চর্যাপদ বাাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনযম হনদর্যন। ১৯০৭ হিস্টাত্ে মিামত্িাপাধ্যায় িরপ্রসাদ র্াস্ত্রী
ননপাত্লর রাজদরবার গ্রন্থাগার নেত্ে নর্ চারটি পুহে উদ্ধার েত্রন যাত্দর মত্ধ্য চর্য্যাচর্য্যহবহনশ্চয় নাত্মর
পুহেটি ১৯১৬ হিস্টাত্ে বঙ্গীয় সাহিযে পহরষৎ নেত্ে িাজার বছত্রর পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় নবৌদ্ধ গান
ও নদািা নাত্ম প্রোহর্য িয়। সুনীহযকুমার চত্টাপাধ্যায়, মুিম্মদ র্িীদুল্লাহ্, হবধুত্র্খর র্াস্ত্রী, সুকুমার
নসন, যারাপদ মুত্খাপাধ্যায়, নীলরযন নসন প্রমুখ পহিয এই পুহের ভাষাত্ে বাাংলার প্রেম সাহিযেহনদর্যন হিসাত্ব হচহিয েত্রন। এই ধ্বহনমুহিোটি চর্যার হনবয াহচয আটটি পত্দর বাহচে উপস্থাপনা। মূল
চর্যায় প্রহযটি পত্দর সত্ঙ্গ রাত্গর নাম উত্ল্লখ েরা িত্য়হছল। বযযমান ধ্বহনমুহিোর র্ন্ত্রানুষত্ঙ্গ নস রাগ
অনুসরণ েরা িয়হন।
ভাষা প্রযুহি গত্বষণা পহরষদ গয এে দর্ে র্াবৎ ভাষাত্ে প্রযুহির হমত্র্ত্ল জনমুখী ও যুত্গাপত্র্াগী
েত্র নযালার োত্জ হনত্য়াহজয। বাাংলার প্রাচীনযম হনদর্যনত্ে এোত্লর মানুত্ষর োত্ছ নপৌৌঁত্ছ নদওয়ার
এটি এেটি সমত্য়াপত্র্াগী প্রযুহি-বান্ধব উদত্র্াগ বত্ল আমরা মত্ন েহর।
এই োত্জ আমাত্দর িায ধত্রত্ছন এোত্লর হবহর্ষ্ট দুই বাহচে হর্ল্পী—শ্রী জগন্নাে বসু এবাং শ্রীমযী
ঊহময মালা বসু। চর্যার মূল পাঠ এবাং হনহিযাত্েয র জন্য আমরা হনভযর েত্রহছ ড. মািবুবুল িে সম্পাহদয
চর্যাগীহয পাঠ গ্রত্ন্থর উপর। আটটি চর্যার আধুহনে বাাংলায় অনুসৃজত্নর োজটি েত্রত্ছন এোত্লর আর
এে হবহর্ষ্ট রূপদক্ষ হর্ল্পী শ্রী দীপ্ত দার্গুপ্ত। এঁত্দর োত্ছ আমরা কৃযজ্ঞ।
নরাযা-পাঠত্ের সুহবধার জন্য চর্যার মূল পাত্ঠর সত্ঙ্গ আধুহনে বাাংলায় রূপান্তহরয পাঠত্েও আমরা
পার্াপাহর্ রাখলাম।
এই উদত্র্াত্গ আমরা সাহবয ে পৃষ্ঠত্পাষেযা নপত্য়হছ পহশ্চমবঙ্গ সরোত্রর যথ্য প্রযুহি এবাং ববদুেহযন
হবভাত্গর।

