
কাব্যগ্রন্থ 

 

  

রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুর 



স্মরণ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
 

সূচিপত্র  

সূচিপত্র 

 ১  ..........................................................................................................................................3 

 ২ ..........................................................................................................................................4 

 ৩ ..........................................................................................................................................5 

 ৪ ..........................................................................................................................................7 

 ৫ ..........................................................................................................................................9 

 ৬ ........................................................................................................................................ 10 

 ৭ ........................................................................................................................................ 11 

 ৮ ........................................................................................................................................ 12 

 ৯ ........................................................................................................................................ 13 

 ১০ .................................................................................................................................... 14 

 ১১  .................................................................................................................................... 15 

 ১২  .................................................................................................................................... 16 

 ১৩ .................................................................................................................................... 17 

 ১৪ .................................................................................................................................... 19 

 ১৫ .................................................................................................................................... 20 

 ১৬  .................................................................................................................................... 21 

 ১৭ .................................................................................................................................... 22 

 ১৮ .................................................................................................................................... 23 

 ১৯  .................................................................................................................................... 24 



স্মরণ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
 

সূচিপত্র  

 ২০ .................................................................................................................................... 25 

 ২১  .................................................................................................................................... 27 

 ২২  .................................................................................................................................... 28 

 ২৩ .................................................................................................................................... 29 

 ২৪ .................................................................................................................................... 30 

 ২৫ .................................................................................................................................... 31 

 ২৬  .................................................................................................................................... 33 

 ২৭ .................................................................................................................................... 34 

 

  



স্মরণ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
 

সূচিপত্র  

১ 
                                                আচি প্রভাতেও শ্রান্ত নয়তন 

                                                          রতয়তে কাের ঘ ার। 

                                                দুখশয্যায় কচর িাগরণ 

                                                          রিনী হতয়তে ঘভার। 

                                                নবফুটন্ত ফুলকানতনর 

                                                নব িাগ্রে শীেপবতন 

                                                    সাচি হইবাতর পাতর চন আচিও 

                                                           এ ঘেহ - হৃেয় ঘ ার। 

  
  

                                                আচি ঘ ার কাতে প্রভাে ঘো ার 

                                                          কতরা ঘগা আড়াল কতরা — 

                                                এ ঘখলা এ ঘ লা এ আতলা এ গীে 

                                                          আচি ঘহিা হতে হতরা। 

                                                প্রভাে িগৎ হতে ঘ াতর চেিঁচড় 

                                                করুণ আিঁধাতর লতহা ঘ াতর চ চর, 

                                                উোস চহয়াতর েুচলয়া বািঁধুক 

                                                          েব ঘেহবাহুত ার। 
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সূচিপত্র  

২ 
                                                ঘস য্খন ঘবিঁতি চেল ঘগা, েখন 

                                                     য্া চেতয়তে বারবার 

                                               োর প্রচেোন চেব ঘয্ এখন 

                                                    ঘস স য় নাচহ আর। 

                                              রিনী োহার হতয়তে প্রভাে, 

                                              েুচ  োতর আচি লতয়ে ঘহ নাি — 

                                               ঘো াচর িরতণ চেলা  সিঁচপয়া 

                                                    কৃেজ্ঞ উপহার। 

  
  

                                           োর কাতে য্ে কতরচেনু ঘোষ, 

                                                    য্ে  তটচেল ত্রুচট, 

                                         ঘো া - কাতে োর  াচগ লব ক্ষ া 

                                                    িরতণর েতল লুচট।  

                                            োতর য্াহা - চকেু ঘেওয়া হয় নাই, 

                                            োতর য্াহা - চকেু সিঁচপবাতর িাই, 

                                             ঘো াচর পূিার িালায় ধচরনু 

                                                    আচি ঘস ঘপ্রত র হার। 
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সূচিপত্র  

৩ 
                                      ঘপ্র  এতসচেল, িতল ঘগল ঘস ঘয্ খুচল দ্বার — 

                                                আর কভু আচসতব না। 

                                      বাচক আতে শুধু আতরক অচেচি আচসবার, 

                                                োচর সাতি ঘশষ ঘিনা। 

                                      ঘস আচস প্রেীপ চনবাইয়া চেতব এক চেন, 

                                                েুচল লতব ঘ াতর রতি — 

                                      চনতয় য্াতব ঘ াতর গৃহ হতে ঘকান্ গৃহহীন 

                                                গ্রহোরকার পতি। 

  
  

                                      েেকাল আচ  একা বচস রব খুচল দ্বার, 

                                                কাি কচর লব ঘশষ। 

                                      চেন হতব য্তব আতরক অচেচি আচসবার 

                                                পাতব না ঘস বাধাতলশ। 

                                      পূিা - আতয়ািন সব সারা হতব একচেন, 

                                                প্রস্তুে হতয় রব — 

                                      নীরতব বাড়াতয় বাহু - দুচট ঘসই গৃহহীন 

                                                অচেচিতর বচর লব। 

  
  

