  রচনাবলী ,  �সার শ�ু স�িক� ত
অন�ান� বইেয়র সাহায� �নওয়া হেয়েছ | �স সব তথ��িল �ক িনেয় সুিনেয়ািজতভােব সংরচনা কের  �ক��েক এক
নতুনমা�া িনম�াণ করার �চ�া করা হেয়েছ |

�েফসর শ�ু : ব�ি�� ও চির� - �েফসর ি�েলােক�র শ�ু মােন �েফসর শ�ু একজন অত�� ভােলা মানষু | সত�িজৎ
রায় �েফসর শ�ু বাবরু জ�িদন ১৬ বেল উে�িখত কেরেছন �কই িক� �েফসর শ�ুর জ� সাল উে�খ কেরনিন |
�েফসর শ�ু বাবরু িপত িছেলন একজন খ�াতনামা আয়ুেব�িদক িগিরিডর িচিকৎসক | �েফসর শ�ু বাব ু�যমন খুব
ভােলা �লা িছেলন �তমিন ওনার িপতাও খুব ভােলা এবং ভ� ব�ি� িছেলন | �েফসর শ�ু বাবরু িপতা িবনা পয়সায়
�লােকেদর িচিকৎসা করেতন | িতিন �েফসর শ�ুেক ভােলােবেস িতল ুবেল ডাকেতন | �েফসর শ�ু বাবওু তার
িপতােক খুবই ভােলাবাসেতন িক� এই ভােলাবাসা �েফসর শ�ুর জীবেন দীঘ��ায়ী হয়িন | �েফসর শ�ুর িপতার নাম
িছল ি�পুের�র শ�ু | িক� িতিন মা� ৫০ বছর বয়েসই মতুৃ� বরণ কেরন | �েফসর শ�ুর �িপতামেহর নাম বটুেক�র
শ�ু ও তার এক খুড়তুেতা ভাইেয়র কথা উে�খ কেরেছন সত�িজৎ রায় এছাড়া আর �কােনা আ�ীয় - �জেনর কথা
উে�খ কেরনিন সত�িজৎ রায় | �েফসর শ�ু িছেলন অসাধারণ একজন �মধাবী , িবনয়ী ছা� | িতিন জীবেন কখেনাই
�থম ছাড়া ি�তীয় হনিন | �েফসর শ�ু মা� ১২ বছর বয়েসই মাধ�িমক পাশ কেরন তারপর িতিন ১৪ বছর বয়েস
কলকাতা িব�িবদ�ালেয়র অধীন� এক মহািবদ�ালয় �থেক আইএসিস কেরন | ১৬ বছর বয়েস িতিন পদাথ�িবদ�া এবং
রসায়নিবদ�ায় ডাবল অনাস� কেরন এবং িতিন খুব কম বয়েসই মা� ২০ বছর বয়েসই িতিন ��শ চাচ�  মহািবদ�ালেয়
িশ�কতার কােজ �যাগ �দন | এেতা িকছুর পেরও �েফসর শ�ু বাব ুিছেলন অিববািহত | এবং �েফসর শ�ু বাবু
িছেলন িনিভ� ক , সৎ , উদার , �দশে�িমক একিন� একজন মানষু | �েফসর শ�ু বাব ু�বদ , উপিনষদ , গীতা ও
অন�ান� শাে�র �িত অগাধ ��া রাখেতন | এেতা িকছুর পেরও �েফসর শ�ু বাব ুিক� ভূত - ��ত ও ত� - মং� �ত
িব�াসী িছেলন | যিদও িতিন �জ�ািতষ শাে� িব�াস রাখেতন না | িক� �েফসর শ�ু বাবরু নাম সারা িবে� �চিলত
িছল | �েফসর শ�ু বাবেুক িচনেতন না এমন �কােনা িব�ানী িছেলন না |  সুইিডশ আকােদিম অফ সােয়� �েফসর
শ�ু বাবেুক িবেশষ স�ােন স�ািনত কেরেছন | িতিন �ািজেলর রাটানটান ইনি��উট �থেক ড�েরট উপািধও লাভ
কেরিছেলন | �েফসর শ�ু বাবরু অিভ� ব�ি� িছেলন | কম�সূে� িতিন ব� জায়গা ঘুেরওেছন �যমন সুইেডন ,
আেমিরকা , �ািজল , ইংল�া� , জাপান , িত�ত ইত�ািদ �ধু িক তাই িগেয়েছন অজানা - অেচনা অেনক �ীেপও
এমনিক ম�ল �েহও িগেয়েছন িতিন | তাই �েফসর শ�ু বাবরু মেতা মহা�ানী ও পি�ত মানষু এই �িথবীেত দ�ুর |
�েফসর শ�ু বাবরু �ায়ী �কানা িনিদ�� িছল না | িতিন কখেনা কলকাতায় বা কখেনা বাইেরও থাকেতন |

তথ� িবে�ষণ : সত�িজৎ রায় ও �েফসর শ�ুেক িনেয় িবে�ষণ করেল �য তথ��িল পাওয়া যায় �স�িল হল িন��প -
ক ) মহান সািহিত�ক সত�িজৎ রােয়র �েফসর শ�ু হেলন অমর সৃি� |
খ ) সত�িজৎ রায় �েফসর শ�ুর মধ� িদেয় িতিন ভারেতর সং�ৃিতেক �দিখেয়েছন |
গ ) �েফসর শ�ুর ব�াপাের সংি�� �কােনা বণ�না সত�িজৎ রায় �দনিন বা �কাথাও তা পাওয়া যায়িন |
ঘ ) �েফসর শ�ুর মধ� িদেয় ক�িব�ােনর জগৎেক ফু�েয় তুেলেছন |
ঙ ) সত�িজৎ রায় তার �লখনীর মেধ� িদেয় �মেণর জগৎেকও তুেল ধেরেছন |