চর্যা-এে
পদেযযা : লুইপা || রাগ : পটমঞ্জরী
োআ যরুবর পাঞ্চ হব ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠা োল॥
হদঢ় েহরঅ মিাসুি পহরমাণ।
লুই ভণই গুরু পুহিঅ জাণ॥
সঅল সমাহিঅ োহি েহরঅই।
সুখ দুত্খত্েঁ হনহচয মহরঅই॥
এহ়িঅউ ছান্দ বান্ধ েরণ েপত্টর আস।
সূনু পাখ হভহ়ি লাহু নর পাস॥
ভণই লুই আমত্ি ঝাত্ণ দীঠা।
ধমন চবণ নবহণ হপিী বইঠা॥
আধুহনে বাাংলা রূপান্তর
এ নদি যরুত্য ডাল আত্ছ পাৌঁচখাহন
অহস্থর মন মরত্ণরই িাযছাহন।
দৃঢ় হচত্েই মিাসুখ বুত্ঝ নাও
লুই বত্ল, পে গুরুত্ে শুহধত্য় র্াও।
নর্ জন রত্য়ত্ছ সবয দা ধ্যানমগ্ন
সুত্খ-দুত্খ যারও আত্স অহন্তমলগ্ন।
োমনা-বাসনা সাজাত্না র্া হেছু নেত্ল
উত়্ি র্াও তুহম শূত্ন্যই ডানা নমত্ল।
লুই বত্ল, আহম নদত্খহছ গভীর ধ্যাত্ন
শ্বাত্সর গ্রিণ বজযন এেই স্থাত্ন।

চর্যা-দুই
পদেযযা : কুক্কুরীপা || রাগ : গবড়া
দুহল দুহি পীঢ়া ধরণ ন জাই।
রুত্খর নযন্তহল কুম্ভীত্র খাই॥
আঙ্গন ঘরপণ সুন নভা হবআযী।
োত্নট নচাত্র হনল অধরাযী॥
সসুরা হনদ নগল বহুড়ী জাগই।
োত্নট নচাত্র হনল ো গই মাগই॥
হদবসহি বহুড়ী োউহি ডর ভাই।
রাহয ভইত্ল োমরু জাই॥
অইসনী চর্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইল।
নোহড় মাত্েঁ একু হিঅহিঁ সমাইল॥
আধুহনে বাাংলা রূপান্তর
োহছম দুইত্য় নদহখ হপটা উপচায়
গাত্ছর নেঁতুল সব কুহমত্রই খায়।
এ’ঘর দুয়ার উঠাত্নই বউ নযার
োত্নর দুলটি মাঝরাত্য ননয় নচার।
ঘুমায় শ্বশুর, বউ োত্ে শুধু নজত্গ
ওই দুলটিত্ে োর োত্ছ ননত্ব নমত্গ।
োত্ের ভত্য়ত্য বউটি োটায় হদন
রাত্য মিাসুত্খ োমনায় িয় লীন।
এ’চর্যা গায় কুক্কুরীপাদ বত্ট
নোটির মত্ধ্য ন াত্ে এেটির ঘত্ট।

চর্যা-পাৌঁচ
পদেযযা : চাটিলপা || রাগ : গুঞ্জরী
ভব ণই গিণ গম্ভীর নবত্েঁ বািী।
দুআত্ন্ত হচহখল মাত্েঁ ন োিী॥
ধামাত্েয চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই
পারগাহম নলাঅ নীভর যরই॥
োহড়অ নমািযরু পাটী নজাহড়অ।
অদঅহদহড় টাহঙ্গ হনবাত্ণ নোহড়অ॥
সাঙ্কময চহড়ত্ল দাহিণ বাম মা নিাহি।
হনয়হড় নবাহি দূর মা জাহি॥
জই তুমত্ি নলাঅ নি নিাইব পারগামী।
পূছহু চাটিল অনুেরসামী॥
আধুহনে বাাংলা রূপান্তর
গুরু গম্ভীর ওই ভবনদী বত্য় র্ায় খরত্বত্গ
ননই নোত্না েই, েদয মাি নদীপাড় রয় নজত্গ।
দুই পাড় নেঁত্ধ ধত্ময র সাৌঁত্ো চাটিল হদত্লাত্র গত্ড়
পারগামীত্লাে হনভযত্য় র্াত্য ওই নদী র্ায় য’নর।
হচত্র োলা েত্র বৃিৎবৃক্ষ, পাটি জুত্ড় মাঝখাত্ন
জ্ঞানী টাঙী হনত্য় সুদৃঢ় হচত্ে চত্ল র্াও হনবয াত্ণ।
সাৌঁত্ো হদত্য় নসাজা র্াত্ব চত্ল, বৃো ডান বাৌঁ িত্ব না নমাত্ট
হনেত্ট র্খন মুহি যখন মন নেন বৃো নছাত্ট।
নর্াত্না নি নযামরা, ঠিেঠাে নদী পার িত্য র্হদ চাও
চাটিলপাদত্ে শুহধত্য় র্াওয়ার পেটিত্ে নজত্ন নাও।

