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রাজা মানিসংেহর বা ালায় আগমন 
 
যেশার নগর ধাম              pতাপ আিদত  নাম 

মহারাজ ব জ কায়s। 
নািহ মােন পাতশায়         কহ নািহ আঁেট তায় 

ভেয় যত ভূপিত dারs॥ 
বরপtু ভবানীর                 িpয়তম পিৃথবীর 

বায়াn হাজার যার ঢালী। 
ষাড়শ হলকা হাতী             aযতু tuর  সািত 

যdুকােল সনাপিত কালী॥ 
তার খড়ুা মহাকায়               আিছল বসnরায় 

রাজা তাের সবংেশ কািটল। 
তার বটা কcuরায়              রাণী বাঁচাiল তায় 

জাহা ীের সi জানাiল॥ 
kাধ হল পাতশায়        বািnয়া আিনেত তায় 

রাজা মানিসংেহ পাঠাiলা। 
বাiশী লsর সে                কcuরায় লেয়  রে  

মানিসংহ বা ালা আiলা॥ 
কবল যেমর দূত              সে  যত রাজপতু 

নানাজািত মাগল পাঠান। 
নদী বন eড়াiয়া              নানা দশ বড়াiয়া 

uপনীত হল বdমান॥ 
দবীদয়া aনসুাের             ভবানn মজnুাের 

হiয়ােছ কানেগাi ভার। 
দখা হtu druত হেয়          নানা dব  ডািল লেয়  

বdমান গলা মজnুার॥ 
মানিসংহ বা ালার             যত যত সমাচার 

মজnুাের িজjািসয়া জােন। 
িদন কত থািক তথা         িবদ াসnুেরর কথা 

pস তঃ uিনলা সখােন॥  
গজপেৃ  আেরািহয়া           সড়ু  দিখল িগয়া 

মজnুাের িজjাসা কিরল। 
িববিরয়া মজnুার           িবেশষ কেহন তার 

যi rেপ সড়ু  হল॥ 
  
 



 
 

 
 

িবদ াসnুর কথারm 
 
uন রাজা সাবধােন         পেূb িছল ei sােন 

বীরিসংহ নােম নরপিত। 
িবদ া নােম তার কন া         আিছল পরম ধন া 

rেপ লkী guেণ সরsতী॥ 
pিতjা কিরল সi          িবচাের িজিনেব যi 

পিত হেব সi স  তাহার। 
রাজপtুগণ তায়              আিসয়া হািরয়া যায় 

রাজা ভােব িক হেব iহার॥ 
শেষ uিন সিবেশষ         কা ী নােম আেছ দশ 

তােহ রাজা guণিসnu রায়। 
সnুর তাহার সতু                বড় rপguণযতু 

িবদ ায় স িজিনেব িবদ ায়॥ 
বীরিসংহ তার পাট              পাঠাiয়া িদল ভাট 

িলিখয়া e সব সমাচার। 
সi দেশ ভাট িগয়া            িনেবিদল পt িদয়া 

আিসেত বাসনা হল তার॥ 
সnুর মগন হেয়                ভােটের িবরেল লেয়  

িজjােস িবদ ার rপ guণ। 
ভাট বেল মহাশয়               বাণী যিদ শষ হয় 

তব ুনিহ কিহেত িনপণু॥ 
িবিধ চku িদল যাের        স যিদ না দেখ তাের 

তাহার লাচেন িকবা ফল। 
স িবদ ার পিত হo           িবদ াপিত নাম লo 

uিনয়া সnুের kutহল॥ 
চাির সমােজর পিত              k চnd মহামিত 

িdজরাজ কশরী রাঢ়ীয়। 
তাঁর সভাসd বর                 কেহ রায় guণাকর 

anপণূা পদছায়া িদয়॥ 
 
 
         
    
 
 



 
 

 
 

সnুেরর বdমান যাtা  
 
pাণ কমন র কের।   না দিখ তাহাের।  

য কের আমার pাণ কিহব কাহাের॥ru॥  
 
ভাটমেুখ uিনয়া িবদ ার সমাচার। 
uথিলল সnুেরর সখু পারাবার॥ 
িবদ ার আকার ধ ান িবদ ানাম জপ। 
িবদ ালাপ িবদ ালাপ িবদ ালাভ তপ॥  
হায় িবদ া কাথা িবদ া কেব িবদ া পাব। 
িক িবদ াpভােব িবদ া িবদ মােন যাব॥ 
িকবা rপ িকবা guণ কিহেলক ভাট। 
খিুলল মেনর dার না লােগ কপাট॥ 
pাণধন িবদ ালাভ ব াপােরর তের। 
খয়াব তনরু তির pবাসসাগের॥  
যিদ কালী kল দন kuেল আগমন। 
মেntর সাধন িকmা শরীর পাতন॥ 
eকা যাব বdমান কিরয়া যতন। 
যতন নিহেল নািহ িমলেয় রতন॥ 
য pভােব রােমর সাগের হল সtu। 
মহািবদ া আরািধলা িবদ ালাভ হtu॥ 
হল আকাশবাণী বেুঝ aনভুেব। 
চল বাছা বdমান িবদ ালাভ হেব॥ 
আকাশবাণীেত হােত পাiল আকাশ। 
সায়ািরর a  আেন গমেন বাতাস॥ 
আপিন সাজােয় ঘাড়া মেনাহর সাজ।  
আপনার সসুাজ করেয় যবুরাজ॥ 
িবলাতী খলাত পের জয়কশী চীরা। 
মািণক কলগী তারা চকমেক হীরা॥ 
গেল দােল ধকুধকুী কের ধk ধk। 
মিণময় আভরণ কের চk মk॥ 
খ  গ চm লজা তীর কামান খ র। 
পড়া uক ললা হােত সিহত প র॥ 
রtভরা খু ী পিুথ ঘাড়ার হানায়।  
জনক জননী ভেয় ভােট না জানায়॥ 
aতসীkuসমুাশ ামা sির সেকৗtuক। 



 
 

 
 

দড়বিড় চিড় ঘাড়া aমিন চাবকু॥ 
aেশর িশkায় নল িবপেk aনল। 
চিলল kuমার যন kuমার aটল॥ 
তীর তারা ulা বায় ুশী গামী যবা। 
বগ িশিখবাের বেগ সে  যােব কবা॥ 

eড়াiল sেদশ িবেদশ কত আর। 
কত ঠাঁi কত দেখ কত কব তার॥  
িবদ ানাম সাঁসর দাসর নািহ সােত। 
কথার দাসর মাt uক পkী হােত॥ 
কা ীপরু বdমান ছ মােসর পথ। 
ছয় িদেন utিরল a  মেনারথ॥ 
জািনলা লােকর মেুখ ei বdমান। 
রিচল ভারত k চnd য কহান॥ 
 
  

 
 
 
 

সnুেরর বdমান pেবশ 
 
দিখ পরুী বdমান                সnুর চৗিদেক চান 

ধন  গৗড় য দেশ e দশ। 
রাজা বড় ভাগ ধর                কােছ নদ দােমাদর 

ভাল বেট জািনন ুিবেশষ॥ 
চৗিদেক সহরপনা                dাের চৗকী কত জনা 

মrুuচা বrুuজ িশলাময়॥ 
কামােনর huড়huিড়                    বnুেকর duড়duিড় 

সলেখ বােণর গড় হয়॥  
বােজ িশ া কাড়া ঢাল           নৗবত ঝাঁেঝর রাল 

শ  ঘnা বােজ ঘিড় ঘিড়। 
তীর guিল শনশিন                     গজঘnা ঠনঠিন 

ঝড় বেহ a  দড়বিড়॥ 
ঢালী খেল uড়াপােক              ঘন হান হান হাঁেক 

রায়েবঁেশ লােফ রায়বাঁশ। 
মlগণ মালসােট                 uিট হন মািট কােট 



 
 

 
 

দূের হেত uিনেত তরাস॥ 
নদী িজিন গড়খানা                 dাের হাবসীর থানা 

িবকট দিখয়া লােগ শ া। 
দয়া সbম লার                 লি েত শকিত কার 

সমেুdর মােঝ যন ল া॥ 
যাiেত pথম থানা               িজjােস কিরয়া মানা 

কাথা হiেত আiলা কাথা যাo। 
িক জািত িক নাম ধর            কাn ব াবসায় কর 

না কিহেল যাiেত না পাo॥ 
সnুর বেলন ভাi                আিম িবদ াব াবসায়ী 

দািkণাত  কা ীপরু ধাম। 
eেসিছ িবদ ার আেশ              যাiব রাজার পােশ 

সকুিব সnুর মার নাম॥ 
dারী কয় e িক হয়                  পuয়ার বশ নয় 

খু ী পিুথ ধিুত ধের তারা। 
ঘাড়াচড়া জাড়া aে              পাঁচ হািতয়ার সে  

চার িকmা হবা হরকরা॥ 
নীচ যিদ uc ভােষ                সবুিুd uড়ােয় হােস 

রায় বেল বিট িবদ ােচার। 
খু ী পিুথ িছল সে                  দখােয় কেহন রে  

tu  হন ুru  বােক  তার॥ 
িবনেয় duয়ারী কয়                     uন uন মহাশয় 

বিুঝন ুপuয়া tuিম বট। 
ঘাড়াচড়া জাড়াপরা            িবেদশী হেতর ধরা 

ছািড় িদেল আিম হব নট॥ 
ঠক ভরা দরবার                    ছেল লেয়  ঘর dার 

খরু ধার uঁেত কােট মািছ। 
চাকিরর মেুখ ছাi                ছািড়েত না পাির ভাi 

িবষkিমসম হেয়  আিছ॥ 
সnুর কেহন ভাi              ঘাড়া জাড়া ছেড় যাi 

খু ী পিুথ ধিুত পািখ লেয় । 
তেব নািক ছাড় dারী              dারী কেহ তেব পাির 

জমাdার বখশীের কেয়॥ 
িশেরাপা srেপ রায়              পসেকাস িদলা তায় 

ঘাড়া জাড়া পাঁচ হািতয়ার। 
dারী ছেড় িদল dার                  থানায় হiয়া পার 

pেবিশলা নগের kuমার॥ 



 
 

 
 

ভূিরিশেট মহাকায়                ভূপিত নেরnd রায় 
মখুিট িবখ াত দেশ দেশ। 

ভারত তনয় তার                      anদাম ল সার 
কেহ k চেndর আেদেশ॥ 

 
  

 
  
 

গড় বণন 
 

guণসাগর নাগর রায়। 
নগর দিখয়া যায়॥ 

rেপর নাগর                guেণর সাগর 
 aguru চnন গায়। 

বণী িবনিনয়া                চূড়া িচকিনয়া 
হলেয়  মলয় বায়॥ 

মdৃu মধ ুহািস                বাজাiেছ বাঁশী 
কািকল িবকল তায়। 

ভুruর ভি েত                নয়ন iি েত 
ভারেত িফিরয়া চায়॥ru॥ 

 
dারীের িশেরাপা িদয়া ঘাড়া জাড়া ast। 
পদbেজ চিললা পিরয়া যgু বst॥ 
বাম কেk খু ী পিুথ ডািন কের uক। 
ধীের ধীের চেল ধীর দিখয়া কৗtuক॥ 
pথম গেড়েত কালােপােষর িনবাস। 
i েরজ oলnাজ িফিরি  ফরাস॥ 
িদনমার eেলমান কের গালnাজী। 
সফিরয়া নানা dব  আনেয় জাহাজী॥ 
িdতীয় গেড় দেখ যত মসুলমান। 
সয়দ মিlক সখ মাগল পাঠান॥ 
tuরকী আরবী পেড় ফারসী িমশােল। 
iিলিমিল জেপ সদা িছিলিমিল মােল॥ 
tতীয় গেড়েত দেখ kিtয় সকল। 
astশােst িবশারদ সমের aটল॥ 



 
 

 
 

চtuথ গেড়েত দেখ যত রজঃপতু। 
রাজার পাল  রােখ যেুd মজবতু॥ 
প ম গেড়েত দেখ যেতক রাhuত। 
ভাট বেস তার কােছ যাতায়ােত দূত॥ 
য  গেড় দেখ যত বাঁেদলার থানা। 
আঁটাআঁিট সi গেড় থােক মালখানা॥ 
সi গেড় নানা জািত বেস মহাজন।  
লk কা  পd শে  স া কের ধন॥ 
পuয়া জািন িকu না কেহ সnুের। 
aবধান হৗক বিল নমsার কের॥ 
eirেপ ছয় গড় সকল দিখয়া। 
pেবেশ িভতর গড় aভয়া ভািবয়া॥ 
সমেুখ দেখন চক চাnনী সnুর। 
নৗবত বািজেছ বালাখানার uপর॥ 
চেকর মােঝেত কােতায়ািল চবতুরা। 
ফাটেক আটক যত বােজ দায় ধরা॥ 
ডাকািত িছনার চার হাজার হাজার। 
বড়ী পায় মেগ খায় বাজার বাজার॥ 
বিসেছ কােতায়াল ধমূেকtu নাম। 
যমালয় সমান লেগেছ ধমুধাম॥ 
ঠকঠিক হািড়র কাড়ার পটপিট। 
চm uেড় চmপাduকার চটচিট॥ 
কহ বা দাহাi দয় কহ বেল হায়। 
কহ বেল বাপ বাপ মির pাণ যায়॥ 
কাটােলর ভেয় কহ নািহ কের দয়া। 
দিখয়া সnুর ভেয় ভােবন aভয়া॥ 
ভারত কিহেছ কন ভাবহ eখিন। 
ঠিকবা যখন সখু জািনবা তখিন॥ 

 
  
 
 

 
  
  

 



 
 

 
 

পরুবণন 
 

oেহ িবেনাদরায় ধীের যাo হ। 
aধের মধরু হািস বাঁশীিট বাজাo হ॥ 

নবজলধর তন ু                         িশিখপcু শtধন ু
পীত ধড়া িবজিুলেত ময়েূর নাচাo হ। 

নয়ন চেকার মার                  দিখয়া হেয় েছ ভার 
মখুসধুাকর হািসসধুায় বাচঁাo হ॥ 

িনত  tuিম খল যাহা               িনত  ভাল নেহ তাহা 
আিম য খিলেত কিহ স খলা খলাo হ। 

tuিম য চাহিন চাo               স চাহিন কাথা পাo 
ভারত যমন চােহ সiমত চাo হ॥ru॥ 

 
চেল রায় পাছ কির কাটােলর থানা। 
দেখ জািত ছিtশ ছিtশ কারখানা॥ 
চৗিদেক সহর মােঝ মহল রাজার। 
আট হাট ষাল গিল বিtশ বাজার॥ 
থােন বাnা মt হাতী হলেক হলেক। 
uড় নােড় মদ ঝােড় ঝলেক ঝলেক॥ 
iরাকী tuরকী তাজী আরবী জাহাজী। 
হাজার হাজার দেখ থােন বাnা বাজী॥ 
uট গাধা খcর গিণেত কবা পাের। 
পািলয়ােছ পu পkী য আেছ সংসাের॥ 
bাhণ ম েল দেখ বদ aধ য়ন। 
ব াকরণ aিভধান  sিৃত দরশন॥ 
ঘের ঘের দবালয় শ ঘnারব। 
িশবপজূা চ ীপাঠ যj মেহাৎসব॥ 
বদ  দেখ নাড়ী ধির কেহ ব ািধেভদ। 
িচিকৎসা করেয় পেড় কাব  আয়েুbদ॥ 
কায়s িবিবধ জািত দেখ রাজগাির। 
বেণ মিণ গn সানা কাঁসাির শাঁখাির॥ 
গায়ালা তামলুী িতলী তাঁতী মালাকার। 
নািপত বাrui kuরী কামার kuমার॥ 
আগির pভৃিত আর নাগরী যেতক। 
যিুগ চাসােধাবা চাসাৈকবt aেনক॥ 
সকড়া uতার নড়ুী ধাবা জেল guঁড়ী। 



 
 

 
 

চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডাম মচুী u ঁড়ী॥ 
kuরমী কার া পাদ কপািল িতয়র। 
কাল কল ুব াধ বেদ মাল বাজীকর॥ 
বাiিত পuয়া কান কসিব যেতক। 
ভাবক ভিkয়া ভাঁড় নtক aেনক॥ 
দিখয়া নগরেশাভা বাখােন সnুর। 
সমেুখ দেখন সেরাবর মেনাহর॥ 
সােন বাnা চাির ঘাট িশবালয় চাির। 
aবধতূ জটাভsধারী সাির সাির॥ 
চাির পােড় সচুাru পেু র uপবন। 
গn লেয়  মn বেহ মলয় পবন॥ 
টল টল কের জল মn মn বায়। 
নানা পkী জলচর খিলয়া বড়ায়॥ 
ত রk নীল পীত শত শতcদ। 

uেট পd kuমদু কhার কাকনদ॥ 
ডাhuকা ডাhuকী নােচ খ নী খ ন। 
সারস সারসী রাজহংস আিদ গণ॥ 
পু বেন পিkগেণ িনিশ িদিশ জােগ। 
ছয় ঋtu ছিtশ রািগণী ছয় রােগ॥ 
ভূবন িজিনয়া বিুঝ কির রাজধানী। 
কামেদব িদল বdমান নাম খািন॥ 
দিখ সnুেরর পেদ লােগ কামফাঁস। 
sিরয়া িবদ ার নাম ছাড়েয় িন াস॥ 
জেলেত িনবায় jালা সbেলােক কয়। 
e জল দিখয়া jালা দশ guণ হয়॥ 
sলজ জলজ uল pul tuিললা। 
sান কির িশবিশবাচরণ পিূজলা॥ 
সে েত দািড়ম িছল ভাি য়া কৗtuেক। 
আপিন খাiলা িকu িকu িদলা uেক॥ 
কের লেয়  eক পd লiেলন াণ। 
ei ছেল uলেধণ ুহােন uলবাণ॥ 
আkuল হiয়া বেস বkuেলর মেূল। 
িdguণ আguণ jােল বkuেলর uেল॥ 
হন কােল নগিরয়া aেনক নাগরী। 
sান কিরবাের আiলা সে  সহচরী॥ 
সnুের দিখয়া পেড় কড়সী খিসয়া। 
ভারত কিহেছ শাড়ী পর লা কিষয়া॥ 



 
 

 
 

 
 

সnুরদশেন নাগরীগেণর খদ 
 
e িক মেনাহর                     পরম সnুর 

নাগর বkuলমেূল। 
মাহিনয়া ছােঁদ                  চাঁদ পেড় ফাঁেদ 

রিত রিতপিত ভুেল॥ru॥ 
দিখয়া সnুর                     rপ মেনাহর 

sের জরজর যত রমণী। 
কবরী ভূষণ                        কাঁcuলী কষণ 

কিটর বসন খেস aমিন॥ 
চিলেত না পাের                  দখাiয়া ঠাের 

e বেল uহাের দখ লা সi। 
মদনjলায়                         মরম গলায় 

বkuলতলায় বিসয়া ai॥ 
আহা মের যাi                    লiয়া বালাi 

kuেল িদয়া ছাi ভিজ iহাের। 
িববািগনী হiয়া                    iহাের লiয়া 

যাi পলাiয়া সাগরপাের॥ 
কেহ eক জন                    লেয়  মার মন 

e নব রতন ভূবন মােঝ। 
িবরেহ jািলয়া                  সাহােগ গািলয়া 

হাের িমলাiয়া পিরেল সােজ॥ 
আর কয় জন                       ei মহাশয় 

চাঁপাuলময় খাঁপায় রািখ। 
হলদী িজিনয়া                    তন ুিচকিনয়া 

sেহেত ছািনয়া hদেয় মািখ॥ 
িধক িবধাতায়                     হন যবুরায় 

না িদল আমায় িদেবক কাের। 
ei িচতগামী                     হেব যার sামী 

দাসী হেয়  আিম সিবব তাের॥ 
ঘের িগয়া আর                  দিখব িক ছার 

িমছার সংসার ভাতার জরা। 
সিতনী বািঘনী                    শাuড়ী রািগণী 

ননদী নািগনী িবেষর ভরা॥ 



 
 

 
 

সi ভাগ বতী                     ei যার পিত 
সেুখ ভুে  রিত মন আেবেশ। 

e মখু cumন                         করেয় যখন 
না জািন তখন িক কের শেষ॥ 

রিত মেহাৎসেব                   e করপlেব 
kuচঘট যেব শািভত হেব। 

কমন কিরয়া                     ধরজ ধিরয়া 
guমােন মিরয়া guমান রেব॥ 

হন লয় িচেত                    রিত িবপরীেত 
সািধেত পািড়েত ভর না সেহ। 

সজুেন িমিলত                     সজুেন রিচত 
ei স uিচত ভারত কেহ॥ 

 
  

 
  
 

সnুেরর মািলনীসাkাৎ 
 

e িক aপrপ rপ তruতেল। 
হন মেন সাধ কির tuেল পির গেল॥ 

মাহন িচকনকালা                  নানা uেল বনমালা 
িকবা মেনাহরতর বরgu াফেল। 

বরণ কািলম  ছাঁেদ                বিৃ  ছেল মঘ কােঁদ 
তিড়ত লটুায় পায় ধড়ার আঁচেল॥ 

কstuরী িমশােল মািখ                কবরী মাঝাের রািখ 
a ন কিরয়া মািজ আঁিখর কাজেল। 

ভারত দিখয়া যাের                ধরজ ধিরেত নাের 
রমণী িক তায় যায় মিুনমন টেল॥ru॥ 

 
eirেপ রামাগণ কেহ পরsর। 
sান কির যায় সেব িনজ িনজ ঘর॥ 
আন ছেল পনু চােহ িফিরয়া িফিরয়া। 
িপ েরর পািখমত বড়ায় ঘিুড়য়া। 
বিসয়া সnুর রায় বkuেলর তেল॥ 
uক সে  শাstকথা কেহ kutহেল॥ 



 
 

 
 

সূয  যায় asিগির আiেস যািমনী। 
হন কােল তথা eক আiল মািলনী॥ 
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম। 
দাঁত ছালা মাজা দালা হাস  aিবরাম॥ 
গালভরা guয়া পান পািক মালা গেল। 
কােন কিড় কেড় রাঁড়ী কথা কত ছেল॥ 
চূড়াবাnা cuল পিরধান সাদা শাড়ী। 
uেলর cuপড়ী কাঁেখ িফের বাড়ী বাড়ী॥ 
আিছল িবsর ঠাট pথম বেয়েস। 
eেব বড়ুা তব ুিকu guঁড়া আেছ শেষ॥ 
িছটা ফাঁটা তnt মnt আেস কতguিল। 
চ ড়া ভুলােয় খায় চেk িদয়া uিল॥ 
বাতােস পািতয়া ফাঁদ কnল ভজায়। 
পড়শী না থােক কােছ কnেলর দায়॥ 
মn মn গিত ঘন ঘন হাত নাড়া। 
tuিলেত বকােল uল আiল সi পাড়া॥ 
হিরয়া হিরল িচত বেল হির হির। 
কাহার বাuিন র িনuিন লেয়  মির॥ 
কােমর শরীর নািহ রিত ছাড়া নেহ। 
তেব সত  iহাের দিখয়া যিদ কেহ॥ 
eেদশী না হেব দিখ িবেদশীর pায়। 
কমেন বািnয়া মন ছািড় িদল মায়॥ 
খু ী পিুথ দিখ সে  বিুঝ পেড়া হেব। 
বাসা কির থােক যিদ লেয়  যাi তেব॥ 
কােছ আিস হািস হািস করেয় িজjাসা। 
ক tuিম কাথায় যােব কানখােন বাসা॥ 
সnুর কেহন আিম িবদ া ব াবসায়ী। 
eেসিছ নগের আিজ বাসা নািহ পাi॥ 
ভরসা কালীর নাম িবদ া লাভ আশা। 
ভাল ঠাঁi পাi যিদ তেব কির বাসা॥ 
মািলনী বিলেছ আিম duিখনী মািলনী। 
বাড়ী মার ঘরা বেট থািক eকািকনী॥ 
িনয়িমত uল রাজবাড়ীেত যাগাi। 
ভাল বােস রাজা রাণী সদা আিস যাi॥ 
কা াল দিখয়া যিদ ঘণৃা নািহ হয়। 
আিম িদব বাসা আiস আমার আলয়॥ 
রায় বেল ভাল কালী িদেলন uেdশ। 



 
 

 
 

iহা হiেত িবদ ার uিনব সিবেশষ॥ 
uনাiেত uিনেত পাiব সমাচার। 
বাসার সসুাের হেব আশার সসুার॥ 
িকntu মাগী eকা থােক দিখ ন  রীত। 
dubিুd ঘটায় পােছ িহেত িবপরীত॥ 
মাসী বিল সেmাধন আিম কির আেগ। 
নািত বেল পােছ মাগী দেখ ভয় লােগ॥ 
রায় বেল বাসা িদলা হiলা িহতাশী। 
আিম পtুসম tuিম মার সম মাসী॥ 
মািলনী বিলেছ বেট সজুন চtuর। 
tuিম মার বাপ বাছা বােপর ঠাkuর॥ 
ভারত বিলেছ ভাল িমেল গল বাসা। 
চল মািলনীর বাড়ী পণূ হেব আশা॥ 
 
  

 
  
 

সnুেরর মািলনীবাটী pেবশ 
 
duগা বিল সেকৗtuেক                লেয়  খু ী পিুথ uেক 

মািলনীর বাড়ী গলা কিব। 
চৗিদেক pাচীর uচা                কােছ নািহ গিল kuচা 

পু বেন ঢােক শশী রিব॥ 
নানাজািত uেট uল                uিড় বেস aিলkuল 

kuhu kuhu kuহের কািকল। 
মn মn সমীরণ                        রসায় ঋিষর মন 

বসn না ছােড় eক িতল॥ 
দিখ tu  কিব রায়                   বাড়ীর িভতের যায় 

রিহলা দিkণdারী ঘের। 
মািলনী হিরষ মন                   আিন নানা আেয়াজন 

aিতিথ uিচত সবা কের॥ 
নানা uপহাের রায়                   রnন কিরয়া খায় 

িনdায় পাহায় িবভাবরী। 
শীতল মলয় বায়                     কািকল লিলত গায় 

uেঠ রায় duগা duগা sির॥ 



 
 

 
 

িনকেটেত দােমাদর                  sান কির কবী র 
বােস আিস বিসলা পজূায়। 

tuিল uল গাঁিথ মালা                সাজাiয়া সািজ ডালা 
মািলনী রাজার বাড়ী যায়॥ 

রাজা রাণী সmািষয়া                 িবদ াের kuসমু িদয়া 
মািলনী tরায় আiল ঘের। 

সnুর বেলন মাসী                     নািহ মার দাসদাসী 
বল হাট বাজার ক কের॥ 

মািলনী বিলেছ বাপ ু                eত কন ভাব হাপ ু
আিম হাট বাজার কিরব। 

কিড় কর িবতরণ                     যােহ যেব যােব মন 
কo মাের তখিন আিনব॥ 

কিড় ফটকা িচড়া দi                     বnu নাi কিড় বi 
কিড়েত বােঘর dug িমেল। 

কিড়েত বড়ুার িবয়া                কিড় লােভ মের িগয়া 
kuলবধ ূভুেল কিড় িদেল॥ 

e তার মাসীের বাপা                কান কm নািহ ছাপা 
আকাশ পাতাল ভূম েল। 

বাতােস পািতয়া ফাঁদ                 ধের িদেত পাির চাঁদ 
কােমর কািমনী আিন ছেল॥ 

রায় বেল tuিম মাসী                হীরা বেল আিম দাসী 
মাসী বল আপনার guেণ। 

হির কাল হিরবাের                     মা বিললা যেশাদাের 
পরুােণ পরুাণেলােক uেন॥ 

uিন tu  কিব রায়                     দশ টাকা িদলা তায় 
duিট টাকা িদলা িনজ রাজ। 

টাকা পেয় মটুাভরা                         হীরা পরধনহরা 
বিুঝল e মেন আজেবাজ॥ 

স টাকা ঝাঁিপেত ভির                রা  তামা বাির কির 
হােট যায় বসািতর তের।  

চেল িদয়া হাত নাড়া                     পাiয়া হীরার সাড়া 
দাকািন দাকান ঢােক ডের॥ 

