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সূচিপত্র  

আশু-প্রয়াণ গীচি 

ঝকারাস্:       বাাং ার 'ড়শর', বাাং ার চশর, 

                 বাাং ার বাণী, বাাং ার বীর 

                          সহসা ও-পাড়র অস্তিান। 

      এপাড়র িাাঁ াড়য় ঝিচি  িারি িহা-িারড়ির িহাপ্রয়াণ॥ 

  

      বাাং ার ঋচি বাাং ার জ্ঞান বঙ্গবাণীর ঝেিকি , 

      শযাি বাাং ার চবিযা-গঙ্গা অচবিযা-নাশী িীর্ণ-জ ! 

      িহািচহিার চবরাট পুরুি শচক্ত-ইন্দ্র ঝিজ- িপন— 

      রক্ত-উিয় ঝহচরড়ি সহসা ঝহচরনু ঝস-রচব ঝিঘ- িগন।  

 

ঝকারাস্:       বাাং ার 'ড়শর', বাাং ার চশর, 

                 বাাং ার বাণী, বাাং ার বীর 

                           সহসা ও-পাড়র অস্তিান। 

     এপাড়র িাাঁ াড়য় ঝিচি  িারি িহা-িারড়ির িহাপ্রয়াণ॥ 

 

     িি-গবণীর গবণ-িবণ ব -িপণীর িপণ-নাশ 

     ঝেি-চিিুড়ির শযাি বরািয় রক্তাসুড়রর কৃষ্ণ ত্রাস।  

     নব িারড়ির নব আশা-রচব প্রািী'র উিার অিুযিয় 

     ঝহচরড়ি ঝহচরড়ি ঝহচরনু সহসা চবিায়-ড়গাধূচ  গগনিয়। 
 

ঝকারাস্:       বাাং ার 'ড়শর', বাাং ার চশর, 

                 বাাং ার বাণী, বাাং ার বীর 

                           সহসা ও-পাড়র অস্তিান। 

     এপাড়র িাাঁ াড়য় ঝিচি  িারি িহা-িারড়ির িহাপ্রয়াণ॥ 

 

     পচ   ধচসয়া ঝগৌরীশঙ্কর চহিা য়-চশর স্বগণিূ , 
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সূচিপত্র  

     চগচর কাঞ্চন-জঙ্ঘা চগচর —বাাং ার যড়ব চিন-দপুর। 

     চশশুক-হাঙর ঝশাচিড়ে রক্ত, িৃিুয ঝশাচিড়ে সাগর-প্রাণ— 

     পরাধীনা িা'র স্বাধীন সুড়ির ঝিি-ধূড়ি কাড় া ঝিশ-শ্মশান। 

  

ঝকারাস্:       বাাং ার 'ড়শর', বাাং ার চশর, 

                 বাাং ার বাণী, বাাং ার বীর 

                           সহসা ও-পাড়র অস্তিান। 

     এপাড়র িাাঁ াড়য় ঝিচি  িারি িহা-িারড়ির িহাপ্রয়াণ॥ 

 

     অরাজক িাচর ি া-কান্নায় ঝিশ-জননীর বদ্ধ োস, 

     ঝহ ঝিব-আত্মা! স্বগণ হইড়ি িাও ক যাণ, িাও আিাস, 

     ঝকিন কচরয়া িৃিুয িচর্য়া িৃিুযঞ্জয় হয় িানব; 

     শব হড়য় ঝগে, চশব হড়য় এস ঝিবকী-কারার নী  ঝকশব। 
 

ঝকারাস্:     বাাং ার 'ড়শর', বাাং ার চশর, 

               বাাং ার বাণী, বাাং ার বীর 

                          সহসা ও-পাড়র অস্তিান। 

এপাড়র িাাঁ াড়য় ঝিচি  িারি িহা-িারড়ির িহাপ্রয়াণ॥ 
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সূচিপত্র  

জাগরণী 

ঝকারাস্:— 

        চিক্ষা িাও! চিক্ষা িাও!  

                    চিড়র িাও ওড়গা পুরবাসী, 

                    সোন দ্বাড়র উপবাসী, 

িাও িানবিা চিক্ষা িাও! 

জাড়গা ঝগা,                জাড়গা ঝগা, 

          িন্দ্রা-অ স জাড়গা ঝগা, 

জাড়গা ঝর!                জাড়গা ঝর! 
 

             ১  

িুক্ত কচরড়ি বচন্দনী িা'য় 

ঝকাচট বীরসুি ঐ ঝহড়রা ধায় 

িৃিুয-ড়িারণ-দ্বার-পাড়ন— 

                 কার টাড়ন? 

দ্বার ঝিাড় া দ্বার ঝিাড় া! 

একবার িুড়  চিচরয়া িাও। 

 

ঝকারাস্:— চিক্ষা িাও... 

 

          ২ 

জননী আিার চিচরয়া িাও! 

িাইরা আিার চিচরয়া িাও! 

         িাই িানবিা, িাই দ্বাড়র 

         কর হাচন িা ঝগা বাড়রবাড়র— 

         িাও িানবিা চিক্ষা িাও! 
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সূচিপত্র  

পুরুি-চসাংহ জাড়গা ঝর! 

সিযিানব জাড়গা ঝর। 

বাধা-বন্ধন-িয়-হারা হও 

         সিয-িুচক্ত-িন্ত্র গাও! 
 

ঝকারাস্:— চিক্ষা িাও... 

 

               ৩ 

 ক্ষয যাড়ির উৎপী ন আর অিযািার, 

নর-নারায়ড়ণ হাড়ন পিাঘাি 

                 ঝজড়নড়ে সিয-হিযা সার। 

          অিযািার! অিযািার!! 

চত্রশ ঝকাচট নর-আত্মার যারা অপিান ঝহ া 

                                  কড়রড়ে ঝর 

          শৃঙ্খ  গড়  চিড়য়ড়ে িা'র— 

         ঝসই আজ িগবান ঝিািার! 

      অিযািার! অিযািার!! 