চ ) সত�িজৎ রায় �েফসর শ�ুর মধ� িদেয় �য সকল ধারাবািহক �িল িলেখেছন �স�িল হল �েফসর শ�ু ,
�ব�ামযা�ীর ডায়ির , শ�ু একাই ১০০ , ��ােফসর শ�ু ও হাড় , ��ােফসর শ�ু ও আ�য� পুতুল �ভৃিত |
ছ ) �েফসর শ�ু িব�ানী হেলও িতিন �বদ , উপিনষদ , শা�েক কখেনাই ভুেল যানিন |
জ ) িতিন সনাতন ধেম�র �িত িছেলন খুব িব�াসী |
ঞ) �েফসর শ�ু িছেলন একজন িনিভ� ক , উদার �কৃিতর মানষু |
ট ) �েফসর শ�ু সব সময় সেত�র স�ান করেতন |
ঠ) �েফসর শ�ু কম বয়েসই অিভ� ব�ি� হেয় উেঠিছেলন |
ড ) �েফসর শ�ু বই পড়েত খুবই ভােলাবাসেতন |

সীমাব�তা : �েফসর শ�ুর �ক�� িনম�ােণ �য সকল সমস�া�িল হেয়িছল �স�িল হল
ক ) �েফসর শ�ুর ব�াপাের সংি�� �কােনা বণ�না সত�িজৎ রায় �দনিন বা �কাথাও তা পাওয়া যায়িন |
খ ) সত�িজৎ রায় িতিন একজন িনেজই িবরাট সািহেত�র ভা�ার তাই তােক িনেয় �বিশ �লখা স�ব হয়িন |
গ ) �েফসর শ�ুর কত �িল িদক আমরা িনেত �পেরিছ তা আেলাচনা করা হয়িন |

উপসংহার : �ধু বাংলা সািহেত�ই নয় �েফসর শ�ুেক  িনেয় �য এেতা আেলাচনা হেব এবং এেতা পিরমােন জনি�য়তা
লাভ করেব ও সেব�া� �ােন থাকেব তা কখেনাই হয়েতা সত�িজৎ রায়ও হয়েতা ক�নাও কেরনিন  | সািহত� জগেত
�েফসর শ�ু একজন �দশে�িমক , সৎ , উদার , ��াবান মানষু | সত�িজৎ রায় সািহত� জগৎেক সব িদক িদেয়ই
সম�ৃ কের �রেখেছন |

সংগৃিহত তথ� : �য সম� জায়গা�িল �থেক তথ� সং�হ কের �েফসর শ�ুর �ক�� িনম�াণ করা হেয়েছ �স�িল হল
�েফসর শ�ুর রচনা সম� |
বাঙািলর ভাষা ও সং�ৃিত |
�েফসর শ�ু  উইিকেপিডয়া (ই�ারেনট ) |
সত�িজৎ রায় উইিকেপিডয়া (ই�ারেনট ) |

কৃত�তা �ীকার :  �েফসর শ�ু �ক�� িনম�ােণর ��ে� আমার িবদ�ালেয়র িশ�ক ও িশি�কা গণ আমােক �িত�
��ে� িবেশষভােব সাহায� ও পরামশ� িদেয়েছন | �স জন� আিম তােদর �িত ও আমার িবদ�ালেয়র �িত কৃত�
থাকেবা | এবং সত�িজৎ রায়েক জীবেনর পােথয় িহেসেব �মেন চলার অ�ীকাের আব� হলাম | এবং �েফসর শ�ুর
মেতা একজন িন�াবান , ��াবান ও আদশ�বান ব�ি� হওয়ার আ�াণ �চ�া চািলেয় যােবা |

উ� মাধ�িমক বাংলা �ক� ৬ : �দনা পাওনা নাটক (রবী�নাথ
ঠা�র)

অিভনেয়র চির��িল হেলা :
িন�পমা (নােট�র নািয়কা)
রামসু�র িম� ( িন�পমার িপতা) ওনার বয়স প�ােশর উপের । �পাশাক - আশােকই  দির�তারভাব �বাঝা যায়
এমন একজন মানষু। এবং িন�পমার ভাইেয়রা ও রামসু�র িমে�র  নািত ও নাতিনরা ।
রায়বাহাদরু ও তার �ী |
অপিরিচত একজন �লাক |
অপিরিচত একজন পিরচািরকা |
িবেয়র পুেরািহতমশাই |



িন�পমার িবেয়েত উপি�ত থাকা পিরিচত কেয়কজন �লাক |

ম� ও পিরেবশন  : -  স�ূণ� নাটক� দ ুভােগ উপ�ািপত করা হেব। �থম ভােগ থাকেব  রামসু�র িমে�র বািড়
এবং ি�তীয় ভােগ থাকেব  িন�পমার ��র বািড়র �স�। অ� িকছুর মধ� িদেয়ই নাটক�েক উ�াপন করা যােব বা
হেত পাের। রামসু�র িমে�র বািড় ও িন�পমার ��রবািড়েক �বাঝােনার জন� , িন�পমার ��রবািড়র জন� মে�
িকছু উ�ত বা দািম �চয়ার এবং  ভােলা মােনর �টিবল হেলই হেয় যােব । �চয়ার ও �টিবল�িল �যন নাটেকর পর
সিরেয় �নওয়া যায় বা �েয়াজেন ইে�মেতা জায়গায় সরােনা যায় তার ব�ব�া থােক বা করেত হেব |
অন�িদেক রামসু�র িমে�র বািড়র অিভনয়মে�র দশৃ�পটেক তুেল ধরার জন� সবক� িজিনস�েলােক সিরেয়
নাটকম�� একদম খািল করেত হেব | িক� আমােদর মেন রাখেত হেব রামসু�র িমে�র বািড়র দশৃ�েক �দখােনার
সময় ওনার বািড়র এমন দশৃ� তুেল ধরেত হেব �যন মেন হয় ওনার বািড়র সব িকছুর মেধ�ই দািরে�র িচ� িনি�ত
ভােব �বাঝােনা যায় | তাই �খয়াল রাখা দরকার রামসু�র িমে�র বািড়র িজিনস�েলা �যন পুরােনা হয় |

এবং অিভনয়মে�র দশৃ�পটেক �বাঝােনার জন� মে�র  মেধ� িকছু �েয়াজনীয় ব�ব�া থাকেব এবং দরকার হেল
অিভনয়ম�েক বেড়া ও �ছাট করা হেত পাের �সিদেকও নজর রাখেত হেব |

নাটেকর �থম ভাগ :-

রামসু�র িমে�র বািড় -  রামসু�র িম� ও ওনার মেতাই কেয়কজন �লাক বািড়র বারা�ায়  বেস আেছ।

রামসু�র িম� :  বঝুেল ভাই , পাঁচজন পুে�র পর যখন এক�  �মেয়  হেলা তখন আমরা খুব খুিশ হলাম | ভােলােবেস
তার নাম রাখলাম িন�পমা |

পিরিচত ব�ি� :  �তা দাদা , �নলাম নািক �তামার �মেয় িন�পমার িবেয়র খবর হি�েলা , �সটার খবর িক হেলা  ?

