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ছদৱদাসী  
অতুলচন্দ্র হাজবৰকা 

 

বযথথ-ভৰা জীৱনৰ পুঞ্জীভূত ববদনা ববপুল 

বনবববদবছা চৰণত, এই বমাৰ চৰণ আকুল | 

যবদ জীৱন বযথথ, তথাবপবতা তুবম স্বামী বমাৰ 

বুজা নাই এব া অথথ, বহয়া বমাৰ ববষাবদবৰ পূৰ | 

নাবচানৰ বছবৱ বছবৱ, সঙ্গীতৰ প্ৰবত লহৰত 

এব াটি মাবথান সুৰ বাবজ উবে হৃদয়-বীণত | 

ভাষা নাই বুজাবৰ অশ্ৰুময়  ৰুণ  াবহনী, 
বহ বদৱতা, বহ পাষাণ শুনা শত বশা ৰ ৰাবিনী | 

নহঁ পবৱত্ৰ মই, দাসী মই, বসৱ ী বতামাৰ, 

তাতক  বববছ জাবনা পাব পাবৰা ব বা আবি াৰ? 

জিতৰ স্বামী তুবম, বমাৰ স্বামী হবা বসই বুবল, 

বদাষ বমাৰ  পালৰ, আবছ বহু  লঙ্কৰ মবল | 

পববত্ৰ অন্তৰকল বনাৱাবৰবলা বসবৱব চৰণ, 

জানা তুবম ব ান বদাষী, বমাৰ বদাষ – বস বাবব পতন | 

ভুলৰ হুবলবৰ হনা  লূবষত বিাবতই জীৱন, 

বনতউ সবিয়া ববলা হয় তাবৰ অৰ্ঘথয ববৰচন | 

আৰবতৰ ডবা- াঁহ, শঙ্খ ৰ্ঘন্টা বযমাবন বাবজব, 

বমাৰ ই ববদনা ধ্ববন তাতক  দগুুবন চবৰব | 

বতামাৰ পুজাৰ ফুল, বভাবমাৰাই মউ চুবহ ব াৱা, 
বনবচই আজলী ফুল, তাব  ভাবব তুবম বলাৱা |               

বসই দবৰ বহ বনেুৰ, লবা তুবম বমা  বনবৰ্ঘণায়, 

বমবল যাম বতামাবতই, পাপ জন্ম নলঁ দনুাই | 

বসবয় হবল দ ু নাই, বযাথা আৰু বনথাব  ববদনা, 
নটী মই, নাবচ নাবচ পাষানৰ লবভম  ৰুণা | 

অববচাৰ জিতৰ – ন বৰবা তুবম অববচাৰ; 

লবা বযন বনবৰ্ঘণায় হৃদয়ৰ বষাব াবষাপচাৰ | 

লবই লাবিব তুবম বমাৰ এই ভবি ভৰা ফুল; 

জীৱনৰ বযৌৱনৰ বযথতথ াৰ তুবমবয়ই মূল |    
 
 

 



 

মমতাবিক  
বনমতল প্ৰিা িৰদলল 

 

বতঁ  মই বযাৱাকি বদব বছবলাঁ 
বববল লবহৱাৰ পৰত 

পথাৰৰ বব য়াইবদ। 

 

মূৰত জাবপ 

 ািত বমটমৰা দটুা ডাঙবৰৰ 

বজবৰক্ বজবৰক্ মাত। 

 

বতঁৰ বপবছ বপবছ ি’লকি 

আবৰ্ঘাণৰ বসাণবৰণীয়া ৰ’দ 

ব ৰৰ চুবুবৰবটা, বাঁহ বনবনৰ 

ব ঁচা আবলবটা 
আৰু িান বিাৱা চৰাইজা  

 

গি আবছবলা আৰু ি’লকি। 

ব াবন জাবন 

বতঁ আৰু 
এই জন্মত উভবত আবহববন নাবহ 



মই অসমীয়া  

হচয়দ আব্দলু মাবলক 

 

 

জীৱবন মৰবণ মই বচৰবদন অসমীয়া 
অসমীয়া বদবহ প্ৰাবণ মই 

জীয়াই থাব াবত মই অসমবৰ অসমীয়া 
মবৰবল ববৰ ল’ম অসমৰ অবময়া মৰণ 

অসমৰ হব  যুঁবজ অসমৰ হব  মবৰা 
িমথ বমাৰ জাবত বমাৰ 

অসমীয়া প্ৰাণৰ আবপান 

অসমীয়া ভাষা বমাৰ,  থা বমাৰ, িীত বমাৰ 

অসম প্ৰ ৃবতবয় ৰচা 
বচবন পাম বুবজ পাম 

অমৰণ সৰিবতা বমাৰ এই ভাষা অসমীয়া  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



সাগৰ ছদবখো ?  
ছদৱকাি িৰুৱা 

 

সািৰ বদব ছা? বদ া নাই ব বতয়া?  