চর্যা-ছয়
পদেযযা : ভুসুকুপা || রাগ : পটমঞ্জরী
োত্িত্র হঘহন নমহল আছহুৌঁ েীস।
নবহঢ়ল িাে পড়ই নচৌদীস॥
অপণা মাাংত্েঁ িহরণা ববরী।
খনি ন ছাড়ই ভুসুে অত্িরী॥
হযণ ন ছুবই িহরণা হপবই ন পাণী।
িহরণা িহরহণর হনলি ন জাণী॥
িহরণী নবালই সুণ িহরণা নযা।
এ বণ ছাড়ী নিাহু ভাত্ন্তা॥
যরঙ্গত্েঁ িহরণার খুর ন দীসই।
ভুসুে ভণই মূঢ়া-হিঅহি ণ পইসই॥
আধুহনে বাাংলা রূপান্তর
োর োত্ছ র্াই, বজযন েহর োত্ে
চারহদে নেত্ে নে নর্ন আমায় ডাত্ে।
হনত্জর মাাংস িহরত্ণর িয় োল
হর্োহর ভুসুকু েত্র শুধু নাত্জিাল।
দুহখ িহরণটি খায় না ঘাস বা জল
িহরণীটি নযার নোোয় র্ায় নর বল।
িহরণী বত্লত্ছ ‘মুহিই র্হদ চাস
িহরণত্র তুই বন নছত্ড় চত্ল র্াস।’
হমলায় নর্ খুর িহরণত্র নছাত্ট যাই
মূখয হে নবাত্ঝ ভুসুকুযত্ত্ব, ছাই।

চর্যা-দর্
পদেযযা : কৃষ্ণপা [োিপা] || রাগ : নদর্াখ
নগর বাহিহর নর নডাহি নযাত্িাহর কুহড়আ।
নছাই নছাই জাহস বামিণ নাহড়আ॥
আত্লা নডাহি নযাএ সম েহরব মই সাঙ্গ।
হনহঘণ োহ্ণ োপাহল নজাই লাঙ্গ॥
এে নসা পদমা চউসটঠী পাখুহড়।
যহিঁ চহড় নাচই নডাহি বাপুহড়॥
িাত্লা নডািী নযা পূছহম সদভাত্ব।
আইসহস জাহস নডাহি োত্িহর নাত্েঁ॥
যাহন্ত হবেণি নডাহি অবর নমা চাহঙ্গড়া।
নযাত্িার অন্তত্র ছাহড় নড়া-নপড়া॥
তু নলা নডািী িউঁ োপালী।
নযাত্িার অন্তত্র নমাএ ঘহলহল িাত্ড়হর মালী।
সরবর ভাহঞ্জঅ নডািী খাি নমালাণ।
মারহম নডাহি নলহম পরাণ॥
আধুহনে বাাংলা রূপান্তর
র্ির ছাহড়ত্য় নদহখ নলা নডামহন আত্ছ নযার ওই কুৌঁত্ড়
তুই নযা নর নদহখ ননড়া বামুনত্ে ছুৌঁত্য় র্াস মন জুত্ড়।
নর্ান নর নডামহন, নভত্বহছ আজত্ে নযাত্েই েরব হবত্য়
োিু নগ্ন োপাহলে আজ সব জায নছত্ড় হদত্য়।
নস এে পদ্ম নচৌষহটটা পাপহড় ছড়াত্না আত্ছ
যার উপত্র চত্ড় নডািী বাপুড়ী নঘার উদ্যত্ম নাত্চ।
ওত্র ও নডামহন, সদভাত্ব পুহছ এেটা জবাব নদ
এমনও হে নাও আত্ছ নর নোোও নযাত্ে পার েরত্ব।
চোঙারী হে যাৌঁয েখনও হেছুই তুইত্যা নবহচস নাত্র
নযারই যত্র আজ োিু নিলায় নটসজ্জা ছাত্ড়।
তুই নযা নর নসই নডামহন আমার, আহম োপাহলে সাৌঁই
সব সাজ নছত্ড় িাড় মালা আজ গলায় পত্রহছ যাই।
পত্দ্মর মধু নখহলত্র নডামহন জল নেত্ট সত্রাবত্র
নযাত্েই মারব ওত্র ও নডামহন, ননব নযার প্রাণ নেত্ড়।

