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Discussion 
             ল োকনোযক হ্  আতি যুঙ্গগর সৃতি। ল োকসোতহ্ঙ্গিের িোন্ডোঙ্গর এবং ল োকমোনঙ্গস ল োকনোযে গুরুত্বপূর্ণ স্থোন 
অতিকোর কঙ্গর আঙ্গে। ল োকনৃিেগীি লথঙ্গক ল োকনোঙ্গযের জন্ম হ্য় অথণোৎ লকোন অঞ্চঙ্গ র মোনুঙ্গের সংঘবদ্ধ িোঙ্গব নোচ, 
গোন, সং োপ, িমণ, অতিনয় প্রিৃতির মঙ্গিেই ল োকনোঙ্গযের জন্ম। উত্তরবঙ্গের তবতিন্ন অঞ্চঙ্গ র মঙ্গিে এই সমস্ত 
ল োকনোযেগুত  িোঙ্গির তনজস্ব অঞ্চঙ্গ র ববতশিে অথণোৎ িোঙ্গির তনজস্ব তবশ্বোস-সংস্কোর তনঙ্গয় প্রঙ্গিেকতয অঞ্চঙ্গ  নোনো িরঙ্গনর 
ল োকনোযে প্রচত ি রঙ্গয়ঙ্গে। এই প্রসঙ্গে ড. তনমণঙ্গ নু্দ লিৌতমক বঙ্গ ঙ্গেন– “লকোন ল োক লগোষ্ঠীর সংহ্তিজ্ঞোপক Myth, 
Ritual জীবনচযণোর সক  তিক যখন িোঙ্গির অতিনয় ও সং োঙ্গপ প্রতিফত ি হ্য়, িখন িো ল োকনোযে হ্য়।”১   
         পো ো, গোন, লখ ো প্রিৃতি শঙ্গের প্রতিশে বো সমনোমরূঙ্গপ উত্তরবঙ্গের ল োকোয়ি সংসৃ্কতিঙ্গি ‘ল োকনোযে’ শেতযর 
প্রচত ি। প্রোচীনকোঙ্গ  এই অঞ্চঙ্গ র ল োকনোযেঙ্গক প্রোচীন শে ‘লখ ো’ ব ো হ্ি। িোেোডোও এখোঙ্গন ল োকনোযে তহ্ঙ্গসঙ্গব 
পো ো, গোন প্রিৃতি শে প্রচ ন হ্ঙ্গি লিখো যোয়। গ্রোমীর্ সব অঞ্চঙ্গ  ল োকনোযকগুত ঙ্গক ব ো হ্য় ‘পো ো’। উত্তরবঙ্গের 
তবতিন্ন অঞ্চঙ্গ  তবঙ্গশে কঙ্গর রোজবংশী সমোঙ্গজ ল োকনোযঙ্গকর প্রচ ন লচোঙ্গখ পঙ্গড। রোমোয়র্ঙ্গক লকন্দ্র কঙ্গর উত্তরবঙ্গের 
তবতিন্ন অঞ্চঙ্গ  কুশোন পো ো, রোমবনবোস পো ো ইিেোতি রঙ্গয়ঙ্গে। এেোডোও জ পোইগুতড লজ োয় প্রচত ি িোমগোন, মুখোঙ্গখ  
বো মুঙ্গখোশ নোযঙ্গকও রোমোয়র্ আঙ্গে, লকোচতবহ্োঙ্গর আঙ্গে ‘রোম তবজয়’ নোযক।  
 