ভা াiয়া আড়কাট                         eমিন লাগায় ঠাট 
বেল শালা আলা টাকা মার। 

যিদ দেখ আঁটাআঁিট                    কািnয়া িততায় মািট 
সাধ ুহেয়  বেণ হয় চার॥ 

রা  তামা মকী মেল                রািশেত িমশােয় ফেল 



 
 

 
 

বেল বটা িনিল বদিলয়া। 
কািn কেহ কাটােলের                বািণয়াের ফেল ফের 

কিড় লয় duহােত গিণয়া॥ 
দর কের eক মেূল                        জুঁ েখ লয় duনা tuেল 

ঝকড়ায় ঝেড়র আকার। 
পেণ বিুড় িনruপণ                         কাহেণেত চাির পণ 

টাকাটায় িশকার sীকার॥         
erেপ কিরয়া হাট                      ঘের িগয়া আর নাট 

বাঁকা মেুখ কথা কেহ চাখা॥ 
সnুর oলান বাজা                       তব ুনেহ মখু সাজা 

যাবত না চােক লখােজাখা। 
িদয়ােছ য কিড় যার                       িdguণ uনায় তার 

সnুর রািখেত নাের হািস। 
ভারত হািসয়া কয়                        ei স uিচত হয় 

বিুনেপার uপযkু মাসী॥ 
 

  
 
  
 

মািলনীর বসািতর িহসাব 
 

নাগর হ িগয়ািছন ুনাগরীর হােট। 
তারা কথায় মেনর গাঁিট কােট॥ 

লাভ ক কিরেত চায়                মলূ রাখা হল দায় 
eমন ব াপাের কবা আঁেট। 

পসাির গােপর নারী                বিসয়ােছ সাির সাির 
রেসর পসরা গীত নােট॥ 

তামার কথায় টাকা             লেয়  গন ুজািন পাকা 
তামা বিল িফের িদল সােট। 

মনুশীব রাধা তায়                tuিম মাহ পাo যায় 
ভারত িক কেব সi ঠােট॥ru॥ 

 
বসািত কিড়র লখা বঝু র বাছিন। 
মাসী ভাল মn িকবা করহ বাছিন॥ 
পােছ বল বিুনেপাের মািস দi খাঁটা। 



 
 

 
 

যিট টাকা িদয়ািছলা সবguিল খাঁটা॥ 
য লাজ পেয়িছ হােট কেত লাজ পায়। 

e টাকা মাসীের কন মাসী তার পায়॥ 
তেব হয় pত য় সাkােত যিদ ভাি । 
ভা াiন ুdu কাহেন ভােগ  বেণ ভাি ॥ 
সেরর কাহন দের িকিনন ুসেnশ। 
আিনয়ািছ আধ সর পাiেত সেnশ॥ 
আট পেণ আধ সর আিনয়ািছ িচিন। 
aন  লােক ভুরা দয় ভােগ  আিম িচিন॥ 
dulভ চnন cuয়া ল  জায়ফল। 
সলুভ দিখন ুহােট নািহ যায় ফল॥ 
কত কে  ঘতৃ পান ুসারা হাট িফরা। 
যিট কয় সিট লয় নািহ লয় িফরা॥ 
dui পেণ eক পণ িকিনয়ািছ পান। 
আিম যi তঁi পান ুaেন  নািহ পান॥ 
aবাক হiন ুহােট দিখয়া guবাক। 
নািহ িবনা দাকািনর না সের gu বাক॥ 
duঃেখেত আিনন ুdug িগয়া নদীপাের। 
আমা িবনা কার সাধ  আিনবাের পাের॥ 
আট পেণ আিনয়ািছ কাট আট আিট। 
ন  লােক কা  বেচ তাের নািহ আিট॥ 
খনু হেয় িছন ুবাছা cuন চেয় চেয়। 
শেষ না kuলায় কিড় আিনলাম চেয়॥ 
লকা কির বঝু বাছা ভূেম পািত খিড়। 
শেষ পােছ বল মাসী খায়াiল খিড়॥ 
মহাঘ দিখয়া dব  না সের utর। 
য বিুঝ বািড়েব দর utর utর॥ 
uিন কেহ মহাকিব ভারত ভারত। 
eমন না দিখ আর চািহয়া ভারত॥ 
 
  

 
 
  
 
 



 
 

 
 

মািলনী সহ সnুেরর কেথাপকথন 
 
বাজার বসািত কির মািলনী আিনল। 
রnন কিরয়া রায় ভাজন কিরল॥ 
মাসী মাসী বিল ডাক িদলা মািলনীের। 
ভাজেনর পের হীরা আiল ধীের ধীের॥ 
uেয়েছ সnুর রায় হীরা বেস পােশ। 
রাজার বাড়ীর কথা সnুর িজjােস॥ 
িনত  িনত  যাo মাসী রাজদরবার। 
কহ uিন রাজার বাড়ীর সমাচার॥ 
রাজার বয়স কত রাণী কয় জন। 
কয় কন া ভূপিতর কয় বা নnন॥ 
হীরা বেল স সকল কব র বাছিন। 
পিরচয় দহ আেগ ক বট আপিন॥ 
িবষয় আশেয় বিুঝ রাজপtু হেব। 
আমার মাথার িকরা চাtuরী না কেব॥ 
রায় বেল চাtuরী কিহেল িকবা হেব। 
ব k হেব আেগ পােছ ছাপা ত না রেব॥ 
uেনছ দিkণ দেশ কা ী নােম পরু। 
guণিসnu নােম রাজা তাঁহার ঠাkuর॥ 
সnুর আমার নাম তাহার তনয়। 
eেসিছ িবদ ার আেশ ei পিরচয়॥ 
িশহিরয়া pণাম কিরয়া হীরা কয়। 
aপরাধ মাjনা কিরেব মহাশয়॥ 
বাপধন বাছা র বালাi যাuক দূর। 
দাসীের বিলেল মাসী o মার ঠাkuর॥ 
kপা কির মার ঘের যত িদন রেব। 
ei িভkা দহ কান দাষ নািহ লেব॥ 
eখন িবেশষ কিহ uন হেয়  িsর। 
রাজার সকল জািন anর বািহর॥ 
aেdক বয়স রাজা eক পাটরাণী। 
পাঁচ পtু নপৃিতর সেব যবু জািন॥ 
eক কন া আiবড় িবদ া নাম তার। 
তার rপ guণ কহা বড় চমৎকার॥ 
লkী সরsতী যিদ eক ঠাঁi হয়। 
দবরাজ দেখ যিদ নাগরাজ কয়॥ 



 
 

 
 

দিখেত কিহেত তব ুপাের িক না পাের। 
য পাির িকি ৎ কিহ বঝু aনসুাের॥ 

anপণূাম ল রিচলা কিববর। 
ীযতু ভারতচnd রায় guণাকর॥ 

 
              

 
  
 
 

িবদ ার rপবণন 
 

নবনাগরী নাগরেমািহনী। 
rপ িনrপম সািহনী॥ 

 
শারদ পাbণ                            শীধধুরানন 

প জকানন মািদনী। 
ku রগািমনী                           ku িবলািসনী 

লাচন খ নগি নী॥ 
কািকলনািদনী                        গীঃপিরবািদনী 

hীপিরবাদিবধািয়নী। 
ভারত মানস                            মানস সরস 

রাস িবেনাদ িবেনািদনী॥ru॥ 
 

িবনািনয়া িবেনািদয়া বণীর শাভায়। 
সািপনী তািপনী তােপ িববের লকুায়॥ 
ক বেল শারদ শশী স মেুখর tuলা। 
পদনেখ পিড় তার আেছ কতguলা॥ 
িক ছার িমছার কাম ধনরুােগ uেল। 
ভুruর সমান কাথা ভুruভে  ভুেল॥ 
কািড় িনল মগৃমদ নয়ন িহেlােল। 
কাঁেদ র কল ী চাঁদ মগৃ কির কােল॥ 
কবা কের কামশের কটােkর সম। 
কuতায় কািট কািট কালkট কম॥ 
িক কাজ িসnুের মািজ মkুuতার হার। 
ভুলােয় তেকর পাঁিত দnপাঁিত তার॥ 



 
 

 
 

দবাসেুর সদা dnd সধুার লািগয়া। 
ভেয় িবিধ তার মেুখ থiুলা লকুাiয়া॥ 
পdেযািন পdনােল ভাল গেড়িছল। 
ভুজ দিখ কাঁটা িদয়া জেল uবাiল॥ 
kuচ হেত কত uচ মru চূড়া ধের। 
িশহের কদmuল দািড়m িবদের॥ 
নািভkেপ যাiেত কাম kuচশmু বেল। 
ধেরেছ kunল তার রামাবিল ছেল॥ 
কত সru ডমru কশির মধ খান। 
হর গৗরী কর পেদ আেছ পিরমাণ॥ 
ক বেল aন  a  দখা নািহ যায়। 
দখকু য আঁিখ ধের িবদ ার মাজায়॥ 
মিদনী হল মািট িনতm দিখয়া। 

aদ ািপ কাঁিপয়া uেঠ থািকয়া থািকয়া॥ 
কিরকর রামরmা দিখ তার uru। 
সবুলিন িশিখবাের মািনেলক guru॥ 
য জন না দিখয়ােছ িবদ ার চলন। 
সi বেল ভাল চেল মরাল বারণ॥ 
িজিনয়া হিরdা চাঁপা সানার বরণ। 
aনেল পিুড়েছ কির তার দরশন॥ 
rেপর সমতা িদেত আিছল তিড়ৎ। 
িক বিলব ভেয় িsর নেহ কদািচৎ॥ 
বসন ভূষণ পির যিদ বশ কের। 
রিত সহ কত কািট কাম uের মের॥ 
মর ঝ ার িশেখ ক ণ ঝ াের। 
পড়ায় প ম sর ভােষ কািকলাের॥ 
িকি ত কিহন ুrপ দেখিছ যমন। 
guেণর িক কব কথা না বিুঝ তমন॥ 
সেব eক কথা জািন তার pিতjায়। 
য জন িবচাের িজেন বিরেবক তায়॥ 
দেশ2 ei কথা লেয়  গল দূত। 
আিসয়া হািরয়া গল কত রাজসতু॥ 
iেথ বিুঝ ruপসম িনruপমা guেণ। 
আেস যায় রাজপtু য যখােন uেন॥ 
সীতা িবয়া মত হল ধনভু  পণ। 
ভেব মের রাজা রাণী হiেব কমন॥ 
বৎসর পনর ষাল হল বয়ঃkম। 



 
 

 
 

লkী সরsতী পিত আiেল রেহ ম॥ 
রাজপtু বট বাছা rপ বড় বেট। 
িবচাের িজিনেত পার তেব বড় ঘেট॥ 
যিদ কহ কিহ রাজা রাণীর সাkাত। 
রায় বেল কন মাসী বাড়াo uৎপাত॥ 
দিখ আেগ িবদ ার িবদ ায় কত দৗড়। 
িক জািন হারায় িবদ া হািসেবক গৗড়॥ 
িনত  িনত  মালা tuিম িবদ াের যাগাo। 
eকিদন মার গাঁথা মালা লেয়  যাo॥ 
মালা মােঝ পt িদব তােহ বঝুা uঝা। 
বড়া নেড় যন গহৃেsর মন বঝুা॥ 
বিুঝেল তাহার ভাব তেব কির ম। 
িবkেম িক ফল kেম kেম বিুঝ kম॥ 
ভাল বিল হাস মেুখ হীরা িদল সায়। 
গাঁিথন ুবিড়েশ মাছ আর কাথা যায়॥ 
বােল চােল গল িদবা িবভাবরী ঘেুম। 
ভারত পিড়লা ভাের মালা গাঁথা ধেূম॥ 
k চnd আjায় ভারতচnd গায়। 
হির হির বল সেব পালা হল সায়॥ 
 
 
          iিত ম লবােরর িদবা পালা। 

 
 
  
 
 
 

মাল রচনা 
 
 
e িক মেনাহর                    দিখেত সnুর 

গাঁথেয় সnুর মািলকা। 
গাঁেথ িবনা guেণ                 শােভ নানা guেণ 

কামমধ ুbত পািলকা॥ru॥ 
 



 
 

 
 

মািলিন আিনল uেলর ভার 
আনn নnন বেনর সার 
িবিবধ বnন জােন kuমার 
         সহায় হiলা কািলকা। 
kuসমুআকর িক র তায় 
মলয় পবন guণ যাগায় 
মর মরী guনguনায় 

         ভুিলেব ভূপিত বািলকা॥ 
পিূজেত িগিরশ িগিরশবালা 
বল আমলকী পােতর মালা 
নবরিব ছিব জবা uজালা 
         কমল kuমদু মিlকা। 
aেশাক িকংuক মধটুগর 
চmক পnুাগ নাগেকশর 
গnরাজ জিুত ঝাঁিট মেনাহর 
         বাসক বক সফািলকা॥ 
বাnলী িপuলী মালতী জািত 
kun k েকিল দনাির পঁিত 
guলাব সuিত দশী িবলাতী 
         আcu kuরচীর জািলকা। 
ধtুরা aতসী aপরািজতা 
চnd সূয  মখুী aিত শািভতা 
ভারত রিচল uলকিবতা 
         কিবতারেসর শািলকা॥ 
 

  
  
 
 

পু ময় কাম o াকরচনা 
 

ভাল মালা গাঁেথ ভাল মািলয়া র। 
বনমািল মঘমািল কািলয়া র॥ 

মাহন মাবার ছাঁেদ                 রিত কাম পেড় ফাঁেদ 
িবরহ aনল দi jািলয়া র। 

য িদেক যখন চায়                 uল বরিষয়া যায় 



 
 

 
 

মাহ কের pমমধ ুঢািলয়া র॥ 
নাসা িতলuল পের                 a ুিল চmক ধের 

নয়নকমল কােম টািলয়া র। 
দশন kuেnর দােপ                 aধর বাnuলী চােপ 

ভারত ভুিলল ভাল ভািলয়া র॥ru॥ 
 

ভােব রায় মালায় িক হেব কািরকির। 
aেন র aদৃ  িকu কািরকির কির॥ 
পাত কৗটা মত কৗটা কল কয়াuেল। 
সাজাiল থের থের মিlকা বkuেল॥ 
তার মােঝ গিড়ল uেলর uলধন।ু 
তার পােশ গেড় রিত uলময় তন॥ু 
গিড়য়া aপরািজতা থের কল cuল। 
মখুািন গিড়ল িদয়া কমেলর uল॥ 
িতল uেল কল নাসা aধর বাnuলী। 
চাঁপার পাকড়ী িদয়া গিড়ল a ুলী॥ 
নয়ন সnুর কল inীবর িদয়া। 
মণৃােল গিড়ল ভুজ কাঁটা ফলাiয়া॥ 
কনকচmেক তন ুসকল গিড়য়া। 
গিড়ল চরণপd sলপd িদয়া॥ 
গিড়ল পাruল uেল tণ মেনাহর। 
বাঁটা সহ র েণ পিুরয়া িদল শর॥ 
uল ধন ুuল guণ uলময় বাণ। 
dui হােত িদল তার পিূরয়া সnান॥ 
থiুল কৗটায় কল কিরয়া eমিন। 
uিটেব িবদ ার বেুক uিটেব যখিন॥ 
িচt কােব  eক াক িলিখ কয়াপােত। 
িনজ পিরচয় িদয়া থiুল তাহােত। 
 
বসধুা বসনুা লােক বnেত মnজািতজm। 
করেভাru রিতpেj িdতীেয় প েমহপ হম॥ 
 
লােক যিদ কান লাক মnজািত কয়। 
বস ু হtu বসnুরা তাহাের বnয়॥ 
কিরসতুu  সম ঊruবর শাভা। 
রিতর পি তা uন আিম তার লাভা॥ 
িলিখন ু য াক িতন পেদ দখ তার। 



 
 

 
 

িdতীয়প মাkর গণ dui বার॥ 
eকt কিরয়া পড় মার নাম পােব। 
aপর সধুােব যাহা মািলনী uনােব॥ 
াক রািখ কৗটা ঢািক হীরাের গছায়। 

কিহল সকল কল দখাiেত চায়॥ 
বলা হল ucuর pcuর ভয় মেন। 
uল লেয়  গল হীরা রাজার ভবেন॥ 
িনজ গাঁথা মালা িদল আর সবাকাের। 
সnুেরর গাঁথা মালা িদেলক িবদ াের॥ 
বিসয়া রেয়েছ িবদ া পজূার আসেন। 
ভারত হীরাের কয় ঘিূণতেলাচেন॥ 
 
  

 
  
 
 

মািলনীেক িতরsার 
 
uন লা মািলনী িক তার রীিত। 
িকি ত hদেয় না হয় ভীিত॥ 
eত বলা হল পজূা না কির। 
kuধায় t ায় jিলয়া মির॥ 
বকু বািড়য়ােছ কার সাহােগ। 
কািল িশখাiব মােয়র আেগ॥ 
বড়ুা হিল তব ুনা গল ঠাট। 
রাঁড় হেয়  যন যাঁেড়র নাট॥ 
রােt িছল বিুঝ বঁধরু ধমূ। 
eতkেণ তঁi ভাি ল ঘমু॥ 
দখ দিখ চেয় কেতক বলা। 
মেয় পেয় বিুঝ কিরস হলা॥ 
িক কিরেব তাের আমার গািল। 
বাপাের কিহয়া িশখাব কািল॥ 
হীরা থর থর কাঁিপেছ ডের। 
ঝর ঝর জল নয়েন ঝের॥ 
কাঁিদ কেহ uন রাজkuমাির। 



 
 

 
 

kম aপরাধ আিম তামাির॥ 
িচকণ গাঁথেন বািড়ল বলা। 
তামার কােজ িক আমার হলা॥ 
বিুঝেত নািরন ুিবিধর ফn। 
কিরন ুভাল র হল মn॥ 
ম বািড়বাের কিরন ু ম। 
ম বথৃা হল ঘিটল ম॥ 
িবনেয়েত িবদ া হল বশ। 
as গল রাষ uদয় রস॥ 
িবদ া কেহ দিখ িচকণ হার। 
e গাঁথিন আi নেহ তামার॥ 
পনু িক যৗবন িফির আiল। 
িকবা কান বঁধ ুিশখােয় িদল॥ 
হীরা কেহ িতিত আঁিখর নীের। 
যৗবন জীবন গেল িক িফের॥ 
নেহ kীণ মাজা kuচ কেঠার। 
িক দিখয়া বnu আিসেব মার॥ 
ছাড় আi বলা জািন সকল। 
গাড়ায় কািটয়া মাথায় জল॥ 
বড়র িপিরিত বািলর বাঁধ। 
kেণ হােত দিড় kেণেক চাঁদ॥ 
কৗটায় িক আেছ দখ খিুলয়া। 
থািকয়া িক ফল যাi চিলয়া॥ 
িবদ া খােল কৗটা কল uিটল। 
শর হন uল বেুক uিটল॥ 
িশহিরল ধনী দিখয়া কল। 
াক পিড় আেরা হল িবকল॥ 

ডগমগ তন ুরেসর ভের। 
ভারত হীরাের িজjাসা কের॥ 
 
  

 
 
  
 
 
  



 
 

 
 

 
 
 

   মািলনীেক িবনয় 
 
 
কহ o লা হীরা                তাের মার িকরা 

িবকল কিরিল কেল। 
গিড়ল য জন                      স জন কমন 

িবেশষ কহ না ছেল॥ 
হীরা কেহ uন                        কন পনু পনু 

হান সাহােগর শলূ। 
কিহয়া িক ফল                        বিুঝন ুসকল 

আপন বিুdর ভুল॥ 
e rপ তামার                     যৗবেনর ভার 

aদ িপ না হল িবয়া। 
কাথা পাব বর                     ভািব িনরnর 

িবদের আমার িহয়া॥ 
য জেন িবচাের                   বিরবা তাহাের 

কাn মেয় হন কেহ। 
য তামা হারােব               তাের কেব পােব 

যৗবন তােহ িক রেহ॥ 
যৗবেন রমণ                          নিহল ঘটন 

বড়ুাiেল পােব ভােল। 
িনদাঘ jালায়                      তru jেল যায় 

িক কের বিরষাকােল॥ 
দিখয়া তামায়                      ei ভাবনায় 

নািহ ruেচ an জল। 
পাiয়া সজুন                         রাজার নnন 

রািখন ুকিরয়া ছল॥ 
কা ীপরু ধাম                        guণিসnu নাম 

মহারাজ রােজ র। 
তাঁহার তনয়                         ভূবন িবজয় 

সকুিব নাম সnুর॥ 
বি  বার মায়                     eেকলা বড়ায় 

কিরয়া িদগিবজয়। 



 
 

 
 

পেথ দখা পেয়                  রেখিছ ভুলােয় 
sেহ মাসী মাসী কয়॥ 

aেশষ pকাের                    কিহন ুতাহাের 
তামার পেণর মm। 

uিনয়া হািসল                       iি েত ভািষল 
নারী িজনা কাn কm॥ 

বিুঝেত তামার                      আচার িবচার 
স কল e uলেখলা। 

িনজ পিরচয়                         াক িচtময় 
িলিখেত বািড়ল বলা॥ 

তামার লািগয়া                      নাগর রািখয়া 
গািল লাভ হল মার। 

যাহার লািগয়া                       cuির কের িগয়া 
সi জন কেহ চার॥ 

হীরা eত বিল                        ছেল যায় চিল 
আঁচল ধিরল ধনী। 

মাথার িকরায়                       হীরায় িফরায় 
মিণ ধের যন ফিণ॥ 

থাক বঁধ ুলেয়                         ei কথা কেয় 
aপরাধ হল মার। 

কেত পাির যi                   কিহয়ািছ তঁi 
আিম লা নািতনী তার॥ 

কামানল jেল                    যেত চাহ টেল 
নািতনীঘািতনী বড়ুী। 

কমেন পা চেল                   মা ভাল মা বেল 
বাপার ভাল শাuড়ী॥ 

eস বস eেয়া                    হৗক মেন যেয়া 
বল স কমন জন। 

িক কথা কিহেল                  িক ফের ফিলেল 
uu uu কের মন॥ 

দিখয়া কাতরা                       হীরা মেনাহরা 
কিহেছ কােনর কােছ। 

rেপর নাগর                           guেণর সাগর 
আর িক তমন আেছ॥ 

বদনম ল                              চাঁদ িনরমল 
ঈষদ গাঁেফর রখা। 

িবকচ কমেল                          যন kutহেল 



 
 

 
 

মরপাঁিতর দখা॥ 
গিৃধনীগি ত                             মkুuতারি ত 

রিতপিত ruিতমেূল। 
ফাঁস জড়াiয়া                         guণ guঁড়াiয়া 

থলুা ভুru ধন ুhuেল॥ 
aধরিবnরু                             খাiেত মধরু 

চ ল খ ন আঁিখ। 
মেধ  িদয়া থাক                       বাড়াiল নাক 

মদেনর uকপািখ॥ 
আজানলুিmত                        বাhu সবুিলত 

কােমর কনকআশা। 
রেসর আলয়                          কপাট hদয় 

ফিণমিণপরকাশা॥ 
যবুতীর মন                             সফরীজীবন 

নািভ সেরাবর তার। 
িtবিলবnন                          দখেয় য জন 

তার িক মাচন আর॥ 
দিখয়া স ঠাম                    িজেয় মার কাম 

eত য হয়ািছ বড়ুা। 
মাসী বেল সi                      রkা হtu ei 

ভারত রেসর চূড়া॥ 
 
 

  
 
  
 
 
 

িবদ াসnুেরর দশন  
 

িক বিলিল মািলনী িফের বল বল। 
রেস তন ুডগমগ মন টল টল॥ 

িশহিরল কেলবর                     তন ুকাঁেপ থর থর 
িহয়া হল jর jর আঁিখ ছল ছল। 

তায়ািগয়া লাকলাজ                 kuেলর মাথায় বাজ 



 
 

 
 

ভিজব স bজরাজ লেয়  চল চল॥ 
রিহেত না পাির ঘের                 আkuল পরাণ কের 

িচত না ধরজ ধের িপক কল কল। 
দিখব স শ ামরায়                  িবকাiব রা া পায় 

      ভারত ভািবয়া তায় ভােব ঢল ঢল॥ru॥ 
 
 

িবদ া বেল oেলা হীরা মার িদব  তাের। 
কান মেত দখাiেত পার না িক মাের॥ 

aনমুােন বিুঝলাম িজিনেবন িতিন। 
হারাiেল হারাiব হািরেল স িজিন॥ 
যতguলা eেসিছল কির মার আশা। 
রাজার তনয় বেট রাজবংেশ চাসা॥ 
স সব লােকেত মন মেজ িক িবদ ার। 
িবদ াপিত ei তারা দাস aিবদ ার॥ 
িজিনেবক য জন স জন বিুঝ ei। 
িবিধ িনিধ নািহ িদেল আর কবা দi॥ 
ভািবয়া মিরয়ািছন ুpিতjা কিরয়া। 
কার মেন িছল আi মার হেব িবয়া॥ 
eত িদেন িশব বিুঝ হলা aনkুল। 
uটাiল ভগবতী িববােহর uল॥ 
হীরাের িশেরাপা িদলা হীরাময় হার। 
বঝুাiয়া বিুঝয়া কিহেব সমাচার॥ 
কমন pকাের তাঁের দখােব আমায়। 
ভাবহ মািবনী আi তাহার uপায়॥ 
মার বালাখানার সমেুখ রথ আেছ। 
দাঁড়াiেত তাঁহাের কিহেব তার কােছ॥ 
tuিম আিস আমাের কিহেব সমাচার। 
সi ছেল দরশন কিরব তাঁহার॥ 
পু ময় রিত কাম িদয়ািছলা রায়। 
িক িদব utর িবদ া ভাবেয় uপায়॥ 
কাম gহেণর ছেল কাম রােখ সতী। 
রিতদান ছেল তাের পাঠাiলা রিত॥ 
িচtকােব  সnুর সnুর নাম দিখ। 
িবদ া িবদ া নােম িচtকাব  িদলা লিখ॥ 
 
সিবতা পদ mুজানাং ভুিব ত নাদ ািপ সমঃ। 



 
 

 
 

িদিব দবাদ া বদিn িdতীেয় প েমহপ হম॥ 
 
কিবতাকমেল রিব tuিম মহাশয়। 
নরেলােক সম নািহ দবেলােক কয়॥ 
িলিখন ু য াক িতন পেদ দখ তার। 
িdতীয় প মাkের গণ িতনবার॥ 
িতন aেথ িতন বার মার নাম পােব। 
aপর সধুােব যাহা মািলনী uনােব॥ 
eirেপ মািলনীের কিরয়া িবদায়। 
বড় ভিk ভােব িবদ া বিসলা পজূায়॥ 
পজূা না হiেত মােগ আেগ ভােগ বর। 
দবীের কিরেত ধ ান দখেয় সnুর॥ 
পাদ  aঘ  আচমন আসন ভূষণ। 
দবীের aিপেত কের বের সমপণ॥ 
সগুn সগুিn মালা দবীগেল িদেত। 
বেরর গলায় িদন ুei লয় িচেত॥ 
দবী pদিkেণ বেুঝ বরpদিkণ। 
আkuল হল পজূা হয় a হীন॥ 
ব s দিখ তাের কালী কেহন আকােশ। 
আিসয়ােছ তার বর মািলনীর বােস॥ 
পজূা না হল বিল না কিরহ ভয়। 
সকিল পাiন ুআিম আিম িব ময়॥ 
আকাশবাণীেত হােত পাiল আকাশ। 
বিুঝলা কািলকা মার পরূাiলা আশ॥ 
oথায় মািলনী িগয়া আপনার ঘের। 
কিহল সকল কথা kuমার সnুের॥ 
uন বাপা তামাের দিখেব aকপেট। 
কিহল সে ত sান রেথর িনকেট॥ 
eত বিল সnুের লiয়া হীরা যায়। 
রািখয়া রেথর কােছ কিহল িবদায়॥ 
আিথিবিথ সnুের দিখেত ধনী ধায়। 
a ুলী হলােয় হীরা duঁহাের দখায়॥ 
aিনেমেষ িবেনািদনী দিখেছ িবেনাদ। 
িবেনােদর িবেনািদনী দিখয়া pেমাদ॥ 
uভkেণ দরশন হল duজেন। 
ক জােন য জানাজািন সজুেন সজুেন॥ 
িবপরীত িবপরীত uপমা িক কব। 