চর্যা-সাযার্
পদেযযা : ভুসুকুপা || রাগ : োত্মাদ
আধরাহয ভর েমল হবেহসউ।
বহযস নজাইণী যসু অঙ্গ উল্লহসউ॥
চাহলঅ সসির মাত্গ অবধূই।
রঅণহু সিত্জ েত্িই॥
চাহলঅ সসির গউ নীবাত্েঁ।
েমহলনী েমল বিই পণাত্েঁ॥
হবরমানন্দ হবলকখণ সূধ।
নজা এথু বুঝই নসা এথু বূধ॥
ভুসুকু ভণই মই বূহঝঅ নমত্েঁ।
সিজানন্দ মিাসুি লীত্ল॥
আধুহনে বাাংলা রূপান্তর
অত্ধয ে রায ধ’নর ফুত্ট ওত্ঠ পরম ইন্দীবর
োৌঁত্প বহির্ নর্াহগনীর নদি উল্লাত্স েরের।
হচর আত্লাত্ের নদত্র্ চত্ল নগল হনর্ীত্ের র্র্ধর
হদব্যজ্ঞাত্নর প্রভায় নর্ যার আত্লাহেয অন্তর।
ঘুত্চ নগল যার সব চপলযা নপৌৌঁহছত্য় হনবয াত্ণ
মৃণাল ছাড়া হে নোত্নাহদন নোত্না পদ্ম ফুটত্য জাত্ন?
নর্জন নজত্নত্ছ হবরমানন্দ জীবত্নর সার শুদ্ধ
দুুঃত্খর এই পৃহেবীর মাত্ঝ নসইত্যা পরম বুদ্ধ।
মিাহমলত্নই যাইত্যা ভুসুকু বুত্ঝত্ছ পরমানন্দ
মিাসুখলীলা অনুভত্ব ধরা হদত্য়ত্ছ সিজানন্দ।

চর্যা-আঠার্
পদেযযা : র্বরপা || রাগ : বরাড়ী
উঞ্চা উঞ্চা পাবয যহিঁ বসই সবরী বালী।
নমারাঙ্গ পীি পহরিাণ সবরী গীবয গুঞ্জরী মালী॥
উময সবত্রা পাগল সবত্রা মা ের গুহল গুিারী।
নযাত্িারী হণঅ ঘহরণী ণাত্ম সিজ সুন্দরী॥
ণাণা যরুবর নমৌহলল নর গঅণয লাত্গলী ডালী।
এত্েলী সবরী এ বণ হিিই েণয কুিল বজ্রধারী॥
হযঅ ধাউ খাট পহড়লা সবত্রা মিাসুত্ি নসহজ ছাইলী।
সবত্রা ভূঅঙ্গ ণইরামহণ দারী নপম্ম রাহয নপািাইলী॥
হিঅ যাৌঁত্বালা মিাসুত্ি োপুর খাই।
সূণ বনরামহণ েত্ে লইআ মিাসুত্ি রাহয নপািাই॥
গুরুবাক ধনুআ হবন্ধ হণঅ মত্ন বাত্েঁ।
এত্ে সর সন্ধাত্েঁ হবন্ধি পরম হণবাত্েঁ॥
উময সবত্রা গরুআ নরাত্েঁ।
হগহরবর হসির সহন্ধ পইসত্ন্ত সবত্রা নলাহড়ব েইত্স॥

