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উৎসর্গ 
ভানুচসিংহের কচিতাগুচি ছাপাইহত তুচি আিাহক অহনকিার 

অনুহরাধ কচরয়াচছহি। তখন সস অনুহরাধ পািন কচর নাই। 

আজ ছাপাইচছ, আজ তুচি আর সেচখহত পাইহি না। 
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সূিনা 
অক্ষয়িন্দ্র সরকার িোশয় পর্গায়ক্রহি বিষ্ণি পোিিী প্রকাহশর কাহজ র্খন 

চনর্ুক্ত েহয়চছহিন আিার িয়স তখন র্হেষ্ট অল্প। সিয়চনর্গয় সম্বহে আিার 

স্বাভাচিক অনযিনস্কতা তখহনা চছি, এখহনা আহছ। সসই কারহর্ চিচতহত আিার 

তাচরখহক র্াাঁরা ঐচতোচসক িহি ধহর সনন তাাঁরা প্রায়ই তহকন। িতগিান আহিািয 

চিষহয়র কাি অনুিান করা অহনকটা সেজ। সিাম্বাইহয় সিজোোর কাহছ র্খন 

চর্হয়চছিুি তখন আিার িয়স সষাহিার কাছাকাচছ, চিিাহত র্খন চর্য়াচছ তখন 

আিার িয়স সহতহরা। নতূন-প্রকাচশত পোিিী চনহয় নাড়ািাড়া করচছ, সস আহরা 

চকছুকাি পূহিগর কো। ধহর সনওর্া র্াক, তখন আচি সিাদ্দয় পা চেহয়চছ। খন্ড খন্ড 

পোিিীর প্রকাহশয সভার্ করিার সর্ার্যতা আিার তখন চছি না। অেি আিাহের 

িাচড়হত আচিই একিাত্র তার পাতক চছিুি। োোহের সেস্ক্ সেহক র্খন সসগুচি 

অন্তধগান করত তখন তাাঁরা তা িক্ষয করহতন না। 

পোিিীর সর্ ভাষাহক ব্রজিুচি িিা সোত আিার সকৌতুেি প্রধানত চছি 

তাহক চনহয়। শব্দতহে আিার ঔৎসুকয স্বাভাচিক। টীকায় সর্ শব্দােগ সেওয়া 

েহয়চছি তা আচি চনচিগিাহর ধহর চনই চন। এক শব্দ র্তিার সপহয়চছ তার সিুচ্চয় 

বতচর কহর র্াচিিুি। একচট ভাহিা িাাঁধাহনা খাতা শহব্দ ভহর উহতচছি। তুিনা 

কহর আচি অেগ চনর্গয় কহরচছ। পরিতগীকাহি কািীপ্রসন্ন কািযচিশারে র্খন 

চিেযাপচতর সটীক সিংস্করর্ প্রকাশ করহত প্রিৃত্ত েহিন তখন আিার খাতা চতচন 

সম্পরূ্গ িযিোর করহত সপহরচছহিন। তাাঁর কাজ সশষ েহয় সর্হি সসই খাতা তাাঁর 

ও তাাঁর উত্তরাচধকারীর কাছ সেহক চিহর পািার অহনক সিষ্টা কহরও কৃতকার্গ েহত 

পাচর চন। র্চে চিহর সপতুি তা েহি সেখাহত পারতুি সকাোও সকাোও সর্খাহন 

চতচন চনহজর ইিািত িাহন কহরহছন ভুি কহরহছন। এটা আিার চনহজর িত।  

তার পহরর সসাপাহন ওতা সর্ি পোিিীর জাচিয়াচতহত। অক্ষয়িািুর কাহছ 

শুহনচছিুি িািক কচি িযাটাটগহনর র্ল্প। তাাঁহক নকি করার সিাভ েহয়চছি। এ 

কো িহনই চছি না সর্, চতকিত নকি করহত েহিও শুধু ভাষায় নয়, ভাহি খাাঁচট 

েওয়া িাই। নইহি কোর র্াাঁেচনটা চতক েহিও সুহর তার িাাঁচক ধরা পহর। পোিিী 
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শুধু সকিি সাচেতয নয়, তার রহসর চিচশষ্টতা চিহশষ ভাহির সীিানার ্ ারা সিচষ্টত। 

সসই সীিানার িহধয আিার িন স্বাভাচিক স্বাধীনতার সহে চিিরর্ করহত পাহর 

না। তাই ভানুচসিংহের সহে বিষ্ণিচিহত্তর অন্তরে আত্মীয়তা সনই। এইজহনয 

ভানুচসিংহের পোিিী িহুকাি সিংহকাহির সাহে িেন কহর এহসচছ। এহক 

সাচেহতযর একটা অনচধকার প্রহিহশর েৃষ্টান্ত িহিই র্র্য কচর। 

প্রেি র্ানচট চিহখচছিুি একটা সেহটর উপহর, অন্তপুহরর সকাহর্র ঘহর––  

র্েনকুসুিকুঞ্জিাহে 

িৃদুি িধুর িিংচশ িাহজ। 

িহন চিশ্বাস েি িযাটাটগহনর সিহয় চপচছহয় োকি না। 

এ কো িহি রাচখ ভানুচসিংহের পোিিী সছাহটা িয়স সেহক অহপক্ষাকৃত িহড়া 

িয়স পর্গন্ত েীঘগকাহির সূহত্র র্াাঁো। তাহের িহধয ভাহিািন্দ সিান েহরর নয়। 

শাচন্তচনহকতন 

১১| ৭| ৪০ 
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১ 
      িসন্ত আওি সর! 