 
 

 
 

ঊেd kuমিুদনী হেট kuমদুবাnব॥ 
duহার নয়নফাঁেদ ঠিকয়া duজেন। 
duজেন পিড়ল বাnা duজেনর মেন॥ 
মেন মেন মনমালা বদল কিরয়া। 
ঘের গলা duেঁহ duঁহা hদয় লiয়া॥ 
আঁিখ পালিটয়া ঘের যাoয়া হল কাল। 
ভারত জানেয় pম eমিন জ াল॥ 
 
  

  
 
 

সnুরসমাগেমর পরামশ 
 
pভােত kuসমু লেয়                    হীরা গল druত হেয়  

সnুর রিহল পথ চেয়। 
িবদ ার পাহায় রািত                ঐ কথা নানাজািত 

পrুuেষর আট guণ মেয়॥ 
হীরা বেল ঠাkuরািণ                িকবা কর কানাকািন 

uভ কm িশ  হেল ভাল। 
আপিন সেচ  হo                  রাজাের রাণীের কo 

আnার ঘেরেত কর আল॥ 
িবদ া বেল cuপ cuপ                    যিদ iহা uেন ভূপ 

তেব িবয়া হয় িক না হয়। 
guণিসnu মহারাজ                     তার পtু হন সাজ 

বাপার না হiেব pত য়॥ 
তাঁহাের আিনেত ভাট                িগয়ােছ তাহার পাট 

িতিন eেল আিসত স ভাট। 
লsর আিসত সে                   শb হত রােঢ় বে  

হােটর duয়াের িক কপাট॥ 
eমিন বিুঝেল বাপা                   aমিন রিহেব চাপা 

aন  দেশ যাiেব kuমার। 
সb কm হেব নট                     tuিম ত সবুিুd বট 

তেব বল িক হেব আমার॥ 
তঁi বিল cuেপ cuেপ                  িবয়া হয় কান rেপ 

শেষ কালী যা কের তা হেব। 



 
 

 
 

হীরা কেহ িশহিরয়া                  লকুােয় কিরেব িবয়া 
e িক কথা ছাপা ত না রেব॥ 

ঠক িফের পায় পায়                   রাণী বািঘনীর pায় 
নরপিত pলেয়র কাল। 

কােতায়াল ধমূেকtu                      কবল aনথেহtu 
িতেলেকেত পািড়েব জ াল॥ 

তামার uিটেব মান               মার যােব জািত pাণ 
দেশ দেশ কল  রিটেব। 

সখীরা ঠকােব দায়                    tuিম িক কিহেব মায় 
ভাব দিখ কমন ঘিটেব॥ 

dারী আেছ dাের dাের                কমেন আিনেব তাের 
ভািব িকu না পাi uপায়। 

লােক হেব জানাজািন                  আমা লেয়  টানাটািন 
মজাiেব পেরর বাছায়॥ 

ei সহচরীগণ                            eক িধ ী eক জন 
uেdেশেত কির নমsার। 

মেুখ eক মেন আর                     কবল kuেরর ধার 
ঠাের ঠাের কিরেব pচার॥ 

িবদ া বেল কন হীরা                 iহা কহ িফরা িফরা 
সখীগেণ তামার িক ভয়। 

মার খায় মার পের                যাহা বিল তাহা কের 
মার মতছাড়া কভু নয়॥ 

যত সখীগণ কয়                       কন হীরা কর ভয় 
দাসী কাথা ঠাkuরাণী ছাড়া। 

িবরিহণী ঠাkuরাণী                     ঠাkuর িমলােব আিন 
িকবা সখু iহা হেত বাড়া॥ 

কবা dui মাথা ধের                  gup কথা ব k কের 
ঠাkuর পােবন ঠাkuরাণী। 

সিলল চnন cuয়া                         kuসমু তাmূল guয়া 
যাগাiব ei মাt জািন॥ 

িবদ া বেল চল চল                      বঝুাiয়া িগয়া বল 
িতিন ভািবেবন পথ তার। 

কালী kuলাiেব যেব                      ঘটনা হiেব তেব 
নািরেকেল জেলর স ার॥ 

কo কo কিববের                   কানrেপ মার ঘের 
আিসেত পােরন যিদ িতিন। 

তেব পেণ আিম হাির                       হiব তাহার নারী 



 
 

 
 

k  যন হিরলা ruিkণী॥ 
বি ত ভূপিতজাল                      বর আiল িশuপাল 

িপতা াতা তােহ পু  িছল। 
ruিkণীর kে  মন                    শনূ  হেত নারায়ণ 

হিরেলন তঁi স হল॥ 
তমিন আমার মন                      তাঁেহ চােহ aনkুণ 

ভয় কির বাপ ভাi মায়। 
ruিkণীর মতন কির                   হির হেয়  লuন হির 

ei িনেবদন তাঁর পায়॥ 
eত বিল চাruশীলা                     হীরাের িবদায় িদলা 

হীরা িগয়া সnুের কিহল। 
রায় বেল e িক কথা                   কমেন যাiব তথা 

ভারেতর ভাবনা হল॥ 
 

  
 
  
 

সিnখনন 
 
জয় চামেু  জয় চামেু  জয় চামেু  জয় চামেু । 

করতিলতািস বরাভয় মেু ॥ 
লk  লk রসেন                 ক  ম  দশেন 

রণভুিব খি তসরুিরপমুেু । 
aটaটহােস                 কটমটভােষ 

নখরিবদািরত িরপ ুকির uে ॥ 
লটপটেকেশ                সিুবকটেবেশ 

huতদনজুাhuিতমখু িশিখkuে । 
কিলমলমথনং                হিরguণকথনং 

িবরচয় ভারতকিববরtuে ॥ 
 

সnুর uপায় িকu না পান ভািবয়া। 
যাiব িবদ ার ঘের কমন কিরয়া॥ 
কাটাল duরn থানা duয়াের duয়াের। 
পািখ eড়াiেত নাের মানেুষ িক পাের॥ 
আকাশ পাতাল ভািব না পেয় uপায়। 



 
 

 
 

কালীর চরণ ভািব বিসলা পজূায়॥ 
মেনানীত মািলনী যাগায় uপহার। 
পজূা সমািপয়া stuিত করেয় kuমার॥ 
কােলর কািমনী কালী কপাল মািলকা। 
কাতর িক ের kপা কর গা কািলকা॥ 
kম রী kম কর kীেণের kিময়া। 
kub হi kাভ পাi kীণা ী ভািবয়া॥ 
 
sেব tu া ভগবতী pসnা হiয়া। 
সিn কািটবাের িদলা uপায় কিরয়া॥ 
তাmপেt সিnমnt িবেশষ িলিখয়া। 
শনূ  হেত িসঁদকািঠ িদলা ফলাiয়া॥ 
পজূা কির িসঁদকািঠ লiেলন রায়। 
মnt পিড় uকঁ িদয়া মািটেত ভজায়॥ 
 
aের aের কািঠ তাের িবশাi গিড়ল। 
িসঁদকািঠ িবঁধ কর কািলকা কিহল॥ 
আথর পাথর কাট কেট ফল হাড়। 
iট কাট কাঠ কাট মিদনী পাহাড়॥ 
িবদ ার মিnের আর মািলনীর ঘের। 
মািট কািট পথ কর aনাদ ার বের॥ 
সড়ুে র মািট কািট uেড় যােব বায়। 
হাড়ীিঝ চ ীর বের কামাখ া আjায়॥ 
 
কািলকার pভােব মেntর দখ র । 
মািলনী িবদ ার ঘের হল সড়ু ॥ 
ঊেd পাঁচ হাত আেড aেdক তাহার। 
sেল sেল মিণ jেল হের anকার॥ 
বািnল sিটক িদয়া তার চাির পাশ। 
দিখেত সড়ু  শাভা বািড়ল ulাস॥ 
সnুেরর চার নাম তাiেত হল। 
anদাম ল িdজ ভারত রিচল॥ 
 
           

  
 
 



 
 

 
 

 
 

িবদ ার িবরহ o সnুেরর uপিsিত 
 
িবদ ার িনবাস                 যাiেত ulাস 

সnুর সnুর সােজ। 
িক কিহব শাভা            রিতমেনােলাভা 

মদন মািহত লােজ॥ 
চিলল সnুর                     rপ মেনাহর 

ধিরয়া বেরর বশ। 
নবীন নাগর                    pেমর সাগর 

রিসক রেসর শষ॥ 
ঊru guru guru                 িহয়া duru duru 

কাঁপেয় আেদশ রেস। 
kেণ আেগ যায়              kেণ পােছ চায় 

aবস a  aলেস॥ 
kেণক চমেক                  kেণক থমেক 

না জািন িক হেব গেল। 
চােরর আচার                 দিখয়া আমার 

না জািন িক খলা খেল॥ 
oথায় সnুরী                    লেয়  সহচরী 

ভাবেয় মন আkuল। 
কিরয়া কমন                 আিসেব স জন 

ঘিুচেব duঃেখর শলূ॥ 
duয়ার যেতক                   duয়ারী তেতক 

পািখ eড়াiেত নাের। 
আকােশ িবমােন              যিদ কহ আেন 

িক জািন নাের িক পাের॥ 
িক কির বল না                আেলা সেুলাচনা 

কমেন আিনেব তাের। 
তাের না দিখয়া                িবদরেয় িহয়া 

য duখ তা কব কাের॥ 
চাঁেদর ম ল                      বিরেষ গরল 

চnন আguনকণা। 
কপরূ তাmুল                      লােগ যন শলূ 

গীত নাট ঝনঝনা॥ 



 
 

 
 

uেলর মালায়                     সঁূেচর jালায় 
তন ু হল জর জর। 

মn মn বায়                     বjেরর ঘায় 
a  কাঁেপ থর থর॥ 

কািকল hu াের                    মর ঝ াের 
কােন হােন যন তীর। 

যত aল ার                        jলn a ার 
পাড়ায় মার শরীর॥ 

e নীল কাপড়                     হািনেছ কামড় 
যমন কালসািপনী। 

শয া হল শাল                সjা হল কাল 
কমেন জীেব পািপনী॥ 

রজনী বািড়েছ                   য পাড়া পিুড়েছ 
িক ছার িবছার jালা। 

বৎসর িতেলেক                      pলয় পলেক 
কমেন বাঁিচেব বালা॥ 

kেণক শয ায়                      kেণক ধরায় 
kেণক সখীর কােল। 

kেণ মাহ যায়                     সখীরা জাগায় 
বঁধ ুeল ei বােল॥ 

erেপ কািমনী                     কািটেছ যািমনী 
সnুর হন সময়। 

সড়ু  হiেত                        uিঠলা tিরেত 
ভূিমেত চাঁদ uদয়॥ 

দিখ সখীগণ                          চমিকত মন 
িবদ ার হল ভয়। 

হংসীর ম ল                         যমন চ ল 
রাজহংস দিখ হয়॥ 

e িক লা e িক লা           e িক িক দিখ লা 
e চােহ uহার পােন। 

দব িক দানব                      নাগ িক মানব 
কমেন eল eখােন॥ 

কপাট না নেড়                    guঁড়ািট না পেড় 
কমেন আiল নর। 

ভারত বঝুায়                       না িচন iহায় 
সnুর িবদ ার বর॥ 

 



 
 

 
 

 

 সnুেরর পিরচয় 
 
e িক দিখ aপrপ।   দখ লা সi। 

ভুবনেমাহন rপ॥ 
কাn পথ িদয়া                 কমন কিরয়া 

আiল নাগর ভূপ। 
e জন যমন                   না দিখ eমন 

মদনেমাহন kপ॥ 
থােক সব ঠাঁi                 কহ দেখ নাi 

বেদেত কেহ aনপূ। 
ভারেতর িনিধ                 িমলাiল িবিধ 

না কিহo cuপ cuপ॥ru॥ 
 

িবদ ার আjায় সখী সেুলাচনা কয়। 
ক tuিম আiলা eথা দহ পিরচয়॥ 
দবতা গnb যk িকবা নাগ নর। 
সত  কহ নারী মারা পাiয়ািছ ডর॥ 
সnুর বেলন রামা কন কর ডর। 
দব uপেদব নিহ দখ আিম নর॥ 
কা ীপেুর guণিসnu রাজা মহাশয়। 
সnুর আমার নাম তাঁহার তনয়॥ 
আিসয়ািছ তামার ঠাkuরিঝর পােশ। 
বাসা কিরয়ািছ হীরা মািলনীর বােস॥ 
pিতjার কথা লেয়  িগয়ািছল ভাট। 
সূtপাঠ uিনয়া দিখেত আiন ুনাট॥ 
িবচার হiেব িক pথেম aিবচার। 
আহূত aিতিথ eেল নািহ পরুsার॥ 
আিসয়ািছ আ ােস িব াস হেল বিস। 
uিন িসংহাসন িদেত কিহলা rপসী॥ 
বিসয়া চtuর কেহ চাtuরীর সার। 
aপrপ দিখন ুিবদ ার দরবার॥ 
তিড়ত ধিরয়া রােখ কাপেড়র ফাঁেদ। 
তারাগণ লকুাiেত চােহ পণূচাঁেদ॥ 
a েল ঢািকেত চােহ কমেলর গn। 
মািণেকর ছটা িক কাপেড় পায় বn॥ 



 
 

 
 

দখা মাt িজিনয়ািছ কিহেত ডরাi। 
দেশর িবচাের পােছ হারােয় হারাi॥ 
কথায় য িজেন সধুা মেুখ সধুাকর। 
হািসেত তিড়ৎ িজেন পেয়াধের হর॥ 
িজিনেলক eত জেন য জন িবচাের। 
দখ লা লjার হােত সi জন হাের॥ 
হািরয়া লjার হােত কথা নািহ যার। 
স কন pিতjা কের কিরেত িবচার॥ 
রিতর সিহত দখা হiেব যখন। 
ক বা হাের ক বা িজেন বিুঝব তখন॥ 

aেধামখুী সমুখুী aিধক পেয় লাজ। 
সাkী হo সখীগণ কেহ যবুরাজ॥ 
সখী বেল মহাশয় tuিম কিববর। 
আমার িক সাধ  িদেত তামার utর॥ 
utেম utম িমেল aধম aধেম। 
কাথায় িমলন হয় aধম utেম॥ 
আিম যিদ কথা কিহ eেক হেব আর। 
পিড়েল ভড়ার শেৃ  ভাে  হীরাধার॥ 
িক কব ঠাkuরিঝের ধিরয়ােছ লাজ। 
নিহেল utর ভাল পেত যবুরাজ॥ 
uিনয়া ঈষদ হািস কিহেছ সnুর। 
বলহ ঠাkuরিঝের িক দন utর॥ 
সখী সেmাধেন িবদ া কেহ মdৃu sের। 
মন cuির কল চার িসঁদ িদয়া ঘের॥ 
চারিবদ ািবচার আমার নেহ পণ। 
চার সহ িবচার িক কের সাধ ুজন॥ 
সnুর বেলন ভাল িবচার e দেশ। 
uলিটয়া চার গহৃী বােn বিুঝ শেষ॥ 
কটােkেত মন cuির কিরেলক যi। 
মািট কািট তপািসেত চার বেল সi॥ 
চার ধির িনজ ধন নািহ লয় কবা। 
আিম িনজ চাের িদব বািক আেছ যবা॥ 
eirেপ duজেন কথার পাঁচাপাঁিচ। 
িক কির duজেন মেন কের আঁচাআঁিচ॥ 
হন কােল ময়রূ ডািকল গহৃপােশ। 
িক ডােক বিলয়া িবদ া সখীের িজjােস॥ 
uিনয়া সnুর রায় iি েত বিুঝল। 



 
 

 
 

সখী uপলkমাt মাের িজjািসল॥ 
iহার utর িদেত হল tরা কির। 
কিহেছ ভারত াক uন লা সnুরী॥ 
 
               

  
 

িবদ াসnুেরর িবচার 
 
গামধ মেধ  মগৃেগাধের হ সহsেগাভূষণিক রাণাm। 
নােদন গাভৃিcখেরষ ুমtা নদিn গাকণশরীরভkা॥ 
 
গা শb নানাথ aিভধােন দখ ধিন। 

e ােক গা শেb িসংহ লাচন ধরণী॥ 
িসংেহর মাজার সম মাজার বলন। 
মেৃগর লাচন সম তামার লাচন॥ 
সহsেলাচন ind দবরাজ ধীর। 
তাহার িক র মঘ গরেজ গভীর॥ 
মেঘর uিনয়া নাদ মািত কামশের। 
পbত ধরণীধর তাহার িশখের॥ 
লাচন বণ পেদ বঝুহ ভুজ । 
তাহার ভkক ডােক ময়রূ িবহ ॥ 
uিনয়া আনেn ধনী নানাথ ঘটায়। 
বিুঝলাম মহাকিব ােকর ছটায়॥ 
িকntu eক সেnহ ভাি েত হয় আশ। 
eখিন কিরল িকবা আিছল aভ াস॥ 
পনু িজjািসেল যিদ পনু iহা পেড়। 
তেব ত aভ াস িছল e কথা না নেড়॥ 
eত ভািব কেহ িবদ া সখীসেmাধেন। 
না uিনন ুনা বিুঝন ুিছন ুaন মেন॥ 
সnুর বেলন যিদ tuিম দহ মন। 
যত বল তত পাির নতূন রচন॥ 
 
sেযািনভk জসmবানাঃ 
rutা িননাদং িগিরগhেরষ।ু 
তেমাংিবিবmpিতিবmধারী 



 
 

 
 

ruরাব কােn পবনাশনাশঃ॥ 
 
আপনার জnsান ভkয় aনল। 
তার জ ধমূ uেঠ গগনম ল॥ 
তাহােত জনেম মঘ uিন তার নাদ। 
পbতগhের িবরহীর পরমাদ॥ 
 
পবন aশন কের জানহ ভুজ । 
তাহাের আহার কের ময়রূ িবহ ॥ 
তমঃ anকার তার aির চাঁদ ei। 
যার িপেc চাদছাঁদ ডািকেলক সi॥ 
াক uিন সnুরীর রেস মন টেল। 

iহার aিধক আর হাির কাের বেল॥ 
পি েত পে েত কথা রেসর তর । 
pসে  pসে  uেঠ শােstর pস ॥ 
ব াকরণ aিভধান সািহত  নাটক। 
aল ার আিদ সাধ  সাধন সাধক॥ 
মধ বt  হiলা মদন প ানন।   
যর সে  ছয় ঋtu ছয় দরশন॥ 
কািকল মর চnd মলয় পবন। 
ময়রূ চেকার আিদ সে  পেড়াগণ॥ 
আtতেtt পbূপk কিরলা সnুর। 
িসdাn কিরেত িবদ া হiলা ফাঁফর॥ 
িবচােরর কািট মেন িছল লk লk। 
িকu sিt না হয় িসdাn পbূপk॥ 
বদাn eকাtবাদী d াtবাদী তক। 
মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সmক॥ 
বেশিষেক িবেশষ কিহেত িকu নাের। 
পাত েল মাথায় a িল বািn হাের॥ 
সাে েত িক হেব স া আtিনrপণ। 
পরুাণ সংিহতা sিৃত মন ুিবj নন॥ 
ruিত িবনা uপায় না পায় সমাধার। 
stীেলােক কিরেত নাের ruিতর িবচার॥ 
ruিতর িবচাের িবদ া aবাk হল। 
মধ বt  ভ াচায  হাির কেয় িদল॥ 
dui eক কথা যিদ আনেয় ভািবয়া। 
মধ s মdুাi হেয়  দয় ভুলাiয়া॥ 



 
 

 
 

সnুর কেহন রামা িক হল িসdাn। 
িবদ া কেহ সi সত  য কেহ বদাn॥ 
aন  শাst য সব স সব কাঁটাবন। 
তttntu বাদরায়েণ pমাণ িলখন॥ 
রায় বেল eক আtা তেব tuিম আিম। 
িবদ া বেল হািরলাম tuিম মার sামী॥ 
uভkেণ িনজ হার খিুল নপৃবালা।    
হরেগৗরী সাkী কির িদলা বরমালা॥ 
ts হেয়  কিহেছ ভারতচnd রায়। 
িবয়া কর বরকন া রািt বেয় যায়॥      
 
        

  
 
 

িবদ াসnুেরর কৗtuকারm 
 

নব নাগরী নাগর িবছের। 
লাজভেয় আর িক কের॥ 

সময় পাiল                         মদেন মািতল 
কািকল কািকলা kuহের। 

রেস গর গর                         aধের aধর 
মর মরী gu ের॥ 

সখীগণ সে                         গায় নানা রে  
aনে র a  স ের। 

রাধাkে  রাস                        হাস পিরহাস 
ভারত ulাস anের॥ru॥ 

 
 

িববাহ নিহেল হয় কমেন িবহার। 
গাnb িববাহ হল মেন আঁিখ ঠার॥ 
কন াকtা হল কন া বরকtা বর। 
পেুরািহত ভ াচায  হল প শর॥ 
কন াযাt বরযাt ঋtu ছয় জন। 
বাদ  কের বাদ কর িকি ণী ক ণ॥ 
নতৃ  কের বশের নপুেূর গীত গায়। 



 
 

 
 

আপিন আিসয়া রিত eেয়া হলা তায়॥ 
িধক িধক aিধক আিছল সখী তায়। 
িন াস আতসবাজী utােপ পলায়॥ 
নয়ন aধর কর জঘন চরণ। 
duহার kuum সেুখ কিরেছ ভাজন॥ 
বঝুহ চtuর ei pcnিবহার। 
iতঃপর কিহ uন pকাশ iহার॥ 
পালে  বিসলা সেুখ যবুক যবুতী। 
শাভা দিখ পায় পেড় রিত রিতপিত॥ 
গালাব আতর cuয়া কশর কsূরী। 
চnািদ গn সখী রােখ বািট পিূর॥ 
মিlকা মালতী চাঁপা আিদ পু মালা। 
রােখ সহচরী পিূর কনেকর থালা॥ 
kীর িচিন িমিছির সেnশ নানাজািত। 
নানা dব  রােখ নািরেকল রাজবািত॥ 
শীতল গ ার জল কপরূবািসত। 
পাখা মৗরছল ত চামর লিলত॥ 
িমঠা পান িমঠা guয়া চূন পাথিরয়া। 
রােখ uটা িবড়া বাঁিধ িখিল সাজাiয়া॥ 
রােখ ল  eলািচ জিয়tী জায়ফল। 
udীপন আলmন সেmােগর বল॥ 
pথম বশাখ ukপk tেয়াদশী। 
সগুn মাruত মn িনরমল শশী॥    
কািকল কািকলামেুখ মখু আেরািপয়া। 
kuhu kuhu রব কের মদেন মািতয়া॥ 
মেুখ মেুখ মধকুর মধকুরবধ।ূ 
guন guন গ ের মািতয়া িপয়া মধ॥ু 
চেnর aমতৃ িপয়া মািতয়া চেকার। 
চেকারী সিহত খেল কামরেস ভার॥ 
িবদ ার iি ত পেয় সহচরীগণ। 
আরm কিরল গীত যেntর বাজন॥ 
মিnরা বাজায় কহ বাজায় মদৃ । 
আলািপ বসn ছয় রািগণীর স ॥ 
বীণা বাঁশী তmুরা রবাব কিপনাশ। 
বাজাiয়া সpsরা sেরর pকাশ॥ 
a ুেল ঘু রু বােজ বাজায় মাচ । 
সেmাগশৃ াররেস লেগ গল র ॥ 



 
 

 
 

psার মcূনা gােম ruিত িমশাiয়া। 
স ীেত পি ত কিব মািহত uিনয়া॥ 
মািহত সখীর গীেত হারাiয়া jান। 
বাণী বাজাiয়া রায় আরিmলা গান॥ 
সnুেরর গান uিন সnুরী মািহলা। 
িমশােয় বীণার sের গাiেত লািগলা॥ 
duজেনর গােনেত মািহত dui জন। 
আিল ন pমরেস মািতল মদন॥ 
কামমেদ মাতাল দিখয়া duiজেন। 
যnt তnt ফলােয় পলায় সখীগেণ॥ 
লােজ পলাiল লাজ ভেয় ভাে  ভয়। 
লােভেত আiল লাভ guণাকর কয়॥    

 
 
  

 
  

িবহারারm 
 
নপৃনnন কামরেস রিসয়া। 
পিরধানধিুত পিড়েছ খিসয়া॥ 
তruণী ধিরয়া hদয় লiল। 
নিলনী যন মt কির ধিরল॥    
মখু cumi চাঁদ চেকার হেয় । 
ধিন বারi a ল  ঝাঁিপ লেয় ॥ 
kuচপdকিল কিবরাজ কের। 
ধিরেত তruণী পলুেক িশহের॥ 
নপৃনnন িপnনবাস হের। 
রমণী aমিন িpয় হাত ধের॥ 
িবনেয় করপd কের ধিরয়া। 
কিহেহ তruণী কruণা কিরয়া॥ 
kম হ পিত হ বঁধ ু হ িpয় হ। 
নবেযৗবন জােরর যাগ  নেহ॥ 
রিত কমন eমন জািন কেব। 
pভু আিজ kমা কর কািল হেব॥ 
tuিম কামরেণ রণপি ত হ।   



 
 

 
 

কruণা কর না কর পীিড়ত হ॥ 
রস লাভ হেব রিহয়া uিটেল। 
বল িক হiেব কািলকা দিলেল॥ 
যিদ না রিহেত tuিম পার বঁধ।ু 
পরul uেল কর পান মধ॥ু 
রস না হiেব কিরেল রগড়া। 
aিল নািহ কের মkুuেল ঝগড়া॥ 
নখ আঁচড় লািগল দখ kuেচ। 
jিলেছ ruিধের duঃখ নািহ ঘেুচ॥ 
guণসাগর নাগর আগর হ। 
নট না কর না কর না কর হ॥ 
uিন সnুর সnুরীের কিহেছ। 
তন ু মার মেনাজশের দিহেছ॥ 
tuিহ প িজনী মিুহ ভাsর লা। 
ভয় না কর না কর না কর লা॥ 
kuচশmুিশের নখচndকলা। 
বড় শািভল ছাড়হ ঠাট ছলা॥ 
kuচেহমঘেট নখরkছটা। 
বিলহাির সরু  pবাল ঘটা॥ 
ভয় না uিটেব ভয় না tuিড়েল। 
রস iku িক দi দয়া কিরেল॥ 
বিলয়া ছিলয়া সহেল সহেল। 
রিসয়া পিশলা মরা কমেল॥ 
রিতর  রেণ মিজলা duজেন। 
িdজ ভারত তাটকছn ভেণ॥ru॥ 
 
            

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  িবহার 
 

খেল র সnুর সnুরী রে । 
িবষম kuসমুশর                 খর শর জর জর 

তর তর থর থর aে ॥ 
রিতমদপাগর                    নাগরী নাগর 

িনরিখ িনরিখ dui ঠােট। 
রািখেত িনজ ঘর                 রিত রিতনায়ক 

kuলিপল kuলপু কপােট॥   
ঝmi সঘন                      িনতmধরাধর 

aধর ধরাধির দেn। 
জঘন জঘনপর                  hদয় hদয় িমিল 

মািতল সমর duরেn॥ 
ঝন ঝন ক ণ                 ku ল ঝলমল 

পলুিকত লিলত কেপােল। 
াসপবন ঘন                     ঘন ঘন খলi 

হলi সঘন িনতেm। 
দংশi দশন             দশন মধরুাধর 

duহ তন ুduহ aবলেm॥ 
duহ ভুজ পাশিহ            duহ জন বnন 

সম রস aবশ du aে । 
duহ তন ুঝmন            কmন ঘন ঘন 

uথিলল মদনতরে ॥ 
নববয় নাগর            নাগরী নববয় 

িচরিদন ভূক িপয়াসা। 
সমর কড়াকড়               aঝর ঝড়াঝড় 

তাবত যাবত আশা॥ 
পরূণ আhuিত                  aনল িনভায়ল 

রিতপিত হাম িনবােড়। 
বরিষল মঘ                   ধরণী ভল শীতল 

ঝড় দল বাদল ছােড়॥ 
cumন cuচূkিত                শীৎkিত িশহরণ 

কািকল kuহের গলােয়। 
সম aবলmন                 বািলশ আিলশ 

মিুdত নয়ন ছলােয়॥ 
aলস aবশ duহ                  a  aেচতন 



 
 

