
ী	কাল	হ ী র	শতকম্

ীিবদু কিলতাঽজবংজবমহা-জীমূতপাপাংবধা-
রােবগংবন	ম েনা সমুদী-ণ ংবং	 গাে ািযিতন্	|
দবা!	মী	কর ণাশর সমযিমং- তং	জালুং	িজ াবনা-
সবং	দামরতংপৈর	মিনয�দন্-	 ী	কালহ ী রা!	||	1	||

বাণীব ভদুলভংব 	ভব ারংবন	ি ি চ	িন
বাণ ীং	জ��প ং	জূিচন	িবচারে াহেমা	িনত 	ক
ল াণ ীডলং	বািস	দুদশলপা	 ল	রাজেলাকাধম

ণী ারমু	দূ�◌ংেজিস	িতপুেডা	 ী	কালহ ী রা!	||	2	||

অংতা	িমধ 	তলংিচ	চিচন	নর ং	ডে লৗ	ট��ি◌◌ংিগন্	সদা
কাংত	 ু লু	নধমুন্	তনুব	িন	 ংবংচ	 মাহাণব
িচ াংিতং	জ�◌ংিদ	জিরংচ	গািন	পরমাধংৈবন	নীযংদুং	দাং
িজংতাকংতয	িজংত	িন ংডগদা	 ী	কালহ ী রা!	||	3	||

নী	না	সংদ�ডংবাটমাট	িবনুমা	নীেচত	জীতংব	 নং
গািনং	ব ক	সংততংব	মিদ	 ব কং	গ� 	নংত সপ

ানীকংবন	ক� িগংপকমু	ন াপা েয	চালুং	 দ
জীন� ং	গির	ন� 	ন� 	িসর লন্	 ী	কালহ ী রা!	||	4	||

ভবেকলীমিদরামদংবন	মহা	পাপা ুংৈড	বীড	ন
ু	িবেবিকংপং	ডটংচ	 ননু	নরকােণারািশপাৈলনং	ব
ব;	বালুংড�কেচাট	নাটতিমেতাড	 ূতং	গূলংগং	দং

ি 	িবচািরংপক	যংডনা	কটকটা	 ী	কালহ ী রা!	||	5	||

ািমে াহমুং	 জিস	 যন�কিন	গ� ংেবািতেনা	কাক	 ন
নীমাট	ি নন� কংিডিতন�	িনে 	িদ গাং	জূডেনা
যমী	ই বধাপরািধন 	ন ী	দুঃখবারািশবী
চী	মধ ংবন	মুংিচ	যংপদ না	 ী	কালহ ী রা!	||	6	||

িদিবজ া	র হ	 ধনু	র 	ঘনভিত	 র সা
নুব	নী	িব ু	িনধী র ংড	সখং	ডেণারািশকন ািবভং
ডিবেশষাচকং	িডংক	নীক�ন	ঘনুংডং	গ েন	নীব	চ
িচ	িবচািরংপব	 লিম	ন� ংডডপুন্	 ী	কালহ ী রা!	||	7	||

নীেতা	য ধমু	 চয	 নাংপং	গিবতা	িনমাণশি 	ি নুং
ীতংেজযগেলনু	নীক��ক	দংি ংজংপগাংজাল	না

চতন্	 রাকট	িন ুম� ব��তংজীকাক	নাভি 	 য
রীিত ািকংক	িন ু	জূডগলুগন্	 ী	কালহ ী রা!	||	8	||
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আলুংিব লু	দি দং ুলু	ধনংবংচ	 হাবংধনং	
বলা	নাম�ড	গ নাডিবক	িনে েবলং	িজংিতংত	িন
মূলংৈবন	মনংবেলা	ন�গড	দুেমাহাি েলাং	 ংিক	যী
শীলামালপু	িজংত	ন� লুিডপ� দা	 ী	কালহ ী রা!	||	9	||

িনৈ 	পাতকতলৈশল	মডচন্	নীনামমুন্	মানবল্
ত ন্	দ ল	িব 	নংতক	ভজাদেপা তে শমুল্
ত ুংদার নু	মু 	 লৗদু	রিব	শা ংব হাপংিডতল্
চ� ংগা	দমিকংক	শংক	বল�না	 ী	কালহ ী রা!	||	10	||

বীড�◌ংবি ন	য ুডং	দম	নুতল্	িব ুডংব� েলাং
গূড ুড	 ীিবলাসমুলু	 পক� ুডং	গাযকল্
পাডংগ	িবনুন ুডন্	জ�লং 	দংভ াযিব াণন

ীডাস ল	 নিম	চ� বল� না	 ী	কালহ ী রা!	||	11	||

িননু	 সিবংপগ	নাপদল্	ব�ডমনী	িনেত া সবং	ব নী
জনমা ংডননী	মহা ু	ডননী	সংসারেমাহংব	 প
ক�ননী	 ানমু	গ নী	 হগনুল্	 ংিদংপনী	 মলুব
ি ন	রানী	যিব	নাক	ভষণমুেলা	 ী	কালহ ী রা!	||	12	||

এ	 বদংব	ব ংচ�	লূত	ভজংগং	 বশা মু সূচ�	দা
ন	িবদ াভ সনংব�নচ�◌ং	গির	চ�◌ংেচমং 	মূিহংচ�	 বা
ধািবভাবিনদানমুল্	চদুবলয া!	কাব!	মীপাদসং
সবাসি য�	কাক	জংততিতিকন্	 ী	কালহ ী রা!	||	13	||

কাযল্	গাচ�	বধনখা মুলেচ	গাযংব	বে াজমুল্
রাযন্	রাপড�	�� ু	ম ধ	িবহারে শিব াংিতেচ

াযং	বায�নু	ব গ �	দলচ� ন্	 রাত	সংসারেমং
জযংজাল	িবর ং	 জযংগদেব	 ী	কালহ ী রা!	||	14	||

িনে র পমুগা	ভিজংত	মিদেলা	নীর পু	 মাকাল�	 ী
চে া	কংচমু	 মকপ�◌ং কয�	যী	সংেদহমু াি প	না
ক ার	 ভবদীযমূ ত	স ণা	কারংবগা	জূপেব
িচ ীেরজিবহারম মধপা	 ী	কালহ ী রা!	||	15	||