  িধুকর গুন গুন, অিুয়ািঞ্জরী 

      কানন ছাওি সর। 

  শুন শুন সজনী হৃেয় প্রার্ িি 

      েরহখ আকুি সভি, 

  জর জর চরেহস দুখ জ্বািা সি 

      েূর েূর িচি সর্ি। 

িরহি িেই িসন্তসিীরর্, 

      িরহি িুটই িুি, 

   িরিকুঞ্জ’পর সিািই কুহু কুহু 

      অেরে সকাচকিকুি। 

  সচখ সর উছসত সপ্রিভহর অি 

      ঢিঢি চিহ্বি প্রার্, 

চনচখি জর্ত জনু েরখ - সভার ভই 

      র্ায় রভসরসর্ান। 

িসন্তভূষর্ভূচষত চত্রভুিন 

      কচেহছ দুচখনী রাধা, 

কাঁচে সর সসা চপ্রয়, কাঁচে সসা চপ্রয়তি, 

     হৃচেিসন্ত সসা িাধা? 

ভানু কেত অচত র্েন রয়ন অি, 

      িসন্তসিীর শ্বাহস 

সিাচেত চিহ্বি চিত্তকুঞ্জতি 

      িুল্ল িাসনা - িাহস। 
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২ 
           শুনে শুনে িাচিকা, 

           রাখ কুসুিিাচিকা, 

কুঞ্জ কুঞ্জ সিরনু সচখ শযািিন্দ্র নাচে সর। 

           দুিই কুসুিিুঞ্জরী, 

           ভির চিরই গুঞ্জচর, 

অিস র্িুনা িেচয় র্ায় িচিত র্ীত র্াচে সর। 

           শচশসনাে র্াচিনী, 

           চিরেচিধুর কাচিনী, 

কুসুিোর ভইি ভার— হৃেয় তার োচেহছ। 

          অধর উতই কাাঁচপয়া 

          সচখকহর কর আচপয়া, 

কুঞ্জভিহন পাচপয়া কাহে র্ীত র্াচেহছ। 

           িৃদু সিীর সঞ্চহি 

           েরচয় চশচেি অঞ্চহি, 

িচকত হৃেয় িঞ্চহি কাননপে িাচে সর। 

           কুঞ্জপাহন সেচরয়া 

           অশ্রুিাচর োচরয়া 

ভানু র্ায় শূনযকুঞ্জ শযািিন্দ্র নাচে সর! 

  



ভানুস িংহ ঠাকুররর পদাব্লী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
 

 ূসিপত্র  

৩ 
হৃেয়ক সাধ চিশাওি হৃেহয়, 

    কহে চিিচিন িািা। 

চিরেচিহষ েচে িচে র্ি রয়নী, 

   নচে নচে আওি কািা। 

িুেনু িুেন ুসচখ চিিি চিিি সি, 

    চিিি এ পীচরচত সিো — 

চিিি সর এ িেু জীিন সর্ৌিন, 

    চিিি সর এ িেু সেো! 

িি সচখ র্ৃে িি, িঞ্চ নয়নজি, 

    িি সচখ িি র্ৃেকাহজ, 

িািচতিািা রাখে িািা, 

   চছ চছ সচখ িরু িরু িাহজ। 

সচখ সিা োরুর্ আচধভরাতুর 

    এ তরুর্ সর্ৌিন সিার, 

সচখ সিা োরুর্ প্রর্য়েিােি 

    জীিন করি অহঘার। 

তৃচষত প্রার্ িি চেিসর্াচিনী 

    শযািক েরশন আহশ, 

আকুি জীিন সেে ন িাহন, 

    অেরে জ্বিত হুতাহশ। 

    সজচন, সতয কচে সতায়, 

সখায়াি কি েি শযািক সপ্রি 

    সো ের িার্হয় সিায়। 

চেহয় চেহয় অি রাখত িাধি, 

    সসা চেন আসি সচখ সর -  
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িাত ন সিািহি, িেন ন সেরহি, 

     িচরি েিােি ভচখ সর। 

ঐস িৃো ভয় না কর িািা, 

     ভানু চনহিেয় িরহর্, 

সুজনক পীচরচত সনৌতুন চনচত চনচত, 

    নচে টহুট জীিনিরহর্। 
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৪ 
শযাি সর, চনপট কচতন িন সতার।  

