
  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম 

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র  

গরবিনী মা – জননী (কণিতা)  

বসকানদার আিু জাফর  

লেকচার শীট- ১  

তাবরখ- ১৬/৭/২০২০  

কণি পবরবচবতিঃ 

নামিঃ বসকানদার আিু জাফর 

জন্ম তাণিখিঃ ১৯১৯ বিষ্টাব্দ। 

জন্মস্থানিঃ সাতক্ষীরা লজো। 

সাণিতযকমমিঃ কািযগ্রন্থ- প্রসন্ন প্রহর, বতবমরাবিক, িাাংো ছাড় া প্রভৃবত। বিখযাত নাটক- বসরাজ-উ 

শ্র ৌলা। 

মৃত্যিঃ ১৯৭৫ বিষ্টাব্দ। 

শব্দার্থিঃ 

িই শ্রেকক পড়কি। 

িানান সতকমতািঃ 

গিণিনী, জননী, জন্মভূণম, প্ যিতী, ভাগযিতী, ন ী, তৃ , আঁচল, নূপ্ি, সন্ধ্যা, ণিণিি, শ্রখাপায়, 

যঁ্েী, গন্ধ্, তন্দ্রা, ক্লান্ত, চাষী, উ াসী, মি ,  ণ্ড, শ্রকাক ,  ্ভমাণগনী, ঝাঁণপকয়, ভয়ঙ্ককিি,  ্ণিমপাকক, 

িাসন, ধূকপ, প্ণড়কয়, সকিাণজনী, য্গ, ণচত্তভূণম।  

ণকছ্ চিক ি িযাখযািঃ 

#  “ওকি আমাি মা – জননী 

    জন্মভূণম িাঙলাকি  

    শ্রতাি মত আি প্ যিতী 

    ভাগযিতী িল মা শ্রক।।” 



  

- কবি িাাংোড়দশড়ক ওড়র আমার মা জননী িড়ে সড়বাধন কড়রড়ছন। একজন লদশড়প্রবমক 

এর কাড়ছ মা ও মাতৃভূবম সমান। কবি বসকানদার আিু জাফর একজন লদশড়প্রবমক তাই 

বতবন মাতৃভূবম িাাংোড়দশড়ক মা – জননী িড়েড়ছন। পুণ্যিতী অর্থ ভাড়ো কাজ কড়রন এমন 

নারী। জন্মভূবম পুণ্যিতী নারীর মত লেহ – মায়া – মমতা বদড়য় তার সিানড়দরড়ক িাাঁবচড়য় 

রাড়খ। জন্মভুবম িাাংোড়দশ ফুে-ফে-ফসে বদড়য় এড়দড়শর মানুড়ের জীিন িাাঁবচড়য় রাড়খ, 

োেন – পােন কড়র। তাই কবি তার জন্মভূবম িাাংোড়দশড়ক পুণ্যিতী িড়েড়ছন। িাঙো -

মা অড়নক ভাগযিতী কারণ্ তার সিাড়নরা দুবদথড়ন বনড়জড়দর জীিন িাবজ লরড়খ ে াই কড়র 

তাড়ক রক্ষা কড়রড়তও প্রস্তুত। িাঙো -মা লক রক্ষা করড়ত তার সিাড়নরা বিনা বিধায় 

শত্রুর উপর ঝাাঁবপড়য় পড় ।  

#  “কাি শ্রচাকখ মা ন ীি কাজল 

    সি্জ তৃক ি আচঁল ি্কক 

    কাি পাকয় মা ধ্কলাি নূপ্ি 

    সন্ধ্যা  ্প্ি শ্রিকজই চকল।” 

- এখাড়ন িাাংোড়দড়শর প্রাকৃবতক শ্রসৌন্দর্থ ফ্কে উকেকছ। িাাংলাক ি ন ীমাতৃক শ্র ি। 

এক কিি ি্ককি ওপি ণ কয় িকয় শ্রগকছ িত িত ন ী। এই ন ীককই কণি িাাংলা – মা এি 

শ্রচাকখি কাজল এি সাকে ত্লনা ককিকছন। আি িাাংলাক কিি মাে, শ্রখত যখন সি্জ 

ফসকল ভকি ওকে তখন মকন িয় শ্রযন িাাংলা – মা সি্জ িাণড় পকি আকছ। িাাংলাক কিি 

মাে- ঘাকে মান্ষ চলাচল কিাি সময় ধ্কলা উকড় আি এোককই কণি ধ্লি ন্প্ি 

িকলকছন।  

#  “কামাি ক্কমাি শ্রজকল চাষী 

    িাউল-মাণঝ ঘি-উ াসী,”  

- এখাকন িাাংলাি সাধাি  মান্কষি কো িকলকছন। িাাংলাক কি সি ধমম – ি ম – জাণত – 

শ্রপিাি ণমকলণমকি িাস ককি। তাক ি সিাি মকধয িকয়কছ ভ্রাতৃত্ব ও শ্র িকেম। তািা শ্রযমন 

এক সাকে োকক শ্রতমণন িাাংলা মাকয়ি ণিপক  সিাই ণমকল একসাকে ঝাঁণপকয় পকড়।  



  

