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ল�ী পাঁচািল �তকথা ও ম� : 

শরৎ পূিণর্মার িনিশ িনমর্ল গগন, 
ম� ম� বিহেতেছ মলয় পবন। 
ল�ীেদবী বােম কির বিস নারায়ণ, 
ৈবকু�ধােমেত বিস কের আলাপন। 
েহনকােল বীণা হােত আিস মুিনবর, 
হিরগণগােন মত্ত হইয়া িবেভার। 
গান স�িরয়া উেভ ব�না কিরল, 
বিসেত আসন তাের নারায়ণ িদল। 
মধুর বচেন ল�ী িজ�ািসল তায়, 
িকবা মেন কির মুিন আিসেল েহথায়। 
কেহ মুিন তুিম িচ� জগেতর িহত, 
সবার অব�া আেছ েতামার িবিদত। 
সুেখেত আছেয় যত মতর্ য্বাসীগণ, 
িব�ািরয়া েমার কােছ করহ বণর্ন। 
ল�ীমার েহন কথা শিন মুিনবর, 
কিহেত লািগলা তাের জিুড় দইু কর। 
অপার করণা েতামার আিম ভাগয্বান, 
মতর্ য্েলােক নািহ েদিখ কাহার কলয্াণ। 
েসথায় নাই মা আর সখু শাি� েলশ, 
দিুভর্ � অনেল মােগা পুিড়েতেছ েদশ। 
েরাগ-েশাক নানা বয্ািধ কিলেত সবায়, 
ভুিগেতেছ সকেলেত কের হায় হায়। 
অ�-ব� অভােবেত আত্মহতয্া কের, 
�ী-পু� তয্ািজ সবাই যায় েদশা�ের। 
�ী-পুরষ সেব কের ধমর্ পিরহার, 
সদা চুির �ব�না িমথয্া অনাচার। 
তুিম মােগা জগেতর সবর্িহতকারী, 
সুখ-শাি� স�িত্তর তুিম অিধকারী। 
ি�র হেয় রহ যিদ �িত ঘের ঘের, 
তেব িক জীেবর এত দঃুখ হেত পাের। 
নারেদর বাকয্ শিন ল�ী িবষািদতা, 
কিহেলন মুিন �িত েদাষ দাও বথৃা। 
িনজ কমর্ফেল সেব কের দঃুখেভাগ, 
অকারেণ েমার �িত কর অনুেযাগ। 
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শন েহ নারদ বিল যথাথর্ েতামায়, 
মম অংেশ জ� লয় নারী সমুদয়। 
তারা যিদ িনজ ধমর্ র�া নািহ কের, 
তেব িক অশাি� হয় �িত ঘের ঘের। 
ল�ীর বচন শিন মুিন কেহ �ু� মেন, 
েকমেন �স� মাতা হেব নারীগেণ। 
িকভােবেত পােব তারা তব পদছায়া, 
দয়াময়ী তুিম মােগা না কিরেল দয়া। 
মুিনর বােকয্ ল�ীর দয়া উপিজল, 
মধুর বচেন তাের িবদায় কিরল। 
নারীেদর সবর্দঃুখ েয �কাের যায়, 
কহ তুিম নারায়ণ তাহার উপায়। 
শিনয়া ল�ীর বচন কেহ ল�ীপিত, 
িক েহতু উতলা ি�েয় ি�র কর মিত। 
�িত গরবাের িমিল যত বামাগেণ, 
কিরেব েতামার �ত ভি�যু� মেন। 
নারায়েণর বােকয্ ল�ী অিত হৃ�মন, 
�ত �চািরেত মেতর্ য্ কিরল গমন। 
মেতর্ য্ আিস ছ�েবেশ �েম নারায়ণী, 
েদিখেলন বনমেধয্ বৃ�া এক বিসয়া আপিন। 
সদয় হইয়া ল�ী িজ�ািসল তাের, 
কহ মােগা িক েহতু এ েঘার কা�াের। 
বৃ�া কেহ েশান মাতা আিম অভািগনী, 
কিহল েস ল�ী �িত আপন কািহনী। 
পিত-পু� িছল েমার ল�ীযু� ঘর, 
এখন সব িছ�িভ� যাতনাই সার। 
যাতনা সিহেত নাির এেসিছ কানন, 
তয্ািজব জীবন আিজ কেরিছ মনন। 
নারায়ণী বেল শন আমার বচন, 
আত্মহতয্া মহাপাপ নরেক গমন। 