মবয়া বদ া নাই, শুবনবছাঁ তথাবপ, 

নীবলম সবললৰাবশ বািাহীন উবমথ মালা 
আবছ দূৰ বদিন্ত ববয়াবপ | 

বমাৰ ই অন্তৰ  বন সািৰৰ দবৰ নীলা, 
ববদনাবৰ – বদ া নাই তুবম ? 

উঠিবছ মবৰবছ য’ত বাসনাৰ লক্ষ ঢউ 

বতামাবৰই সৃ্মবত – সীমা চুবম | 

শুনা নাই? 

বমাৰ সািৰত তুবম শুনা নাই িুমুহাৰ উতলা সঙ্গীত ? 

বুজা নাই? 

অনুভবৱা  ৰা নাই ফুলবনত বসন্তৰ ব ামল ইবঙ্গত? 

বদব ছাবতা ৰামবিন?ু 

বাবৰষাৰ ডাৱৰত বপাহৰৰ বমাহন বিৌৰৱ; 

বপ্ৰমৰ বপাহৰ-দীপ্ত বমাৰ বহয়া আ াশত 

বদব ছাবন ৰঙৰ উছৱ ? 

মাজবনশা সাৰ পাই শুবনছাবন ব বতয়াবা ব বত ীৰ বহয়া ভিা মাত? 

ভাববছাবন এটিবাবৰা প ীৰ বডবঙত  াবে মানুহৰ বুকুৰ সম্বাদ! 
মই জাবনা, তুবম ব বটা জানা, বহৰা বমাৰ বহয়াহীনা বপ্ৰয়া! 

তুবম জানা মাবথা ঁ
তুবম তুবম, মই মই|  

তুবমবতা নাজানা-হায়,  

ব য় বাৰু ব য় আবম িাবথা ঁ
জঁই পৰা মালতীবৰ জয়ৰ বিৌৰৱ মালা?  

বমলনৰ  াবৰঙ বসানালী 
সাবজাঁ ব য় পৃবথৱীৰ দু ৰ ববা াবৰ আবম? 

হৃদয়ৰ ৰঙা বতজ ঢাবল 

প্ৰবতমাৰ প াবলাঁ চৰণ ব য়?  

তুবম নুবুবজবা সব ! ব বনা ববদনাত 

ষষ্ঠীত প্ৰবতষ্ঠা  ৰা বদৱী  ববসবজথ া আবম ববজয়াৰ ববফল সিযাত! 
সবিয়া আবহবছ নাবম? 

থ  বহৰা বনলাবি জ্বলাব চাব ; 

দুটি নয়নৰ 

সহজ প্ৰভাবৰ আবজ নাবশবা 
বতবমৰ তুবম অি াৰ বমাৰ জিতৰ| 

 



মমতাৰ বচঠি  
 ছহম িৰুৱা 

 

মৰমৰ, 

এয়া মম এডাল জ্বলাই গলবছা 
আবজ বহুবদনৰ মৰুত বতামাকল বচঠি বলব া ববুল 

বাবহৰৰ উৰঙুা বতাহ জা  আবহ মমডাল ব াবাইবছ 

চাঁ ব বৰ ী ন জপাই বদ ঁ

সাত বছৰৰ আিৰ  থাববাৰ বতামাৰ মনত আবছবন? 

আবম বয নতুন জীৱনবটাৰ পাতবন বমবলবছবলা 
বমাৰ িাত বসই অবচনাব  বনচা বাৰকু বয় লাবিবছল 

বসবদনা আবছল  াবতৰ কঁুৱলীসনা ব ামল পুৱা 
পদবুলত তল সৰা বশৱালীববাৰ উপবচ আবছল 

আৰ ুসবিয়া মই বতামাল ৰ ৰ্ঘৰকল ন’ গ  আবহবৰ বদনা 
আ াশৰ বমৰ্ঘৰ বমাহনাত 

হালিীয়া বজানবটা না ন গল 

আমা  বয বৰবঙয়াই মাবতবছল তৰাৰ বদশকল 

মই বলাৱা  ঁ ালৰ বৰহা  নকল 

তুবম বাৰ ুবতবনক  ব য় এব থবৰ চাইবছলা 
বমাৰ ব বন লাবিবছল জানা? 