 
 

kণ রিহ চতন পােয়। 
uপিজল হাস                    বাস পির সmম 

রসবতী বািহের যােয়॥ 
সহচরীগণ যিদ                   সিnিধ আiল 

নmমখুী aিত লােজ। 
ভারতচnd                          কেহ uন সnুির 

লাজ কর কান কােজ॥ 
 
 

  
 
  
 
 

সnুেরর িবদায় o মািলনীেক pতারণা 
 

uন uন সনুাগর রায়। 
আপনার মিণ মন বিচন ু তামায়॥ 

tuিম বাড়াiেল pীিত                 মার তােহ নািহ ভীিত 
রেহ যন রীিত নীিত নেহ বড় দায়। 

cuেপ cuেপ eেসা যেয়া                 আর িদেক নািহ ধেয়া 
সদা eক ভােব চেয়া ei রািধকায়॥ 

tuিম হ pেমর বশ                 তঁi কন ু pমরস 
না লio aপযশঃ বি য়া আমায়। 

মার সে  pীিত আেছ                 না কিহo কােরা কােছ 
ভারত দিখেব পােছ না ভুলােয়া তায়॥ 

 
 

রিসক রিসকা সেুখ যবুক যবুতী। 
বিসলা পালে  িজিন রিত রিতপিত॥ 
সগুেn লিপত a  সগুnমালায়। 
িম  জল পান কির জলপান খায়॥ 
সহচরী চামর ব ন কের aে । 
রজনী হল সা  aন pসে ॥ 
আিস বিল বাসায় িবদায় হলা রায়। 
kuমদু মিুদল আঁিখ চnd as যায়॥ 



 
 

 
 

িবদ া বেল কমেন বিলব যাহ pাণ। 
পলেক পলেক মার pলয় সমান॥ 
e নয়নচেকার o মখু সধুাকর। 
না দেখ কমেন রেব e চাির pহর॥ 
িবরহ দহন দােহ যিদ থােক pাণ। 
রজনীেত কিরব o মখুসধুা পান॥ 
রায় বেল আিম দহ tuিম স জীবন। 
িবেcদ তখন হেব যখন মরণ॥    
য কথা কিহেল tuিম o কথা আমার। 
তামার িক আমার িক ভাব আরবার॥ 

eত বিল িবদায় হiলা থুঁ িথ ধির। 
মািলনীের না কিহo কিহলা সnুরী॥ 
পdবন pমিুদত সমিুদত রিব। 
মািলনীর িনেকতেন দখা িদলা কিব॥ 
কিরয়া pভাতিkয়া দােমাদরতীের। 
sান পজূা কির গলা হীরার মিnের॥ 
মািলনী tuিলয়া uল গাঁিথেলক মালা। 
রাজবাড়ী গল সাজাiয়া সািজ ডালা॥ 
যাগােয় যাগান uল মালা সবাকার। 
িবদ ার মিnের গল িবdu ত আকার॥ 
sান কির বিসয়ােছ িবদ া িবেনািদনী। 
িনকেট বিসয়া মালা বিসলা মািলনী॥ 
সখীগেণ সnুরী কিহলা আঁিখঠাের। 
রািtর সংবাদ কহ না কহ iহাের॥   
বিুঝয়ািছ কািল মাগী পাiয়ােছ ভয়। 
ভািবয়া utরকাল মােয় পােছ কয়॥ 
ভিবষ ৎ ভািব কবা বtমােন মের। 
pসেবর ভয় তব ুপিতস  কের॥ 
িবদ া বেল আেগা আi িজjািস তামায়। 
আিনেত eথায় তাের িক কলা uপায়॥ 
হীরা বেল আিম ঠিকলাম ভাল দায়। 
কমেন আিনেত বল uেন ভয় পায়॥ 
তাের িগয়া কিহলা তামার বচেন। 
স বেল িবেদশী আিম যাiব কমেন॥ 
কান মেত কান পেথ কমেন আিনেব। 
ক দিখেব ক uিনেব িবপােক মিজেব॥ 
িক জািন িক বিুঝয়াছ িক আেছ কপােল। 



 
 

 
 

মজাiেব িমছা কােজ পেরর ছাবােল॥ 
িমছা ভয় কিরয়া না কহ বাপ মায়। 
আিম কিহবাের চািহ মানা কর তায়॥ 
বিুঝয়া আপিন কর যবা মেন ভায়। 
ধm জােন আিম নািহ e সব কথায়॥ 
িবদায় হল হীরা িনবােস আiল। 
পbূমত বাজার কিরয়া আিন িদল॥ 
রnন ভাজন কিরয়া বিসলা সnুর। 
মিলনীের কন কথা সহাস anর॥ 
বাঁচাo িহতাশী মাসী uপায় বিলয়া। 
যাiব িবদ ার ঘের কমন কিরয়া॥ 
হীরা বেল রাজপtু বট িবদ াবান। 
কমেন যাiবা দিখ কর aনমুান॥ 
হাজার হাজার লাক রােখ যার পরুী। 
কমেন তাহার ঘের হiেবক cuির॥ 
আgu পাu সাত পাঁচ ভেব কির মানা। 
মগৃ হেয়  িদেব িক িসংেহর ঘের হানা॥ 
রাজােক রাণীেক কেয় ঘটাiেত পাির। 
cuেপ cuেপ কান rেপ আিম iহা নাির॥ 
কান পেথ কান মেত কবা লেয়  যােব। 
িক পােক িবপােক ঠিক পরাণ হারােব॥ 
লকুােয় কিরেত কাজ duজনাির সাধ। 
হায় িবিধ ছেলেখলা e িক পরমাদ॥ 
আপিন মিজেব আেরা মাের মজাiেব। 
কার ধােড় duটা মাথা e কm কিরেব॥ 
eত বিল মািলনী আপন কােজ যায়। 
সড়ু  িকrেপ ছােপ ভািবেছন রায়॥   
বােল চােল গল িদবা আiেলা যািমনী। 
বকািল সামgী আিন িদেলক মািলনী॥ 
সnুর বেলন মাসী বিুঝন ুসকল। 
যত কথা কেয়িছেল কথা স কবল॥ 
িবদ ার সিহত নািহ িমলাiয়া িদেল। 
ভুলাiয়া ভাল মালা গাঁথাiয়া িনেল॥ 
যত আশা ভরসা সকল হল িমছা। 
eখন দখাo ভয় জজু ুহাপা িবছা॥ 
স কেহ িবsর িমছা ক কেহ িবsর। 
মেয়র আ ােস রেহ স বড় পামর॥ 



 
 

 
 

শেষ ফাঁিক আেগ িদয়া কথার কালানী। 
বঝুা গল ভাল মাসী ভািগনাভুলানী॥ 
মঢ়ূ নর য কের নেরর uপাসনা। 
দব িবনা কান কm না হয় ঘটনা॥ 
ku  কািটয়ািছ মাসী তামার মিnের। 
eকিট সাধন আেছ সািধব কালীের॥        
রজনীেত tuিম মার না কর সnান। 
যাবত সাধন মার নেহ সমাধান॥ 
eত বিল dui dাের িখল লাগাiয়া। 
িবদ ার মিnের গলা uেকের কিহয়া॥ 
বঝুহ চtuর সব িক e চtuরািল। 
kuটনীের ফাঁিক িদয়া কের নাগরািল॥ 
যমন নাগর ধtূ তমন নাগরী। 
সবার কারণ মাt জােন সহচরী॥ 
গীত বাদ  কৗtuেক মিজয়া গল মনঃ। 
মt দিখ du জেন পলায় সখীগণ॥   
ভরত কিহেছ ভাল cuির কিল চার। 
সাধ ু লাক চার হয় cuির uেন তার॥ 
 
  

 
  

  
 

  িবপরীত িবহারারm 
 
সnুরীর কের ধির                      সnুর িবনয় কির 

কেহ uন uন pােণ রী। 
আিজ িদেন dupহের                   দিখলাম সেরাবের 

কিমিলনী বািnয়ােছ করী॥ 
িগির aেধামেুখ কাঁেদ                e কথা কিহেত চাঁেদ 

kuমিুদনী uিঠল আকােশ। 
স রশ দিখেত শশী                  ভূতেল পিড়ল খিস 

খ ন চেকার িমিল হােস॥ 
িক দিখন ুআহা আহা                আর িক দিখব তাহা 



 
 

 
 

িক জািন ঘটােব িবিধ কেব। 
tuিম কন া e রাজার               তামাির e aিধকার   

দখাo যদ িপ দিখ তেব॥ 
িবদ া বেল মহাশয়                    e না িক সmব হয় 

রায় বেল দিখন ুpত k। 
e duঃেখ যদ িপ তার                  eখিন দখােত পার 

িক কর িসdাn পbূপk॥ 
সnুরী বিুঝয়া ছেল                  মচুিক হািসয়া বেল 

বড় aসmব মহাশয়। 
িশলা জেল ভািস যায়                  বানের স ীত গায় 

দিখেলo না হয় pত য়॥ 
রায় বেল আিম করী                    tuিম কমিলনী রী 

বnহ মণৃালভুজপােশ। 
আিম চাঁদ পিড় ভূিম                    ul kuমিুদনী tuিম 

uঠ মার hদয়আকােশ॥ 
নয়ন খ ন মার                        নয়ন চেকার তার 

duেহ িমিল হািসেব eখিন। 
ঘাম ছেল kuচিগির                   কাঁিদেবক ধীির ধীির 

কির দখ বিুঝেব তখিন॥ 
uিন মেন মেন ধনী                      বাখােন নাগরমিণ 

িবনা মেূল িকিনেল আমাের। 
anের না সেহ ব াজ               বািহের বাড়ায় লাজ 

eড় মেন হািরন ু তামাের॥ 
পrুuেষর ভার যাহা               নারী নািক পাের তাহা 

tuিলেত আপন ভার ভাির। 
আিজ জািনলাম দড়                   পrুuষ িনলj বড় 

লােজ বােধ নেল কেত পাির॥ 
িশিখয়াছ যার কােছ               তাহাির e guণ আেছ 

স মেয় কমন মেয় বেট। 
ভাল পড়া পেয়িছল                 ভাল পড়া পড়াiল 

লােভ হেত মাের ফর ঘেট॥ 
লাজ নািহ চল চল                     কমেন eমন বল 

পrুuেষর eত কন ঠাট। 
যার কm তাের সােজ          aন  লােক লািঠ বােজ 

ক কাথা দেখেছ হন নাট॥ 
চতাiেল বিুঝ চত                 যৗবেন aলস eত 

বড়ুা হেল না জািন িক হেব। 



 
 

 
 

kমা কর ধির পায়                 িবফেল রজনী যায় 
িনdা যাo িনdা যাi তেব॥ 

আমাের বঝুাo ভােব           e কেm িক সখু পােব 
আিম িকu না পাi ভািবয়া। 

hদেয়র রাজা হেয়                চার হন হঁেট রেয় 
িক লাভ িনgহ সিহয়া॥ 

কিরয়া সেুখর িনিধ                পrুuেষ গিড়ল িবিধ 
duঃখ হtu গিড়ল তruণী। 

তাহা কির িবপরীত               কন চাহ িবপরীত 
e িক িবপরীত কথা uিন॥ 

রায় বেল পনু পনু                  সািধেল যিদ না uন 
aরেণ  রাদেন িকবা ফল। 

কথায় বিুঝন ুকাজ               আমা হেত িpয় লাজ 
লাজ লেয়  করহ কৗশল॥ 

িদয়ািছ য আিল ন               কিরয়ািছ য cumন 
স সব িফিরয়া মাের দহ। 

কল াণ কruন কালী               নািহ িদo গালাগািল 
দেশ যাi মেন রখ sহ॥ 

হািস ঢেল পেড় ধনী                িক বিললা guণমিণ 
িফের দখ cum আিল ণ। 

e িক কথা িবপরীত               dui মেত িবপরীত 
দােয় কােট kuমড়ুা যমন॥ 

না দিখ না uিন কভু              যিদ iহা হেব pভু 
না পািরব থািকেত pদীপ। 

ভারত িদেলন সায়              য কm কিরেব তায় 
apদীেপ হiেব pদীপ॥ 

 
 

মািতল িবদ া িবপরীত রে । 
সnুর পিড়লা pমতরে ॥ 
আল ুথাল ুলােজ কবরী খিস। 
জলেদর আেড় লকুায় শশী॥ 
লােজর মাথায় হািনয়া বাজ। 
সাধেয় রামা িবপরীত কাজ॥ 
ঘন aিবলm িনতm দােল। 
ঘনু ুঘনু ুঘন ঘু রু বােল॥ 
আেবেশ ছাঁিদ ধের ভুজযেুগ। 



 
 

 
 

মখু পেূর মখু কপরূ পেূগ॥ 
ঝন ঝন ঝন ক ণ বােজ। 
রন রন রন নপুরূ গােজ॥ 
duশেয় পিতর aধর দেল। 
কেপাত কািকলা kuহের গেল॥ 
uথিলল কামরস জলিধ। 
কত মত সখু নািহ aবিধ॥ 
ঘন ঘন ভুruকামান টােন। 
জর জর কের কটাkবােণ॥ 
থর থর ধনী আেবেশ কাঁেপ। 
aধীরা হiয়া aধর চােপ॥ 
ঝর ঝর ঝের aে র ঘাম। 
কাথায় বসন ভূষণ দাম॥ 
তন ু লামাি ত শীৎকার মেুখ। 
কাঁিপয়া কাঁিপয়া চাপেয় সেুখ॥ 
aটল আিছল টিলল রেস। 
aবশ হiয়া পেড় aলেস॥ 
পিড়ল দিখয়া uেঠ নাগর। 
আহা মির বিল cuেm aধর॥ 
aবশ duেহ মখুমধ ু খেয়। 
uিঠল kেণেক চতন পেয়॥ 
জর জর dui বীেরর ঘায়। 
রিত লেয়  রিতপিত পলায়॥ 
eirেপ িনত  কের িবহার। 
ভারত ভারতী রেসর সার॥ 
k চndাjয় ভারত গায়। 
হির বল পালা হল সায়॥ 
 
   iিত ম লবােরর িনশাপালা। 

 
 
  
 
 
 
 



 
 

 
 

সnুেরর সn ািসেবেশ রাজদশন 
 
         বড় রিসয়া নাগর হ। 
         গভীর guণসাগর হ॥ 
কখন bাhণ ভাট bhচারী 
কখন বরাগী যাগী দ ধারী 
কখন গহৃs কখন িভখারী 
         aবধতূ জটাধর হ। 
কখন ঘেটল কখন কাঁড়ারী 
কখন খেটল কখন ভাঁড়ারী 
কখন লেুঠরা কখন পসারী 
         কভু চার কভু চর হ॥ 
কখন নািপত কখন কাঁসারী 
কখন সকরা কখন শাঁখারী 
কখন তামলুী তাঁতী মিণহারী 
         তলী মািল বাজীকর হ। 
কখন নাটক কখন চটক 
কখন ঘটক কখন পাঠক 
কখন গায়ক কখন গণক 
         ভারত মেনাহর হ॥ 
 
 
eirেপ কিব কােল কিরয়া কািমনী। 
কামরেস কের kীড়া pত হ যািমনী॥ 
কৗtuেক কািমনী লেয়  যািমনী পাহায়। 
িদবেস িক রেস রব ভাবেয় uপায়॥ 
টাকা লেয়  বাজার বসািত কের হীরা। 
লখা জাখা তাহার িজjাসা নািহ িফরা॥ 
রnন ভাজন কির kেণক uiয়া। 
নগর মেণ যায় dাের kঁuিজ িদয়া॥ 
আেগ হেত বhu rপ জােন যবুরাজ। 
নাuয়ার মত সে  আেছ কত সাজ॥ 
কখন সn াসী ভাঁড় ভাট দ ধারী। 
বেদ বাজীকর বদ  বেন bhচারী॥ 
রায় বেল কায িসিd হল আমার। 
eখন uিচত দখা কিরেত রাজার॥ 



 
 

 
 

দিখব রাজার সভা সভাসদগণ। 
আচার িবচার রীত চিরt কমন॥ 
সn াসীর বেশ গেল আদর পাiব। 
িবদ ার pসে  নানা কৗtuক কিরব॥ 
সাত পাঁচ ভািব সn াসীর বশ ধের। 
পরcuল জটাভার ভs কেলবের॥ 
কের কের কম ল ুsিটেকর মালা। 
িবভূিতর গালা হােত কােn মগৃছালা॥ 
কিটেত কৗিপন ডার রা া বিহbাস। 
মেুখ িশবনাম তজঃ সূেয র pকাশ॥ 
uপনীত হল িগয়া রাজার সভায়। 
uিঠয়া pণাম কের বীরিসংহ রায়॥ 
নারায়ণ নারায়ণ sের কিবরায়। 
uের pণাম কের e ত বড় দায়॥ 
আর সেব pণিমল লিুটয়া ধরণী। 
িবছাiয়া মগৃছালা বিসলা আপিন॥ 
সভাসদ িজjাসেয় uনহ গাসাঁi। 
কাথা হেত আসন আসন কাn ঠাঁi॥ 
নগের আiলা কেব কাথা utিরলা। 
সn াসী কেহন থািক বদিরকা েম। 
আিসয়ািছ যাব গ াসাগরস েম         
e দেশ আিসয়া eক uিনন ুসংবাদ। 
আiলাম বাপাের কিরেত আশীbাদ॥ 
রাজার তনয়া িক বড় িবদ াবতী। 
uিনলাম rেপ লkী guেণ সরsতী॥ 
কিরয়ােছ pিতjা সকেল বেল ei। 
য জন িবচাের িজেন পিত হেব সi॥ 

aেনেক আিসয়া নািক িগয়ােছ হািরয়া। 
দিখেত আiন ুবড় কৗtuক uিনয়া॥ 
বিুঝব কমন িবদ া িবদ ায় aভ াস। 
নারীর eমন পণ e িক সbনাশ॥ 
িবচাের তাহার ঠাঁi আিম যিদ হাির। 
ছািড়য়া সn াসধm দাস হব তাির॥ 
guruকােছ মাথা মড়ুােয়িছ eকবার। 
তাের guru মািনয়া মড়ুাব জটাভার॥ 
স যিদ িবচাের হাের তেব রেব নাম। 
সn াসী আপিন তােহ নািহ িকu কাম॥ 



 
 

 
 

তেব যিদ সে  দহ pিতjার দায়। 
িনযkু কিরয়া িদব িশেবর সবায়॥ 
ধরাiব জটা ভs পরাiব ছাল। 
গলায় rudাk হােত sিটেকর মাল॥ 
তীথbেত লেয়  যাব দশ দশাnের। 
eমন pিতjা যন নারী নািহ কের॥ 
কানাকািন কের পাt িমt সভাসদ। 
রাজা বেল e িক আর ঘিটল আপদ॥ 
তজঃপু  দাruণ সn াসী দিখ eটা। 
হারাiেল iহার মড়ুােব জটা কটা॥ 
হািরেল iহােক না িক িবদ া দয়া যায়। 
guণ হেয়  দাষ হল িবদ ার িবদ ায়॥ 
সn াসী কেহন িকবা ভাবহ eখন। 
ভািবেত uিচত িছল pিতjা যখন॥ 
রাজা বেল গাঁসাi বাসায় আিজ চল। 
করা যােব যিুkমত কািল যবা বল॥ 
সভাসেদ িজন আেগ কিরয়া িবচার। 
তেব স িবচারেযাগ  হiবা িবদ ার॥ 
স িদন িবদায় কল eমিন কিহয়া। 
িবদ াের কিহেছ রাজা anঃপেুর িগয়া॥ 
হায় কন মািট খেয় পড়ান ুিবদ ায়। 
িবপাক ঘিটল মাের তার pিতjায়॥ 
যত রাজপtু আিন পলায় হািরয়া। 
aভাগী িবদ ার ভােগ  বিুঝ নাi িবয়া॥ 
eেসেছ সn াসী eক কিরেত িবচার। 
হারাiবা হািরবা হল dui ভার॥ 
িবদ া বেল আমার িবচাের কাজ নাi। 
eমিন থািকব আিম য কের গাসাঁi॥ 
সn াসীর রজনীেত িবদ া লেয়  র । 
িদবেস রাজার কােছ িবদ ার pস ॥ 
সভাসদ সকেলের িজিনয়া িবচাের। 
সn াসী pত হ কেহ আনহ িবদ াের॥ 
pত হ কেহন রাজা আিজ নহ কািল। 
তজsী দিখয়া ভয় পােছ দয় গািল॥ 

eirেপ ধtূরাজ কের ধtূপনা। 
বhurপ িচিনেত না পাের কান জনা॥ 
ভারত কিহেছ ভাল চােরর চলিন। 



 
 

 
 

রাজা রাজচkবt  চারচূড়ামিণ॥ 
 
  

 
 
  
 

িবদ া সহ সnুেরর রহস  
  
 

নাগির কন নাগের হিলেল। 
জািনয়া আিনয়া মিণ টািনয়া ফিলেল॥ 

আপিন নাগর রায়                     সািধল ধিরয়া পায় 
ম ল কলস হায় চরেণ ঠিলেল। 

পrুuষ পরশমিণ                     যাের ছাঁেব সi ধনী 
মিণ ছাড়া যন ফণী তমিন ঠিকেল॥ 

নিলনী কিরয়া হলা                 মের না দয় খলা 
স কের kuমেুদ মলা িক খলা খিলেল। 

মান তাের পিরহার                 সািধ আিন আর বার 
guমােন িক কের আর ভারত দিখেল॥ru॥ 

 
eক িদন সnুের কিহলা িবদ া হািস। 
আিসয়ােছ বড় eক পি ত সn াসী॥ 
আমাের লiেত চােহ িজিনয়া িবচাের। 
uিনন ুবাপার মেুখ িজিনল সভাের॥ 
রায় বেল িক বিললা আর বেলা নাi। 
আিম জািন পরম পি ত স গাসাঁi॥ 
যেব আিম eথা আিস দখা তার সে । 
হািরয়ািছ তার ঠাঁi শােstর pসে ॥ 
িক জািন িবচাের িজেন না জািন িক হয়। 
য বিুঝ চােরর ধন বাটপােড় লয়॥ 
িবদ া বেল আমার তাহােত নাi কাজ। 
রায় বেল িক কিরেব িদেল মহারাজ॥ 
আমার aিধক পােব পি ত িকেশার। 
তামার িক kিত হেব য kিত স মার॥ 
পরুাতন ফলাiয়া নতূন পাiেব। 



 
 

 
 

িফের যিদ দখা হয় িফের িক চািহেব॥ 
িবদ া বেল eড় মেন ঠাট কর কত। 
নারীর কপাল নেহ পrুuেষর মত॥ 
পরুাতন ফলাiয়া নতূেনেত মন। 
পrুuেষ যমন পাের নারী িক তমন॥ 
erেপ duজেন ঠাট কথায় কথায়। 
কেতক কিহব আর পুঁ িথ বেড় যায়॥ 
eirেপ রজনীেত কিরয়া িবহার। 
pভােত হীরার ঘের গেলন kuমার॥ 
sান পজূা হtu গলা দােমাদরতীের। 
uল লেয়  গল হীরা রাজার মিnের॥ 
সn াসীর কথা uিন রাণীর মহেল। 
আিসয়া িবদ ার কােছ কেহ নানা ছেল॥ 
িক uিন কহ গা নাতনী ঠাkuরািণ। 
সত  িমখ া ধm জােন লােক কানাকািন॥ 
কািnয়া কিহেত পাড়ামেুখ আেস হািস। 
বর নািক আিসয়ােছ eকটা সn াসী॥ 
দািড় তার তামার বণীর না িক বড়। 
সn াৈহেল ঘের ঘের ঘুঁেট কের জড়॥ 
আিম যিদ দখা পাi িজjািসব তায়। 
তামাক আিফ  গাঁজা ভা  কত খায়॥ 
ছাi মােখ শরীের চnেন বেল ছার। 
দাঁড়াiেল পায় না িক পেড় জটাভার॥ 
িকবা uল ুuল ুআঁিখ খাiয়া ধtুuরা। 
দখাiেব বারাণসী pয়াগ মথরুা॥ 

eত িদেন বািছয়া িমিলল ভাল বর। 
দিখয়া জড়ুােব আঁিখ সদা িদগmর॥ 
পরাiেব বাঘছাল ছাi মাখাiেব। 
লেয়  যােব দেশ দেশ িসিd ঘটুাiেব॥ 
হরেগৗরী িববােহর হল কৗtuক। 
হায় িবিধ কিহেত uিনেত ফােট বকু॥ 
য িবিধ কিরল চাঁেদ রাhuর আহার। 
সi বিুঝ ঘটাiল সn াসী তামার॥ 
ময়রূ চেকার uক চাতেক না পায়। 
হায় িবিধ পাকা আম দাঁড়কােক খায়॥ 
কমন সnুর বর আিম িদন ুআিন। 
না কিহয়া বাপ মােয় হারাiলা জািন॥ 



 
 

 
 

তামার হন রসবতী তার ভােগ  নাi। 
িক কব তামাের তাের না িদল গাসাঁi॥ 
থাকহ সn াসী লেয়  সn ািসনী হেয় । 
স যাuক সn াসী হেয়  হােত খালা লেয় ॥ 
িবদ া বেল বেট আi বিললা িবsর। 
eেনিছলা বেট বর পরম সnুর॥ 
িনত  িনত  বিল বেট আিন দহ তাের। 
দিখয়া পেড়ছ ভুেল নার ছািড়বাের॥ 
সi স আমার পিত যতিদেন পাi। 
সn াসীর কপােল তামার মেুখ ছাi॥ 
aদ ািপ নাতনী বিল কর পিরহাস। 
মর লা িনলj আi tui ত মাসাস॥ 
আধবড়ুা হিল তব ুঠাট ঘােট নাi। 
পেয়ছ aভােব ভাল নািতনীজামাi॥ 
কমেন আিনেব তাের ভাবহ uপায়। 

eত বিল মািলনীের কিরলা িবদায়॥ 
হািসেত হািসেত হীরা িনবােস আiল। 
সnুেরর সমাচার কিহেত লািগল॥ 
uন বাপা uিনলাম রাজার বাড়ীেত। 
সn াসী eেসেছ eক িবদ াের লiেত॥ 
িজিনয়ােছ রাজসভা িবদ া আেছ বািক। 
আিজ কািল লiেব তামাের িদয়া ফাঁিক॥ 
eমন কািমনী পেয় নািরেল লiেত। 
তামাের uিচত হয় সn াসী হiেত॥ 
তখিন কিহন ুরাজা রাণীের কিহেত। 
িক বেুঝ কিরেল মানা নািরন ুবিুঝেত॥ 
eখন সn সী যিদ িজেন লেয়  যায়। 
চেয় রেব ভল ভল ভলকীর pায়॥ 
সnুর বেলন মাসী e িক িবপরীত। 
িবদ া িক বিলল uিন বলহ িনি ত॥ 
হীের বেল স মেন তামাির িদেক আেছ। 
eখেনা কিহল লেয়  যেত তার কােছ॥ 
সnুর বেলন মাসী ভাব কন তেব। 
e বড় আনn মাসী আiশাশ হেব॥ 
ভারত কিহেছ হীরা ভয় কর কাের। 
িবদ াের সnুর িবনা কবা লেত পাের॥ 
 



 
 

 
 

   
 

