
মহীয়সী বঙ্গমাতার চেতনা, অদম্য বাাংলাদদদের চেরণা 

মুহা শেপলু জামান  

আজদের স্বাধীন বাাংলাদদে সৃশির সাদে জশিদয় আদে অদনে মানুদের অদনে শদদনর সাংগ্রাম আর তযাদের ইশতহাস। 

দুইেত বের শিটিে োসদনর পর েশিে বেদরর পাশেস্তাশন চোেণ, বঞ্চনা আর শনর্ যাতদনর শবরুদে র্ারা আদদালন - সাংগ্রাম 

েদরদেন, বাাংলার ইশতহাদস চসসেল মহৎ ব্যশিদের েব যোঁো শেরশদন স্বণ যাক্ষদর চলাা োেদব। আর চসই তাশলোয় সব যেেম 

উচ্চাশরত হয় স্বাধীন বাাংলাদদদের মহান স্থপশত সব যোদলর সব যদেষ্ঠ বাঙাশল জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু চো মুশজবুর রহমান শর্শন 

বাঙাশল জাশতর অশধোর আদাদয়, তাঁদদর ভাগ্য পশরবতযদন সারাজীবন অন্যাদয়র শবরুদে েশতবাদ েদরদেন, সদয়দেন শনদারুণ েি 

আর র্ন্ত্রণা, বেদরর পর বের পশরবার চেদে দূদর অন্ধোর োরাবাস বরণ েদরদেন। এই মহান চনতা চো মুশজবুর রহমাদনর - 

চাাো চেদে মুশজব শোংবা বঙ্গবন্ধু চেদে জাশতর শপতা হদয় উঠার চপদেদন বঙ্গবন্ধুর বাব-মার পাোপাশে র্ার অনুদেরণা আর 

সহদর্াশেতা সবদেদয় চবশে েদয়াজন আর োর্ যের শেদলা, শতশন শেদলন বঙ্গবন্ধু চো মুশজবুর রহমাদনর সহধশম যণী বঙ্গমাতা চো 

ফশজলাতুন চনো মুশজব। ১৯৩০ সাদলর ০৮ আেস্ট মধুমশত নদীর তীদর অবশস্থত চোপালেদের টুঙ্গীপারায় চো পশরবাদর জন্মগ্রহণ 

েদরন শতশন। এে ভাই ও দুই চবাদনর মদে শতশন শেদলন সবার চোট। শেেদব বাবা-মাদে হারাদনার পর শতশন চবদি উদঠন বঙ্গবন্ধুর 

শপতা-মাতার চেদহর োয়ায়। বঙ্গমাতার জন্ম না হদল হয়দতা চো মুশজদবর বঙ্গবন্ধু হদয় উঠা হদতানা, আমরা চপতাম না জাতির 

তিিা, স্বাধীন রাষ্ট্র, শনজস্ব পতাো, শনজ ভুান্ড ও মানশেত্র। তাই ০৮ আেস্ট বাঙাশল জাশতর জন্য এে অনন্য শদন। জাশতর শপতা 

বঙ্গবন্ধুর আজীবদনর আদদালন, সাংগ্রাম ও তযাে-শততীক্ষার অকুন্ঠ সমে যে ও চেরণাদায়ী মশহয়সী নারী, মাননীয় েধানমন্ত্রী চো 

হাশসনার েদেয় মাতা, বঙ্গমাতা চো ফশজলাতুন চনো মুশজদবর জন্মশদন উপলদক্ষয তাঁর েশত জানাই েভীর েো। এবের সারাদদদে 

র্োর্ে মর্ যাদায় বঙ্গমাতার ৯২তম জন্মবাশে যেী পাশলত হদে। শদবসটি উপলদক্ষয এ বেদরর েশতপাদ্য হদলা “মহীয়সী বঙ্গমািার 

চেিনা, অদম্য বাাংলাদদদের চেরণা” যা অতযন্ত যুশিযুি ও তাৎপর্ যপূণ য হদয়দে।  

 