রোমকথোঙ্গক তনঙ্গয় ল োকনোযেগুত  তনঙ্গে আঙ্গ োচনো করো হ্ — 
উত্তরবঙ্গের রোমকথোঙ্গক তনঙ্গয় লয লয ল োকনোযক প্রচত ি রঙ্গয়ঙ্গে লসগুত  হ্ - (ক) কুশোন পো ো (খ) রোমবনবোস পো ো 
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(ক) কুশোন পো ো :   
                  উত্তরবঙ্গের লকোচতবহ্োর, জ পোইগুতড, আত পুরিুয়োর ইিেোতি তবতিন্ন অঞ্চঙ্গ  রোমকথোঙ্গক লকন্দ্র কঙ্গর 
‘কুশোন পো ো’ অতিনয় হ্য়। এই পো োতয মূ ি িমণমূ ক-লপৌরোতর্ক। কুশোন পো োর লকোন ত তখি রূপ লনই। এই পো োর 
কোতহ্নী অতিক পতরশীত ি এবং িোেোিতের তিঙ্গক  ক্ষ্ে করঙ্গ  লিখো যোঙ্গব এর িোেো অঙ্গনকযো উন্নিমোঙ্গনর। পোশোপোতশ 
এই পো োগুত র তবঙ্গশেত্ব এই লয এর িোেো ও সুঙ্গর আঞ্চত কিো প্রোিোনে পোয়। এই পো োতযর মঙ্গিে আবোর মে কোঙ্গবের 
‘তবেহ্তর পো ো’, ‘লবহু োর িোসোন’, ‘সিী লবহু ো’ এবং মহ্োিোরঙ্গির ‘অশ্বঙ্গমি যজ্ঞ’ ইিেোতি অনুতষ্ঠি হ্ঙ্গি লিখো যোয়। 
িঙ্গব রোমোয়ঙ্গর্র ওপর তিতত্ত কঙ্গর কুশোঙ্গন ‘ ক্ষ্ঙ্গর্র শতিঙ্গশ ’, ‘ ব-কুশ’, ‘মতহ্রোবন বি’, ‘সীিোর বনবোস’, ‘সীিোর 
পোিো  প্রঙ্গবশ’, ‘িসুে রত্নোকর’ ইিেোতি পো োগুঙ্গ ো যোত্রো আকোঙ্গর ল োক সমোঙ্গজ প্রচত ি হ্ঙ্গয় আঙ্গে। 
                  কুশোন গোন পতরঙ্গবশঙ্গনর সময় লয মূ  গোঙ্গয়ন থোঙ্গক লস হ্োঙ্গি ‘বেোনো’ (এই বেোনোই হ্ঙ্গে িোঙ্গির 
মূ  বোিেযন্ত্র) লনয় এবং িোর অঙ্গে থোঙ্গক নোমোব ী। গোয়কঙ্গক সঙ্গবোিন করো হ্য় ‘গুরু’ বঙ্গ । কুশোন পো ো িুতয িোগ; 
যথো– (১) বেোনো কুশোন, (২) লিোিরো কুশোন। বেোনো এবং লিোিরো এই িুঙ্গযো আ োিো বোিেযন্ত্র বেবহ্োঙ্গরর জনে কুশোন এর 
িুঙ্গযো িোগ হ্য়। মূ ি লিোিরো কুশোন বেোনো কুশোঙ্গনরই পতরবতিণি রূপ। ‘রোমবন্দনো’ তিঙ্গয় পো ো শুরু করোর পূঙ্গবণ 
ঐকিোন বোিন অথণোৎ হ্ত্ততকর মোিেঙ্গম সুঙ্গরর ত্রুতয-তবচুেতি যোচোই কঙ্গর লনওয়ো হ্য়।  
                 কুশোন পো োতয মূ ি একতয আনুষ্ঠোতনক ল োকনোযে। কখঙ্গনো িুগণোপূজোর পর আবোর কখনও বো 
বোঙ্গরোয়োতর পূজো-পোবণঙ্গর্ গ্রোঙ্গমর ল োকজন তনঙ্গজঙ্গির আনন্দ চতরিোথণিোর জনে এই নোযঙ্গকর আসর বসোয়। পূঙ্গবণ রোমোয়ঙ্গর্র 
কোতহ্নী উত্তরবঙ্গে তবঙ্গশেিোঙ্গব প্রচ ন নো থোকোয় এর লকোঙ্গনো তনতিণি মঞ্চ গঙ্গড ওঙ্গেতন। ল োক মুঙ্গখ মুঙ্গখ রোমকথো 
প্রচত ি হ্ওয়োর পর কুশোন পো োঙ্গি রোমোয়ঙ্গর্র প্রিোব পঙ্গড। িঙ্গব এর কোতহ্নীগুত  প্রোয় লবতশরিোগ লক্ষ্ঙ্গত্রই তম নোন্তক 
হ্য়। অিীঙ্গি এই পো োগুত র জনে লখো ো মোঙ্গে পো  যোতিঙ্গয় লগো োকৃতি মঞ্চ বিতর হ্ঙ্গিো, পরবিণীকোঙ্গ  লসই মঞ্চ 
বগণোকৃতিঙ্গি রূপোন্ততরি হ্য়। একজন মূ  বো গীিো  েোডোও লেোকরো বো েুকতর এবং কুশী ঙ্গবরো তমত ঙ্গয় একএকতয 
কুশোন িঙ্গ  প্রোয় কুতড লথঙ্গক পঁতচশ জন সিসে থোঙ্গক।  
 