চিরে সাচে কচর সজনী রাধা 

    রজনী করত চে সভার। 

একচি চনরি চিরি পর বিতত 

     চনরখত র্িুনা-পাহন, 

িরখত অশ্রু, িিন নচে চনকসত, 

     পরান সেে ন িাহন। 

র্েনচতচির চনচশ চেচল্লিুখর চেচশ 

     শূনয কেিতরুিূহি, 

ভূচিশয়ন-’পর আকুি কুন্তি, 

      কাাঁেই আপন ভুহি। 

িুর্ধ িৃর্ীসি িিচক উতই কভু 

    পচরেচর সি র্ৃেকাহজ 

িাচে শূনয-’পর কহে করুর্স্বর— 

    িাহজ সর িাাঁশচর িাহজ। 

চনতুর শযাি সর, বকসন অি তুাঁহু 

     রেই েূর িেুরায় — 

রয়ন চনোরুর্ বকসন র্াপচস, 

   বকস চেিস তি র্ায়! 

বকস চিটাওচস সপ্রিচপপাসা, 

    কাঁো িজাওচস িাাঁচশ? 

পীতিাস তুাঁহু কচে সর সছাড়চি, 

   কচে সসা িচিি োচস? 

কনকোর অি পচেরচি কহে, 

    কচে সিকচি িনিািা? 
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হৃচেকিিাসন শূনয করচি সর, 

     কনকাসন কর আিা! 

এ দুখ চিরচেন রেি চিত্তহি, 

   ভানু কহে, চছ চছ কািা! 

েচটচত আও তুাঁহু েিাচর সাহে, 

    চিরেিযাকুিা িািা। 
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৫ 
সজচন সজচন রাচধকা সিা 

   সেখ অিহু িাচেয়া, 

িৃদুির্িন শযাি আওহয় 

   িৃদুি র্ান র্াচেয়া। 

চপনে েচটত কুসুিোর, 

   চপনে নীি আচিয়া। 

সুন্দচর চসন্দূর সেহক 

    সীাঁচে করে রাচিয়া। 

সেিচর সি নাি নাি 

    চিিনর্ীচত র্াও সর, 

িঞ্চি িঞ্জীররাি 

    কুঞ্জর্র্ন ছাও সর। 

সজচন অি উজার িাঁচের 

   কনকেীপ জ্বাচিয়া, 

সুরচভ করে কুঞ্জভিন 

   র্েসচিি ঢাচিয়া। 

িচল্লকা িহিিী সিচি 

   কুসুি তুিে িাচিকা, 

র্াাঁে র্ূচে, র্াাঁে জাচত, 

   র্াাঁে িকুিিাচিকা। 

তৃচষতনয়ন ভানুচসিংে 

   কুঞ্জপেি িাচেয়া ̶ 

িৃদুি র্িন শযাি আওহয়, 

   িৃদুি র্ান র্াচেয়া। 
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৬ 
    িাঁধুয়া, চেয়া’পর আও সর, 

চিচত চিচত োসচয়, িৃদু িধু ভাষচয়, 

     েিার িুখ’পর িাও সর! 

র্ুর্র্ুর্সি কত চেিস িেচয় র্ি, 

      শযাি তু আওচি না, 

িন্দ্র - উজর িধ ু- িধুর কুঞ্জ’ পর  

      িুরচি িজাওচি না! 

িচয় র্চি সাে িয়ানক োস সর, 

    িচয় র্চি নয়নআনন্দ! 

শূনয কুঞ্জিন, শূনয হৃেয়িন, 

     কাঁচে তি ও িুখিন্দ? 

ইচে চছি আকুি সর্াপনয়নজি, 

    কচে চছি ও তি োচস? 

ইচে চছি নীরি িিংশীিটতট, 

    কচে চছি ও তি িাাঁচশ ; 

তুে িুখ িােচয় শতর্ুর্ভর দুখ 

    চনচিহখ সভি অিসান। 

সিশ োচস তুে েূর করি সর 

    সকি িানঅচভিান। 

ধনয ধনয সর ভানু র্াচেহছ 

    সপ্রিক নাচেক ওর। 

েরহখ পুিচকত জর্তিরাির 

   দুাঁহুক সপ্রিরস সভার। 
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৭ 
      শুন সচখ, িাজত িাাঁচশ 

র্ভীর রজনী, উজি কুঞ্জপে, 

      িন্দ্রি োরত োচস। 

েচক্ষর্পিহন কচম্পত তরুর্র্, 

      তচিত র্িুনািাচর, 

কুসুিসুিাস উোস ভইি, সচখ, 

      উোস হৃেয় েিাচর। 

চির্চিত িরি, িরর্ খচিতর্চত, 

      শরি ভরি র্চয় েূর, 

নয়ন িাচরভর, র্রর্র অন্তর, 

      হৃেয় পুিকপচরপূর। 

কে সচখ, কে সচখ, চিনচত রাখ সচখ, 

      সসা চক েিারই শযাি? 