িননু	নাবাংিকিল	গাবমং ন�	মর ীলাকা াংিতং	 ং
ট�ন	প� ং ন�	য�◌ংিগিলি 	িতনু	িতংেটংগািন	কাদং েনা
িননু	ন�ি ংদগ	িব িসংচসুজনানীকংব	রি ংপংেজ
িসন	নািব পেমল	 গক�নবযা	 ী	কালহ ী রা!	||	16	||

�◌ালন্	�◌ গং	 জতলাডব	কমারা!	র ু	র ংচেনং
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জালন্	জংপংগ	 ন মু	◌ংিদিবযংগাশ ংডেনং	গানু	না
শীলং	 বমিন	চ� নু িদংক	নী	িচ ংব	না	ভাগ েমা

ীল ীপিতেসিবতাংি যগলা!	 ী	কালহ ী রা!	||	17	||	

রাজুল্	ম লু	বািরেসব	নরক াযংব	বাির নং
ভাজা ীচতরংতযানতরগী	ভষাদু	লা ব ধা
বীজংবল্	তদেপ 	চালু	মিরতি ং	ব�◌ংিদিতন্	 ানল

ীজা পিরণাম	িম ু	দযেতা	 ী	কালহ ী রা!	||	18	||

নীর পংব	দলংপংগাং	দুদম�দল্	 নগান	নীৈবনেচা
রারা	র িন	যংচং	জ� ব	পৃধারংভংব	িলংেক িকন্!
নীর	 ুংপুমু	পাল	মুংপু	িমংক	িনে 	নি নাংডং	জুমী

ীরামা চত	পাদপ যগলা	 ী	কালহ ী রা!	||	19	||

নীক	 াংসমু	বাংছেযিন	ক�বা	নীেচত	 লডংডংগাং
জাৈকন 	কঠারমুংড	ননল	 জ াতংড	নীর ংডংগা
বাকং	ব� 	ঘ ংিচ	 চিতপুনুকন্	ভি ংপকােবাযেচং
জক�◌ং	ট�◌ংিগিলমাংসিম লু	দ না	 ী	কালহ ী রা!	||	20	||

রাৈজ	দু িতং	জ�◌ংদ�◌ং	জংদুর ংড	রারাৈজ	কেবর ংড	দৃ
াজীবংবনং	গাংচ�	দুঃখমু	কর াপালুং	ডামাটেন

যািজং	গূল�	সম বংধবলেতা	না	রাজশ ংব	চী
ছী	জ াংতরমংদু	ন� নুজুমী	 ী	কালহ ী রা!	||	21	||

রাজধাতংৈডনেচা	ন�চট	ধমংবংড	 নরীিত	না
নাজািতি য	 লপডন্	সুখমু	মান ে িণ	ক� ল 	র
পাজীবািলিক	 নিদ	িদ 	ধিতনী	ভ ল্	ভব পাদনী
রজংবল্	ভিজিযংত	 রত��◌ং নন্	 ী	কালহ ী রা!	||	22	||

তরংগল্	িপ লপ মুল্	ম��◌ং 	ট ংবল্	মর ীপমুল্
কিরকণাংতমু	ল�◌ংডমাবল	ততল্	খেদ া কীট ভল্
সুরবীধীিলিখতা রংব	লসুবল্	 জ া াপঃিপংডমুল্
িসর লংেদল	মদাংধেলৗদুর 	জনুল্	 ী	কালহ ী রা!	||	23	||

িন ু ি ন	রীিত	ন 	ন�র লন্	নীক 	নাক� েল
র � লুু	তি দং ুলু	 র ংদাপ সহাযংদু	না
য া!	য� ড	ন ু	সং িতিবষাদাংেভািধ	দা ংিচ	য
ি চ ানংদসুখাি ং	 দ চ�দ�	কেদ	 ী	কালহ ী রা!	||	24	||

নী	পংচং	বিডযংডগাং	গিলিগনন্	িভ া েম	চালু	ন্
পং	বি ন	রাজকীটমুল	 নেসিবংপংগােনাপ	না

শাপাশংবলং	জু 	ি কমু	সংসারাধৈম	বংটগাং
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জপ ং	দয	গে েনিন	মিদেলা	 ী	কালহ ী রা!	||	25	||

নী	 পর ন্	ভবদংি তীধমু	ভবি ত	তাংবলমুন্
নী	প �◌ংব	 সাদমুং	গ�িনকদা	 ন	িব ৈননাংড	ন

ীপা ং	গর িণংপু	 মাংপ	িনংক	নীন� ািরিকং	িব গাং
জপ ং	দ ং	ব 	মানং	দগেদা	 ী	কালহ ী রা!	||	26	||

অ া	যয 	যটংচ	ন� িরিন	 নন ি শবা!	িন ুেন
সু ী!	নী	মিদং	দি দং ুলনটংচ	 ডূংগাংেবাক	না
িকৈ ং	দি যং	দংি যন্	 র ংড	নীেব	কাক	সংসারপুং
িজ ংজীকং 	গি ন	 গডব	নন্	 ী	কালহ ী রা!	||	27	||

ক�ডকল্	পু 	রটংচ	 ন ত	রিবেবকল্	জীবন াংতৈল
ক�ডকল্	পু র�	 কৗরেবং ন	কেনকল্	বািরেচ	 নগতল্
বডস�◌ং	ব লু	 লিন	যা	 কনকন্	বা � ন	দুগতল্!
চ�ডেন	 মা পদং	মপু কনকন্	 ী	কালহ ী রা!	||	28	||

হেদাষংবলু	দু নিম মুলু	নীকল াণনামংব	
ত হমুং	 বক�নু েমা মুল	বাধংব� গােনাপুেন?
দহনুং	গ ংগংজালুেন	শলভসংতানংব	নী	 সবং	 জ
িস	হতে সুলু	গার গাক	মনুজুল্	 ী	কালহ ী রা!	||	29	||

