Group A

সাগর তপর্ণ

Group B

Group C

সেত ন্দৰ্নাথ দত্ত

ঈশব্রচন্দৰ্ িবদ াসাগর

ঈশব্রচন্দৰ্ িবদ াসাগর

বীরিসংেহর িসংহিশশু!
িসংহিশশু! িবদ াসাগর!
াসাগর! বীর!
বীর!

-মাইেকল মধু সূদন দত্ত

রবীন্দৰ্নাথ ঠাকু র

সাগের েয অিগ্ন থােক কল্পনা েস নয়,
নয়,

ভারেত।
িবদ ার সাগর তুিম িবখ াত ভারেত

বঙ্গসািহেত র রািতৰ্ স্তa িছল তন্দৰ্ার আেবেশ

েতামায় েদেখ অিবশব্াসীর হেয়েছ পৰ্ত য়।
য়

করুণার িসন্ধু তুিম,
িম, েসই জােন মেন,
মেন,

অখ াত জড়তব্ভাের অিভভূ তC কী পুণ িনেমেষ

িনঃসব্ হ’
হ’েয় িবেশব্ এেল দয়ার অবতার

দীন েয,
েয, দীেনর বন্ধু !– উজ্জল জগেত

পৰ্িতভা,,
তব শুভ অভু দেয় িবকীিরল পৰ্দীপ্ত পৰ্িতভা

েকাথাও তবু েনায়াওিন িশর জীবেন একবার!
একবার!

েহমািদৰ্র েহমেহম-কািন্ত অম্লান িকরেণ।
িকরেণ

িবভা,,
পৰ্থম আশার রিশ্ম িনেয় এল পৰ্তু েষর িবভা

েসৗম মূ িত্তর্ েতেজর স্ফূিতর্ িচত্তিচত্ত-চমত্কার।
চমত্কার

িকন্তু ভাগ -বেল েপেয় েস মহা পবর্েত,
ত,

বঙ্গভারতীর ভােল পরােলা পৰ্থম জয়িটকাC

নামেল একা মাথায় িনেয় মােয়র আশীবর্াদ,
দ,

চরেণ,,
েয জন আশৰ্য় লয় সু বণর্ চরেণ

করেল পূ রণ অনাথ আতুর অিকঞ্চেনর সাধ;
সাধ;

েসই জােন কত গুণ ধের কত মেত

রুদ্ধভাষা আঁধােরর খুিলেল িনিবড় যবিনকা,
যবিনকা,

অভাজেন অন্ন িদেয়...
িদেয়... িবদ া িদেয় আর...
আর...

িগরীশC িক েসবা তার েস সু খ সদেন !

েহ িবদ াসাগর,
াসাগর, পূ বর্ িদগেন্তর বেনউপবেন-

দােন বাির নদীরূপ িবমলা িকঙ্করী।
িকঙ্করী

নব উেদব্াধন গাথা উচ্ছব্িসল িবিস্মত গগেনC

বাংলােদেশর েদশী মানু ষ! িবদ াসাগর!
াসাগর! বীর!
বীর!

েযাগায় অমৃত ফল পরম আদের

শুভৰ্রুিচ,,
েয বাণী আিনেল বিহ িনষ্কলু ষ তাহা শুভৰ্রুিচ

বীরিসংেহর িসংহিশশু!
িসংহিশশু! বীেযর্ সু গম্ভীর,
ম্ভীর,

দীঘর্-িশরঃ তরুতরু-দল,
দল, দাসরূপ ধির।
ধির

সকরুণ মহােত্ম র পুণ গঙ্গাস্নােন তাহা শুিচC

সাগের েয অিগ্ন থােক কল্পনা েস নয়,
নয়,

পিরমেল ফুলল-কুল দশ িদশ ভের,
ভের,

ভাষার পৰ্াঙ্গেণ তব আিম কিব েতামাির অিতিথ;
অিতিথ;

চেক্ষ েদেখ অিবশব্াসীর হেয়েছ পৰ্ত য়C৷

িদবেস শীতল শব্াসী ছায়া,
ছায়া, বেনশব্রী,
বেনশব্রী,

ভারতীর পূ জাতের চয়ন কেরিছ আিম গীিত

িনদৰ্া,, ক্লািন্ত দূ র কের।
িনশায় সু শান্ত িনদৰ্া
কের

েসই তরুতল হেত যা েতামার পৰ্সাদিসঞ্চেন

উেদব্িলত দয়ার সাগর,
ম্ভীর,,
সাগর,---- বীেযর্ সু গম্ভীর

অদৃ েষ্টের ব থর্ তুিম করেল বারংবার।….
বারংবার …..
…..

মরুর পাষাণ েভিদ পৰ্কাশ
পৰ্কাশ েপেয়েছ শুভক্ষেণC