িধুর কানহন িধুর িাাঁশচর 

      িজায় েিাচর নাি? 

কত কত র্ুর্ সচখ, পুর্য করনু েি, 

      সেিত করনু সধয়ান, 

তি ত চিিি সচখ, শযািরতন িি, 

      শযাি পরানক প্রার্। 

           শযাি সর, 

শুনত শুনত তি সিােন িাাঁচশ, 

      জপত জপত তি নাহি, 

সাধ ভইি িয় সেে েুিায়ি 

      িাাঁেউজি র্িুনাহি! 

‘ িিে তুচরত র্চত শযাি িচকত অচত, 
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      ধরে সখীজন োত, 

নীেির্ন িেী, ভয় ের কছু নচে, 

      ভানু িহি তি সাে।’  
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৮ 
র্েন কুসুিকুঞ্জিাহে 

িৃদুি িধুর িিংচশ িাহজ, 

চিসচর ত্রাস - সিাকিাহজ 

      সজচন, আও আও সিা। 

অহে িারু নীি িাস, 

হৃেহয় প্রর্য়কুসুিরাশ, 

েচরর্হনহত্র চিিি োস, 

      কুঞ্জিনহি আও সিা। 

ঢাহি কুসুি সুরভভার, 

ঢাহি চিের্ সুরিসার, 

ঢাহি ইন্দু অিৃতধার 

      চিিি রজত ভাচত সর। 

িন্দ িন্দ ভৃে গুহঞ্জ, 

অর্ুত কুসুি কুহঞ্জ কুহঞ্জ, 

িুটি সজচন, পুহঞ্জ পুহঞ্জ 

      িকুি র্ূচে জাচত সর। 

সেখ সজচন, শযািরায় 

নয়হন সপ্রি উেি র্ায়, 

িধুর িেন অিৃতসেন 

      িন্দ্রিায় চনচন্দহছ। 

আও আও সজচনিৃন্দ, 

সেরি সচখ শ্রীহর্াচিন্দ, 

শযািহকা পোরচিন্দ 

      ভানুচসিংে িচন্দহছ। 
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৯ 
সচতচির রজনী, সিচকত সজনী, 

     শূনয চনকুঞ্জঅরর্য। 

কিচয়ত িিহয়, সুচিজন চনিহয় 

     িািা চিরেচিষণ্ন! 

নীি আকাহশ তারক ভাহস, 

      র্িুনা র্াওত র্ান, 

পােপ িরির, চনেগর েরের, 

      কুসুচিত িচল্লচিতান। 

তৃচষত নয়াহন িনপেপাহন 

      চনরহখ িযাকুি িািা, 

সেখ না পাওহয়, আাঁখ চিরাওহয়, 

      র্াাঁহে িনিুিিািা। 

সেসা রাধা িােি সিচকত, 

      েূহর সখপি িািা, 

কেি - সজচন শুন, িাাঁশচর িাহজ, 

      কুহঞ্জ আওি কািা। 

িচকত র্েন চনচশ, েূর েরূ চেচশ 

      িাজত িাাঁচশ সুতাহন। 

কে চিিাওি ঢিঢি র্িুনা 

      কি কি কহল্লাির্াহন। 

ভহর্ ভানু, অি শুন সর্া কানু 

      চপয়াচসত সর্াচপনী প্রার্। 

সতাাঁোর পীচরত চিিি অিৃতরস 

      েরহষ করহি পান। 
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১০ 
            িজাও সর সিােন িাাঁচশ। 

সারা চেিসক               চিরেেেনদুখ, 

            িরিক চতয়াষ নাচশ। 

চরেিনহভেন           িাাঁশচরিােন 

            কাঁো চশখচি সর কান? 

োহন চেরচের             িরিঅিশকর 

            িহু িহু িধুিয় িার্। 

ধসধস করতে             উরে চিয়াকুিু, 

            ঢুিু ঢুিু অিশনয়ান ; 

কত কত িরষক          িাত সসাাঁয়ারয়, 

            অধীর করয় পরান। 

কত শত আশা            পূরি না িাঁধু, 

            কত সুখ করি পয়ান। 

পহু সর্া কত শত         পীচরতর্াতন 

            চেহয় চিাঁধাওি িার্। 

হৃেয় উোসয়,             নয়ন উছাসয় 

             োরুর্ িধুিয় র্ান।   

সাধ র্ায় িাঁধূ,              র্িুনািাচরি 

             োচরি ের্ধপরান। 

সাধ র্ায় পহু,              রাচখ িরর্ তি 

             হৃেয়িাে হৃেহয়শ, 

হৃেয়জুড়াওন             িেনিন্দ্র তি 

             সেরি জীিনহশষ। 

সাধ র্ায়, ইে               িন্দ্রিচকরহর্ 

             কুসুচিত কুঞ্জচিতাহন 
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িসন্তিাহয়                   প্রার্ চিশায়ি 

