
 
 

Subject: Bengali 2nd lang                                    
Topic – রাধারানী   

রাধারাণী নােম এক বািলকা মােহেশ রথ দিখেত িগয়ািছল। বািলকার বয়স
তাহািদেগর অব া েব ভাল িছল
একজন ািতর এক  মাক মা হয়
হািরবামা , িড ীেদর ািত িড ী জাির কিরয়া ভ া
ল  টাকার স ি ; িড ীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়ািশলাত িদেত নগদ যাহা িছল
রাধারাণীর মাতা, অল ারািদ িব য় কিরয়া
সং ান রিহল না। িবধবা এক  ের 
কিরেত লািগল। রাধারাণীর িববাহ িদেত পািরল না।
িক  ভা েম রেথর েব রাধারাণীর মা ঘারতর পীিড়তা হইল
হইত, তাহা ব  হইল। তরাং আর আহার চেল না। মাতা া
রাধারাণীর ল না বিলয়া উপবাস। রেথর িদন তাহার মা এক  
িক  প  কাথা? িক িদেব?  
রাধারাণী কাঁিদেত কাঁিদেত কতক িল বন ল িলয়া তাহার মালা গাঁিথল। মেন কিরল য
রেথর হােট িব য় কিরয়া ই এক  পয়সা 
িক  রেথর টান অেধক হইেত না হইেতই বড় ি  আর  হইল। ি  দিখয়া লাকসকল ভাি য়া 
গল। মালা কহ িকিনল না। রাধারাণী মেন কিরল য
আবার লাক জিমেব। িক  আর ি  থািমল না। লাক আর জিমল 
অ কার হইল–অগত া রাধারাণী কাঁিদেত কাঁিদেত িফিরল। 
দখা যায় না। তাহােত ষলধাের াবেণর ধারা বিষেতিছল। মাতার অ াভাব মেন কিরয়া তদেপ াও 
রাধারাণীর চ : বাির বষণ কিরেতিছল। রাধারাণী কাঁিদ
কাঁিদেত উ েতিছল। আবার কাঁিদেত কাঁিদেত আছাড় খাইেতিছল। ই গ িবল ী ঘন  অলকাবলী 
বিহয়া, কবরী বিহয়া, ি র জল পিড়য়া ভািসয়া যাইেতিছল। তথািপ রাধারাণী সই এক পয়সার 
বন েলর মালা েক কিরয়া রািখয়ািছল
রাধারাণীর ঘােড়র উপর পিড়ল। রাধারাণী এত ণ উৈ ের ডািকয়া কাঁেদ নাই
কাঁিদল। 
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রাধারানী   
বি মচ  চে াপা ায়  

রাধারাণী নােম এক বািলকা মােহেশ রথ দিখেত িগয়ািছল। বািলকার বয়স একাদশ পির ণ হয় নাই। 
তাহািদেগর অব া েব ভাল িছল–বড়মা েষর মেয়। িক  তাহার িপতা নাই
একজন ািতর এক  মাক মা হয়; সব  লইয়া মাক মা; মাক মা  িবধবা হাইেকােট হািরল। স 

িড ীেদর ািত িড ী জাির কিরয়া ভ াসন হইেত উহািদগেক বািহর কিরয়া িদল। ায় দশ 
িড ীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়ািশলাত িদেত নগদ যাহা িছল

অল ারািদ িব য় কিরয়া, ি িব কৗি েল এক  আপীল কিরল। িক  আর আহােরর 
সং ান রিহল না। িবধবা এক  ের আ য় লইয়া কান কাের শারীিরক পির ম কিরয়া িদনপাত 
কিরেত লািগল। রাধারাণীর িববাহ িদেত পািরল না। 
িক  ভা েম রেথর েব রাধারাণীর মা ঘারতর পীিড়তা হইল– য কািয়ক পির েম িদনপাত 

তাহা ব  হইল। তরাং আর আহার চেল না। মাতা া, এ জ  কােজ কােজ
রাধারাণীর ল না বিলয়া উপবাস। রেথর িদন তাহার মা এক  অ  হইল, 