যাও মা গৃেহেত িফির কর ল�ী �ত, 
আবার আিসেব সখু তব পূবর্ মত। 
গরবাের স�য্াকােল িমিল এেয়াগণ, 
কিরেব ল�ীর �ত কির এক মন। 
কিহ বাছা পজূা েহতু যাহা �েয়াজন, 
মন িদয়া শিন লও আমার বচন। 
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জলপূণর্ ঘেট িদেব িসদঁেুরর েফাঁটা, 
আে�র প�ব িদেব তােহ এক েগাটা। 
আসন সাজােয় িদেব তােত গয়া-পান, 
িসদঁরু গিলয়া িদেব �েতর িবধান। 
ধূপ-দীপ �ালাইয়া রািখেব ধােরেত, 
শিনেব পাঁচালী কথা দবূর্া লেয় হােত। 
একমেন �ত কথা কিরেব �বণ, 
সতত ল�ীর মূিতর্  কিরেব িচ�ন। 
�ত েশেষ হলু�িন িদেয় �ণাম কিরেব, 
এেয়াগেণ সেব িমিল িসদঁরু পিরেব। 
ৈদবেযােগ একিদন �েতর সময়, 
দীন দঃুখী নারী একজন আিস উপনীত হয়। 
পিত তার িচর র� অ�ম অজর্ েন, 
িভ�া কির অিত কে� খায় দইু জেন। 
অ�ের েদবীের বেল আিম অিত দীনা, 
�ামীের কর মা সু� আিম ভি� হীনা। 
ল�ীর �সােদ দঃুখ দরূ হইেলা তার, 
নীেরাগ হইল �ামী ঐ�যর্ অপার। 
কাল�েম শভ�েণ জি�ল তনয়, 
হইল সংসার তার সুেখর আলয়। 
এইরেপ ল�ী�ত কির ঘের ঘের, 
�েম �চািরত হেলা েদশ েদশা�ের। 
কিরেত েয বা েদয় উপেদশ, 
ল�ীেদবী তার �িত তু� সিবেশষ। 
এই �ত েদিখ েয বা কের উপহাস, 
ল�ীর েকােপেত তার হয় সবর্নাশ। 

পিরেশেষ হল এক অপূবর্ বয্াপার, 
েয ভােব �েতর হয় মাহাত্ময্ �চার। 
িবদভর্  নগের এক গৃহ� ভবেন, 
িনেয়ািজত বামাগণ �েতর সাধেন। 
িভ� েদশবাসী এক বিণক তনয়, 
িস উপি�ত হল �েতর সময়। 
বহল স�িত্ত তার ভাই পাঁচজন, 
পর�র অনগুত িছল সবর্�ণ। 
�ত েদিখ েহলা কির সাধরু তনয়, 
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বেল এ িকেসর �ত এেত িকবা ফেলাদয়। 
বামাগণ বেল শিন সাধরু বচন, 
ল�ী �ত কির সেব েসৗভাগয্ কারণ। 
সদাগর শিন ইহা বেল অহ�াের, 
অভােব থািকেল তেব পূিজব উহাের। 
ধনজন সখুেভাগ যা িকছু স�ব, 
সকল আমার আেছ আর িকবা অভাব। 
কপােল না থােক যিদ ল�ী িদেব ধন, 
েহন বাকয্ কভু আিম না কির �বণ। 
ধনমেদ মত্ত হেয় ল�ী কির েহলা, 
নানা �েবয্ পণূর্ তির বািনেজয্েত েগলা। 
গিবর্ত জেনের ল�ী সইেত না পাের, 
সবর্ দঃুেখ দঃুখী মােগা কেরন তাহাের। 
বািড় েগল, ঘর েগল, ডুিবল পূণর্ তির, 
চেল েগল �াতৃভাব হল েয িভখারী। 
িক েদাষ পাইয়া িবিধ কিরেল এমন, 
অধম স�ান আিম অিত অভাজন। 
সাধরু অব�া েদিখ দয়াময়ী ভােব, 
বুঝাইব েকমেন ইহা মেন মেন ভােব। 
নানা �ােন নানা ছেল ঘরুাইয়া ঘািন, 
অবেশেষ ল�ীর �েতর �ােন িদেলন আিন। 
মেনেত উদয় হল েকন েস িভখারী, 
অপরাধ �ম মােগা কুপু� ভািবয়া। 
অহ�ার েদােষ েদবী িশ�া িদলা েমাের, 
অপার করণা তাই বুঝােল দীেনের। 
