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(1)

কীর্ত ন একর্াল
-

পুন্ডরীকাক্ষ মুখ াপাধ্যায়

হরি-িস-মরিিা রিয়ে মম মানস, মাত রি।
(একবাি) লুটছ অবনীতল, হরি হরি বরল কাাঁি রি ।।
গভীি রননাযি হরি নাযম গগন ছাও রি
নায া হরি বযল, িু বাহু তু যল,
হরি নাম রবলাও রি।
হরি-রেমানন্ি-িযস অনুরিন ভাস রি,
গাও হরিনাম, হও িূর্ণকাম, নী বাসনা নাশ রি।।
(2)
ভৈরবী এক র্াল
-

অনন্ত লাল বখদ্যাপাধ্যায়

আমাি মা ত্বং রহ তািা
তু রম রিগুর্ধিা িিাৎিিা মা ত্বং রহ তািা।
আরম জারন মা ও িীনি়োম়েী
মা ত্বং রহ তািা।
তু রম সন্ধ্যা তু রম গা়েিী তু রম জগদ্ধািী রগা মা
অকু যলি োর্কিীণ সিা রশযবি মযনাহিা।
মা ত্বং রহ তািা।।
তু রম িুগণযমযত িুুঃখহিা, মা ত্বং রহ তািা।
তু রম জযল তু রম স্থযল তু রম আিযমূযল রগা মা,
আছ সবণঘযট অঘণযিুযট সাকাি আকাি রনিাকািা
মা ত্বং রহ তািা।।
তু রম সন্ধ্যা তু রম গা়েিী তু রম জগদ্ধািী রগা মা
অকু যলি োর্কিীণ সিা রশযবি মযনাহিা।
মা ত্বং রহ তািা।।

(3)

ঝাাঁিতাল

-

রবীদরনাথ ঠাকু র

রতামাযিই করি়োরছ জীবযনি ধ্রুবতািা।
এ সমুযে আি কভু হব নাযকা িথহািা।।
রেথা আরম োই নাযকা,
তু রম েকারশত থাযকা,
আকু ল ন়েনজযল ঢাযলা রগা রকির্ধািা।।
তব মুখ সিা মযন, জারগযতযছ সংযগািযন,
রতযলক অন্তি হযল না রহরি কূ ল রকনািা।।
কখযনা রবিযথ েরি,
ভ্ররমযত াযহ এ হৃরি
অমরন ও মুখ রহরি শিযম রস হ়ে সািা।।
(4)

আশাবিী একতাল
েভু ময়ে রগালাম, ময়ে রগালাম, ময়ে রগালাম রতিা ।
তু রিও়োন, তু রিও়োন, তু রিও়োন রমিা ।।
রিা রিারট, এক লযগারট রতযি িাস ময়ে িা়ো ।
ভগরত ভাব্ আউি রি নাম রতিা গাাঁবা ।।
তু রিও়োন রমযহিবান নাম রতিা মীিাাঁ;
অব্ রক বাি রি িীিাি রমহি কি ফকীিাাঁ ।
তু রিও়োন রমযহিবান নাম রতিা বাযি়ো;
িাস কবীি শিযর্ আ়ো ির্ লাযগ তাযি়ো ।
प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा,
तू दीवान तू दीवान, तू दीवान मेरा ।
दो रोटी एक लंगोटी, तेरे पास मैं पाया,
भगतत भाव दे और, नाम तेरा गाया ।

तू दीवान मेहरबान, नाम तेरा बढया,
दास कबीर शरण में आया, चरण लागे ताराया ।।

কীর্ত ন

(5)

র িানন্ি রসন্ধ্ুনীযি রেমানযন্িি লহিী।
মহাভাব িাসলীলা রক মাধুিী মরি মরি ।
রবরবধ রবলাস িগ েসগ, কত অরভনব ভাবতিগ,
ডু রবযছ উরিযছ করিযছ িগ নবীন নবীন িূি ধরি।
(হরি হরি বযল)
মহাযোযগ সমুিা়ে একাকাি হইল,
রিশ-কাল, বযবধান, রভিাযভি ঘুর ল
(আশা িুরিল রি, আমাি সকল সাধ রমযট রগল)
এখন আনযন্ি মারত়ো িুবাহু তু রল়ো
বল রি মন হরি হরি ।
(6)
प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो ।

समदर्शी है नाम ततहारो, िाहे तो पार करो ॥

एक लोहा पूजा मे राखत, एक रहत व्याध-घर परो ।
पारस के मन द्विधा नहीं है
दोऊ एक कंिन करो ॥

एक नद्वदया एक नार बहावत मैलो नीर भरो;

जब तमली दोनों एक वरण भये सुरसरी नाम भयो ॥
एक जीव एक ब्रह्म कहावत सूरदास झगडों,
अज्ञानी से भेद होवे, ज्ञानी काहे भेद करो ॥