 #  “কাি শ্রছকলিা ণনতয িাজাি 

     মি -মাকিি  ণ্ড শ্রগাকন, 

     শ্রছকলি ি্ককি খ্ন শ্রছাপাকনা 

     শ্রকান জননীি আচঁল-ককাক  

      ্ভমাণগনী কাি শ্রমকয়িা  

     কান্নাফ্কলি নকিা শ্রিাকন।।”  

- িাঙাবেড়দর িারিার বনর্থাবতত হওযার কর্া উড়ে এড়সড়ছ এখাড়ন। িছড়রর পর িছর ধড়র 

িাঙাবে সিাড়নরা বিড়দবশ দুিঃশাসন সহয কড়র এড়সড়ছ। অড়নক বনমথমতার বশকার হড়য়ড়ছ 

তারা। তাড়দর মাতৃভূবম পরাধীন লর্ড়ক লর্ আঘাত সহয কড়রড়ছ তারাও লসই আঘাত সহয 

কড়রড়ছ বদড়নর পর বদন। এই সি সহয করড়ত িাাংোর দুভথাবগনী লমড়য়ড়দরড়কও। বনমথমতার 

বশকার িাাংো মাড়য়র লমড়য়ড়দর কান্না বমড়শ আড়ছ িাাংোর আকাড়শ িাতাড়স। এই 

পরাধীনতা, অতযাচার সহয করড়ত না লপড়র িাাংো মাড়য়র িীর সিাড়নরা মাড়ক রক্ষা করার 

জনয সাংগ্রাম কড়রড়ছ, জীিন বদড়য়ড়ছ। লসই রড়ে রবঙন হড়য়ড়ছ লদড়শর মাবট। কবি 

জন্মভূবমর মাবটড়ক মাড়য়র আাঁচে কল্পনা কড়র িড়েড়ছন, িাাংো মাড়য়র শাব র আাঁচড়ে 

সিাড়নর রে লছাপাড়না।  

#  “কসই মাকক যাি িাজাি িাজাি 

    মা-নাম-ডাকা পাগল শ্রছকল  

    মাকয়ি নাকম নাকম ঝাণঁপকয় পকড়  

    ভয়ঙ্ককিি  ্ণিমপাকক।”  

- িাাংোড়দড়শর লদশড়প্রবমক মানুড়েরা জন্মভূবম িাাংোড়ক মা িড়ে ডাড়ক। তাড়দর মাতৃভূবম 

পরাধীন লর্ড়ক লর্ আঘাত সহয কড়রড়ছ তারাও লসই আঘাত সহয কড়রড়ছ বদড়নর পর বদন। 

িাাংোড়দড়শ হড়য়ড়ছ রেক্ষয়ী রু্দ্ধ। তাই িাাংোর মুবেকামী মানুে লদশড়ক রক্ষা করার জনয 

ভয়াংকর রু্ড়দ্ধ ঝাাঁবপড়য় পড় ড়ছ। তারা মাতৃভূবমর জনয আত্মতযাগ করড়তও বিধা লিাধ কড়র 

না।  



  

#  “ত্ই শ্রতা শ্রস-মা 

   ও মা ত্ই শ্রতা শ্রি শ্রসই গিণিনী  

   িকে শ্রধাওয়া সিণজনী।” 

- িাাংো - মা ভাগযিতী, গবিথত মা। কারণ্ তার সিানরা তাড়ক রক্ষা করার জনয আত্মতযাগ 

করড়তও বিধা লিাধ কড়র না। বনড়জড়দর িুড়কর রে লেড়ে লদয় মাতৃভূবমর জনয। ১৯৭১ 

সাড়ে মুবেরু্ড়দ্ধর সময় িাাংোড়দশ বিশ েক্ষ শবহড়দর রড়ে োত হয়। কবি িাাংোড়দশড়ক 

কমনীয় পদ্ম ফুড়ের সাড়র্ তুেনা কড়রড়ছন। তাই বতবন িড়েড়ছন, িাঙো – মা হে লসই মা 

লর্ তার সিাড়নর রড়ে োন কড়রড়ছ। িাঙো – মা রড়ে লধাওয়া সরবজনী।    

জ্ঞানমূলক েশ্নিঃ  

১) কণি কাকক পূ যিতী িকলকছন? 

২) শ্রছাপাকনা িকব্দি অেম কী? 

৩) য্গ-কচতনাি ণচত্তভূণম শ্রক? 

৪) কণি জন্মভূণম জননীি কীকসি আঁচকলি কো িকলকছন? 

৫) সন্ধ্যা- ্প্ি কী শ্রিকজ চকল? 

৬) ণসকান্দাি আি্ জাফি কত সাকল শ্রকাোয় জন্মগ্রিন ককিন? 

৭) ‘গিণিনী মা-জননী’ কণিতাণে শ্রকান কািযগ্রকেি অন্তগমত? 

৮) ণসকান্দাি আি্ জাফি িণচত একণে নােককি নাম ণলখ। 

৯) িাাংলাি সািসী ও সাংগ্রামী জনতাি ণভণত্তভূণম কী? 

১০) ভয়ঙ্ককিি  ূণিমপাকক কািা ঝাঁণপকয় পকড়? 

মূল পােযিই এি ‘গিণিনী মা – জননী’ কণিতাি সমূ্প ম সৃজনিীল েকশ্নি উত্তি ণলখকি। 

বশক্ষক-  

িািণিন স্লতানা শ্রমৌলী 


