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সমপাদকীয় 

         শৰতৰ শৱািল সৰা বতৰেত আই গাঁসানী দৱী গা মৰতৈল আেহ ভ ৰ পূজাভাগ হণ কিৰবৈল। ী ী গা দৱী বছৰত 

বাৰ আেহ ধৰা ধামৈল। এবাৰ বস  কালত বাস ী দৱী েপ আ  এবাৰ শৰত কালত আেহ শাৰদীয় গা দৱী হ। 

         ভাৰতীয় লাকসকেল নাৰী জািতক কবাটাও পত দশন কিৰেলও তম দশন হেছ মাতৃ পেটা। সেয় দৱতা 

সকলতৈক দৱীৰ ব না বা পূজা অচনাত ভাৰতীয ় লাকসকল বিছ অভ । নাৰী হেছ শি ৰ আধাৰ । নাৰীৰ অেজয় শি ত 

সকেলা বিশভূত নােহাৱাৈক থািকব নাৱােৰ। 

         গােদবীও মাতৃশি । গিত নািশনী, যশকািৰণী, ঐ য  বৰণী, শি দািয়নী আিদৰ আধাৰ বুিল ভ সকেল আৱাহমান 

কালেৰ পৰা পূজা অচনা কিৰ আিহেছ।। আনহােত দৱী গাক এশ আঠটা নােমেৰও ব না কৰা হয।় গা দৱী দশভূজা। এই 

দশভূজাৰ আন এটা তাি ক িদশ আেছ। িকযে়না ধৰা ধামত অসুৰ বধ কিৰবৈল দেহাটা িদশৰ পৰা দহটা শি ক আহবান কিৰিছল 

আ  সই দেহাটা শি ৰ সি িলত শি েৰ মিহষাসুৰক বধ কিৰিছল দৱী গায়। 

         আিজও আমাৰ সমাজত মিহষাসুৰৰ িনিচনা অেনক অসুৰ আেছ। িযেবাৰ অসুেৰ আমাৰ সমাজখনৰ সু তাত িব  ঘটাইেছ। 

এইেবাৰ অসুৰ বধ কিৰবৈলও আমাক ব েতা গাৰ েয়াজন হেছ, নহ' ল সাধু স সকল জীযা়ই থকা টান হ পিৰেছ। গিতেক মা 

গা তুিম আমাৰ দশত সদায ়িবৰািজ থকা গৈল আ  যাব নালােগ ৷ 

 সেয়েহ কেছা - 

গিত নািশনী আই মাতৃ গা 

িচৰিদেন তুিম আমাৰ লগত থাকা, 

তুিম নাথািকেল দেখান আমাক 

নব পী এই দানৱেবােৰ 

মািৰ কািট কিৰব শষ 

সেয়েহ আই কিৰেছা কাতৰ াথনা 

ক দমন কিৰ 

ভ ক ভালদেৰ পালন কৰা 

শাৰদীয় বতৰত তামাৰ আগমনত 

জগতত হওঁক শাি  িত া 

এেয ় াথনা আমাৰ 

জয় মা গা।। ◌ঃ◌ঃ◌ঃ◌ঃ 

                          

 



               1  

জনম লিভেলা বামুনুী গাঁৱত 

মাত ৃ সােণ ৰী িপত ৃ গৰাৰাম 

অিত খীয়া কৃষক পিৰয়াল 

তােত ভুেয় িডেল জনম ।। 

2 

িপতােৰ মাক ঢুকাল স েত 

মােৰা মােক গল অকালেত এিৰ 

িপতাৰ মাহীেয় হল খুৰী 

মাক আিনেল তৰ বছৰেটা িবয়া কিৰ ।। 

3 

েয়া মাউৰা মাউৰীেয় িবয়া পািতেল 

ভািব সংসাৰ সুখৰ কিৰম 

খুৰী মাকৰ ডাঙৰ লৰা বি  

যাতনা িদব ধিৰেল অসীম  ।। 

4 

িপতাৰ খুৰাক বু ৰাম 

লৰা িট ছাৱালী চািৰজনী 

এখন ভৰা সংসাৰৰ দািয়  

মূৰ পািত লেল িপতাই জানী ।। 

 

 

 



 

5 

িপতাৰ দউতাক আিছল আদ  

ি তীয় সংসাৰ পািতেল, 

আদ ই  লগত 

ন- ক সংসাৰ গিঢ়েল।। 

6 

আদ ৰ এথমা প ীৰ 

িপতা আ  পহী  িগিৰৱালা 

মাহী মাকৰ অত াচাৰ নাৱািৰ সিহব 

পহীক  িববাহ পাশত সমুাইিদলা।। 

7 

িপতা আিছল স েৰ পৰা 

খুৰা, খুৰী, মাহীেযক়ৰ লগত 

সই বােব মাহী মােক িপতাক 

নাম িনিদেয় স ি ৰ ভাগত।। 

8 

আমাৰ বংেশর থম আগমন 

মাৰ ককাই খেগনৰ 

মাৰ যাতনা কািঢ়েল িদেন িদেন 

দউৰ - ননদ যৱৰ।। 

 

 



9 

এিট- িট কিৰ িপতাই 

পািত িদেল িসহঁতৰ িবয়া 

িপতাক  মহৰ খুিটত  ৰািখ 

মাক যাতনা হল িদয়া।। 

10 

বু ৰ বৃহৎ পিৰয়ালেটাৰ পৰা 

পেদ পেদ পােল যাতনা 

তথািপও নপিৰল ভাগিৰ 

কিৰ ভগৱানৰ াথনা।। 

11 

এিট িটৈক  বছৰ বাগিৰল 

মাৰ কালাৈল  আিহেলা  মই 

িপতাই চ ােল মহৰ যুিট 

মাৰ ৱাস বদনাৰ খবৰ নপায।়। 

12 

বৰ ভূয়কপৰ িপচত 

মাঘ মাহৰ ওঠৰ িদনত 

বৃহ িত বাৰৰ দহ ঘিটবাড 

জ  লিভেলা জ া ন ত।। 

 

 

 



13 

ইংৰাজী 1951 চন 

১পিহলা ফ বাৰীত 

মাৰ জ িদন 

ৰাশী পিৰল িবি কত।। 

14 

ককাইৰ জনমৰ পাচ বছৰৰ িপছত 

মাৰ হল জনম 

মা - িপতাই ৰািখেল মাৰ 

মেহশ নাম।। 

15 

গণনা কৰাৰ ব ব া 

নািছল সই সময়ত, 

এেনেয় থেল নাম মেহশ 

সই মেত ৰাশী পােল িসংহত।। 

1 6 

িপচত গণনাত উিঠল 

নয়ন জ ািত নাম 

ৰািশ িবি ক 

সই দেৰ হল নাম।। 

 

 

 



17 

িদন বাৰ বাগিৰল মাহৰ বুকুত 

িদেন িদেন জিটলতা বািঢ়ল 

মাৰ জ ৰ ছমাহৰ িপছেত 

আমাৰ সংসাৰ ভািগল।। 

18 

অত িদেন ধিৰ ৰখা ঘৰ খিন 

চতুৰ বি েয় ভাগ ভাগ কিৰেল 

সা স ি  বুিল বি ৰ বািহেৰ 

এেকােক আমাক িনিদেল। । 

19 

নতৃক স ি ৰ ভােগা 

নপােল িপতাই 

খুৰাকৰ লৰােটাক 

কােনৈক স ি  পায।়। 

20 

আমাৰ সংসাৰ হ পিৰল 

এক িনঠ ৱা 

বুকুত ককাই আ  মাক ল 

িক কেৰ এিতযা়।। 

 

 

 



21 

িপতা ধম যুিধি ৰ অিত সৰল 

মা িনৰ ৰ িক  অিত বুি মিত 

িব পৰ মািতেল ৰাইজৰ 

কিবদাদাই কিৰেল যু িত।। 

22 

িবচাৰত মাহীমােক কয ়

িকদেৰ পাব স িতৰ ভাগ 

খুৰাকৰ সংসাৰ পুিহেছ অতিদেন 

তােৰ পাব লােগ এভাগ।। 

23 

ৰাইজত ৰায় িদেল 

কথােটা নােহাৱা নহয ়

খুৰাক সংসাৰ চ ািলেছ 

তােৰই হ ভাগ পায।়। 

24 

মােকা িদয়া য ণাৰ কথা 

িবৱিৰ কেল সমাজক 

ইমানিদেন ক  কিৰ 

সজােল ঘৰখনক।। 

 

 

 



25 

ইমান ক  কিৰ যিদ 

এেকােৰ ভাগ নপাও ঁৰাইজ 

টা চিলেৰ সেত কৈল যাও ঁ

হবই অধমৰ ৰাজ।। 

26 

অধম হেছ আিজ শি শালী 

পাওৱৰ ধমৰ পৰাজয ়

যুেগ যুেগ চিল থািকব িক  

ৗপদীৰ ব  হৰণ কথ ািত অেজয়।। 

27 

ধৃতৰা ৰ ৰাজসভাত 

পা ৱৰ স ুখেত 

পা ালীক কিৰেল কত অপমান 

ভী  িপতামেহা থািকেল িনমাত 

ৗপদীৰ সহায ়কেৰ মােথা কৃ  ভগৱােন।। 

28 

সকেলােৱ জনা উিচত 

ধমই আমাৰ পৰম স ল 

ৰাইজৰ ৰােয ়যােত 

ঃশাসেন আেন অম ল।। 

 