চে-চে-চে-চে-চে-চে-নাই চক  াজ— 

নাই চক আত্মসম্মান ওড়র নাই জাগ্রি 

                     িগবান চক ঝর 

           আিাড়িড়রা এই বড়ক্ষািা ? 

           অপিান ব  অপিান িাই 

                  চির্যার যচি িচহিা গাও! 

  

ঝকারাস্:—  চিক্ষা িাও... 

               ৪ 

      আল্লায় ওড়র হকিা' ায় 
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সূচিপত্র  

      পাড়য় ঝেড়  যারা অবড়হ ায়, 

আজাি-িুক্ত আত্মাড়র যারা চশিাড়য় িীরুিা  

                              কড়রড়ে িাস— 

      ঝসই আজ িগবান ঝিািার! 

      ঝসই আজ িগবান ঝিািার! 

                            সবণনাশ! সবণনাশ! 

চে-চে চনজণীব পুরবাসী আর িুড় া না দ্বার! 

                           জননী ঝগা! জননী ঝগা! 

কার িড়র জ্বাড় া উৎসব-িীপ? 

                          িীপ ঝনবাও! িীপ ঝনবাও!! 

                          িঙ্গ -ঘট ঝিড়ঙ ঝিড় া, 

                          সব ঝগ  িা ঝগা সব ঝগ ! 

                                    অন্ধকার! অন্ধকার! 

                                    ঢাকুক এ িুি অন্ধকার! 

                                    িীপ ঝনবাও! িীপ ঝনবাও। 

ঝকারাস্:— চিক্ষা িাও... 

 

                    ৫ 

              চে চে চে চে 

              এ চক ঝিচি 

গাচহস িাড়িচর বন্দনা-গান, 

িাস সি চনস হাি ঝপড়ি িান! 

             চে-চে-চে চে-চে-চে 

             ওড়র িরুণ ওড়র অরুণ! 

নরসুি িুচি িাসড়ের এ ঘৃণয চিহ্ন 

                    িুচেয়া িাও! 



ভাঙার গান 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
 

সূচিপত্র  

                    িাচঙয়া িাও, 

এ-কারা এ-ড়বচ  িাচঙয়া িাও! 

 

ঝকারাস্:— চিক্ষা িাও... 

 

                ৬ 

পরাধীন বড়  নাই ঝিািাড়ির 

            সিয-ড়িড়জর চনষ্ঠা চক! 

অপিান সড়য় িুি ঝপড়ি ঝনড়ব চবষ্ঠা চে? 

             িচর  াড়জ,  াড়জ িচর! 

এক হাড়ি ঝিাড়র 'পয়জার' িাড়র 

             আর হাড়ি ক্ষীর সর ধচর! 

             অপিান ঝস ঝয অপিান! 

             জাড়গা জাড়গা ওড়র হিিান! 

ঝকড়ট ঝিড় া ঝ ািী  ুব্ধ রসনা, 

            আাঁধাড়র এ হীন িুি  ুকাও! 
 

ঝকারাস্:— চিক্ষা িাও... 

  

                ৭ 

       ঘড়রর বাচহর হড়য়া না আর, 

      ঝ ড়  ঝিড় া হীন ঝবা ার িার, 

কাপুরুি হীন িানড়বর িুি 

                ঢাকুক  জ্জা অন্ধকার। 

      পচরহাস িাই পচরহাস ঝস ঝয, 

পরাচজড়ি চিড়ি িড়নাবযর্া—যচি 

      জয়ী আড়স রাজ-রাজ ঝসড়জ। 
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সূচিপত্র  

পচরহাস এ ঝয চনিণয় পচরহাস! 

              ওড়র ঝকার্া যাস 

ব  ঝকার্া যাস চে চে 

              পচরয়া িীরুর িীন বাস? 

অপিান এি সচহবার আড়গ  

              ঝহ ক্লীব, ঝহ জ , িচরয়া যাও! 
 

ঝকারাস্:— চিক্ষা িাও... 

 

              ৮ 

        পুরুিচসাংহ জাড়গা ঝর! 

        চনিণীক বীর জাড়গা ঝর! 

িীপ জ্বাচ  ঝকন আপনাচর হীন কাড় া অের 

        কা ািুি ঝহন ঝহড়স ঝিিাও! 

        চন ণজ্জ ঝর চিচরয়া িাও! 

        আপনার পাড়ন চিচরয়া িাও! 

অন্ধকার! অন্ধকার! 

চনোস আচজ বন্ধ িা'র 

অপিাড়ন চনিণি  াড়জ, 

িাই চিড়ক চিড়ক ক্রন্দন বাড়জ— 

       িীপ ঝনবাও! িীপ ঝনবাও! 

      আপনার পাড়ন চিচরয়া িাও! 
 

ঝকারাস্:— চিক্ষা িাও… 

  



ভাঙার গান 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
 

সূচিপত্র  

ঝ াড় া গান 

                      [কীিণন] 
 

(আচি)     িাইড়ন হড়ি িযাবাগঙ্গারাি 

                      ও িািা শযাি! 

িাই        গান গাই আর যাই ঝনড়ি যাই 

                        ম  িাা্ ম অচবশ্রাি ॥ 

 

         আচি          সাইড়ক্লান আর িুিান 

         আচি          িাড়িািড়রর বান 

         ঝিাশড়িয়াড়  উ াই ঢাকা, ডুবাই বধণিান। 

আর   চশবোকুরড়ক কাচে কড়র বাজাই ব্রহ্মা-চবষু্ণ-ড্রাি॥  
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সূচিপত্র  

দুঃশাসড়নর রক্ত-পান 

ব  ঝর বনয চহাংস্র বীর, 

দুঃশাসড়নর িাই রুচধর।  

িাই রুচধর রক্ত িাই, 

ঝঘাড়িা চিড়ক চিড়ক এই কর্াই 

দুঃশাসড়নর রক্ত িাই! 

দুঃশাসড়নর রক্ত িাই!! 