রামসু�র িম� :  িবেয় �ক হেয় �গেছ �য।

পিরিচত ব�ি� : িবেয় �ক হেয় �গেলা , িক বলেছা !

রামসু�র িম� : অেনক �খাঁজাখুিঁজ কেরিছ , অসংখ� পা�ও  �দখলাম। তবওু মেনর মেতা  পা� �কােনা মেতই পছ�
হয়িন। �শেষ বেড়া এক রায়বাহাদেুরর বািড়র এক�মা� স�ােনর  সে� স�� �ক কেরিছ। যিদও রায়বাহাদেুরর
স�ি�র �বিশর ভাগ অেনক �শষ হেয় �গেছ , তবওু জিমদােরর বািড় না �মেন উপায় �নই।

পিরিচত ব�ি� : তাও �কই বেলেছন।

রামসু�র িম� : িক� �ছেলপ� �থেক দশ হাজার টাকা পণ �চেয়েছ  ও আেরা িকছু দান এবং িজিনস �চেয়েছ । আিম
িকছু িবচার - িবেবচনা না কের রািজ হেয় �গিছ। এমন �ছেলেক �কােনা মেতই ছাড়া যােব না , �ক বললাম �তা ?

পিরিচত ব�ি� : �স �কই , িক� তাবেল এেতা টাকা ,এেতা খরচা তুিম �কাথ �থেক �জাগাড় করেব ও  কীভােব
�জাগাড় করেব ?

রামসু�র িম� : �জাগাড় করা হেয় �গেছ। িক�  পেণর ছয় - সাত হাজার টাকা এখনও �মটােত    বািক আেছ। ....
তেব কয়জনেক বেলিছ ,তবওু আশা কির িকছু একটা ব�ব�া হেয় যােব িন�ই।

ি�তীয় ভাগ : -



রামসু�র িমে�র বািড়েত। নাট�মে� এক� ছাতনাতলা বানােত হেব। চার� কলাগাছ ও িকছু ফুল - পাতার মালার
সাহায� িনেয়। এবং এখােন দেৃশ�র মেধ� নাটেকর �েয়াজনীয়তােক �ক� কের নানা কােজ ব�� িবিভ� ব�ি��িলেক
মে� উপি�ত করেত হেব সময়ানসুাের।
নাটক� �� করেতই পুেরািহত মশাই ছাতনাতলায় িবিভ� িজিনস �কঠাক করেত ব�� হেয় থাকেবন। তারপর ব��
হেয় বলেবন -

পুেরািহত মশাই : রামসু�র বাবেুক �ডেক , এবার পা�েক এবার এখােন আননু।

রামসু�র িম�বাব ু িক� পুেরািহত মশাইেয়র পােশই বেস িছেলন। িতিন �সই জায়গা �থেক যখনই উঠেবন তখনই
মে�র বাম িদক িদেয় রায়বাহাদরুবাব ুও তার পু� এবং িকছুজন বরযা�ীসহ অিভনয়মে�র দশৃ�পেট �েবশ করেবন।
তারপর রামসু�র িম� বরপ�েক �াগত  করেত এিগেয় যােবন।

রামসু�র িম� : এেসা এেসা বাবা , ( খুব িবনেয়র সােথ )

রায়বাহাদরুবাবরু পু� সামেন এিগেয়  যাি�েলা। তৎ�ণাৎ তার িপতা অথ�াৎ রায়বাহাদরুবাব ু তােক �যেত বারণ
করেলন।

রায়বাহাদরু : ( স�ানেক  উে�শ� কের )  থােমা ,  এবার ( রামসু�র িম�ােক  উে�শ� কের বেলন ) পেণর বাকী টাকা
আেগ �শাধ ক�ন , তারপর িবেয় িনেয় ভাবা হেব।

রামসু�র িম� ( রায়বাহাদরুবাবরু হাত - পা ধের কাতর �ের ) : আেগ �ভকাজটা িন�ার হেয় যাক তারপর আিম
আপনার পেণর টাকা িন�ই �শাধ কের �দব ।

রায়বাহাদরু ( রামসু�র িমে�র িবন� অনেুরাধ ত�াগ কের ) :পেণ�র  টাকা হােত না �পেল �ছেল  সভায় আসেব না |
�ছেল অথ�াৎ রায়বাহাদরুবাবরু স�ান : ( তৎ�ণাৎ বাবার  অবাধ� হেয় ) : এ�েলা কী হে� বাবা ?  �কনাকাটা -
দরদাম  আিম ওসব জািন না ,আিম িবেয় করেতই এেসিছ �তা , িবেয় কের তেবই এখান �থেক  যােবা।

রায়বাহাদরু ( �সই সে� পু� ও রামসু�র িম� িনেজর ব�ুর ওপর অিত অত�� �ি�ত হেয় বেলন ) : যা ইে� তুিম
বঝুেব।
( এই কথা বেল উিন নাট�ম� ছাড়েলন )

তারপর বর অথ�াৎ রায়বাহাদেুরর স�ান তার  িপতার চেল যাওয়ার দশৃ� িকছু সময় ধের �দখেত থাকেলা , এবং
তারপেরই  িববাহ সভায়  িনেজেক এিগেয় িনেয় �গেলা |

পিরিচত বরযা�ী ক  : �দেখেছন মশাই , আজকােলর স�ানেদর ব�বহার �কমন !
পিরিচত  বরযা�ী খ  : শা��ান , নীিত�ান বলেত এেকবােরই  িকছুই �নই , তাই ...