তনঙ্গে কুশোন পো োর সংতক্ষ্প্ত তববরর্ িুঙ্গ  িরো হ্ঙ্গ ো– 
কুশোন পো োর িো  আরোই পোক (িো - ঘেোরঁো ঘেোঁরো, ঘেোঁরো িুক, কোঁঙ্গিোঘঁুকো লপোঁহ্োিুক)  
িোরপর কোযন– 
ও চেোংডো লর আ ন বয়ঙ্গসর চেোংডোঙ্গর িুই মুইঙ্গয়ো লসোনোর চোঁি, সুয কতরয়ো কওে কোথো লিোক, আমোর বোতড যোন 
চেোংডোঙ্গর। 
আম লমৌ োয়, জোম লমৌ োয়, কোঁঙ্গেোঙ্গ র লফ োয় মুতচ, কতরয়ো ববঙ্গিতশয়োর তপতরতি, লগ  কু জোতি চেোংডোঙ্গর।।। (এতয 
তিনবোর হ্ঙ্গব) 

বন্দনো 
“তগিো – ব  ওঙ্গহ্ আ-হ্োয়, আ-হ্োয়। 

ওতক হ্োয়ঙ্গর, 
পূঙ্গবর রোজো বতন্দয়ো গোও মুই িমণ তনরঞ্জন 

উত্তঙ্গর কোত  মোও বঙ্গন্দো, 
িতক্ষ্ঙ্গন সোগর, 

পতিঙ্গম বতন্দয়ো গোও 
মুই পীর সোইঙ্গয়ঙ্গরো চরর্। 
উয়োঙ্গরো চরর্ বঙ্গন্দো মুই, 
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কতরয়ো সো োম। 
 

ওতক হ্োয়ঙ্গর এঙ্গক এঙ্গক বতন্দয়ো গোইঙ্গ  মো, 
নোতগঙ্গব লম োক্ষ্ন, 

এঙ্গখবোঙ্গর বতন্দয়ো গোও যি লিবগন। 
আসঙ্গর বতন্দয়ো গোও আসঙ্গরর চোইর খুঁতয, 
িতি কতর বতন্দয়ো কর মুই  ক্ষ্মী-সরস্বিী। 

 
ওতক হ্োয়ঙ্গর বন্দনোঙ্গরো িুই-চোইর কোথো লহ্োইল্ িোঙ্গ  িো , 

কুশোন কৃতির িুই-চোইর কোথো শুন তিয়ো মন। 
 

িো  (চ ন) 
ও আইস রোম লহ্ নী োৎ রোম আইস হ্োমোর আসঙ্গর। (গডোন, চ ন) 

ওতক হ্োয়ঙ্গর রোমোয়ঙ্গর্র কোথো অমৃি সমোন, 
যোয় শুতনঙ্গব এক মঙ্গন উয়োর িোইগেবোন। 
রোম নোম জঙ্গপো িোইঙ্গর রোম কর সোর, 