 

অিযািারী ঝস দুঃশাসন 

িাই িুন িার িাই শাসন, 

হাাঁটু ঝগড়  িার বুড়ক বচস 

ঘা  ঝিড়ঙ িার িুন ঝশাচি। 

আয় িীি আয় চহাংস্র বীর, 

কর অ-কণ্ঠ পান রুচধর। 

ওড়র এ ঝয ঝসই দুঃশাসন 

চি  শি বীড়র চনবণাসন, 

কচি চশশু ঝবাঁড়ধ ঝবত্রাঘাি 

কড়রড়ে ঝর এই কূ্রর সযাঙাি। 

িা-ড়বাড়নড়ির হড়রড়ে  াজ 

চিড়নর আড় াড়ক এই চপশাি। 

বুক ঝিড়ট ঝিাড়ি জ  আড়স, 

িাড়র ক্ষিা করা? িীরুিা ঝস! 

চহাংসাশী ঝিারা িাাংসাশী, 

িণ্ডাচি িা বাসাবাচস! 

শত্রুড়র ঝপড়  চনকড়ট িাই 

কাাঁিা কচ জাটা চিচবড়য় িাই! 
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িাচর  াচর্ িার ি া িুড়ি, 

িািা-থর্ নাচি িীি সুড়ি। 

 

নচহ ঝিারা িীরু সাংসারী, 

বাাঁচধ না আিরা ঘরবাচ । 

চিয়াচে ঝিাড়ির ঘড়রর সুি, 

আঘাড়ির িড়র ঝিাড়ির বুক। 

যাহাড়ির িড়র ঝিারা িাাঁ া  

িাহারাই আচজ পাচ ড়ে গা’  !  

িাহাড়ির িড়র সন্ধযা-িীপ. 

আিাড়ির আন্দািান-দ্বীপ! 

িাহাড়ির িড়র চপ্রয়ার বুক 

আিাড়ির িড়র িীি িাবুক। 

িাহাড়ির িা বাসাবাচস, 

আিাড়ির িড়র নী  িাাঁচস। 

বচরড়ে িাড়ির বাচজয়া শাাঁি, 

ঝিাড়ির িরড়ণ চননাড়ি ঢাক। 

 

জীবড়নর ঝিাগ শুধু ওড়ির, 

িরুণ বয়ড়স িরা ঝিাড়ির। 

কার িড়র ওড়র কার িড়র 

সসচনক ঝিারা পচি িড়র? 

কার িড়র পশু ঝসড়জচে আজ, 

অকািড়র বুক ঝপড়ি চন বাজ। 

ধিণাধিণ ঝকন ঝয নাই 

আিাড়ির, িাহা ঝক ঝবাড়  িাই? 
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ঝকন চবড়রাহী সব-চকেুর? 

সব িায়া ঝকন কড়রচে িূর? 

কাড়র ক’স িন ঝস-বযর্া ঝিার? 

যার িড়র িুচর বড়  ঝিার। 

যার িড়র িাচি গাড়য় কািা, 

ঝসই হয় এড়স পড়র্ বাধা। 

 

িয় নাই গৃহী! ঝকাড়রা না িয়, 

সুি আিাড়ির  ক্ষয নয়। 

চবরূপাক্ষ ঝয ঝিারা ধািার, 

আিাড়ির িড়র ঝক্লশ-পার্ার। 

কাচ  না ঝিাড়ির অন্ন-গ্রাস, 

ঝিািাড়ির ঘড়র হাচন না ত্রাস;  

জাচ ড়ির ঝিারা ঝি াই  াশ, 

রাজ-রাজ ার সবণনাশ! 

ধিণ-চিো ঝিাড়ির নয়, 

আিাড়ির নাই িৃিুয- িয়!  

িৃিুযড়ক িয় কড়র যারা, 

ধিণধ্বজ ঝহাক িারা। 

শুধু িানড়বর শুি  াচগ 

সসচনক যি দিিাগী। 

ধাচিণক! ঝিাি চনড়য়া না িার, 

ঝকারবাচনর১ ঝস, নয় ঝরাজার২ !  

ঝিািাড়ির িড়র িুক্ত ঝিশ, 

ঝিাড়ির প্রাপয ঝিাড়ির ঝেি। 
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জাচন জাচন ঐ রণাঙ্গন  

হড়ব যড়ব ঝিার িৃৎ-কািন৩ 

ঝিচ ড়ব চক ঝোট একচট োস? 

চিক্ত হড়ব চক িুড়ির গ্রাস? 

চকেুকা  পড়র হাড চড ঝিার 

চপড়ি যাচব িাই জুচিড়ি ঝিার! 

এই যারা আজ ধিণহীন 

চিড়ন শুধু িুন আর সচঙন; 

িাহাড়ির িড়ন পচ ড়ব কার 

ঘড়র পড়  যারা ঝিড়য়ড়ে িার? 

ঘড়র বড়স চনস স্বগণ-ড় াক, 

ঝিড়র িড়র িাড়র চিস ঝিাজি৪!  

িড়য়-িীরু ওড়র ধিণবীর! 

আিরা চহাংস্র িাই রুচধর! 

শহিান ঝিারা? আচ্ছা, িাই। 

আিাড়ির পড়র্ এড়সা না িাই। 

 

ঝিাড়ির রক্ত-রুচধর- রর্,  

ঝিাড়ির জাহান্নাড়ির পর্, 

ঝেড়  ঝিও িাই জ্ঞান-প্রবীণ, 

আিরা কাড়ির ধিণহীন! 

এর ঝিড়য় ঝবচশ চক ঝিড়ব গা’  ?  

আিরা চপশাি িুন-িািা । 

িা াও ঝিািার ধিণ- রর্,  

ঝিাড়ির কাাঁটার রক্ত- পর্।  

আিরা বচ ব সবণিাই 
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দুঃশাসড়নর রক্ত িাই!! 