অডগংেমািনক	নন মাগরতলং াণাবেনা সািহৈন
যডগংেবািযন	 মাদু	নীদু	পদপ ারাধকে িণয
�ডক	ি ু	ভিজংপংগাংগিনয	নােকলা	পরােপ 	 কা

র�িড	িদংেকিম	ভব সাদম�	ত ন্	 ী	কালহ ী রা!	||	30	||

মদমাতংগমু	লংদলংবল	হর ল্	মািণক মু	 কল্
মুিদতল্	িচ দুকলমু	 িরমলংব	 া মীংজালুেন?
মিদেলা	বীিন	নেপ েসিস	নৃপধাম ারেদশংবং	গা
িচ	িদনংবল্	বধপু র লকটা	 ী	কালহ ী রা!	||	31	||

রাসী	 রাযদু	কািমনীজনুল	তার েণ ার েসৗখ ংবলন্
পাসী	পাযর 	পু িম জন	সংপ াংিত	বাংছালতল্
কাসী	 কাযদু	নামনং	বকট	নীকং	 ীিতগা	সত্	ি যল্
চসী	 চযদু	দীিন	 ণপেব	 ী	কালহ ী রা!	||	32	||

� ুংদু	 নিম	গংদু	িনংকেনন� াির	রি ংচ�দন্
িনে 	িন 	ভিজংচ�দ	ি র পেমাি েমাদংব	না
ক� ংড �ড	নংতকালিমংক	 নিন লু 	 নময�িডং?
িজ ংব ক	ন ু	 নলুক�লেব	 ী	কালহ ী রা!	||	33	||
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চাবং	গালমু	 চর েবৗ	ট��ি◌◌ংিগযং	জািলংপংগা	 লক	ন
� বদু ংড	িচিক সং	 াবংগলংেডা	 যমংদু	রি ংচেনা

এ	 ব ুল্	কপংজূতেরা	যনুচ	িনি ংৈতনং	িজংিতংপংডা
জীব া ধমুং	 জিসক� 	যিতযন্	 ী	কালহ ী রা!	||	34	||

িদনমুং	িজ মুেলা	সুবণমুখরী	তীর েদশা কা
ননমেধ াপল	 বিদকা মুন	নানংদংবনং	বংকজা
ননিন থ	 ুনুং	জূডং	গ নিদেবা	 সৗখ ংব	ল ীিবলা
িসিনমাযানটনল্	সুখংব	ল েন	 ী	কালহ ী রা!	||	35	||

আলংচ	 �ডং	গ 	দািনিক	নবত ে িণং	গি ংিচ	ত
াল াতমু	িনি পু টনু	সংবংধংব	গািবংিচ	যা	

মালমংবন	বাংধবং	বন�িড	 মং	গ�◌ংদ�◌ং	ি ংগাং
সীল ীল	যম চন	 ল�সংিগেতা	 ী	কালহ ী রা!	||	36	||

তনুেব	িনত মুগা	ন�নচ	মিদেলদা	চি 	জি ংপকং
ড	নুপাযংব	ঘ ংপু	মাগতল	র�◌ংট	 পু	 লক 	 ল
দিন	নািক ুড	চ� ু	 চযংগল	কাযংব 	সংেসবং	 জ
িস	িননুং	গাংচ�দংগাক	কালমুনেনা	 ী	কালহ ী রা!	||	37	||

পদুনাে ল�	মহাযগংব	ল�ক	ভপালুংড;	চ�ি ংচ�	ন
য দযা াচলসংিধ	না 	ন�কং	ডায ংতংৈড	বীিরয
ভ দযং	ব� র 	চ� ংগা	িবনর�	য ু ৈল	 যল	চ
�দেরা	রাজুল	মংচ	ন টকটা!	 ী	কালহ ী রা!	||	38	||

রাজ ংতন�	 পাবনা	কপয	ধমংবািভজাত ংব	িব
দ াজাত ম	সত ভাষণমু	িব ি সংর যন্
সৗগন ংব	কতংব��◌◌ংগটয	িব াসংব	গাক 	দু
বীজে থলু	গাং	গতংব	গলেদ	 ী	কালহ ী রা!	||	39	||

মুনু	নীেচ	নপবগরাজ পদবী	মূধািভেষকংব	গাং
িচন	পুণ া ুলু	 ননু	ন� সিরেবা	িচংিতংিচ	চডংগ	ন�
লিননং	গীটফণীং েপাতমদেব	দংেডা িহংসািবচা

িরিন	গাংগাং	িননু	গানংগাক	মিদেলা	 ী	কালহ ী রা!	||	40	||

পবমানাশনভষণ করমুন্	ভে ভচমংব	না-
টিবক ংবং	ি যংবৈল	ভগহ ংডালাতবীচার লন্
ভবদুঃখংবলং	বাপু	ট� ুং	জ�লংিদংবা ংিচ	 কবল িম-
ি 	িবেনািদংচট	 কিম	কারণমযা	 ী	কালহ ী রা!	||	41	||

অমর ীল	রিমংিচনং	জ�ডদু	 মাহং	িবংতযন্	 প-
মু	িসি ধংিচন	নাস	দী�দু	িনর ঢে াধমুন্	সবেলা-
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কমুল	ি ংিগন	মান	িদংদুং	গল	 সৗ-খ ং	ব� 	নীেসবং	 জ-
িস	মহাপাতকবািররািশং	গডতন্	 ী	কালহ ী রা!	||	42	||

চনুবািরং	গিন	 য চবার 	জমুংডা	সত ংবগা	ব 	 ম
মনুমানংিবংক	 লদু	ন মিন	তারােবল	নােরবনন্
মুনুংগংেবাবচ	বাস	 সযট	সুমী	মু া িকং	জূডগাং
জ�নট	 ানর 	দীিনভাবিমিদেবা	 ী	কালহ ী রা!	||	43	||

ভবদুঃখংবলু	রাজকীটমুল	 ন া ধংিচনং	বাযেন
ভবদংি িতেচতংগাক	িবলস াল ু ধাে শদু

িবধ ানুন�	চড	 মংকম�ডচংটংদি 	কার ণ
ি থিবেশষংবন	িনি 	চংটংবল�	 না	 ী	কালহ ী রা!	||	44	||

