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 �াধীনতা 
র�লাল বে��াপাধ�ায়। 

 
কিবতার সারসংে�প: 
কিব র�লাল বে��াপাধ�ােয়র �লখা �াধীনতা কিবতা� 'পি�নী উপাখ�ান' কাব��� �থেক 
�নওয়া হেয়েছ। �সখােন এক� গান িহসােব িছল। এখােন কিব �াধীনতার মলূ� �ক বিুঝেয়েছন। 
�াধীনতা মানেুষর জীবেনর ��� স�দ। পরাধীন জীবেনর �কান মলূ� বা দাম �নই। 
পরাধীনতার শ�ৃেল আব� হেয় থাকেত  মানষু চায় না। 
পরাধীন হেয় �বেঁচ থাকা নরক য�ণা ও নরকবােসর সমান।একিদেনর �াধীন জীবন অেনক 
�বিশ আন�দায়ক, �েত�ক মানষুই �াধীন জীবন চায়।তাই �দশেক �াধীন করেত ও �াধীন 
রাখেত সকেলর এিগেয় আসা উিচত। �দেশর �াধীনতার জন� �য জীবন দান কের তার জীবন 
সাথ�ক।  �দেশর ম�েলর জন� সকেলর যুে� ঝাঁিপেয় পড়া উিচত। �দেশর জন� �য �াণ �দয় �স 
অতুলনীয় এবং তার জীবন সাথ�ক। কিব র�লাল বে��াপাধ�ায় '�াধীনতা' কিবতা�র মেধ� 
িদেয় �াধীনতার ����েক বিুঝেয়েছন। 
 
 
৩) নীেচর অথ� �িল পেড়া এবং �লখ। 
 
ক) �াধীনতা  -িনেজর অধীনতা , হীনতায়  -শনূ�তায়,  দাস�-  পরাধীনতা,  শ�ৃল-  িশকল, 
�কা�ক�  -ব� �কা� বছর , নরক  -মতুৃ�র পর  পাপীেদর  �য �ান , �গ�  -�দবতারা �যখােন 
থােকন/ �দব �লাক , �ভির  -এক �কারযুে�র বাজনা , সাথ�ক-  সফল  ,বা�বল - শরীেররশি�, 
আ�নােশ-  িনেজর বিলদােন , রণভূেম- যু�ে�ে�  , �রা- তাড়াতািড় , �দশিহেত- �দেশর ম�েলর 
জন�,  তুল�- তুলনা করা যায়,  উ�ার  -মিু�। 
 
৪) স�ক উ�র �বেছ িনেয় �লেখা: 



 
ক) �াধীনতা / পরাধীনতা  হীনতায় �কউ বাঁচেত চায় না। 
খ)   রণভূিম / ম�ভূিম �শানা যায় �ভির আওয়াজ। 
গ) �কা�ক� / শতগ� নরেকর �ায়। 
ঘ)�দেশর �াধীনতা /পরাধীনতার জন� লড়াই কের িব�বীরা। 
৫) িনেচর ���িলর উ�র দাও। 
 
ক) �াধীনতা বলেত িক �বাঝােনা হেয়েছ? 
উঃ) �াধীনতা বলেত অেন�র �ারা �ভািবত না হেয় িনেজর ই�ায় সবিকছু করােক �বাঝােনা 
হেয়েছ। 
খ) িক পােয় পরেব? 
উঃ)  দাসে�র শংৃখল পােয় পরেব। 
গ) �কা�ক� কথা� বলেত কী �বাঝােনা হেয়েছ? 
উঃ) ক� গ� অথ�াৎ ব� বছর অেনক বছর দাস� করা। 
ঘ)একিদেনর �াধীনতা কিবর কােছ িকেসর সুখ? 
উঃ)  একিদেনর �াধীনতা �কািভদ কােছ �গ� সুখ। 
 
 ঙ ) িকেসর আওয়াজ �শানা যায়? 
উঃ)  যুে�র বাজনা �ভির রাবাত �শানা যাে�। 
চ)  তার জ� সাথ�ক িযিন িনেজেক নাশ কের ও �দেশর মিু�র জন� লড়াই কেরন। 
ছ)  '�রা' কের রণ-ভূেম �যেত হেব �াধীনতার লড়াই করেত। 
জ) �দেশর ম�েলর জন� িযিন আ�হত�া কেরন তার তুলনা �নই। 
২) িনেচর শ��েলা িদেয় বাক� রচনা কর 
�াধীনতা- সকল মানষু �াধীনতা চায়। 
শংৃখল- �কান প�েক শংৃখেল আব� কের রাখা উিচত নয়। 
নরক- �কান ব�ি�েক অিতির� ক� �দওয়া নরকয�ণা  �দওয়ার সমান। 
�গ�- পৃিথবীটা �েগ�র মেতা সু�র তােক পির�ার রাখা উিচত। 
উ�ার- �কান মানষু বা প� িবপেদ পড়েল তােক উ�ার করা উিচত। 
�দশ- আমার �দশেক আিম ভােলাবািস ও ��া কির তােক পির�ার রাখা আমােদর কত� ব�। 
৫) ক ) �কা�ক�  দাস থাকা  নরেকর  �ায় �হ, নরেকর �ায় । 
িদেনেকর �াধীনতা  �গ�সুখ তায়  �হ  �গ�সুখ  তায় । 



খ)সাথ�ক  জীবন  আর বা�বল  তার �হ বা�বল তার। 
 আ�নােশ  �যই কের �দেশর  উ�ার  �হ, �দেশর উ�ার। 
৬) স�ক উ�র �বেছ িনেয় �লখ। 
উঃ)  ক �াধীনতা-হীনতায় �কউ বাঁচেত চাইনা। 
খ দাস� শংৃখল �কউ পড়েত চায় না। 
গ) �কা�ক� দাস থাকা নরেকর �ায়। 
ঘ) রণভূেম �শানা যায় �ভির আওয়াজ। 
ঙ) �দেশর শীেতর জন� �য মারা যায় তােক শহীদ বেল। 
চ) �দেশর �াধীনতার জন� লড়াই কের িব�বীরা। 
 
৩)পদ পিরবত� ন কেরা । 
�াধীনতা - �াধীন। 
দাস� - দাস।  
নরক- নারকীয়। 
 �গ�- �গ�য়। 
 সুখ- সুখী। 
 
৪)িবপরীত শ� �লখ। 
�াধীনতা- পরাধীনতা। 
 বাঁিচেত-  মিরেত। 
নরক- �গ�। 
জনম- মরণ। 
দাস- মািলক। 

*********** 
 

 