 



29 

ইয়ােক ক মই মই কিৰেলা িমনিত 

মাৰ ামী ধম যিুধি ৰ 

দি ণীৰ খ দিখও 

হ আেছ িনৰেৱ ি ৰ।। 

30 

ৰাইজৰ িবচাৰমেত পােলা আিম 

বি  মািটিখিন, 

গাই-গ  পথাৰৰ মািট 

িনিদেল এধািন।। 

31 

বাচন ব ন বুিলবৈল িদেল 

টৗ ও কৰচ িগলাচ এিট 

ভাত খাবৈল িদেল মােথান 

এেজাৰা কািহ বািত।। 

32 

িসংহ ভাগ বািচ লেল বি েয় 

আমাৰ ভাগত মােথা িসিখিন 

লৰা টাক বুকুত বাি  

পািতেল সংসাৰ খিন।। 

 

 

 



33 

মাৰ ছমাহেত যিতয়া আিম 

বেলেগ খাব লগা হল 

আগৰ জমা জিৰত নািছল এেকা 

সংসাৰ চেলাৱা সমস া আিহল।। 

34 

অধম সতূা হেনা দখাত বৃহৎ 

িছেগ সানকােল 

ধম সূতা দখাত স  

িনিছেগ কােনা কােল।। 

35 

ইয়ােক ভািব িপত ৃমাতেৃয ়

আগবােঢ ়জীৱন বাটত 

বেলগ হাৱাৰ পৰত কিবদাদাই 

আগবঢ়াই সহায়ৰ হাত।। 

36 

মািটৰ আধীয়া ল 

িপতাই  খিত কেৰ 

মাই বােৱ এিড ়চাদৰ 

এেনদেৰ আগবােঢ ়সংসাৰ।। 

 

 

 



37 

সংসাৰৰ খ ক  নুবুিজেলা এেকা 

তিতয়া আিম স  

নাম িলিখ িদেল পঢ়াশালাত 

েযা় ুলৈল আগবােঢ়া 

38 

সি য়া হেল মািটৰ চািক লাই 

পািৰ িদেয় মােয় ব াখন 

কাষত বিহ িপতাই 

িশকাই অ-আ ক ফলাখন।। 

39 

মা স ুিশিপনী কমত িন ণা 

সকেলােৱ বখােন সু ৰ কােপাৰ 

দূৰ দূৰনীৰ পৰা আেহ বপাৰী 

িনব এিড ়চাদৰ।। 

40 

মািটৰ চািকৰ িধিমিক ধামাক 

পাহৰত িপতাই পঢু়ৱাই 

মাই টকুৰাত সুতা কােঢ় 

আমাৰ ফােল কাণ িথয ়কৰায।়। 

 

 

 



4 1  

মা-িনৰ ৰ িক  ইন তুখাৰ 

এবাৰ চােল নলােগ  চাব বাৰ 

সকেলা ৰ যায় মনত 

যন কি উটাৰ ইনৰ ।। 

42 

এক বুঢ়ীৰ কাম 

ধানবােন চুেহ আম 

এেন িনপুনা আমাৰ মা 

সংসাৰত চিৰ ৰ হ আেছ দাম ।। 

43 

ভালদেৰ পিঢ়িব 

চিৰ  বজাই চিলিব 

িকহৰ আেছ ভয়, 

কােৰাঘৰত নযািব 

কােৰা ঘৰত নখািব 

আিমেয়ই খীয়া হয।়। 

44 

িবনা কামত কােৰা ঘৰত যাব নপাই 

লােক বা ভােব িকদেৰ 

কােৰা স ান নাথােক , িয িবনা কামত ঘূেৰ।। 

 

 



45 

খিলব নযািব, ঘৰেত থিকিব 

িপতাবাই পাঠ িশকাব 

মইেতা নপাও ঁআখৰিচিন 

চকু থািকও হেছা অ ।। 

46 

এিতয়ােহ বুিজ পাইেছা 

আখৰ িনিচনাই িক বােব ব থা 

তৰ বছৰ বয়সেত িদেল িবয়া 

নজািনেলা এেকা কথা।। 

47 

মা মিৰল স  কালেত 

আিম চািৰ ভনী 

মই ততৃীযা় কন া আমাৰ ঘৰৰ 

িপতাই আেন ি তীয় জনী।। 

48 

িপতাই বৰ আদৰ কেৰ 

আমাৰ সকেলািটেক 

নাম আিছল িব ু 

িপতাৰ কথা নাৱােৰা পাহিৰব 

দযত় আেছ এিতয়াও আ  

 

 



49 

িপত ৃমাতৃৰ িত ভি  থািকেলেহ 

ল'ৰা ছাৱালী িশ াত আগবােঢ় 

তােক ভািব িচি  পঢ়ােত 

মন িদয়া যােত ।। 

50 

িপতা ভালানাথ ধমত ভি  অপাৰ 

বাহ বতৰ কামত অিত িনপুণ 

িদনৰ কামবন শষ কিৰেযা 

সি য়া আমাৰ পঢু়ৱায় ।। 

51 

ককাই ভাই এেকলেগ পেঢ়া 

ব াত বিহ বিহ 

ককাই খেগেন নাৱােৰ পিঢ়ব 

তপৰাই জবাব  িদও হািঁহ ।। 

   52             

মাৰ পঢ়াৰ আ হ দিখ 

মা িপতা হয় খুচ 

ককাইৰ আ হ নেদিখ 

েযা় হয ় ব চ  ।। 

 

 

 



53 

ঘৰৰ িস ডাঙৰ ল'ৰা 

জিৰ ধিৰব লািগব বংশৰ  , 

িসেযা যাদ   হয ়পঢ়াত বয়া 

িক হ'ব আমােলাকৰ ।। 

54 

এইদেৰ েযা় িচ াকেৰ 

সংসাৰ খনৰ 

মাৰ জ  ৫ বছৰ িপছত 

দিখেল  বীেৰেণ পাহৰ ধৰাৰ।। 

55 

এিট িট কিৰ আিম হেলা িতিনিট 

পিৰয়ালৰ সংখ া বািঢ়ল 

যাৰ ঘৰ কাম িপতাই কেৰ খিত 

স  ভাই চাৱাৰ পাল মােৰই পিৰল ।। 

56 

ঘ ৱা কামত সহায় কিৰেল মাক 

অিধক এ চাদৰ পােৰ ধনাৱেক 

মাক সহাই কেৰা 

পইচা আজনৰ হেক ।। 

 

 

 



57 

এিদন িপতাই েযা়েক পঢ়াই 

সি যা় মািটৰ চািক লায় 

মই িদও উ ৰ ককাই নাৱােৰ 

তাৰ বােব িপতাৰ খং উিঠ  যায ়।। 

58 

িপতাৰ ক’ কই িসনকয় 

িপতাৰ উিঠল খং মূৰত 

উপায় নপাই িপতাই 

সুমায ়িদেয় চািক মুখত ।। 

59 

িস বৰ আেকাঁৰ গাজ 

নপেঢ়া যা - িক কৰ কৰ 

তেনহেল নপঢ়া যিদ 

হাৰৰ মিুঠেত ধিৰ ।। 

60 

িস বােল হ'ব িসেটা 

কিৰম হালৰ কাম 

তাৰ লগেত লগেহ 

পথাৰৈল যাম ।। 

 

 

 



61 

মাই বােল খািল খািল 

আখৰ িকটা িচিন লৱ, 

আখৰ কইটা জািনেল তাক 

কােনােৱ নাৱােৰ থিগব।। 

62 

ভবাহী  মািৰ কেল িস 

ভাগ  িয আেছ তােকেহ হ'ব, 

মাৰ াৰা খিত বািতত 

িপতােৰই সহায ়হ'ব।। 

63 

ককাই সহায় কেৰ িপতাক 

খিত পথাৰৰ কামঠাই 

মই কেৰা মাক সহায ়

সকেলা ঘৰৰ কাম  ছপায় ।। 

64 

এেখাপ এেখাপ কিৰ 

তৃতীয ় ণী পােলা 

বঁটা িবতৰণী সভাত 

নাটক কিৰেলা ঁ।। 

 

 

 



65 

মেলা ভাৰত কিলতা ছােৰ 

িলিখিছল এখিন নাটক 

িগিৰণক িদেল অন  চিৰ  

কৃষক পািতেল মাক ।। 

66 

নাটক চিৰ ত িগিতেন 

কৃষকৰ বুকুত িদেয় হািন, 

হানেটা হ'ল বিছেজাৰ 

বুক ুগ'ল িবদাৰী। 

67 

অিভনয়ত ভাল গােল ৰাইেজ 

বঁটা আগবঢ়ােল এটকা 

ম ত উিঠ ৰাইজক ণামী 

লেলা িসেটা টকা ।। 

68 

সই টকাই হ'ল মাৰ জীৱনত 

থম বঁটা পুৰ াৰ 

ভালদেৰ পঢ়া না কৰা 

ৰািখব পােৰা স ান মা- িপতাৰ ।। 

 