পিব	পু ংব 	নি 	মংচ 	নকপারংব	ভমী লং
বব	শ ং	ডিতিম ংেডৗ	িবষমু	িদব াহারেমৗ	ন� ংগা
নবনীমংডিলেলাপলন্	িশব	িশেব	ত াভাষেণা ািসিকন্
িশব	নী	নামমু	সববশ করেমৗ	 ী	কালহ ী রা!	||	45	||

লেবা	কানলং	গংধমূলফলমুল্	 লেবা	 হল্	 তাযমুল্
লেবা	 য�◌লং	ব বা রণমুল্	 লেবা	সদা	যা েলা
লেবা	নীব	িবর ল	 নুপ	জািলং	ব�◌ংিদ	ভপালুরন্
সবল্	 সযংগং	 বাদু	 রল�ক�	জনুল্	 ী	কালহ ী রা!	||	46	||

মুনু	 নং	ব ন	পু 	ল�ি 	গলেবা	 মাহংবেচ	নংদুংেজ
িসন	কমংবল	 াব	ল�ি 	গলেবা	িচংিতংিচনন্	গান	নী
জননংেব	যিন	য 	বাড	িনিদেয	চািলংপেব	িন ুং	গ�
ি চন	পুণ ংবনকং	গৃপারতংডৈব	 ী	কালহ ী রা!	||	47	||	

তনু	ব�◌ংদাক	ধিরি 	নুংড	ননু	নংদাকন্	মহােরাগদী
পনদুঃখাদুলং	ব�◌ংদকংড	ননুকংপাদৃ 	বীি ংিচ	যা
ব�নুকন্	নীপদপ মুল্	দলংচচন্	িব পংচংবং	বা
িসন	িচ ংবন	নুংডংেজযংগদেব	 ী	কালহ ী রা!	||	48	||

মলভিয 	মেনাজধামমু	সুষ া ারেমা	যার 	কং
ডিলেযা	পাদকরাি য ংবলু	ষ কংজংবেলা	 মামু	দা
জলজংেবা	িনটলংব	চং কলেযা	সংগংব	 যাগংব�	গা
িসিল	 সিবংতর 	কাংতলন্	ভিব	জনুল্	 ী	কালহ ী রা!	||	49	||

জলকংবল্	রসমুল্	 সূনমুলু	বাচাবংধমুল্	বাদ মু
লশ নু	লংিচতাংবর	মলংকারংব	দী 	 ��◌◌ং
লু	 নেবদ মু	মাধরী	মিহমগাং	গ� ি নুন্	ভি রং

িজল	িদব াচন	গূ চ	 ন চন	ি যন্	 ী	কালহ ী রা!	||	50	||
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এলীল	 ুিতিযংপব 	নুপেমাে া িনব ংগ শ
ালংকারিবেশষভাষল	কলভ ংৈবন	নীর পমুং

জালুংজালুং	গিব মুি নলুচেন	সত ংব	ব ণংচেচা
চী!	লি ংপর গাক	মাদৃশকবল্	 ী	কালহ ী রা!	||	51	||

পালুং	ব যং	ব� �দং	 ডবরা	পাপ 	রা	য 	 ল
লল� 	নরং পং লুং	গ�িন	 তেলক 	 নন� নং
ট	লািলংপের	তি দং ুলপু	ডে ল	ত�ি 	বা সল 	ল

ীলীলাবচনংবলং	 ডপরা	 ী	কালহ ী রা!	||	52	||

কললংচন্	শকনংবলংচ	 হেযাগং	বংচ	সামুি কং
ব	লটংচং	দ�বলংচ	িদ নুচন্	ভতংবলংচ	ি ষা
দুলটংচ	ি িমষাধ	জীবনমুলংচং	 ীিতং	ব ংিচ	যী
িসলু ল্	 াণুলক�ি 	 চিসিতবযা	 ী	কালহ ী রা!	||	53	||

তলমীংদং	 সুম সাদ	মিলক ানংবৈপ	ভিতযন্
গলসীমংবন	দংড	নািসকতদন্	গংধ সারংব	 লা
পল	 নেবদ মুং	 জচ	 ন	মনুজং	ডাভ ংড	নীক� ুডং
জ�িলকাৈড	িবহিরংচ	 রৗপ িগিরৈপ	 ী	কালহ ী রা!	||	54	||

আলুং	িব লু	িম লুন্	িহতলু	িন ধংব	লীেনতের
বল	 াির	ভিজংপং	জািলপড	কািবভত	 মাদংবনং
গালংব� 	সুখংব	নীক	িনংক	ভ ে িণ	রি ংপেক

ীল� ািরিকং	গূডংব� �দবযা	 ী	কালহ ী রা!	||	55	||

সুলভ ূখ	লনু েমা মুল	রাজু ি েযেবল	ন
লংতলব� ন	নী	পদা মুলং	বাযংজাল	 নিমি নং

গলেধৗতাচল	 মলু	টংবিনিধেলাং	গাপুংড	ট ংব	 পং
জ�লুব� ুন্	সুিখিযংপং	গাংচট	সুমী	 ী	কালহ ী রা!	||	56	||

কলেধৗতাি য	নি মািলকয	 গাগংধবমুন্	ব কযং
বিলেতালু	 ভিসতংবং	বাংপত�দবল্	 পাকংডং	 দাংব লৈক
ত�িল	 নবারলেতাডং	ব ক	কলাদু �	 মলয�না
িসলুব�◌রমুেচিসক�◌ং	ট��ি◌◌ংিগেয	 ী	কালহ ী রা!	||	57	||

তলভ াসমুেচিস	শা গিরমল্	 শািধংিচ	ত ংবলন্
মিত	নূিহংিচ	শরীর	মি রমু	 ংব� 	সত ংব	গাং
িচিত	মংচন্	সভলন্	বধাবচনমু	 চ� ংগেন	কািন	িন
জতিচ ি র	 সৗখ মুল্	দ�িলযেরা	 ী	কালহ ী রা!	||	58	||

গিত	নীবংচ	ভিজংচবার	লপবগং	ব�◌ংদগােনল	সং
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ততমুং	গূ িকৈন	চিরংপ	িবনেলদা	'যায	র ং	 য
িত'	যংচ ��ব� গা	 তলু	সংসারাংধকারািভ	দূ