সৃশির আশদ চেদেই নর-নারীর সশিশলত েয়াস মানবসভযতার শবোে ও অগ্রসদর ভূশমো চরদাদে। সাশহতয, সাংস্কৃশত, 

রাজনীশত সব যদক্ষদত্রই নারীেণ অনুদেরণার উৎস শহদসদব োজ েদরেন। আমাদদর জাতীয় েশব োজী নজরুল ইসলাম, তাঁর নারী 

েশবতায় বদলদেন,   

‘চোন োদল এো হয়শন ে’ জয়ী পুরুদের তরবাশর 

চেরণা শদয়াদে েশি শদয়াদে শবজয় লক্ষ্মী নারী’ 

 

স্বাধীন বাাংলাদদদের রূপোর জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু চো মুশজবুর রহমান চদে ও স্বাধীন রাষ্ট্র েঠদন অসামান্য অবদাদনর 

জন্য চর্ নারীর তযাে, অবদান ও অনুদেরণায় শেদলন উদ্দীপ্ত, উজ্জীশবত ও লক্ষয অজযদন দৃঢ় সাংেল্প, শতশন হদলন বঙ্গমাতা চো 

ফশজলাতুন চনো মুশজব, শর্শন শেদলন বঙ্গবন্ধুর সেল অনুদেরণার উৎস। শতশন সারাজীবন বঙ্গবন্ধুর সাদে োয়ার মদতা অবস্থান 

েদরদেন, অন্তরাদল চেদে বঙ্গবন্ধুর সেল োদজ সমে যন ও সাহস যুশেদয়দেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যশিেত, সামাশজে ও রাজননশতে 

জীবদনর শনভৃত সহের শহদসদব শবদ্যমান চেদে শবশভন্ন শবেদয় গুরুেপূণ য পরামে য েদান ও সহদর্াশেতা েদরদেন।  

 ১৯৭১ সাদলর ৭ই মাে য রাজনীশতর মহােশব বঙ্গবন্ধু চরসদোস য ময়দাদন স্বাধীনতার জন্য উিুা বাাংলাদদদের লাদাা জনতাদে তাঁর 

জাদুেরী বজ্রেদন্ঠ শুশনদয়শেদলন অমর েশবতা,    

   “এবাদরর সাংগ্রাম আমাদদর মুশির সাংগ্রাম,  

    এবাদরর সাংগ্রাম স্বাধীনতার সাংগ্রাম।“  

 

মূলত এই ভােদণর মােদমই শতশন এে অদে য বাাংলাদদদের স্বাধীনতা চ ােণা এবাং তা অজযদনর শদে শনদদ যেনা 

শদদয়শেদলন। বঙ্গবন্ধুর এই ভােণ পূব যশলশাত বা সম্পাশদত চোন বিব্য শেদলা না, এই ভােণ শেদলা বাাংলা ও বাঙাশলদদর েশত 

বঙ্গবন্ধুর হৃদয় শনাংিাদনা ভাদলাবাসা আর অকৃশত্রম চদেদেদমর স্বতঃস্ফূতয বশহঃেোে। বঙ্গবন্ধু চসশদন তাঁর স্বরশেত জাদুেরী 

েশবতাটি শবরামহীনভাদব আবৃশি েদরন আর মুশিোমী বাঙাশল তা মন্ত্রমুদের মদতা েবণ ও হ্রদদয় ধারণ েদর এবাং এই ভােণ 

চেদে অনুোশণত হদয় অশমত শবক্রদম যুে জয় েদর োশিত স্বাধীনতা অজযন েদর। োলজয়ী এই ভােণ বাাংলাদদদের অশস্তে ও 

ইশতহাদসর সাদে সারাজীবন শমদে োেদব। অধ যেত বের পার হদলও, এাদনা এই ভােদণর েশতটা েব্দ বাঙাশল হৃদয় ছুদয় র্ায়, 

মনদে শেহশরত েদর, েদর আদদাশলত।  ভাষদণর িটভূতম তবদেষণ করদল চদখা যায় আদের তদনই বক্তব্য চদওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুদক 