                                      ঘয্ িন আচিতক ঘেতড় িতল ঘগল খুচল দ্বার 

                                                ঘসই বতল ঘগল  াচক, 

                                      ‘ ঘ াতো আিঁচখিল, আতরক অচেচি আচসবার 

                                                এখতনা রতয়তে বাচক। ' 

                                      ঘসই বতল ঘগল, ‘ গািঁিা ঘসতর চনতয়া একচেন 

                                                িীবতনর কািঁটা বাচে, 
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সূচিপত্র  

                                      নবগৃহ -  াতে বচহ এতনা, েুচ  গৃহহীন, 

                                                পূণণ  াচলকাগাচে। ' 
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সূচিপত্র  

৪ 
েখন চনশীিরাচত্র; ঘগতল  র হতে 

ঘয্ পতি িল চন কভু ঘস অিানা পতি। 

য্াবার ঘবলায় ঘকাতনা বচলতল না কিা, 

লইয়া ঘগতল না কাতরা চবোয়বারো। 

সুচি গ্ন চবশ্ব- াতে বাচহচরতল একা— 

অন্ধকাতর খুিঁচিলা , না ঘপলা  ঘেখা। 

 ঙ্গল ুরচে ঘসই চিরপচরচিে 

অগণয োরার  াতে ঘকািায় অন্তচহণে! 

  

ঘগতল য্চে এতকবাতর ঘগতল চরক্ত হাতে? 

এ  র হইতে চকেু চনতল না চক সাতি? 

চবশ বৎসতরর েব সুখদুুঃখভার 

ঘফতল ঘরতখ চেতয় ঘগতল ঘকাতলতে আ ার! 

প্রচেচেবতসর ঘপ্রত  কেচেন ধতর 

ঘয্  র বািঁচধতল েুচ  সু ঙ্গল-কতর 

পচরপূণণ কচর োতর ঘেতহর সঞ্চতয়, 

আি েুচ  িতল ঘগতল চকেু নাচহ লতয়? 

  

ঘো ার সংসার- াতে, হায়, ঘো া-হীন 

এখতনা আচসতব কে সুচেন-দুচেণন— 

েখন এ শূনয  তর চিরাভযাস-টাতন 

ঘো াতর খুিঁচিতে এতস িাব কার পাতন? 

আি শুধু এক প্রশ্ন ঘ ার  তন িাতগ— 

ঘহ কলযাণী, ঘগতল য্চে, ঘগতল ঘ ার আতগ, 
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সূচিপত্র  

ঘ ার লাচগ ঘকািাও চক দুচট চেগ্ধ কতর 

রাচখতব পাচেয়া শয্যা চিরসন্ধযা-েতর? 
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সূচিপত্র  

৫ 
আ ার  তরতে আর নাই ঘস ঘয্ নাই— 

য্াই আর চফতর আচস, খুিঁচিয়া না পাই। 

আ ার  তরতে নাি, এইটকুু স্থান— 

ঘসিা হতে য্া হারায় ঘ তল না সন্ধান। 

অনন্ত ঘো ার গৃহ, চবশ্ব য় ধা , 

ঘহ নাি, খুিঁচিতে োতর ঘসিা আচসলা । 

োিঁড়াতল  েব সন্ধযা-গগতনর েতল, 

িাচহলা  ঘো া-পাতন নয়তনর িতল। 

ঘকাতনা  ুখ, ঘকাতনা সুখ, আশােৃষা ঘকাতনা 

ঘয্িা হতে হারাইতে পাতর না কখতনা, 

ঘসিায় এতনচে ঘ ার পীচড়ে এ চহয়া— 

োও োতর, োও োতর, োও  ুবাইয়া। 

 তর ঘ ার নাচহ আর ঘয্ অ ৃেরস 

চবশ্ব- াতে পাই ঘসই হারাতনা পরশ। 
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সূচিপত্র  

৬ 
 তর য্তব চেতল ঘ াতর ঘ তকচেতল  তর 

ঘো ার করুণাপূণণ সুধাকণ্ঠস্বতর। 

আি েুচ  চবশ্ব- াতে িতল ঘগতল য্তব 

চবশ্ব- াতে  াতকা ঘ াতর ঘস করুণ রতব। 

খুচল চেয়া ঘগতল েুচ  ঘয্ গৃহদুয়ার 

ঘস দ্বার রুচধতে ঘকহ কচহতব না আর। 

বাচহতরর রািপি ঘেখাতল আ ায়, 

 তন রতয় ঘগল েব চন:শব্দ চবোয়। 

আচি চবশ্বতেবোর িরণ-আশ্রতয় 

গৃহলক্ষ্মী ঘেখা োও চবশ্বলক্ষ্মী হতয়। 

চনচখল নক্ষত্র হতে চকরতণর ঘরখা 

সী তন্ত আিঁচকয়া চেক্ চসন্দূতরর ঘলখা। 

একাতন্ত বচসয়া আচি কচরতেচে ধযান 

সবার কলযাতণ ঘহাক ঘো ার কলযাণ। 
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সূচিপত্র  

৭ 
য্ে চেন কাতে চেতল বতলা কী উপাতয় 

আপনাতর ঘরতখচেতল এ ন লুকাতয়? 