িষতদুমা ল্	গানং	গানংবডেবা	 ী	কালহ ী রা!	||	59	||

রিতরা	জু িত	মী�	ন� পির	 গারাজা িন	 � ং	 বা
নতং	ডাদপক	 বগ	ন� 	গবযং	বাংেবাতনুং	দাংিক	য

তং	 বারাডংগনু 	য িডিম	 লংগে াল�	 শাকানল
ি িতপাৈল	ম��প� নন্	মনুপেব	 ী	কালহ ী রা!	||	60	||

অংতা	সংশযেম	শরীরঘটনংবংতা	িবচারংব�	 লা
নংতা	দুঃখপরংপরািনিবতম�	 মনংতা	ভয াংতেম
যংতানংতশরীরেশাষণম�	দুব াপারেম	 দিহিকন্
িজংতন্	িন ুং	দলংিচ	প�◌ংদর 	নর ল্	 ী	কালহ ী রা!	||	61	||

সংেতািষংিচিতিনং	জালুংজালু	রিতরাজ ারেসৗখ ংবলন্
শাংিতন্	ব�◌ংিদিতং	জালুংজালু	ব রাজ ারেসৗখ ংবলন্
শাংিতং	ব�◌ংদ�দং	জূপু	 পদরাজ ারেসৗখ ংব	িন
ি ংতন্	শাংতংড	 নৗদু	নী	কর ণেচ	 ী	কালহ ী রা!	||	62	||

া ং	বনু লং	 জযন� িন	 ত ে াল�	 বসংবেতাং
ব ী	পু 	কল 	র ণ	কলাবি ধন্	নৃপালা(অ)ধমন্
বা ং	বংচ	ভিজংপংেবাদু	িরিতযন্	ভাষ ংব�	িয ািরচা
ির ং	ব� ংড	ম� 	ন�◌ংচ	মিদেলা	 ী	কালহ ী রা!	||	63	||

অকলংকি িত	িনি 	নাড	মনু	ঘংটা(আ)রাবমুন্	িবংদুদী
পকলাে িণ	িবেবকসাধনমুল� ন্	বিন	যানংদতা
রকদুগাটিবেলা	মেনামৃগমুগব ত	বািরংচবা
িরিকংগা	বীড	ভেবা বংধলিতকল্	 ী	কালহ ী রা!	||	64	||

�কযধংব	িন ু	 ন	নডগংগা	নূিহংিচ	ন� লনং	ব�
ু	কিব ংবলু	নাকং	জ�◌ংদিনিব	 যেমা	যং বা	নাদুিজ

ক	 নস গক	কত 	িমংিতয	সুমী	 া ধংচেট	কাদু	 কা
িরকল	ি ুনুগান	নাক	বশমা	 ী	কালহ ী রা!	||	65	||

কমুল্	িকং কপু মুল্	গিন	ফলে ামং	বটংচ মু
সুকতং	 দরংগং	 বাব	ন ট	মহা	দুঃখংব	িসি ংচং;	গ

মকলাভাষলক� ং	 াপুল 	শা ংব	ি েলািকংচবা
িরিক	িনত মনীষ	দূরম ংজূ	 ী	কালহ ী রা!	||	66	||

�কিরং	জংিপ	পদ ৈল	 তকং	দাম� � 	র িহংতের
ল�ক�	তাম� ংডং	জাবেরা	তমকং	 বােবা	সংপদল্	পু িম

কল াদুলেতাড	িনত 	সুখমংদং	গংদুেরা	য বা
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িরিক	 লেদা	মৃিত	য� ংডং	গটকট	 ী	কালহ ী রা!	||	67	||

নী	কার ণ মুং	গি ন 	নর ং	 ডনীচালযংবল	জ�রং
ডকাপণ পু	মাটলাড	নর গং	ড� ািরেতা	 বষমুল্
গেকােড	মতমুল্	ভিজংপং	িডলেনক কারংবলন্
জীকাৈক	চ�িডেপাংদু	জীবনদশন্	 ী	কালহ ী রা!	||	68	||

াতল্	 াহংব	বাং ু	 সযকপেটযািদ	ি যােদাষমুল্
মাতং ান	সিহংপরাদু	 িতকমংিবংচেক	 জযগাং
বােত	 দাসমু	গান	মািন	যিতৈন	 পাংেগািরনন্	সবদা	
চতঃে াধমু	মান	দ� লু	নডতন্	 ী	কালহ ী রা!	||	69	||

চদুবল্	 ন চন	পংিডতাধমুলু	 াভাষণ ীডলন্
বদরন্	সংশযভীকরাটবলং	 াব�ি 	ব তংপংগা
মদনে াধিকরাতলংদুং	গিন	ভীমে িঢেচং	দাংিকনং
জ�দর ং	িজ মু	িচ িগংপংগদেব	 ী	কালহ ী রা!	||	70	||

রািসং	 দং িদ	 রাংত	 দং িদ	মন�	 রাগ ংৈড	 দিহ	তাং
বিসংেদং িদ	পূংত	 লং িব	মদা(অ)পূতংব	লী	 দহমুল্
মূিসংেদং িদ	মূংতেলং িব	সদামূঢ েম	কািন	তাং
জিসংেদং িদ	 চংতেলং িব	বধা	 ী	কালহ ী রা!	||	71	||

ী	 শেল 	ভিজংতেনা	যভবংগাংচী	নাধ	 সিবংতেনা
কাশীব ভং	গ� ংেবাদুন�	মহা	কােল ং	বিজংতেনা
নাশীলং	বণুৈবন	 মর 	বনুচন্	রি ংপেব	নী	কপা

ী	শৃংগারিবলাসহাসমুলেচ	 ী	কালহ ী রা!	||	72	||

অযবাৈর	চিরিযংপব ং	দন	পাদাং(অ) ভাজতীধংবলন্
দযেতাং	গ� নব 	 সবকিন	যধ াণেদহাদুল
ি য	না	স� নব ংগািন	িসর লি ংিদংিচ	িন া িন
ি যতং	গানংগরাদু	পংিডতলকন্	 ী	কালহ ী রা!	||	73	||

