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পদ্য: ‘স িঁস়ি’ -  ুকান্ত ভট্টাচার্য 

 

১।ক) আল োচ্য অংশটি ককলশোর ককি সুকোন্ত ভট্টোচ্োলযের রকচ্ত ‘কসিঁক়ি’ ককিতোটি থেলক থেওযো 
হলযলে। 

আল োচ্য অংলশর িক্তো হল ে কসিঁক়ির প্রতীলক সমোলের গকরি থেলে-েোওযো থশোকিত, কেপীক়িত 
মোেুলির হলয স্বযং ককি। 

 

ে) আল োচ্য অংলশ ‘থতোমোলের’ ি লত সমোলের শীলিে কশেরিোসী অহংকোরী ধকেক অকভেোত 

ি়িল োক স্বোেেপর থেেীলের থিোঝোলেো হলযলে। যোরো যুগ যুগ ধলর গকরি মোেুিলের েোটিলয কেলেরো 
মুেোফো  োভ কলরলে। যোরো সমোলের উচ্চলেণীর অেেোৎ উপরত োর মোেুি কহসোলি পকরকচ্ত আল োচ্য 
অংলশ তোলের ‘থতোমোলের’ ি ো হলযলে।  

 

গ) আল োচ্য অংলশ সমোলের শীলিে কশেরিোসী অহংকোরী অকভেোত ি়িল োক স্বোেেপর থেেীলের 
‘গলিেোদ্ধত অতযোচ্োরী’ ি োর কোরণ হ  এইসি থেণীর মোেুলিরো গকরি মোেুলির পকরেলমর ফস  
কেলের পর কেে কেলেলের ঘলর তুল  চ্ল লে। এইসি গকরি মোেুিলের কোিঁলধ ভর কলরই ি়িল োলকরো 

ঐশ্বলযের শীলিে উলেলে। ককির মলত মোেুি থযমে কসিঁক়ি থিলয উপলর উলে যোয থতমকে ি়িল োকরো 
গকরিলের পী়িে কলর, তোলের মোক়িলয আলরো ধেী হলয ওলে আর কেলচ্ পল়ি েোলক থেলত েো 
পোওযো, তোলের পেোঘোলত ক্ষত-কিক্ষত গকরি মোেুলিরো। ি়িল োলকরো কসিঁক়ির প্রতীলক গকরি মোেুিলের 

িযেো, েুুঃে থিোলঝেো। ককির মলত তোরো সুলকৌশল  থেলক কেলত চ্োয তোলের অতযোচ্োলরর কচ্হ্ন এিং 
তোলের অহংকোরী, গকিেত রূপটিলকও তোরো আিৃত কলর রোলে থমকী ভোল োমোেুিীর মোধযলম।  

 

ঘ) আল োচ্য অংলশ িক্তো অেেোৎ কসিঁক়ি রূলপ কিলরোহী থচ্তেোয উদ্বুদ্ধ ককি মলে কলরে থয কচ্রকো  

এইভোলি কেলেলের অতযোচ্োলরর কোকহেীলক ি়িল োলকরো থগোপে রোেলত পোরলি েো। এককেে তো সমগ্র 
পৃকেিীর কোলে প্রকোকশত হলয প়িলি। তোরোও এককেে মুে েুিলর প়িলি এই মোটির িুলক গলিেোদ্ধত 

থমোঘ  সম্রোে হুমোযুেও থযমে পল়িকে । ককি িল লেে অতযোচ্োর সহয করলত করলত অিলহক ত, 
 োকিত মোেুিগুক ও এককেে প্রকতিোলে মুের হলয উেলি। থসকেে-ই থভলে প়িলি ধকেক থেেীর 
সুলের সোম্রোেয এিং উত্থোে ঘেলি থেলে েোওযো গকরি, অিলহক ত অতযোচ্োকরত মোেুলির, তোরোই 
গ়িলি েতুে সমোে।  

 

২/ক) আল োচ্য অংশটি ককলশোর ককি সুকোন্ত ভট্টোচ্োলযের রকচ্ত ‘কসিঁক়ি’ ককিতো থেলক থেওযো হলযলে।  



    আল োচ্য অংলশ ‘আমরো’ ি লত কসিঁক়ির প্রতীলক সমোলের গকরি থেলে-েোওযো থশোকিত, 
কেপীক়িত মোেুলির কেো ি ো হলযলে।  

 

ে) কিলরোহী থচ্তেোয উদ্বুদ্ধ ককি িল লেে থয সমোলের গকরি থশোকিত থেণীর মোেুলিরো েোলে থয 
পৃকেিীর কোলে কচ্রকেে চ্োপো েোকলি েো িকিত থেণীর অতযোচ্োর,  োিেো, িিেো ও মোেকিক 
অিমোেেো।  

 

গ) ককি িল লেে সমোলের গকরি থেলে-েোওযো থশোকিত, কেপীক়িত মোেুলিরো সমোলের শীলিে 

কশেরিোসী অহংকোরী ধকেক থেণীর অতযোচ্োরলক সোিধোে কলর কেলযলে। গকরি থেণীর মোেুলিরো 
িল লে থয কচ্রকো  এইভোলি কেলেলের অতযোচ্োলরর কোকহেীলক ি়িল োলকরো থগোপে রোেলত পোরলি 

েো। এককেে তো সমগ্র পৃকেিীর কোলে প্রকোকশত হলয প়িলি। তোরোও এককেে মুে েুিল়ি প়িলি এই 
মোটির িুলক গলিেোদ্ধত থমোগ  সম্রোে হুমোযুেও থযমে পল়িকে । থসকেে-ই থভলে প়িলি ধকেক 
থেণীর সুলের সোম্রোেয এিং উত্থোে ঘেলি থেলে-েোওযো গকরি, অিলহক ত অতযোচ্োকরত মোেুলির, 
তোরোই গ়িলি েতুে সমোে।  

 

ঘ) আল োচ্য ককিতোয সমোলের শীলিে কশেরিোসী অহংকোরী ধকেক অকভেোত ি়িল োক স্বোেেপর 
থেেীলের গরীি থেেীলের ওপর েোেো অতযোচ্োলরর িণেেো থেওযো হলযলে। যুগ যুগ ধলর ধকেক 
থেণীর মোেুলিরো গকরি মোেুলির পকরেলমর ফস  কেলেলের ঘলর তুল  চ্ল লে। এইসি গকরি 

মোেুিলের কোিঁলধ ভর কলরই ি়িল োলকরো ঐশ্বলযের শীলিে উলেলে। ককির মলত মোেুি থযমে কসিঁক়ি 
থিলয উপলর উলে যোয থতমকে ি়িল োকরো গরীিলেরলক পী়িে কলর, তোলের মোক়িলয আলরো ধেী 
হলয ওলে আর কেলচ্ পল়ি েোলক থেলত েো পোওযো, তোলের পেোঘোলত ক্ষত-কিক্ষত গকরি মোেুলিরো। 

ককির মলত গকরি অিলহক ত মোেুিলের থশোিণ কলরও ক্ষোন্ত হয েো ধকেক সমোে। তোরো সুলকৌশল  
থেলক কেলত চ্োয তোলের অতযোচ্োলরর কচ্হ্ন এিং তোলের অহংকোরী, গকিেত রূপটিলকও তোরো আিৃত 

কলর রোলে থমকী ভোল োমোেুিীর মোধযলম। ককি িল লেে এইভোলি কেলের পর কেে ি়িল োলকরো গকরি 
থেণীলের অতযোচ্োর কলর চ্ল লে। 

 

 

 

 

 

  