রোম তবঙ্গন গতি নোইঙ্গয়ো এই জগৎ মোঝোর। 
একবোর রোম নোঙ্গম যি পোপ হ্ঙ্গর, 

জীঙ্গবর তক সোইিে আঙ্গে িি পোপ কঙ্গর। 
 

গডোন – ও আইস রোম লহ্ নী ৎ বরর্ 
রোম আইস হ্োমোর আসঙ্গর লর। 

ডব  – ওতক হ্োয়ঙ্গর নব তনঙ্গ ো িো  যন্ত্র, 
কুশ তনঙ্গ ক লবনো। 

রোম নোম মুঙ্গখোি তময়ো চঙ্গ  এ অঙ্গযোিেো বত য়ো। 
অঙ্গযোিেো যোয়ো িুই িোই কঙ্গর নোঙ্গচো-গোন, 

লবনোয় যোন মোতরয়ো কুশ কঙ্গর কুশোন গোন।”২ 
 
(খ) রোমবনবোস গোন :  
‘রোমবনবোস গোন’ উত্তর তিনোজপুর লজ োর অনেিম প্রোচীন ল োক গোন তহ্ঙ্গসঙ্গব প্রচত ি। ১৯৬৮-৭০ সো  লথঙ্গক সবণপ্রথম 
তশবচরর্ বমণন এবং লহ্মন্ত বমণন এর উঙ্গিেোঙ্গগই শুরু হ্য় এই গোন। উত্তর তিনোজপুর লজ োর রোয়গঞ্জ ব্লঙ্গকর অন্তগণি 
পতিম মঙ্গনোহ্রপুঙ্গরর বসমন পোডোর রোজবংশী সমোঙ্গজর প্রোচীন গোন তহ্ঙ্গসঙ্গব এই গোন তচতিি হ্ঙ্গয় আঙ্গে। পরবিণীকোঙ্গ  
লিখো যোয় িীঙ্গর িীঙ্গর এই গোন উত্তর তিনোজপুঙ্গরর তবতিন্ন গ্রোঙ্গম েতডঙ্গয় পঙ্গড, লযমন– েযপডুয়ো, লশরপুর, েত্রপুর সহ্ 
কঙ্গয়কতয গ্রোঙ্গম ‘রোমবনবোস গোন’- এর ি  আঙ্গে। এই গোঙ্গনর িঙ্গ র ল োঙ্গকরো লযমন- মোিবপুর (কুঙ্গনোর), নুতররহ্োয, 
িতখনো , লবতকডোেো, চো কো তিঘী, অতিনগর, জয়নগর, তপপ োন, বুঙ্গিোর, রোতরয়ো, তশসগ্রোম প্রিৃতি নোনো গ্রোঙ্গম গঙ্গঞ্জ ঘুঙ্গর 
ঘুঙ্গর আসর বসোয়। এেোডোও িতক্ষ্ন তিনোজপুর লজ োর তকেু গ্রোঙ্গমও এই গোঙ্গনর প্রচ ন লিখো রঙ্গয়ঙ্গে।  
              সোিোরনি শীিকো ীন সময় অথণোৎ কোতিণক মোস লথঙ্গক শুরু কঙ্গর মোঘ ফোগুন মোস পযণন্ত নোনো উৎসব 
অনুষ্ঠোঙ্গন এই গোন গোওয়ো হ্ঙ্গয় থোঙ্গক। লযমন- কো ী পূজো, িুগণোপূজো, নবোন্ন,  ক্ষ্মী পূজো, তশবরোতত্র ইিেোতি পোবণঙ্গর্ অনুতষ্ঠি 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-I, Issue-IV, October2021, tirj/October21/article-3 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 1-7 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 4 of 7 

 