িদবািবহার o মানভ  
  
 
eক িদন িদবাভােগ                কিব িবদ াaনরুােগ 

িবদ ার মিnের uপনীত। 
duয়াের কপাট িদয়া                িবদ া আেছ ঘমুাiয়া 

দিখয়া সnুর আনিnত॥ 
রজনীর জাগরেণ                    িনdা যায় aেচতেন 

সখীগণ ঘমুায় বািহের। 
িদবেস ভুি েত রিত                   সnুর চ লমিত 

aিল িক পিdনী পাiেল িফের॥ 
মt হলা যবুরাজ                জািগেত না সেহ ব াজ 

আরিmলা মদেনর যাগ। 
না ভাে  িনdার ঘার                কামরেস হেয়  ভার 

spেবােধ বােড় aনরুাগ॥ 
িদবেস রজনীjান                      cum আিল ন দান 

বেn বেn িবিবধ বnান। 
িনdােবেশ সখু যত                   জাgেত িক হয় তত 

বঝু লাক য জান সnান॥ 
সা  হল রিতর                      সেুখ হল িনdাভ  

রা া আঁিখ ঘিূণত aলেস। 
বািহের আিসয়া ধনী                  দেখ আেছ িদনমিণ 

ভােব e িক হল িদবেস॥ 
আিতিবিত ঘের যায়                সnুের দিখেত পায় 

aিভমােন uপিজল মান। 
িদবেস িনdার ঘাের                আলথুাল ু পেয় মাের 

e কম কবল aপমান॥ 
ঘণৃা লjা দয়া ধম                  নািহ বেুঝ মm কm 

িনদাruণ পrুuেষর মন। 
eত ভািব মেনাduঃেখ                   মৗন হেয়  হঁটমেুখ 

ত েজ হার ku ল ক ণ॥ 
সnুর বিুঝল মm                        ঘািট হল ei কm 

কন কন ুহiয়া পাগল। 
কিরন ুসেুখর লািগ                      হiন ুduঃেখর ভাগী 



 
 

 
 

aমেৃত uিঠল হলাহল॥ 
িক কির ভােবন কিব                    asিগির গল রিব 

রািt হল চেndর uদয়। 
কিরবাের মানভ                         কিব কের কত র  

kােধ uপেরাধ কাথা রয়॥ 
ছল কির কেহ কিব                      হর য uিদত রিব 

িবফেল রজিন গল রামা। 
তার kধানল লেয়                       চnd আiল সূয  হেয়  

হর দখ পাড়াiেছ আমা॥ 
কবল িবেষর ডািল                    কািকল পািড়েছ গািল 

মর hu ার িদেছ তায়। 
সi কথা দূত হেয়                      ঘের ঘের ফের কেয় 

মn মn মলেয়র বায়॥ 
uল হােস মার duঃেখ                       সগুn pulমেুখ 

সব শt লািগল িববােদ। 
ভরসা তামার সেব                    tuিম না রািখেল তেব 

ক রািখেব eমন pমােদ॥ 
aপরাধ কিরয়ািছ                       হজেুর হািজর আিছ 

ভুজপােশ বািn কর দ । 
বেুক চাপ kuচিগির                      নখাঘােত িচির িচির 

দশেন করহ খ  খ ॥ 
আঁিটয়া kunল ধর                           িনতmpহার কর 

আর আর যবা মেন লয়। 
কন রেল মৗনী হেয়                    গািল দহ কu কেয় 

kাধ কেল গািল িদেত হয়॥ 
erেপ সnুর যত                         চাtuির কেহন কত 

িবদ া বেল ঠেকেছন দায়। 
জােনন িবsর ঠাট                        দখাiব তার নাট 

কথা কব ধরাiয়া পায়॥ 
ভােব কিব মহাশয়                       লঘ ুমধ  মান নয় 

স হiেল ভাি ত কথায়। 
guru মান বিুঝ ভােব                      চরেণ ধিরেল যােব 

দিখ আেগ কতদূর যায়॥ 
চtuর kuমার ভােব                    জীব বােক  মান যােব 

হাঁিচেলন নােক কািঠ িদয়া। 
চtuরা kuমারী ভােব                   জীব কেল মান যােব 

জীব কব না কথা কিহয়া॥ 



 
 

 
 

জীব বঝুাবার তের                      আপন আয়িত ধের 
tuিল পের কনকku ল। 

দিখ িkয়া িবদgায়                        বাখােন সnুররায়  
পােয় ধির ভাি ল কnল॥ 

hেদ ধের রা া পদ                        hেদ যন কাকনদ 
নপূরু মর িন কের। 

ভারত কিহেছ সার                       বিলহাির যাi তার 
হন পদ মাথায় য ধের॥ 

 
 

  
 
  
 
 

সারীuক িববাহ o পনুিbবাহ 
   
 

তামাের ভাল জািন হ নাগর। 
কিহেল িবরস হেব সরস anর॥ 

যমন আপন রীিত                    পের দখ সi নীিত 
ধরম করম pিত িকu নািহ ডর। 

আেগ ভাল বল যাের                িপেছ মn বল তাের 
e কথা কিহব কাের ক বিুঝেব পর॥ 

আদর কােজর বলা                    তার পের aবেহলা 
জান কত খলা দলা guেণর সাগর। 

কথা কহ কথামত                    ভুলােয় রািখেব কত 
তামার চিরt যত ভারতেগাচর॥ru॥ 

 
চtuর চtuরা পেয় চাtuরীর মলা। 
িনত  িনত  নতূন নতূন রেস খলা॥ 
সbদা িবরল থােক duজনার ঘর। 
কান বাধা নািহ পথ মািটর িভতর॥ 
সnুর সড়ু পথ দখােয় িবদ াের। 
লেয়  গল eক িদন হীরার আগাের॥ 
kuমােরর পড়া uক দিখয়া kuমারী। 



 
 

 
 

িফের আিস লেয়  গলা আপনার সারী॥ 
সারী uেক িবয়া িদলা আনেn duজন। 
বহাi বহানী বেল বােড় সmাষণ॥ 

eকাকী আিছল uক eকা িছল সারী। 
duেহ duহা পেয় হল মদনিবহারী॥ 
সারীuকিবহার দিখয়া বােড় রাগ। 
সখােন eকবার হল কামযাগ॥ 
সাড়া পেয় হীরা বেল িক uিনেত পাi। 
সnুর বেলন uেক দািড়ম খাoয়াi॥ 
কপােটেত িখল আঁটা দিখেত ক পায়। 
ভেক ভুলাiয়া পেd ভৃ  মধ ুখায়॥ 
duiজেন আiলা পনু িবদ ার আগার। 
eiruেপ নানামেত কেরন িবহার॥ 
সnুরীর িছল িদবা সেmােগর kাধ। 
eক িদন মেন কল িদব তার শাধ॥ 
িদবেস সnুর িছলা বাসায় িনdায়। 
সড়ুে র পেথ িবদ া আiলা তথায়॥ 
িনdায় aবশ দিখ রাজার নnন। 
ধীের ধীের তার মেুখ কিরল cumন॥ 
িসnূর চnন সতী পিতভােল িদয়া। 
druত গলা িচh রািখ নয়ন cuিmয়া॥ 
নারীর পরশ পেয় িনdা হল ভ । 
িশহিরল কেলবর মািতল aন ॥ 
আিতিবিত গল রায় িবদ ার ভবন। 
দেখ িবদ া খােট বিস দিখেছ দপণ॥ 
সnুের দিখয়া িবদ া হািস দi লাজ। 
eস eস pাণনাথ e িক দিখ সাজ॥ 
ক িদয়ােছ কপােলেত িসnূর চnন। 
নয়েন পােনর িপক িদল কাn জন॥ 
দপেণ দখহ pভু সত  হয় নয়। 
দপেণ দিখয়া কিব হiলা িবsয়॥ 
িবদ া বেল pাণনাথ বিুঝন ুআভাস। 
মািলনীর বাড়ী বিুঝ িদেন হয় রাস॥ 
নতূন নতূন বিুঝ আিন দয় হীরা। 
কত িদেন মাের বিুঝ না চািহেব িফরা॥ 
আিম হiন ুবািস uল uরাiল মধ।ু 
কবল কথায় না িক রাখা যায় বঁধ॥ু 



 
 

 
 

aনkুল পিত যিদ হয় pিতkল। 
ধৃ  শঠ দিkণ না হয় তার tuল॥ 
e বার বৎসর যিদ কােম তন ুদেহ। 
তব ু যন লmেটর সে  স  নেহ॥ 
পরনারী মেুখ মখু দয় যi জন। 
তার মেুখ মখু দয় স নারী কমন॥ 
পেরর uিc  খেত যার হয় ruিচ। 
তাের য পরশ কের স হয় auিচ॥ 
সnুর কেহন রামা কত ভৎস আর। 
তামা িবনা জািন যিদ শপথ তামার॥ 
তামাির িসnূর ei তামাির চnন। 
তামাির পােনর িপেক রে েছ নয়ন॥ 

eমিন তামার দােগ দেগিছ কপাল। 
ধiুেল না যােব ধায়া জীব যত কাল॥ 
eমিন তামার পােন রে িছ নয়েন। 
তামা িবনা নািহ দিখ জাgত sপেন॥ 
আপন িচিhেত কন হলা খি তা। 
লােভ হেত হলা দিখ কলহাnিরতা॥ 
ভািব দখ বাসসjা িনত  িনত  হo। 
uৎকি তা িবpলbা eক িদনo নo॥ 
কখন না হল কিরেত aিভসার। 
sাধীনভtৃকা ক বা সমান তামার॥ 
pািষতভtৃকা হেত বিুঝ সাধ যায়। 
নেহ কন িমছা দাষ দখাহ আমায়॥    
তামা ছািড় যাব যিদ aেন র িনকেট। 
তেব কন তামা লািগ আiন ুস েট॥ 
tu  হলা রাজসতুা uিনয়া িবনয়। 
িমছা কথা িসঁচা জল কত kণ রয়॥ 
ভাি ল কnল duেহ মািতল aনে । 
রজনী হল সা  aন pসে ॥   
pভােত হীরার ঘের গেলন kuমার। 
eirেপ বhuিদন করেয় িবহার॥ 
িবদ ার হল ঋtu সখীরা জািনল। 
িবয়া মত পনুিbয়া সnুর কিরল॥ 
খদুমাগা কাদােখঁu নািরন ুরিচেত। 
পিুথ বেড় যায় বড় খদ রল িচেত॥ 
anপণূাম ল রিচলা কিববর। 



 
 

 
 

ীযতু ভারতচnd রায় guণাকর॥ 
 
      ************ 

 
 
   
 

িবদ ার গভ 
 

আ লা আমার pাণ কমন লা কের। 
িক হল আমাের। 

য কের আমার pাণ কিহব কাহাের॥ 
লকুােয় িপরীিত কন ু                 kuলকলি নী হন ু

আkuল পরাণ মার akল পাথাের। 
সজুন নাগর পেয়                  আgu পাu নািহ চেয় 

আপিন কিরন ুpীিত িক দূিষব তাের॥ 
লােক হল জানাজািন                সখীগেণ কাণাকািণ 

আপনা বিচয়া eত সিহেত ক পাের। 
যায় যাক জািত kuল                ক চােহ তাহার মলূ 

ভারেত স ধন  শ াম ভাল বােস যাের॥ru॥ 
 
 

eirেপ ধtূপনা কিরয়া সnুর। 
কিরলা িবsর খলা কিহেত িবsর॥ 
দখহ কালীর খলা হiেত pকাশ। 
গভবতী হলা িবদ া dui িতন মাস॥ 
uদর আকােশ সতু চাঁেদর uদয়। 
কমল মিুদল মখু রজঃ দূর হয়॥ 
kীণ মাজা িদন পেয় িদেন uচ uচ। 
aিভমােন কালামখু নmমখু kuচ॥ 
sেন kীর দিখ নীর হল ruিধর। 
কাল পেয় িশরেতালা িদল যত িশর॥ 
হিরdা তিড়ত চাঁপা সবুেণর শােপ। 
বরণ পা ুর বিুঝ সম তার তােপ॥ 
দাহাi না মােন হাi কথা নাi তায়। 

uদের িক হল বিল দখাiেত চায়॥ 



 
 

 
 

aধর বাnuিল মখু কমল আশায়। 
dui গে  গ েগাল aিল মািছ তায়॥ 
সbদা oয়াক ছিd মেখ uেঠ জল। 
কত সাধ খেত সাদ সsুাdu amল॥ 
মািট খেয় যমন eমন কল কাজ। 
পাড়া মািট খেত ruিচ সািরেত স লাজ॥ 
জািগয়া জািগয়া যত হেয় েছ িবহার। 
aিবরত িনdা বিুঝ uিধেত স ধার॥ 
িনdা না হiত পেূb aপbূ শয ায়। 
আঁচল পািতয়া িনdা আনেn ধরায়॥ 
বিসেল uিঠেত নাের সbদা aলস। 
শরীের সামথ  নািহ মেুখ নািহ রস॥ 
গভ দিখ সখীগণ কের কাণাকািণ। 
িক হiেব না জািন uিনেল রাজা রাণী॥ 
হায় কন মািট খেয় eখােন রিহন।ু 
না খাiন ুনা uঁiন ুিবপােক মিরন॥ু 
iহার হল সখু তার হল সখু। 
হতভাগী মা সবার ভােগ  আেছ duখ॥ 
পেূbেত eসব কথা হীরা কেয়িছল। 
লাচনী লাচনখাগী pমাদ পািড়ল॥ 
লকুােয় e সব কথা রাখা না িক যায়। 
লােক বেল পাপ কাপ কিদন লকুায়॥ 
চল িগয়া রাণীের কিহব সমাচার। 
যায় যােব যার খনু গdান তাহার॥ 
ভারত কিহেছ e দাসীর খাসা guণ। 
আেগ িদয়া ভরসা প ােত কের খনু॥ 
 
  

 
  
 

গভসংবাদ বেণ রাণীর িতরsার 
 
যত সখীগণ                              িবরস বদন 

রাণীর িনকেট যায়। 
কির জাড়পািণ                       িনেবদেয় বাণী 



 
 

 
 

pণাম কিরয়া পায়॥ 
ঠাkuরকন ার                         য দিখ আকার 

পা ুবণ পট ভাির। 
গেভর লkণ                          e ব ািধ কমন 

ঠাহিরেত িকu নাির॥ 
দিখেল আপিন                        য হৗক তখিন 

সকিল হেব িবিদত। 
uিন চমিকয়া                             চেল িশহিরয়া 

মিহষী যন তিড়ত॥ 
আkuল kunেল                           িবদ ার মহেল 

utিরলা পাটরাণী। 
uদর ডাগর                              দিখ হল ডর 

রাণীর না সের বাণী॥ 
pণিমেত মাের                        িবদ া নািহ পাের 

লjায় পেটর দায়। 
কাপেড় ঢািকয়া                           pণেম বিসয়া 

বস বস বেল মায়॥ 
গােল হাত িদয়া                          মািটেত বিসয়া 

aেধামেুখ ভােব রাণী। 
গেভর লkণ                               কির িনরীkণ 

কেহ ভােল কর হািন॥ 
o লা িনঃশি নী                           kuলকলি নী 

সািপনী পাপকািরণী। 
শাঁিখনীর pায়                           হিরয়া কাহায় 

আিনিল ডািক ডািকনী॥ 
ডের মার ঘের                        বায় ুনা স ের 

iহার ঘটক কবা। 
সােপর বাসায়                        ভেকের নাচায় 

কমন kuিটনী স বা॥ 
না িমিলল দিড়                          না িমিলল কিড় 

কলসী িকিনেত তাের। 
আi মা িক লাজ                       কমেন e কাজ 

কিরিল খাiয়া মাের॥ 
রাজা মহারাজ                         তাঁের িদিল লাজ 

কল  দেশ িবেদেশ। 
িক ছাi পিড়িল                          িক পণ কিরিল 

pমাদ পািড়িল শেষ॥ 



 
 

 
 

eল কত জন                              রাজার নnন 
িববাহ কিরেত তাের। 

িজিনয়া িবচাের                       না বিরিল কাের 
শেষ িমেট গিল চাের॥ 

uিন তার পণ                             রাজপtুগণ 
aদ িপ আiেস যায়। 

uিনেল eমন                              হiেব কমন 
বল িক তার uপায়॥ 

সn াসীটা আেছ                         ভূপিতর কােছ 
িনত  আেস তার পােক। 

িক কব রাজায়                       না িদল তাহায় 
তেব িক e পাপ থােক॥ 

আিম জািন ধন া                     িবদ া মার কন া 
ধন  ধন  সb ঠাঁi। 

rপguণযতু                             যাগ  রাজসতু 
হiেব মার জামাi॥ 

রাজার ঘরণী                            রাজার জননী 
রাজার শাuড়ী হব। 

যত কন ুসাধ                          সব হল বাদ 
aপবাদ কত সব॥ 

িবদ ার মা ছেল                       যিদ কহ বেল 
তখিন খাiব িবষ। 

pেবিশব জেল                       কািত িদব গেল 
পিৃথবী িবদার িদs॥ 

আ লা সখীগণ                     তারা বা কমন 
রkক আিছিল ভােল। 

সকেল িমিলয়া                         kuিটনী হiয়া 
চূণ কািল িদিল গােল॥ 

তারা ত সি ণী                       e রে  রি ণী 
ei রেস িছিল সেব। 

ভুলািল আমায়                       দািন ভাঁড়া যায় 
স ী ভাঁড়া যায় কেব॥ 

থাক থাক থাক                         কাটাiব নাক 
আেগ ত রাজাের কিহ। 

মাথা মড়ুাiব                           শােল চড়াiব 
ভারত কিহেছ সিহ॥ 

 



 
 

 
 

  
 
 
 

িবদ ার aননুয় 
 
রাণী যত কেহ                   িবদ া মৗন রেহ 

লােজ ভেয় জড় সড়। 
ভািবয়া কািnয়া                 কেহ িবনাiয়া 

ধেূtর চাtuরী বড়॥ 
িনেবদেয় ধনী                     uন গা জনিন 

কত কহ কের ছল। 
িকu জািন নাi                   জােনন গাসাঁi 

ভাল মn ফলাফল॥ 
চৗিদেক pহরী                   সে  সহচরী 

বি  e বnীর মত। 
নািহ কান ভাগ                িমথ া aনেুযাগ 

মা হiয়া কহ কত॥ 
রাজার নিnনী                 িচরিবরিহণী 

মার সমা কবা আেছ। 
বােপ না িজjােস                মােয় না সmােষ 

দাঁড়াiব কার কােছ॥ 
িক কির বাঁিচয়া                 ভািবয়া ভািবয়া 

gul হল বিুঝ পেট। 
মেুখ uেঠ জল                    aে  নািহ বল 

চািহেত না পাির হেট॥ 
সেব eক জািন                      uন ঠাkuরািণ 

pত হ দিখ sপন। 
eকi সnুর                        দব িক িকnর 

বেল কের আিল ন॥ 
চার বিল তাের                  চািহ ধিরবাের 

তপািস ঘেুমর ঘাের। 
িনdাভে  চাi                  দিখেত না পাi 

িনত  ei jালা মাের॥ 
পrুuেষ sপেন                       নারীর ঘটেন 

িমথ ায় সেত র ভান। 



 
 

 
 

দেখ িনdাভে                   িমথ া রিতরে  
বসেন রতিনশান॥ 

তমিন আমাের                    sপনিবহাের 
পrুuষ সিহেত ভট। 

িমথ া পিতস                     িমথ া রিতর  
সত  বিুঝ হেব পট॥ 

বােক র কৗশেল                রাণী kােধ jেল 
রাজাের কিহেত যায়। 

ভারত ভাষায়                     সকেল হাসায় 
ছােয় ভাঁড়াiল মায়॥ 

 
  

 
 

 রাজার িবদ াগভ বণ 
 
 
kােধ রাণী ধায় রেড়                   আঁচল ধরায় পেড় 

আল ুথাল ুকবরীবnন। 
চku ঘেুর যন চাক                        হাতনাড়া ঘন ডাক 

চমেক সকল পরুজন॥ 
শয়নমিnের রায়                        বকািলক িনdা যায় 

সহচরী চামর uলায়। 
রাণী আiল kাধমেন                        নপূেুরর ঝনঝেন 

uিঠ বেস বীরিসংহ রায়॥ 
রাণীর দিখয়া হাল                        িজjাসেয় মহীপাল 

কন কন কহ সিবেশষ। 
রাণী বেল মহারাজ                        িক কব কিহেত লাজ 

কলে  পিূরল সব দশ॥ 
ঘের আiবড় মেয়                        কখন না দখ চেয় 

িববােহর না ভাব uপায়। 
aনায়ােস পােব সখু                      দিখেব নািতর মখু 

eড়াiেল িঝর িবয়া দায়॥ 
িক কিরব হায় হায়                           jলn আguন pায় 

আiবড় eত বড় মেয়। 
কমেন িববাহ হেব                        লাকধm িকেস রেব 



 
 

 
 

িদেনর দিখেত হয় চেয়॥ 
uc মাথা হল হঁট                        িবদ ার হেয় েছ পট 

কালামখু দখাiেব কাের। 
যমিন আিছল গb                           তমিন হল খb 

aহ াের গেল ছারখাের॥ 
িবদ ার িক িদব দাষ                   তাের বথৃা কির রাষ 

িবয়া হেল হত কত ছেল। 
যৗবেন কােমর jালা                     কিদন সিহেব বালা 

কথায় রািখব কত টেল॥ 
সদা মt থাক রােগ                       কান ভার নািহ লােগ 

uপযkু pহরী কাটাল। 
eক ভs আর ছার                       দাষ guণ কব কার 

আিম মেল uরায় জ াল॥ 
য জন আপনা বেুঝ                       পরduঃখ তাের uেঝ 

সকেল আপন ভােব জােন। 
রাণী গলা eত বেল                      বীরিসংহ kােধ jেল 

বার িদল বািহর দয়ােন॥ 
কালাnকােলর কাল                        kােধ কেহ মহীপাল 

ক আেছ আন ত কাটােল। 
uকীল আিছল যারা                      কীেল সারা হল তারা 

কাটােলর য থােক কপােল॥ 
hu াের hukuম পায়                        শত শত খাজা ধায় 

খােনজাদ চলা চাপদার। 
কীল লািথ লািঠ huড়া                        চm uেড় হাড় guঁড়া 

eেন ফেল মেৃতর আকার॥ 
kেণেক সিmত পেয়                     জাড়হােত রেহ চেয় 

ভারত কিহেছ কেহ রায়। 
যমন িনমক খািল                        হালাল কিরিল ভািল 

মাথা কািট তেব duঃখ যায়॥ 
 

  
 
 
  
 
 



 
 

 
 

কাটােল শাসন 
 

রাজা কেহ uন র কাটাল। 
িনমকহারাম বটা                 আিজ বাঁচাiেব কটা 

দিখিব কিরব যi হাল॥ 
রাজ  কিল ছারখার                 তlাস ক কের তার 

পাt িমt গাবরগেণশ। 
আপিন ডাকািত কির                    pজার সbs হির 

হেয় িছস িdতীয় ধেনশ॥ 
লিুঠিল সকল দশ                      মার পরুী িছল শষ 

তােহ cuির কিরিল আরm। 
জানবাcা eক খােদ                     গািড়ব হারামজােদ 

তেব স জািনিব মার দm॥ 
তার িজmা মার পরুী                 িবদ ার মিnের cuির 

িক কিহব কিহেত সরম। 
মাতােল কাটািল িদয়া                 পাiন ুআপন িকয়া 

দূর গল ধরম ভরম॥ 
pাণ রািখবার হtu                       িনেবদেয় ধমূেকtu 

aবধান কর মহারাজ। 
সাত িদন kম মাের                 ধির আিন িদব চাের 

pাণ রাখ গরীবেনয়াজ॥ 
পাt িমt িদল সায়                      ভাল ভাল বিল রায় 

নাজীেরর হাবােল কিরল। 
কাটাল িবনেয় কয়                  মহল হাবােল হয় 

ভাল বিল রাজা সায় িদল॥ 
রাজার hukuম পায়                   আেগ আেগ খাজা ধায় 

সমাচার কিহল দাপেট। 
িবদ া সখীগণ লেয়                       বাির হলা druত হেয়  

রিহেলন রাণী িনকেট॥ 
কাটাল িবদ ার ঘের                    সরুাখ সnান কের 

কাn পেথ আেস যায় চার। 
িক কিরব কাথা যাব                   কমেন চােরের পাব 

কমেন বাঁিচেব pাণ মার॥ 
িক জািন কমন চার                     কাল হেয়  eল মার 

দবতা গnb যk নাগ। 
হন বিুঝ aিভpায়                      শেূন  শেূন  আেস যায় 



 
 

 
 

কমেন পাiব তার লাগ॥ 
পbূ uভাuভ ফেল                      জনম ধরণীতেল 

ক পাের কিরেত aন মত। 
পের কির গল সখু                      আমার কপােল duখ 

ধন  র কাটািল খজমত॥ 
রসময়ী রাজকন া                         rপguণময়ী ধন া 

চার বিুঝ uপযkু তাঁর। 
duজেন ভি ল সখু                        আমার কপােল duখ 

e বড় িবিধর aিবচার॥ 
kট িবিd কাটােলর                      িকu নািহ পায় টর 

ভােব বিস িবষ  হiয়া। 
ঘেরর িভতের িগয়া                    শয া ফেল টান িদয়া 

দশ িদক দেখ িনরিখয়া॥ 
কপােল আঘাত হািন                      পাল  ফিলেত টািন 

দিখেলক সড়ুে র পথ। 
ভরত সরস ভেণ                          কাটাল সানn মেন 

কালী পরুাiলা মেনারথ॥ 
 

  
 
  
 
 

কাটােলর চার aনসুnান 
 
e বড় চtuর চার। গাkuেল নnিকেশার॥ 
নািরন ুরািখেত                 দিখেত দিখেত 

িচত cuির কল মার। 
স দেখ সবাের                 ক দেখ তাহাের 

লmট কাল কেঠার॥ 
ফের পােক পােক                কােছ কােছ থােক 

চাঁেদর যন চেকার। 
নািচয়া গাiয়া                 বাঁশী বাজাiয়া 

ভারেত কিরল ভার॥ru॥ 
 

 



 
 

 
 

দিখয়া সড়ু  পথ কিহেছ কাটাল। 
দখ র দখ র ভাi e আর জ াল॥ 
নািহ জািন িবদ ার কমন aনরুাগ। 
পাতাল সড়ুে  বিুঝ আেস যায় নাগ॥ 
িনত  িনত  আেস যায় আিজেক আিসেবক। 
দখা পেত পাির িকntu কবা ধিরেবক॥ 
হিরষ িবষােদ হল eকt িমলন। 
আমাের ঘিটল duেয াধেনর মরণ॥ 
না ধিরেল রাজা বেধ ধিরেল ভুজ । 
সীতার হরেণ যন মারীচ kuর ॥ 
কহ বেল ডাক িদয়া আন সাপিুড়য়া। 

eখিন ধিরেব সাপ কাঁদিন গাiয়া॥ 
কহ বেল e িক কথা পাগেলর pায়। 
িবপিt বািড়েল বিুঝ বিুdসিুd যায়॥ 
eমন গেtর সাপ না জািন কমন। 
eত িদেন ধের খাiত কত লাক জন॥ 
আর জন বেল ভাi সাপ মেন নয়। 
ভঁূেয়েসর গাড়া eটা e কথা িন য়॥ 
আর জন বেল বিুঝ শয়ােলর গাড়া। 
ভেকা বিল কহ হােস কহ দi তাড়া॥ 
তাহাের িনেbাধ বিল আর জন কয়। 
িসঁেধেল িদয়ােছ িসঁধ মার মেন লয়॥ 
ধমূেকtu তার pিত কিহেছ ruিষয়া। 
মঝায় িদেলক িসঁধ কাথায় বিসয়া॥ 
যত জেন যত বল মাের নািহ ভায়। 
আমার কবল কালসাপ আেস যায়॥ 
ধিরেত e কালসােপ পাের কার বােপ। 
আিম ei পেথ যাব ধির খাক সােপ॥ 
ধিরেত নািরয়া চাের আিম হন ু চার। 
রাজার হজেুর যাoয়া সাধ  নেহ মার॥ 
য মাির খেয়িছ আিজ চােরর aিধক। 

e ছার চাকির কির িধক িধক িধক॥ 
eত বিল কাটাল সড়ুে  যেত চায়। 
ভীমেকtu ছাট ভাi ধের রােখ তায়॥ 
যমেকtu নােম তার আর সেহাদর। 
দপ কির কেহ কন হiেল কাতর॥ 
সাপ নর িকnর গnb যিদ হয়। 