 

 



69 

পাঠশাল পাচ কিৰ শশৱ এিৰেলা ঁ

পােলা হাই লুৰ দউনা 

পঢ়াৰ স ল নাই 

িকদেৰ কেৰ পঢ়া না ।। 

70 

বামু ী হাই লু পিঢ়েল 

িদব লােগ মােহ মাচুল 

তােক  ভািব মা- িপতাৰ 

মন ভািগ পিৰল ।। 

71 

মই কেলা িচ া নকিৰিব 

িকবা কিৰ হ' লও মই পিঢম় 

ৰিচ শস ৰ খিত কিৰিব তহেত 

মই বজাৰত বিছম ।। 

72 

কমত কােনা লাজ নাই 

চাৰ কিৰেলেহ লােগ লাজ 

বজাৰত গ ব  বিছম 

িমিজব সকেলা  কাজ ।। 

 

 

 



73 

কমই ধম কমই সকেলা 

কমত লাজ নাই 

খ কিৰেলেহ বােল মুখ ভেৰ 

সকেলােৱ দেখান কয় ।। 

74 

এম - িভত পিঢ়েলেহঁেতেনা 

নলােগ ুলৰ িফজ 

হােলাগাও ঁ ল গ তােত পিঢ়ম 

হ'ব িসেযা িনজা ।। 

75 

খাজ কািঢ ়মােথান যাব লািগব 

অলপ বিছ দূৰত 

সকেলা সিহম সকেলা কিৰম 

কৱল পঢ়াৰ নামত ।। 

76 

এম -িভত হডমা ৰ আিছল 

নবীন ব ৱা থােক আমাৰ চুপাত 

যােগশ, দীপ েযা় ল'ৰা 

পেঢ় গ হােলাগাওঁত  ।। 

 

 

 



77 

ভােলই হ'ব মা াৰ ল'ৰা 

লগ ভােলই পাম 

িতিনও লগৈহ ুলৈল 

খাজ কািঢে়য যাম ।। 

78 

অৱেশ  িসহত মা াৰৰ ল'ৰা 

ভালৈক জাতা মুজা িপি  যাব 

যাম মই খািল ভিৰেৰ 

িকেনা মাৰ হ'ব ।। 

79 

িশল িটৰ কঁচা ৰা া 

থােক িশল পিৰ 

গজা খায ়আঙুলী ভােগ 

উখেহ মাৰ েয়া ভিৰ ।। 

80 

িসহঁত যায ় গেৰপ গেৰপ 

মই যাও ঁ লেৰলী 

িতিনও িক  লগহও ঁ

এবাৰ হেলও ঁগধূিল ।। 

 

 

 



81 

মা াৰ ব ৱাৰ ঘৰখন হেছ 

এখন আদশৰ পিৰয়াল 

পঢ়াই নাই সকেলা েত 

ঘৰৰ পিৰেৱশ বৰ ভাল ।। 

82 

মা াৰ ব ৱাৰ ঘনীেযেকা 

এলিগৰ হডমা ৰনী 

নাম হেছ প াৱতী 

ভাল িশ িয় ী আদশ গৃহীনী ।। 

83 

ল'ৰা ছাৱালী গঢ় িদয়াত 

মাতৃৰ হান আগত , 

স ুগৃহীনী আদশ নািৰ 

পাৱৈল টান ভাগ ত ।। 

84 

দীপ ব ৱা মাৰ লগত 

নাম িলিখেলা এেক াছত 

ইেটা পিৰয়ালৰ লগত থািকেল 

যাব পািৰম  আগত ।। 

 

 

 



85 

তােৰ কথা ভািব মই 

গিঢ়েলা স ক বিছ 

ই এখন ভাল িকতাপ িদেয ়

পিঢ়বৈল বািছ ।। 

86 

ব ৱা পিৰয়ালক অনুকৰণ কিৰ 

ব  কথা পািৰেলা জািনব 

খিতয়কৰ ল'ৰা মই 

িনিদেয ়কােৰা ঘৰত যাব ।। 

87 

মা াৰ ব ৱাৰ ঘৰৈল গ' ল 

মাই িনিদেয ়বাধা, 

তাৈল গ' ল িশিকব পািৰম 

িকছ ুনহ' লও আধা ।। 

88 

এবছৰ বছৰ কিৰ 

গ'ল িতিনবছৰ উকিল 

হােলাগাও ঁএম -িভ পাছ কিৰ 

পােলা হাই লুৰ ৱাৰ ।। 

 

 



89 

৬  মাহৈল এম িভ পিঢ ়

৪থত লগােলা হাই ুলত 

হিৰ শমা মা াৰ দাদাই 

নাম িলখাই িদেল াছত ।। 

90 

দাদা হেছ ুলখনৰ চেক  মা াৰ , 

কেৰ সকেলােৱ ভয় 

মাৰ ভােলই হ'ল িচনািক যিতয়া 

িকতাপ কাগজৰ পায ়সহায় ।। 

91 

ুলখনৰ মুৰ ী ধান িশ ক 

ছাৰ আদ নাথ চ ৱতী 

িচনািক কিৰ িদেয় দাদাই 

কেৰ ুলত নাম ভিত ।। 

92 

চ ৱতী ছাৰ িশ ািবদ এজন 

কেৰ সকেলােক সহায ়

মাছলু আধা কিৰ িদ মাক 

সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় ।। 

 

 

 



93 

লাইে ৰী পৰা িকতাপ িদেয ়

মাছলু কৰােল আধা , 

পঢ়া নাত যােত 

নহয় কিতয়াও বাধা ।। 

94 

স েৰ পৰাই মই আগত যাৱা 

কাম কিৰ ভাল পাও ঁ

সকেলা কামেত ভাগৈল 

আ হ দখুৱাও ।। 

95 

আ হ দিখ সকেলােৱ 

কেৰ অিত মৰম 

কােৰা বচন নেপলাও ঁ

তিতয়ােহ মৰম পাম ।। 

96 

হাই লুত পঢ়াৰ সময়ত 

িদেয় চ ৱতী ছােৰ চকু 

মা ৰ ব ৱাৰ ঘৰৈল িক  

মািৰথােকা মাঁক ু।। 

 

 

 



97 

এল- িপ ুলত মাক 

পািতেল চাফাই ী 

হাই লুেতা িববা হাৱাৰ 

পািতেলা মনত যু িত ।। 

98 

নাইনত থাকুেত পিঢ় 

ইেলকচনত িদেলা ভিৰ, 

সহ সাধাৰন স াদকৰ 

হেলা দাবীদািৰ ।। 

99 

আিছেলা আিম িতিনটা দল 

িবিপন ছে েটৰী মই সহকাৰী 

বাকী টা দলত ক 

িবিপন মেহশৰ ভাল যিুৰ ।। 

100 

িবপুল ভাটৰ ব যক়ৰাৈক সেব 

পােলা ভাল পদবীৰ স ান 

কাম কিৰ দখুৱাব লািগব 

তিতয়ােহ থািকব আমাৰ মান ।। 

 

 

 



101 

সহকাৰী িজ -এছ হ' লও 

িদেয ়ছােৰ মােকই আগ হান 

িবিপন মেহশ দয ়অিভ  

িবিপেন নকেৰ অিভমান ।। 

102 

গ টনাৰ পৰা সাৱধান িব াম 

কৰা কাম আগভাগৈল 

সৰ তী পূজাৰ পৰা ৰভা সজাৈল 

ভাগলও ঁআগেত গ ।। 

103 

িহচাপ িনকাছৰ নাই হৰেফৰ 

আিম য়ং সৱক 

যং় সৱকৰ  কতব  মহান 

সৱা কৰা দশক ।। 

104 

৭মত পেঢ়ােব আৰ- এছ-এক িনেল 

িবিপন কিলতাই মাক 

সইিদন ধিৰ ত লেলা 

সৱাকৰা সমাজক ।। 

 

 

 



105 

এইেবাৰ কাম কিৰেলও 

মূখ  কাম হ'ল পঢ়া 

ছা  জীৱনেত এেকা নাথািকল 

বৃথা জীৱন গঢ়া ।। 

106 

মা াৰ ব ৱাৰ যােগশ ল'ৰা 

গােন বাজনাই পঢ়া নাই আগবঢ়া 

তওঁৰ পৰা িশিকেলা ঁমই 

কিবতা গ  িলখা ।। 

107 

কবৈল গেল সািহত  চচাৰ 

থম  তও,ঁ 

কলমৰ সাঁৱাদ 

তওঁৰ পৰাই পাও ঁ।। 

108 

ভ  মানত থােকা ওলাল কিবতা 

ফাফ  কিলতাৰ িবেয়াগৰ 

বািত পহীৰ িহয়াভগা 

ব িথত কাে ানত ।। 

 

 

 



