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১ 
চিত্ত চপপাচসত রে 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        চিত্ত চপপাচসত রে 

      গীতসুধাে তরে॥ 

তাচপত শুষ্কলতা  বর্ষণ যারি যথা 

কাতে অন্তে রমাে লুচিত ধূচল-’পরে 

          গীতসুধাে তরে॥ 

আচি বসন্তচনশা,  আচি অনন্ত তৃর্া, 

আচি এ িাগ্রত োণ   তৃচর্ত িরকাে-সমান 

          গীতসুধাে তরে। 

িন্দ্র অতন্দ্র নরে  িাচগরে সুপ্ত েরব, 

অন্তে বাচিে আচি  কাাঁরে উোস স্বরে 

          গীতসুধাে তরে॥ 

     

আমাে মরনে মারে রয গান বারি 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

আমাে   মরনে মারে রয গান বারি শুনরত চক পাও রগা 

আমাে   রিারেে ’পরে আোস চেরে যেচন যাও রগা॥ 

  েচবে চকেণ রনে রয টাচন  ফুরলে বুরকে চশচশেোচন, 

  আমাে োরণে রস গান তুচম রতমচন চক নাও রগা॥ 

  আমাে  উোস হৃেে যেন আরস বাচিে-পারন 

     আপনারক রয রেে ধো রস সকলোরন। 
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  কচি পাতা েথম োরত  কী কথা কে আরলাে সারথ, 

    আমাে মরনে আপন কথা বরল রয তাও রগা॥ 

     

কািাে গলাে পোচব গারনে েতনিাে 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

  কািাে গলাে পোচব গারনে  েতনিাে, 

তাই চক বীণাে লাগাচল যতরন  নূতন তাে॥ 

        কানন পরেরে শযামল দুকূল,  আরমে শাোরত নূতন মুকুল, 

           নবীরনে মাো কচেল আকুল  চিো রতামাে॥ 

  রয কথা রতামাে রকারনা চেন আে  িে চন বলা 

  নাচি িাচন কারে তাই বচলবারে  করে উতলা! 

       েচেনপবরন চবহ্বলা ধো  কাকচলকূিরন িরেরে মুেো, 

          আচি চনচেরলে বাণীমচিরে  েুরলরে দ্বাে॥ 

     

রয োোরে ধেব বরল করেচেরলম পণ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

       রয োোরে ধেব বরল করেচেরলম পণ 

 আি রস রমরন চনল আমাে গারনেই বন্ধন॥ 

       আকারশ যাে পেশ চমলাে   শেতরমরেে ক্ষচণক লীলাে 

          আপন সুরে আি শুচন তাে নূপুেগুঞ্জন॥ 

       অলস চেরনে িাওোে 

 গন্ধোচন রমরল রযত রগাপন আসা-যাওোে। 

       আি শেরতে োোনরট  রমাে োচগণীে চমলন েরট, 
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           রসই চমলরনে তারল তারল বািাে রস কঙ্কণ॥ 

     

গানগুচল রমাে শশবারলেই েল 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

         গানগুচল রমাে শশবারলেই েল— 

  ওো    বনযাধাোে  পথ রয িাোে 

               উদ্দাম িঞ্চল॥ 

ওো  রকনই আরস যাে বা িরল,   অকােরণে িাওোে রোরল— 

       চিহ্ন চকেুই যাে না রেরে, পাে না রকারনা ফল॥ 

ওরেে   সাধন রতা নাই,     চকেু    সাধন রতা নাই, 

ওরেে   বাাঁধন রতা নাই,    রকারনা  বাাঁধন রতা নাই। 

        উোস ওো উোস করে    গৃিিাো পরথে স্বরে, 

          েুরল-যাওোে ররারতে ’পরে করে টরলামল॥ 

     

রতামাে গান রশানাব তাই রতা আমাে 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

রতামাে   গান রশানাব তাই রতা আমাে িাচগরে োে 

        ওরগা  েুম-োঙাচনো। 

      বুরক  িমক চেরে তাই রতা ডাক’  

                ওরগা  দুেিাগাচনো॥ 

        এল  আাঁধাে চেরে,  পাচে  এল নীরে, 

                তেী  এল তীরে— 

    শুধু  আমাে চিো চবোম পাে নারকা 
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                ওরগা  দুেিাগাচনো॥ 