হ্য় রোমবনবোঙ্গসর গোন। বোং োর কৃতত্তবোসী রোমোয়র্ঙ্গকই লকন্দ্র কঙ্গরই লসই রোমোয়ঙ্গর্র সোিতয কোঙ্গের মঙ্গিে অরর্েকোে, 
তকতস্কন্ধ্েোকোে, সুন্দরোকোে এই তিনতয কোেঙ্গক তনবণোতচি কঙ্গর িোরো ‘রোম বনবোস গোন’ লগঙ্গয় থোঙ্গক। ‘রোমবনবোস’ কথোতয 
লক িোিঙ্গ  িোঁডোয় ‘রোম+বনবোস’।  অথণোৎ নোম লথঙ্গকই স্পি লবোঝো যোয় লয কোতহ্নীর সূচনো রোম-সীিো- ক্ষ্ঙ্গর্র বনবোস 
যোওয়ো লথঙ্গক শুরু হ্য়। কৃতত্তবোসী রোমোয়ঙ্গর্র উঙ্গেতখি তিনতয কোে লথঙ্গক মুখে মুখে তকেু জোয়গো লথঙ্গক কোতহ্নী সংগ্রহ্ 
কঙ্গরই এই গোন গোওয়ো হ্য়। কোতহ্নী মূ ি তকতিন্ধ্োকোে লথঙ্গক শুরু হ্য় িোরপর সীিোহ্রর্, বোত বি, সোগরবন্ধ্ন, 
 ঙ্কোপ্রঙ্গবশ এবং অবঙ্গশঙ্গে রোবর্বঙ্গির মঙ্গিে তিঙ্গয় িোরো িোঙ্গির রোম বনবোস গোঙ্গনর পতরসমোতপ্ত লঘোের্ো কঙ্গর। 
             গোঙ্গয়ন বো অতিকোরী এই গোঙ্গনর মুখে িূতমকোয় থোঙ্গক। এই গোঙ্গনর জন্ম গ্ন লথঙ্গক অতিকোরীর িূতমকোয় 
থোকঙ্গিন মঙ্গনোহ্রপুর গ্রোঙ্গমর লহ্মন্ত বমণন। তকন্তু বিণমোঙ্গন মঙ্গনোহ্রপুঙ্গরর রোমবনবোস গোঙ্গনর ি  অথণোিোঙ্গব এই গোন 
গোয় নো। আবোর অনেতিঙ্গক েট্ পডুয়ো গ্রোমবোসীরো এই গোন এখঙ্গনো খুব মহ্োসমোঙ্গরোঙ্গহ্ লগঙ্গয় চঙ্গ ঙ্গে। েযপডুয়ো গ্রোঙ্গমর 
মূ  উঙ্গিেোিো লগোতবন্দ বমণন িঙ্গ র অনেোনে সিসেঙ্গির গোঙ্গনর িরন তশতখঙ্গয় থোঙ্গক এবং িঙ্গ র গোঙ্গয়ন বো অতিকোরী 
তহ্ঙ্গসঙ্গব থোঙ্গক লমোহ্ন্ত বমণন। 
‘রোমবনবোস গোন’- এ অতিনয়কোরী সকঙ্গ ই চতরত্র অনুযোয়ী সোজ লপোশোক পঙ্গরন। পূঙ্গবণ অনেোনে ল োকগোঙ্গন নোরী চতরঙ্গত্রর 
িূতমকোয় পুরুঙ্গেরো নোরী লসঙ্গজ অতিনয় করঙ্গ ও এই গোঙ্গনর আসঙ্গর পূবণ লথঙ্গকই সীিো বো অনেোনে নোরী চতরঙ্গত্রর 
িূতমকোয় লমঙ্গয়রোই অতিনঙ্গয় অংশগ্রহ্র্ কঙ্গর আসঙ্গে। আবোর সমীক্ষ্ো কঙ্গর লিখো লগঙ্গে েযপডুয়ো গ্রোঙ্গমর ‘রোমবনবোস 
গোন’- এর িঙ্গ  রোম ও  ক্ষ্র্ চতরঙ্গত্রও অতিনয় কঙ্গর ৮-১১ বয়সী লমঙ্গয়রো। 
             এই গোন এক-িুই রোতত্র িঙ্গর হ্য়এবং সোরো রোি লজঙ্গগ গোওয়ো হ্য়। লখো , করিো , হ্োরঙ্গমোতনয়োম, ফুঙ্গ োয 
বোঁতশ, কঙ্গনণয বোঁতশ, বড করিো  সহ্ঙ্গযোঙ্গগ সোিোরর্ি পঙ্গনর লথঙ্গক কুতড জন ল োক তমঙ্গ  এই গোন লগঙ্গয় থোঙ্গক। 
ল োকজঙ্গনর মঙ্গিে মুঙ্গখোশ অিেন্ত িোৎপযণপূর্ণ। রোম বনবোস গোঙ্গনর কুশী বরঙ্গির মঙ্গিে কঙ্গয়কজন চতরত্রোনুযোয়ী মুঙ্গখোশ 
পঙ্গর অতিনয় কঙ্গর। লযমন- কুম্ভকোঙ্গরর বড বড সোিো িোঁি ও বড বড লচোখ তবতশি  ো  রঙ্গির মুঙ্গখোশ থোঙ্গক, মো কো ীর 
কোঙ্গ ো রংঙ্গয়র মুঙ্গখোশ, হ্নুমোঙ্গনর  ো  রংঙ্গয়র মুঙ্গখোশ, হ্তরঙ্গর্র হ্ ুি রংঙ্গয়র মুঙ্গখোশ, গরুর পোতখর িুতয ডোনো ও বড 
বড লেোঁয তবতশি হ্ ুি রঙ্গির মুঙ্গখোশ থোঙ্গক। 
               গোঙ্গনর আসরতযর চোরপোঙ্গশ চোরতয খুঁতয  োতগঙ্গয় লচৌঙ্গকোনো আকোঙ্গরর হ্য়। যোিোয়োঙ্গির জনে একতয রোস্তো 
থোঙ্গক। আসরতযর মোঝখোঙ্গন বোজনো বোজোঙ্গনোর ল োকজন অবস্থোন কঙ্গর এবং আসরতযর পূবণ তিঙ্গক একতয তসংহ্োসন/লেঞ্চ 
থোঙ্গক লযখোঙ্গন তগঙ্গয় অতিনয়কোরীরো বঙ্গস থোঙ্গক এবং বোিেযন্ত্রীরো আসঙ্গরর মোঝখোঙ্গন লগো  কঙ্গর অবস্থোন লনয়। এই 
আসরতযর উপর পত তথন  োগোঙ্গনো থোঙ্গক লসইসঙ্গে আসরতযর চোরপোঙ্গশ লগো  কঙ্গর িশণকরো অবস্থোন কঙ্গর। এরপর 
তসপোহ্ী, কো ু, িু ুয়ো, ঝোডুিোরনী এঙ্গির কঙ্গথোপকথন তিঙ্গয় পো োর সূচনো হ্য়। এঙ্গির কঙ্গথোপকথন লশঙ্গে পয়োঙ্গরর 
বন্দনো তিঙ্গয় রোম বনবোঙ্গসর গোন শুরু হ্য়।  
 