109 

বািত পহীৰ িহয়া িবদাৰক 

িকেয কাে ান িপত ৃিবেয়াগৰ, 

তেন দৃশ ই শ কেৰ দয় 

জ  িদেশেমাৰ থম কিবতাৰ ।। 

110 

অ  িস   বদনাৰ 

িলিখেলা থম কিবতা 

লাজৰ নেদখুৱােলা বােক 

সই ভাৱ িকটা ।। 

111 

কিবতা িলিখেল বা  

কােন বা িক কয ়

মনৰ কথা মনেত ৰািখ 

পুেত পুেত থয় ।। 

112 

ৰ কা  বজ ছােৰ িক  

ইেবাৰ িদশত িদেয ়উৎসাহ 

িলখােবাৰ ছাৰক চাবৈল িদেল 

িদেয় মৰ সাহ ।। 

 

 

 



113 

ছাৰৰ উৎসাহ মােগশ কাৰ মাগদশন 

হ'ল মাৰ জীৱনৰ িলখিনৰ ভিট 

িকবা এটা িলিখেল িদওঁ 

েযা়েক চাব আগেভিত ।। 

114 

যােগশ কা বিছ ডাঙৰ নহয় 

ানৰ ভা াৰ অপাৰ , 

অনুকৰণ কিৰ আগবািঢ়েলা 

কিবতা গ  িলখাৰ ।। 

115 

থম গ  মাৰ আেলাকত ওলাল 

িবধাতাৰ িলখন বুিল 

চন আিছল িসেটা 

উৈনশ সাত িত ।। 

116                

এটা টা কিৰ িলিখেলা 

অেনক গ  কিবতা 

পঠাও ঁবাতিৰ কাকতৈল 

িকবা যিদ কাশ পাইেছও 

নপাও ঁ দখা কেতা ।। 

 

 



117 

গাঁৱৈল বাতিৰ কাকত আেহ 

মা  ই িতিনখন সেযা গধূিল পৰত 

সইখন চাবৈল হতা ওপৰা লােগ 

ডাঙেৰ চাই আগত 

নপেৰ য আমাৰ ভাগত ।। 

118 

এিদনাখন আেলাকৰ পৰা এজন 

মানুহ গ'ল আমাৰ ঘৰত , 

মই িলখা কথােবাৰ পিঢ় 

আশা িদেয় ছেপাৱা কাকতত ।। 

119 

ভাল লািগল ঈ ৰেযন আিহল 

িব ৎ ৰ ন দাস আিছল নাম 

কেনৈক বা  িলখিন বাৰ 

অকািশত পত পাম ।। 

120 

ডাক যােগ মগােলা আেলাক 

জাতীয়তা বািছ সা ািহক কাকত 

বছেৰকত িদব লােগ অলপ টকা 

আিহ থািকব কাকত ডাকত ।। 

 

 



121 

সেয ়লািগেলা মই 

আেলাকৰ াহক অিভযানত 

 পইছা পাম বাইেদও দিখব 

মাৰ িলখিন কাকতত ।। 

122 

হাফেপট টা িপি  গােঁৱ গাঁেৱ 

ঘূেৰা বাতিৰ সং হত 

কােকা এেকা নকও ঁ

থােকা আ  গাপনত ।। 

123 

িলখা পঢ়াৰ আ হৰ বােব 

মািট কােটা ব ৱাৰ ঘৰত, 

িযেয়ই নহওঁক লােগ মাক িশ া 

এই জীৱন বাটত ।। 

124 

এইদেৰ চােপ চােপ যাও ঁআগবািঢ় 

কলম লেলা হাতত তিুল 

সকেলা বাতিৰ ল পঠাও ঁ

কাশ হাৱাৰ আশা বুটিল ।। 

 

 

 



125 

বহািগ বুিল কিবতা এিট 

ওলাল নতুন অসমীযা়ত 

বজ ছােৰ খবৰেটা িদেল 

আিহ আমাৰ াছত ।। 

126 

িক য ভাল লািগিছল িসিদনা মাৰ 

নাৱােৰা বুজাব কােকা, 

নতুন অসমীয়া বাতিৰেয় 

সাদিৰেল মাৰ কিবতােকা ।। 

127 

লিভেলা পৰম তিৃ  

মাৰ অ ৰত, 

বাস কৰা দৱী সৰ তী 

মাৰ দযত় ।। 

128 

বীেৰনৰ পাছত আিহল ি েজন 

চতুথ ভাতৃৰ আসনৈল, 

ঘৰত এজনী ছাৱালী নাই 

মাক সহায ়কিৰবৈল ।। 

 

 

 



129 

ঘৰৰ কাম সম  কিৰ 

মাক িদও সহায় কিৰ 

ভাত ৰাে া , কােপাৰ ধুও ঁ

আ  বািহ বন কিৰ ।। 

130 

আিছল বি  খুৰা 

অিত টঙৰ কিৃতৰ লাক 

মাৰ কথা লগায ়ককাই 

হালেবাৱাত দেখান সহায ়নকেৰ তাক ।। 

131 

এইদেৰ ফটুলাই ককাই খেগনক 

িস িচধা বুিজ নপায ়এেকা 

খুৰাৰ অ ৰত মাজত 

িক বাি  আেছ অিভ সি ৰ সােকা ঁ ।। 

132 

খুৰাৰ কথা িন জদ ধেৰ িস 

মেয়া যাব লােগ হালত 

হ'ব বুিল সাদিৰেলা 

ভয় নাই মাৰ কামত ।। 

 

 

 



133 

হালেতা যাম ম’ তা যাম 

নচিলবা  আনৰ বুি ত 

িকবা কাম থািকেল মাক ক'বা 

তেহ থািকব শাি  ঘৰত ।। 

134 

আনৰ কথাত চিলেল িক  

অশাি  ঘৰৈল আেহ 

চািৰ ভাই হেলা যিতয়া 

সু ভা পােল িচপৰাং মািৰব   আেন ।। 

135 

আমাৰ মা-অিত বুি  মিত 

িনিদেয ়কােকা আশয ়

সকেলািটৈল িদেয ়চকু 

কােৰা এেলাভনত যন নাযায ়।। 

136 

ভাগত িনিদেল গ  এিটত 

বেলগ হাৱাৰ পৰত 

লাওপঁাৰাৰ পৰা আিনেলা কাঢ়লী 

ঊৈনশ ৬২ চনত।। 

 

 

 



137 

হেৰণ শমা দাদাই পাইিছল 

চউৰী এিট দানত 

তােক হাত কিৰ আিনেলা 

গ িপতাৰ লগত ।।              

138  

পাত টকােত িকিনেলা কাঢ়লী 

গ  বুিল আমাৰ িসেটা 

মৰম কিৰ ডাঙৰ কিৰেলা 

তাৰ বংশ আেছ এিতয়ােতা ।। 

139 

এিটৰ পৰা বািঢ়ল গ  

হ'লৈগ চািৰ গাহািল 

কৃপাৰ সাগৰৰ পােলা কৃপা 

চােল অলপ চকু মিল ।। 

140 

আিজও আেছ তােৰ বংশ 

আমাৰ বামু ী গৃহত 

িনিদেলও বেলগ হাৱাৰ পৰত 

মূৰ যওঁ সেৱ ভগবানৰ চৰণত ।। 

 

 

 



141 

গা ধুই সদায ়মা- িপতাই 

ভগবান কেৰ আৰাধনা 

চাৱা ভ ুচকু মিল এবাৰ 

িকয ়িদয়া খ যাতনা।। 

142 

তুিম কৃপামই তিুম দযাময ়

তুিম সদান  

তামাৰ কৃপা অিবহেন ভ ু

ক'ত আিহব আন  ।। 

143 

তুিমেয় পৰম ব ু 

তুিমেয় আিট  

তুিমেয় কৰা িবনাশ 

শ  হৰণ  ।। 

144 

চািৰ পু ৰ জনম িদলা 

তুিম জগত পিত 

তামােত শৰণ লেলা 

আিম মূঢ়মিত ।। 

 

 

 



145 

তামাৰ দযা়ৰ বািহেৰ ভ ু

নাৱােৰা চিলব আিম 

হ জগদী ৰ িপতা ৰ 

যাম তামাৰ চৰণ চুমী  ।। 

146 

নালােগ ঐ য  িবভিূত মাক 

লােগ মােথা তামাৰ চৰন ধূিল 

কাতেৰ যািচেছা মধ ুসুধন 

িদয়া য চৰণ তিল ।। 

147 

তামাৰ কৃপায় আমাৰ স ল 

তামাৰ আশীষ আমাৰ মাগন 

তামাৰ কৃপা িভ া পােশ 

নভােগ আমাৰ মন ান ।। 

148 

তুিম য আমাৰ কৃত ব ু 

দয়াৰ পাইৰ এই জগতৰ 

তামাৰ বািহেৰ নাই কেৱা 

সাৰিথ আমাৰ জীৱনৰ ।। 

 

 

 



149 

িকদেৰ িদয়া পাহৰ ভ ু

আমাৰ সংসাৰত 

সকেলা ব ৱ া আেছ 

কৱল তামাৰ মনত ।। 

150 

চকু মিল চাৱা মােথান এবাৰ 

হ ভ ুদয়াময় 

নাই পুিজব  আমাৰ স ল 

আেছ এখন উকা দয ়।। 

151 

খািল হােতেৰ াথনা কিৰেছা 

আিম ম খ মিত 

তামাৰ সহায ়অিবহেন 

নাই আমাৰ গিত ।। 

152 

বীেৰণ- ি েজন ডাঙৰ হ'ল 

আিহল েণ ৰ মা মত 

দি ণা মাত ৃহ'ল পা ৱৰ 

উিঠল জনৰব গাঁৱত ।। 

 