একটা তলতখি তিপ্ট চদওয়া হদয়তিদলা তকন্তু অসীম রাজননশতে েজ্ঞাসম্পন্ন ও দূরদেী চনতা বঙ্গবন্ধু চসটা আমদল চননতন, তকন্তু 

তিতন শুদনতিদলন বঙ্গমািার কথা। চসতদন বঙ্গমািা বদলতিদলন, “িাইই বদলা যা চিামার মন চথদক আদস”,  বঙ্গবন্ধুও িাই 

কদরতিদলন; অথ থাৎ বঙ্গবন্ধুর ৭ মাদে থর ভাষদণর অনুদেরণাও তিদলন চবেম মুতজব।  এিাড়া বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রদের 

শুরুদতই বদলদেন,” আমার সহধশম যণী এেশদন চজলদেদট বদস বলল, ‘বদসই চতা আে, চলা চতামার জীবদনর োশহনী’।“ অে যাৎ 

মহান এই চনতার জীবন- েম য চলাার অনুদেরণার উৎসও -  বঙ্গমাতা চো ফশজলাতুন চনো মুশজব।  

 

এই গ্রদে বঙ্গবন্ধু আরও উদো েদরদেন তাঁর টাোর েদয়াজন হদল, বঙ্গমাতা চো ফশজলাতুন চনো মুশজব শনদজর 

জমাদনা টাো চেদে শদদতন, চোনশদন আপশি েদরন নাই এবাং শনদজর জন্য শতশন চমাদটই ারে েরদতন না (পৃষ্ঠা -২৫)। গ্রদের 

আদরে জায়োয় বঙ্গবন্ধু বদলদেন, “চরনু খুব েি েরত, শেন্তু শেছুই বলত না। শনদজ েি েদর আমার জন্য টাো পয়সা চজাোি 



েদর রাাত র্াদত আমার েি না হয়” (পৃষ্ঠা -১২৬)। এাাদন তাঁর শনঃস্বাে য ভাদলাবাসা আর আত্মতযাদের েমান পাওয়া র্ায়। শতশন 

শেদলন জাশতর শপতার সুদর্াগ্য সহধশম যণী, শবশ্বস্ত সহদর্াো এবাং সেল অনদেরণার উৎস।  

 

সাংগ্রামী জীবদন বঙ্গবন্ধু জীবদনর অশধোাংে সময় চজদল োটিদয়দেন, আর এসময় সাহসী বঙ্গমাতা পশরবার ও সন্তানদদর 

চদাাদোনার পাোপাশে রাজননশতে চনতােমীদদরও আেদল চরদাশেদলন েজ্ঞা ও দাশয়েেীলতার সাদে। জাশতর শপতার স্ত্রী হদয়ও 

শতশন গ্রহণ েদরনশন চোন রাষ্ট্রীয় সুশবধা। ব্যশিেত জীবদনও শতশন শেদলন উদার, পদরাপোরী এবাং সহজ-সরল, সাধারন জীবন-

র্াপদন অভযস্ত। আর এজন্যই চোন রাজননশতে পদধারী না হদয়ও শতশন বাাংলাদদদে নারীদদর রাজননশতে ক্ষমতায়দনর েশতে 

হদয় োেদবন সারা জীবন। তাঁর সহনেীলতা এবাং শধর্ য বতযমান নারীদদর জন্য শেক্ষণীয় এবাং অনুসরনীয়।     

 

বঙ্গমাতা শেদলন এেজন আদে য নারী শর্শন পশরবাদর স্ত্রী-মাতার ভূশমোয় চোমলতা আর চদদের েদয়াজদন র্োর্ে 

শসোন্ত গ্রহদণ েদঠারতার এে অপূব য সাংশমেণ  টিদয়শেদলন। চবেম মুশজব এেশদদে চর্মন েি হাদত সাংসার ও সন্তানদদর সামাল 

শদদতন, চতমশন শনদজর ব্যশিেত োশহদাদে অশতক্রম েদর স্বামীর সাংগ্রাদমর সহদর্াো শহদসদব নীরদব োয়াসঙ্গীর মদতা চর্াোদতন 