তৃতীয় ভাগ  :
রামসু�র িমে�র বািড়র দশৃ�। িববাহ  হেয় �গেছ। তাই  িবেয়র সভার �কােনা িচ�ই  মে�র মেধ� থাকা চলেব না।
অিভনয়মে�র দশৃ��েত �থেমর দেৃশ�র �যই  ব�ি�র সােথ রামসু�র িম� মােন িন�পমার বাবা কথা বলিছেলন �সই
ব�ি�র আবােরা আিবভ� াব ঘটেব এবং উপি�ত থাকেবন |
পিরিচত ব�ি� : রামসু�র �কমন আেছ �তামার �মেয় এখন ? খুবই ভােলা আেছ িন�ই ?

রামসু�র িম� : ( িনরাশ কে�র সুের বেলন  ) : না ভাই  ; িবেয় �তা হেলা �কই , তবওু আদেরর �মেয়টা আমার
িকছুেতই ভােলা �নই।



পিরিচত ব�ি� : এরকম �কন ? িক এমন হেলা বেলা �তা একটু ?

রামসু�র িম� : আিম মােঝ মােঝই �মেয়েক �দখেত তার ��রবািড় যাই �কই । িক� �সখােন আমার �মেয়র
�কােনা ���  �নই ভাই। চাকর�েলাও িনচু �চােখ �দেখ। আমার আদেরর �মেয় িন�পমার সােথ �ধু মা� পাঁচ
িমিনট �দখা করেত �দয় আমােক । আ�ীয়বািড়েত এমন অসহ� অপমান �তা সহ� করা যায়না ভাই।
�সই জন�ই আিম �ক  কের িনেয়িছ , পেণর আর বািক ছয় - সাত হাজার টাকা �যমন ভােবই �হাক খুব তাড়াতািড়
�শাধ করার �চ�া করিছ।
চতুথ� দশৃ� :
তৃতীয় দেৃশ�র সমান। তেব এবার পিরিচত ব�ি�� আেগ �থেকই বেস থাকেব না। উিন অিভনয়মে�র একিদক �থেক
আেরকিদেক যাওয়ার সময় রামসু�র িম�েক �ডেক ওনার সে� কথা বলেবন।

রামসু�র িম� : এই �য ভাই  রামসু�র �কাথায় যা� ?

পিরিচত ব�ি� : �সরকম �কাথাও যাি� না , ( রামসু�র িম�র িদেক অেনকটা এিগেয় এেস বেলন ) , ভাই �তামার
িক খবর বেলা �িন একটু।

রামসু�র িম� : িকছুই খবর ভােলা �নই ভাই , পেণ�র টাকাটা এখেনা পয�� �শাধ করেত পারিছ না। এেতা ঋেণর
�বাঝা �য পিরবার ও সংসার চালােনা খুবই কে�র হেয় যাে� িদন িদন।
তাই এখন ভাবিছ আমার �ছেলেদরেক না জািনেয়ই আমার এই বািড়টােকই �বেচ �দব বেল ভাবিছ তেব �দিখ িক করা
যায় যিদ অন� িকছু উপায় থােক।

পিরিচত ব�ি� : এবাবাঃ এসব িক বেলা ! তাহেল পিরবার ঘর সংসার িনেয় থাকেব �কাথায় ?

রামসু�র িম� : এই বািড়�  �বেচ িদেয় এই বািড়েতই ভাড়া থাকেত হেব মেন হয় .....
যিদ তা নাহেল িক  আর অন� �কােনা উপায় �নই ভাই আমার , আদেরর �মেয়টার দঃুখ - ক� আর �দখেত পারিছ
না। ....... �া�িড়র �থেক কাছ �থেক �েত�কটা িদন বাবার বািড়র নােম িন�া �েনই চেলেছ এবং  আর লিুকেয়
লিুকেয় �মেয়টা আমার �চােখর জল �ফেলই তার িদন কাটাে�। খুবই কে� �ায় িতন হাজার টাকা সুেদ ধার কের
িনেয়িছ। আজেক যােবা �সই পেণ�র টাকাটা িদেত। একটু হেলও �তা �মেয়টা আমার শাি� পােব।

প�ম দশৃ� :
রায়বাহাদেুরর বািড়র দশৃ�। অিভনয়মে� উপি�ত আেছ রামসু�র িম� এবং তার আদেরর একমা� �মেয় িন�পমা।

রামসু�র িম� : িকের মা �কমন আিছস ?

িন�পমা : বাবা আমােক এখােন একদম িকছুই ভােলা লাগেছ না। �তামার জামাইও এখন বাইের। তাই কেয়কিদেনর
জন� আমােক বািড় িনেয় চাল বাবা।

রামসু�র িম� : হ�াঁের মা, এবার �তােক আিম বািড় িনেয় যাব।

�ক এরকম  সময় রায়বাহাদরু ও তার �ী অিভনয়মে� �েবশ কেরন। এবং তােদর অিভনয়মে� �েবশ করা �দেখ
রামসু�র িম� উেঠ দাড়ান এবং িন�পমা �সখান �থেক চেল যায়।

রামসু�র িম� : ( হাত �জার কের অননুয় - িবনেয়র সােথ ) আে� , বলনু �বয়াইমশাই �কমন আেছন আপনারা ?

রায়বাহাদরু ও তার �ী  রামসু�েরর কথার ভােলাভােব �কােনা উ�র িদেলন না।



রামসু�র িম� : হ�াঁ , হ�াঁ �বয়াইমশাই , �সই পেণ�র টাকাটা বািক আেছ িক� �েত�কিদন মেন কির , িক� সময়কােল
আর �সভােব মেন থােক কই। �বয়াইমশাই আর ভােলাভােব মেন িক থােক , িদন িদন বেুড়া �তা হি� �য ( না চাইেতও
�জার কের হাঁসার �চ�া কেরন। )

তারপর খুব ি�ধা ভরা মেন  সংেকােচর সিহত িনেজর পেকট �থেক িতনখানা �নাট বার কের �বয়াইমশাইেয়র হােত
তুেল িদেলন।এবং �বয়াইমশাই �সই টাকাটা িনেয় �স�েলা �েন �দখেলন ও তারপর একটু  �হঁেস উঠেলন।

রায়বাহাদরু : থাক �বয়াইমশাই আমােক �মা করেবন , আিম এই সামান� িকছু টাকা িনেয় হাত গ� করেত পারেবা
না।

রামসু�র িম� : মন �থেক খুব �ভেঙ পড়েলন।

রামসু�র িম� : ( খুব ি�ধার সিহত বেলন ) : এরপেরর বার পুেরা টাকাটাই িনেয় আসেবা।

রায়বাহাদরু : ( �সই কথায় কান না িদেয় বেলন ) �বয়াইমশাই আপনার আেরা িকছু িক বলার আেছ ?