 

 



153 

মাক মােত দি ণী বুিল 

জনম পু ৰ দি ণ পাৰত 

িপতা উ ৰ পৰীযা 

থােক বামু ী গাঁৱত ।। 

154 

দি ণ পাৰাৰ বৰবাহৰ গাঁৱত 

জনম হাৱা বােব 

দি ণী বুিল উপাধীেৰ 

মােত গঁঞা সেব ।। 

155 

কােনােৱ কয ়দি ণী বুিল 

কেৱ ডােক দি ণী বাই 

স  বােৰ মােত সকেলােৱ 

বুিল ডাঙৰ মাই ।। 

156 

আগেত কেছা খুৰাৰ 

বৰ চলািহ কথা 

িস দেখা ঘিূৰ ফেুৰ 

তাৰ নলােগ বথা ।। 

 

 

 



157 

এিদন ককাই হালবান িনেল 

আগত বাৰীৈল , 

ুলৰ বল পিৰেল িক  

দৗিৰ িদম ঘৰৈল ।। 

158 

আিম ডাঙৰ হ আিহেলা 

এিট িট কিৰ 

েণ ৰ হ'ল প িল 

আগবােঢা ়হােত হােত ধিৰ ।। 

159 

নাই আমাৰ ভাগত ভনী 

গােটই কইটাই ল'ৰা 

বাকীেবাৰ লগাই হাঁহাকাৰ 

িকছমুানৰ িহয়া ধৰফৰা । 

160 

সংখ া বািঢ়ল বাজাও ঁবািঢ়ল 

বািঢ়ল মা-িপতাৰ িচ া 

িকদেৰ চলাও ঁএই সংসাৰ 

আিহ পেৰ ঃিচ া ।। 

 

 

 



161 

মা-িপতাৰ ক ৰ নাই সীমা 

িদেন িনশাই কাম কেৰ 

এেনৈকেয় আমাৰ সংসাৰ 

খৰ মােজেৰ চিলব ধেৰ ।। 

162 

এিদনাখন ককাইেয ়কেল 

যাও ঁবল হালবাবৈল 

িবনা িতবােদ মাৰ খাৱাৰ ভযত় 

িপেচ িপেচ গেলা গ ।। 

163 

হাল বাই আেছা যিদও 

কানখন আেছ ুলৰ বলত 

বলৰ কাব িন য়াও ঁবুিল 

ককাই দউক িদেলা মাত ।। 

164 

িস কেল ৰহ চান ৰহ 

আ  অলপ সময ়বা 

আিজ ুলৈল নগেল হ'ব দ 

হালখনেক বা ।। 

 

 

 



165 

মাৰ ভাগৰ হালিখিন 

মািৰিদেলা তাক 

ুলৰ সময় হেছ 

পটেতা লািগেছ ভাক ।। 

166 

এই বুিল ক মই 

হাল এিৰ িদেলা 

খঙত কাৱেত িস 

িপিঠত িদেল ল  ।। 

167 

আই ঐ মাই ঐ বুিল 

ঘৰৈল বুিল িদেলা লৰ 

চােচান মা ককাই কাবাই 

িক কিৰেল িপিঠত ।। 

168 

মৰেমেৰ মাই কেল 

িস অিত মু খমিত 

আনৰ কথা িন িন 

লগাইেছ লিট ঘিট ।।          

 

 

 



169 

আহকেচান আিহ হালবাই িস 

কাৱত িছিঙম িপিঠখিন 

ডাঙৰেটা হও নুবেজ িকয ়

ুলৰ সময় িখিন ।।   

170 

িসিদনাৰ িপিঠৰ কাব 

আিজও আেছ মনত 

কপালৰ িলখন িসেটা 

ভােবা মই দযত় ।। 

171 

সময় বাৰ গেয থািকল 

তিতয়া মই াছ এইটত 

ৰাখীব ন সময ়

িমিটং আেবিলপৰত ।। 

172 

কুঁিহয়াৰৰ আগিদব আেছ 

যাব নাৱাৰা কৈলৈক 

কঢা় অডাৰ ককাইেদউৰ 

যাও ঁমই কেনৈক ।। 

 

 

 



173 

বুি  পােলা মাৰ ভাগৰ কামিখিন 

যিদ কিৰ িদও মই , 

িমিটংৈল যাৱাত 

নহ'ব কােনা ভয ়।। 

174 

পৰ ভাগেত মই গেলা পথাৰত, 

কুঁিহয়াৰ আগ পুিটম বুিল 

শষকিৰ মাৰ কাম 

সভাত উপি ত হেলা আেবিল ।। 

175 

এইদেৰ নানা ক  কিৰ 

চিলবৈল ধেৰা , 

গা পূজাৰ সময ়

মৰাপাটৰ কাম কেৰা ।। 

176 

স  স  মৰাপাট গছ 

পথাৰত আিম কােটা 

মৰাপাট হাৱাত 

বপািৰক মােতা ।। 

 

 

 



177 

সইেবাৰ িবিক 

ধন কেৰা জমা 

গা পূজাৰ সমযত় 

খৰচৰ নাই সীমা ।। 

178 

মা স ুিশিপনী 

ঘৰেত বােৱ কােপাৰ 

তােৰ চালা বনাই 

গা পূজাত ।। 

179 

এবাৰ হেনা আমাৰ 

বৰ অভাৱ হিছল 

তােমালৰ পুিল িবিক 

গ ী িকিন িদিছল ।। 

180 

গ ী আ  গােমাছা 

আমাৰ পূজাৰ ছ 

ই ককাই ভাইৰ 

নাই ধুন পছ ।। 

 

 

 



181 

ককাইেদউ আ  মই 

মােথান আিম টা ল'ৰা 

গ ী গােমাচােৰ 

লগাও ঁলৰা ঢপৰা ।। 

182 

িয িদেয ়মা- িপতাই 

তাত খদ নাই 

খ কিৰ িকেটা হ'ব 

তাৰ নাই উপায ়।। 

183 

খৰ মােজেৰ 

পােলাৈগ মি ক 

পৰী াত িক কিৰব পােৰা 

সইেতােহ সিঠক ।। 

184 

স েৰ পৰা আিছল প 

গান বাজানাত মাৰ 

কিব দাদা েয়াজক হ'ল 

খুিলেল গান পািটৰ ।। 

 

 

 



185 

িভতৰত চেল নাচৰ আখাৰা 

িনিদেয় আমাক চাব , 

বৰৰ ফােকেৰ চাই চাই 

বািহৰত নাচৰ লগাও ঁতা ৱ ।। 

186 

বািহৰত মাৰ নাচ দিখ 

কেৰ চকৰণ মাক 

মনেটােৱ িভতেৰ িভতেৰ কয় 

িসেয় বা  হওকঁ ।। 

187 

যা াৰ দলত ফিুল িক হ'ব তাৰ 

পঢ়া দেখান নহব জীৱনত 

পঢ়াই হ তাৰ মুখ  ত 

মই কয ়ৰািখিব মনত।। 

188 

স ম মান নাটক কিৰেলা 

িদেল নািৰৰ বশ 

পুৰ াৰ আিনেলা নাটক কিৰ 

ল পাগলীৰ ভশ ।। 

 

 

 



189 

নািৰৰ চিৰ ত অিভনয ়কিৰ 

মই নাম কামােলা 

অিভনয ়ভাল হাৱা বুিল 

মনেত সে াষ লিভেলা ।। 

190 

তিতয়াৰ িদনত নাটক কিৰব 

নােহ কােনা ছাৱালী 

বদনামৰ ভযত় অিভভাৱেক 

িদেয ়িবিধ পঠালী ।। 

191 

সই বােব মিহলাৰ ভাও ঁ

ল'ব লােগ লৰাই 

পু েষই কিৰব লােগ 

তাৰ বািহেৰ উপায ়নাই ।। 

192 

এবাৰ গা পূজাৰ সময়ত 

মানুহ আিহল জ ািতকলাৰ 

মাক লােগ নাটক কিৰব 

মা-িপতাৰ ওচৰত লগায ়িভৰ ।। 

 

 

 



193 

নাটক আিছল কিল  িবজয ়

মই হেলা ৰাজকুমাৰী 

চ না নামৰ চিৰ ত 

অিভনয ়কিৰেলা িহযা় উজাৰী  ।। 

194 

জাউৰী জাউৰী আেহ 

মাৰ অিভনযৰ় বােব 

ভালপােল  আমাৰ নাটক 

দিখ সকেলােৱ ।। 

195 

পুৰ াৰ পােলা অেনক 

চ লাৰ অিভনয়ত 

আন ৰ জাৱাৰ উেঠ 

মাৰ িহয়াত  কামত ।। 

196 

যা া পাটীেয ়নহয় 

কােৰা আিম একাংিককা 

যােগশ ব ৱা িলেখ 

আমাৰ বােব নািটকা ।। 

 

 

 