মাযা(অ)	জাংডকরংডেকা ং	ব�িডগাম ধংিচেরা	িব মা(অ)
জযং	গাযজুং	জংিপেরা	কপটল ী	 মাহমুং	বািসেরা
যাযদযভজংগমৃত ব	ননাযাসংবনন্	গ�ি চেরা

েযাদাযক্	 লৗদু	র� 	িলতর ল্	 ী	কালহ ী রা!	||	74	||

চিবগাং	জূড	িবনংগ	মূক�নং	দনূসংঘষণা াদম�◌ং
দ	িবিন মংচ�দ	 বল	জংতবল	 নত ীডেল	পাতক
ব বহারংবলু	 সযেনিম িক	মাযািবদ েচ	 � পুু
ি 	িবেনািদংপংগ	দীন	 নিম	ফলেমা	 ী	কালহ ী রা!	||	75	||
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ব�নুকং	 জিসন	 ঘারদুদশলু	ভািবংপংগ	 রাংতয�ডন্
ব�নুকন্	মুংদট	ব 	দুমরণমুল্	বীি ংপ	ভীতয�ডন্
ননু	 নংজূডগ	নািবধ�লংিচযন্	নােক	ভযং	বয�ডং
জ�নকংজীংক যায�◌ং	গালমুনকন্	 ী	কালহ ী রা!	||	76	||

পিরশীিলংিচিত	মং তং মুলু	চ� 	ি ং 	সাংখ ািদেযা
গ	রহস ংবলু	 বদ	শা মুলু	ব ািণংিচিতন্	শংকেবা
দরযং	 িডকাযেলািন	যবিগংজংৈতন	নি চংিচ	সু
ি রিব ানমু	 াবং	জ� ংগদেব	 ী	কালহ ী রা!	||	77	||

ম�দলং	 জিসনবাির	ধমমুলু	িনমূলংবগাং	 জিস	দু
মদুৈল	িয ুড	বার�	ধমমু	ল�নপং	দ ু	 দবংব	ন
ড�	রানু 	দুরা ুল� 	দমে াবং	 বাবের	এল	 চ

স�দেরা	মীংদু	দলংিচচড	কধমুল্	 ী	কালহ ী রা!	||	78	||

কাসংৈতন	সুখং	ব�নচন�	মনঃকামংব	লীেডচেনা
বীসংৈবননু	ব�◌ংটব ন�	জগি খ ািতং	গািবংচেনা
দাসংব	 �ডং	ব�পুেনা	বলিসনংেদাে তা	িমমুং	জূপুেনা
ছী!	সংসারদুরাশ	 যলুদুপেবা	 ী	কালহ ী রা!	||	79	||

�কপূং ংচক	কড	ত ব েন	 নাবংগেলং	ড�◌ংডেকা
পক	নীড �দকং	জিলং	জিডিচ	কংপ ল� েকাংজূচ	বা
নক	িনংিডং লুনু	দূ�◌	নীতনুব	দীন 	 সৗখ ংব	 রা
িস	কডািসংপর গাক	ম লকট	 ী	কালহ ী রা!	||	80	||

কদারািদসম তীধমুলু	 কা মংজূডং	 বােনং িকন্
গাডা	মুংিগিল	বারণািস!	কডেপ	 কলাসৈশলংব	মী
পাদধ ানমু	সংভিবংচনপুেড	ভািবংপ	ন ানল

ীদাির লু	গার�	 লাক	লকটা!	 ী	কালহ ী রা!	||	81	||

তমক�◌ং	ব� ং	বরাংগনাজনপর	 ব ংবলন্	 ি লং
গ	মেহােদ াগমু	 সযন� নমুদ�◌ংগং	ব 	 বরাগ পা
শমুলং	জু 	িবিগমংিচ	নীদুচরণ	 ংভংজুনং	গ ৈব
িচ	মুদং	ব� ুডং	গ ংেজয	গডেব	 ী	কালহ ী রা!	||	82	||

বধং	িদ গরাদুগািন	ভিবেলা	িব াংসুলংেজয	 ন
লা	ধীচাতিরং	 জস�◌ং	 জিসন	 লামাপাটেন	 পাক	 ু
াধাদুল্	গিলিগংপেনল	যিদ	কত ংৈবন	দুমা লং

জী!	ধা ী লং	 জযেনং 	ককটা!	 ী	কালহ ী রা!	||	83	||

পুডিম	ি �ক	িব প মুনেনং	বিজংিচ	পুণ ংবনুং
বডযে রক	প� ৈদবমুলকং	ব ুল্	 সাদংবলং
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ডমুল্	 দাস�লু	সার�স লডকল্	 ি ুনুং	 ব চং
জ�িড	য�◌ংদুং	গ��গাকেপাদু	রকটা!	 ী	কালহ ী রা!	||	84	||

িব ানমু	পাদু	িচ মু	ভবােবশংব	র াংববল্
ম ংব	তদংকরং	ঐনৃতমুল্	মা�◌াক	লত ংতদু

ল্	পু লুং	বং লু	ম ধমুখা	িবভতেদাষংবলুং
িজ াধ তিনংবভজমুনকন্	 ী	কালহ ী রা!	||	85	||

নীৈপং	গাপ মু	চ� ুচ 	যতংড ীপদ মুল্	 ািসিয
া	পাঠংম�নিরংতন 	যতংডন্	মংজু বংধংব	িন
াপূ তং	ব িযংচচ 	যতংডন্	স াংধবল্	গাক	চী

চী!	পৃ াগতবাংধবংব	িনজমা!	 ী	কালহ ী রা!	||	86	||

সংপ বমুং	বা�◌ংে ািল	িরপুলন্	জংিকংিচ	যাকাং লন্
দংপু � 	কলংকমু	 ন�িক	বংধে শেদাষংবলং
িজংপুে সিস	বেযািবলাসমুলু	সংে িপংিচ	ভতংবলং
জ�◌ংপে যক	িন ুং	গানন না	 ী	কালহ ী রা!	||	87	||