েভু রমযি অবগুর্ র ত ন ধযিা ।
সমিশীণ হহ নাম রতহাযিা, াযহ রতা িাি কযিা ।।
ইক রলাহা িূজা রম িাখত, ইক িহত বযাধ-ঘি িযিা,
িািস রক মন রিধা নহী হহ, িুহু এক কাঞ্চন কযিা ।।
ইক নরি়ো ইক নাি কহাবত হমযলা নীি ভযিা;
জব্ রমরল রিাযনা এক বির্ ভয়ে সুিসুরি নাম িযিা।
ইক জীব ইক ব্রহ্ম কহাবত সুিিাস ঝগযিা,
অজ্ঞানযস রভি রহাযব জ্ঞানী কাযহ রভি কযিা ।।

(7)
तुझसे हमने तदल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है ।
एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है ।।
सबके मकां तदल का मकीं तू , कौन सा तदल है तजसमें नहीं तू ।
हरे क तदल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है ।।
क्या मलायक क्या इन्सान, क्या तहन्दू क्या मुसलमान ।
जैसे चाहा तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही है ।।
काबा में क्या, दे वालय में क्या, तेरी परस्तिश होगी सब जााँ ।
आगे तेरे तसर सबने झुकाया, जो कुछ है सो तू ही है ।।
अशश से लेकर फशश जमीं तक और जमीं से अशश वरी तक ।
जहााँ मैं दे खा तू ही नजर आया जो कुछ है सो तू ही है ।।
सोचा समझा दे खा-भाला, तुम जैसा कोई न ढू ं ढ़ तनकाला ।
अब ये समझ में ' जफर ' के आया, जो कुछ है सो तू ही है ।।

তু ঝ্ যস হমযন রিল্ রকা লগা়ো, রজা কূ ছ্ হযা়ে রসা তূ হী হযা়ে |
এক তু ঝ্ যকা অিনা িা়ো রজা কূ ছ্ হযা়ে রসা তূ হী হযা়ে ||
সব্কা মকান রিলকা মকীন তূ , রকৌনসা রিল হযা়ে রজসযম নরহ তূ |
হযিক রিল রম তূ হী সমা়ো , রজা কূ ছ্ হযা়ে রসা তূ হী হযা়ে ||
কযা মলা়েক, কযা ইন্সান, কযা রহন্িূ কযা মুসলমান |
জযা়েযস াহা তু যন বনা়ো, রজা কূ ছ্ হযা়ে রসা তূ হী হযা়ে ||
কাবা রম কযা, রিবল রম কযা, রতিী িিরিশ রহাগী সব জান |
আযগ রতযি সি সবযন ঝু কা়ো, রজা কূ ছ্ হযা়ে রসা তূ হী হযা়ে ||
অর্ণ রস রলকি ফর্ণ জরমন তক রঅৌি জরমন রস অর্ণ বিী তক্ |
জহা মযা়ে রিখা তূ হী নজি আ়ো, রজা কূ ছ্ হযা়ে রসা তূ হী হযা়ে ||
রসা া সমাঝা রিখা ভালা,তু ম জযা়েসা রকাই ন ঢু ংঢ রনকালা |
অব ইয়ে সমঝ রম জাফি রক আ়ো, রজা কূ ছ্ হযা়ে রসা তূ হী হযা়ে ||

(8)
(ঝঝিঁরঝট-খাম্বাজ, একতাল)
কতরিযন হযব রস রেম সঞ্চাি।
হয়ে িূর্ণকাম বলব হরিনাম, ন়েযন বরহযব রেম অশ্রুধাি॥
কযব হযব আমাি শুদ্ধ োর্মন, কযব োব আরম রেযমি বৃন্িাবন,
সংসাি বন্ধ্ন হইযব রমা ন, জ্ঞানাঞ্জযন োযব রলা ন আাঁধাি।
কযব িিশমরর্ করি িিশন, রলৌহম়ে রিহ হইযব কাঞ্চন,
হরিম়ে রবশ্ব করিব িশণন, লুটাইব ভরি িযথ অরনবাি॥
(হা়ে) কযব োযব আমাি ধিম কিম, কযব োযব জারত কু যলি ভিম,
কযব োযব ভ়ে ভাবনা সিম, িরিহরি অরভমান রলাকা াি॥
মারখ সবণ অযগ ভি িি ধূরল কাাঁযধ লয়ে র ি হবিাযগযি ঝু রল,
রিব রেম বারি িুই হাযত তু রল, অঞ্জরল অঞ্জরল রেম েমুনাি॥
রেযম িাগল হয়ে হারসব কাাঁরিব, সরচ িানন্ি সাগযি ভারসব,
আিরন মারতয়ে সকযল মাতাব, হরিিযি রনতয করিব রবহাি॥
—নীলকণ্ঠ মুযখািাধযা়ে
(9)
কীতণন একতাল
- হিযলাকযনাথ সানযাল
র ন্ত়ে মম মানস হরি র িঘন রনিঞ্জন।
রকবা, অনুিম ভারত, রমাহন মূিরত, ভকত-হৃি়ে-িঞ্জন ॥
নবিাযগ িরঞ্জত, রকারট শশী-রবরনরন্িত;
রকবা রবজরল মযক, রসিূি আযলাযক, িুলযক রশহযি জীবন।
হৃরি-কমলাসযন,

ভজ তাাঁি ির্,

রিখ শান্ত মযন, রেম ন়েযন, অিিূি রে়ে-িশণন ৷
র িানন্ি-িযস, ভরিযোগাযবযশ, হও রি র িগমন ॥