        আমাে  কারিে মারে মারে 

     কান্নািাচসে রোলা তুচম থামরত চেরল না রয। 

        আমাে  পেশ ক’রে  োণ  সুধাে ে’রে 

               তুচম  যাও রয সরে— 

     বুচে  আমাে বযথাে আোরলরত োাঁচেরে থাক 

               ওরগা   দুেিাগাচনো॥ 

     

৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                            ৭ 

 

        গারনে ডাচল েরে রে রগা ঊর্াে রকারল— 

      আে রগা রতাো, আে রগা রতাো, আে রগা িরল॥ 

 িাাঁপাে কচল িাাঁপাে গারে   সুরেে আশাে রিরে আরে, 

        কান রপরতরে নতুন পাতা গাইচব ব’রল॥ 

                           কমলবেণ গগন-মারে 

                           কমলিেণ  ওই চবোরি। 

 ওইোরন রতাে সুে রেরস যাক,   নবীন োরণে ওই রেরশ যাক, 

       ওই রযোরন রসানাে আরলাে দুোে রোরল॥ 

     

৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 
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                            ৮ 

 

 ওরে আমাে হৃেে আমাে, কেন রতারে েোতকারল 

     েীরপে মরতা গারনে ররারত রক োসারল॥ 

 রযন রে তুই িঠাৎ রবাঁরক   শুকরনা ডাঙাে যাস রন রঠরক, 

              িোস রন শশবারলে িারল॥ 

 তীে রয রিাথাে চিে েরেরে, েরেে েেীপ রসই জ্বালারলা— 

          অিল েরি তািাে আরলা। 

 গারনে েেীপ তুই রয গারন   িলচব েুরট অকূল-পারন 

          িপল রেউরেে আকুল তারল॥ 

     

কাল োরতে রবলা গান এরলা রমাে মরন 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

      কাল   োরতে রবলা গান এরলা রমাে মরন, 

           তেন তুচম চেরল না রমাে সরন॥ 

রয কথাচট বলব রতামাে ব’রল   কাটল িীবন নীেব রিারেে িরল 

রসই কথাচট সুরেে রিামানরল    উঠল জ্বরল একচট আাঁধাে ক্ষরণ— 

             তেন তুচম চেরল না রমাে সরন॥ 

           রেরবচেরলম আিরক সকাল িরল 

           রসই কথাচট রতামাে যাব বরল। 

ফুরলে উোস সুবাস রবোে েুরে,  পাচেে গারন আকাশ রগল পূরে, 

রসই কথাচট লাগল না রসই সুরে  যতই েোস কচে পোনপরণ— 

             যেন তুচম আে আমাে সরন॥ 
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মরন েরব চক না েরব আমারে 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

মরন েরব চক না েরব আমারে   রস আমাে মরন নাই। 

ক্ষরণ ক্ষরণ আচস তব দুোরে,   অকােরণ গান গাই॥ 

িরল যাে চেন, যতেন আচে   পরথ রযরত যচে আচস কাোকাচে 

রতামাে মুরেে িচকত সুরেে   িাচস রেচেরত রয িাই— 

       তাই  অকােরণ গান গাই॥ 

ফাগুরনে ফুল যাে েচেো  ফাগুরনে অবসারন— 

ক্ষচণরকে মুচঠ রেে েচেো,   আে চকেু নাচি িারন। 

ফুোইরব চেন, আরলা িরব ক্ষীণ,  গান সাো িরব, রথরম যারব বীন, 

যতেন থাচক েরে চেরব না চক  এ রেলােই রেলাটাই— 

       তাই অকােরণ গান গাই॥ 

     

১১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ১১  

 

       আকারশ আি রকান্ িেরণে আসা-যাওো। 

       বাতারস আি রকান্ পেরশে লারগ িাওো॥ 

                  অরনক চেরনে চবোেরবলাে বযাকুল বাণী 

                  আি উোসীে বাাঁচশে সুরে রক রেে আচন— 

                           বরনে োোে তরুণ রিারেে করুণ িাওো॥ 

       রকান্ ফাগুরন রয ফুল রফাটা িল সাো 

https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6599
https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6585
http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    প্রেম    ।         গান 

 9 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

       রমৌমাচেরেে পাোে পাোে কাাঁরে তাো। 

                  বকুলতলাে কাি-রোলা রসই রকান্ দুপুরে 

                  রয-সব কথা োচসরে চেরলম গারনে সুরে 

                           বযথাে েরে চফরে আরস রস গান-গাওো॥ 

     

১২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ১২ 

 