তুবম বযন ব াবনাবা দৰূ বববদশৰ 

স্বপ্নাতুৰ আবলা ৰ মানহু 
আৰ ুমই? 

মই বযন তলসৰা এপাহ বশৱালী                      
বসইবদনা মন সািৰত বমাৰ 

এবৰ অহা আৰ ুআবহ বপাৱা 



অবল  বঢৌৰ  ঁপবন জাবিবছল 

বতামাৰ জাবনা এইববাৰ  থা মনত নাই? 

আমাৰ বদউতাই বয বচঠি বলব বছবল 

“আই, তই নতুন ৰ্ঘৰত হাঁবহ মাবত থাব বব” 

এইববাৰ সাত বছৰৰ আিৰ  থা: 
বমাৰ বয স বলাববাৰ পূৰাণৰ সািু বযন লাবি । 

বজেমহীয়া বদউতাৰ ববছবৰ ীয়া গহ ি’ল । 

বতামাৰ বাবলু এবতয়া বৰবটা গহবছ, 

তাৰ পৰপাবৰত এিাবনমান ডাবলমগুটি 

বযন দাঁত অ বণ িবজবছ । বস বমা  এব বাবৰ এবৰব  বনবদবয় । 
(ব বতয়াবা বমাৰ বয ইমান  ং উবে 

তুবম নাই নহয়, বসই াৰবণ!) 

বস বাৰ ুবমাৰ বিা সাজবযাৰবল এবনদবৰ 

তিা লাবি চাই থাব  ব য় ? 

তাৰ পজাবৰ পৰা এইবযাৰ  াবপাৰ 

বচনাব ,বসই াৰবণ নহয়? 

বাবলু এবতয়া বৰবটা গহবছ ববুজছা? 

(আৰ ুডাঙৰ হ’বল সু্কলত তা  নাম লিাই বদম 

বস আতঁবৰ থ া সময়ব বন বমাৰ বয বকুু ন 

বতবনই উদং গহ থাব ব,ভাই ।) 

আৰ ুব  বলব ম বববশষ এব া নাই । 
বমাবৰ শপত,তুবম বযবদনা উলটি আবহবা, 
বমা  আিবতয়াক  জনাবা বদই । মই বভািকদবয়বদ ভটিয়াই গি 

বঢ়ুা লইুতৰ বকুুৰ পৰা বতামা  বৰবঙয়াই মাবতম,তুবম বযবদনা উলটি 
আবহবা,                  
বমা  আিবতয়াক  জনাবকল নাপাহবৰবা বদই । 
মৰম ল’বা । 

ইবত, 

বতামাৰ  মমতা 
 

 



 

ছজযাবতপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 
 
 

অসমীয়া 

ছেকাৰ উবি 
  

শবি পুত্ৰ মই 

ভবি বুকুত লই 

মূবি প্ৰয়াসী হই 

     অৰ্জ্ুথন মই, িাণ্ডীবী মই, 
         মবয়ই িনঞ্জয় – মৃতুয   বৰবছাঁ জয়; 

মবয় অসমৰ 

মবয় ভাৰতৰ 

         মবয় বড া ল’ৰা অবিময় | 
     মবয় ভাৰতৰ নবীন সূযথয 
     পূবথাচলত বজাঁ তূযথয ্
বমাৰ বপাহৰৰ িাবন 

আ াবশ আ াবশ, বদবশ মহাবদবশ 



         মুগ্ধ  বৰব আবলা  যাত্ৰী 
         বশষ হ’ব বশষ বনাবহাৱা ৰাবত্ৰ 

              বৰম জিত জয় 

             নবীন সূযথয মই | 
 

উপবচ আবহব বপাহৰৰ িল 

    লুইতৰ দবৰ বফবন – বফাবটা াবৰ 

    বফবনল শুভ্ৰ বজযাবত – প্ৰপাতৰ জল | 
হাতীপটীবয়বদ ঐৰাবাবটবদ 

 ত নিৰৰ অবল – িবলবয়বদ 

 ত বমিাবীৰ মহামনীষীৰ 

         মনৰ মাবজবদ 

     বীন্দ্ৰ বজবন হ’ম 

         মহামনীষাৰ মহাসািৰত ৰ’ম | 
  

 
 

 
 
 
 
 
 