            িাাঁচশক সুিধুর র্াহন। 

প্রার্ বভহি িেু            সির্ুর্ীতিয়, 

             রাধািয় তি সির্ু। 

জয় জয় িাধি,            জয় জয় রাধা, 

             িরহর্ প্রর্হি ভানু 
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১১ 
আজু সচখ, িুহু িুহু 

র্াহে চপক কুহু কুহু, 

কুঞ্জিহন দুাঁহু দুাঁহু 

      সোাঁোর পাহন িায়। 

র্ুিনিেচিিচসত 

পুিহক চেয়া উিচসত, 

অিশ তন ুঅিচসত 

      িূরচছ জনু র্ায়। 

আজু িধু িাাঁেনী 

প্রার্উনিােনী, 

চশচেি সি িাাঁধনী, 

      চশচেি ভই িাজ। 

িিন িৃদু িরির, 

কাাঁহপ চরে েরের, 

চশেহর তনু জরজর 

      কুসুিিনিাে । 

িিয় িৃদু কিচয়হছ, 

িরর্ নচে িিচয়হছ, 

িিন িুহু খিচয়হছ, 

      অঞ্চি িুটায় । 

আধিুট শতেি 

িায়ুভহর টিিি 

আাঁচখ জনু ঢিঢি 

      িাচেহত নাচে িায়। 

অিহক িুি কাাঁপচয় 
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কহপাহি পহড় োাঁপচয়, 

িধু-অনহি তাপচয়, 

      খসচয় পড়ু পায়। 

েরই চশহর িুিেি, 

র্িুনা িহে কিকি, 

োহস শচশ ঢিঢি — 

      ভানু িচর র্ায়। 
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১২ 
শযাি, িুহখ তি িধুর অধরহি 

      োস চিকচশত কায়? 

সকান স্বপন অি সেখত িাধি, 

      কেহি সকান েিায়! 

নীেহিঘ’পর স্বপনচিজচিসি 

      রাধা চিিসত োচস। 

শযাি, শযাি িি, বকহস সশাধি 

      তুাঁহুক সপ্রিঋর্রাচশ। 

চিেে, কাে তু সিািন িার্চি? 

      শযাি ঘুিায় েিারা! 

রে রে িন্দ্রি, ঢাি ঢাি তি 

      শীতি সজাছনধারা। 

তারকিাচিনী সুন্দর র্াচিনী 

      অিহুাঁ ন র্াও সর ভাচর্, 

চনরেয় রচি, অি কাে তু আওচি, 

      জ্বািচি চিরেক আচর্। 

ভানু কেত—অি রচি অচত চনষ্ঠুর 

      নচিনচিিনঅচভিাহষ 

কত নরনারীক চিিন টটুাওত, 

      োরত চিরেহুতাহশ। 
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১৩ 
সজচন সর্া, 

শািন র্র্হন সঘার ঘনঘটা 

     চনশীের্াচিনী সর। 

কুঞ্জপহে সচখ, বকহস র্াওি 

     অিিা কাচিনী সর। 

উন্মে পিহন র্িুনা তচজগত, 

      ঘন ঘন র্চজগত সিে। 

েিকত চিদুযত, পেতরু িুেত, 

      েরের কম্পত সেে। 

ঘন ঘন চরম্ চেম্ চরম্ চেম্ চরম্ চেম্ 

      িরখত নীরেপুঞ্জ। 

সঘার র্েন ঘন তািতিাহি 

      চনচিড় চতচিরিয় কুঞ্জ। 

সিাি ত সজনী, এ দুরুহর্াহর্ 

      কুহঞ্জ চনরেয় কান 

োরুর্ িাাঁশী কাে িজায়ত 

      সকরুর্ রাধা নাি। 

  

সজচন, 

সিাচতিোহর সিশ িনা সে, 

     সীাঁচে ির্া সে ভাহি। 

উরচে চিহিাচিত চশচেি চিকুর িি 

      িাাঁধে িািত’িাহি 

সখাি দুয়ার ত্বরা কচর সচখ সর, 

      সছাড় সকি ভয়িাহজ — 
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হৃেয় চিের্সি েটপট করত চে 

      পঞ্জরচপঞ্জরিাহে। 

র্েন রয়নহি ন র্াও িািা 

      নওিচকহশারক পাশ — 

র্রহজ ঘন ঘন, িহু ের পাওি, 

      কহে ভানু তি োস। 
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১৪ 
িােরিরখন নীরের্রজন 

      চিজুিীিিকন সঘার,  

উহপখই বকহছ আও তু কুহঞ্জ 

      চনচত চনচত, িাধি সিার। 

ঘন ঘন িপিা িিকয় র্ি পহু, 

      িজরপাত র্ি সোয়, 

তুাঁহুক িাত তি সিরচয় চপ্রয়তি, 

      ের অচত িার্ত সিায়। 

অেিসন তি ভীাঁখত িাধি, 

      ঘন ঘন িরখত সিে — 

ক্ষুদ্র িাচি েি, েিহকা িার্য় 

      কাে উহপখচি সেে? 