তনঙ্গে রোম বনবোস পো োরতকেুযো অংশ িুঙ্গ  িরো হ্ঙ্গ ো– 

“তসপোহ্ী : লহ্ঙ্গর কোেু রোজ বোডী লম ঝোডু ওঙ্গরো কোঙ্গহ্ লিঙ্গর কোেু। 
কোেু :  হ্মো নোতহ্ পোঙ্গর লগ বোবু হ্োমোরো লেোযো িোইঙ্গকো পুকোঙ্গর। লহ্ঙ্গর লি ুও… (কো ুর লেোয িোই) 

ি ুয়ো : বোিোঙ্গহ্ বোবু– 
হ্োম চঙ্গ েো এঙ্গক োঙ্গর বোবু লি য়ো 

কেয়ো িোিো নোই ঘঙ্গর মুই মঙ্গরেু যোঙ্গর 
িোিোঙ্গর িোয়োঙ্গর নো নোয় মুরুঙ্গর 

হ্োমো চঙ্গ েো এঙ্গকবোঙ্গর বোবু লি ুয়ো 
সরকোতরঙ্গি কোজ কঙ্গরয়ো িরমো করমো কুচু ী 

পোয়ো বোবু কর ো আর ঝোডুিোরী 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-I, Issue-IV, October2021, tirj/October21/article-3 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 1-7 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 5 of 7 

 

হ্োম চঙ্গ েো এঙ্গক ো বোবু ি ুয়ো 
নোগরী কোমম যিশিয় ইংরোতজ তশতকয়োতে 

ি ুয়ো করনো আর ঝোডুিোরী। 
হ্োম চঙ্গ েো এঙ্গক োঙ্গর বোবু লি য়ো 
হ্োমোরো সোথী লরঙ্গহ্িোঙ্গহ্ বোবু 

