
�ীরামকৃ�আ�ম ইনি�িটউট( হাই�� ল)

িন�জ প�ড়া: প�ম ��িণ (বাংলা)

 পা�ঠ�র নামঃ মা�ারদা (অ�শাককুমার মু�খাপাধ�ায়)

 রচিয়তাঃ পাঠ�বই �থ�ক �লখক পিরিচিত পাঠ কর�ব।

 উৎসঃ অ�শাককুমার মু�খাপাধ�া�য়র �লখা 'সযূ� �সন' নামক বই।

 মূলভাবঃ পাঠ� মা�ারদা রচনায় মা�ারদা সূয�কুমার �স�নর জীবন-কথা বিণ�ত
হ�য়�ছ। িতিন ১৮৯৪ ি��া��র ২২ মাচ� জ��হণ ক�রন। িতিন �পশায় িশ�ক
িছ�লন।এই িব�বী তৎকালীন ি�িটশ িব�রাধী সশ�আ��াল�ন সি�য়ভা�ব
অংশ�হণ ক�রন। ১৯১৯ সা�লর পা�া�বর জািলয়ানওয়ালাবা�গর হত�াকা��র
�িতবা�দ িতিন চ��া�মর অ�াগার ল�ুন ক�র সকল মান�ুষর ম�ধ� ি�িটশ
িব�রাধী ম�নাভাব জািগ�য় �তা�লন এবং পরাধীন ভারতবাসীর ম�ধ� আশার
আ�লা জািগ�য় �তা�লন। ি�িটশ সরকার তাঁর ফাঁিস �দন িক� তাঁর �সইআদশ��ক
ভারতবাসীর মন �থ�ক মু�ছ িদ�ত পা�র না।

শ�ছকঃ

শ� অথ� পদ ব�াকরণগত পিরচয়

�াধীন মু� িবণ পরাধীন (িবপরীত)

খাট� িন পির�ম িব িব�াম (িবপরীত)

স�ান ��া িব অস�ান (িবপরীত)

যু� লড়াই িব শাি� (িবপরীত)

�ধ�া সাহস িব ধৃ�তা (সমাথ�ক)



।।নমনুা �� ও উ�র।।

 অিতসংি�� উ�রধম�ঃ(কম �বিশ ২০ শ�)
১) িব��াহ বল�ত কী �বাঝ?

উঃ- সমা�জ �চিলত ব�ব�ার িব��� �িতবাদ�ক িব��াহ ব�ল।

�যমন- িসপাহী িব��াহ, নীল িব��াহ, �নৗ িব��াহ ইত�ািদ।

২) চ��াম শহরিট বত� মা�ন �কান শহ�র অবি�ত?

উঃ- চ��াম শহরিট বত� মা�ন বাংলা�দ�শ অবি�ত।

৩) চ��াম শহ�রর িব�বী সংগঠ�নর নাম কী িছল?

উঃ- চ��াম শহ�রর িব�বী সংগঠ�নর নাম িছল 'ইি�য়ান িরপাবিলকান

আিম�'।

 সংি�� উ�রধম�ঃ(কম �বিশ ৬০ শ�)
১) 'এ ভারীআ��য�র কথা ' -কার, �কান কাজ�ক ভারীআ��য�র কথা বলা হ�য়�ছ?
(১+২)

উঃ-অ�শাককুমার মু�খাপাধ�া�য়র �লখা 'মা�ারদা' গ�� উ�� ত উি�িট মা�ারদা সযূ�
�স�নর স��� বলা হ�য়�ছ।

 উমাতারা হাই�� �লর গিণ�তর িশ�ক মা�ারদা সযূ��সন অত�� ধীর �ভা�বর মানষু
িছ�লন। িনঃশ�� হাঁটাচলা কর�তন িতিন। মা�ারদা খুব হািসখুিশ এবং িম��ক
মানষু িছ�লন।এ�প �কৃিতর �ভাব হ�য়ও িতিন চ��াম শহ�রর সম� যুবক
স�দায়�ক �াধীনতার অি�ম�� দী�া িদ�য়িছ�লন, ইং�রজ�দর িব��� লড়াই