 

িাই না ধিণ, িাই না কাি, 

িাই না ঝিাক্ষ, সব হারাি 

আিাড়ির কাড়ে: শুধু হা া ৫ 

দশিন-িুন  া -ড়স- া ॥ 

 

——————————-  

১ ঝকারবাচন– বচ । 

২. ঝরাজা– উপবাস 

৩. িৃৎ-কািন – াশ ঝযিাড়ন র্াড়ক। 

৪. ঝিাজি –নরক  

৫. হা া  –পচবত্র 
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পূণণ-অচিনন্দন 

                             [গান] 

এস অষ্টিী-পূণণিন্দ্র! এস পূচণণিা-পূণণিাাঁি! 

ঝিি কচর পুন বন্ধ কারার অন্ধকাড়রর পািাণ-িাাঁি! 

এস অনাগি নব-প্র ড়য়র িহা ঝসনাপচি িহািচহি! 

এস অক্ষি ঝিাহান্ধ-ধৃিরাষ্ট্র-িুক্ত ঝ ৌহ-িীি! 

স্বাগি িচরিপুড়রর িচরি, িািাচরপুড়রর িিণবীর, 

বাাং া-িাড়য়র বুড়কর িাচনক, চি ন পদ্মা-িাগীরর্ীর! 

  

েয়বার জয় কচর কারা-বুযহ, রাজ-রাহু-গ্রাস-িুক্ত িাাঁি!  

আচসড়  িরড়ণ দ াড়য় সাগর নয়-বেড়রর িুক্ত-বাাঁধ! 

নবগ্রহ চোঁচ  িচণ-িনসার িুকুড়ট ঝিািার গাাঁচর্ড়  হার, 

উচিড়  িশি িহাড়জযাচিষ্ক ঝিচিয়া গিীর অন্ধকার! 

স্বাগি িচরিপুড়রর িচরি, িািাচরপুড়রর িিণবীর, 

বাাং া-িাড়য়র বুড়কর িাচনক, চি ন পদ্মা-িাগীরর্ীর! 

  

স্বাগি শুদ্ধ রুদ্ধ-প্রিাপ, প্রবুদ্ধ নব িহাব ী! 

িনুজ-িিন িধীচি-অচি, বচহ্নগিণ িড়ভাচ ! 

স্বাগি চসাংহ-বাচহনী-কুিার! স্বাগি ঝহ ঝিব-ড়সনাপচি! 

অনাগি রণ-কুরুড়ক্ষড়ত্র সারচর্-পার্ণ-িহারর্ী! 

স্বাগি িচরিপুড়রর িচরি, িািাচরপুড়রর িিণবীর, 

বাাং া-িাড়য়র বুড়কর িাচনক, চি ন পদ্মা-িাগীরর্ীর! 

  

নৃশাংস রাজ-কাংস-বাংড়শ হাচনড়ি ঝিািরা ধ্বাংস-িার 

এস অষ্টিী-পূণণিন্দ্র, িাচঙয়া পািাণ-থিিযাগার! 

এস অশাচে-অচিকাড়ণ্ড শাচেড়সনার কাণ্ডাচর! 
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নারায়ণী-ড়সনা-ড়সনাচধপ, এস প্রিাড়পর হারা- িরবাচর! 

স্বাগি িচরিপুড়রর িচরি, িািাচরপুড়রর িিণবীর, 

বাাং া-িাড়য়র বুড়কর িাচনক, চি ন-পদ্মা-িাগীরর্ীর! 

  

ওড়গা অিীড়ির আড়জা-ধূিাচয়ি আড়িয়চগচর ধূম্রচশি! 

না-আসা-চিড়নর অচিচর্ িরুণ িব পাড়ন ঝিড়য় চনচনচিি। 

জয় বাাং ার পূণণিন্দ্র, জয় জয় আচি-অেরীণ! 

জয় যুড়গ-যুড়গ-আসা-ড়সনাপচি, জয় প্রাণ আচি-অেহীন! 

স্বাগি িচরিপুড়রর িচরি, িািাচরপুড়রর িিণবীর, 

বাাং া-িাড়য়র বুড়কর িাচনক, চি ন পদ্মা-িাগীরর্ীর! 

  

স্বগণ হইড়ি জননী ঝিািার ঝপড়িড়েন নাচি িাচটড়ি ঝকা , 

শযাি  শড়সয হচরৎ ধাড়নয চবোড়না িাাঁহারই শযাি আাঁি ।  

িাাঁহাচর ঝেড়হর করুণ গন্ধ নবাড়ন্ন িচর উচেড়ে ঐ, 

নিীড়স্রাি-স্বড়র কাাঁচিড়েন িািা, 'কই ঝর আিার দ া  কই? '  

স্বাগি িচরিপুড়রর িচরি, িািাচরপুড়রর িিণবীর, 

বাাং া-িাড়য়র বুড়কর িাচনক, চি ন পদ্মা-িাগীরর্ীর! 

  

ঝিাড়ো আাঁচি-জ , এস বীর! আজ িুাঁড়জ চনড়ি হড়ব আপন িায়, 

হারাড়না িাড়য়র স্মৃচি-োই আড়ে এই িাচটড়িই চিচশয়া,হায়! 

ঝিচত্রশ ঝকাচট ঝেড় র রড়ক্ত চিড়শড়ে িাড়য়র িস্ম-ড়শি, 

ইহাড়িচর িাড়  কাাঁচিড়েন িািা, িাই আিাড়ির িা স্বড়িশ।  

স্বাগি িচরিপুড়রর িচরি, িািাচরপুড়রর িিণবীর, 

বাাং া-িাড়য়র বুড়কর িাচনক, চি ন-পদ্মা-িাগীরর্ীর! 

  

এস বীর! এস যুগ-ড়সনাপচি! ঝসনাি  িব িায় হুকুি, 

হাাঁচকড়ে প্র য়, কাাঁচপড়ে ধরণী, উদ গাড়র চগচর অচি-ধূি। 
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পরাধীন এই ঝিচত্রশ ঝকাচট বচন্দর আাঁচি-জড়  ঝহ বীর, 

বচন্দনী িািা যাচিড়ে শচক্ত ঝিািার অিয় িরবাচরর।  

স্বাগি িচরিপুড়রর িচরি, পািাচরপুড়রর িিণবীর, 

বাাং া-িাড়য়র বুড়কর িাচনক, চি ন পদ্মা-িাগীরর্ীর!   