 
 

 
 

সরুাখ পেয়িছ পাব আর কাের ভয়॥ 
পেয়েছ িবদ ার লাভ আিসেব aবশ । 
নারীেবেশ থাক সেব কিরয়া রহস ॥ 
লােভর িনকেট যিদ ফাঁদ পাতা যায়। 
পu পkী সাপ মাছ ক কাথা eড়ায়॥ 
দব uপেদব পেড় তnt মnt ফাঁেদ। 
িনরাকার bh দহফাঁেদ পিড় কাঁেদ॥ 
সাপ সাপ বিল যিদ মেন ভয় আেছ। 
সাপেুড় গruড়মিণ আিন রাখ কােছ॥ 
যমন থািকত িবদ া সখীগণ লেয় । 
নারীেবেশ থাক সেব সi মত হেয় ॥ 
iেথ মtৃu  বর  িবষয় জানা চাi। 
িবনা যেুd ভ  দoয়া কাপrুuষতাi॥ 
eখন স চার নািহ জােন সমাচার। 
আিজ যিদ জেন যায় না আিসেব আর॥ 
বলােবিল আেয়াজন করহ iহার। 
কালেকtu বেল দাদা ei যিুk সার॥ 
ভারত িবরাটপেb কিহয়ােছ ব াস। 
eirেপ ভীম কল কীচেকর নাশ॥ 
 
  

 
 
 

কাটালগেণর stীেবশ 
 

চল সেব চার ধির িগয়া। 
রমণীম লফাঁদ িদয়া॥ 

তয়ািগয়া ভয় লাজ                     সকেল করহ কাজ 
স বড় লmট কপিটয়া। 

জােন নানামত খলা                      িদবস duপরু বলা 
cuির কের বাঁশী বাজাiয়া॥ 

স বেট বসনেচারা                    তাহাের ধিরয়া মারা 
পীত ধড়া লiব কািড়য়া। 

সদা িফের বাঁকা হেয়                 আিজ সাজা কির লেয়  
ভারত রিহেব পহিরয়া॥ 



 
 

 
 

 
 

যিুk বেট বিল ধমূেকtu িদল সায়। 
মহােবেগ আট ভাi আট িদেক ধায়॥ 
নাটশালা হiেত আিনল আেয়াজন। 
ধিরল নারীর বশ ভাi দশ জন॥ 
চndেকtu ছাটভাi পরম সnুর। 
স ধের িবদ ার বশ aেভদ িবsর॥ 
কােঠর গিঠত kuচ ঢােক কাঁcuিলেত। 
কাপেড়র uc পট ঢােক ঘাঘরুীেত॥ 
সূয েকtu সেুলাচনা হমেকtu িহমী। 
জয়েকtu জয়াবতী ভীমেকtu ভীমী॥ 
কালেকtu কালী হল ugেকtu uমী। 
যমেকtu যমী হল rudেকtu ruমী॥ 
ধমূেকtu আপিন হল ধামধমূী। 
িতন জন সাপঁেুড় মালতী চাঁপী সমুী॥ 
বীণা বাঁশী আিদ লেয়  গীত বাদ  র । 
গn মাল  uপেভােগ মািহত aন ॥ 
চাঁদড় ঈশার মলূ বাঝা বাঝা আেন। 
মিণ মnt মেহৗষিধ য বা যত জােন॥ 
শরীর পাঁিচয়া সেব ঔষধ বসায়। 
যার গেn মাথা guঁিজ বাসিুক পলায়॥ 
ei ruেপ তর জন রেহ গহৃমােঝ। 
আর সেব আট িদেক রেহ নানা সােজ॥ 
থানায় থানায় িনেয়ািজল হরকরা। 
huঁস ার খবরদার পহির পহরা॥ 
সানারায় rপারায় নােয়ব কাটাল। 
ফাটেক বিসল যন কালােnর কাল॥ 
হীru নীল ুকাশী বাঁশী চাির জমাদার। 
আguিলল শহর পনার চাির dার॥ 
সাত গেড় চাির সােত আটাiশ dার। 
আঁিটয়া বিসল আটাiশ জমাদার॥ 
তবকী ধানকুী ঢালী রায়েবঁেশ মাল। 
কাহেন কাহেন লখা দিখেত করাল॥ 
প  শেb বাদ  বােজ চtuর  দল। 
ধলূায় িদবেস িনশা িkিত টলমল॥ 
খদাবাঘ বড়ায় কিরয়া ধমুধাম। 



 
 

 
 

খদাiয়া বাঘ ধির খদাবাঘ নাম॥ 
ধায় রায়বািঘনী স কাটােলর িপসী। 
eমিন kuহক জােন িদেন হয় িনিশ॥ 
রা া শাড়ী রা া শাঁখা জবামালা গেল। 
িসnুর কপালভরা খাঁড়া করতেল॥ 
eirেপ তার সে  সাত শত মেয়। 
ঘের ঘের নানা বেশ িফের চার চেয়॥ 
পাড়া পাড়া ঘের ঘের কাটােলর চর। 
কিরল দাruণ ধমু কাঁিপল শহর॥ 
uদাসীন বপারী িবেদশী যাের পায়। 
লেুট লেয়  বিড় িদয়া ফাটেক ফলায়॥ 
িবেশষতঃ পেড়া যিদ দিখবাের পায়। 
খু ী পিুথ লiয়া ফাটেক আটকায়॥ 
kণমাt শহের হল হাহাকার। 
ফাটক হল জরাসn কারাগার॥ 
k চnd আেদেশ ভারতচnd গায়। 
হির হির বল সেব পালা হল সায়॥ 
 

                 iিত বধুবােরর িদবা পালা। 
 
  
 
 

  চার ধরা 
 

আিজ ধরা গল চারচূড়ামিণ। 
মারা জেগ আিছ সকল রমণী॥ 

ভা া গল যত ভূর                        চাtuরী হল চূর 
eড়াiেত নািরেব eমিন। 

pকািশয়া ভাির ভুির                    aেনক কেরছ cuির 
আিজ ধির িশখাব তমিন॥ 

hিদ কারাগার ঘাের                  বািnয়া মেনর ডাের 
গছাiব পরােণ eখিন। 

সকেলের ফািঁক দহ                   ধিরেত না পাের কহ 
ভারত না ছািড়েব aমিন॥ru॥ 

 



 
 

 
 

 
 

oথায় ভােবন িবদ া e িক পরমাদ। 
না জািনলা pাণনাথ e সব সংবাদ॥ 
না জািন আমার লােভ আিসেবন ঘের। 
হায় pভু কাটােলর পিড়লা চাতের॥ 
eথায় মদেন মt kuমার সnুর। 
সড়ুে র পেথ গলা kuমারীর ঘর॥ 
পালে  বিসয়া চndেকtu যন চাঁদ। 
ধিরেত সnুর চাঁেদ িবদ াrপ ফাঁদ॥ 
হািসয়া হািসয়া কিব বিসেলন পােশ। 
চndেকtu হািসয়া বদন ঢােক বােস॥ 
কামকথা কেহ কিব কািমনী জািনয়া। 
চndেকtu মান কের ঘামটা টািনয়া॥ 
কােম মt কিববর বিুঝেত না পাের। 
হােত ধের পায় ধের মান ভাি বাের॥ 
আঁিখ ঠাের চndেকtu নািহ কেহ বাণী। 
সnুর আঁচেল ধির কের টানাটািন॥ 
সূয েকtu বেল eটা য দিখ গাঁয়ার। 
িক জািন চাঁেদের ধির eেক কের আর॥ 
ধমূেকtu ধামধমূী ধমুধাম চায়। 
সড়ুে র পেথ eক পাথর চাপায়॥ 
সভেয় িনরিখ সেব দখেয় সnুের। 
দবতা গnb যk ভুজে র ডের॥ 
চkuর িনিমষ আেছ দেহ আেছ ছায়া। 
বিুঝল মানষু বেট নেহ কান মায়া॥ 
ধিরব মানষু বেট হল ভরসা। 
িক জািন িক হয় ভেয় না পাের সহসা॥ 
চndেকtu ঘেরর বািহের যেত চায়। 
কাথা যাহ বিলয়া সnুর ধের তায়॥ 
বদন cumন কির sেন হাত িদল। 
খিসল কােঠর kuচ কাঁcuিল িছঁিড়ল॥ 
কামমেদ মt কিব তব ুনেহ jান। 
সাবািস সাবািস র সাবািস uলবাণ॥ 
আিজ কন িবদ া হন ভােবন সnুর। 
পাঁজা কির চndেকtu ধিরল সtর॥ 
তখিন aমিন ধের আর বার জন। 



 
 

 
 

রায় বেল িবপরীত e আর কমন॥ 
ধামধমূী বেল uন ঠাkuরজামাi। 
hukuম ঠাkuরিঝর ছািড় িদব নাi॥ 
eত জমু আjা িবনা বেুক হাত িদলা। 
ভাি য়া ফিললা kuচ কাঁcuিল িছঁিড়লা॥ 
দিখয়া কােঠর kuচ চমেক kuমার। 
মm বিুঝ কাটােল বাখােন বার বার॥ 
ভারত কিহেছ চার চtuেরর চূড়া। 
কাটােলর ফাঁেদেত guমান হল guঁড়া॥ 

 
  

 
  
 

কাটােলর uৎসব o সnুেরর আেkপ 
 
কােতায়াল   যন কাল  

খাঁড়া ঢাল ঝােঁক। 
ধির বাণ   খরশাণ  

হান হান হাঁেক॥ 
চার ধির   হির হির  

শb কির কয়। 
ক আমাের   আর পাের  

আর কাের ভয়॥ 
জয় কািল   ভাল ভািল  

যত ঢালী গােজ। 
দi লm   ভূিমকm  

জগঝm বােজ॥ 
ডােক ঠাট   কাট কাট  

মালসাট মাের। 
কmমান   বdমান  

বলবান ভাের॥ 
হাঁেক হাঁেক   ঝাঁেক ঝাঁেক  

ডােক ডােক জােগ। 
ভাi মার   দায় তার  

পােছ চার ভােগ॥ 



 
 

 
 

কের ধমু   aিত জমু  
নািহ ঘমু নেt। 

হাতকিড়   পায় দিড়  
মাের ছিড় বেt॥ 

নঠশীল   মাের কীল  
লােগ িখল দােঁত। 

ভেয় মকূ   কাঁেপ বকু  
লােগ huক আঁেত॥ 

কান বীর   শােষ তীর  
দিখ ধীর কাঁেপ। 

খরধার   তরবার  
যমধার দােপ॥ 

কােতায়াল   বেল কাল  
রাখ জালrেপ। 

ছাড় শার   হেল ভার  
িদব চার ভূেপ॥ 

সব দল   মহাবল  
খল খল হােস। 

গল duখ   হল সখু  
শত মখু ভােষ॥ 

সnুেরের   শত ফের  
সেব ঘের জাের। 

ভােব রায়   হায় হায়  
e িক দায় মাের॥ 

মির মন   লােভ যন  
কন ু হন কাজ। 

stীর দায়   pাণ যায়  
কেত পায় লাজ॥ 

কত বের   িবয়া কের   
কবা ধের কাের। 

কবা গেণ   রাষমেন  
কত জেন মাের॥ 

হির হির   মির মির  
িক বা কির জীয়া। 

কu কেহ   নািহ সেহ  
তােপ দেহ িহয়া॥ 

রাজা কািল   িদেব গািল  



 
 

 
 

চূণ কািল গােল। 
িকবা সi   মাথা নi  

িকবা দi শােল॥ 
দরবার   সব তার  

চাব কার পােন। 
গেল pাণ   পাi tাণ  

ভগবান জােন॥ 
যার লািগ   duখভাগী  

স aভাগী চায়। 
e সময়   কথা কয়  

তব ুভয় যায়॥ 
তার সমা   িনruপমা  

িpয়তমা কবা। 
দখা নল   মেন রল  

যত কলা সবা॥ 
স আমার   আিম তার  

কবা আর আেছ। 
সi সার   কবা আর  

যাব কার কােছ॥ 
িদk দশ   guেণ বশ  

মহাযশ দেশ। 
কিরলাম   বদকাম  

বদনাম শেষ॥ 
ছািড় বাপ   কির পাপ  

পিরতাপ পাi। 
aহিনশ   িবমিরষ  

পেল িবষ খাi॥ 
ei মত   শত শত  

ভােব কত তাপ। 
নত িশর   যন ধীর  

হড়পীর সাপ॥ 
ভারেতর   গািবেnর  

চরেণর আশ। 
পিরণাম   হিরনাম  

আর কামপাশ॥ 
 
 



 
 

 
 

      
 

  সড়ু দশন 
 
সড়ুে র   লেত টর  

কাটােলর সায়। 
জন সােত   ধির হােত  

নািম তােত যায়॥ 
ঘারতম   িনruপম  

kপসম খানা। 
কহ ডের   পাu সের  

কহ কের মানা॥ 
sেল sেল   মিণ jেল  

দিখ বেল ভাল। 
চল ভাi   সেব যাi  

দখা পাi আল॥ 
পায় পায়   সেব যায়  

কাঁেপ কায় ডের। 
তােল িশর   যত বীর  

মািলনীর ঘের॥ 
uিঠ ঘের   ধমু কের  

হীরা ডের জােগ। 
ধির তাের   anকাের  

সেব মাের রােগ॥ 
আল jািল   যত ঢালী  

গালাগািল কের। 
কেহ চার   ঘের তার  

দ লা মার তের॥ 
সড়ুে র   পেথ ফর  

কাটােলর তের। 
কহ িগয়া   বাtা িদয়া  

tu  িহয়া কের॥ 
কােতায়াল   uিন ভাল  

খাঁড়া ঢাল ধের। 
uেট বীর   যন তীর  

মািলনীর ঘের॥ 



 
 

 
 

আguসের   cuেল ধের  
দপ কির কয়। 

কথা জার   বল চার  
কবা তার হয়॥ 

দi গািল   বেল শালী  
কাথা পািল চাের। 

কটা সটা   কার বটা  
বল কটা মাের॥ 

ভারেতর   রিচেতর  
aমেৃতর ভার। 

ভাষাগীত   সলুিলত  
atuিলত সার॥ 

 
         

 
 

মািলনী িনgহ 
  
মািলনী কীল খাiয়া                  বিলেছ দাহাi িদয়া। 
আমাের যমন                         মািরিল তমন 

পাiিব তাহার িকয়া॥ 
নে র e বড় guণ                          িপেঠেত মাখেয় চূণ। 
িক দাষ পাiয়া                  aের কাটািলয়া 

মািরয়া কিরিল খনু॥ 
e িতন pহর রািত                       ডািকয়া কর ডাকািত। 
দাহাi রাজার                  লিুঠিল আগার 

ধিরয়া খাiিল জািত॥ 
কাটাল হািসয়া কয়                    কিহেত লাজ না হয়। 
হেদ বড়ুী শালী                  বেল জািত খািল 

uিনয়া লাগেয় ভয়॥ 
হীরা বেল aের বটা                     তাের ভয় কের কটা। 
তার guণপনা                   জােন সbজনা 

পাসিরিল বেট সটা॥ 
কাটাল কিহেছ রািগ                      িক বেল র বড়ুা মাগী। 
ঘের পােষ চার                  আেরা কেহ জার 

e বড় kuিটনী ঘাগী॥ 



 
 

 
 

হীরা কেহ পনু জাের                   kuিটনী বিলিল মাের। 
রাজার মািলনী                  বিলিল kuিটনী 

কািল িশখাiব তাের॥ 
যবুতী বটী বhuড়ী                         না রািখ আপিন বড়ুী। 
কার বhu বিট                  কাের িদন ু ভটী 

য বেল স হেব kuড়ী॥ 
লােকর িঝ বহূ লেয়                    সদা থাক মt হেয় । 
তার ঘের যত                  সকিল aসত 

আিম িদেত পাির কেয়॥ 
ধমূেকtu kােধ uেল               ভূেম পােড় ধির cuেল। 
kuিটনী গsানী                  বড় য মsানী 

uেভ uেভ িদব শেূল॥ 
আমাের হন utর                    eখন না হয় ডর। 
রাজার নিnনী                  হেয় েছ গিভণী 

tui িদিল চারা বর॥ 
হীরাের হল ভয়                         কােন হাত িদয়া কয়। 
আিম জািন নাi                  জােনন গাসাঁi 

যেতা ধmsেতা জয়॥ 
uিনয়া কাটাল টােন                     সড়ুে র কােছ আেন। 
ei পথ িদয়া                  cuির কল িগয়া 

মািলনী বেল ক জােন॥ 
মািলনী বিুঝল মm                        কাটাল জানায় ধm। 
হামku  বিল                  বিুঝ মাের ছিল 

সnুেরর ei কm॥ 
হােত লােত ধিরয়ােছ                 আর িক uপায় আেছ 
যার ঘের িসঁধ                  স িক যায় িনদ 

iহা কব কার কােছ॥ 
কাটাল িজjাসা কের                   হীরার কথা না সের। 
চােরর য িছল                  লিুঠয়া লiল 

য িছল হীরার ঘের॥ 
খু ী পিুথ রtভাের                      িদেত হেব সরকাের। 
িপ র সিহত                  লয় হরিষত 

পড়া uক সািরকাের॥ 
মািলনী aবাক tােস                    কাটাল মচুিক হােস। 
সড়ুে  ফিলয়া                  পায় ু ছঁcuিড়য়া 

লiল চােরর পােশ॥ 
সnুর কেহন হািস                     eস গা মাসী িহতাশী। 



 
 

 
 

মািলনী ruিষয়া                  বেল গািল িদয়া 
ক tui ক তার মাসী॥ 

িক ছার কপাল মার                  আিম মাসী হব তার। 
মাসী মাসী কেয়                  িছিল বাসা লেয়  

ক জােন িসঁেধল চার॥ 
যjku  ছল পািত                    িসঁধ কাটা সারা রািত। 
আi মা িক লাজ                  কিরিল য কাজ 

ভােগ  বাঁেচ মার জািত॥ 
যত িদন আর জীব                    কােরহ না বাসা িদব। 
িগয়া িতন কাল                  শেষ ei হাল 

খত বা নােক িলিখব॥ 
aের বাছা ধমূেকtu                    মা বােপর পণূ েহtu। 
কেট ফল চাের                 ছািড় দহ মাের 

ধেmর বাঁধহ সtu॥ 
সnুর হািস আkuল                       মাসী সকেলর মলূ। 
িবদ ার মাশাশ                  মার আiশাশ 

পিড় িদয়ািছল uল॥ 
কৗtuক না বেুঝ হীরা                 পনুঃ পনুঃ কের িকরা। 
িক বেল ডগরা                  বড় য চংগরা 

ঐ কথা িফরা িফরা॥ 
কাটাল কেহ e নয়                     duহাের থািকেত হয়। 
রাজার িনকেট                  যাহার যা ঘেট 

ভারত uিচত কয়॥ 
  

 
  
 
 

িবদ ার আেkপ 
  

pভাত হল িবভাবরী 
িবদ াের কিহল সহচরী। 

সnর পেড়েছ ধরা                 uিন িবদ া পেড় ধরা 
সখী তােল ধরাধির কির॥ 
কাঁেদ িবদ া আkuলkunেল 
ধরা িতেত নয়েনর জেল। 



 
 

 
 

কপােল ক ণ হােন                    aধীর ruিধরবােন 
িক হল িক হল ঘন বেল॥ 
হায় র িবধাতা িনদাruণ 
কাn দােষ হiিল িবguণ। 

আেগ িদয়া নানা duঃখ                 মেধ  িদন কত সখু 
শেষ duঃখ বাড়ািল িdguণ॥ 
রমণীর রমণ পরাণ 
তাহা িবনা কবা আেছ আন। 

স পরাণ ছাড়া হেয়                 য রেহ পরাণ লেয়  
িধক িধক তাহার পরাণ॥ 
হায় হায় িক কব িবিধের 
সmদ ঘটায় ধীের ধীের। 

িশেরামিণ মsেকর                     মিণহার hদেয়র 
িদয়া লয় সেুখর িনিধের॥ 
কাঁেদ িবদ া িবিনয়া িবিনয়া 
াস বেহ aনল িজিনয়া। 

iহা কব কার কােছ                 eখেনা পরাণ আেছ 
বঁধয়ুার বnন uিনয়া॥ 
pভু মার guেণর সাগর 
রসময় rেপর নাগর। 

রিসেকর িশেরামিণ                   িবলাসধেনর ধনী 
নতৃ  গীত বােদ র আকর॥ 
জননী ডািকনী হল মার 
মার pাণনােথ বেল চার। 

বাপ aনেথর হtu                   ধমূেকtu ধমূেকtu 
িবধাতার hদয় কেঠার॥ 
চার ধরা গল uিন রাণী 

anঃপেুর কের কানাকািন। 
দিখবাের ধায় রেড়               কাঠার uপের চেড় 

কাঁেদ দিখ চােরর মখুািন॥ 
রাণী বেল কাহার বাছিন 
মের যাi লiয়া িনছিন। 

িকবা aপrপ rপ                      মদনেমাহন kপ 
ধন  ধন  iহার জননী॥ 
িক কিহব িবদ ার কপাল 
পেয়িছল মেনামত ভাল। 

আপনার মাথা খেয়              মাের না কিহল মেয় 



 
 

 
 

তেব কন হiেব জ াল॥ 
হায় হায় হায় র গাসাঁi 
পেয়িছন ুসnুর জামাi। 

রাজার হেয় েছ kাধ                না মািনেব uপেরাধ 
e মিরেল িবদ া জীেব নাi॥ 
eirেপ পরুবধগূণ 
সnুের বাখােন জেন জন। 

কাটাল সtর হেয়                  চিলল duজেন লেয়  
ভট িদেত যখােন রাজন॥ 
চার লেয়  কােতায়াল যায় 
দিখেত সকল লাক ধায়। 

বালক যবুক জরা                কানা খাড়ঁা কের tরা 
গবােkেত kuলবধ ূচায়॥ 
কহ বেল e চার কমন 

eখিন কিরল cuির মন। 
িবদ াের ক মn বেল            ভারত কিহেছ ছেল 

পিত িনেn আপন আপন॥ 
 

     
  
 
 

নারীগেণর পিতিনnা 
 

কাের কব লা য duখ আমার। 
স কমেন রেব ঘের eত jালা যার॥ 

বাঁধা আিছ kuলফাঁেদ                পরাণ সতত কাঁেদ 
না দিখয়া শ ামচাঁেদ িদবেস আঁধার। 

ঘের guru duরাশয়                    সদা কলি নী কয় 
পাপ ননিদনী ভয় কত সব আর॥ 

শ াম aিখেলর পিত                তাের বেল uপপিত 
পাড়া লাক পাপমিত না বেুঝ িবচার। 

পিত স পrুuষাধম                 শ াম স পrুuেষাtম 
ভারেতর স িনয়ম k চnd সার॥ru॥ 

 
 



 
 

 
 

চার দিখ রামাগণ বেল হির হির। 
আহা মির চােরর বালাi লেয়  মির॥ 
িকবা বকু িকবা মখু িকবা নাক কান। 
িকবা নয়েনর ঠার কািড় লয় pাণ॥ 
ভূষণ লেয় েছ কািড় হােত পায় দিড়। 
কমেন eমন গােয় মািরয়ােছ ছিড়॥ 
দখ দখ কাটািলয়া কিরেছ pহার। 
হায় িবিধ চাঁেদ কল রাhuর আহার॥ 
e বড় িবষম চার না দিখ eমন। 
িদেন কাটােলর কােছ cuির কের মনঃ॥ 
িবদ াের কিরয়া cuির e হল চারা। 
iহাের য য়িপ পাi cuির কির মারা॥ 
দিখয়া iহার rপ ঘের যেত নাির। 
মেনামত পিত নেহ সিহেত না পাির॥ 
আপন আপন পিত িনিnয়া িনিnয়া। 
পরsর কেহ সেব কািnয়া কািnয়া॥ 
eক রামা বেল সi uন মার duঃখ। 
আমাের িমিলল পিত কালা কালামখু॥ 
সাধ কির িশিখলাম কাব রস যত। 
কালার কপােল পিড় সব হল হত॥ 
বঝুাi চােরর মত cuপ কির ঠাের। 
আেলােত িকি ৎ ভাল pমাদ আঁধাের॥ 
নেল নয় তঁi কির কে েত শয়ন। 
রাগী যন িনম খায় মিুদয়া নয়ন॥ 
আর রামা বেল সi e ত বরং সখু। 
মার duখ uিনেল পলােব তার duঃখ॥ 
মnভাগা an পিত dেnd মাt ভাল। 
গারা িছন ুভািবেত ভািবেত হন ুকাল॥ 
ভরা পরূা যৗবন uদােস বািস শনূ । 
আঁধলাের দখাiেল নািহ পাপ পণু ॥ 
আর রামা বেল সi e মাথার চূড়া। 
আিম ei যবুতী আমার পিত বড়ুা॥ 
বদেন রদন লেড় aদেন বি ত। 
স মখুcumেন সখু না হয় িকি ত॥ 
আমার আেবশ দেব কান কােল নয়। 
ধm ভািব তাহার আেবশ যিদ হয়॥ 
ঝাঁপিন কাঁপিন সারা কবল uৎপাত। 



 
 

 
 

aধর দংিশেত চায় ভে  যায় দাঁত॥ 
গড়াগিড় যায় বড়ুা দাঁেতর jালায়। 
কােজর মাথায় বাজ বাঁচাiেত দায়॥ 
আর রামা বেল বড়ুা মাথার ঠাkuর। 
মার duঃখ uিন তার duঃখ যােব দূর॥ 
িক কব পিতর কথা লােজ মাথা হঁট। 
মাটা সাটা মার পিত বড় ভঁুেড়া পট॥ 

aেন র uিনয়া সখু duঃেখ পােড় মনঃ। 
eেকবাের নেহ কভু cum আিল ন॥ 
বদেন cuিmেত চােহ আরিmয়া হেট। 
আঁিটয়া ধিরেত চােহ ঠেল ফেল পেট॥ 
eেক আরিmেত হয় আের aবসর। 
iেতা  sেতা ন  ন পbূ ন পর॥ 
আর রামা বেল iেথ না বিলo মn। 
না চািপেত চাপ পাo e বড় আনn॥ 
বামন ব রু পিত কেত লাজ পায়। 
তপািসয়া নািহ পাi কােলেত লকুায়॥ 
তােপেত হiন ুজরা না পিূরল সাধ। 
হাত ছাট আম বড় e বড় pমাদ॥ 
আর রামা বেল সi না ভািবহ duঃখ। 
কালেশাভা হেয়  থােক eহ বড় সখু॥ 
রাজসভাসদ পিত বদ বিৃt কের। 
ভাজেনর কােল মাt দখা পাi ঘের॥ 
নাড়ী ধির sােন sােন করেয় মণ। 
আিম কাঁিপ কামjের স বেল ulণ॥ 
চtumখু খাiেত বেল uেন duঃখ পায়। 
বjর পuক চtumেুখর মাথায়॥ 
আর রামা বেল সi িকu ভাল বেট। 
নাড়ী ধিরবার বলা হােত ধরা ঘেট॥ 
রাজসভাসদ পিত bাhণপি ত। 
না ছাঁয় তruণী তল আিমেষ বি ত॥ 
ঋtu হেল eকবার সmেব সmাষ। 
তােহ যিদ পb হয় তেব সbনাশ॥ 
আর রামা বেল হৗক তথািপ পি ত। 
বরেমকাhuিতঃ কােল না কের বি ত॥ 
aিবj সbj পিত গণক রাজার। 
বারেবলা কালেবলা সদা সে  তার॥ 



 
 

 
 

