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 কিবতা- বষ�ারানী। 
কিব- মান�মারী বসু। 

 
কিব �সে�-  মিহলা কিব মান�মারী বসুর জ�১৮৬৩ 
ি��াে�র  ২৫�শ জানয়ুাির। িতিন বাংলােদেশর যেশার 
�জলার সাগরদাঁিড় �ােম জ��হণ কেরিছেলন। �ছাটেবলা 
�থেক িতিন কিবতা �লখা �� কেরন। িবখ�াত কিব 
মাইেকল মধুসূদন দ� তাঁর কাকা। �ামীর নাম বীভুশ�র 
বসু। কিবতা রচনার মেধ� িদেয় মান�মারী বসু 
কলকাতািব�িবদ�ালয় �থেক 'ভুবনেমািহনী পদক' ও 
'জগ�ািরণী পদক'লাভকেরন। 
১৯৪৩ ি��াে� এই মিহলা কিবর মতুৃ� হয়। 
কিবতার সারসংে�প- 
কিব মান�মারী বসু বষ�া রানী কিবতা�র মেধ� বষ�ার 
অপ�প �সৗ�য� অথ�াৎ বষ�াকােলর বিৃ�র সু�র �েপর 
বণ�নাএই কিবতায় �কাশ কেরেছন। বষ�ার এই অপ�প 



�সৗ�য� কিব দেুচাখ ভের উপেভাগ কেরেছন।এইসময় 
আকােশ সূয� চাঁদ িকছুই �দখা যায় না। আকাশ ঢাকা থােক 
কােলা �মেঘ।সারািদন কখেনা �জাের কখেনা আে� আে� 
বিৃ� পড়েত থােক। বিৃ�েত গাছপালা রা�াঘাট সবিকছু 
িভেজ থােক। 
গাছ�িল �যন নতুন �াণ িফের পায়। কিবর মেন হয় �যন 
আকাশ �থেক তরল রজত ধারা অথ�াৎ তরল জেলর মেতা 
শ� পদাথ� নয় �সই তরল �পািল রেঙর বিৃ�র ধারা ধারা 
পড়েছ। বিৃ�র �ফাটা �িল �দখেল মেন হয় �যন �েপা গেল 
পড়েছ। চারিদক জেল ভােস বিৃ�র জন�। সারািদন কখেনা 
�জাের কখেনা আে� বিৃ� পড়েত থােক। �কৃিতেত �দখা 
যায় �চাখ জড়ুােনা সবেুজর �মলা। চািরিদেক সবজু আর 
সবজু কিচ গাছ। �মেঘর গজ� ন �েন িশখী অথ�াৎ ময়ূর 
�পখম �মেল নাচেত থােক। �ভদ অথ�াৎ ব�ােঙরা আনে� 
গান গাইেত থােক তােদর আওয়ােজ। কিবর মেন হেয়েছ 
সব ঋতুর মেধ� একমা� বষ�ায় বেুকই আেছ অন� ��েমর 
রািশ অথ�াৎ �চুর ভােলাবাসা। তাই এই ঋতুই কিবর 
সবেচেয় ি�য় ঋতু। বষ�া রানী কিবতা�েত কিব 
মান�মারী বসু অপ�প সু�র বষ�া ঋতুর �াকৃিতক দশৃ� 
বণ�না কেরেছন । 



  
ক) কিবতার অথ� �বাঝার সুিবধার জন� কিবতা �থেক 
শ�াথ� �িল �দওয়া হল। 
অপ�প -অপূব�। আনেন- মখুম�েল। কদম হার- কদম 
ফুেলর মালা। 
বাহার- �শাভা। 
িবজলী -িবদ�ুৎ। 
বসুধা -পৃিথবী। 
রজত ধারা- �পালী রেঙর বিৃ�র ধারা। 
িশখী- ময়ূর। 
�ভক- ব�াং /ব�াঙ। 
চাঁিদমা- চাঁেদর িকরণ অথ�াৎ �জ�াৎ�া। 
উথিলেছ- উথেল উঠেছ।  
পরােণ- �াণ। 
মরেম- মেন। 
��েহর- ভােলাবাসার। 
 
নীেচর ���িলর উ�র দাও। 
ক) বষ�া রানী কিবতা�র কিবর  নাম �লখ। 
খ) রজত ধারা শ��র অথ� িক? 



গ) �ভক শ��র অথ� িক? 
২) িবপরীত শ� �লখ। 
রাত - 
আন�-  
আকাশ- 
অনশুীলনী �থেক। 
১)িবষয় িভি�ক ��াবলী: 
ক)সংি�� ��াবলী। 
১)নং �থেক২)৩)৪)৫) 
২)�নব��ি�ক ও ব�াকরণ িভি�ক ��াবলী �থেক 
ক),গ)  নীেচর শ��িলর গদ��প �লখ। 
বসুধা- 
আনন- 
বাহার- 
রজত- 
িশখী- 
িবজলী- 
উথিলেছ- 
গরজন- 
পরান- 



মেম�- 
ঘ) নীেচর শ��িলর পদ পিরবত� ন কেরা। 
আেয়াজন- 
আকাশ- 
তরল- 
গ�া- 
 
বািড়র কাজ : 
অনশুীলনী �থেক:  
২)খ)নীেচর শ��েলা িদেয় বাক� রচনা কেরা। 
আেয়াজন- 
অপ�প- 
বাহার- 
মরেম- 
টু� টু�- 
 
ঙ) স�ক উ�েরর পােশ( �ক)িচ� দাও। 
চ) িনেচর শ��িলর িল� পিরবত� ন কেরা। 
রানী- 
িশখী- 



ছ) ফাঁকা জায়গায় কিবতা �থেক স�ক শ� বসাও । 
  *********** 

 
 
 