িইস িইস পহু, কুসুিশয়ন’ পর  

      পের্ুর্ সেে পসাচর — 

চসক্ত িরর্ তি সিাছি র্তহন — 

      কুন্তিভার উঘাচর। 

শ্রান্ত অে তি সে ব্রজসুন্দর, 

      রাখ িক্ষ -’পর সিার, 

তনু তি সঘরি পুিচকত পরহশ 

      িাহুিৃর্ািক সোর। 

ভানু কহে িৃকভানুনচন্দনী, 

      সপ্রিচসেু িি কািা, 

সতাাঁোর িার্য়, সপ্রিক িার্য় 

      সি কছু সেহি জ্বািা। 
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১৫ 
িাধি, না কে আেরিার্ী, 

      না কর সপ্রিক নাি। 

জানচয় িুেহকা অিিা সরিা 

      ছিনা না কর শযাি। 

কপট, কাে তুাঁহু েূট সিািচস, 

      পীচরত করচস তু সিায়? 

ভাহি ভাহি েি অিহপ চিহ্ননু, 

      না পচতয়াি সর সতায়। 

চছেি তরী-সি কপট সপ্রি’ পর  

      োরনু র্ি িনপ্রার্, 

েুিনু েিনু সর সঘার সায়হর 

      অি কুত নাচেক ত্রার্। 

িাধি, কহতার িাত েিারা 

      িহন িার্ি চক সতার? 

িাধি, কাে তু িচিন করচি িুখ, 

      ক্ষিে সর্া কুিিন সিার! 

চনেয় িাত অি কিহু ন সিািি, 

      তুাঁহু িি প্রার্ক প্রার্। 

অচতশয় চনিগি িযচেনু চেয়া তি 

      সছাড়চয় কুিিনিার্ 

চিটি িান অি — ভানু োসতচে 

      সেরই পীচরতিীিা। 

কভু অচভিাচননী, আেচরর্ী কভু 

      পীচরচতসার্র িািা। 
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১৬ 
সচখ সিা, সচখ সিা, চনকরুর্ িাধি 

            িেুরাপুর র্ি র্ায় 

করি চিষি পর্ িাচননী রাধা, 

সরায়হি না সসা, না চেহি িাধা — 

কচতনচেয়া সই, োসচয় োসচয় 

             শযািক করি চিোয়। 

          িৃদু িৃদু র্িহন আওি িাধা, 

          িয়নপান তছু িােি রাধা, 

িােচয় রেি স িােচয় রেি, 

েন্ড েন্ড সচখ, িােচয় রেি, 

িন্দ িন্দ সচখ, নয়হন িেি 

           চিন্দু চিন্দু জিধার। 

          িৃদু িৃদু োহস বিতি পাহশ, 

          কেি শযাি কত িৃদু িধু ভাহষ, 

টটুচয় র্ইি পর্, টটুইি িান, 

র্ের্ে আকুিিযাকুিপ্রার্, 

          িুকরচয় উছসচয় কাাঁেি রাধা, 

র্ের্ে ভাষ চনকাশি আধা, 

           শযািক িরহর্ িাহু পসাচর, 

           কেি — শযাি সর, শযাি েিাচর, 

রে তুাঁহু, রে তুাঁহু, িাঁধু সর্া, রে তুাঁহু, 

অনুখন সাে সাে সর রে পাঁহু, 

তুাঁহু চিহন িাধি, িল্লভ, িােি, 

           আছয় সকান েিার! 

পড়ি ভূচি’পর শযািিরর্ ধচর, 
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রাখি িুখ তছু শযািিরর্’পচর 

উছচস উছচস কত কাাঁেচয় কাাঁেচয় 

            রজনী করি প্রভাত। 

িাধি বিসি, িৃদু িধু োসি, 

কত অহশায়াসিিন চিত ভাষি, 

ভানুচসিংে তাকুহরর পোিিী 

      ধরইি িাচিক োত। 

সচখ সিা, সচখ সিা, সিাি ত সচখ সিা, 

        র্ত দুখ পাওি রাধা 

  চনতুর শযাি চকহয় আপন িনহি 

        পাওি তছু কছু আধা? 

োসচয় োসচয় চনকহট আসচয় 

          িহুত স প্রহিাধ সেি, 

োসচয় োসচয় পিটচয় িােচয় 

          েূর েূর িচি সর্ি। 

অি সসা িেুরাপুরক পন্থহি, 

          ইাঁে র্ি সরায়ত রাধা, 

িরহি চক িার্ি চতিভর সিেন, 

          িরহর্ চক চতিভর িাধা? 

িরচখ আাঁচখজি ভানু কহে — অচত 

          দুহখর জীিন ভাই। 

োচসিার তর সে চিহি িহু, 

          কাাঁচেিার সকা নাই। 
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১৭ 
িার িার সচখ, িারর্ করন,ু 

      ন র্াও িেুরাধাি। 

চিসচর সপ্রিদুখ রাজহভার্ র্চে 

      করত েিারই শযাি। 

চধক তুাঁহু োচিক, চধক রসনা চধক, 

      িইচি কাোরই নাি? 