বোঙ্গর বোঙ্গর ডোতকস কেঙ্গর মন হ্য়োঙ্গে মনহ্োরো 
িুইঙ্গর কেো ডোতকস এ ো 

আসোর নব জবুনতি ঙ্গর বোহ্োর 
িুইঙ্গর কেো ডোতকস বোঙ্গর বোঙ্গর 

তে োম আতম রোজো গৃঙ্গহ্ মন িু ঙ্গ  
ক য়ো আমঙ্গরো িোইঙ্গে লপঙ্গরোক ববঙ্গক্ষ্র ডো  

িুইঙ্গর কেো মরঙ্গবো বোিয় কোইন্দো 
বোবু িোঙ্গ োমবচোরকইরোঙ্গি মঙ্গর একো নোরী রতহ্ কোর ঘঙ্গর। 

ঝোডুিোরনী : েোকুর বজ বোি োও লিো 
তসপোহ্ী : এই লস এঙ্গস 

ঝোডুিোরনী : বরইবোঙ্গফর লবতয কম্ম কতরয়োতে,নিুন তসপোহ্ীর হ্োঙ্গি ঝোডু তিয়োতে। 
তসপোহ্ী : িোগোতিওনো তিওনো িোগো তিওনো। 

(ঝোডু তিঙ্গয়ঝোডুিোরনী চঙ্গ  লগ ) 
 

বন্দনো 
গোঙ্গয়ন : ঘর ওঙ্গহ্তন োম হ্ই  লযন 

অঙ্গযোিেো নগর ওঙ্গহ্। 
পয়োর : রোম জয় জয় বোতজ  বোজনো ওঙ্গহ্ 
িয়ো কঙ্গর তিঙ্গবন প্রিু ঐ রোিো চরর্ 
ওঙ্গহ্ হ্োয়ঙ্গর হ্োয়ঙ্গর িোরুন তবতি 

িয়ো কঙ্গর তিঙ্গবন প্রিু ওই রোিো চরর্ ওঙ্গহ্ হ্োয়ঙ্গর হ্োয়ঙ্গর 
পুঙ্গবণ বন্দনো কতর িম্মণ বনরোজন রোম লিোর 

পতিঙ্গম বন্দনো কতর উপর পোই বড 
উত্তঙ্গর বন্দনো কতর সঙ্গয়র চরর্ 
িতক্ষ্ঙ্গন বন্দনো বখরি সঙ্গগর 

আকোঙ্গশ বন্দনো কতর আকোঙ্গশর কোতমনী 
পোিোঙ্গ  বন্দনো কতর পোিোঙ্গ র কোতমনী 
বন্দনো সমোপন হ্ইঙ্গ  িরো মঙ্গর 

হ্তর বঙ্গ ো। 
 

শ্রী হ্তর সুহ্োয় নমঃ 
এঙ্গসোঙ্গহ্ লগোরো কৃপো কঙ্গর এঙ্গসো 
এঙ্গসোঙ্গহ্ লগোরো কৃপো কঙ্গর এঙ্গসো 
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হ্তরনোম তবঙ্গনোর লগোতবন্দ নোম তবঙ্গনো আঙ্গর তবফঙ্গ  
মোনুে জনম যোয় তিঙ্গন তিঙ্গন তিন লগ  তমেো 
কোঙ্গজ রোতত্র লগ  তনঙ্গন্দ আঙ্গর নো িতজনু 
রোিো কৃষ্ণ চরর্ নোর তবঙ্গন্ধ্ শ্রীকৃষ্ণ িতজবোর 
িঙ্গর সংসোর অতহ্নু্দ তমেো মোয়ো বদ্ধ হ্ঙ্গয় 
বৃক্ষ্ মমতজনু ক  রূঙ্গপ পুষ্প কনেো ডো  