আধুহনে বাাংলা রূপান্তর
বড় উঁচু ওই পবয যমালা, বাহলো র্বরী রয়
পরত্ণ ময়ূরপুি, গলায় গুত্ঞ্জর মালা বয়।
মে র্বর, উন্মাদ তুই, এবার ের না চুপ
ওই নর্ ঘরণী, র্বরী নর্ নযার সিহজয়া র্ার রূপ।
মুকুহলয সব বৃত্ক্ষর ডাল গগত্নই হবস্তাহর
ভ্রহমত্ছ নস বত্ন োত্ন কুিল র্বর বজ্রধারী।
র্বর হবছাল সুত্খর র্র্য্া হযনটি ধাতুর ঘাত্ট
বনরামহণর সত্ঙ্গই নপ্রত্ম নসখাত্নই রায োত্ট।
যািুল সি েপূযর খায় নস হনর্ায় মিাসুত্খ
হনরাোর নসই বনরামহণত্র েত্ে জহড়ত্য় রাত্খ।
গুরুবােেত্ে ধনু মত্ন েত্র হনজ মন েত্রা হবদ্ধ
এে-এেটি র্ত্র হেঁধত্ল মুহি যখনই োর্যহসদ্ধ।
মে র্বর হগহরর হর্খত্র প্রবল নরাত্ষই োত্ে
প্রত্বর্ েত্রত্ছ হগহরসহন্ধত্য, নোোও পাত্ব না যাত্ে।

চর্যা-নযহির্
পদেযযা : ন ণ্ঢণপা || রাগ : পটমঞ্জরী
টালয নমার ঘর নাহি পড়ত্বসী।
িাড়ীয ভায নাহি হনহয আত্বর্ী॥
নবঙ্গেঁ সাপ চহঢ়ল জাই।
দুহিল দূধু হে নবত্ে সামাই॥
বলদ হবআএল গহবআ বাৌঁত্ঝ।
পীঢ়া দুহিঅই এ যীহন সাত্ঝ॥
নজা নসা বুধী নসাহি হনবুধী।
নজা নসা নচার নসাহি সাধী॥
হনহয হনহয হসআলা হসত্ি সম জূঝই।
ন ণ্ঢণ পাএর গীয হবরত্েঁ বূঝই॥
আধুহনে বাাংলা রূপান্তর

ঘর নর্ আমার টিলার ওপর ননইত্ো প্রহযত্বর্ী
িাৌঁহড়ত্য ননই এেত্োৌঁটা ভায অহযহে যাও নবহর্।
িায় নর, আজও এই সাংসার বাড়ত্ছ ব্যাত্ঙর মত্যা
বাত্টই হেত্র র্াত্ি নদহখ নদায়াত্না দুধ র্য।
বলদই নদয়, নগারু নযা দুধ পাত্র না আর হদত্য
হযনসন্ধোয় নদায়াত্লা দুধ হপটায় ভত্র হনত্য।
র্ার আত্ছ নবাধ এই সাংসাত্র হনত্বয াধ যাত্র েয়
র্ারা নচার ঠিে সাধু নাত্ম যারা নপত্য় র্ায় পহরচয়।
প্রহযহদন যাই হসাংি হর্য়াত্ল বৃো অোরণ নর্াত্ঝ
ন ণ্ঢণ গায়, র্হদও নস গান েয়জন আর নবাত্ঝ।