পাপরািশ পাপgহ পাপিতিথ তারা। 
aভাগাের eক িদন না ছািড়েব পারা॥ 
সbদা আ ুল পাঁিজ কির কাল কােট। 
তাহােত িক হয় মার কেত বকু ফােট॥ 
আর রামা বেল মn না বিলহ তায়। 
পাiেল utম kণ aবশ  যাগায়॥ 
পাঁিতেলখা রাজার মনুশী মার পিত। 
দায়ােত কলম িদয়া বেল হল রিত॥ 
কেট ফেল পাঠ যিদ দেখ তকরার। 
দাকর কিরেব কাজ বালাi তাহার॥ 
আর রামা বেল সi ভাল ত মনুশী। 
বখশী আমার পিত সদাi খনুশী॥ 
িকি ৎ কuর নািহ কuর কািটেত। 
বিহসােব eক িবnু না পাির লiেত॥ 
পেরর হািজর গরহািজর িলিখেত। 
ঘের গরহািজরী স না পায় দিখেত॥ 
ফেরব িফিকের ফের ফাঁিক uঁিক লেখ। 
কবল আমার guেণ পtুমখু দেখ॥ 
আর রামা বেল সi e ত বড় guণ। 
uকীল আমার পিত িকল খেত দড়॥ 
stীেলােকর মত পেড় মাির খেত পাের। 
সেব guণ যত দাষ িমথ া কেয় সাের॥ 
আর রামা বেল সi e ত ভাল uিন। 
আমার আরজেবগী পিত বড় guণী॥ 
আরজীর আিট ফিরয়ািদগণ সে । 
বাথািনয়া গাi মত িফের a ভে ॥ 
আিম ফিরয়াদী ফিরয়াদীর িমশােল। 
কিরেত না পাের িনশা টােল টােল টােল॥ 
আর রামা বেল সi e বিুঝ utম। 
খাজাি  আমার পিত সবারi aধম॥ 
চাঁদমখুা টাকা দi সানামেুখ লেয় । 
গিণ িদেত ছাiমেুখা aেধামখু হয়॥ 
পরধন পের িদেত যার ei হাল। 
তার ঠাঁi পািনেফাঁটা পাiেত জ াল॥ 
কেহ আর রসবতী গালভরা পান। 
পাdার আমার পিত kপণpধান॥ 
কােল িনিধ খরচ কিরেত হয় খনু। 



 
 

 
 

িচিনর বলদ সেব eকখািন guণ॥ 
আমাের ভুলােয় লাক রা  তামা িদয়া। 
স দi তাহার শাধ হাত বদিলয়া॥ 
আর রামা বেল সi e বড় সধুীর। 
aভাগীর পিত িহসােবর মhুuরীর॥ 
শষ রােত আেস সারা রািত িলেখ পেড়। 
খায়াiেত জাগাiেত হয় িদয়া কেড়॥ 
গাঁজা িবদ া না জােন িহসােব দi গাঁজা। 
িনকােশ তাহার গাঁজা তাের হয় গাঁজা॥ 
আর রামা বেল সi e বেট গভীর। 
aভাগীর পিত িনকােশর মhুuরীর॥ 
মফঃসল সরবরা কমন না জােন। 
aিধক য দেখ তাহা রদ িদয়া টােন॥ 
জমা লেখ বাকী দেখ খরেচেত ভয়। 
পের কেল খরচ তাহাের কu কয়॥ 
আর রামা বেল সi e বড় রিসক। 
aভাগীর পিত বােজজমার মািলক॥ 
যম সম ধিরেত পেরর বােজজমা। 
িনজ ঘের বােজজমা না জােন aধমা॥ 
সেব তার eক guেণ pাণ uের মের। 
বঁধ ুeেল তার ডের কহ নািহ ধের॥ 
আর রামা বেল সi e ত বড় guণ। 
দpরী আমার পিত তার গিত uন॥ 
সদা ভােব কান ফd কমেন গড়ায়। 
পড়াভাগ  িনেজ নািহ aেন ের পড়ায়॥ 
হেট ফd হারােয় uপের হাতড়ায়। 
পেরর কলেম সদা দায়াতী যাগায়॥ 
আর রামা বেল সi e ত uিন ভাল। 
ঘেড়ল পিতর jােল আিম হiন ুকাল॥ 
রািt িদন আট পর ঘিড় িপেট মের। 
তার ঘিড় ক বাজায় তlাস না কের॥ 
রািত নািহ পাহাiেত duঘিড় বাজায়। 
আপিন না পাের আেরা বnuের খদায়॥ 
আর রামা বেল আিম kuলীেনর মেয়। 
যৗবন বিহয়া গল বর চেয় চেয়॥ 
যিদ বা হল িবয়া কত িদন বi। 
বয়স বিুঝেল তার বড় িদিদ হi॥ 



 
 

 
 

িবয়াকােল পি েত পি েত বাদ লােগ। 
পনুিbয়া হেব িকবা িবয়া হেব আেগ॥ 
িববাহ কেরেছ সটা িকu ঘািট ষািট। 
জািতর যমন হৗক kuেল বড় আঁিট॥ 
duচাির বৎসের যিদ আেস eকবার। 
শয়ন কিরয়া বেল িক িদিব ব ভার॥ 
সূতােবচা কিড় যিদ িদেত পাির তায়। 
তেব িম মখু নেহ ru  হেয়  যায়॥ 
তা সবার duঃখ uিন কেহ eক সতী। 
aপbূ আমার duঃখ কর aবগিত॥ 
মহাকিব মার পিত কত রস জােন। 
কিহেল িবরস কথা সরস বাখােন॥ 
পেট an হেট বst যাগাiেত নাের। 
চােল খড় বােড় মািট াক পিড় সাের॥ 
কামশাst জােন কত কাব  aল ার। 
কত মেত কত রিত বিলহাির তার॥ 
শাঁখা সানা রা া শাড়ী না পিরন ুকভু। 
কবল কােব র guেণ িবহােরর pভু॥ 
ভােব বিুঝ ei চার কিব হেত পাের। 
তঁi cuির কির িবদ া ভিজল iহাের॥ 
গাদা kuঁেজা kuruে  pভৃিত আর যত। 
সকেলর রমণী সকেল িনেn কত॥ 
druত হেয়  চার লেয়  চিলল কাটাল। 
ভারত কিহেছ গল যথা মহীপাল॥ 
 
    

 
  
 
 

রাজসভায় চার আনয়ন 
 

িক শাভা কংেসর সভায়। 
আiলা নাগর শ ামরায়॥ 

কংেসর গায়ন যারা                        য বীণা বাজায় তারা 
বীণা স গািবnguণ গায়। 



 
 

 
 

বীরগণ আেছ যত                        বেল কংস হৗক হত 
হন জেন বিধবাের চায়॥ 

ধীরগণ মেন ভােব                        পাপ তাপ আিজ যােব 
লিুটব e চরণধলূায়। 

ভরত কিহেছ কংস                        kে র pধান aংশ 
শtভােব িমtপদ পায়॥ 

 
 

বার িদয়া বিসয়ােছ বীরিসংহ রায়। 
পাt িমt সভাসদ বিসয়া সভায়॥ 
ছt দ  আড়ানী চামর মৗরছল। 
গালামগিdেস খাড়া গালাম সকল॥ 
পাঠক কথক কিব bাhণ পি ত। 
aধ াপক ভ াচায  guru পেুরািহত॥ 
পাঁচপtু চাির ভাi ভাiপtু দশ। 
ভািগনীজামাi সাত ভািগনা ষাড়শ॥ 
জামাi বহাi শ ালা মাtuল সকল। 
jািত বnu kuum বিসয়া দল বল॥ 
সমেুখ সপাi সব কাতার কাতার। 
যাড় হােত বেুক ধের ঢাল তলবার॥ 
ঘিড়য়াল dui পােশ হােত বালী ঘিড়। 
সাির সাির চাপদার হােত হমছিড়॥ 
মশুােহব বিসয়া সকল বরাবর। 
আjা িবনা কােরা মেুখ না সের utর॥ 
মনুশী বখশী বদ  কানেগাi কািজ। 
আর আর য সব লােকের রাজা রািজ॥ 
রবাব tumুরা বীণা বাজােয় মদৃ । 
নটী কােলায়াত গান গায় নানার ॥ 
ভাঁেড় কের ভাঁড়াi নtেক নােচ গায়। 
নকীব সলাম গােহ সলাম জানায়॥ 
uজবকু কjলবাস হাবসী জlাদ। 
আশাoল মl ঢালী চলা খােনজাদ॥ 
সমেুখ িফরায় ঘাড়া চাবকুেসায়ার। 
মাhuত হাতীর কাঁেধ জানায় জায়ার॥ 
রাবেণর pতােপ বেসেছ মহীপাল। 
হন কােল চার লেয়  িদেলক কাটাল॥ 
সারী uক খু ী পিুথ মািলনী সিহত। 



 
 

 
 

হািজর কিরল চাের নািজরিবিদত॥ 
নারীেবেশ দশভাi কের দ বত। 
নকীব uকাের মহারাজ সলামত॥ 
িনেবিদল চার ধিরবার সমাচার। 
িশেরাপা পাiল হাতী ঘাড়া হািতয়ার॥ 
হঁটমেুখ আড়চেk চাের দেখ রায়। 
রাজপtু হেব rপ লkেণ জানায়॥ 
বািছয়া িদয়ােছ িবিধ কন ােযাগ  বর। 
িকntu cuির কিরয়ােছ uিনেত du র॥ 
কািটেত uিচত িকntu কমেন কািটব। 
কল  কিরেত দূর কল  কিরব॥ 
সহসা কিরেত কm ধmশােst মানা। 
য হয় কিরব িপেছ আেগ হuক জানা॥ 
হীরাের িজjােস চku কিরয়া পাকল। 
eটা কটা কার বটা সত  কির বল॥ 
হীরা বেল iহার দিkণ দেশ ঘর। 
পেড়ােবেশ eেসিছল তামার নগর॥ 
সত  িমথ া ক জােন িদয়ােছ পিরচয়। 
কাি পেুর guণিসnu রাজার তনয়॥ 
বাসা কির রেয়িছল আমার আলয়। 
ছেল বেল ভাল বািস মাসী মাসী কয়॥ 
িবচাের পি ত বড় নানা guণ জােন। 
মািট খেয় কেয়িছন ুিবদ ািবদ মােন॥ 
চািহয়ািছেলন িবদ া িবয়া কিরবাের। 
আিম কিহলাম কহ রাণীের রাজাের॥ 
িক জািন িক বিুঝ িবদ া কিরেলন মানা। 
আিনেত কেহন cuেপ কার সাধ  আনা॥ 
iহা বi জািন যিদ তামাির দাহাi। 
মিরেল না পাi গ া duিট চku খাi॥ 
তদবিধ বাসা কির আেছ মার ঘের। 
ক জােন eমন চার িসঁেধ cuির কের॥ 
না জািন kuিটনীপনা duিখনী মািলনী। 
চাের বাসা িদয়া নাম হল kuিটনী॥ 
ন  নi ন সে  হেয় েছ িমলন। 
রাবেণর দােষ যন িসnuর বnন॥ 
ধm aবতার tuিম রাজা মহাশয়। 
বিুঝয়া িবচার কর uিচত য হয়॥ 



 
 

 
 

রাজার হল দয়া হীরার কথায়। 
ছািড় দহ কিহেছ ভারতচnd রায়॥ 
 
  

 
  
 
 
 
 

চােরর পিরচয় িজjাসা 
 
 

লােক মাের বেল িমছা চার। 
বিুঝেব কবা e ঘার॥ 

সেব চার হেয়                        মাের ধির লেয়  
চারবাদ দi মার। 

দিখয়া কেঠার                      pাণ কাঁেদ মার 
আমাের বেল কেঠার॥ 

সেব কের পাপ                       ভি বাের তাপ 
মার পেদ দয় ডার। 

ক মাের জািনেব                ক মাের িচিনেব 
ভারত ভািবয়া ভার॥ru॥ 

 
রাজা বেল িক হiেব iহাের বিধেল। 
aিধক কল  হেব stীবধ কিরেল         
দূর কর kuিটনীের মাথা মড়ুাiয়া। 
গ া পার কর গােল চূণ কািল িদয়া॥ 
ঢকা িদয়া কাটােলর ভাi লেয়  যায়। 
ধিুত খেয় ছেড় িদল মািলনী পলায়॥ 
রাজার হীরার বােক  হল সংশয়। 
আরজেবগীের কহ লহ পিরচয়॥ 
িজjােস আরজেবগী কহ aের চার। 
িক নাম কাহার বটা বাড়ী কাথা তার॥ 
চার কেহ আিম রাজবংেশর ছাবাল। 
কন পিরচয় চেয় বাড়াo জ াল॥ 



 
 

 
 

tuিম ত আরজেবগী বঝু দিখ ভােব। 
নীচ িবনা কাথায় ডাকািত চার পােব॥ 
চােরর জািনয়া জািত িক লাভ কিরেব। 

uc জািত হেল বিুঝ uc শােল িদেব॥ 
তাহাের িজjাস জািত য কের আরজ। 
তাের িদব পিরচয় eত িক গরজ॥ 
দমাগ দিখয়া রাজা বিুঝলা আশয়। 
বেদ ের কিহলা tuিম চাহ পিরচয়॥ 
বদ  বেল uন চার আিম বদ রাজ। 
মাের পিরচয় দহ iেথ নািহ লাজ॥ 
চার বেল জািনলাম tuিম বদ রাজ। 
নাড়ী ধির বঝু জািত কথায় িক কাজ॥ 
মনুশী িজjােস আিম রাজার মনুশী। 
মাের পিরচয় দহ ছাড়হ খনুসী॥ 
চার বেল মনুশীজী tuিম স বিুঝেব। 
জামাi হiেল চার িক পাঠ িলিখেব॥ 
বখশী িজjােস আিম বখশী রাজার। 
মাের পিরচয় দহ ছাড় ফর ফার॥ 
চার বেল ঠিকলাম িহসােবর দায়। 
পাiবা চােরর জািত দখ চহারায়॥ 
bাhণপি তগণ পিরচয় চায়। 
চার বেল eiবার হল বড় দায়॥ 
িবচার কিরয়া দখ লkণ লkণা। 
জািত guণ dব  িকবা বঝুায় ব না॥ 
eirেপ পিরচয় য কহ িজjােস। 
বাকছেল সnুর uড়ায় uপহােস॥ 
শেষ রাজা আপিন িজjােস পিরচয়। 
ভারত কিহেছ ei uপযkু হয়॥ 
 
  

 
 
  
   
 
 



 
 

 
 

রাজার িনকেট চােরর পিরচয় 

 
কেহ বীরিসংহ রায় কেহ বীরিসংহ রায়। 
কািটেত বাসনা নািহ ঠেকেছ মাথায়॥ 
কহ তামার িক নাম কহ তামার িক নাম। 
িকবা জািত কার বটা বাড়ী কাn gাম॥ 
কহ সত  পিরচয় কহ সত  পিরচয়। 
িমথ া যিদ কহ তেব যােব যমালয়॥ 
uিন কিহেছ সnুর uিন কিহেছ সnুর। 
কািলকার িক র িকি ৎ নািহ ডর॥ 
uন রাজা মহাশয় uন রাজা মহাশয়। 
চােরর কথায় কাথা ক কের pত য়॥ 
আিম রাজার kuমার আিম রাজার kuমার। 
কিহেল pত য় কন হiেব তামার॥ 
িবদ াপিত মার নাম িবদ াপিত মার নাম। 
িবদ াজািত বাড়ী িবদ াপরু gাম॥ 
uন uরঠাkuর uন uরঠাkuর। 
আমার বােপর নাম িবদ ার uর॥ 
tuিম ধmaবতার tuিম ধmaবতার। 
aিবচাের চার বল e কাn িবচার॥ 
িবদ া কেরিছল পণ িবদ া কেরিছল পণ। 
সi পিত িবচাের িজিনেব যi জন॥ 
পেণ জািত কবা চায় পেণ জািত কবা চায়। 
pিতjায় যi িজেন সi লেয়  যায়॥ 
দখ পরুাণpস  দখ পরুাণpস । 
যথা যথা পণ কথা তথা ei র ॥ 
tuিম িজjাস িবদ াের tuিম িজjাস িবদ াের। 
িবচাের হািরয়া পিত কিরল আমাের॥ 
আিম য হi স হi আিম য হi স হi। 
িজিনয়ািছ পেণ িবদ া ছািড়বার নi॥ 
মার িবদ া মাের দহ মার িবদ া মের দহ। 
জািত লেয়  থাক tuিম আিম যাi গহ॥ 
িবদ া মার জািত pাণ িবদ া মার জািত pাণ। 
তপ যপ যj যাগ ধন ধ ান jান॥ 
kােধ কেহ মহীপাল kােধ কেহ মহীপাল। 
নািহ িদল পিরচয় কাট র কাটাল॥ 



 
 

 
 

চার তব ুকেহ ছল চার তব ুকেহ ছল। 
িবদ া না পাiেল মার মরণ ম ল॥ 
আিম িবদ ার লািগয়া আিম িবদ ার লািগয়া। 
আিসয়ািছ ঘর ছািড় সn াসী হiয়া॥ 
আিম তামার সভায় আিম তামার সভায়। 
িনত  আিস িনত  tuিম ভুলাo আমায়॥ 
tuিম নািহ িদলা যi tuিম নািহ িদলা যi। 
সড়ু  কিরয়া আিম িগয়ািছন ু তঁi॥ 
uিন সভাজন কয় uিন সভাজন কয়। 
সi বেট ei চার আর কহ নয়॥ 
চােহ কািটেত কাটাল চােহ কািটেত কাটাল। 
নয়ন ঠািরয়া মানা কের মহীপাল॥ 
চার িবদ াের বিণয়া চার িবদ াের বিণয়া। 
পিড়ল প াশ াক aভয়া ভািবয়া॥ 
uিন চমিকত লাক uিন চমিকত লাক। 
কিহেছ ভারত তার গাটাকত াক॥ 
 
   iিত বধুবােরর িনশাপালা। 

 
   
 
 

রাজার িনকেট চােরর াকপাঠ 
 

মার পরাণপতুলী রাধা। 
সতুন ুতনরু আধা॥ 

দিখেত রাধায়                মন সদা ধায় 
নািহ মােন কান বাধা। 

রাধা স আমার                আিম স রাধার 
আর যত সব ধাঁধা॥ 

রাধা স ধয়ান                রাধা স গয়ান 
রাধা স মেনর সাধা। 

ভারত ভূতেল                কভু নািহ টেল 
রাধাk পেদ বাঁধা॥ru॥ 

 
            



 
 

 
 

  
aদ িপ তাং কনকচmকদামেগৗরীং 
ulারিবnবদনাং তনেুলামরাজীm। 
সেুpািtতাং মদনিবhললালসা ীং 
িবদ াং pমাদগিণতািমব িচnয়ািম॥  
 
eখেনা স কনকচmকসবুরণী। 
তনেুলামাবলী ulকমলবদনী॥ 
uiয়া uিঠল কামিবhললালসা। 
pমাদ গিণেছ মার uিন ei দশা॥ 
কন ার বণেন রাজা লােজ বেল মার। 
চার বেল মহারাজ uন আর বার॥ 

 
aদ িপ তnনিস সmpিত বtেত ম 
রােtৗ মিয় kuতবিত িkিতপালপtু া। 
জীেবিত ম লবচঃ পিরhত  কাপাৎ 
কেণ kতং কনকপtমনালপn া॥ 
 
eখেনা স মার মেন আছেয় সbদা। 
eক রািত মার দােষ না কিহল কথা॥ 
িবsর যতেন নাির কথা কহাiেত। 
ছেল হাঁিচলাম জীববাক  বলাiেত॥ 
আিম জীেল রেহ তার আয়িত িন ল। 
জানায় পিরল কােন কনকku ল॥ 
দg হয় তন ুতার বদg  ভািবয়া। 
িkয়ায় কিহল জীব কথা না কিহয়া॥ 
রাজা বেল বঝুা যােব কমন জামাi। 
tui মেল তার িক আয়িত রেব নাi॥ 
ছল পেয় কিবরায় কিহেত লািগলা। 
সভা সাkী হo রাজা জামাi বিললা         
ভাল হi মn হi বিললা জামাi। 
ধm সাkী কািটবাের আর পার নাi॥ 
 
aদ িপ নাjিত হরঃ িকল কালkটং 
kেmা িবভিt ধরণীং খল ুপৃ েকন। 
aেmািনিধbহিত dubহবাড়বািg- 
ম ীkতং সkুিতনঃ পিবপালয়িn॥ 



 
 

 
 

 
eখেনা কে র িবষ না ছােড়ন হর। 
কমঠ বেহন িপেঠ ধরণীর ভর॥ 
বািরিনিধ dubহ বাড়বaিg বেহ। 
সkুতীর a ীকার কভু িমথ া নেহ॥ 
লjা পেয় বীরিসংহ aেধামখু হয়। 
সভাজন কেহ চার মানষু তা নয়॥ 
ভূপিত বিুঝলা মার িবদ াের বণয়। 
মহািবদ া stuিত কের guণাকর কয়॥ 
dui aথ কিহ যিদ পিুথ বেড় যায়। 
বিুঝেব পি ত চারপ াশী টীকায়॥ 
হঁটমেুখ ভােব রাজা িক কির eখন। 
না পাiন ুপিরচয় e বা কাn জন॥ 
িবষয় আশেয় বিুঝ ছাট লাক নয়। 
সহসা বিধেল শেষ িক জািন িক হয়॥ 
কাটােল কিহলা ঠাের লহ র মশােন। 
ভেয় পিরচয় িদেত পাের তার sােন॥ 
eirেপ aিনrud ঊষা হেরিছল। 
তাহাের বািnয়া বাণ িবপােক পিড়ল॥ 
লkণা হিরয়ািছল kে র নnন। 
তার দােয় িবপােক ঠিকল duেয াধন॥ 
aতeব সহসা বিধবা যিুk নয়। 
বেট বেট guru পাt িমtগণ কয়॥ 
কাটাল মশােন চেল লiয়া সnুর। 
ভবানী ভােবন কিব হiয়া কাতর॥ 
রাজার সভায় সnুেরর সারী uক। 
ভূপিতের ভৎিসবাের কিরেছ কৗtuক॥ 
anপণূাম ল রিচলা কিববর। 
ীযতু ভারতচnd রায়guণাকর॥ 

 
  

 
 
  
 
 
 



 
 

 
 

 uকমেুখ চােরর পিরচয় 
 
uকমেুখ মখু িদয়া                   সারী কােn িবনাiয়া 

সnুেরর duগিত দিখয়া। 
সারীর knনছাঁেদ                      uক িবনাiয়া কাঁেদ 

সভাজন মািহত uিনয়া॥ 
uক পাকসাট িদয়া                    সািরকাের খদাiয়া 

নারীিনnাছেল িনেn ভূেপ। 
আ লা সারী দূর দূর                     নারীর hদয় krর 

পrুuেষ মজায় কামrেপ॥ 
guণিসnuরাজসতু                          সnুর সgুuণযতু 

িবদ া লািগ মের guণমিণ। 
দসু কন া মেহৗষেধ                  পিত কির সাধ ুবেধ 

িবদ া বীরিসংেহর তমিন॥ 
িবয়া কল লকুাiয়া                   শেষ িদল ধরাiয়া 

ডাকািতর duিহতা রাkসী। 
আহা মির আহা মির                  হায় হায় হির হির 

পিতবধ কল পাপীয়সী॥ 
tui স িবদ ার সারী                িশিখয়াছ guণ তাির 

tui কেব বিধিব জীবন। 
যমন দবতা িযিন                  তমিন সrুপা িতিন 

সiমত ভূষণ বাহন॥ 
uেকর uিনয়া বাণী                   সেব কেহ কানাকািন 

রাজা হলা সেnহসংযতু। 
মািলনী কিহল যাহা                    uকপাখী বেল তাহা 

চার বিুঝ guণিসnuসতু॥ 
guণিসnu রাজা যi                        তাহার তনয় ei 

বল িকেস হiেব pত য়॥ 
িবদ া িনল cuির কির                  কাটাল আিনল ধির 

পিরচয় না দয় তািহেল। 
tuিম ত পি ত হo                   কন না কািটব কo 

কন মাের ডাকািত বিলেল॥ 
uক বেল মহাশয়                         আপনার পিরচয় 

রাজপtু কবা কাথা দi। 
ভােট দয় পিরচয়                    ঘটেকরা kuল কয় 

বড় মানেুষর রীত ei॥ 



 
 

 
 

িনজপিরচয় pভু                      সnুর না িদেব কভু 
পাখী আিম মার কথা িকবা। 

tuিম ত তাহার পাট                    পাঠাiয়ািছলা ভাট 
ভােট ডাক সকিল জািনবা॥ 

রাজা বেল বেট হয়                    ভােটর সdাের কয় 
কা ীপরু কটা িগয়ািছল। 

জমাদার িনেবিদল                     গ  ভাট িগয়ািছল 
আন বিল রাজা আjা িদল॥ 

ভােটের আিনেত দূত                     ধায় দশ রাজপতু 
oথায় সnুর মহাশয়। 

প াশ মাtকাkের                    কািলকার stuিত কের 
কিবরায় guণাকর কয়॥ 

 
  

 
  
 
 

মশােন সnুেরর কালীstuিত 
 
মা কািলেক। 
কািল কািল কািল কািল কািল কািল কািলেক। 
চ মি  মু খি  খ মু মািলেক॥ 
ল  প  দীঘজ  মkুেকশজািলেক। 
ধk ধk তk তk aিgচndভািলেক॥ 
লীহ লীহ লালজীহ লk লk সািজেক। 
সkৃ ঢk ভk ভk রkরািজরািজেক॥ 
a  a  ঘ  ঘ  ঘারহাসহািসেক। 
মার মার ঘার ঘার িছিn িভিn ভািষেক॥ 
ঢk ঢk হk হk পীতরkহািলেক। 
ধi ধi থi থi নতৃ গীততািলেক॥ 
ভীতচূণ কামপণূ কািতমু ধািরেক। 
খb খb দত  সb গbখbকািরেক। 
িসংহভাব ঘাররাব ফruপালপািলেক॥ 
eিহ দিহ দিহ দিহ দিব রkদিnেক। 
ভারতায় কাতরায় k ভিkমিnেক॥ru॥ 



 
 

 
 

 
aপণা aপরািজতা acu তaনজুা। 
aনাদ া aনnা anপণূা a ভুজা॥1॥ 
 
আদ া আtrপা আশা পরূাহ আিসয়া। 
আিনয়াছ আপিন আমাের আjা িদয়া॥2॥ 
 
icাrপা inুমখুী indাণী iিnরা। 
inীবরনয়নী iি েত ic iরা॥3॥ 
 
ঈ রী ঈপিতজায়া ঈষদহািসনী। 
ঈদৃশী তাদৃশী নহ ঈশানঈিহনী॥4॥ 
 
uমা uর uরsল uপের uিtতা। 
uপকাের uর গা uরেগাuপবীতা॥5॥ 
 
ঊdজটা ঊruরmা ঊষpকািশকা। 
ঊিmেত ফিলয়া কলা ঊষর মিৃtকা॥6॥ 
 
ঋturপা tuিম ঋিষঋভুেkর বিৃd। 
ঋিণচেk ঋণী আছ মাের দহ ঋিd॥7॥ 
 
 
 
 
 
ঌকার বেদর নাম tuিম স ঌকার। 
ঌ পিড়েল িক হেব ঌ িক জােন তামার॥9॥ 
 
 
 
 
 
eণিরপবুািহনী e eকারেnের চাo। 
eকা আিন eখােন eখন িক eড়াo॥11॥ 
 
ঐশানী ঐিহক সেুখ ঐকাn বাসনা। 



 
 

 
 