রামসু�র িম� : হ�াঁ , বলিছলাম , আমার �মেয়েক যিদ কেয়কিদেনর জন� বািড় িনেয় �যেত পারতাম ?

রায়বাহাদরু : না , তা আর এখন �কােনা ভােবই স�ব নয়।

রামসু�র িম� : কাঁপা কাঁপা কে� এবং হােত �সই পেণ�র িতন� �নাট আবারও পেকেট ঢুিকেয় রাখেলন।

ষ� দশৃ� :-
রামসু�র িমে�র বািড়র দশৃ�। অিভনয়মে� িতিন একাই  বেস আেছন রামসু�র। এরপর নাট�মে� �েবশ হেলা
রামসু�র িমে�র নািতর ।

রামসু�েরর নািত : দাদ ুআমার জন� গািড় িকনেত কেব যাে�া ? �খলা গািড় িনেত ?

রামসু�র িম� : িন��র ও হতবাক হেয় �চেয় থাকেলন।

রামসু�র িমে�র নািত : পূেজা �তা চেলই এেলা দাদ ু,  আমােক একটা �খলনা গািড় িকেন দাও না !

তারপর রামসু�র িমে�র এক নাতিনর �েবশ হেলা।

রামসু�র িমে�র নাতিন : পুেজায় �বেরােনার মেতা একটাও  ভােলা �কােনা কাপড় �নই আমার কাছ। দাও না দাদু
আমােক একটা ভােলা কাপড় িকেন !

রামসু�র িম� : ( অিত িবর�কর �ের বেলন ) উ�ফ যা না �তারা এখান �থেক , যাও  বলিছ !

রামসু�র িমে�র নািত ও নাতিন অিত িবষ�ভােব অিভনয়ম� �থেক ��ান কের। রামসু�র িম� মাথায় হাত িদেয়
�সখােনই বেস থাকেলন । �ক তারপর রামসু�র িমে�র িতন পুে�র আগমন ঘেট।

�থম স�ান : বাবা �তামার সােথ িকছু জ�ির কথা িছল ?

রামসু�র িম� : ( হতবাক চাউিনেত ) �তােদর আবার কী কথা িছল ?



ি�তীয় স�ান ( রামসু�র িমে�র কােছ এেস ) : বাবা তুিম যতই �গাপন �চ�া কেরা আমরা িক� সব �জেন �গিছ তুিম
এই বািড়টা িবি� কের িদেত চাইছ । একটুও  আমােদর কথা �ভেবছ িক ?

রামসু�র িম� : ( রাগ এর মিূত�  হেয় বেলন ) : �তােদর জন� আিম িক নরকগামী হব ? আমােক �তারা িক সত�
পালন করেত িদিব না ?
যাঃ সব�েলাই  িনক�ার দল , �বিরেয় যা এখনই �বকার সব .......

রামসু�র িমে�র স�ানরা সবাই পু�রা  অিভনয়ম� �থেক �বিরেয় �গেলা |

রামসু�র িম� : না ,�যভােবই �হাক সব নাগােলর বাইের যাওয়ার আেগই  আমােক িকছু কের হেলও আজেকই
�বয়ানমশাই বািড়েত পেণ�র টাকাটা �পৗঁেছ িদেতই হেব। বািড়টা �তা �বচা  হেয়ই �গেছ। এই অপদাথ� �েলা �তা
এখেনা জােনই না। জানেলও �য িক করেব ?  নাহ , না , আমােক আজেক িকছু একটা করেতই হেব।

স�ম দশৃ� :-
রায়বাহাদরু মশাইেয়র বািড়। এক চাকর  অিভনয়মে� পের থাকা আসবাবপ��িল পির�ার করিছেলা। বকুফুিলেয়
রামসু�র িমে�র আগমন ঘেট।

রামসু�র িম� : ( চাকেরর উে�েশ� বেলন ) �বয়াইমশাই আজ বািড়েত �নই নািক ?

চাকর� অবাক দিৃ�েত তািকেয় এবং িন��রভােব থােকন। এই সময় অিভনয়মে� িন�পমার আগমন ঘেট।

িন�পমা : এিক ! বাবা তুিম কখন এেল ?

( এই কথা বলা মা�ই  অিভনয়মে� রামসু�র িমে�র িতন স�ান এবং নািত ও নাতিনর আগমন হয়। সবাই
হাঁফাে�। )

�থম স�ান : বাবা তুিম এসব িক করেল ! আমােদর সবাইেক �য এবার পেথ বসােল।
ি�তীয় স�ান : বাবা আমরা সব �জেন �গিছ , তুিম বািড় �বেচ িদেয়েছা।
তৃতীয় স�ান : বািড় িবি�র �সই টাকা�িল তুিম িন�পমার ��রবািড়েত কন�াপণ িদেত এেসছ তাই �তা !

িন�পমা ( তার বাবার উপর িচৎকার কের ওেঠ ) : এ'িক বাবা তুিম িক কেরেছা এসব , বাবা ! তুিম যিদ আর এক
পয়সাও  আমার ��রবািড়েত দাও তাহেল আর তুিম আর আমােক কখেনাই �দখেত পােব না �তামার িদিব� িদেয়
বললাম |

রামসু�র িম� : িছ: মা , অমন কথা বলেত �নই �র। এই পেণ�র টাকাটা যিদ আিম নাই বা িদেত পাির তাহেল �তা
�তার বাবার অপমান �র , আর �তার �তা বেটই।

িন�পমা : না বাবা , টাকা যিদ দাও , তাহেলই অপমান। আমার িক �কােনা মান - ময�াদা বলেত িকছু �নই। আিম িক
�ধু একটা টাকার �বাঝা , যত�ণ টাকা আেছ , তত�ন আমার দাম !
না বাবা , এই টাকা িদেয় তুিম আমােক আর অপমান �কােরা না। আর তাছাড়া , আমার �ামী �তা এই টাকা চায় না।