চেতল েুচ  আপনার কত ণর পশ্চাতে 

অন্তয্ণা ী চবধাোর ঘিাতখর সাক্ষাতে। 

প্রচে েণ্ড- ুহূতেণর অন্তরাল চেয়া 

চন:শতব্দ িচলয়া ঘগে নম্র-নে-চহয়া। 

আপন সংসারখাচন কচরয়া প্রকাশ 

আপচন ধচরয়াচেতল কী অঞ্জাে বাস! 

আচি য্তব িচল ঘগতল খুচলয়া দুয়ার 

পচরপূণণ রূপখাচন ঘেখাতল ঘো ার। 

িীবতনর সব চেন সব খণ্ড কাি 

চেন্ন হতয় পেেতল পচড় ঘগল আি। 

েব েৃচিখাচন আচি বতহ চিরচেন 

চির-িনত র ঘেখা পলকচবহীন। 
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সূচিপত্র  

৮ 
চ লন সম্পণূণ আচি হল ঘো া-সতন 

এ চবতেেতবেনার চনচবড় বন্ধতন। 

এতসে একান্ত কাতে, োচড় ঘেশকাল 

হৃেতয় চ শাতয় ঘগে ভাচি অন্তরাল। 

ঘো াচর নয়তন আি ঘহচরতেচে সব, 

ঘো াচর ঘবেনা চবতশ্ব কচর অনুভব। 

ঘো ার অেৃশয হাে ঘহচর ঘ ার কাতি, 

ঘো াচর কা না ঘ ার কা নার  াতে। 

দুিতনর কিা ঘোিঁতহ ঘশষ কচর লব 

ঘস রাতত্র  তট চন ঘহন অবকাশ েব। 

বাণীহীন চবোতয়র ঘসই ঘবেনায় 

িাচর চেতক িাচহয়াচে বযিণ বাসনায়। 

আচি এ হৃেতয় সবণ-ভাবনার নীতি 

ঘো ার আ ার বাণী একতত্র চ চলতে। 
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সূচিপত্র  

৯ 
ঘহ লক্ষ্মী, ঘো ার আচি নাই অন্ত:পুর 

সরস্বেীরূপ আচি ধতরে  ধুর, 

োিঁড়াতয়ে সংগীতের শেেলেতল। 

 ানসসরসী আচি েব পেেতল 

চনচখতলর প্রচেচবতে রচঞ্জতে ঘো ায়। 

চিতের ঘসৌন্দয্ণ েব বাধা নাচহ পায়— 

ঘস আচি চবতশ্বর  াতে চ চশতে পুলতক 

সকল আনতন্দ আর সকল আতলাতক 

সকল  ঙ্গল-সাতি। ঘো ার কঙ্কণ 

ঘকা ল কলযাণপ্রভা কতরতে অপণণ 

সকল সেীর কতর। ঘেহােুর চহয়া 

চনচখল নারীর চিতে চগতয়তে গচলয়া। 

ঘসই চবশ্ব ূচেণ েব আ াচর অন্ততর 

লক্ষ্মী-সরস্বেী-রূতপ পূণণরূপ ধতর 
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সূচিপত্র  

১০ 
ঘো ার সকল কিা বল নাই, পার চন বচলতে, 

আপনাতর খবণ কচর ঘরতখচেতল েুচ , ঘহ লচিতে, 

য্েচেন চেতল ঘহিা। হৃেতয়র গঢ়ূ আশাগুচল 

য্খন িাচহে োরা কািঁচেয়া উচিতে কণ্ঠ েুচল 

েিণনী-ইচঙ্গতে েুচ  ঘগাপন কচরতে সাবধান 

বযাকুল সংতকািবতশ, পাতে ভুতল পায় অপ ান। 

আপনার অচধকার নীরতব চন ণ  চনিকতর 

ঘরতখচেতল সংসাতরর সবার পশ্চাতে ঘহলাভতর। 

লিার অেীে আচি  ৃেুযতে হতয়ে  হীয়সী— 

ঘ ার হৃচেপদ্মেতল চনচখতলর অতগািতর বচস 

নেতনতত্র বতলা েব িীবতনর অস াি কিা 

ভাষাবাধাহীন বাতকয। ঘেহ ুক্ত েব বাহুলো 

িড়াইয়া োও ঘ ার  ত ণর  াোতর একবার— 

আ ার অন্ততর রাতখা ঘো ার অচন্ত  অচধকার। 
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১১ 
 ৃেুযর ঘনপিয হতে আরবার এতল েুচ  চফতর 