  

গ -শৃঙ্খ  টুড়টচন আচজও, কচরড়ি পাচর না প্রণাি পা'য়, 

রুদ্ধ কড়ণ্ঠ িচরয়াি শুধু গুিচরয়া িড়র গুরু বযর্ায়। 

জননীর যড়ব চিচ ড়ব আড়িশ, িুক্ত ঝসনানী চিড়ব হুকুি, 

শত্রু-িড় গ-চেন্ন-িুণ্ড িাচনড়ব ও-পাড়য় প্রণাি-িুি। 

স্বাগি িচরিপুড়রর িচরি, পািাচরপুড়রর িিণবীর, 

বাাং া-িাড়য়র বুড়কর িাচনক, চি ন পদ্মা-িাগীরর্ীর! 
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িাঙার গান : কারার ঐ ঝ ৌহ-কবাট 

             [গান] 
 

           ১  

কারার ঐ ঝ ৌহ-কবাট 

ঝিড়ঙ ঝি , কর ঝর ঝ াপাট 

                   রক্ত-জিাট 

          চশক -পুড়জার পািাণ-ড়বিী! 

ওড়র ও িরুণ ঈশান! 

বাজা ঝিার প্র য়-চবিাণ! 

            ধ্বাংস-চনশান 

উ ুক প্রািীর প্রািীর ঝিচি। 

  

           ২ 

গাজড়নর বাজনা বাজা! 

ঝক িাচ ক? ঝক ঝস রাজা? 

             ঝক ঝিয় সাজা 

িুক্ত-স্বাধীন সিযড়ক ঝর? 

হা হা হা পায় ঝয হাচস 

িগবান পরড়ব িাাঁচস? 

                 সবণনাশী 

         চশিায় এ হীন ির্য ঝক ঝর? 
 

             ৩ 

ওড়র ও পাগ া ঝিা া! 

ঝি ঝর ঝি প্র য়-ড়িা া 
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             গারিগু া 

         ঝজারড়স ধড়র ঝহাঁিকা টাড়ন! 

িার হাাঁক হায়িচর হাাঁক, 

কাাঁড়ধ ঝন দন্দুচি ঢাক 

            ডাক ওড়র ডাক 

            িৃিুযড়ক ডাক জীবন পাড়ন! 
 

            ৪ 

নাড়ি ঐ কা -ড়বাড়শচি, 

কাটচব কা  বড়স চক? 

              ঝি ঝর ঝিচি 

         িীি কারার ঐ চিচি নাচ ! 

 াচর্ িার, িাঙ ঝর িা া! 

যি সব বচন্দ-শা ায়— 

            আগুন জ্বা া, 

            আগুন জ্বা া, ঝি  উপাচ । 
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চি ন-গান 

                            [গান] 

              িাই হড়য় িাই চিনচব আবার গাইব চক আর এিন গান। 

(ড়সচিন)   দয়ার ঝিড়ঙ আসড়ব ঝজায়ার িরা গাড়ঙ ডাকড়ব বান॥ 

  

(ড়িারা)    স্বার্ণ-চপশাি ঝযিন কুকুর ঝিিচন িুগুর পাস ঝর িান। 

(িাই)      ক ড়জ িুাঁড়য় গ ড়ে রক্ত ি ড়ে পাড়য় ড ড়ে কান॥ 

  

( যি)       িাচি ঝিারা বাাঁচি-বাচ্চা িাস-িহড় র িাস ঝগা াি।  

(হায়)      িাড়ক িুাঁচজস? িাকরাচন ঝস, ঝজ িানাড়ি িানড়ে ধান॥ 

  

(িা’ র)      বন্ধ ঘড়র ঝকাঁড়ি ঝকাঁড়ি অন্ধ হড় া দই নয়ান। 

(ড়িারা)    শুনড়ি ঝপড়য়ও শুনচ ড়ন িা িািৃহো কুসোন॥ 

  

(ওড়র)     ঝিারা কচরস  াো াচে (আর) চসনু্ধ-ডাকাি  ুেড়ে ধান। 

(িাই)     ঝগাবর-গািা িার্ায় ঝিাড়ির কাাঁো  ঝিড়ঙ িায় ঝশয়ান॥ 

  

(চেচ )    চসাংহ বযাঘ্র, চহাংসা-যুড়দ্ধ আজড়ক এিচন চক্ষণ্ণপ্রাণ। 

(ড়িাড়ির) িুড়ির গ্রাস ঐ চগ ড়ে চশয়া  ঝিািরা শুড়য় চনচ্ছ ঘ্রাণ॥ 

 

(ড়িারা)   ক ুর ব ি টাচনস ঘাচন গ ি ঝকার্ায় নাইড়কা জ্ঞান।  

(শুধু)     প ে ঝকিাব, চনচ্ছ ঝিিাব, চনিক-হারাি ঝব-ঈিান॥ 

  

(ড়িারা)   বাাঁির ঝডড়ক িানচ  সাচ শ, িাইড়ক চিড়ি িাট  প্রাণ। 

( এিন)     সাচ শ চনড়জই 'িা ডা া সব' ঝবাকা ঝিাড়ির এই ঝিিান॥ 

  

(ড়িারা)   পড়র্র কুকুর দ'কান-কাটা-িান-অপিান নাইড়কা জ্ঞান। 
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(িাই)     ঝয জুড়িাড়ি িারড়ে গুাঁড়িা করে িাড়িই সি  িান॥ 

  

(ড়িারা)   নাক ঝকড়ট চনজ পড়র্র যাত্রা িঙ্গ কচরস বুচদ্ধিান। 

(ড়িাড়ির) ঝক ঝয িা  ঝক ঝয িন্দ সব চশয়া ই এক সিান॥ 

  