রামসু�র িম� : তা হেল �তা �তামােক বািড়েত �যেত �দেব না , মা।

িন�পমা : না �দয় যিদ �তা িক করেব বেলা। তুিমও আর িনেয় �যেত �চও না বাবা।

অ�ম দশৃ� : -
িন�পমার ��রবািড়েত : মােন রায়বাহাদরু মশাইেয়র বািড়। অিভনয়মে� রায়বাহাদরুমশাই এক� �চয়াের বেস
আেছন। �ক এমন সময় ওনার �ী হ�দ� হেয় অিভনয়মে� আগমন করেলন।



রায়বাহাদেুরর �ী : �েনছ �গা ?
রায়বাহাদরু : কী হেয়েছ বেলা ?
রায়বাহাদেুরর �ী : �বৗমার বাবা আজেক পেণ�র টাকা িদেত এেসিছল। িক� �তামার �বৗমা তার বাবােক বেলেছ
পেণ�র টাকা িদেল নািক তার অপমান হে�।
রায়বাহাদরু :  �সিক কথা , এত বড় কথা ! আমােদরেক এইভােব অপমান করেছ !
পিরিচত পিরচািরকা : িগি�মা , আপনার বড় �বৗমার শরীরটা খুব খারাপ কেরেছ , মেন হে� ডা�ার ডাকেত হেব।
রায়বাহাদেুরর �ী : য�সব নাটক , �কােনা িকছু ডা�ার �দখােনার �েয়াজন �নই।
( পিরিচত পিরচািরকা �সখান �থেক �বিরেয় যায় ও িকছু�ন পর অত�� ভীত স�� হেয় িফের আেস। )
পিরিচত পিরচািরকা : িগি�মা , ( কা�ার সুের বেল ) িন�পমা আর �নই �গা......

নবম দশৃ� : -
রায়বাহাদরুমশাইেয়র বািড়। অিভনয়মে� রায়বাহাদরুমশাই এক� �চয়াের বেস �থেক । এবং পােশ ওনার �ী।
রায়বাহাদরু : �দখেল �তা িগি� , িন�পমার �া� - শাি� িকরকম ধুম - ধাম কের িদলাম। পুেরা �জলায় ধন� ধন�
করেছ সবাই । চ�ন কােঠর িচতা - �দেখেছ এই এিরয়ার  কাউেক ? (�স� হেয়) এরকম বেড়া কের �া� �ধুমা�
রায়বাহাদরু বািড়েতই স�ব।

রায়বাহাদেুরর �ী : তা আর বলেত বািক আেছ ! ও হ�াঁ , �খাকােক িচ� িলেখ দাও , তার জন� আবার নতুন কের
�মেয় �দখা চলেছ , এবার িবশ হাজার টাকা পণ হােত - নােত আদায় করেত হেব।

উ� মাধ�িমক বাংলা �ক� ৭ : নারায়ণ গে�াপাধ�ায় সৃ� �টিনদা
ভূিমকা : নারায়ন গে�াপাধ�ায় বাংলা সািহত� জগেতর এক� উ�ল ও অিব�রণীয় নাম | বাংলা সািহত� জগেত
ওনার অবদান কখেনাই ভুলার নয় | নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র মেতা ব�ি� ও �লখক খুেঁজ পাওয়া খুব ক�ন | নারায়ণ
গে�াপাধ�ায় �ছাটেবলা �থেকই পড়া�না ও �লখােলিখ খুবই ভােলাবাসেতন | �যেহতু িতিন �ছাট �থেকই �লখােলিখ
করেতন তাই তার �লখা পয়লা িশ� মািসক পি�কা �তও িতিন িনয়িমত িলখেতন | সা�ািহক �দশ পি�কা �তও িতিন
সুন�র জান�াল িলখেতন | নারায়ণ গে�াপাধ�ায় �ছাট ও বেড়া সবার জন�ই িতিন িলখেতন | নারায়ণ গে�াপাধ�ায় ৪
�ফ�য়ারী ১৯১৮ সােল অিবভ� বাংলােদেশর িদনাজপুর �জলায় জ� �হণ কেরন | নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র িপতা
িছেলন একজন পুিলশ কম�কত� া ওনার িপতার নাম হেলা �মথ নাথ গে�াপাধ�ায় | নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র �য়াণ হয়
পি�ম বে�র রাজধানী কলকাতায় ৮ নেভ�র ১৯৭০ সােল | নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র সািহত� জগেতর িবখ�াত সৃি�
�টিনদা উপন�াস | যা বাংলা সািহত� জগেত �ণ�া�ের �লখা হেয় থাকেব |

�কে�র ��� :
ক ) নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র অবদান স�েক�  জানা |
খ ) নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র �রচনৈশলীেক জানা |
গ ) নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র ভাবধারা ও িবচার স�েক�  সম�ক �ান লাভ করা |
ঘ ) �টিনদা ও তার স�েক�  জানা |
ঙ ) �টিনদা উপন�ােসর উ�াবন এর ইিতহাস |
চ ) বাংলা সািহেত� �টিনদার ��� |
ছ ) বাংলা সািহত� জগেত �টিনদার জনি�য়তার কারণ |



�কে�র নীিত : নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র সৃ� �টিনদা এই �ক�� িনিদ�� িনয়ম ও নীিত অনসুরণ কের �কি�ত করা
হেয়েছ | এই �ক�� রচনার জন� নারায়ণ গা�পাধ�ােয়র রচনাবলী ও �টিনদা সম� এবং অন�ান� পাঠ� পু�েকর
সাহায� �নওয়া হেয়েছ | �যখান �থেক এই উৎস �িল �নওয়া হেয়েছ �সই সম� উৎস �িল �ক যথাযথ ভােব সািজেয়
রচনা� িনম�াণ করার আ�াণ �চ�া করা হেয়েছ |

