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এই তিতিড় িাদল তদনি 

এই তিতিড় িাদল তদনি 

কক কিনি আিায় তচনি, 

জাতিনি িা। 

এই িি ঘি কঘানর, 

কক কেনক কিনি কিানর 

কক কিনি হৃদয় তকনি, 

উদাসনচিা। 

পিি কর্ গেি ঘুি আনি, 

িার িাণী কদনি তক কানি, 

কর্ আিার তচরতদি 

অতভনেিা! 

শযািল রঙ িনি িনি, 

উদাস সুর িনি িনি, 

অনদখা িা াঁধি তিনি 

ত নর তক আসনি কেথা? 
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ও কক র্ায় চনল কথা িা িনল তদও িা কর্নি 

ও কক র্ায় চনল কথা িা িনল তদও িা কর্নি 

িাোরই িনর আসি ঘনর করনখতছ কপনি। 

ককি কস সুধার পাত্র ক নল 

চনল কর্নি চায় আজ অিনেনল 

রািধিু রনথ তিদানয়র পনথ উঠিনছ কিনি। 
 

রনঙ রনঙ আজ কগাধূতল গগি 

িনেনকা রঠঙি, তিলানপ িগি। 

আতি ককাঁ নদ কই কর্নয় িা ককাথাও, 

কস কর্ কেনস কয় কিানর কর্নি দাও, 

িাড়ানয় িােু তিরে-রােু চাতেনছ কপনি।। 
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ওনগা কতি িুতি আপি কভালা 
ওনগা কতি িুতি আপি কভালা, 

আতিনল িুতি তিথর জনল কেউনয়র কদালা! 

িালাখাতি তিনয় কিার একী িা াঁতধনল অলখ কোর! 

তিনিতদি োনণ কগাপনি কিািার কী সুর 

কিালা। 

কজনিছ কিা িুতি অজািা োনণর 

িীরি কথা। 

কিািার িাণীনি আিার িনির 

এ িযাকুলিা— 

কপনয়ছ কী িুতি সা াঁনির কিলানি 

র্খি তছলাি কানজর কখলানি 

িখি তক িুতি এনসতছনল 

তছল দুয়ার কখালা। 
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কঙ্কণ-তকঙ্কঙ্কণী িঞ্জলু িঞ্জীর ধ্বতি 

কঙ্কণ-তকঙ্কঙ্কণী িঞ্জলু িঞ্জীর ধ্বতি, 

িি অন্তর-োঙ্গনণ আসন্ন েল আগিিী। 

ঘুিভাঙা উনেল রানি, 

আধ-ক াো ভীরু কজযাৎস্নানি 

কার চরনণর কছা াঁয়া হৃদনয় উঠিল রণরতণ 

কিঘ-অঞ্জি-ঘি কার এই আাঁতখ পানি তলখা, 

িিি-িঙ্কিি উৎসনি জ্বালা দীপতশখা। 

িুকুতলি আপিার ভানর 

েতলয়া পতড়নছ িানর িানর 

সংগীি তেনলানল কক কস স্বপনির অগ্ৰণী।। 
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তকছু তদনয় র্াও এই ধূতলিাখা পান্থশালায় 

তকছু তদনয় র্াও এই ধূতলিাখা পান্থশালায়, 

তকছু িধু দাও আিার িুনকর  ুনলর িালায়। 

কি জি কগল এ পথ তদনয় 

আিার িুনকর সুিাস তিনয় 

তকছু ধি িারা তদনয় কগল কিার কসািার থালায়। 

পথ কচনয় আতি িনস আতছ কেথা কিািার আনশ 

িুতি এনল র্তদ কানছ িনস তেয় আিার পানশ। 

তকছু কথা িল আিার সনি, 

কেউ িুনল র্াও িীরি িনি, 

এইেুকু শুধু দাও িুতি ওনগা আিার োলায়। 
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ককাি অতভশাপ তিনয় এল এই 

ককাি অতভশাপ তিনয় এল এই 

তিরে তিধুর-আষাঢ়। 

এখানি িুঙ্কি িা কশষ েনয় কগনছ 

উচ্ছল ভালিাসার। 

তিরেী র্ক্ষ রািতগতর েনি 

পািাল িারিা জলনদর করানি 

তেয়ার কানছনি জািানি চাতেল 

সি কশষ সি আশার।। 
 

আিার হৃদনয় এল িুঙ্কি কসই কিঘ, 

কসই তিেিল পি যি-উনেগ। 

িাই এই ভরা িাদল আাঁধানর 

িি উন্মি েল িানর িানর 

হৃদয় িাইনি সিুখীি েল 

তিপুল সি যিাশার।। 
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ক্লান্ত আতি ক্লান্ত আতি কর ক্ষিা 
ক্লান্ত আতি, ক্লান্ত আতি কর ক্ষিা, 

