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"কিন্তু সেই যু দ্ধেই তার প্রাণ সেল।" - (ি) িার সলখা সিান রচনা সেদ্ধি সনওযা হদ্ধযদ্ধে? (খ) সিান যু দ্ধের িো বলা হদ্ধযদ্ধে ? (ে)যু দ্ধের ফল িী হয
? ১+১+৩=৫
উ: (ি) আদ্ধলাচয অংশটি অবনীন্দ্রনাে ঠাকুর রকচত 'কশলাকিতয' েল্প সেদ্ধি সনওযা হদ্ধযদ্ধে ।
(খ) পারি নাদ্ধে অেভ্য এিিল যবন বল্লভ্ীপু র আক্রেণ িরদ্ধল কবশ্বােঘাতি েন্ত্রী সেরাদ্ধে , কুদ্ধের জল অপকবত্র িদ্ধর । যু দ্ধের আদ্ধে কশলাকিতয কুদ্ধের
িাদ্ধে েূ দ্ধযের উপােনা িরদ্ধত লােদ্ধলন । কিন্তু আদ্ধের েদ্ধতা নীল জল সভ্ি িদ্ধর েূ দ্ধযের েপ্তাশ্ববাকহত রে আর উদ্ধঠ এদ্ধলা না । কশলাকিতয হতাশ হদ্ধয
রাজপদ্ধে যু দ্ধে সেদ্ধলন । সেই যু েই তার সশষ যু ে হল ।
(ে) যবনদ্ধির েদ্ধে যু দ্ধে কশলাকিতয োরা সেদ্ধলন । েেস্ত কিন যু দ্ধের পর েূ যেদ্ধিদ্ধবর েদ্ধে েদ্ধে েূ দ্ধযের বরপু ত্র কশলাকিতয অস্ত্র সেদ্ধলন । কবধেী শত্রু সেনারা
েকির চূণে বল্লভ্ীপু র োরখার িদ্ধর চদ্ধল সেল । বল্লভ্ীপু দ্ধরর ইকতহাদ্ধে কশলাকিতয কচরস্মরণীয হদ্ধয রইদ্ধলন।

কশলাকিদ্ধতযর নাে কশলাকিতয হদ্ধযকেদ্ধলা সিন েল্প অবলম্বদ্ধন আদ্ধলাচনা ির ? (৬)
উ: আদ্ধলাচয অংশটি অবনীন্দ্রনাে ঠাকুর কবরকচত 'কশলাকিতয' েল্পাংশ সেদ্ধি চযন িরা হদ্ধযদ্ধে ।
আদ্ধলাচয অংদ্ধশ বো েু ভ্াো িনযা োদ্ধযবী । এিো সে তার ভ্াই োদ্ধযবদ্ধি বদ্ধলদ্ধে ।
েেীদ্ধির িাদ্ধে কপতার নাে বলদ্ধত না পারায োদ্ধযব খু বই লকিত হয । বাক়িদ্ধত কফদ্ধর এদ্ধে োদ্ধি বাবার নাে কজজ্ঞাো িদ্ধর । রাদ্ধে কপতদ্ধলর প্রিীপটি সে
টান সেদ্ধর সফদ্ধল সিয । েূ যেদ্ধিদ্ধবর েূ কতে আঁিা এিটা পাের খদ্ধে পদ্ধ়ি । েু ভ্াো কিেু দ্ধতই োদ্ধযবদ্ধি সবাঝাদ্ধত পাদ্ধর না সয তার কপতা েূ যেদ্ধিব ।
অবদ্ধশদ্ধষ সে কিতীযবার েূ যে েন্ত্র উচ্চারণ িরদ্ধত বাধয হয । োদ্ধযব - োদ্ধযবীদ্ধি এিা সরদ্ধখ কিেু দ্ধতই চাযকন সে। কিন্তু সেদ্ধলর সজদ্ধির িাদ্ধে তাদ্ধি হার
োনদ্ধতই হয ।
েকিদ্ধরর িার রুে িদ্ধর েু ভ্াো কিতীযবার েূ যে েন্ত্র উচ্চারণ িদ্ধর । িালোদ্ধপর েদ্ধতা সেই েূ যেেন্ত্র র উচ্চারদ্ধণর েদ্ধে েদ্ধে েূ যেদ্ধিব সিখা কিদ্ধলন । েু ভ্াো
কজজ্ঞাো িরদ্ধলন সয োদ্ধযব োদ্ধযবী িার েন্তান। েূ যেদ্ধিব সিাদ্ধনা িো বলদ্ধলন না । প্রচে সতদ্ধজ েু ভ্াোর সিহ পু দ্ধ়ি োই হদ্ধয সেল। ো আর সনই
বু ঝদ্ধত সপদ্ধর োদ্ধযব েূ যে েূ কতে আঁিা পােরটা েু দ্ধ়ি োরল েূ যেদ্ধিবদ্ধি । পাের েূ যেদ্ধিদ্ধবর েু কুদ্ধট সলদ্ধে জ্বলন্ত িযলার েত এিকিি ঠিিদ্ধর পরল। োদ্ধযব
েদ্ধে েদ্ধে জ্ঞান হারায ।
জ্ঞান কফরদ্ধল োদ্ধযব সিখল েকিদ্ধর শুধু োত্র োদ্ধযবী বদ্ধে আদ্ধে। োদ্ধযব েূ যেদ্ধিদ্ধবর িো কজজ্ঞাো িরল। োদ্ধযবী সেই িাদ্ধলা পােরখানা কনদ্ধয বলল- 'এই
নাও ভ্াই আকিতযকশলা'। এই পাের তুকে যার ওপর সফলদ্ধব তার কনকিত েৃ তুয। েূ যেদ্ধিব এটি সতাোয কিদ্ধয সেদ্ধেন। আর বদ্ধলদ্ধেন তুকে তারই সেদ্ধল,
আজ সেদ্ধি সতাোর নাে হল কশলাকিতয । সেকিন সেদ্ধি োদ্ধযব কশলাকিতয নাদ্ধে পকরকচত হল ।
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