চন্দ্রকুমাৰ আগৰৱালা ৰ 

বনয়ৰ 
মকুুতা মবণটি পাবহত বজবলব  

ফটি  পানীত বিাৱা 
বনশাৰ তৰা এটি সবৰবয়বহ আবছ 

সৰিত বটাপবন বযাৱা 
 

বনজম আ াশৰ বনচু   থাটি 

বহয়াত গথবছ সাঁবচ 

ব ান  াহাবনৰ সবপান বদব বছ 

ব াবন হাঁবহবছল নাবচ 

 

ফুলবনত ব াবন বনশা নাবচবছল 

বছবি ৰই ি’ল মবণ 

ৰবঙলীৰ ভাব হাঁবহ নাবচানৰ 

ৰ’ল বচন এই বণ 

 

ৰাবতৰ বিমাবল বজানৰ বনফুট 

হাঁবহবৰ গথবছ সাবন 

পুৱাৰ বহঙুবল বববলটিকল চাই 

এটুবপ চকুৰ পানী 
 

বনয়ৰ  বলবৰ বশাবভ ফুলজবুপ 

চাইবছা ভাববত ভাবহ 

হায় ব  ববষম বপলাবল বায়ুবৱ 

বজা াবৰ ফুলৰ পাবহ 



ছহমচন্দ্র ছগাস্বামীৰ 
 

বপ্ৰয়তমাৰ বচঠি 

 

বসৌেযথযৰ বুকুৰ  াঁচবল উদঙাই 

প্ৰ ৃবতৰ বচাঁ-ৰ্ঘৰ চাবলা বপত্ বপত্ ; 

কুকুৰাবেঙীয়া এই আ ৰব টিত 

বয অবময়া ৰ্ঘঁহা আবছ,  বতা আৰু নাই | 
 বব-বনকুঞ্জত ফুবল  ত  ববতাই, 

মলয়াত উটি উটি ফুবৰ পৃবথৱীত, 

বতামাৰ বচঠিবয় ব ন্তু জাবন বযটি িীত 

 ববতাৰ  াববয তাৰ বিািব া নাপায় | 

ফুল ফুবল, সবৰ যায়, শু ায় বনবন; 

বসন্তৰ কঁুবহপাত ৰ’দত বলবৰবল | 
বতামাৰ বচঠিবয় বপ্ৰবয় জাবন ব  বমাবহনী, 
বনবতৌ বনাবহাৱা বাহী, ন ন ফুল বমবল | 
যত শুবঙা, চুমা  াঁ, নালাবি আমবন,                

হৃদয়ত বহপাহৰ বভাটাতৰা 
জ্ববল |                                           
 

 
 
 
 



নবলনীিালা ছদৱীৰ 
 

সাৰবথ 
 

বতামাৰ পৰবশ বমাৰ মবছ বদবয় বহয়াৰ দীনতা, 
লক্ষয-হীন জীৱনত বদয়া বনবত শাবন্তৰ বাৰতা | 
বনৰাশাৰ হুমবুনয়া বকুু ভাবঙ্গ আবহবল লাই, 
জবনাৱা নীৰবৱ তুবম – আবছা মই, নাই বযাৱা নাই | 
িহীন আিাৰ বনশা ফুবৰাঁ যবদ বাট ব বপয়াই, 
বনৰ মালতী বিাবি বদবয় বমা  বাট বদ ুৱাই | 
মলয় সুৰবভ সাবন বযাৱা তুবম আঁচল উ াই, 
জবনাৱা নীৰবৱ, স ী আবছাঁ মই, নাই বযাৱা 
নাই |                
 

 
 
 
 
 



হীল্লৰণ িট্টাচাৰ্যতযৰ 

ছিাগাবল 
 

তুবমবতা জানাই 

এই  ববৰ আৰু এব া নাই। 

এটাই মাবথাঁ  াবমজ 

তাবৰা বছবিা বছবিা বচলাই। 

 

বপ্ৰম বনশ্চই এবনকুৱাই। 

আৱৰণ  ুবল হৃদয় জৰুা্য। 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ািতবতপ্ৰসাদ িৰুৱাৰ 
 

ছজানাক 
 

 

বজানা , বজানা , শীতল বজানা  

     চাই বমাৰ চকুবলা সবৰ ; 
অন্তৰ বমাৰ উগুল থুগুল, 

     উদাস আকুল  বৰ | 
          মনত পবৰবহ ব াবনাবা পুৰবণ 

              বজানা ী ববৰহ ববথা ; 
          মাকি – মালতী ফুলৰ আঁৰত 

              বিাপন বমলন –  থা | 
মনৰ মাজত সু  – বসাঁৱৰণী 
     অতীত মিুৰ জাবি ; 
বাবহৰত শুদা ৰূপালী বজানা  

     উৰুঙা উৰুঙা লাবি |       
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