197 

উদীয়মান পিুথ ভৰাল গিঢে়লা 

উদীয়মান যুৱক দেল 

ি তীযে়টা পিুথভঁৰাল গঢ়াত 

ত ণ সংঘই হাহাকাৰ লগােল ।। 

198 

গাঁৱত টা পুিথ ভৰাল 

থািকেল নহয় এেকা 

আিম ত ণ সংঘেৰই 

স থািৰত কিৰব ইয়ােকা ।। 

199 

আমাৰ দল স থািৰত হ'ল 

উদীয়মান নৱেজ ািত সংঘ পত 

একাংিককা  কেৰা , যা াপািট কেৰা 

আিম হেলা সবােৰ আগত ।। 

200 

জ ািত কলাই নাটক কিৰেলও 

নাম নাই িসহতঁৰ 

সকেলােৰ মেুখ মেুখ 

কৱল উদীয়মানৰ ।। 

 

 

 



201                                      

ইেটা দেল টােন িসেটা দেল টােন 

মাক নাটক কিৰবৈল 

কাক কম বিছ কেৰা 

ধিৰেলা ভািববৈল ।। 

202 

নাটক কিৰ শ  পাহাতৈক 

নাটক নকৰাই ভাল 

সংঘৰ কাম কিৰেল দেখান 

জীৱন হয ়িনমল।। 

203 

সংঘই িদেয ়মহান িশ া 

চিৰ  িনমাণৰ 

চিৰ ই আচল ধন 

মানৱ জীৱনৰ ।। 

204 

আ া সমিপেলা 

আৰ:- এছ কামত 

িবিপন কিলতা হ'ল 

মাৰ লগত ।। 

 

 

 



205 

েযা় ব ু সংগঠনত লািগ 

গাঁেৱ গােঁৱ ঘূেৰা 

িহ ু ৰ িবচাৰ কিৰ চাৰ 

ঠােয ়ঠােয ় িম ফেুৰা    ।। 

206 

আমাৰ েযা়েৰ যুিৰ দিখ 

সকেলােৱ বৰ ভাল পাই 

সকেলা েত আিম েযা়েৱ 

লাকক কেৰা সহায় ।। 

207 

আমাৰ দলৰ িলডাৰ 

হ'ল শৰৎ চ  কিলতা 

সকেলােৱ মােন ভেয়া কেৰ 

ৰািখ সেব ভ তা ।। 

208 

অ লেটাৰ িভতৰত িসেয়ই থম 

আৰ-এছ-এছৰ কমী 

মালদহত গ ইিনং 

তাক মািন চেলা সেব আঁিম ।। 

 

 

 



209 

আৰ-এছ-এছৰ আিম প মূি  

শৰৎ ৰােমা িবিপন অ ন 

সবােতাৈক মই বয়সত স  

প মমি ত মাৰ ান ।। 

210 

বয়সত স  হেল িক হব 

কমত আগ ভাগ পাও ঁ

িবিপন মমেহশক কেৰ িব াস 

সকেলােৰ  ই মন িজিক য়াঁও ।। 

211 

গা পূজাৰ সমযত় আমক 

প াযে়ত ভেলি যাৰ কেৰ 

আমাৰ েযা়েৰ িক  

মিহলাৰ ফালেটােহ পেৰ ।। 

212 

তিতয়া আিম পেঢ়া 

াছ চেভনত 

বাল  কালত পৰা চলােছা 

সামািজক জীৱনত ।। 

 

 

 



213 

সমাজৰ কাম কিৰ 

লােগ বৰ ভাল 

েযা় ঘূেৰা দপদপাই 

কিৰ ইফাল িসফাল ।। 

214 

এিদন চ ৱতী ছােৰ সুিধল 

আমাৰ জীৱনৰ ল  

সমাজ সৱাই মাৰ ত 

জীৱনৰ হ'ব ল  ।। 

215 

স েত মািতিছল মাক খুৰাই 

এম-এল-এ বুিল 

নজােনা কিতয়া কিলয়াব 

সই মহান বাণী ।। 

216 

িক য আিছল িযেবাৰ িদন 

ভািব লােগ মজা 

নপাও ঁিবচািৰ আিজ 

িসেবাৰ মেন সজা ।। 

 

 

 



217 

এইদেৰ পাৰ হ'ল মাৰ 

ুলীয়া জীৱন 

মি ক পাছ কিৰ 

পােলা যন নৱ াণ ।। 

218 

মা-িপতা সৱােৰ িচ া 

িক কিৰব ই 

নাটক সংঘ কিৰ দেখান 

সময়েবাৰ কটাই ।। 

219 

মি ক টা পাছ কিৰেলা 

নািছল িডিভজন মাৰ 

সকেলােৰ িচ া কিমল 

আমাৰ ঘৰখনৰ ।।   

220 

মি ক পাছৰ িপছত 

লািগল িচ া একা 

কেলজত িকদেৰ পিঢ়ম 

নাই টকা িসকা ।। 

 

 

 



221 

ছাৱালী িবচােৰাঁেত ছয় ন াৰত 

জ  হ'ল িদলীপৰ 

ল'ৰাৰ সংসাৰ িজিলিকল 

হ'ল বৃহৎ সংসাৰ আমাৰ ।। 

222 

ুলীয়া জীৱন কািহনী 

সামিৰেলা ইমানেত 

চমুৈক বুটিলেছা জীৱন বৃ া  

িলিখেলা কিবতা ছ েত ।। 

223 

বদনা ভৰা ুলীযা় জীৱন 

ইমানেত এিৰেলা ঁ

কেলজীয়া জীৱনৰ কথা 

আৰ  কিৰেলা ঁ।। 

224 

মি ক পাছ কিৰ লািগল হাহাকাৰ 

এ  িমচন ল'বৈল নাই ধন 

িকদেৰ দখা পাম কেলজ 

ভাৰা া  হ'ল মাৰ মন ।। 

 

 



225 

ৱালকিুছ কেলজত 

নাম িলিখেলা 

িবিপন সেত 

কেলজত গেলা ।। 

226 

িবিপেন িপে  লংেপট 

মই িপে া ধুিত 

তাৰ ৩২ টা বুটামৰ লংেপট 

দিখ খায় িবচু িত ।। 

227 

িবিপনক িটপ টপ দিখ 

নতুন ৰিল চাইেকেলেৰ 

মই জংেকা পংেকা 

ধুিত চালা জােৰ ।। 

228 

ধুিতৰ ডৱল পছ 

মােৰা মাৰাঠী াইলত 

ল'ৰা বােৰ দিখ মাক 

িনেল মািত আঁতৰত ।। 

 

 

 



229 

মৰ িভতৰত ধিৰ অকেল 

িকবা িকিব দেখান সুেধ 

লাগ বা  নাই িদেয় ধমিক 

কিৰ জেধ মেধ ।। 

230 

কথা সুিধ ধুিত িদেল খুিল 

সিহেলা মই িনৰেৱ 

িতবাদ কিৰেল জাঙুৰ খাই উেঠ 

তওেঁলাক সেৱ ।। 

231 

এইদেৰ কেলজৰ থম িদনত 

িদেল সেৱিমিল আমিন 

ভািবিছেলা িদও ঁ নিক 

িসহঁতক এশকিন ।। 

232 

িপছতেহ গম পােলা 

িসেবাৰ হেনা িকবা ৰিগং 

কেলজ বাৰত িচিনযৰ় বােৰ 

এইদেৰ কেৰ ইিতিকং ।। 

 

 

 



233 

নৱাগত আদৰণী সভাত 

নামিদেলা ভাষণ িদয়াত 

কম সকেলা িবৱিৰ 

ধুিতত ধিৰ িদয়া আঘাত ।। 

234 

সময়ত আিহ পিৰল 

ভাষণ িদবৈল মাৰ নাম 

সবম নম াৰম বুিল 

জনােলা ঁ ণাম ।। 

235 

িবৱিৰ কেলা মই 

অসমীয়াৰ অিভমান 

জাতীয় পাছাকৰ আিজ 

িকয ়হয় অপমান ।। 

236 

ৰিগংৰ নামত যিদ 

ছা ই খুিল িদেয ়ধুিত 

িবদ াথী কালেত িকয ়

িনিচেনা িনজ জািত ।। 

 

 

 



237 

ৰিগংৰ নামত চিলেছ 

কত অপ সং িৃত 

অসমীয়া সেৱ দেখান 

িনিচেন িনজা কৃি  ।। 

238 

অসমীয়া সাজ পাৰ অসমীযা় মন ান 

অসমীয়া বশ কেলজীয়া কালেত 

িশ া হণ কিৰ 

লাৱা উিচত ভাৱােৱশ ।। 

239 

নাই আে প মাৰ 

িস সৱৰ িত 

িয বাৰ ধুিতত ধিৰ 

কিৰেল লিট ঘিট ।। 

240 

জাতীয ়চিৰ ৰ অভাৱ হত ু

কিৰেছ তেন কাম 

আহাসেব িমিল জািতৰ 

অিভমান ৰ া কিৰম  ।। 

 

 

 