ঐরাবতপিত কের ঐ পদ কামনা॥12॥ 
 
oড়পু oঘ িজিন oে র oজস। 
oেজাguণ তরাবার oপদ oকস॥13॥ 
 
ঔৎপািতেক ঔপসেগ tuিম স ঔষধ। 
ঔরেস ঔদাস  কির ঔbদােহ বধ॥14॥ 
 
aংsrপা aংuময়ী aংেশ কংসaির। 
aংেহেত aি ত a  রাখ aে  কির॥15॥ 
 
aঃকার কবল bh eকাkরেকােষ। 
aঃ িক কর aঃsrপা রাখ মাের তােষ॥16॥ 
 
কালী কালকালকাnা করালী কািলকা। 
কাতের কruণা কর kuণপকিণকা॥17॥ 
 
খর খড়গ খপর খটেক খলনাশা। 
খ  খ  কর খেল খলখলহাসা॥16॥ 
 
িগিরজা িগিরশী গৗরী গেণশজননী। 
গয়া গ া গীতা গাথা গজািরগমনী॥19॥ 
 
ঘন ঘন ঘার ঘটা ঘঘরেঘািষণী। 
ঘনঘন ঘনু ুঘনু ুঘাঘর ঘিnনী॥20॥ 
 
ঙকার ভরব আর িবষয় ঙকার। 
ঙকারsrপা রাখ ঙপদ আমার॥21॥ 
 
চndচূড়া চndঘnা চষকcuিষকা। 
চাtuরীেত চার কল চাহ গা চি কা॥22॥ 
 
ছায়াrপা ছাবােলের ছাড় ছd ছল। 
ছেল লাক িছ িছ বেল আঁিখ ছল ছল॥23॥ 
 
জয় জয় জয়াবতী জলদবরণী। 
জয় দহ জয়nী গা জগতজননী॥24॥ 



 
 

 
 

 
ঝ াrপা ঝড়rেপ ঝাঁপ গা ঝিটত। 
ঝর ঝর মু মােল ঝঝর শািণত॥25॥ 
 
ঞকার ঘঘর িন গায়ন ঞকার। 
ঞকার কিরয়া eস ঞকাের আমার॥26॥ 
 
টি নী টমক টা ী টািনয়া ট ার। 
িটিক ধির টােন গা uটাহ িটিটকার॥27॥ 
 
ঠাkuরাণী ঠকাiলা e িক ঠকঠেক। 
ঠঠায় কিরল ঠঠা ঠক কল ঠেক॥28॥ 

 
ডািকনী ডমruডেm ডািকয়া ডাগর। 
ডামরিবিদত ড া দূর কর ডর॥29॥ 
 
ঢ নাশা ঢাক ঢাল ঢমসা বািদনী। 
ঢসা িদয়া ঢকা মাের ঢাক গা ঢি নী॥30॥ 

 
ণt ণেয় jান ণt ণকাের িনণয়। 
ণsrপা রkা কর ণ হল kয়॥31॥ 
 
িtপরুা িtguণা িtেলাচনী িtশিূলনী। 
তািপত তনয় তব তারহ তািরণী॥32॥ 
 
থকাের পাথর tuিম থকাের মেয়। 
িথর কর থর থর কাঁিপ ভয় পেয়॥33॥ 
 
দাkায়ণী দয়াময়ী দানবদমনী। 
duঃখ দূর কর duগা duগিতদলনী॥34॥ 
 
ধিরtী ধাতার ধtী ধjূিটর ধন। 
ধন ধান  ধরা তার ধ ােনর ধারণ॥35॥ 
 
নারিসংহী নমৃু মািলনী নারায়ণী। 
নেগndনিnনী নীলনিলননয়নী॥36॥ 
 



 
 

 
 

পরেমশী পার কর পিড়য়ািছ পােপ। 
পিতত পিবt পদpস pতােপ॥37॥ 
 
ফলrপা ফলuলিpয়া ফিণিpয়া। 
ফাঁফর কিরলা ফের ফাঁেদেত ফিলয়া॥38॥ 
 
িবশালাkী িব নাথবিনতা িবেশেষ। 
িবদ া িদয়া িবড়িmয়া বিধলা িবেদেশ॥39॥ 
 
ভীমা ভীমিpয়া ভীমভীষণবািষণী। 
ভয় ভা  ভবািন গা ভেবর ভািবনী॥40॥ 
 
মহামায়া মােহ রী মেহশমিহলা। 
মািহয়া মদনমেদ িমছা মজাiলা॥41॥ 

 
যেশাদা যমনুা যjrপা যduসতুা। 
যমালেয়  যাi pায় eস যবযতুা॥42॥ 
 
রkবীজরkরেস রিসতরসনা। 
রাখ গা রি িণ রেণ রৗরবরটনা॥43॥ 
 
লহ লহ লক লক লােল লালজীহী। 
লটপট লিmত লিলতলটিলহী॥44॥ 
 
বারাহী ব বী bাhী বালা বালা বলা। 
বd হন ুবdমােন বাঁচাo িবমলা॥45॥ 
 
শিk িশবা শাকmরী শিশিশেরামিণ। 
uভ কর uভ রী শমনশমনী॥46॥ 
 
ষড়াননমাতা ষড়রাগিবহািরণী। 
ষটপদবরণী ষড়ঋtuিবলািসনী॥47॥ 
 
সারদা সকলসারা সbt স ার। 
সকেল সমান সদা সেতর সসুার॥48॥ 
 
হমবতী হরmজননী হরিpয়া। 



 
 

 
 

হায় হায় হত হi রাখ গা হিরয়া॥49॥ 
 
kম রী kমা কর kেণক চািহয়া। 
kub হi kাভ পাi kীণা ী ভািবয়া॥50॥ 
 
সnুর কিরলা stuিত প াশ akের। 
ভারত কিহেছ কালী জািনলা anের॥ 
 
  

 
   
 
 
 

দবীর সnুের aভয় দান 
 
বরপtু চার হল                   কাটাল মশােন লল 

কালীর anের হল রাষ। 
সাজ বিল কলা রব                   ধাiল যািগনী সব 

a হাস ঘঘর িনেঘাষ॥ 
ডািকনী হািকনী ভূত               শাঁিখনী পিতনী দূত 

bhৈদত  ভরব বতাল। 
িপশাচ ভরব চেল                   যk রk আguদেল 

ঘnাকণ নnী মহাকাল॥ 
লাল জটা কশপাশ       a 2 a  a  হাস 

চkসম রা া িtনয়ন। 
লাল িজহী লক লক                ভােল aিg ধক ধক 

কড়মড় িবকট দশন॥ 
মখু aিত সিুবsার                 সেৃkেত রেkর ধার   

শবিশu বেণ ku ল। 
খড়গ মু  বরাভয়                      চাির হs মাহময় 

গেল মু মালা দলমল॥ 
দত নাড়ী গাঁথা থের                িকি ণী দেত র কের 

aিsময় নানা aল ার। 
ruিধর মাংেসর লােভ            চাির িদেক িশবা শােভ 

ফ রেব ভূবন চমৎকার॥ 



 
 

 
 

পদভের টলমল                          sগ মt  রসাতল 
aকালpলয় িনবারেণ। 

িশব শবrপ হেয়                        hদেয় স পদ লেয়  
ধ ােন uেয় মিুdতেলাচেন॥ 

eirেপ বdমােন                        রিহলা আকাশযােন 
সnুেরের কিরয়া aভয়। 

মা ভষীঃ মা ভষীঃ বটা         তাের বা বিধেব কটা 
তেব আিজ কিরব pলয়॥ 

তাের রাজা বেধ যিদ                    ruিধের বহাব নদী 
বীরিসংেহ সবংেশ বিধয়া। 

তাের পনু বাঁচাiয়া                  িবদ া িদব রাজ  িদয়া 
ভয় িক র িবদ ািবেনািদয়া॥ 

দবীর আকাশবাণী                      uিনলা সnুর jানী 
আর কহ uিনেত না পায়। 

ঊdমেুখ কিব চায়                      দবীের দিখেত পায় 
পলুেক পিূরল সব কায়॥ 

কািলকার aনgুেহ                       সnুর আনেn রেহ 
দূর হল যেতক বnন। 

কাটােল সেন র সেন                   বািnেলক জেন জেন 
ডািকনী যািগনী ভূতগণ॥ 

erেপ সnুর আেছ                    oথায় রাজার কােছ 
গ  ভাট হল uপনীত। 

ভারত সরস ভেণ                        uন সেব eকমেন 
ভাট ভূেপ কথা সলুিলত॥ 

 
    

   
 
 
 

ভােটর pিত রাজার uিk 
 
গ  কেহা guণিসnuমহীপিতনnন সnুর 

ক ৗঁ নিহ আয়া। 
জা সব ভদ বঝুায় কহা িক ধাঁ নিহ তঁহা 

সমঝুায় uনায়া॥ 



 
 

 
 

কাম িলেয় tuেঝ ভজ িদয়া সিুধ ভূল গয়া 
aru মািহ ভুলায়া। 

ভ  হা aব ভ  ভয়া কিবতাi ভটাi ম 
দাগ চঢ়ায়া॥ 

য় ার কহা বhu প ার িকয়া গজ বািজ িদয়া 
িশর তাজ ধরায়া। 

ঢাল িদয়া তলবার িদয়া জরেপাষ িকয়া 
সব কাব  পঢ়ায়া॥ 

গামi নাম মহাকিব নাম িদয়া মিণদাম 
বড়াi বঢ়ায়া। 

কাম গয়া বরবাদ সেব aru ভারতীেক 
নিহ ভদ জনায়া॥ 

 
      

 

ভােটর utর 
  
ভূপ মঁ িতহাির ভ  কাি পরু জায়েক। 
ভূপেকা সমাজ মাঝ রাজপtু পায়েক॥ 
হাত জাির পt দীh শীষ ভূিম নায়েক। 
রাজপিুtকী কথা িবেশষ মঁ uনায়েক॥ 
রাজপtু পt বাঁিচ পিূছ ভদ ভায়েক। 
eক ম হজার লাখ মঁ কহা বনায়েক॥ 
বঝূেক সপুাt রাজপtু িচt লায়েক। 
আয়েন ভয়া মহািবেয়ািগিচt ধায়েক॥ 
বাপ মা মহািবেয়াগী দখেন ন পায়েক। 
শািচ শািচ পাঁচ মাহ মঁ তঁহ গমায়েক। 
আguহী কহাhuঁ বাত বdমান আয়েক॥ 
য় াদ নািহ হ মহীপ মঁ গয়া জনায়েক। 
পছূহূ িদবানজীেসা বখিসেক ম ায়েক॥ 
বঝূ ক কেহ মহীপ ভ েকা মনায়েক। 
চার কৗন হ tu িচh দখ দখ যায়েক॥ 
ভূপেক িনেদশ পায় গ  যায় ধায়েক। 
চারেকা িবেলািক িচh শাষ ভূিম নায়েক॥ 
বগেম কথা মহীপ পাশ ভ  আয়েক। 
সািহ eিহ হ kuমার কাি রাজরায়েক॥ 



 
 

 
 

ভগ হ িতহাির ভূপ আপ eিহ আয়েক। 
বাসেম রহা িতহাির পিুtেকা িবহায়েক॥ 
চারেকা মশান ম কহা িদo পঠায়েক। 
ভাগ মািন আপ যায় লায়হূ মনায়েক॥ 
ভ েকা কেহ মহীপ িচtেমাদ লায়েক। 
লায়েন চেল মশান ভারতী বনায়েক॥ 
 
 
      

 

সnুর pসাদন 
 
uিনয়া ভােটর মেুখ                 বীরিসংহ মহাসেুখ 

ভােটের িশেরাপা িদলা হাতী। 
kuঠার বািnয়া গেল                 আপিন মশােন চেল 

পাt িমtগণ সব সাথী॥ 
মশােনেত িগয়া রায়                 সnুের দিখেত পায় 

ঊdমেুখ দবতা  ধয়ায়। 
কাটাল সেন র সেন                 বাnা আেছ জেন জেন 

ক বািnেল দিখেত না পায়॥ 
শেূন েত hu ার িদয়া                 ভূত নােচ িধয়া িধয়া 

ডািকনী যািগনী huhu ার। 
ভরেবর ভীম রব                 নতৃ গীত মেহাৎসব 

মশােন শান aবতার॥ 
দব aনভুব জািন                 রাজা মেন aনমুািন 

সnুের িবsর কলা sব। 
না জািন কিরন ু দাষ                 দূর কর aিতেরাষ 

জািনন ু তামার aনভুব॥ 
হািসয়া সnুর রায়                 uর jয়ােন তায় 

কিহেলন pসnবদেন। 
আপিন হiন ু চার                 duঃখ নেহ সখু মার 

tuিম মাt দয়া রেখা মেন॥ 
নপৃ বীরিসংহ কয়                 uন বাপা মহাশয় 

কাটােলর িক হেব uপায়। 
িকেস হেব বnমিুk                 বলহ তাহার যিুk 

সnুর কেহন uন রায়॥ 



 
 

 
 

িবেশিষয়া uন কi                কািলকা আকােশ ai 
ai aনভুেব e সকল। 

পজূা কর কািলকার                 রkা হেব সবাকার 
iহ পর লােকর ম ল॥ 

বীরিসংহ eত uিন                 মহা পণু  মেন guিণ 
guru পেুরািহত আিদ লেয় । 

আিন নানা uপহার                 পজূা কল anদার 
stuিত কলা সাবধান হেয় ॥ 

বীরিসংহ পনুঃ কয়                 uন বাপা মহাশয় 
ai য কিহলা কালী কi। 

যদ িপ দিখেত পাi                 তেব ত pত য় যাi 
তামার kপায় ধন  হi॥ 

হািসয়া সnুর রায়                 a ুেল uঁiলা তায় 
বীরিসংহ পায় িদব  jান। 

দিখ কাল রা া পায়                আনেn aবশ কায় 
ভবানী কিরলা andান॥ 

ডািকনী যািগনীগণ                 সে  গল সb জন 
কাটােলর বnন ছািড়য়া। 

বীরিসংহ jান পায়                 সnুের লiয়া যায় 
িনজপেুর utিরলা িগয়া॥ 

িসংহাসেন বসাiয়া                    বসন ভূষণ িদয়া 
িবদ া আিন কল সমপণ। 

কিরল িবsর sব                   নানামত মেহাৎসব 
huলাhuিল দi রামাগণ॥ 

সnুর িবদ াের লেয়                চার িছলা সাধ ুহেয়  
কত িদন িবহাের রিহলা। 

পণূ হল দশ মাস                    uভ িদন পরকাশ 
িবদ া সতী পtু pসিবলা॥ 

ষ ীপজূা সমািপলা                 ছয় মােস an িদলা 
বৎসেরর হল তনয়। 

সnুর িবদ াের কন                 যাব আিম িনেকতন 
ভারত কিহেছ যিুk হয়॥ 

 
  

 
  
 



 
 

 
 

 
 

সnুেরর sেদশগমনpাথনা 
 

oেহ পরাণবঁধ ুযাi গীত গােয়া না। 
িতল নািহ সেহ তােল বতাল বাজােয়া না॥ 

তন ু মার হল যnt                        যত িশর তত তnt 
আলােপ মািতল মন মাতােল নাচােয়া না। 

tuিম বল যাi যাi                        মার pাণ বেল তাi 
বাের বাের কেয় কেয় মরুেখ িশখােয়া না॥ 

aপrপ মঘ tuিম                        দিখ আেলা হয় ভূিম 
না দিখেল anকার আnার দখােয়া না। 

ভারতীর পিত হo                        ভােতর ভার লo 
না ঠিলo o ভারতী ভারেত ছাড়ােয়া না॥ru॥ 

 
 

সnুর বেলন রামা যাব িনেকতন। 
tu  হেয়  কহ মাের যবা লেয়  মন॥ 
তামার বােপের কেয় িবদায় করহ। 
যিদ মাের ভাল বাস সংহিত চলহ॥ 
িবদ া বেল হuক pভু পািরব তাহাের। 
িবিধkত stী পrুuষ ক ছােড় কাহাের॥ 
kপা কির কিরয়াছ যিদ aনgুহ। 
ei দেশ pভু আর িদনকত রহ॥ 
uিনয়ািছ স দেশর কাঁi মাi কথা। 
হায় িবিধ স িক দশ গ া নাi যথা॥ 
গ াহীন স দশ e দশ গ াতীর। 
স দেশর সধুা সম e দেশর নীর॥ 
বরিমহ গ াতীের শরট করট। 
ন পনুঃ গ ার দূের ভূপিত pকট॥ 
সnুর কেহন ভাল কিহলা pয়সী। 
জnভূিম জননী sেগর গরীয়সী॥ 
িবদ া বেল eতিদন িছলা চার হেয় । 
সাধ ুহেয়  িদনকত থাক আমা লেয় ॥ 
সnুর কেহন রামা না বঝু eখন। 
চার নাম আমার না ঘিুচেব কখন॥ 



 
 

 
 

কািলকা তামার চার কিরলা আমাের। 
tuিম িক আমাের পার সাধ ুকিরবাের॥ 
তামার বােপর কােছ তামাির লািগয়া। 
কিরয়ািছ যাতায়াত সn াসী হiয়া॥ 
tuিমহ না জান তাহা না জােন মািলনী। 
eমিন তামার আিম uন লা কািমনী॥ 
িবদ া বল eমন সn াসী tuিম যi। 
সn ািসনী কিরেত চািহয়ািছলা তঁi॥ 
পrুuষ হiয়া ঠাট তামার eমন। 
নারী হেল না জািন বা কিরেত কমন॥ 
কমেন হiয়ািছলা কমন সn াসী। 
দিখেত বাসনা হেয়  uিন পায় হািস॥ 
রায় বেল সn াসী হiেত কাn দায়। 
তার মত সn ািসনী পাiব কাথায়॥ 
কাথায় পাiব আর স সকল সাজ। 
চারদােয় লিুঠয়া লiলা মহারাজ॥ 
uিন িবদ া সেুলাচনা সখীের পাঠায়। 
সারী uক খু ী পিুথ তখিন আনায়॥ 
খু ী হiেত বািহর কিরয়া সi সাজ। 
পbূমত সn াসী হiলা যবুরাজ॥ 
ভারত কিহেছ uন ভারতী গাসাঁi। 
পেয়ছ মেনর মত িভkা ছেড়া নাi॥ 

 
      

 
 

িবদ াসnুেরর সn াসীেবশ 
 

নব নাগরী নাগর মাহিনয়া। 
রিত কাম নটী নট সাহিনয়া॥ 

কত ভব ধের                            কত হাব কের 
রস িসnu তের ভাবতারিণয়া॥ 

নপূরু রণ রণ                            িকি ণী কণ কণ 
ঝ ন ঝননন ক িণয়া॥ 

লপট লটপট                               ঝপট ঝটপট 
রিচত কচজট কমিনয়া। 



 
 

 
 

kuিটল কuতর                          িনিমষ িবষভর 
িবষমশর শর দমিনয়া॥ 
সখীসকল িমলত  মধমু ল গাবত 
ততকার তর ত স ত নাচত 
ঘন িবিবধ মধরুরব যnt বাজাবত 
তাল মদৃ  বনী বিনয়া। 
িধিধ িধkট িধkট িধিধকট িধিধ ধi 
িঝঁ িঝঁ তক িঝমতক িঝম ঝমক ঝমক ঝঁi 
তত তtত তা তা থংু থংু থi থi 
ভারত মানস মানিনয়া॥ru॥ 

 
সn াসীর শাভা দিখ মািহলা kuমারী। 
সn ািসনী হiেত বাসনা হল তাির॥ 
পbূকথা মেন কির হল চমৎকার। 
নমঃ নারায়ণ বিল কলা নমsার॥ 
রায় বেল নারায়িণ িকবা িভkা িদবা। 
িবদ া বেল গাসাঁi aেদয় আেছ িকবা॥ 
িভkাছেল eকবার হল কামযাগ। 
পনু  কিহেছ কিব বাড়াiয়া রাগ॥ 
তামার বােপর কােছ সভায় বিসয়া। 
uিনয়াছ কিহয়ািছ pিতjা কিরয়া॥ 
সভায় তামার ঠাঁi হািরেল িবচাের। 
মড়ুাiয়া জটাভার সিবব তামাের॥ 
িজিনেল তামাের তীথbেত লেয়  যাব। 
বাঘছাল পরাiব িবভূিত মাখাব॥ 
সকেল জািনল আিম িজিনন ুeখন। 
সn ািসনী হo যিদ তেব জািন পণ॥ 
িবদ া বেল uপযkু যিুk বেট ei। 
সn াসী যাহার পিত সn ািসনী সi॥ 
হািসয়া ধিরলা িবদ া সn ািসনীেবশ। 
জটাজটু বনাiলা িবনাiয়া কশ॥ 
মখুচেnd adচnd িসnুর uপর। 
শাড়ী মঘড়mের কিরলা বাঘাmর॥  
িছ বিলয়া ছাi হন চnন ফিলয়া। 
সানা aে  ছাi মােখ হািসয়া হািসয়া॥ 
হীরা নীল পলা মkুা য িছল গলায়। 
দিখয়া rudাkমালা ভেয়েত পলায়॥ 



 
 

 
 

বিসেলন সn ািসনী সn াসীর বােম। 
দিখয়া স সাজ লাজ হয় রিত কােম॥ 
হরেগৗরী বিল ম হয় প বােণ। 
uলধন ুটান িদয়া uলবাণ হােন॥ 
মািতল মদেন মহােযাগী মহাভাগ। 
কব কত যত মত হল কামযাগ॥ 
পরূণ আhuিত িদয়া কেহ কিবরায়। 
দিkেণর আমাের দহ দিkেণ িবদায়॥ 
e কথা uিনয়া িবদ া লািগলা ভািবেত। 
eত কিরলাম তব ুনািরন ুরািখেত॥ 
eকাn যদ িপ কাn যােব িনজ বাস। 
মার uপেরােধ থাক আেরা বার মাস॥ 
বার মােস মােস মােস য সবা পিতর। 
য নারী না কের তার িবফল শরীর॥ 
বার মােস সখু রামা uনায় িবsর। 
ভারত কিহেছ তােহ ভুেল িক সnুর॥ 
  

 
  
 

বার মাস বণন 
 

িক লািগয়া যাi যাi কহ হ। pাণনাথ। 
eiখােন বার মাস রহ হ॥ 

বার মােস ঋtu ছয়                লােক িতন কাল কয় 
কাল হয় e কােল িবরহ হ। 

কািকেলর কল িন                মেরর গনগিন 
pলয় মলয় গnবহ হ। 

মিজেব কমল kuল                সাজােব মলূার uল 
ভারেতর e বড় িনgহ হ॥ru॥ 

 
 

বশােখ e দেশ বড় সেুখর সময়। 
নানা uলগেn মn গnবহ বয়॥ 
বসাiয়া রািখব hদয়সেরাবের। 
কািকেলর ডােক কােম িনদােঘ িক কের॥1॥ 



 
 

 
 

জ  মােস পাকা আm e দেশ িবsর। 
সধুা ছািড় খেত আশা কের পরুnর॥ 
মিlকা uেলর পাখা aguru মািখয়া। 
িনদােঘ বাতাস িদব কােম জাগাiয়া॥2॥ 
আষােঢ় নবীন মেঘ গভীর গjন। 
িবেয়াগীর যম সংেযাগীর pাণধন॥ 
kােধ কাnা যিদ কােn িপঠ িদয়া থােক। 
জড়াiয়া ধের ডের জলেদর ডােক॥3॥ 
াবেণ রজনী িদেন eক uপkম। 
কমল kuমদু গেn কবল িনয়ম॥ 
ঝ নার ঝ নী িবdu ত চকমিক। 
দিখেব িশখীর নাদ ভক মকমিক॥4॥ 
ভাd মােস দিখেব জেলর পিরপাটী। 
কাশা চিড় বড়ােব uজান আর ভািট॥ 
ঝরঝির জেলর বায়রু খরখির। 
uিনব duজেন uেয় গলাগিল কির॥5॥ 
আি েন e দেশ duগাpিতমার pচার। 
ক জােন তামার দেশ তাহার স ার॥ 
নেদ শািnপরু হেত খঁu আনাiব। 
নতূন নতূন ঠােট খঁu uনাiব॥6॥ 
কািtেক e দেশ হয় কালীর pিতমা। 
দিখেব আদ ার মিূt aনnমিহমা॥ 

kেম kেম হiেবক িহেমর pকাশ। 
স দেশ িক রস আেছ e দেশেত রাস॥7॥ 

aিত বড় ug agহায়েণ নীহার। 
শীেত িবিহত িহত কিরেব িবহার॥ 
নতূন সরুস an দেবর duলভ। 
সেদ াধতৃ সেদ াদিধ রেসর বlভ॥8॥ 
পৗষ মােস িতন লাক ভােগ থােক দড়। 
িদনমান aিত al রািtমান বড়॥ 
স দেশ e সব ভাগ জানহ িবেশেষ। 

eবার করহ ভাগ য সখু e দেশ॥9॥ 
বােঘর িবkম সম মােঘর িহমানী। 
ঘেরর বািহর নেহ যi যবুজািন॥ 
িশিশের কমলবেন বধেয় পরােণ। 
মলূাuেল uলধণ ুকািমজেন হােন॥10॥ 
বার মাস মেধ  মাস িবষম ফাlguন। 



 
 

 
 

মলয় পবেন jােল মদন আguন॥ 
কািকলhu ার আর মরঝ ার। 
u  তru ম িরেব কত কব আর॥11॥ 
মধরু সময় বড় চt মধমুাস। 
জানাiব নানামত মদনিবলাস॥12॥ 
আপনার ঘর আর uেরর ঘর। 
ভািবয়া দখহ pভু িবেশষ িবsর॥ 
aসার সংসাের সার uেরর ঘর। 
kীেরােদ থািকলা হির িহমালেয়  হর॥ 
হািসয়া সnুর কেহ e যিুk সnুর। 
তঁi পােক বিল চল uেরর ঘর॥ 

aবাক হiলা িবদ া মহাকিব রায়। 
uর শাuড়ী sােন মািগলা িবদায়॥ 
িবsর িনেষধবাক  কেয় রাজা রাণী। 
িবদায় কিরলা শেষ কির যাড়পািণ॥ 
িবsর সামgী িদলা কিহেত িবsর। 
দাস দাসী িদলা সে  সন  বhuতর॥ 
মািলনী মাসীের মেন পিড়ল তখন। 
রাজাের কিহয়া তাের িদলা নানা ধন॥ 
ভারত কিহেছ সেুখ চিললা duজনা। 
কিহব কেতক আর মেয়র কাঁদনা॥   
 
  

 
  
 
 

   িবদ া সহ সnুেরর sেদশযাtা 
 
সnুর িবদ াের লেয়                    ঘের গলা h  হেয়  

বাপ মায় pণাম কিরলা। 
রাজা রাণী tu  হেয়                      পtুবধ ূ পৗt লেয়  

মেহাৎসেব মগন হiলা॥ 
রাজা guণিসnu রায়                     পলুেক পিূণত কায় 

সnুেরের রাজ ভার িদলা। 
সnুর আনnিচত                      লেয়  guru পেুরািহত 



 
 

 
 

নানামেত কালীের পিূজলা॥ 
সnুেরর পজূা লেয়                       কালী মিূtময়ী হেয়  

দmতীের কিহেত লািগলা। 
তারা মার দাস দাসী                শােপেত ভূতেল আিস 

আমার ম ল pকািশলা॥ 
bত হল pকাশ                            eেব চল sগবাস 

নানামেত আমাের tuিষলা। 
eত বিল jান িদয়া                       মায়াজাল ঘচুাiয়া 

a ম লায় বঝুাiলা॥ 
দবী িদলা িদব  jান                    duেহ হলা jানবান 

পbূ সb দিখেত পাiলা। 
দবীর চরণ ধির                           িবsর িবনয় কির 

dui জেন aেনক কািnলা॥ 
বাপ মােয় বঝুাiয়া                      পেুt রাজ ভার িদয়া 

duiজেন সtর চিললা। 
আনেn দবীর সে                       sেগেত চিললা রে  

রাজা রাণী শােকেত মািহলা॥ 
িবদ া সnুেরের লেয়                   কািলকা কৗtuকী হেয়  

কলাসিশখের utিরলা। 
iিতহাস হল সায়                         ভারত bাhণ গায় 

রাজা k চnd আেদিশলা॥ 
 
 

 
িবদ াসnুেরর কথা সমাp 
  


