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ম��র 

বি�মচ� চে�াপাধ�ায়। 
 

গে�র সারসংে�প: 
সািহত� স�াট বি�মচ�- 
চে�াপাধ�ায় রিচত 'আন�মঠ'- উপন�ােসর অ�গ�ত।আেলাচ� অংশ�েত  বি�মচ� 
চে�াপাধ�ায় ১১৭৬ সােলর �দশব�াপী ভয়াবহ দিুভ� � ও মহামারীর কথা তুেল ধেরেছন। 
এই ভয়াবহ দিুভ� ে�র মেধ� পেড়িছল বাংলােদশ। �সই সময় বাংলােদশ ও পি�মব� বেল 
আলাদা িকছু িছল না, পুেরাটাই িছল বাংলােদশ । ১১৭৬ সােল হঠাৎ �দখা �দয় দিুভ� � এই 
দিুভ� � 'িছয়া�েরর ম��র' নােম িবখ�াত। এই  মহামারীর ফেল বাংলােদেশর পদিচ� 
�ােমর মম�াি�ক অব�া ঘেট।সু�র বািড় �লাকজেন পিরপূণ� িছল এই �াম�। অথ�াৎ 
এক� সু�র �াম িছল, �সখােন বাজাের সাির সাির �দাকান হাট চালা �দাকানপাট, 
হাট-বাজার হেতা। �চুর মা�র বািড় ও তার মেধ� উঁচু-িনচু  অ�ািলকা িছল। �য 
�শাচনীয় অব�া ১১৭৬ সােল দিুভ� ে�র সময় বাংলােদেশর অব�া ভয়াবহ হেয়িছল। 
িছয়া�েরর ম��েরর ফেল সবিকছু �যন অন�রকম হেয় �গল। �লাকজন পিরপূণ� এই 
�াম�েত �কান �লাকজনেক আর �দখা যাি�ল না। বাজাের �দাকানপাট ব� হেয় 
িগেয়িছল হাট বসিছল না। তাঁিতরা তাঁত �বানা ব� কের িদেয়িছল কারণ ব�বসা ব� হেয় 
িগেয়িছল । দাতারা দান ব� কেরিছল। িশ�করা �টােল বসা ব� কের িদেয়িছল। 
তখনকার সমেয় �ুল িবদ�ালয় বলেত পাঠশালােকই �বাঝােনা হেতা। িশ�রা তােদর কা�া 
ব� কের িদেয়িছল কারণ তারা বঝুেত �পেরিছল িখেদর �ালায় কাঁদেলও িখেদ িমটেব না। 
গােছ এক� পািখর �দখা িছল না। মােঠ গ�র �দখাও িছল না। �ধুমা� চারিদেক খােদ�র 
অভােব ও �রােগ আ�া� হেয় �যমন ওলাওঠা ,বস� ,�র ইত�ািদ িবিভ� �রােগ আ�া� 
হেত থাকেলা মানষুরা এবং িবনা িচিকৎসায় তােদর মতুৃ� হেত থাকেলা। �শােন িশয়াল 



��েরর কা�া ছাড়া আর িকছুই �শানা �যত না। অন�িদেক �সই বছর  ভােলা ফসল না 
হওয়ায় চােলর দাম �বেড় যায় িক� রাজা চাষীেদর কাছ �থেক খাজনা কড়ায়-গ�ায় 
বেুঝ িনেত থােক। এরপর মহ�দ �রজা খাঁ শতকরা ১০ টাকা খাজনা বািড়েয় �দয়, এর 
ফেল বাংলায় পেড় যায় খােদ�র অভাব এবং কা�ার শ�। খােদ�র অভােব তারা বাঁচবার 
জন� সকেলই সবিকছু িনেজেদর িবি� করেত থােক গ�, ঘরবািড়, জিম এমনিক িনেজর 
�ী,�ছেলেকও িবি� কের িদেত চায়। �শষ পয�� �সটা �কনার জন� �লাকজন পাওয়া যায় 
না। খাবার না �খেত �পেয় তারা িবড়াল, ��র ,ইঁদরু ইত�ািদ পচা জ�-জােনায়ার �খেত 
থােক। যারা িবেদেশ পািলেয় �গল তােদর না �খেত �পেয় মতুৃ� হল। আর যারা �ােম �থেক 
�গল, তারা িখেদর �ালায় অখাদ�- �খাদ� �খেয় �রােগ আ�া� হেয় মতুৃ� হল। 
জনমানব শনূ� চািরিদেক �ধু নীরবতা ও িন��তা,  িবেশষ কের বস� �রােগ ঘের ঘের 
সবাই মরেত থাকল �ক কােক জল �দয় �ক কার িচিকৎসা কের �ক কােক �দেখ। �কউ 
কাউেক �দখার �নই মরেলও �কউ �ফেল �দবার �নই সৎকার কের �দবার �লাক  �নই । 
বড় অ�ািলকা �িলর মেধ� বসবাসকারী সু�র  মানষুেদর  মতুৃ� হল �রােগ আ�া� হেয়। 
আেলাচ� গ�াংশ�র মেধ� িদেয় �লখক দিুভ� ে�র চরম অিত �শাচনীয় ভয়াবহতা �ক তুেল 
ধেরেছন। সাধারণ সু�র জীবন হঠাৎ �য কতটা ক�কর হেত পাের, তার মম�াি�ক 
ভয়াবহ িচ� আমরা এই অংেশর মেধ� িদেয় �দখেত পাই। 
 