241 

ভাষণৰ িপচত সকেলােৱ 

বাঃ বাঃ িদেল 

গাৱেতা িসংহ থােক 

সেৱ ভািৱেল ।। 

242 

ধন বাদ তুিম ভাই 

গাঁৱলীয়া ছা ৰ গৗৰৱ 

ধনীসেৱ ভােব 

আিম নহয ়মানৱ ।। 

243 

ৱালকিুছযা ল'ৰা বাৰ 

থােক টাউনীযা াইলত 

তও ঁিবলােক ভােব আমাক 

বুিল গাঁৱলীযা় ভতূ ।। 

244 

ামীণ বািস া ছা েবােৰ 

পােল ল সাহসৰ 

সেৱ িমিল মাত িদেয ়

ব ু বািঢ়ল মাৰ ।। 

 

 

 



245 

এইদেৰ বছৰ খািনক 

গ'ল কেলজী জীৱনৰ 

িশ ক ছা  সবােৰ 

মাহ আিহল মনৰ ।। 

246 

িক  খৰ িদেন নিৰেল মাক 

িদন আিহ পিৰল ফমিফলাপৰ 

ভােল িখিনও দেখান যাগাৰ 

লািগব মাক ধনৰ ।। 

247 

বাদিদেলা ধনৰ অভাৱত 

পৰী ণ িদয়াৰ 

ভািবেলা শষ মাৰ 

জীৱন কেলজৰ ।। 

248 

তিতয়া আিছল 

বৰেপটাত উপিনঠােন 

জনসংঘত ভি  হ 

বৰেপটাৈল কিৰেলা গমণ ।। 

 

 

 



249 

জনসংঘৰ াথী আিছল 

খনী  ব ৱা 

দীপ হােটলত আমাৰ 

থকা খাৱা লাৱা ।। 

250 

কংে ছ াথী আিছল 

ফখ ি ন আিল আহেমদ 

তওঁৰ িব ে  চলােলাৈগ 

িনবাচনী চাৰ সে দ ।। 

251 

সেয ় মাৰ জীৱনৰ থম 

ৰাজনীিতৰ চাৰ অিভযান 

নাই কােনা িচ া ভাৱনা 

পৰী াৰ ণ গান ।। 

252 

মধুকৰ জী িলমােয 

আৰ এছ-এছৰ চাৰক 

িনবাচনী কায ালয়ত 

মাক দিখ হ'ল হতবাক ।। 

 

 

 



253 

িকয ়আিহলা পৰী া িদব এিৰ 

এই িনবাচনী কামত 

পৰী া িনিদয় নিক 

িকৈহেছ মনত ।। 

254 

সকেলা কেলা মই 

তওকঁ িবৱিৰ 

ধনৰ অভােৱই 

হেছ মাৰ লগৰী ।। 

255 

িটক আেছ পৰী া িদয়া 

িফজ িদম মই 

আেলাকৰ াহক কিৰ 

িদয়া টকা ঘূৰায় ।। 

256 

পৰী া িদেলা যিদও 

অথৈনিতত কম পােলা 

এবছৰ কালেমাৰ 

এেনেয় িত কিৰেলা ঁ।। 

 

 

 



257 

এই বছৰৰ পৰাই মাৰ 

আৰ  হ'ল নতুন জীৱন 

সংঘৰ কাম কিৰ 

পঢ়াৰ লেলা পণ ।। 

258 

১৯৭১ চনত ১২ জুলাই 

আিছল িসিদনা ম লঁবাৰ 

িবনায়ক জীৰ লগত ওলােলা 

বুিল ৰিঙয়া নগৰ ।। 

259 

খাকী হাফ পটেটা িপি  

ভিৰত হাৱাই চে ল 

িবনায়ক জীৰ মাগ দশন 

হ'ল মাৰ মেনাবল ।। 

260 

িবিপন গ'ল নলবাৰী 

মাক িনেল ৰিঙয়া 

এয়া মাৰ থম 

দশন জীৱন টাউনীযা ।। 

 

 

 



261 

কেলজ আ  িতিনটা পিৰয়াল 

িচনািক কিৰ িদেল মাক 

লেঘােণ ভােক িদনেটা কটাই 

নলবাৰীত পােলা লগ িবিপনক ।। 

262 

কেলজৰ নাম িলিখবৈল 

মাে়য িদেয ়এখন এিৰ চাদৰ 

তােক ৰিঙয়াত িবিক 

পােলা কেলজৰ ৱাৰ ।। 

263 

ৰিঙয়াত শাি পুৰত 

সুেৰ  লহকৰ ঘৰত 

থািকেলা সাতিদন, 

সইখেনই মাৰ জীৱনৰ 

থম আ য ় ল 

আজীৱন থািকব মনত ।। 

264 

সংঘৰ িশ া াৱল ী হাৱা 

সেয ়কয ় য়ং সৱক, 

িনেজ পেঢ়া আনেকা পঢু়ৱাও, অ ািধকাৰ িদও কমক ।। 

 

 



265 

সাতিদনৰ িভতৰত ৰিঙয়া নগৰত 

পািতেলা ব ু ৰ মলা 

সকেলা েত মন মিলেলা 

নিৰেলা এেকা খলা ধূলা ।। 

266 

ৰিঙয়া কেলজেতা 

নৱাগত আদৰণী সভাত 

িদেলা এিট ভাষণ 

ম ত উিঠেল 

িচিনব সকেলােৱ 

এেয ়মধুৰ ণ ।। 

267 

ি ি পাল আিছল বীেৰন বৰদৈল 

গৗৰীনাথ বৰদৈলৰ ল'ৰা 

মাক মৰম কেৰ অসীম 

ভািব যন িনজৰ ল'ৰা ।। 

268 

ৰিঙয়া নগৰত এেন অনু ান নাই 

য'ত নিক মই নাই 

হঁচা মািৰ যাও সকেলােত,  কােনা লাজ নাই ।। 

 

 



269 

কেলজ খনত আিছল আগেত 

এচাম লাকৰ দপদপিন 

িপছত বছৰত উিঠেলা িজ-এছ 

তলেলা চিতওৱা শাি  পানী ।। 

270 

মাৰ িত ি  আিছল চুেলমান 

তাৰ ঘৰ ৰিঙয়াত শালমাৰীত 

মাক িক  নজােন সেব 

ঘৰ  য বামু ীত ।। 

271 

ৰিঙয়াৰ বােৰ ভােব 

আমাৰ এই নগৰৰ 

গাঁৱৰ বােৰ িচে  

এও ঁআমাৰ গাঁৱৰ ।। 

272 

তিতয়াৰ িদনত চুেলমােন 

খৰছ কেৰ পাঁচ শ টকা 

মই হেলা ধনিবৎ নােহাৱা 

নাই িক  মনত শংকা ।। 

 

 

 



273 

কাড িবলােল সবােক িস 

িদব লােগ তাৰ ভাট িট 

নাই ছেপাৱা কাড মই 

মাৰ নীিত শাি  স ীিত ।। 

274 

ইেলকচনত যিদ ধন 

খৰছ কেৰা স িত 

কিৰব লািগব দেখান 

মই নীিত ।। 

275 

ধেনা খৰছ নকেৰা 

নীিত নকেৰা 

মাৰ আদশ হ'ল সুনীিত 

মন জয়  কিৰ 

িনবাচনত িজিকম ই 

য ়হ'ব মাৰ ভিট ।। 

276 

আগ ব ত বিহ াছকিৰ 

চলু চাই থােকা মই 

কিতয়া িবলায ় াছত কাড, তাৰ আগেত াছত ওলাম যায ়।। 

 

 



277 

এেক াছত পেঢ়া েযা় 

গমপাও ঁতাৰ সকেলা 

কাড িস িবেলাৱাৰ আগেত 

ােছ ােছ উপি ত হেলা ।। 

278 

িস যাৱাৰ আগেত মই 

মাৰ নীিত িদেলা িবৱিৰ 

ভাষণ িন সমথীেল সেব 

বজাই হাত চাপিৰ ।। 

279 

িবপুল ভাটত জয়ী হেলা 

কেলজৰ িজ-এছ পত 

ঘূৰােল কেলজত মাক 

ব ু সেৱ তুিল কা ত ।। 

280 

ব ু সৱক কেলা মই 

এই িবজয ়আেপানাসৱৰ 

সেব িমিল উ িত সািধম 

এই মহািবদ ালয় খিনৰ ।। 

 

 

 



281 

িবশ টকাৰ মটন িকিন 

িবলােলা ােছ ােছ 

সামান  কৃত তা িচন 

জািনবা িপেচ ।। 

282 

তিতয়া আিছল মাধ ম আে ালন 

অসমত লািগল হাঁহকাৰ 

মাজািমল হ'ক হীদ হ'ল 

অসমীয়া ভাষা জাননীৰ ।। 

283 

মাধ ম আে ালেন তী  প লেল 

আছুৰ নতৃ্ ত 

ৰিঙয়া নগৰ ব  ভাষী ঠাই 

ব  িচ া হ'ল মনত ।। 

284 

আগেত আিছল িলডাৰ িচপ 

উ ৰ কাম প ছা  স াৰ হাতত 

বুি  পািঙ িমিতৰ পািত 

আিনেলা নতৃ   কেলজৰ হাতত ।। 

 

 

 