সাহস ও উদ্দীপনা। শতশন শেদলন মুি শেন্তার অশধোরী, শবশ্বাদস অটল ও দৃঢ় েতযয়ী এেজন নারী। বঙ্গবন্ধুর দে যন ও আদদে যর 

সদঙ্গ সবসময় শেদলন এোত্ম। মুশিযুদে চেরণাদাত্রী এই মহীয়সী নারী বঙ্গমাতার আদে য চদদের নতুন েজন্ম শবদেে েদর নারীদদর 

োদে অনুেরণীয় দৃিান্ত। শেন্তু অতযন্ত সাদাশসদধ জীবদন অভযস্ত আর েোরশবমুা এই মশহয়সী নারীর জীবনব্যাপী তযাে ও অবদান 

চেদে চেদে চলাে েক্ষুর আিাদল, তাই আজদের এই শদদন আমরা েভীর েোয় স্মরণ েতর আত্মতযাদে ভরপুর তাঁর জীবন ও 

েম যদে।  

 

১৯৭৫ সাদল ১৫ই আেস্ট োলরাদত ধানমশির ৩২ নাং বাশিদত জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু চো মুশজবুর রহমান ও  পশরবাদরর 

অন্যান্য সদস্যদদর সদঙ্গ  াতদেরা এই মশহয়সী নারীদেও শনম যমভাদব হতযা েদর। আশম তাঁর স্মৃশতর েশত েভীর েো জানাই এবাং 

তাঁর পশরবাদরর সেল েশহদদদর আত্মার মােদফরাত োমনা েশর। মৃতুযর সময়ও শতশন বঙ্গবন্ধুর সাদেই েদল চেদেন না চফরার 

চদদে, এমন জীবনসশঙ্গনী শুধু বঙ্গবন্ধুর মদতা ব্যশিদের ভাদগ্যই চজাদট। আজ শতশন চনই, শেন্তু তাঁর জীবন ও েদম যর মাদে চর্ 

আদে য শতশন চরদা চেদেন তা নতুন েজদন্মর মদে েশিদয় চদওয়া আমাদদর েতযব্য। শতশন না োেদলও রত্নেভযা বঙ্গমাতা চরদা 

চেদেন এেজন চদেরত্ন - চো হাশসনা, শর্শন তাঁর মাদয়র আদে য, চেতনা ও চেরণা এবাং অদম্য সাহস ধারণ েদরই বাাংলার মাটি 

ও জনেণদে ভাদলাদবদস শনদজর সারাটি জীবন চদদের উন্নয়দন শনরলস োজ েদর র্াদেন। তাঁর হাত ধদরই, িাঁর দূরদেী ও বশলষ্ঠ 

চনতৃদে  বাাংলাদদে আজ স্বদল্পান্নত চদে চেদে উন্নয়নেীল চদদের তাশলোয় উন্নীত হদয়দে, চো হাশসনার অদম্য চেিায় শনদজদদর 

অে যায়দন আমরা শতশর েদরশে স্বদের পদ্মা চসতু, তাঁর চনতৃদেই চদে এশেদয় েদলদে দূব যার েশতদত। আমরা দৃঢ়ভাদব শবশ্বাস েশর 

মাননীয় েধানমন্ত্রী চ াশেত রূপেল্প-২০৪১ বাস্তবায়দনর মে শদদয়ই শবদশ্বর বুদে বাাংলাদদে উন্নত জাশতরাষ্ট্র শহদসদব মাথা উঁচু েদর 

দাঁিাদব - ইনোোহ।     

 

বঙ্গমাতার আদে য আর মনদন েদি উঠুে এদদদের নতুন েজদন্মর নারীরা- বঙ্গমাতার জন্মশদদন এই আমাদদর েতযাো। 

আসুন আমরা বঙ্গমাতার জীবনেম য চেদে তযাে, চদেদেম, সাহস, শবেক্ষণতা ও দূরদশে যতার শেক্ষা পশরবার ও সমাদজ সুদরভাদব 

তুদল ধশর, েদি তুশল বঙ্গবন্ধুর স্বদের চসানার বাাংলা।      

# 

চলাে: পশরোলে েনদর্াোদর্াে অশধদপ্তর  
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