রাধারাণী কাঁিদেত কাঁিদেত কতক িল বন ল িলয়া তাহার মালা গাঁিথল। মেন কিরল য
রেথর হােট িব য় কিরয়া ই এক  পয়সা পাইব, তাহােতই মার প  হইেব। 
িক  রেথর টান অেধক হইেত না হইেতই বড় ি  আর  হইল। ি  দিখয়া লাকসকল ভাি য়া 
গল। মালা কহ িকিনল না। রাধারাণী মেন কিরল য, আিম এক  না হয় িভিজলাম
আবার লাক জিমেব। িক  আর ি  থািমল না। লাক আর জিমল না। স া হইল

অগত া রাধারাণী কাঁিদেত কাঁিদেত িফিরল। অ কার–পথ কদমময়
দখা যায় না। তাহােত ষলধাের াবেণর ধারা বিষেতিছল। মাতার অ াভাব মেন কিরয়া তদেপ াও 

বাির বষণ কিরেতিছল। রাধারাণী কাঁিদেত কাঁিদেত আছাড় খাইেতিছল
কাঁিদেত উ েতিছল। আবার কাঁিদেত কাঁিদেত আছাড় খাইেতিছল। ই গ িবল ী ঘন  অলকাবলী 

ি র জল পিড়য়া ভািসয়া যাইেতিছল। তথািপ রাধারাণী সই এক পয়সার 
বন েলর মালা েক কিরয়া রািখয়ািছল– ফেল নাই।এমত সময়, অ কাের
রাধারাণীর ঘােড়র উপর পিড়ল। রাধারাণী এত ণ উৈ ের ডািকয়া কাঁেদ নাই
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একাদশ পির ণ হয় নাই। 
বড়মা েষর মেয়। িক  তাহার িপতা নাই; তাহার মাতার সে  

মাক মা  িবধবা হাইেকােট হািরল। স 
সন হইেত উহািদগেক বািহর কিরয়া িদল। ায় দশ 

িড ীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়ািশলাত িদেত নগদ যাহা িছল, তাহাও গল; 
ি িব কৗি েল এক  আপীল কিরল। িক  আর আহােরর 

আ য় লইয়া কান কাের শারীিরক পির ম কিরয়া িদনপাত 

য কািয়ক পির েম িদনপাত 
এ জ  কােজ কােজই তাহার উপবাস; 

, পে র েয়াজন হইল, 

রাধারাণী কাঁিদেত কাঁিদেত কতক িল বন ল িলয়া তাহার মালা গাঁিথল। মেন কিরল য, এই মালা 

িক  রেথর টান অেধক হইেত না হইেতই বড় ি  আর  হইল। ি  দিখয়া লাকসকল ভাি য়া 
আিম এক  না হয় িভিজলাম– ি  থািমেলই 

না। স া হইল–রাি  হইল–বড় 
পথ কদমময়, িপি ল–িক ই 

দখা যায় না। তাহােত ষলধাের াবেণর ধারা বিষেতিছল। মাতার অ াভাব মেন কিরয়া তদেপ াও 
েত কাঁিদেত আছাড় খাইেতিছল–কাঁিদেত 

কাঁিদেত উ েতিছল। আবার কাঁিদেত কাঁিদেত আছাড় খাইেতিছল। ই গ িবল ী ঘন  অলকাবলী 
ি র জল পিড়য়া ভািসয়া যাইেতিছল। তথািপ রাধারাণী সই এক পয়সার 

কাের, অক াৎ ক আিসয়া 
রাধারাণীর ঘােড়র উপর পিড়ল। রাধারাণী এত ণ উৈ ের ডািকয়া কাঁেদ নাই–এ েণ উৈ : ের 



য ঘােড়র উপর আিসয়া পিড়য়ািছল, স বিলল, “ ক গা িম কাঁদ?” ষ মা েষর গলা–িক  ক র 
িনয়া রাধারাণীর রাদন ব  হইল। রাধারাণীর চনা লাক নেহ িক  বড় দয়া  লােকর কথা–

রাধারাণীর  ি েত ইহা িঝেত পািরল। রাধারাণী রাদন ব  কিরয়া বিলল, “আিম 
:িখেলােকর মেয়। আমার কহ নাই– কবল মা আেছ |” 
স ষ বিলল, “ িম কাথা িগয়ািছেল?” 
রা। আিম রথ দিখেত িগয়ািছলাম। বাড়ী যাইব। অ কাের ি েত পথ পাইেতিছ না। 