সিাি সতা সজচন, িেুরাঅচধপচত 

      সসা চক েিারই শযাি? 

ধনহকা শযাি সসা, িেুরাপুরহকা, 

      রাজয-িানহকা সোয়। 

নে পীচরচতহকা, ব্রজকাচিনীহকা, 

      চনিয় কেনু িয় সতায়। 

র্ি তুাঁহু তারচি সসা নি নরপচত 

      জচন সর কহর অিিান, 

চছন্নকুসুিসি েরি ধরা’ পর,  

      পিহক সখায়ি প্রার্। 

চিসরি চিসরি সসা সি চিসরি 

      িৃন্দািন সুখসে, 

নি নর্হর সচখ নিীন নার্র 

      উপজি নি নি রে। 

ভানু কেত — অচয় চিরেকাতরা 

      িনহি িাাঁধে সেে। 

িুগুধা িািা, িুেই িুেচি না, 

      েিার শযািক সিে। 
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১৮ 
      েি র্ি না রি সজনী, 

চনভৃত িসন্ত - চনকুঞ্জচিতাহন 

      আসহি চনিগি রজনী, 

চিিনচপপাচসত আসহি র্ি সচখ 

      শযাি েিাচর আহশ, 

িুকারহি র্ি রাধা রাধা 

      িুরচি ঊরধ শ্বাহস, 

র্ি সি সর্াচপনী আসহি ছুটই, 

      র্ি েি আসি না, 

র্ি সি সর্াচপনী জার্হি িিকই, 

      র্ি েি জার্ি না, 

তি চক কুঞ্জপে েিাচর আহশ 

      সেরহি আকুি শযাি? 

িন িন সিরই সসা চক িুকারহি 

      রাধা রাধা নাি? 

না র্িুনা, সসা এক শযাি িি, 

      শযািক শত শত নারী — 

েি র্ি র্াওি শত শত রাধা 

      িরহর্ রেহি তাচর। 

তি সচখ র্িুহন, র্াই চনকুহঞ্জ, 

      কাে তয়ার্ি সে?  

েিাচর িাচর্ এ িৃন্দািনহি, 

      কে সচখ, সরায়ি সক? 

ভানু কহে িুচপ — িানভহর রে, 

      আও িহন, ব্রজনারী, 
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চিিহি শযািক েরের আের 

      েরের সিািনিাচর। 
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১৯ 
িরর্ সর, 

      তুাঁহু িি শযািসিান। 

সিঘিরর্ তুে, সিঘজটাজুট, 

রক্ত কিিকর, রক্ত অধরপুট, 

তাপ - চিহিািন করুর্ সকার তি 

      িৃতুয - অিৃত কহর োন। 

      তুাঁহু িি শযািসিান। 

  

িরর্ সর, 

      শযাি সতাাঁোরই নাি! 

চির চিসরি র্ি চনরেয় িাধি 

      তুাঁহু ন ভইচি সিায় িাি, 

আকুি রাধা - চরে অচত জরজর, 

েরই নয়ন েউ অনখুন েরের। 

তুাঁহু িি িাধি, তুাঁহু িি সোসর, 

      তুাঁহু িি তাপ ঘুিাও, 

      িরর্, তু আও সর আও। 

ভুজপাহশ তি িে সহম্বাধচয়, 

আাঁচখপাত িেু আসি সিােচয়, 

সকারউপর তুে সরােচয় সরােচয়, 

      নীে ভরি সি সেে। 

তুাঁহু নচে চিসরচি, তুাঁহু নচে সছাড়চি, 

রাধাহৃেয় তু কিহুাঁ ন সতাড়চি, 

চেয় চেয় রাখচি অনুচেন অনুখন, 

      অতুিন সতাাঁোর সিে। 
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েূর সহি তুাঁহু িাাঁচশ িজাওচস, 

অনুখন োকচস, অনুখন োকচস 

      রাধা রাধা রাধা। 

চেিস িুরাওি, অিহুাঁ ি র্াওি, 

চিরেতাপ তি অিহুাঁ ঘুিাওি, 
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২০ 
       সকা তুাঁহু সিািচি সিায়! 

হৃেয়িাে িেু জার্চস অনুখন, 

আাঁখউপর তুাঁহু রিিচে আসন, 

অরুর্ নয়ন তি িরিসহি িি 

      চনচিখ ন অন্তর সোয়। 

      সকা তুাঁহু সিািচি সিায়! 

  

হৃেয়কিি তি িরহর্ টিিি, 

নয়নর্ুর্ি িি উছহি ছিছি, 

সপ্রিপূর্গ তনু পুিহক ঢিঢি 

      িাহে চিিাইহত সতায়। 

      সকা তুাঁহু সিািচি সিায়! 