নূেন বধূর সাতি হৃেতয়র চববাহ চন্দতর 

চন:শব্দ িরণপাতে। ক্লান্ত িীবতনর য্ে গ্লাচন 

 ুতিতে  রণোতন। অপরূপ নব রূপখাচন 

লচভয়াে এ চবতশ্বর লক্ষ্মীর অক্ষয় কৃপা হতে।  

চিেচেগ্ধ ুগ্ধ ুতখ এ চিতের চনভৃে আতলাতে 

চনবণাক োিঁড়াতল আচস।  রতণর চসংহদ্বার চেয়া 

সংসার হইতে েুচ  অন্ততর পচশতল আচস, চপ্রয়া। 

আচি বাতি নাই বােয,  তট নাই িনো-উৎসব,  

জ্বতল নাই েীপ ালা আচিকার আনন্দতগৌরব 

প্রশান্ত গভীর স্তব্ধ বাকযহারা অশ্রুচন গন, 

আচিকার এই বােণা িাতন চন, ঘশাতন চন ঘকাতনা িন। 

আ ার অন্তর শুধু ঘজ্বতলতে প্রেীপ একখাচন— 

আ ার সংগীে শুধু একা গািঁতি চ লতনর বাণী। 
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সূচিপত্র  

১২ 
আপনার  াতে আচ  কচর অনুভব 

পূণণের আচি আচ । ঘো ার ঘগৌরব 

 ুহূতেণ চ শাতয় েুচ  চেতয়ে আ াতে। 

ঘোিঁয়াতয় চেতয়ে েুচ  আপনার হাতে 

 ৃেুযর পরশ চণ আ ার িীবতন। 

উতিে আ ার ঘশাকয্জ্ঞহুোশতন 

নবীন চন ণল  ূচেণ; আচি েুচ , সেী, 

ধচরয়াে অচনচন্দে সেীতের ঘিযাচে, 

নাচহ োতহ ঘশাকোহ, নাচহ  চলচন া— 

ক্লাচন্তহীন কলযাতণর বচহয়া  চহ া 

চন:তশতষ চ চশয়া ঘগে ঘ ার চিে-সতন। 

োই আচি অনুভব কচর সবণ তন— 

ঘ ার পুরুতষর প্রাণ চগতয়তে চবস্তাচর 

চনেয োতহ চ চল চগয়া  ৃেুযহীন নারী। 
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সূচিপত্র  

১৩ 
                                                েুচ  ঘ ার িীবতনর  াতে 

                                                      চ শাতয়ে  ৃেুযর  াধুরী। 

                                                চিরচবোতয়র আভা চেয়া 

                                                    রািাতয় চগতয়ে ঘ ার চহয়া, 

                                                এিঁতক ঘগতে সব ভাবনায় 

                                                    সূয্ণাতস্তর বরনিােুরী। 

                                                িীবতনর চেক্ িক্রসী া 

                                                    লচভয়াতে অপূবণ  চহ া, 

                                                অশ্রুতধৌে হৃেয় - আকাতশ 

                                                    ঘেখা য্ায় েূর স্বগণপুরী। 

                                                েুচ  ঘ ার িীবতনর  াতে 

                                                     চ শাতয়ে  ৃেুযর  াধুরী। 

  
  

                                                     েুচ , ওতগা কলযাণরূচপণী, 

                                                        রতণতর কতরে  ঙ্গল। 

                                                 িীবতনর পরপার হতে 

                                                প্রচে ক্ষতণ  তেরণ আতলাতে 

                                                পািাইে েব চিেখাচন 

                                                       ঘ ৌনতপ্রত  সিলতকা ল। 

                                                 ৃেুযর চনভৃে চেগ্ধ  তর 

                                                বতস আে বাোয়ন - ' পতর — 

                                                জ্বালাতয় ঘরতখে েীপখাচন 

                                                    চিরন্তন আশায় উজ্জ্বল। 

                                                েুচ  ওতগা কলযাণরূচপণী, 
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সূচিপত্র  

                                                     রতণতর কতরে  ঙ্গল। 

  

                                                েুচ  ঘ ার িীবন  রণ 

                                                    বািঁচধয়াে দুচট বাহু চেয়া। 

                                                প্রাণ েব কচর অনাবৃে 

                                                 ৃেুয -  াতে চ লাতল অ ৃে, 

                                                           রতণতর িীবতনর চপ্রয় 

                                                    চনি হাতে কচরয়াে চপ্রয়া।  

                                                খুচলয়া চেয়াে দ্বারখাচন,  

                                                য্বচনকা লইয়াে টাচন,  

                                                িন্ম রতণর  ােখাতন 

                                                    চনস্তব্ধ রতয়ে োিঁড়াইয়া।  

                                                েুচ  ঘ ার িীবন  রণ  

                                                    বািঁচধয়াে দুচট বাহু চেয়া।  
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সূচিপত্র  

১৪ 
ঘেচখলা  খানকয় পুরােন চিচি— 

ঘেহ ুগ্ধ িীবতনর চিহ্ন দু-িাচরচট 

িচৃের ঘখলনা-ক’চট বহু য্ত্নভতর 

ঘগাপতন সঞ্চয় কচর ঘরতখচেতল  তর। 

ঘয্ প্রবল কালতরাতে প্রলতয়র ধারা 

ভাসাইয়া য্ায় কে রচবিন্দ্রোরা, 

োচর কাে হতে েুচ  বহু ভতয় ভতয় 

এই ক’চট েুে বস্তু িুচর কতর লতয় 

লুকাতয় রাচখয়াচেতল, বতলচেতল  তন, 

‘অচধকার নাই কাতরা আ ার এ ধতন’ ।  

আশ্রয় আচিতক োরা পাতব কার কাতে? 