     চনদ্রািাো োরতে এ গান বাাঁধব আচম রকমন সুরে। 

     রকান্ েিনীগন্ধা িরত আনব রস তান করি পূরে॥ 

                      সুরেে কাঙাল আমাে বযথা   োোে কাঙাল রেৌদ্র যথা 

             সাাঁে-সকারল বরনে পরথ উোস িরে রবোে েুরে॥ 

     ওরগা, রস রকান্ চবিান রবলাে এই পরথ কাে পারেে তরল 

     নাম-না-িানা তৃণকুসুম চশউরেচেল চশচশেিরল। 

             অলরক তাে একচট গুচে   কেবীফুল েক্তরুচি, 

             নেন করে কী ফুল িেন নীল গগরন েূরে েূরে॥ 

     

আমাে কি িরত গান রক চনল েুলারে 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

  আমাে কি িরত গান রক চনল েুলারে, 

  রস রয বাসা বাাঁরধ নীেব মরনে কুলারে॥ 

 রমরেে চেরন শ্রাবণমারস  যূথীবরনে েীেষশ্বারস 
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 আমাে োরণ রস রেে পাোে োো বুলারে॥ 

    যেন  শেৎ কাাঁরপ চশউচলফুরলে িেরর্ 

    নেন  েরে রয রসই রগাপন গারনে পেরশ। 

  গেীে োরত কী সুে লাগাে   আরধা-েুরম আরধা-িাগাে, 

  আমাে স্বপন-মারে রেে রয কী রোল দুলারে॥ 

     

১৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ১৪ 

 

     যাে চনরে যাে আমাে আপন গারনে টারন 

           েে-োো রকান্ পরথে পারন॥ 

               চনতযকারলে রগাপন কথা   চবশ্বোরণে বযাকুলতা 

                    আমাে বাাঁচশ রেে এরন রেে আমাে কারন॥ 

     মরন রয িে আমাে হৃেে কুসুম িরে রফারট, 

          আমাে চিো উচ্ছচলো সাগরে রেউ ওরঠ। 

              পোন আমাে বাাঁধন িাোে   চনশীথোরতে তাোে তাোে, 

                  আকাশ আমাে কে কী-রয কে রকই বা িারন॥ 

     

চেরে রগনু বসরন্তে এই গানোচন 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

      চেরে রগনু বসরন্তে এই গানোচন— 

      বের্ ফুোরে যারব, েুরল যারব িাচন॥ 
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          তবু রতা ফাল্গুনোরত  এ গারনে রবেনারত 

            আাঁচে তব েরলােরলা, এই বহু মাচন॥ 

িাচি না েচিরত বরস ফুোইরল রবলা, 

 তেচন িচলো যাব রশর্ িরল রেলা। 

   আচসরব ফাল্গুন পুন,   তেন আবাে শুরনা 

     নব পচথরকেই গারন নূতরনে বাণী॥ 

     

১৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ১৬ 

 

                  গান আমাে   যাে রেরস যাে— 

              িাস্ রন চফরে,   রে তারে চবোে॥  

     রস রয   েচেনিাওোে মুকুল েো,   ধুলাে আাঁিল রিলাে েো,  

            রস রয   চশচশে-রফাাঁটাে মালা গাাঁথা বরনে আচঙনাে॥ 

            কাাঁেন-িাচসে আরলাোো সাো অলস রবলা— 

            রমরেে গারে েরঙে মাো, রেলাে পরে রেলা। 

     েুরল-যাওোে রবাোই েচে       রগল িরল কতই তেী— 

            উিান বারে রফরে যচে রক েে রস আশাে॥ 

     

১৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ১৭ 
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      সমে কারো রয নাই, ওো িরল েরল েরল— 

         গান িাে ডুরব যাে রকান্ রকালািরল॥ 

              পার্ারণ েচিরে কত কীচতষ ওো সরব   চবপুল গেরব,  

              যাে আে বাাঁচশ-পারন িাে িাচসেরল॥ 

 চবরশ্বে কারিে মারে িাচন আচম িাচন 

        তুচম রশান রমাে গানোচন। 

          আাঁধাে মথন কচে যরব লও তুচল   গ্রিতাোগুচল 

             রশান রয নীেরব তব নীলাম্বেতরল॥ 

     