রাজে িণিক	দাসুৈল	িসর লং	 গারং	 জরংগা	 সৗখ েমা
যী	জ ংব	তিরংপংেজযগল	িমে 	 � ু	 সিবংচ	িন
ব াজাচারমু	 সৗখ েমা	ত�িলযেলেরৗ	মানব	 াপরা
জীজাতািতমদাংধব 	ল চন্	 ী	কালহ ী রা!	||	88	||

িন ং	জূডর�	ম� ং	জূডেরা	জনুল্	িনত ংব	জাবংগ	না
প ু	 িনধান	ময�িড	ধন াংিতন্	িবস জংপেল
ক া	র� ংড	িন ু	গংড	িরক	ম ল্	গ� েরেমা	িননুন্
িব ং	 বাবক	যন ৈদবরতলন্	 ী	কালহ ী রা!	||	89	||

নে 	য�নুং েতালুদু টমু	ব াকালকতংব	 চ
িগে 	 কপাল	মু ম 	 ভােগ	কংঠহারংব	 মল্
িন ীলা ন	নুংটযং	দ�িলিসযন্	নীপাদপ ংব	 চ
চ�ন্	নারযণুং	ড� লু	মানসমুং	দা	 ী	কালহ ী রা!	||	90	||

ার ারমুলংদুং	জংচিকজন াতংব	দংডংমুলন্
দারং িল	ব নং	ব�ডচচন্	দুভাষলাড	 �ি◌ন্
বািরং	 াধনেচিস	রাজুলক	 সবে সযংগাংেবার ল

ীরাজ ংবনু	 গাির	নীমিরজনুল্	 ী	কালহ ী রা!	||	91	||

ঊর রং	জনুল� 	িব 	িমদেরাযংদং	 হ েবা
চীরানীকমু	বীধলং	দ�র কেরা	শীতামৃত বাঃ
পূরং	 বর লং	বা� দা	তপসুলংে াবংগ	নীেবাপেবা
চরং	 বাবদুেরল	রা ল	জনুল্	 ী	কালহ ী রা!	||	92	||
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দয	জূডংডিন	গ�◌ংদ�◌াডদুর 	িনত ংবন্	িননুং	গ� চচন্
িনযমং	ব�◌ংেতা	ফলংব	নংিতয�কদা	নীবীয	িপংড�◌ংেতা	অং
িতযকা	িন যং	দলংপননু	বি ং	জূড;	 নল িন
ি যতন্	িন ু	ভিজংপ	িক সুখমুল্	 ী	কালহ ী রা!	||	93	||

আরাবং	বদিযংচ�◌ং	দারকমুগ	না া বীিধ হা(অ)
কােরাকারমকারয ম 	 নাংকারািভধানংব	চ�

ার ন্	িব 	মনংগং	দ িহমেচ	নানাদিবংদুল্	সুখ
ী	রংিজ ং	গডং 	নীবদ�	সুমী	 ী	কালহ ী রা!	||	94	||

নীভ 	 িদেবল	ভং ল	িননুে িবংবচন্	 বডংগা
লাভংেব িক	বাির	 কাকলু	কপলু ংবনং	দীমরা
দা	ভব ংবং	দলংিচ	চড	পরমাধং	িবি 	প� 	নী

ী	ভাংডরমুেলাং	গ��◌ংতপডনা	 ী	কালহ ী রা!	||	95	||

ম�দল ভ লিকি নাংডবগদা	 মা ংব	 নং	 ডমযা
'মুিদযংগা	মুিদযংগং	ব 	ঘনেমৗ	 মাহংব	 লাভংব'	ন

িদ	সত ংব	কপং	দলংপ	ন�কবণ া ুংড	িন া 	গ�
ি চ	িদনংবন্	ম��ব� ংগাং	গটগটা!	 ী	কালহ ী রা!	||	96	||

কাল ারকবাটবংধনমু	দু া মাণি যা
লালাজালকিচ মুখব	 ীেকা িজ া ত
ব লব ালিবেরািধ	মৃত মুখদং া(অ)হায	ব ংব	িদ

চলালংকত!	নীদুনাম	মরযন্	 ী	কালহ ী রা!	||	97	||

পিদেবলৈলননু	 লাককংটকলেচং	 াি ংচ	 সৗখ ংব	না
মিদিকং	বথ মু	গাদু	সবমুনকন্	মধ ংৈড	সত দা
নদযাদুল্	গল	রাজু	নাক�সং 	 মন ািন	নী	য লচ
িচ	িদনংবন্	মুদম�◌ংদুদুন্	গডপটন্	 ী	কালহ ী রা!	||	98	||

তাতল্	তি যং	দংি যন্	ম�ি◌যং	ব� ল্	চাবগাং	জূডেরা
ভীিতং	ব�◌ংদংগেনল	চাবনকংগাং	ব�◌ং লামুিব ল্	িহত

াতংবন্	বলিবংপ	জংতবলকন্	বালাযৈমযংডংগাং
জেতাবীিধ	নর ংড	িন গ�লুবংেডা	 ী	কালহ ী রা!	||	99	||

জাতল্	স� ুট	 সবেসযট	মৃষল্	সংিধংচ	টন াযিব
খ ািতং	ব�◌ংদুট	ক�◌ংড�কাংডবট	িহংসারংভকংেডৗট	িম
ধ াতা পযমুলাডটি যং	বর ব ংবনািশংিচ	যী

ী	তা	ন�ি যগংব	লুংডংগলেদা	 ী	কালহ ী রা!	||	100	||

চ�ড ল্	ক�◌ংদ�◌	কিড	 চযংগংবনুল্	চীক লু	দূ�◌ংগং	মা
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িডিতং	গান	 িহংপরািন	িননু	ন� ংজালং	ব� ংচ	িনল্
ব�লংে ািচনং	জূর প ক�িন	 ন	 লাডদুং	 গা কং	 গা
র�িড	যধংবলু	নাক	 নল	িযডেবা	 ী	কালহ ী রা!	||	101	||

ভিসেতা লনধসরাং লু	জটাভােরা মাং ল্	তেপা
ব সনমুল্	সািধতপংচবণরসমুল্	 বরাগ বংতল্	িনতাং
তসুখ াংতলু	সত ভাষণলু	নুদ র া রা
িজসেমতল্	তদন� ৈরন	গ�লুতন্	 ী	কালহ ী রা!	||	102	||