ষ বিলল, “ তামার বাড়ী কাথায়?” 
রাধারাণীবিলল, “ রাম র |” 
স ি  বিলল, “আমার সে  আইস–আিমও রাম র যাইব। চল, কা  পাড়ায় তামার বাড়ী–
তাহা আমােক বিলয়া িদও–আিম তামােক বাড়ী রািখয়া আিসেতিছ। বড় িপছল, িম আমার হাত ধর, 
নিহেল পিড়য়া যাইেব !” 
এই েপ স ি  রাধারাণীেক লইয়া চিলল। অ কাের স রাধারাণীর বয়স অ মান কিরেত পাের নাই, 
িক  কথার ের িঝয়ািছল য, রাধারাণী বড় বািলকা। এখন রাধারাণী তাহার হাত ধরায় হ েশ 
জািনল, রাধারাণী বড় বািলকা। তখন স িজ াসা কিরল য, “ তামার বয়স কত?” 
রা। দশ এগার বছর– 
“ তামার নাম িক? 
রা। রাধারাণী। 
“হাঁ রাধারাণী! িম ছেলমা ষ, এেকলা রথ দিখেত িগয়ািছেল কন?” 
তখন স কথায় কথায়, িম  িম  কথা িল বিলয়া, সই এক পয়সার বন েলর মালার সকল কথাই 
বািহর কিরয়া লইল। িনল য, মাতার পে র জ  বািলকা এই মালা গাঁিথয়া রথহােট বিচেত 
িগয়ািছল–রথ দিখেত যায় নাই– স মালাও িব য় হয় নাই–এ েণও বািলকার দয়মে  ািয়ত 
আেছ। তখন স বিলল, “আিম একছড়া মালা ঁ িজেতিছলাম। আমােদর বাড়ীেত ঠা র আেছন, 
তাঁহােক পরাইব। রেথর হাট শী  ভাি য়া গল–আিম তাই মালা িকিনেত পাির নাই। িম মালা বচ 
ত আিম িকিন |” 
রাধারাণীর আন  হইল, িক  মেন ভািবল য, আমােক য এত য  কিরয়া হাত ধিরয়া, এ অ কাের 
বাড়ী লইয়া যাইেতেছ, তাহার কােছ দাম লইব িক কাের? তা নিহেল, আমার মা খেত পােব না। তা 
িনই। 
এই ভািবয়া রাধারাণী, মালা সমিভ াহারীেক িদল। সমিভ াহারী বিলল, “ইহার দাম চাির পয়সা–এই 
লও!” সমিভ াহারী এই বিলয়া  িদল। রাধারাণী বিলল, “এ িক পয়সা? এ য বড় বড় ঠকেচ |” 
“ডবল পয়সা– দিখেতছ না ইটা বই িদই নাই |” 
রা। তা এ য অ কােরও চকচক করেচ। িম েল টাকা দাও নাই ত? 
“না। তন কেলর পয়সা, তাই চকচক করেচ।” 
রা। তা, আ া, ঘের িগেয় দীপ েল যিদ দিখ য, পয়সা নয়, তখন িফরাইয়া িদব। তামােক 
সখােন এক  দাঁড়াইেত হইেব। 



িক  পের তাহারা রাধারাণীর মার র াের আিসয়া উপি ত হইল। সখােন িগয়া, রাধারাণী বিলল, 
“ িম ঘের আিসয়া দাঁড়াও, আমরা আেলা ািলয়া দিখ, টাকা না পয়সা |” 
স ী বিলল, “আিম বািহের দাঁড়াইয়া আিছ। িম আেগ িভজা কাপড় ছাড়–তার পর দীপ ািলও |” 
রাধারাণী বিলল, “আমার আর কাপড় নাই–একখািন িছল, তাহা কািচেত িদয়ািছ। তা, আিম িভজা 
কাপেড় সবদা থািক, আমার ােমা হয় না। চলটা িনঙেড় পিরব এখন। িম দাড়ঁাও, আিম আেলা 
ািল |” 