  

িাাঁশচরধ্বচন তুে অচিয় র্রি সর, 

হৃেয় চিোরচয় হৃেয় েরি সর, 

আকুি কাকচি ভুিন ভরি সর, 

      উতি প্রার্ উতহরায়। 

      সকা তুাঁহু সিািচি সিায়! 

  

সেচর োচস তি িধুঋতু ধাওি, 

শুনচয় িাাঁচশ তি চপককুি র্াওি, 

চিকি ভ্রিরসি চত্রভুিন আওি, 

      িরর্কিির্ুর্ সছাাঁয়। 

      সকা তুাঁহু সিািচি সিায়! 

  

সর্াপিধূজন চিকচশতহর্ৌিন, 
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পুিচকত র্িুনা, িুকুচিত উপিন, 

নীিনীর’পর ধীর সিীরর্, 

      পিহক প্রার্িন সখায় 

      সকা তুাঁহু সিািচি সিায়! 

তৃচষত আাঁচখ, তি িুখ’পর চিেরই, 

িধুর পরশ তি রাধা চশেরই, 

সপ্রিরতন ভচর হৃেয় প্রার্ িই 

      পেতহি অপনা সোয়। 

      সকা তুাঁহু সিািচি সিায়! 

  

সকা তুাঁহু সকা তুাঁহু সি জন পুছচয়, 

অনুচেন সঘন নয়নজি িুছচয়, 

র্াহি ভানু — সি সিংশয় ঘুিচয়, 

      জনি িরর্’পর সর্ায়। 

      সকা তুাঁহু সিািচি সিায়! 

  



ভানুস িংহ ঠাকুররর পদাব্লী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
5

 

 ূসিপত্র  

সিংহর্াজন 
            ১ 

  

সচখহর— চপরীত িুেহি সক? 

অাঁধার হৃেয়ক দুুঃখ কাচেনী 

          সিািি, শুনহি সক? 

রাচধকার অচত অন্তর সিেন 

          সক িুেহি অচয় সজনী 

সক িুেহি সচখ সরায়ত রাধা 

          সকান দুহখ চেন রজনী? 

কিি রটায়ি জচন সচখ রটাও 

         কিি নাচেক িাচন, 

সকি তয়ার্ি িচভহত শযািক 

           একহতা আের িার্ী। 

চিনচত কচরহিা সচখ শত শত িার, ত ু

          শযািক না চেে র্াচর, 

শীি িান কুি, অপচন সজচন েি 

          িরহর্ সেয়নু োচর। 

সচখহিা— 

িৃন্দািনহকা দুরুজন িানুখ 

          চপরীত নাচেক জাহন, 

িৃোই চনন্দা কাে রটায়ত 

          েিার শযািক নাহি? 

কিচিনী েি রাধা, সচখহিা 

          ঘৃর্া করে জচন িনহি 

ন আচসও তব্ কিহুাঁ সজচনহিা 
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          েিার অাঁধা ভিনহি। 

কহে ভানু অি— িুেহি না সচখ 

          সকাচে িরিহকা িাত, 

চিরহি শযািক কচেও সিেন 

          িৃহক্ষ রাখচয় িাে। 

  

            ২ 

  

          েি সচখ োচরে নারী! 

জনি অিচধ েি পীচরচত করন ু

          সিািনু সিািন - িাচর। 

রূপ নাচে িি, কছুই নাচে গুর্ 

          দুচখনী আচের জাচত, 

নাচে জাচন কছু চিিাস - ভচেি 

          সর্ৌিন র্রহি িাচত। 

অিিা রির্ী, ক্ষুদ্র হৃেয় ভচর 

          পীচরত করহন জাচন ; 

এক চনচিখ পি, চনরচখ শযাি জচন 

          সসাই িহুত কচর িাচন। 

কুঞ্জ পহে র্ি চনরচখ সজচন েি, 

শযািক িরর্ক িীনা, 

শত শত সিচর ধূচি িুচম্ব সচখ, 

          রতন পাই জনু েীনা। 

নুতুর চিধাতা, এ দুখ - জনহি 

          িািি চক তুয়া পাশ! 

জনি অভার্ী, উহপচখতা েি, 

          িহুত নাচে কচর আশ,— 

েূর োচক েি রূপ সেরইি, 
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          েূহর শুনইি িাাঁচশ। 

েূর েূর রচে সুহখ চনরীচখি 

          শযািক সিােন োচস। 

শযাি - সপ্রয়চস রাধা! সচখহিা! 

          োক' সুহখ চিরচেন! 

তুয়া সুহখ েি সরায়ি না সচখ 

          অভাচর্নী গুর্ েীন। 

অপন দুহখ সচখ, েি সরায়ি সিা, 

          চনভৃহত িুছইি িাচর। 

  

সকাচে ন জানি, সকান চিষাহে 

           তন - িন েহে েিাচর। 

ভানু চসিংে ভনহয়, শুন কািা 

          দুচখনী অিিা িািা— 

উহপখার অচত চতচখনী িাহর্ 

          না চেে না চেে জ্বািা। 

 