করার সাহস ওআ��য়া� চালা�নার িশ�াদান ক�রিছ�লন -এটাই ভারীআ��য�র
কথা বলা হ�য়�ছ।

 রচনাধম� ���া�র: ( কম- �বিশ ১২৫ শ�)
১) 'এমনঅন�ায় �তা �বিশিদন চ�ল না।' -অন�ায়�িল কী কী?কারা কা�দর উপর এই
ধর�নর অন�ায় করত?এইঅন�া�য়র �িতবাদ কারা ক�রিছল?কী উ��শ� িন�য় তারা
এই অন�া�য়র �িতবাদ ক�রিছল? (২+২+১+২=৭)

উঃ-অ�শাককুমার মু�খাপাধ�া�য়র �লখা 'মা�ারদা' গ�� ইং�রজ �ভ�রা পরাধীন
ভারতবাসী�দর পির��মর সম�ফল �ভাগ করত। �কা�না �কা�না �র��ারাঁর গা�য়
�নািটশ ঝুলত-'কা�লা চামড়ার �লাক এবং কুকু�রর ��বশ িন�ষধ' । অথ�াৎ এ �দ�শর
মানষু�দর কুকুর�দর স�� ত�লনা করত সাদা চামড়ার ইং�রজ শাসকরা। ভারতীয়�দর
অকথ� অত�াচার ও অপমান করা হত। ভারতীয়�দর এই অন�ায়�িল সহ� কর�ত হত।

 সাদা চামড়ার ইং�রজ শাসকরা কা�লা চামড়ার ভারতবাসীর ওপর এই ধর�নর
অন�ায় করত।

 চ��াম শহ�রর িকছ� িব�বী যুবক যারা ইি�য়ান িরপাবিলকান আিম�র চ��াম
শাখার স�� যু� তারা এই ধর�নর অন�া�য়র �িতবাদ ক�রিছল।

 চ��াম শহ�র িব�বী মা�ারদা সযূ� �স�নর �নতৃ�� �ছ�লর দল ম�ন
ক�রিছল,ইং�রজ�দর ধারাবািহক অন�ায় অত�াচা�রর িব��� �িতবাদ ক�র এবং
��য়াজ�ন লড়াই ক�র ি�িটশ�দর পরা� কর�ত হ�ব। ি�িটশ�দর পরা� ক�র যিদ
�াধীন সরকার �াপন করা যায় তাহ�ল তা দ�ৃা�মূলক উদাহরণ হ�ব।আরতা
অনসুরণ ক�র �দ�শর অন�ান� অ��লর িব�বীরা সং�া�মর মাধ��ম ভার�ত
�াধীনতাআন�ত স�ম হ�ব।

।। িন�জ ক�রা।।
 অিত সংি�� �� ( কম- �বিশ ২০ শ�)

১) ইউিনয়নজ�াক কী?

২) মা�ারদারআদশ� পু�ষ কারা িছ�লন?



৩)জীবনীমূলক সািহত� বল�ত কী �বাঝ?

 সংি�� ��( কম- �বিশ ৬০ শ�)

১) 'এ মানুষিট অন�রকম' -কার কথা বলা হ�য়�ছ? তা�কঅন�রকম বলার
কারণ কী?

২) 'এ �দ�শ রাজ� কর�ত এ�স তা�দর�ধ�া এ�কবা�রআকাশ ছ�ঁ �য়�ছ।'- '
তা�দর' বল�ত কা�দর কথা বলা হ�য়�ছ? তা�দর�ধ�া কীভা�বআকাশ ছ�ঁ �য়িছল?

৩) চ��া�মর �ছ�লর দল ইং�রজ�দর িব��� কীভা�ব �িতবাদ ক�রিছল?

 রচনাধম� ��( কম- �বিশ ১২৫ শ�)

১) 'নত�ন মা�ার, তাই �ছ�লরা �থ�মই বু�ঝ িন�ত চায় �লাকিট �কমন।'- নত�ন
মা�ারিট �ক? ছা��দর কা�ছ এই নত�ন মা�ার �কমন িছ�লন?

িবঃ �ঃ

 ছা�ছা�ী�দর পাঠ যিদ বুঝ�ত সমস�া হয়, ত�ব িন�জর ব�ব� ম�ব��কা�শ (Comment Box ) পাঠাও।

 িন�জর নাম, ��িণ, িবভাগ, �িমক সংখ�া ও �যাগা�যাগ ন�র উ��খ ক�রা।

 আমরা সরাসির �তামা�দর সা�থ �যাগা�যাগ ক�র �ন�বা।