িগতের কাতরা নয়, েব ুোরা আতে। 

োতের ঘয্ ন েব ঘরতখচেল ঘেহ, 

ঘো াতর ঘে চন আি রাতখ চন চক ঘকহ? 
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সূচিপত্র  

১৫ 
এ সংসাতর একচেন নববধূতবতশ 

েুচ  ঘয্ আ ার পাতশ োিঁড়াইতল এতস, 

রাচখতল আ ার হাতে কম্প ান হাে, 

ঘস চক অেৃতির ঘখলা, ঘস চক অকিাৎ? 

শুধু এক  ুহূতেণর এ নতহ  টনা, 

অনাচেকাতলর এ আচেল  ন্ত্রণা। 

ঘোিঁহার চ লতন ঘ ারা পূণণ হব ঘোিঁতহ, 

বহু য্ুগ আচসয়াচে এই আশা বতহ। 

চনতয় ঘগে কেখাচন ঘ ার প্রাণ হতে, 

চেতয় ঘগে কেখাচন এ িীবনতরাতে! 

কে চেন কে রাতত্র কে লিাভতয় 

কে ক্ষচেলাতভ কে িতয় পরািতয় 

রচিতেচেলা  য্াহা ঘ ারা শ্রাচন্তহারা 

সাঙ্গ ঘক কচরতব োহা ঘ ারা ঘোিঁতহ োড়া? 
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১৬ 
স্বল্প-আয়ু এ িীবতন ঘয্-কয়চট আনচন্দে চেন 

কচম্পে-পুলকভতর, সংগীতের-তবেনা-চবলীন, 

লাভ কতরচেতল, লক্ষ্মী, ঘস চক েুচ  নি কচর য্াতব? 

োই আচ  খুিঁচিতেচে। সযূ্ণাতস্তর স্বণণত  স্ততর 

ঘিতয় ঘেচখ একেৃতি— ঘসিা ঘকান্ করুণ অক্ষতর 

চলচখয়াে ঘস িতন্মর সায়াতহ্নর হারাতনা কাচহনী! 

আচি এই চদ্বপ্রহতর পল্লতবর   ণররাচগণী 

ঘো ার ঘস কতবকার েী ণশ্বাস কচরতে প্রিার! 

আেি শীতের ঘরৌতে চনিহতস্ত কচরে চবস্তার 

কে শীে ধযাতহ্নর সুচনচবড় সুতখর স্তব্ধো! 

আপনার পাতন ঘিতয় বতস বতস ভাচব এই কিা— 

কে েব রাচত্রচেন কে সাধ ঘ াতর চ তর আতে, 

োতের ক্রন্দন শুচন চফতর চফতর চফচরতেে কাতে। 
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১৭ 
বজ্র য্িা বষণতণতর আতন অগ্রসচর 

ঘক িাচনে েব ঘশাক ঘসই ে কচর 

আচন চেতব অকিাৎ িীবতন আ ার 

বাধাহীন চ লতনর চনচবড় সঞ্চার! 

ঘ ার অশ্রুচবন্দুগুচল কুড়াতয় আেতর 

গািঁচিয়া সী তন্ত পচর বযিণতশাক-’পতর 

নীরতব হাচনে েব ঘকৌেুতকর হাচস। 

ক্রত  সবা হতে য্ে েূতর ঘগতল ভাচস 

েে ঘ ার কাতে এতল। িাচন না কী কতর 

 ৃেুয- াতে আপনাতর কচরয়া হরণ 

আ ার িীবতন েুচ  ধতরে িীবন, 

আ ার নয়তন েুচ  ঘপতেে আতলাক— 

এই কিা  তন িাচন নাই ঘ ার ঘশাক। 
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১৮ 
সংসার সািাতয় েুচ  আচেতল র ণী, 

আ ার িীবন আচি সািাও ঘে চন 

ঘয্িা আতে য্ে ক্ষেু েৃণকুটাগাচে— 

অতনক আলসযক্লান্ত চেনরিনীর 

উতপচক্ষে চেন্নখণ্ড য্ে। আতনা নীর, 

সকল কলঙ্ক আচি কতরা ঘগা  ািণনা, 

বাচহতর ঘফচলয়া োও য্ে আবিণনা। 

ঘয্িা ঘ ার পূিাগৃহ চনভৃে  চন্দতর 

ঘসিায় নীরতব এতসা দ্বার খুচল ধীতর-  

 ঙ্গলকনক তট পুণযেীিণিল 

সয্তত্ন ভচরয়া রাতখা, পূিাশেেল 

স্বহতস্ত েুচলয়া আতনা। ঘসিা দুইিতন 

ঘেবোর সমু্মতখতে বচস একাসতন। 

  