এই কথাচট মরন রেরো 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

এই কথাচট মরন রেরো,  রতামারেে এই িাচসরেলাে 

   আচম রয গান রগরেচেরলম  িীণষ পাতা েোে রবলাে। 

        শুকরনা োরস শূনয বরন  আপন-মরন 

                 অনােরে অবরিলাে 

      আচম রয গান রগরেচেরলম  িীণষ পাতা েোে রবলাে॥ 

   চেরনে পচথক মরন রেরো,  আচম িরলচেরলম োরত 

           সন্ধযােেীপ চনরে িারত। 

যেন আমাে ও পাে রথরক  রগল রডরক  রেরসচেরলম োঙা রেলাে। 

     আচম রয গান রগরেচেরলম  িীণষ পাতা েোে রবলাে॥ 
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১৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                            ১৯ 

 

আসা-যাওোে পরথে ধারে গান রগরে রমাে রকরটরে চেন। 

যাবাে রবলাে রেব কারে বুরকে কারে বািল রয বীণ॥ 

      সুেগুচল তাে নানা োরগ  রেরে যাব পুষ্পোরগ, 

      মীেগুচল তাে রমরেে রেোে স্বণষরলোে কেব চবলীন॥ 

চকেু বা রস চমলনমালাে যুগলগলাে েইরব গাাঁথা, 

চকেু বা রস চেচিরে রেরব দুই িািচনে রিারেে পাতা। 

      চকেু বা রকান্ শিত্রমারস  বকুল-োকা বরনে োরস 

      মরনে কথাে টুকরো আমাে কুচেরে পারব রকান্ উোসীন॥ 

     

২০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                          ২০ 

 

     গারনে রেলাে   রবলা-অরবলাে   োরণে আশা 

           রোলা মরনে ররারত োসা॥ 

      রকাথাে িাচন ধাে রস বাণী,   চেরনে রশরর্ 

           রকান্ োরট রয রঠরক এরস   চিেকারলে কাাঁো-িাসা॥ 
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     এমচন রেলাে রেউরেে রোরল 

  রেলাে পারে যাচব িরল। 

       পারলে িাওোে েেসা রতামাে—কচেস রন েে 

          পরথে কচে না যচে েে,   সরে আরে বাাঁধন-নাশা॥ 

     

২১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ২১  

 

     অরনক চেরনে আমাে রয গান আমাে কারে চফরে আরস 

     তারে আচম শুধাই, তুচম েুরে রবোও রকান্ বাতারস॥ 

     রয ফুল রগরে সকল রফরল   গন্ধ তািাে রকাথাে রপরল, 

     যাে আশা আি শূনয িল কী সুে িাগাও তািাে আরশ॥ 

     সকল গৃি িাোরলা যাে রতামাে তারন তাচে বাসা, 

     যাে চবেরিে নাই অবসান তাে চমলরনে আরন োর্া। 

     শুকারলা রযই নেনবাচে   রতামাে সুরে কাাঁেন তাচে, 

     রোলা চেরনে বািন তুচম স্বপন োসাও েূে আকারশ॥ 

     

২২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ২২ 

 

   পাচে আমাে নীরেে পাচে অধীে িল রকন িাচন— 
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   আকাশ-রকারণ যাে রশানা চক রোরেে আরলাে কানাকাচন॥ 

         ডাক উরঠরে রমরে রমরে,   অলস পাো উঠল রিরগ— 

         লাগল তারে উোসী ওই নীল গগরনে পেশোচন॥ 

   আমাে নীরেে পাচে এবাে উধাও িল আকাশ-মারে। 

   যাে চন কারো সন্ধারন রস, যাে চন রয রস রকারনা কারি। 

         গারনে েো উঠল েরে, িাে চেরত তাই উিাে করে— 

         নীেব গারনে সাগে-মারে আপন োরণে সকল বাণী॥ 

     

২৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ২৩ 

 

     েুচটে বাাঁচশ বািল রয ওই নীল গগরন, 

     আচম রকন একলা বরস এই চবিরন॥ 

            বাাঁধন টুরট উঠরব ফুরট চশউচলগুচল, 

            তাই রতা কুাঁচে কানন িুচে উঠরে দুচল, 

            চশচশে-রধাওো িাওোে রোাঁওো লাগল বরন— 

            সুে েুাঁরি তাই শূরনয তাকাই আপন-মরন॥ 

     বরনে পরথ কী মাোিাল িে রয রবানা, 

     রসইোরনরত আরলাোোে রিনারশানা। 

            েরে-পো মালতী তাে গন্ধশ্বারস 

            কান্না-আোস রেে রমরল ওই োরস োরস, 

            আকাশ িারস শুভ্র কারশে আরিালরন— 

            সুে েুাঁরি তাই শূরনয তাকাই আপন-মরন॥ 
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২৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ২৪ 