১) নীেচর অথ� �িল পেড়া এবং �লখ: 
 ম�ৃয়-  মা�। 
গৃহ �াে� -  ঘেরর �কােণ। 
সেরাবর -  বড় পু�র। 
অ�ািলকা -  পাকা বািড়। 
অভ��ের -  িভতের। 
মধ�াে� -  দপুুের । 
�দৗরা�� -  অত�াচার।  
�াদভু� াব -  �েকাপ। 
সমাগম -  আগমন /উপি�িত। 
 
২) পদ পিরবত� ন কেরা। 
  উ�াপ - উ��। 



  �বল -  �বলতা। 
  নীরব -  নীরবতা। 
  মধ�া� -  মধ�াি�ক/মধ�াে�। 
  দির� -  দাির�। 
  আন� -  আনি�ত। 
  �েবশ -  �েবিশত/�েবিশকা। 
 
৩) িবপরীত শ� �লখ। 
   ব�ু -  শ�। 
   সাহস -  ভয়। 
   বহৃৎ  -  �ু�। 
   স�ুেখ -  প�ােত। 
   আহার -  অনাহার। 
   খির�ার -  িবে�তা। 
   কা�া -  হািস। 
   আন� - িনরান�/  দঃুখ। 
 
৪) িল�া�র কর। 
   রাজা -  রানী। 
   ��র -  ��ুরী। 
   শগৃাল -  শগৃালীিন।  
   �ামী -  �ী। 
   �মেয় -  �ছেল। 
   গৃহবাসী -  গৃহবািসনী। 
 
৫)নীেচর ���িলর উ�র দাও।  
ক)   ম��র কােক বেল? 
 Keywords-�দশব�াপী  দিুভ� � মহামারী। 
খ ) �কান সােল ম��র 
     হেয়িছল? 



 Keywords- ১১৭৬। 
গ) এই �বে� �কান �ােমর  
   দশৃ� বণ�না করা হেয়েছ? 
Keywords- পদিচ�। 
ঘ )ম��েরর পূেব� �ামখািনর 
   অব�া �কমন িছল? 
Keywords-ম��েরর আেগ �াম�র বণ�না �লখ। 
ঙ)িশ�েদর কা�া ব� হেয়িছল  
   �কন? 
Keywords- খােদ�র অভােব। 
 
বািড়র কাজ - 
Page number- ৩,৪ 
অনশুীলনী সংি�� ��াবলী �থেক খ) ১,৪,৫ �� �িল করেব এবং ১ন�েরর �ে�র উ�র 
�িলর উ�র িলখেব ঘ) ১,২,৩। 
 
১)নীেচর ���িলর উ�র দাও।  
ক )�াতক কথা�র অথ� িক? 
খ )�ক�� কথা�র অথ� িক? 
গ )�ক শতকরা কত টাকা খাজনা 
চািপেয়িছল �জােদর উপর? 
ঘ )�তামরা িক বলেত পােরা িছয়া�েরর  ম��েরর সে� এ বছরই ঘেট যাওয়া ঘটনার 
সে� িকছুটা হেলও িকেসর সােথ তুলনা করা যায় বা �কান ঘটনার সােথ তুলনা করা 
যায়। 
 

********* 