স্মরণ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
4

 

সূচিপত্র  

১৯ 
পাগল বসন্তচেন কেবার অচেচির ঘবতশ 

ঘো ার আ ার দ্বাতর বীণা হাতে এতসচেল ঘহতস 

লতয় োর কে গীে, কে  ন্ত্র  ন ভুলাবার, 

িাদু কচরবার কে পুষ্পপত্র আতয়ািনভার।–  

কুহুোতন ঘহিঁতক ঘগতে, ঘখাতলা ওতগা, ঘখাতলা দ্বার ঘখাতলা।  

কািক ণ ঘভাতলা আচি, ঘভাতলা চবশ্ব, আপনাতর ঘভাতলা।  

এতস এতস কে চেন িতল ঘগতে দ্বাতর চেতয় নাড়া-  

আচ  চেনু ঘকান্ কাতি, েুচ  োতর োও নাই সাড়া। 

আি েুচ  িতল ঘগে, ঘস এল েচক্ষণবায়ু বাচহ-  

আি োতর ক্ষণকাল ভুতল িাচক ঘহন সাধয নাচহ। 

আচনতে ঘস েৃচি েব, ঘো ার প্রকাশহীন বাণী, 

  ণচর েুচলতে কুতঞ্জ ঘো ার আকুল চিেখাচন। 

চ লতনর চেতন য্াতর কেবার চেতয়চেনু ফািঁচক 

ঘো ার চবতেে োতর শূনয তর আতন  াচক  াচক। 
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২০ 
                                                এতসা, বসন্ত, এতসা আি েুচ  

                                                         আ াতরা দুয়াতর এতসা। 

                                                ফুল ঘোলা নাই, ভািা আতয়ািন, 

                                                চনতব ঘগতে েীপ, শূনয আসন, 

                                                আ ার  তরর শ্রীহীন  চলন 

                                                       েীনো ঘেচখয়া ঘহতসা। 

                                                েবু, বসন্ত, েবু আি েুচ  

                                                       আ াতরা দুয়াতর এতসা। 

  
  

                                                আচিতক আ ার সব বাোয়ন 

                                                     রতয়তে, রতয়তে ঘখালা। 

                                                বাধাহীন চেন পতড় আতে আি, 

                                                নাই ঘকাতনা আশা, নাই ঘকাতনা কাি, 

                                                আপনা - আপচন েচক্ষণবাতয় 

                                                      দুচলতে চিেতোলা, 

                                                শূনয  তরর সব বাোয়ন 

                                                     আচিতক রতয়তে ঘখালা। 

  
  

                                                কে চেবতসর হাচস ও কান্না 

                                                     ঘহিা হতয় ঘগতে সারা। 

                                                োড়া পাক োরা ঘো ার আকাতশ, 

                                                চনশ্বাস পাক ঘো ার বাোতস, 

                                                নব নব রূতপ লভুক িন্ম 

                                                     বকুতল িািঁপায় োরা। 
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                                                গে চেবতসর হাচস ও কান্না 

                                                     য্ে হতয় ঘগতে সারা। 

  
  

                                                  আ ার বতক্ষ ঘবেনার  াতে 

          

                                                  কতরা েব 

উৎসব ।  

                                              আতনা েব হাচস,  আতনা েব বািঁচশ,  

                                             ফুলপল্লব আতনা রাচশ রাচশ,  

                                            চফচরয়া চফচরয়া গান ঘগতয় য্াক 

                                                য্ে পাচখ আতে সব।  

                                             ঘবেনা আ ার ধ্বচনে কচরয়া 

                                                  কতরা েব উৎসব।  

  
  

                                           ঘসই কলরতব অন্তর -   াতে 

                                                  পাব,  পাব আচ  সাড়া।  

                                              দুযতলাতক ভূতলাতক বািঁচধ এক েল 

                                             ঘো রা কচরতব য্তব ঘকালাহল,  

                                             হাচসতে হাচসতে  রতণর দ্বাতর 

                                                বাতর বাতর চেতব নাড়া 

                                          ঘসই কলরতব অন্তর -   াতে 

                                                  পাব,  পাব আচ  সাড়া।  
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২১ 
বহুতর য্া এক কতর, চবচিতত্রতর কতর য্া সরস, 

প্রভূতেতর কচর আতন চনি ক্ষেু েিণনীর বশ, 

চবচবধপ্রয়াসক্ষুব্ধ চেবতসতর লতয় আতস ধীতর 

সুচিসুচনচবড় শান্ত স্বণণ য় সন্ধযার চেচ তর 

ধ্রুবোরােীপেীি সুেৃি চনভৃে অবসাতন, 

বহুবাকযবযাকুলো  ুবায় য্া একখাচন গাতন 

ঘবেনার সুধারতস-তসই ঘপ্র  হতে ঘ াতর, চপ্রয়া, 

ঘরতখা না বচঞ্চে কচর; প্রচেচেন িাচকতয়া িাচগয়া; 