িুঙ্কি দাও। কে এ-িরু িরুনর, তেয়িিা। 

তছন্ন কর এ গ্ৰতন্থনোর 

তরি েনয়নছ তচত্ত কিার 

কিনিনছ আিার হৃদনয় শ্রাতন্ত ঘি-অিা। 
 

কর্ আসি তছল কিািার পানত্র, 

কশাষণ কনরতছ তদনি ও রানত্র। 

রনসর তসনু্ধ িন্থি কশনষ, 

গরল উনিনছ িি উনেনশ, 

িুতি আর তিে আিার অিীি, কে িনিারি। 
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গানির সাগর পাতর তদলাি 

গানির সাগর পাতর তদলাি 

সুনরর িরনঙ্গ, 

োণ ছুনেনছ তিরুনেনশ 

ভানির িুরনঙ্গ। 

আিার আকাশ িীনড়র িূছ যিানি 

উধাও তদনি রানি; 

িাি িুনলনছ। অন্ততিেীি 

রনসর িৃদনঙ্গ। 

আতি কতি সপ্তসুনরর কোনর, 

িগ্ন েলাি অিল ঘুি-কঘানর; 

জয় কনরতছ জীিনি শঙ্কানর, 

কিার িীণা িংকানর : 

গানির পনথর পতথক আতি 

সুনররই সনঙ্গ। 
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গুঞ্জতরয়া এল অতল 

গুঞ্জতরয়া এল অতল; 

কর্থা তিনিদি অঞ্জতল। 

পুঙ্কিি কুসুনির দনল 

গুি্গুি্ গুঙ্কঞ্জয়া চনল 

দনল দনল কর্থা ক াো-কতল। 
 

আিার পরানণ  ুল  ুঠেল র্নি, 

িখি কিনিতছ আতি কী উৎসনি। 

আজ কিার িতরিার পালা, 

সি িধু েনয় কগনছ োলা; 

আজ কিানর চনল কর্ও দতল। 
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দা াঁড়াও ক্ষতণক পতথক কে 

দা াঁড়াও ক্ষতণক পতথক কে 

কর্নয় িা চনল, 

অরুণ-আনলা কক কর্ কদনি 

র্াও কগা িনল। 

ক নরা িুতি র্ািার কিলা, 

সা াঁি আকানশ রনঙর কিলা 

কদনখতছ কী ককিি ক’কর 

আগুি েনয় উিল জ্বনল। 

পুি গগনির পানি িানরক িাকাও 

তিরনেরই ছতি ককি আাঁকাও? 

আাঁধার কর্ি প্লািি সি আসনছ কিনগ 

কশষ েনয় র্াক িারা কিািার 

কছা াঁয়াচ কলনগ। 

থানিা ওনগা, কর্নয় িা েয়। 

সিয় েনল।। 
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ক ানে  ুল আনস কর্ৌিি 

ক ানে  ুল আনস কর্ৌিি 

সুরতভ তিলায় কদা াঁনে 

িসনন্ত জানগ  ুলিি 

অকারনণ র্ার্ িনে।। 
 

ককানিা এককাল তিলনি, 

তিনেনর অিুশীলনি 

কানে জাতি জাতি অিুক্ষণ 

অতি অপরূপ কিানে।। 
 

 ুল িনর আর কর্ৌিি চনল র্ায়, 

িার িার িারা ‘ভালিানসা’ িনল র্ায় 

িারপর কানে তিরনে, 

শূিয শাখায় কী রনে 

কস কথা শুধায় ককাি িি? 

‘িুতি িৃথা’ র্ায় কনে।। 
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ভুল েল িুঙ্কি এই ধরণীিনল 

ভুল েল িুঙ্কি এই ধরণীিনল, 

িাই োনণ তচরকাল আগুি জ্বনল 

িাই আগুি জ্বনল। 

তদনির কশনষ 

এক প্লািি এনস 

জাতি তঘতরনি আিার িি ককৌিূেনল, 

িি ককৌিূেনল। 

আিার জীিনি ভুল তছল িা িুঙ্কি, 

িাই িানর িানর কস আিানর তগয়ানছ খুাঁঙ্কজ। 

তদনির কশনষ 

আজ িাউল কিনশ 

ঘূচাি িনির ভুল িয়ি জনল, 

কিার িয়ি জনল।। 

  



গীতিগুচ্ছ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
4

 

িুখ িুনল চায় সুতিপুল তেিালয় 

িুখ িুনল চায় সুতিপুল তেিালয়, 

আকানশর সানথ েণনয়র কথা কয়, 

আকাশ কতেনছ কেনক, 

কথা কও ককাথা কথনক? 