(শুচন)    আপন চিড়টয় কুকুর রাজা, িার ঝিড়য়ও হীন ঝিাড়ির প্রাণ। 

(িাই)   ঝিাড়ির ঝিশ এই চহন্দুিাড়ন নাই ঝিাড়িরই চবন্দু িান॥ 

  

(ড়িাড়ির)  হা  ঝিড়য়ড়ে, িাস ঝিড়য়ড়ে, (এিন) িাি াড়ি ঝিয় ঝহাঁিকা টান 

( আজ)      চবে-িুবন ডুকড়র ওড়ে ঝিড়ি ঝিাড়ির অসম্মান॥ 

 

( আজ)     সাড়ধ িারি-চবধািা চক ঝিাি ঝবাঁড়ধ ঐ িুি  ুকান। 

(ড়িারা)   চবড়ে ঝয িাাঁর রাচিস ঝন োাঁই কানা গরুর চিন্ বার্ান॥ 

  

(ড়িারা)   করচ  ঝকব  অহরহ নীি ক ড়হর গর  পান। 

(আড়জা)  বু চ  না হায় নাচ -ড়োঁ া িাড়য়র ঝপড়টর িাড়য়র টান॥ 

  

( ঐ)      চবে চোঁড়  আনড়ি পাচর, পাই যচি িাই ঝিাড়ির প্রাণ। 

(ড়িারা) ঝিঘ-বািড় র বজ্রচবিাণ (আর)   -িুিাড়নর  া  চনশান॥ 
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ঝিাহাড়ের ঝিাহ-অড়ের গান 

                    [গান] 

  

            জাড়গা আজ িণ্ড-হাড়ি িণ্ড বঙ্গবাসী। 

            ডুবা  পাপ-িণ্ডা  ঝিাড়ির বাাং া ঝিড়শর কাশী। 

                                               জাড়গা বঙ্গবাসী॥ 

ঝিারা     হিযা চিচিস যাাঁর র্াড়ন, আজ ঝসই ঝিবিাই ঝকাঁড়ি 

ওড়র      ঝিাড়ির দ্বাড়রই হিযা চিড়য় িাড়গন সহায় আপচন আচস। 

                                              জাড়গা বঙ্গবাসী॥ 

                    ঝিাড়হর যার নাইড়কা অে 

                    পূজারী ঝসই ঝিাহাে, 

                    িা-ড়বাড়ন সবণস্বাে করড়ে ঝবিী-িূড় । 

ঝিাড়িড়র   পূজার প্রসাি বড়  িাওয়ায় পাপ-পুাঁজ ঝস গুড় । 

ঝিারা       িীড়র্ণ চগড়য় আচসস পাপ-বযচিিার রাচশ রাচশ। 

                                             জাড়গা বঙ্গবাসী॥ 

  

                  এইসব ধিণ-ঘাগী 

                  ঝিব িায় করড়ে িাগী, 

                  িুড়ি কয় সবণিযাগী ঝিাগ-নরড়ক বড়স। 

ঝস ঝয     পাড়পর ঘণ্টা বাজায় পাপী ঝিব-ড়িউড়  পড়শ। 

আর        িক্ত ঝিারা পূচজস িাড়রই ঝযাগাস ঝিারাক ঝসবা-িাসী! 

                                            জাড়গা বঙ্গবাসী॥ 

 

                 চিড়য় চনজ রক্তচবন্দু 

                 িরাচ  পাড়পর চসনু্ধ— 

                 ডুবচ  িায় ডুবচ  চহন্দু ডুবচ  ঝিব িাড়র। 
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ঝিড়িা    ঝিাড়গর চবষ্ঠা পু ড়ে ঝিাড়ির ঝবিীর ধূপধাড়র। 

পূজারীর  কিণ্ড ুর গঙ্গা-জড়  িড়ির ঝিনা উেড়ে িাচস। 

                                        জাড়গা বঙ্গবাসী॥ 

 

                চিড়ি যায় পূজা-আরচি 

                সিীে হারায় সিী, 

                পুণয- িািায় ক্ষচি ঝ িায় িচক্ত চিড়য়, 

িার     ঝিাগ-িহড় র জ্ব ড়ে প্রিীপ ঝিাড়ির পুণয-চঘড়য়। 

ঝিাড়ির িাাঁকা িচক্তর িণ্ডাচিড়ি িহাড়িব আজ ঝঘা ার ঘাসী।  

                                       জাড়গা বঙ্গবাসী॥ 

 

                ঝিারা সব শচক্তশা ী 

                বুড়ক নয়, িুড়ি িাচ ! 

                ঝব া ড়ক বােড়ি চিচ  িাড়ের কাাঁটা ঝয ঝর। 

ঝিারা    পূজারীড়ক কচরস পূজা পূজার োকুর ঝেড় । 

           িার অসুর ঝশাধরা ঝস িু , আড়িশ ঝিন িা সবণানাসী। 

           'জয় িারড়কের' বড়  পরচব ঝর নয় গ ায় িাাঁচস। 

                                               জাড়গা বঙ্গবাসী॥   
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 যাড়বচিশ বাচহনীর চবজািীয় সঙ্গীি 

 যাড়বচিশ* বাচহনীর চবজািীয় সঙ্গীি 

(*ক কািার এক জািীয় চসপাহী) 

 

ঝকারাস্:     ঝক বড়  ঝিাড়িড়র  যাডাগযাপিার? আিরা চসচি  গা , 

               অরাজক এই িারি-িাড়ে ঝহ আিরা উদ ড়িা িাাঁ ॥ 

  

               ঝিারা       াঙ  ঝজায়া  ি ািচ -ো া, 

                           ব  সুড়ি িাই চিই চশাং-না া, 

                           অসহ-ড়যাগীও কচরড়ব না িা া ঝর— 

ওড়র        িয় নাই, ওরা সবষ্ণব বাঘ, িাড়ব না ঝিাড়ির হা !  

িড় া       বযাাং-বীর, বড় া েযাাং ঝনড়  ঝজার, ঝেড়ডড়ড ঝডড়ডাং হা্ ্ ! 