বুঝােল যিদ বা মােগা রাখেগা চরেণ, 
�মা কর �মাময়ী আি�ত জেনের। 
সতয্রিপনী তুিম কমলা তুিম েয মা, 
�মাময়ী নাম তব দীেন কির �মা। 
তুিম িবনা গিত নাই এ িতন ভুবেন, 
�েগর্েত �েগর্র ল�ী ি�িবধ ম�েল। 
তুিম মা ম�লা েদবী সকল ঘেরেত, 
িবরািজছ মা তুিম ল�ী রেপ ভূতেল। 
েদব-নর সকেলর স�দরিপনী, 
জগৎ সবর্� তুিম ঐ�যর্দািয়নী। 
সবর্� পূিজতা তুিম ি�েলাক পািলনী, 
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সািব�ী িবিরি�পুের েবেদর জননী। 
�মা কর এ দােসর অপরাধ যত, 
েতামা পেদ মিত েযন থােক অিবরত। 
ে�� হেত ে�� তারা পরমা �কৃিত, 
েকাপািদ বিজর্ তা তুিম মূিতর্ মিত ধৃিত। 
সতী সা�ী রমণীর তুিম মা উপমা, 
েদবগণ ভি� মেন পূেজ সেব েতামা। 
রাস অিধ�া�ী েদবী তুিম রােস�রী, 
সকেলই তব অংশ যত আেছ নারী। 
কৃ� ে�মময়ী তুিম কৃ� �াণািধকা, 
তুিম েয িছেল মােগা �াপের রািধকা। 
��ুিটত প�বেন তুিম প�াবতী, 
মালিত কুসমুগে� তুিম মা মালিত। 
বেনর মাঝাের তুিম মােগা বনরাণী, 
শত শৃ� ৈশেলাপির েশািভত সু�রী। 
রাজল�ী তুিম মােগা নরপিত পুের, 
সকেলর গৃেহ ল�ী তুিম ঘের ঘের। 
দয়াময়ী ে�ম�রী অধমতািরণী, 
অপরাধ �মা কর দাির�য্বািরণী। 
পিতত উ�ার কর পিততপাবনী, 
অ�ান স�ােন ক� না িদও জননী। 
অ�দা বরদা মাতা িবপদনািশনী, 
দয়া কর এেব েমাের মাধব ঘরণী। 
এই রেপ �ব কির ভি�পণূর্ মেন, 
একা� মেনেত সাধু �ত কথা েশােন। 
�েতর েশেষ নত িশের কিরয়া �ণাম, 
মেনেত বাসনা কির আেছ িনজধাম। 
গৃেহেত আিসয়া বেল ল�ী�ত সার, 
সেব িমিল �ত কর �িত গরবার। 
বধুরা অিত তু� সাধুর বােকয্েত, 
�ত আচরণ কের সভি� মেনেত। 
নািশল সাধুর িছল যত দ�ু সহচর, 
েদবীর কৃপায় স�দ লিভল �চুর। 
আনে� পূিণর্ত েদেখ সাধরু অ�র, 
পূণর্তরী উেঠ ভািস জেলর উপর। 
সাধরু সংসার হল শাি� ভরপুর, 
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িমিলল সকেল পুনঃ ঐ�যর্ �চুর। 
এভােব নরেলােক হয় �েতর �চার, 
মেন েরখ সংসােরেত ল�ী�ত সার। 
এ �ত েয রমণী কের এক মেন, 
েদবীর কৃপায় তার পূণর্ ধেন জেন। 
অপু�ার পু� হয় িনধর্েনর ধন, 
ইহেলােক সখুী অে� ৈবকুে� গমন। 
ল�ীর �েতর কথা বড়ই মধরু, 
অিত যতেনেত রাখ তাহা আসন উপর। 

েয জন �েতর েশেষ �ব পাঠ কের, 
অভাব ঘুিচয়া যায় ল�ীেদবীর বের। 
ল�ীর পাঁচালী কথা হল সমাপন, 
ভি� কির বর মােগা যার যাহা মন। 
িসিঁথেত িসদঁরু দাও সব এেয়ািমেল, 
উলু�িন কর সেব অিত েকৗতুহেল। 
দইু হাত েজাড় কির ভি�যু� মেন, 
নম�ার করহ সেব েদবীর চরেণ, 
নম�ার করহ সেব েদবীর চরেণ। 
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