285 

ুলীযা় ছা ৰ নতৃ ৰ িপচত 

িকযৱ়া  আিম য়াঁও, 

কেলজৰ ছা  আিম 

িকয ় নতৃ ৰ ভাগ নলও ঁ।। 

286 

ভািবেচাৱা কেলজৰ স ান 

আমাৰেহ আগ ান 

ুলীয়া ছা ক িশকাব লােগ 

কেনৈক নতৃ ৰ চেল আে ালন ।। 

287 

এেনদেৰ িমিটং পািত 

লেলা নতৃ  হাতৰ মুিঠত 

জিগয়াই গেঢ়া আিম সেব 

মাধ ম আে ালনত ।। 

288 

পুিলচৰ িছ-আই আিছল 

পু কা  বুিল ভ েলাক 

তও ঁসকেলা সমযে়ত 

েটকচন িদেয় মাক ।। 

 

 

 



289 

এেক গাড়ীত িচ-আই চাহাব 

আ  ছাৰ ি ি পাল 

কাষত সদায ়ৰােখ মাক 

লােগ বৰ ভাল ।। 

290 

নতৃ ৰ দপদপিনত 

কয ়িহতাকাংশী সেব 

নুঘুিৰবা অকল শেৰ 

িদনকাল বয়া ক'ত িক হয ়

চিলবা িবেবেকেৰ ।। 

291 

ভ ু মাৰ সহায ়আেছ সদায ়

কৰা নাই কােৰা অন ায ়

িম  েপেৰ কিৰেছা কাম 

কিৰম িকহৰ ভয় ।। 

292 

আে ালনত ভাগ লেলা, 

আছ ুসি য় সদস ৈহ 

সংঘৰ কাম আ  পঢ়া না 

কিৰেছা িনিযিৰৈক ।। 

 

 



293 

সািহত  সভাৰ ৰিঙয়া অিধেৱশন 

হ'ল বাস ৰ চনত 

িমিলল সৗভাগ  িচনািক হাৱা 

আেছা িজ-এছ পদত ।। 

294 

সভাপিত আিছল িগিৰধৰ শমা 

ৰিঙয়া অিধেৱশনত , 

সািহিত ক সবদ িমলাৰ সুেযাগ 

িমিলল মাৰ কপালত ।। 

295 

সমাজ সৱা সািহত  সাধনা 

মাৰ জীৱনৰ ত , 

িচনািক হাৱাৰ সুবণ সুেযাগ 

সািহত  কা াৰীৰ লগত ।। 

296 

ীৰাম দাস কিব সমু ান 

ঘৰ বৰেপটাৰ সু ৰী িদয়াত 

অনািনযাৰ দািয়  ভাৰ 

িদেল কিমিটেয় মাৰ গাত ।। 

 

 



297 

বদনা নােম হােত িলখা 

কিবতা পিুথ চাই িদেল মাৰ 

িলিখ থািকবা এিৰ িনিদবা 

কলমৰ আেছ জাৰ ।। 

299 

ৰণু নামিদ আেলাচনী এখন 

ৰিঙয়াৰ পৰা কিৰেলা কাশ, 

ধনৰ অভােৱ িনিদেল আশা 

ৰণু ৰ হব নপােল িবকাশ ।। 

300 

অকালেত মিৰল ৰণু খিন 

খন িদেলা আমাৰ দােপানত 

স াদনা সিমিতত নাম থািকল 

ত াৱধাযক় পদেৰ ।। 

301 

িতিনিট বছৰ ৰিঙয়াত কটাই 

িদেলা পাট ওৱন পৰী া 

সংঘ কামেৰা িব াৰ হ'ল 

কায ক াৰ চলােল সমী া ।। 

 

 

 



302 

িতিনবছৰ িপচত মাক 

বদিল কিৰেল বৰেপটা বুিল 

িনিশকা  যাগীেয ়আিছল 

িজলা চাৰকত দািয়  চ ালী ।। 
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ধূপ িকদেৰ হম  

সুগি  সুবাস খন  

বি ও নহেলা  

শিলতাত তল নাই 

পাহৰত নাই মাৰ মূল  

এ াৰ তেহ লােগ  

ধূপেৰ আেছ কীয় আসন  

সুৱাস যাৰ পিব  ীকিৃত, 

চািকও েল নাম ঘেৰ ঘেৰ  

দৱতাৰ পাদতেলা িল ।  

িক  মই মম,  

পাহৰত যাৰ মলূ   

এ াৰত হ লােগ মাক, 

িনৰেৱ িল িল  

এ াৰ নািশ 

পাহৰ িদও আিন  

তথািপ ও নপাওঁ ীকিৃত 

এয়াই মাক খৰ কািহনী । 

১১-৮-০৪ 

 

 

 

 



তুিম  শাৰদা সাৰদা 

‘শ’ আিহ আগত বহাত  

‘◌া’ আকােৰ িদেল বাধা  

তাৰ িপছত ‘ৰ’ আিহ  

িনিদেল ‘শ’ হ’ব । 

‘◌া’ কাৰ আ  ‘ৰ’ লগলািগ  

িদেল ‘শ’ ক াণ দান, 

‘দ’ বােল ‘দা’ ল  

িনব নাৱাৰা ‘শ’ৰ াণ।। 

‘শ’ ৰ লগত ‘◌া’ কাৰ ‘ৰ’ 

আ  ‘দা’ লগ হ  

িদেল ‘শাৰদা’ ৰ জীৱন দান, 

িতিন অ ৰৰ অপূবব সংিম ণত 

সংগিঠত হ পিৰল  

এক মহান সংগঠন।। 

কােনােৱ মােত তামাক  

‘শাৰদা’ বুিল  

আ  কােনােৱ কয় 

‘সাৰদা’ দৱী সে াধী।। 

‘শাৰদা’ েপ তিুম 

হাৱা মিহষমি নী 

জগত পাৱনী শি দা ী, 

‘সাৰদা’ প ল 



হাৱা তিুম বীনাপািন  

আই ান মাতৃ।। 

িয নােমেৰ নমাতক িকয়  

তুিম অপাৰ শি েৰ সব ণী 

সাথক তামাৰ নাম  

নােম ‘শাৰদা’ ‘সাৰদা’ দৱী পী।। 

িতিন ব ু অ েৰ কয় 

নকিৰৱা কমৰ অহংকাৰ 

আিম স  বাদ িদেল িক  

পাবাৈগ পুনৰ ‘শ’ ৰ আকাৰ ।। 

২৮-১২-০২  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১৭-৩-০২ কেলজৰ স াদকৰ কায ভাৰ হণ 

২৮-৩-০২ কেলজ িশ ক সকেলাৰ সেত আেলাচনা 

২৪-৩-০২ কেলজৰ নিথপ  হণ িবখােৰ বাবদ ল অহা য 

২৮-৩-০২ ী ফুেল ৰৰ সেত (দীপকৰ লগত)কেলজ স েক আেলাচনা 

ান – ফুেল ৰ ঘৰ 

২-৪-০২ ফেুল ৰ দীপক আ  মহ  ফুেল ৰ ঘৰত বহী ৭-০৪-০২ তািৰেখ কাযকািৰ সিমিত বহাৰ িস া  

ফুেল ৰ ঘৰত 

২-৪-০২ িচিঠ ছেপাৱােয় ১৫০ খন 

৩-৪-০২ মুণীন শমাৰ আ  দৱ দাসৰ াৰা িচিঠ িবতৰণ 

৭-০৪-০২ নতুন পুৰিণ কাযকাৰীৰ সভাৰ সদস  আ  ভাকাংশীৰ সভা, ান, চ াৱতী হাই লু 

১০-০৪-০২ িবজৱাচ ব ীক কেলজৰ অনদুানৰ বােব দখা  িদবৈল যাৱা হয়। 

১১-০৪-০২ ই মিণ বৰাক কেলজৰ বােব দখা  িদয়া হয় । 

বতাহত কেলজৰ বৰা মৰামিত দৱ দাসৰ াৰা হয় 

১০-৫-০২ কেলজৰ িচিঠিবতৰণ ছপা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১৮-৫-০২ চ াৱতীত সভা c o l l e c t i o n  বহী কাম াখা দাস ছিদয়া 

২০-৫-০২ কেলজৰ মািটৰ যােত ম লক লগ ধৰা হয় – িডয়াময়-কেলজ 

২৬-৫-০২ ফেল ৰ, মহ  সেত c o l l e c t i o n  ত যাৱা হয় । 

২৭-০৫-০২ c o l l e c t i o n  ৰ বােব বেলন নাথক লগ ধৰা হয়। 

২৮-৫-০২ দীপক বহী িদয়া হয় 

৬-৫-০২ আিজ ৰািতপুৱা ফেুল ৰ বেড়া সভাপিত আ  দীপক ডকা আেহ । 

৬-৫-০২ কেলজ পিৰদশনৰ বােব ইনেপকচেন আেহ । 

১৬-৭-০২ দীপক ডকা নাম ভি ৰ  বনাৰ িলখা । 

১৭-৭-০২ আিজ দীপক ডকা বংকৰ পৰা পইচা উিলয়াৱৈল িদয়া হয় । 

 

 

মা িনষাদ িত াৱ ম গমঃ 

শা তী সমাঃ । 

যৎে ৗ িমথু নােদকমধী 

কামেমািহতম ।। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

THANK YOU 

Visit – www.rongilibarta.com 

For daily updates…. 

Contact – 9854215286 

E-mail – rongilibartamedhi@gmail.com 