ঝকারাস্:   ঝক বড়  ইিযাচি— 

 

              ঝিারা গ িঘিণ যচিও গচ য়া, 

              ব       ঝবজুি কড়রড়ে ঝ জু  ডচ য়া, 

              িবু      গ ি কড়রা না ব ি বচ য়া ঝহ, 

ঝিারা       ব  িরকাচর সরকাচর গরু, িরকাচর নচহ িার! 

িড়ব        গচিক ঝিচিয়া অচধক না চগয়া সটান পগার পার!  

ঝকারাস্:    ঝক বড়  ইিযাচি— 

 

              আজ      ঝগাবরগড়ণশ ঝগাবরিে 

                           যাড়জ ও ঝগাবড়র চিাঁড়িন িে, 

                          িবু করুণার নাচহড়কা অে ঝহ, 

যি          িািাড়ির কচ  ধািা-ধড়র চিয়া আিাড়িচর িাড়ঙ ঘা !  

আর         বাবাড়িড়র ঝবাঁড়ধ েযাঙাড়ি ঝিারাই ঝকড়ট চি বাাঁড়শর  া । 
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ঝকারাস্:    ঝক বড়  ইিযাচি— 

 

              হড়য়       ইচিড় র গুরু ঝডচি  পশুর— 

                          চসচি -বাচহনী, চক এি কসুর 

                          কড়রচে িাইচর? বড় া ঝিা েশুর ঝহ! 

ঐ           রাঙািুড়ি বাবা অন্ন চি িুচ  চনড়জ িাই ঝজাড় া িা , 

িবু         ঝস াি েুচকড়ি ি াি বাবা ঝগা বক্র িাজা ও ঘা !  

ঝকারাস্:    ঝক বড়  ইিযাচি— 

  

              বড়হ        কা াড়ি ধ াড়ি গঙ্গা-যিুনা, 

                           আিরা িাহাচর চিচবয নিুনা, 

                           এ-রীচি চপরীচি বুচ ড়ব কিু না ঝহ, 

িাই        কা ািুি ঝপ্রড়ি আ া কচর হাাঁচক— 'িাড় ড়র ঝনচটভ্ িাড়'! 

িড়ব       ঝকাপন-স্বিাব ঝিচিড়  অিচন ঝগাপন িাম্বা-আ ! 

ঝকারাস্:  ঝক বড়  ইিযাচি— 

 

            এড়ব        কাাঁচপড়ব ঝিচিনী শি উৎপাড়ি 

                         চিৎপটাাং ঝস কি 'িুট পাড়র্' 

            হড়ব        আিাড়িচর িীি ঝকাাঁৎকাড়ি ঝহ! 

িড়ব      পড়রায়া চক িািা? কযাাঁক ার সি চনসচপস নাড় া িাাঁ ,  

যচি       চনশ্চ  হাড়ি চপস্ত  কাাঁড়প িবু ঝগাাঁড়ি িাও িা ।  

ঝকারাস্:   ঝক বড়  ইিযাচি— 

 

            বাবা!       যচিও এ-ড়িহ  ুড়না েনেন 

                         িবু ঝ াড়ক িাড়ব েুাঁড়টা পল্টন। 

            আড়র       ঝঘা া নাই? বাস্, পাড়য় হন্টন ঝহ! 

বাড়জ     করিা —আজ হরিা । ডাড়ক আত্মা ঝয িাাঁিা োড়! 
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ওড়র      'ওয়ান্ ঝপস্ ঝেপ্ িরওয়াডণ িািণ, রু্চ  রু্চ  বযা্ ওয়াডণ।' 
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শচহচি- ঈি 

             ১  

শচহড়ির ঈি এড়সড়ে আজ  

চশড়রাপচর িুন-ড় াচহি িাজ, 

         আল্লার রাড়হ িাড়হ ঝস চিি: 

চজয়ারার ঝিড়য় চপয়ারা ঝয 

আল্লার রাড়হ িাহাড়র ঝি, 

         িাচহ না িাাঁচকর িচণিাচনক। 
 

            ২ 

িাচহ নাড়কা গাচি দম্বা উট, 

কিটুকু িান? ও িান  ুট। 

         িাই ঝকারবাচন, িাই না িান। 

রাচিড়ি ইজ্জি ইস াড়ির 

চশর িাই ঝিার,ড়িার ঝেড় র, 

         ঝিড়ব চক? ঝক আে িুস িান? 
 

           ৩ 

ওড়র িাাঁচকবাজ, ঝিড়রব-বাজ, 

আপনাড়র আর চিসড়ন  াজ— 

         গরু ঘুি চিড়য় িাস সওয়াব? 

যচিই ঝর িুই গরুর সার্ 

পার হড়য় যাস পু ড়সরাি, 

          চক চিচব ঝিাহাম্মড়ি জওয়াব! 
 

           ৪ 
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শুধাড়বন যড়ব— ওড়র কাড়ির, 

চক কড়রে িুচি ইস াড়ির? 

         ইস াড়ি চিড়য় জাহান্নি 

আপচন এড়সে ঝবড়হশি 'পর— 

পুণয-চপশাি! স্বার্ণপর! 

         ঝিিাসড়ন িুি,  াড়গ শরি! 
 

            ৫ 

গরুড়র কচরড়  ঝসরাি পার, 

সোড়ন চিড়  নরক-নার! 

         িায়া-ড়িাড়ি ঝেড়  ঝগ  ঝিাজি। 

ঝকারবাচন চিচ  গরু-োগ , 

িাড়িরই জীবন হড় া সি  

        ঝপড়য়ড়ে িাহারা ঝবড়হশ ত্-ড় াক! 
 

           ৬ 

শুধু আপনাড়র বাাঁিায় ঝয, 

িুসচ ি নড়হ, িণ্ড ঝস! 

        ইস াি বড় —বাাঁড়িা সবাই! 