িোতেয়ো পঙ্গর আঙ্গর মথুরোঙ্গি লিবগর্ পুষ্পবৃতি কঙ্গর 
যখন কৃষ্ণ জন্ম তন  লিবকীর উিঙ্গর 
শ্রীনন্দ অতখয়ো আইঙ্গ ো নঙ্গন্দর মতন্দঙ্গর 
নঙ্গন্দর আ ঙ্গয় কৃষ্ণ তিঙ্গন তিঙ্গন বোঙ্গর 

এঙ্গসো লগোরো কৃপো কঙ্গর এঙ্গসো 
এঙ্গসো লগোরো কৃপো কঙ্গর এঙ্গসো।। 

আইঙ্গসো বোেো হ্নুমোন পবন নন্দন ওঙ্গহ্ িয়ো কঙ্গর 
তিঙ্গবন বোেো ঐ রোেো চরর্ ওঙ্গহ্। 

 
*রোম লিোর নবীন জযো িোতরঙ্গর লহ্ 
রোম লিোর তশঙ্গর জযো িোতরঙ্গর 

আতিকোে রোঙ্গমর জন্ম তববোহ্ সীিোর 
রোম লিোর নবীন জযো িোতরঙ্গর 
তিিীয়ো অঙ্গযোিেোকোে শুন সবণজন 
বকঙ্গকয়ী বোঙ্গকে রোম যোইঙ্গবন বন 
রোম লিোর নবীন জযো িোতরঙ্গর 
অরর্েকোঙ্গে সীিো হ্তরঙ্গব রোবর্ 
রোম লিোর নবীন জযো িোতরঙ্গর 
তকতিন্ধ্েোকোঙ্গে হ্ঙ্গব সুগ্রীব তম ন 
রোম লিোর নবীন জযো িোতরঙ্গর 
সুন্দরোকোেঙ্গি উিয় সহ্োর 
রোম লিোর নবীন জযো িোতরঙ্গর 
 ঙ্কোকোেঙ্গি সোগঙ্গরর বন্ধ্ন 
রোম লিোর নবীন জযো িোতরঙ্গর 

এক কোে িুই কোে, কোে হ্ই  লশে 
উত্তরোকোেঙ্গি সীিোর পোিোঙ্গ  প্রঙ্গবশ 

রোম লিোর নবীন জযো িোতরঙ্গর 
রোম লিোর নবীন জযো িোতরঙ্গর 

তশঙ্গর জযোিোরীঙ্গর রোম লিোর পতবত্র 
জযো িোরীঙ্গর।”৩ 
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 ক্ষ্নীয় পূঙ্গবণ এই পো ো গুত ঙ্গি গোঙ্গনর প্রোিোনেিো থোকঙ্গ ও তকন্তু পরবিণীকোঙ্গ  লিখো যোয় উি পো োগুত র মঙ্গিে নোনো 
উপকোতহ্নী উঙ্গে এঙ্গসঙ্গে। যোর ফঙ্গ  কুশোন এবং রোম বনবোস পো ো বিণমোঙ্গন শুিু আর গোঙ্গনর মঙ্গিে সীমোবদ্ধ থোঙ্গকতন। 
পুরোর্ আতিি রোমোয়র্ কোতহ্নী অব বন কঙ্গর রতচি কুশোন এবং রোম বনবোস পো ো বেঙ্গরর পর বের িঙ্গর উত্তরবঙ্গের 
ল োকসমোঙ্গজ নোযেসৃ্পহ্ো চতরিোথণ কঙ্গর আসঙ্গে। একতয পূর্ণোে নোযঙ্গকর মঙ্গিে লযসব ববতশিে থোকো িরকোর অথণোৎ নোচ, 
গোন, অতিনয়, মঞ্চ, চতরত্র এবং চতরঙ্গত্রর কঙ্গথোপকথন, এই সমস্ত রকম ববতশিেই উি পো ো গুত ঙ্গি  ক্ষ্ে করো যোয়। 
আনন্দ তবঙ্গনোিঙ্গনর পোশোপোতশ রোম কথোর মঙ্গিে তিঙ্গয় নীতিতশক্ষ্োরও প্রতিফ ন  ক্ষ্র্ীয়। 
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