জলজ ী	গল	মংিচনী ু	গলবাচ ািতেলা	বাপুের!
ব�িলবাড	 �ি◌	বাংপিন ুগলদােবসালুগা	ন টা!
নিল	না	র�◌ংড	 ণংব	ল�◌ংিচ	মিদেলা	নে িম	 রাযংগ	নী
চ�লুবংৈবন	 ণংব	ল�◌ংচক�নেব	 ী	কালহ ী রা!	||	103	||

গিডযল্	র�◌ং ক�	মূং েকা	গিডযেকা	কােদিন	 নংড�ি েযা
কড	 নংডািদক�	য� ংেডা	য��◌◌ং	গ	মীকাযংব	লীভিমৈপং
বডগা	নু িব	ধমমাগম�ক ং	বা ংপ	রী	মানবল্
চ�ড ল্	নীপদভি যং	দ�িলযেরা	 ী	কালহ ী রা!	||	104	||

ি িতেলা	দ� তরংগসামজমু	 লিচ ু	লাংেদািলকা
তত	 ল	ল� 	িবলািসনীজনসুব াত	ভষাকলা
পতনূজািদক	 মিমদুলভমু	নী	পাদ ু	ল চংচেচা
িজতপংেকর হপাদপ যগলা	 ী	কালহ ী রা!	||	105	||

সিলল লু্	জুখক মাণ	ম�ক	পু নু্	ভবে ৗিল	িন
লবি পি েচ	নর ংড	পূজল্	 সযংগা	ধনু ংেডৗ

িনল	গংগাজলচং খংডমুল	দািনংদুং	দুিদং	গাংচ	নী
চ�লুবং	বংতয	নী	মহ 	িমিদগা	 ী	কালহ ী রা!	||	106	||

তমেন দু িতং	দাম�	চড	সুখৈমতাদা মুন্	গূপংগা
িবমল লু্	কমলাভমুল্	িজতলসি দু তালাস মুল্
সুমেনাবাণজয দ লুনুচন্	জূচন্	জনংবিনহা
িরমৃগা ীিনবহ কু ুগবলন্	 ী	কালহ ী রা!	||	107	||

পটব ভুজংগব জতিব	 াংিত র ি ব
টব ং িশলাজপাকসুমর 	 াংগত ব ংচবা

প মল্	 নতর 	িচ সুখং	বনুভিবংপন্	 লক	দুেমধনুল্
িচটক ং	দলেপাযংজূত	রধমুল্	 ী	কালহ ী রা!	||	108	||

িননু	িনংিদংিচন	দ ু ৈপং	দ�গব�	বাণীনাধ	শািসংপেবা
চনুনা	নী	পাদপ েসবকলং	দু ং	বাড	দুমা লং
ব�নুপন্	নীকনু	নীদুভ তিতিকন্	 ভদংব	গানংগ	ব
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�ন�	 লকংিডন	নূ�কংডগলবা	 ী	কালহ ী রা!	||	109	||

কিরৈদত ন্	ব�িরগ� 	শূলমু	ক(রা)র ( ) ংব	গােদা	রতী
র িনন্	গাি চন	ফালেলাচনিশখা	বগংব	চ া�� না

পরিনংদাপর লন্	বিধংপ	িবিদযন্	ভাষ ংব�	বােরিম	 চ
িসির	নীকন্	বরেমাপকার	মরযন্	 ী	কালহ ী রা!	||	110	||

দুরমুন্	দুগমু	রাযবারমু	ম�ি◌ন্	দ�◌ংগমমুন্	 বদ মুন্
নরনাধা য	 মাডেবরমুনু	ব� ং ংব	িসি ংিচনন্
অরযন্	দ� ফলংব	গ নিদগা	কাকাযেম	তি নন্
িসিরযং	 বাবনু	 াণহািনয	ন ন্	 ী	কালহ ী রা!	||	111	||

তনযং	গাংিচ	ধনংব	িনংিচ	িদিবজ ানংব	গ ংিচ	িব
ন	ক াহমু	 জিস	স কিতিকং	বা ংৈড	তটাকংব	 ন

পুনং	 ি ংিচ	বনংব	ব� 	মননী	 পােলড	নীেসবং	 জ
িসন	পুণ া ুংড	 পাব	 লাকমুনকন্	 ী	কালহ ী রা!	||	112	||

ি িতনােধা ম!	স কবী র ংড্	ব �ন্	িম লুং	জূডংগা
নতংেড	 ম 	কিব ৈবখিরিন	সদ ঃকাব িনমাত	তত্

িতভ	 ংিচিন	িত পদ মুলু	চ� ুং	দাতংৈডনন্	মমুং
ি তেম	চচ�নু	ব� টংচ	রধমুল্	 ী	কালহ ী রা!	||	113	||

নীকং	গািন	কিব 	ম� িরিক	 ননীনংচ	মীদ�ি িতন্
জক�◌ং ন্	িবর দংব	কংকণমু	মুংেজং	গ িতং	ব িতন্
লাকল্	ম� 	 তংব	নাতনুব	কীলুল্	 নপুলুং	গাব	ছী
ছী	কালংবলরীিত	দ �ড	জুমী	 ী	কালহ ী রা!	||	114	||

িন ল্	িন ু	ভিজংিচ	িচ যমহা	িনবাণপীঠংব	 প
র ে সযক	যাজবংব	কজন	 াতংবেচং	 াংিগ	ভ
ভ ংডালুরং	গ�ি চ	বার 	দনুং	 গািপংমন্	বধং	ডাতংৈড
িচ ারং	জমু	র� ং	জ ুক�নুেনা	 ী	কালহ ী রা!	||	115	||

দংতংব	 ডন ুেড	তনুবনংদার িঢ	য ুেড
কাংতাসংঘমু	 রাযন ুেড	জর াংতংব	গান ুেড
িবতে ন	জিরংচন ুড�	কর � � 	গান ুেড
িচংিতংপ ল�	নীপদাংবজমুলন্	 ী	কালহ ী রা!	||	116	||
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