 

     বাাঁচশ আচম বািাই চন চক পরথে ধারে ধারে। 

         গান গাওো চক িে চন সাো রতামাে বাচিে-দ্বারে॥ 

             ওই-রয দ্বারেে যবচনকা   নানা বরণষ চিরত্র চলো 

                 নানা সুরেে অেষয রিাথাে চেরলম বারে বারে। 

     আি রযন রকান্ রশরর্ে বাণী শুচন িল িরল— 

           ‘পরথে বাাঁধন েুচিরে রফরলা’ এই কথা রস বরল। 

                চমলন-রোাঁওো চবরচ্ছরেেই   অন্তচবিীন রফোরফচে 

                    কাচটরে চেরে যাও রগা চনরে আনারগানাে পারে॥ 

     

২৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ২৫ 

 

রতামাে     রশরর্ে গারনে রেশ চনরে কারন িরল এরসচে। 

                      রকউ চক তা িারন॥ 

              রতামাে আরে গারন গারন গাওো, 

              আমাে রকবল রিারে রিারে িাওো— 

মরন মরন মরনে কথাোচন   বরল এরসচে   রকউ চক তা িারন॥  
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              ওরেে রনশা তেন ধরে নাই, 

                      েচঙন েরস পযালা েরে নাই॥ 

              তেরনা রতা কতই আনারগানা, 

              নতুন রলারকে নতুন রিনারশানা— 

চফরে চফরে চফরে-আসাে আশা   েরল এরসচে   রকউ চক তা িারন॥ 

     

২৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ২৬ 

 

        আমাে   রশর্ োচগণীে েথম ধুরো ধেচল রে   রক তুই। 

        আমাে   রশর্ রপোলা রিারেে িরল েেচল রে   রক তুই॥ 

     েূরে     পচিরম ওই চেরনে পারে   অস্তেচবে পরথে ধারে 

             েক্তোরগে রোমটা মাথাে পেচল রে   রক তুই॥ 

             সন্ধযাতাোে রশর্ িাওো রতাে েইরলা চক ওই-রয। 

     রতাে     িঠাৎ-েসা োরণে মালা   েেল আমাে শূনয ডালা— 

             মেণপরথে সাচথ আমাে কেচল রে   রক তুই॥ 

     

২৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ২৭ 

 

             পারে   সুে েুচল এই েে িে— 

https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6599
https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6585
http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    প্রেম    ।         গান 

 18 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

             পারে   চেন্ন তারেে িে িে॥ 

     পারে  উৎসবক্ষণ তন্দ্রালরস িে চনমগন,     পুণয লগন 

                 রিলাে রিলাে ক্ষে িে — 

             পারে   চবনা গারনই চমলনরবলা ক্ষে িে॥ 

             যেন   তাণ্ডরব রমাে ডাক পরে 

     পারে  তাে তারল রমাে তাল না রমরল   রসই েরে। 

     যেন   মেণ এরস ডাকরব রশরর্ বেণ-গারন,   পারে োরণ 

                 রমাে বাণী সব লে িে— 

             পারে   চবনা গারনই চবোেরবলা লে িে॥ 

     

২৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ২৮ 

 

     চবেস চেন, চবেল কাি, েবল চবরদ্রারি 

     এরসে রেম, এরসে আি কী মিা সমারোরি॥ 

         এরকলা েই অলসমন,   নীেব এই েবনরকাণ, 

         োচঙরল দ্বাে রকান্ রস ক্ষণ   অপোচিত ওরি॥ 

     কানন-’পে োো বুলাে, েনাে েনেটা। 

     গো রযন রিরস দুলাে ধূিষচটে িটা। 

         রযথা রয েে োচেল পথ,   েুটারল ওই চবিেেথ, 

         আাঁচে রতামাে তচেতবৎ     েনেুরমে রমারি॥ 
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২৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ২৯ 

 

        বাচিল কািাে বীণা মধুে স্বরে 

           আমাে   চনেৃত নব িীবন-’পরে। 

        েোতকমলসম   ফুচটল হৃেে মম 

           কাে দুচট চনরুপম িেণ-তরে॥ 

        রিরগ উরঠ সব রশাো, সব মাধুেী, 

        পলরক পলরক চিো পুলরক পূচে। 

           রকাথা িরত সমীেণ   আরন নব িাগেণ, 

              পোরনে আবেণ রমািন করে॥ 

        লারগ বুরক সুরে দুরে কত রয বযথা, 

        রকমরন বুোরে কব না িাচন কথা। 

           আমাে বাসনা আচি   চত্রেুবরন উরঠ বাচি, 

              কাাঁরপ নেী বনোচি রবেনােরে॥ 

     