িাও ঝকারবাচন জান্ ও িা , 

ঝবড়হশত্ ঝিািার কড়রা হা া । 

        স্বার্ণপড়রর ঝবড়হশ ত্ নাই। 
 

            ৭ 

ইস াড়ি িুচি চিড়য় কবর 

িুসচ ি বড়  কড়রা িির! 

         ঝিানাড়িক িুচি ঝসরা ঝব-িীন! 
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ইস াড়ি যারা কড়র জড়বহ্, 

িুচি িাহাড়িচর হও িাাঁড়ব। 

         িুচি জুড়িা-বওয়া িাচর অধীন। 
 

           ৮ 

নািাজ-ড়রাজার শুধু ি াং, 

ইয়া উয়া পড়র ঝসড়জে সাং, 

         িযাগ নাই ঝিার এক চেিাি! 

কাাঁচ  কাাঁচ  টাকা কড়রা জড় া 

িযাড়গর ঝব াড়ি জ স ! 

          ঝিার নািাড়জর চক আড়ে িাি? 

 

           ৯ 

ঝিড়য় ঝিড়য় ঝগাশ ত্ রুচট ঝিা িুব 

হড়য়ে ঝিািার িাচস ঝবকুব, 

         চনড়জড়ির িাও ঝকারবাচন। 

ঝবাঁড়ি যাড়ব িুচি বাাঁচিড়ব দ্বীন, 

িাস ইস াি হড়ব স্বাধীন, 

         গাচহড়ে কািা  এই গানই! 
 

          ১০ 

বাাঁিাড়য় আপনা ঝেড় -ড়িড়য় 

জান্নাি পাড়ন আে ঝিড়য় 

         িাচবে ঝসরাি হড়বই পার। 

ঝকননা, চিড়য়ে সািজড়নর 

িড়র এক গরু! আর চক, ঝঢর! 

         সািচট টাকায় ঝগানাহ্ কাবার! 
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         ১১  

জাড়না না চক িুচি, ঝর ঝবঈিান! 

আল্লা সবণশচক্তিান 

         ঝিচিড়েন ঝিার সব চকেু? 

জাব্বা-ড়জাব্বা চিড়য় ঝধাাঁকা 

চিচব আল্লাড়র, ওড়র ঝবাকা! 

         ঝকয়ািড়ি হড়ব িার্া চনিু! 
 

          ১২ 

ডুড়ব ইস াি, আড়স আাঁধার! 

ইব রাচহড়ির িড়িা আবার 

         ঝকারবাচন িাও ঝপ্রয় চবিব! 

'জচবহুল্লাহ্' ঝেড় রা ঝহাক, 

যাক সব চকেু—সিয ঝরাক! 

        িা হাড়জরা ঝহাক িাড়য়রা সব। 
 

           ১৩ 

িা'ড়ব ঝিড়িচেড় ন ইবরাচহি— 

'িাও ঝকারবাচন িহািচহি!' 

        ঝিারা ঝয ঝিচিস চিবাড় াড়ক 

চক ঝয দগণচি ইস াড়ির! 

পরীক্ষা ঝনন ঝিািা ঝিাড়ির 

        হচবড়বর সাড়র্ বাচজ ঝরড়ি! 
 

          ১৪ 

যি চিন ঝিারা চনড়জরা ঝিি,  
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িীরু দবণ , অধীন ঝিশ— 

        আল্লার রাড়হ িিটা চিন 

চিও নাড়কা পশু ঝকারবাচন, 

চবি  হড়ব ঝর সবিাচন! 

       (িুই) পশু ঝিড়য় ঝয ঝর অধি হীন! 
 

         ১৫ 

িড়নর পশুড়র কড়রা জবাই, 

পশুরাও বাাঁড়ি, বাাঁড়ি সবাই। 

       কশাই-এর আবার ঝকারবাচন!— 

আিাড়ির নয়, িাড়ির ঈি, 

বীর-সুি যারা হড় া শহীি, 

       অির যাড়ির বীরবাণী। 
 

        ১৬ 

পশু ঝকারবাচন চিস িিন 

আজাি-িুক্ত হচব যিন 

       জু ি-িুক্ত হড়ব ঝর দ্বীন।— 

ঝকারবাচনর আজ এই ঝয িুন  

চশিা হড়য় ঝযন জ্বাড়  আগুন, 

       জাচ ড়ির ঝযন রাড়ি না চিন্॥ 

       আচিন্ রাচব্বল্ আ চিন! 

       আচিন রাচব্বল্ আ চিন!! 
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সুপার (ড়জড় র) বন্দনা* 

 

* হুগচ  ঝজড়  কারারুদ্ধ র্াকাকা ীন ঝজড় র সক  প্রকার জু ুি আিাড়ির 

উপর চিড়য় পরি কড়র ঝনওয়া হড়য়চে । ঝসই সিয় ঝজড় র িূচিণিান ‘জু ুি’ 

ব -কিণাড়ক ঝিড়ি এই ঝগড়য় আিরা অচিনন্দন জানািাি। 

 

ঝিািাচর ঝজড়  পাচ ে ঝেড় , িুচি ধনয ধনয ঝহ। 

আিার এ গান ঝিািাচর ধযান, িুচি ধনয ধনয ঝহ॥ 

  

ঝরড়িড়ে সান্ত্রী পাহারা ঝিাড়র 

আাঁধার-কড়ক্ষ জািাই-আিড়র 

ঝবাঁড়ধে চশক -প্রণয়-ড়ডাড়র। 

                 িুচি ধনয ধনয ঝহ॥ 

আ-কাাঁ া িাড় র অন্ন-  বণ  

কড়রড়ে আিার রসনা-ড় ািন, 

বুড় া ডাটা-ঘাাঁটা  াপচস ঝশািন, 

               িুচি ধনয ধনয ঝহ॥ 

ধড়রা ধড়রা িুড় া িড়পটা িুচষ্ট, 

ঝিড়য় গয়া পাড়ব ঝসাজা স-গুচষ্ট, 

ও -ড়ো া ঝিহ ধব -কুচষ্ট 

               িুচি ধনয ধনয ঝহ॥ 

 