“আ া |” 
ঘের তল িছল না, তরাং চােলর খড় পািড়য়া চকমিক িকয়া, আ ল ািলেত হইল। আ ন ািলেত 
কােজ কােজই এক  িবল  হইল। আেলা ািলয়া রাধারাণী দিখল, টাকা বেট, পয়সা নেহ। 
তখন রাধারাণী বািহের আিসয়া আেলা ধিরয়া দিখল য, য টাকা িদয়ােছ, স নাই–চিলয়া িগয়ােছ। 
রাধারাণী তখন িবষ বদেন সকল কথা তাহার মােক বিলয়া, খপােন চািহয়া রিহল–সকাতের 
বিলল–“মা! এখনিকহেব?” মা বিলল, “িক হেব বাছা! স িক আর না জেন টাকা িদেয়েছ? স 
দাতা, আমােদর :খ িনয়া দান কিরয়ােছ–আমরাও িভখারী হইয়ািছ, দান হণ কিরয়া খরচ কির |” 
তাহারা এই প কথাবাতা কিহেতিছল, এমত সমেয় ক আিসয়া তাহােদর েরর আগড় ঠিলয়া বড় 
সারেগাল উপি ত কিরল। রাধারাণী ার িলয়া িদল–মেন কিরয়ািছল য, সই িতিনই িঝ আবার 
িফিরয়া আিসয়ােছন। পাড়া কপাল! িতিন কন? পাড়ার েখা, কা েড় িম  েস 
রাধারাণীর মার র বাজােরর অনিত ের। তাহােদর েরর িনকেটই প েলাচন শাহার কাপেড়র 
দাকান। প েলাচন খাদ,- পাড়ার েখা কা েড় িম   েস–একেজাড়া তন দার শাি ের কাপড় 
হােত কিরয়া আিনয়ািছল, এখন ার খালা পাইয়া তাহা রাধারাণীেক িদল। বিলল, “রাধারাণীর এই 
কাপড় |” 
রাধারাণী বিলল, “ওমা! আমার িকেসর কাপড়!” প েলাচন– স বা িবক পাড়ার েখা িকনা, তাহা 
আমরা সিবেশষ জািন না–রাধারাণীর কথা িনয়া িক  িবি ত হইল; বিলল, “ কন, এই য এক বা  
এখনই আমােক নগদ দাম িদয়া বিলয়া গল য, এই কাপড় এখনই ঐ রাধারাণীেক িদয়া এস |” 
রাধারাণী তখন বিলল, “ওমা সই গা! সই। িতিনই কাপড় িকেন পা েয় িদেয়েছন। হা ঁ গা 
প েলাচন?”– 
রাধারাণীর িপতার সময় হইেত প েলাচন হােদর কােছ পিরিচত–অেনকবারই ইহািদেগর িনকট 
যখন িদন িছল, তখন চাির টাকার কাপেড় শপথ কিরয়া আট টাকা সােড় বােরা আনা, আর ই আনা 
নফা লইেতন। 

“হা ঁপ েলাচন–বিল স বা েক চন?” 
প েলাচন বিলল, “ তামরা চন না?” 
রা। না। 
প। আিম বিল তামােদর । আিম িচিন না। 
যাহা হৗক, প েলাচন চাির টাকার কাপড় আবার মায় নফা আট টাকা সােড় চৗ  আনায় িব য় 
কিরয়ািছেলন, আর অিধক কথা কিহবার েয়াজন নাই িবেবচনা কিরয়া, স মেন দাকােন িফিরয়া 
গেলন। 



এ িদেক রাধারাণী, া  টাকা ভা াইয়া মার পে র উে ােগর জ  বাজাের গল। বাজার কিরয়া, তল 
আিনয়া দীপ ািলল। মার জ  যৎিকি ৎ র ন কিরল। ান পির ার কিরয়া মােক অ  িদেব, এই 
অিভ ােয় ঘর ঝাঁটাইেত লািগল। ঝাঁটাইেত একখানা কাগজ ড়াইয়া পাইল–হােত কিরয়া িলল–
“এ িক মা!” 
মা দিখয়া বিলল “একখানা নাট!” 
রাধারাণী বিলল, “তেব িতিন ফিলয়া িগয়ােছন |” 
মা বিলেলন, “হাঁ! তামােক িদয়া িগয়ােছন। দখ, তামার নাম লখা আেছ |” 
রাধারাণী বড়ঘেরর মেয়, এক  অ রপিরচয় িছল। স পিড়য়া দিখল, তাই বেট। লখা আেছ। 
রাধারাণী বিলল, “হাঁ মা, এমন লাক ক মা!” 
মা বিলেলন, “তাহার নামও নােট লখা আেছ। পােছ কহ চারা নাট বেল, এই জ  নাম িলিখয়া 
িদয়া িগয়ােছন। তাঁহার নাম ি ণী মার রায় |” 
পরিদন মাতায় ক ায়, ি ণী মার রােয়র অেনক স ান কিরল। িক  রাম ের বা িনকটবত  কান 