�ক� �পায়ণ : �টিনদা বাংলা সািহেত�র এক� িবখ�াত ও খুব জনি�য় নাম | নারায়ণ গে�াপাধ�ায় �ারা সৃ� �টিনদা,
এই কা�িনক চির��েকও �যন আমােদর সামেন বা�ব কের তুেল ধেরেছন | নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র রচনাৈশলী খুবই
সহজ ও সরল িতিন ক�নার জগৎেকও বা�ব করার মেতা �মতা রােখন | ভজহির মখুাজ� �জক ভােলােবেস সবাই
�টিন বা �টিনদা বলেতা |  �টিনদার বাস�ান হেলা পটলডাঙার উ�র কলকাতায় �য যুবক �ছেলেদর �নতা এক কথায়
বলেত �গেল �টিনদা যুবক �ছেলেদর �নতৃ� �দন করেতন | �টিনদা পড়ােশানায় খুব একটা ভােলা িছল না তেব �স িছল
খুব বেড়া মেনর অিধকারী | কােজর িদক �থেক �স কখেনাই িপিছেয় থাকেতা না | �ধু পড়ােশানােতই কমেজার িছল
�স | �টিনদা সাত বার পরী�া �দওয়ার পর মাধ�িমক পরী�া পাশ কেরিছল | �টিনদা িবখ�াত িছল কারণ তার নাকটা
িছল খুব উঁচু | পাড়ার মেধ� �টিনদােক ছাড়া কােরাই �যন ভােলাই লাগেতা না | �টিনদা পড়ােশানােত ভােলা নয় �কই
িক� কােরার িবপেদ �টিনদা সব সময় এিগেয় থাকেতা | মেুখ থাকেতা না �াি�র �কােনা ছাপ | িদন - রাত যার যখিন
�কােনা িবপদ �হাক না �কন কাউেক পাওয়া না �গেলও �টিনদােক সব সময় পাওয়া �যত | �টিনদা �খলার মােঠও খুব
ভােলা �খলেতা | ফুটবেলর মােঠ �যমন তার �কােনা জিুড় �মলা ভার িছল �তমিন ি�েকটেকও খুব ভােলাবাসেতা ও
খুব ভােলা �খলেতনও | পাড়ার �ছেলেদর যখন গ� �শানােতন তখন �টিনদার �থেক ভােলা আর �কউ গ� �শানােত
পারেতা না | �টিনদার িবেশষ �ণ হেলা �স সবার কােছই িছল ি�য় | তার িবখ�াত সংলাপ হেলা  'িড-লা �াি�
�মিফে�ািফিলস ইয়াক ইয়াক' | নারায়ণ গে�াপাধ�ায় ১৯৫৭ সােল �টিনদার ওপর �থম উপন�াস �লেখন অভু�দয়
�কাশ মি�র ��াগার �থেক যার নাম �দয় "চার মিূত� " | চার মিূত�  �কাশ পাওয়ার �ক ৩ বছর পর ১৯৬০ সােল
আবারও অভু�দয় �কাশ মি�র ��াগার �থেকই চার মিূত� র অিভযান উপন�াস� �কািশত হয় |এবং এখােনই জানা
যায় �টিনদার আিধকািরক নাম ও �টিনদার জনি�য় সংলাপ | �টিনদার ওপর নারায়ণ গে�াপাধ�ায় অেনক �িল
উপন�াস িলেখেছন �স�িল হেলা চার মিূত�  , চার মিূত� র অিভযান , ক�ল িন�ে�শ , ঝাউ বাংেলার রহস� , �টিনদা
আর িস�ুেঘাটক | িক� দঃুেখর িবষয় হেলা �টিনদার অেনক অসমা� গ� �েলা সমা� না িতিন আমােদর �ছেড় চেল
যান | তাই পাঠকেদর মেন �টিনদােক িনেয় রেয় যায় নানা �� এবং তারপর �সই �টিনদার গ� �েলােক স�ূণ� করার
কােজ হাত �দন ওনার �ী | ওনার �ীর �লখা উপন�াস হেলা �টিনদার আজলাভ এবং �বশ কেয়ক� �ছাট গ� |

�টিনদােক িনেয় �ছাট গ��িল : �টিনদা ওরেফ ভজহির মখুািজ� েক িনেয় অেনক �িল �ছাট গ�ও �লেখেছন নারায়ণ
গে�াপাধ�ায় | �স�িলও বাংলা সািহেত� খুবই জনি�য় হেয় রেয়েছ , �যমন ঢাউস , এক� ফুটবল ম�াচ , পেরর
উপকার কিরও না , সাংঘািতক , �ক�িকর ল�াজ , কাঁকড়ািবেছ , ক�ােমাে�জ , �টিনদা আর ইেয়িত �ভৃিত �ছাট
গ��িলর  খুব চািহদা |

নাটক : সািহত� জগেতর সািহিত�ক নারায়ণ গে�াপাধ�ায় কা�িনক �টিনদােক িনেয় িতিন এক� নাটকও রচনা
কেরেছন | �সই নাটক�র নাম হেলা 'পেরর উপকার কিরও না' | এই নাটেক নাট�কার নারায়ণ গে�াপাধ�ায় �টিনদােক
�টিনদা �েপ উপ�ািপত কেরনিন বরং িতিন �টিনদােক ভজহির নােমই উপ�াপন কেরেছন | এছাড়াও নাটেকর মেধ�
আর �য সকল চির��িল আেছন তারাও �টিনদােক , �টিনদা নােম না সে�াধন কের ভজাদা নাম ধের সে�াধন
করেতন | আসেল এই নােম সে�াধন করা মােন �টিনদােক স�ান িদেতন |

�টিনদােক িনেয় অন� জগৎ�িল : �টিনদা �য �ধু সািহত� জগেতই সীমাব� তা িক� নয় | �টিনদা এেতা টাই
জনি�য়তা লাভ কেরেছ �য �টিনদােক িনেয় রিচত হেয়েছ আেরা অেনক িকছু �যমন কিম� , চলি�� এমনিক
ব�া�িচ�ও  |  �টিনদার কিম� �িল ��েত আন�েমলােতও �কাশ করা হেতা পরবত�কােল �সই কিম��িল এেবলা
পি�কােতও �কাশ পায় এবং িনয়িমত �কাশ �পেতা আর �চ� পিরমােন জনি�তাও লাভ কেরিছল এই �টিনদার
কিম� |