িুতি কর্ কু্ষদ্র কিার কানছ িনি েয়।। 

তেিালয় িাই িুতছ যি অতভিানি, 

কস কথা ককে িা জানি। 

িযথ য কেনির ভানর 

দীঘ য তিশাস ছানড়— 

তেিালয় েনি িুষানরর িড় িয়।। 
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কিঘ-তিতিঙ্কিি স্বনর 

কিঘ-তিতিঙ্কিি স্বনর– 

কক িুতি আিানর োতকনল শ্রািণ িািানস? 

কিািার আেিাি ধ্বতি 

পরতশয়া কিানর গরঙ্কজল দূর আকানশ। 

কিদিা তিনভাল আতি 

ক্ষনণক দুয়ানর থাতি 

িাতেনর ধূসর তদনি— 

ছুনে চতল পনথ িঙ্কির-তিিশ তিশানস। 
 

কিনঘ কিনঘ ছাওয়া িতলি গগনি, 

ককাি আনয়াজি তছল আিিনি। 

িাতেনর কী ঘিঘো, 

তভিনর তিজলী-ছো 

িত্ত তভিনর িাতেনর– 

আজ তক কাঠেনি তিরে তিধুর েিানশ।। 
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শীনির োওয়া ছুনয় কগল  ুনলর িনি 

শীনির োওয়া ছুনয় কগল  ুনলর িনি, 

তশউতল-িকুল উদাস েল ক্ষনণ ক্ষনণ, 

ধূতল-ওড়া পনথর প’কর 

িনির পািা শীনির িনড় 

র্ায় কভনস ক্ষীণ িতলি কেনস আপি িনি 

রানির কিলা িইল িািাস তিরুনেনশ, 

কাাঁপিেুকু রইল শুধু িনির কশনষ। 

কানশর পানশ তেনির োওয়া, 

ককিল িাতর আসা-র্াওয়া— 

সি-িরািার িন্ত্রণা কস তদল শুধু সংনগাপনি। 
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শয়ি তশয়নর কভানরর পাতখর রনি 

শয়ি তশয়নর কভানরর পাতখর রনি 

িন্দ্ৰা েুঠেল র্নি। 

কদতখলাি আতি কখালা িািায়নি 

িুতি আিিিা কুসুি চয়নি 

অন্তর কিার ভনর কগল কসৌরনভ। 

সন্ধযায় র্নি ক্লান্ত পাতখরা ধীনর, 

ত তরনছ আপি িীনড়, 

কদতখলাি িুতি এনল িদীকূনল 

চাতেনল আিায় ভীরু আাঁতখ িুনল 

হৃদয় িখতি উতড়ল অজািা িনভ।। 
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সা াঁনির আাঁধার তঘরল র্খি 

সা াঁনির আাঁধার তঘরল র্খি 

শাল-তপয়ানলর িি, 

িারই আভাস তদল আিায় 

েিাৎ সিীরণ। 

কুঠের কছনড় িাইনর এনস কদতখ 

আকাশনকানণ িারার কলখানলতখ 

শুরু েনয় কগনছ িেুক্ষণ। 

আজনক আিার িনির ককানণ 

কক তদল কর্ গাি, 

ক্ষনণ ক্ষনণ চিনক উঠি 

করািাঙ্কিি োণ। 

আকাশিনল তিিুি োন্তনর, 

উধাও েনয় কগলাি ক্ষণ িনর! 

কার ইশারায় েলাি অিযিি।। 
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কে পাষাি আতি তিিযতরণী 
কে পাষাি, আতি তিি যতরণী 

িি হৃদনয় দাও িা াঁই। 

আিার কনলানল 

তিিুর র্ায় গ’কল 

কেউনয়নি োণ কদানল, 

—িিু িীরি সদাই! 

আিার িনি যনি কী গাি ওনি কিনি 

জানিা িা িুতি িা, 

কিািার কঠিি পায় তচর তদিসই োয় 

রতেিু অিিিা। 

র্িই কানছ আতস 

আিানর িৃদ ুোতস 

কতরছ পরিাসী, 

কিািানি কেি িাই।। 
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কে কিার িরণ 

কে কিার িরণ, কে কিার িরণ! 

তিদায় কিলা আজ এনকলা 

দাও কগা শরণ। 

িুতি আিার কিদিানি 

দাও আনলা আজ এই ছায়ানি 

ক াোর গনন্ধ অলস ছনি 

ক তলও চরণ।। 

কিািার িুনক অজািা স্বাদ, 

ক্লাতন্ত আনিা, দাও অিসাদ; 

কিািায় আতি তদিসর্ািী 

কতরিু িরণ। 

কিািার পানয় কী আকছ কর্, 

জীিিিীণা উনিনছ কিনজ? 

আিায় িুতি িীরি চুতি 

কতরও েরণ।। 
 