আ ার চেনান্ত- াতে কঙ্কতণর কনকচকরণ 

চনোর আিঁধারপতট আিঁচক চেতব ঘসানার স্বপন; 

ঘো ার িরণপাে ঘ ার স্তব্ধ সায়াহ্ন-আকাতশ 

চন:শতব্দ পচড়তব ধরা আরচক্ত  অলক্ত-আভাতস; 

এ িীবন চনতয় য্াতব অচনত ষ নয়তনর টাতন 

ঘো ার আপন কতক্ষ পচরপূণণ  রতণর পাতন। 
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২২ 
ঘয্ ভাতব র ণীরূতপ আপন  াধুরী 

আপচন চবতশ্বর নাি কচরতেন িুচর 

ঘয্ ভাতব সুন্দর চেচন সবণ িরািতর, 

ঘয্ ভাতব আনন্দ োিঁর ঘপ্রত  ঘখলা কতর, 

ঘয্ ভাতব লোর ফুল, নেীতে লহরী, 

ঘয্ ভাতব চবরাতি লক্ষ্মী চবতশ্বর ঈশ্বরী, 

ঘয্ ভাতব নবীন ঘ   বৃচি কতর োন, 

েচটনী ধরাতর স্তনয করাইতে পান, 

ঘয্ ভাতব পর -এক আনতন্দ উৎসুক 

আপনাতর দুই কচর লচভতেন সুখ, 

দুইতয়র চ লনা াতে চবচিত্র ঘবেনা 

চনেয বণণ গন্ধ গীে কচরতে রিনা, 

ঘহ র ণী, ক্ষণকাল আচস ঘ ার পাতশ 

চিে ভচর চেতল ঘসই রহসয আভাতস। 
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২৩ 
জ্বাতলা ওতগা, জ্বাতলা ওতগা, সন্ধযােীপ জ্বাতলা 

হৃেতয়র এক প্রাতন্ত ওইটকুু আতলা 

স্বহতস্ত িাগাতয় রাতখা। োহাচর পশ্চাতে 

আপচন বচসয়া িাতকা আসন্ন এ রাতে 

য্েতন বািঁচধয়া ঘবণী সাচি রক্তােতর 

আ ার চবচক্ষি চিে কাচড়বার েতর 

িীবতনর িাল হতে। বুচেয়াচে আচি 

বহুক ণকীচেণখযাচে আতয়ািনরাচি 

শুষ্ক ঘবাো হতয় িাতক, সব হয় চ তে 

য্চে ঘসই স্তপূাকার উদ তয্াতগর চপতে 

না িাতক একচট হাচস; নানা চেক হতে 

নানা েপণ নানা ঘিিা সন্ধযার আতলাতে 

এক গৃতহ চফতর য্চে নাচহ রাতখ চস্থর 

একচট ঘপ্রত র পাতয় শ্রান্ত নেচশর। 
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২৪ 
ঘগাধূচল চন:শতব্দ আচস আপন অঞ্চতল ঢাতক য্িা 

ক ণক্লান্ত সংসাতরর য্ে ক্ষে, য্ে  চলনো, 

ভগ্নভবতনর দেনয, চেন্নবসতনর লিা য্ে— 

েব লাচগ স্তব্ধ ঘশাক চেগ্ধ দুই হাতে ঘসই ে 

প্রসাচরে কতর চেক অবাচরে উোর চেচ র 

আ ার এ িীবতনর বহু ক্ষুব্ধ চেনয্াচ নীর 

স্খলন খণ্ডো ক্ষচে ভগ্নেীণণ িীণণোর’পতর-  

সব ভাতলা- ন্দ চনতয় ঘ ার প্রাণ চেক এক ক’ঘর 

চবষাতের একখাচন স্বণণ য় চবশাল ঘবিতন। 

আি ঘকাতনা আকাঙ্ক্ষার ঘকাতনা ঘক্ষাভ নাচহ িাক  তন, 

অেীে অেৃচি-পাতন ঘয্ন নাচহ িাই চফতর চফতর— 

য্াহা-চকেু ঘগতে য্াক, আচ  িতল য্াই ধীতর ধীতর 

ঘো ার চ লনেীপ অকচম্পে ঘয্িায় চবরাতি 

চত্রভুবনতেবোর ক্লাচন্তহীন আনতন্দর  াতে। 
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২৫ 
  িাতগা ঘর িাতগা ঘর চিে     িাতগা ঘর, 

  ঘিায়ার এতসতে অশ্রু -       সাগতর। 

       কূল োর নাচহ িাতন, 

       বািঁধ আর নাচহ  াতন, 

োহাচর গিণনগাতন      িাতগা ঘর। 

েরী ঘোর নাতি অশ্রু -       সাগতর। 

  