অিভনয় জগৎ : নারায়ন গে�াপাধ�ায় সৃ� �টিনয়াদর ওপর অেনক�িল চলি�� িনম�াণ হেয়েছ | ১৯৭৮ সােল চারমিূত�
নােমর এক� চলি�� �কাশ পায় �সই চলি�ে� �টিনদার ভূিমকােত অিভনয় কেরেছন িচ�য় রায় | চারমিূত� র



অিভযান কািহনীেক অবল�ন কের 2011 সােল �টিনদা নােমর এক� চলি�� �কাশ করা হয় �যখােন �টিনদার
ভূিমকায় অিভনয় কেরন �ভাশীষ মেুখাপাধ�ায় |

�কে�র উে�শ� : নারায়ণ গে�াপাধ�ায় সৃ� �টিনদা �ক��েক �বেছ �নওয়ার আমার একমা� উে�শ� �িল হেলা -
ক ) নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র সৃি� ও অবদান�িল তুেল ধরা |
খ ) নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র রচনাৈশলীর মাধ�েম আমােদর রচনাৈশলীেকও িবকাশ করা |
গ ) একজন মহান সািহিত�েকর মহান সৃি�েক জানা |
ঘ ) অন� সািহিত�কেদর �থেক নারায়ণ গে�াপাধ�ায় আলাদা �কন তা �বাধ হওয়া |
ঙ ) �টিনদার মেধ� িদেয় আমােদর �বাধশি�েক বিৃ� করা |
চ ) �টিনদার মধ� িদেয় আমরাও �যন �কােনা িকছু কােজ িপিছেয় না থািক তার জন� �চ�ারত হওয়া |

তথ� িবে�ষণ : নারায়ণ গে�াপাধ�ায় ও �টিনদােক িনেয় আেলাচনা করেল �য সকল তথ��িল উেঠ আেস �স�িল হেলা
-
ক ) নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র রচনাৈশলী সব ধরেনর মানষুেকই ম�ু কের |
খ ) নারায়ণ গে�াপাধ�ায় সৃ� �টিনদােক এতটাই জনি�য় কের �তােল �য তােত চলি�� িনম�াণ করেত বাধ� হেয় যায় |
গ ) �টিনদা পড়া�নায় ভােলা নাহেলও মানষু িহেসেব �স খুবই ভােলা |
ঘ ) �টিনদা খুব বেড়া মেনর ব�ি� |
ঙ ) �টিনদা উদার �কৃিতর �লাক |
চ ) �টিনদা সবার িবপেদ সব সময় সাহায� করেত উৎসুক থােকন |
ছ ) �টিনদা খুব ভােলা গ� বলেতন |
জ ) �টিনদা একজন খুবই ভােলা উ�মােনর �খেলায়াড় |

সীমাব�তা : নারায়ণ গে�াপাধ�ায় সৃ� �টিনদা �ক��েত �য সকল সীমাব�তা�েলা রেয়েছ �স�িল হেলা -
ক ) নারায়ণ গে�াপাধ�ায় একজন মহান সািহিত�ক ওনার সািহত� জগৎ অেনক বেড়া তাই তােক িনেয় খুব �বিশ
আেলাচনা করা স�ব হয়িন |
খ ) �টিনদার জ� কেব হেয়িছল �স ব�াপাের নারায়ণ গে�াপাধ�ায় িবেশষ িকছু বেলনিন |
গ ) �টিনদার িবদ�ালয় জীবন �কমন �কেটিছল �স ব�াপােরও িকছু �লেখনিন |
ঘ ) �টিনদার বাবা - মা কেব মারা �স িনেয় িকছু �নই |
ঙ ) �টিনদার সংসাের �ক �ক িছল তাও স�ক জানা যায়িন |

উপসংহার : নারায়ণ গে�াপাধ�ায় সৃ� �টিনদা �য বাংলা সািহেত� এেতা জনি�য়তা লাভ করেব তা সিত� ভাবার িবষয়
| বাংলা ও বাঙািলর মেন �টিনদা মােনই নারায়ণ গে�াপাধ�ায় | নারায়ণ গে�াপাধ�ায় িযিন ক�নােকও বা�ব কিরেয়
িদেত পােরন | িতিন ক�না জগৎ �থেক অেনক উপের | নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র �টিনদা ইিতহাস সৃি� কের �গেছন যা
আগামী �জ�েক সািহত� জগেত উৎসাহ �যাগােব | সািহত� জগেত নতুন উজ� া সৃি� করেব | আগামী ভিবষ�ৎেক
পেথর আেলা খুজঁেত সাহায� করেব | তােদর বাঁধার হাত �থেক বাঁচােব | এবং নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র সািহত� িচরকাল
বাংলার সািহত� জগৎেক এক নতুন আেলার িদশা এেন �দেব ও িশ�া জগেতর অিব�রণীয় কৃিত� হেয় থাকেব |

সংগৃিহত তথ� : �য সম� জায়গা�িল �থেক তথ� সং�হ কের নারায়ণ গে�াপাধ�ায় সৃ� �টিনদা  �ক�� িনম�াণ করা
হেয়েছ �স�িল হল
�টিনদা সম� |
বাঙািলর ভাষা ও সং�ৃিত |
নারায়ণ গে�াপাধ�ায় ম�ু িব�েকাষ
�টিনদা ম�ু িব�েকাষ

উ� মাধ�িমক বাংলা �ক� ৮ :  শরিদ� ুবে��াপাধ�ায় - জীবন ও সািহত� �সবা



ভূিমকা : বাংলা সািহত� জগেত ও বাঙািলর মেন - �ােণ �যমন সত�িজৎ রায় বেস আেছন �ক �তমিন শরিদ�ু
বে��াপাধ�ায় জায়গা কের িনেয়েছন | শরিদ� ুবে��াপাধ�ায় িছেলন একজন মহান সািহিত�ক ও �লখক | িতিন
চলি�� জগেতও িনেজর অবদান িদেয় �গেছন | িতিন বাংলা ও বাঙািলর বেুক জায়গা কের িনেয়েছন এবং আমােদর
সকলেকই গিব�ত কেরেছন | শরিদ� ুবে��াপাধ�ায় অেনক�িল চলি�ে� গ� িলেখেছন |