ােন ি ণী মার রায় কহ আেছ, এমত কান স ান পাইল না। নাটখািন তাহারা ভা াইল না–
িলয়া রািখল–তাহারা দির , িক  লাভী নেহ। 



বি মচ  চে াপা ায়  (১৮৩৮-১৮৯৪)  ঔপ ািসক, সাংবািদক, বাংলার নবজাগরেণর অ তম  
ধান ষ। ১৮৩৮ সােলর ২৭ ন চিববশ পরগনা জলার কাঁঠালপা া ােম িতিন জ হণ কেরন।  

িপতা যাদবচ  চে াপা া  থম িদেক িছেলন ি শ উপিনেবিশক সরকােরর একজন কমকতা, পের  
গিলর ড  কােল র হন। ১৮৫৮ সােল কলকাতা িব িব ালে র থম ােচর য জন ছা  িবএ 

 পাস কেরন, বি মচ  িছেলন তাঁেদর একজন। িতিন তাঁর িপতার পদা  অ সরণ কের িন  িনবাহী  
চাকিরেত (সাব-অিডেনট এি িকউ ভ সািভস) যাগ দন এবং পের ড  ািজে ট ও ড   
কােল র পেদ চাকির কেরন। উপিনেবিশক সরকােরর কমকতা িহেসেব বি মচ  তাঁর দাি  দ তার  
সে  পালন কেরন। তাঁর কােজর ী িত প ক প  তাঁেক ১৮৯১ সােল ‘রা বাহা র’ এবং ১৮৯৪ 
 সােল ‘Companion of the Most Eminent Order of the Indian Empire’  
(CMEOIE) উপািধ দান কের। বি মচ  তাঁর পশাগত জীবেন য অিভ তা অজন কেরন, তা  
তাঁর িচ া ও কেম ণ িমকা পালন কের। তেব ইিতহােস িতিন সরকাির চাকিরজীবী িহেসেব নন,  
বরং একজন লখক ও িহ  ন ানবাদী িচ ািবদ িহেসেবই িতি ত।  
চিববশ পরগনা জলার বা ই ের ড  ািজে ট থাকা অব া  বি মচ  তাঁর থম  
িব াত  উপ াস েগশনি নী (১৮৬৫) ও কপাল লা (১৮৬৬) রচনা কেরন। উপ াস  ত 
চার লাভ কের। পরবত েত ১৮৮৭ সােলর মে  তাঁর অ া  গ  রচনাসহ মাট চৗ  উপ াস 
কািশত হ । ১৮৮০ থেক বি মমনীষা রাজনীিত ও ধেমর িদেক অ সর হ । কারণ সসম  িতিন 

একজন ন ানবাদী সং ারক হও ার চ া কেরন। আন মঠ (১৮৮২) স বত বি মচে র শষ 
রণী  সািহত কীিত। পরবত কােল তাঁর সব িচ া ধম  ন ান ও জাতী  নবজাগরেণর কমকাে  

আবিতত হ । এ সম  থেক বি মচ েক ি শীল িচ ািবদ ও লখেকর চে  একজন দশে িমক ও 
গিবত িহ  বেলই বিশ মেন হেতা। তাঁর জীবন লনা লকভােব সংি  হেলও তাঁর 
ি শীলতা  বাংলা ভাষা ও সািহেত র ে  িব কর ভাব ফেলেছ।  

এই িল  দখ - https://youtu.be/Hgj7diJmQXg 
 

FOR CLASSES VI-VIII 
1. Please read the chapter from your text book and the attached notes.  
2. Then work out the exercises neatly in your notebooks henceforth.   
3. Ensure neat and tidy work. 
4.  Do not write above the red line of the notebook pages.  
5. Use notebook with 120 pages and write with blue ink. 
6. Make a contents page first with columns under the heads as given below:

 