আচি এ ঊষার পুণয      লগতন 

উতিতে নবীন সূয্ণ      গগতন । 

       চেশাহারা বাোতসই 

       বাতি  হা ন্ত্র ঘসই। 

অিানা য্াত্রার এই     লগতন 

চেক হতে চেগতন্তর     গগতন। 

  

িাচন না উোর শুভ্র      আকাতশ 

কী িাতগ অরুণেীি      আভাতস। 

       িাচন না চকতসর লাচগ 

       অেল উতিতে িাচগ, 

বাহু ঘোতল কাতর  াচগ      আকাতশ — 

পাগল কাহার েীি      আভাতস। 

  
  

শূনয  রু য় চসন্ধু -      ঘবলাতে 

বনযা  াচেয়াতে রুে      ঘখলাতে। 

       ঘহিায় িাগ্রে চেন 

        চবহতঙ্গর গীেহীন, 
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শূনয এ বালুকালীন      ঘবলাতে, 

এই ঘফন েরতঙ্গর     ঘখলাতে। 

  

দুতল ঘর দুতল ঘর অশ্রু     দুতল ঘর 

আ াে কচরয়া বক্ষ -     কূতল ঘর। 

         সমু্মতখ অনন্ত ঘলাক, 

        ঘয্তে হতব ঘয্িা ঘহাক — 

অকূল আকুল ঘশাক     দুতল ঘর, 

ধায় ঘকান্ েূর স্বণণ -       কূতল ঘর। 

  

আিঁকচড় ঘিতকা না অন্ধ     ধরণী, 

খুতল ঘে খুতল ঘে বন্ধ     েরণী। 

       অশান্ত পাতলর'পতর 

       বায়ু লাতগ হাহা কতর 

েূতর ঘোর িাক্ পতড়      ধরণী। 

আর না রাচখস রুদ্ধ      েরণী। 
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২৬ 
আচিতক েুচ   ু াও, আচ  িাচগয়া রব দুয়াতর — 

রাচখব জ্বাচল আতলা। 

েুচ  ঘো ভাতলা ঘবতসে, আচি একাকী শুধু আ াতর 

বাচসতে হতব ভাতলা। 

আ ার লাচগ ঘো াতর আর হতব না কভু সাচিতে, 

ঘো ার লাচগ আচ  

এখন হতে হৃেয়খাচন সািাতয় ফুলরাচিতে 

রাচখব চেনয্া ী। 

ঘো ার বাহু কে - না চেন শ্রাচন্ত - দুখ ভুচলয়া 

চগতয়তে ঘসবা কচর, 

আচিতক োতর সকল োর ক ণ হতে েুচলয়া 

রাচখব চশতর ধচর। 

এবার েুচ  ঘো ার পূিা সাঙ্গ কচর িচলতল 

সিঁচপয়া  নপ্রাণ, 

এখন হতে আ ার পূিা লতহা ঘগা আিঁচখসচলতল — 

আ ার স্তবগান। 
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২৭ 
ভাতলা েুচ  ঘবতসচেতল এই শযা  ধরা, 

ঘো ার হাচসচট চেল বতড়া সুতখ ভরা 

       চ চল চনচখতলর ঘরাতে 

       ঘিতনচেতল খুচশ হতে, 

হৃেয়চট চেল োই হৃচেপ্রাণহরা। 

ঘো ার আপন চেল এই শযা  ধরা। 

  

আচি এ উোস  াতি আকাশ বাচহয়া 

ঘো ার নয়ন ঘয্ন চফচরতে িাচহয়া। 

        ঘো ার ঘয্ হাচসটুক, 

        ঘস ঘিতয় - ঘেখার সুখ 

সবাতর পরচশ িতল চবোয় গাচহয়া 

এই োলবন গ্রা  প্রান্তর বাচহয়া। 

  

ঘো ার ঘস ভাতলা - লাগা ঘ ার ঘিাতখ আিঁচক 

আ ার নয়তন েব েৃচি ঘগে রাচখ। 

        আচি আচ  একা - একা 

        ঘেচখ দু - িতনর ঘেখা — 

েুচ  কচরতেে ঘভাগ ঘ ার  তন িাচক 

আ ার োরায় েব  ুগ্ধ েৃচি আিঁচক। 

  

এই - ঘয্ শীতের আতলা চশহচরতে বতন, 

চশরীতষর পাোগুচল েচরতে পবতন — 

        ঘো ার আ ার  ন 

        ঘখচলতেতে সারাক্ষণ 

এই োয়া - অতলাতকর আকুল কম্পতন 
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এই শীে ধযাতহ্নর   ণচরে বতন। 

  

আ ার িীবন েুচ  বািঁতিা, ওতগা বািঁতিা। 

ঘো ার কা না ঘ ার চিে চেতয় য্াতিা — 

       ঘয্ন আচ  বুচে  তন 

       অচেশয় সংতগাপতন 

েুচ  আচি ঘ ার  াতে আচ  হতয় আে। 

আ াচর িীবতন েুচ  বািঁতিা, ওতগা বািঁতিা! 

 