৩০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৩০ 

 

             সবাে সারথ িলরতচেল অিানা এই পরথে অন্ধকারে, 

  রকান্ সকারলে িঠাৎ আরলাে পারশ আমাে রেেরত রপরলম তারে॥ 
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       এক চনরমরর্ই োচত্র িল রোে,   চিেচেরনে ধন রযন রস রমাে 

           পচেিরেে অন্ত রযন রকারনাোরনই নাইরকা এরকবারে— 

                রিনা কুসুম ফুরট আরে না- রিনা এই গিন বরনে ধারে 

                          অিানা এই পরথে অন্ধকারে॥ 

         িাচন আচম চেরনে রশরর্ সন্ধযাচতচমে নামরব পরথে মারে— 

   আবাে কেন পেরব আোল, রেোরশানাে বাাঁধন েরব না রয। 

               তেন আচম পাব মরন মরন   পচেিরেে পেশ ক্ষরণ ক্ষরণ; 

           িানব চিেচেরনে পরথ আাঁধাে আরলাে িলচে সারে সারে— 

        হৃেে-মারে রেেব েুাঁরি   একচট চমলন সব-িাোরনাে পারে 

                            অিানা এই পরথে অন্ধকারে॥ 

     

৩১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৩১  

 

         আমাে পোন লরে কী রেলা রেলারব ওরগা 

                       পোনচেে। 

         রকাথা িরত রেরস কূরল   রলরগরে িেণমূরল 

                       তুরল রেচেরো॥ 

         এ নরি রগা তৃণেল,   রেরস আসা ফুলফল— 

              এ রয বযথােো মন   মরন োচেরো॥ 

         রকন আরস রকন যাে     রকি না িারন। 

              রক আরস কািাে পারশ   চকরসে টারন। 

         োে যচে োরলারবরস   চিেোণ পাইরব রস, 
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              রফরল যচে যাও তরব   বাাঁচিরব চক ও॥ 

     

৩২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৩২ 

 

     সুিে হৃচেেঞ্জন তুচম   নিনফুলিাে, 

         তুচম অনন্ত নববসন্ত   অন্তরে আমাে॥ 

             নীল অম্বে িুম্বনেত,   িেরণ ধেণী মুগ্ধ চনেত, 

               অঞ্চল রেচে সেীত যত   গুঞ্জরে শতবাে॥ 

     েলচকরে কত ইিুচকেণ,   পুলচকরে ফুলগন্ধ— 

        িেণেরে লচলত অরে   িমরক িচকত েি। 

            চোঁচে মরমষে শত বন্ধন   রতামা-পারন ধাে যত ত্রিন— 

               লরিা হৃেরেে ফুলিিন   বিন-উপিাে॥ 

     

৩৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                          ৩৩ 

 

         আমারে করো রতামাে বীণা,     লরিা রগা লরিা তুরল। 

               উচঠরব বাচি তন্ত্রীোচি      রমািন অেুরল॥ 

         রকামল তব কমলকরে,   পেশ করো পোন-’পরে, 

               উচঠরব চিো গুঞ্জচেো   তব শ্রবণমূরল॥ 
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         কেরনা সুরে কেরনা দুরে   কাাঁচেরব িাচি রতামাে মুরে, 

               িেরণ পচে েরব নীেরব   েচিরব যরব েুরল। 

         রকি না িারন কী নব তারন   উচঠরব গীত শূনয-পারন, 

               আনরিে বােতা যারব    অনরন্তে কূরল॥ 

     

৩৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৩৪ 

 

          োরলারবরস, সেী, চনেৃত যতরন 

                 আমাে নামচট চলরো—রতামাে 

                       মরনে মচিরে। 

          আমাে পোরন রয গান বাচিরে 

                 তািাচে তালচট চশরো— রতামাে 

                       িেণমঞ্জীরে॥ 

          ধচেো োচেরো রসািারগ আেরে 

                 আমাে মুেে পাচে— রতামাে 

                       োসােোেরণ। 

          মরন করে, সেী, বাাঁচধো োচেরো 

                 আমাে িারতে োেী— রতামাে 

                       কনককঙ্করণ॥ 

          আমাে লতাে একচট মুকুল 

                 েুচলো তুচলো রেরো— রতামাে 

                       অলকবন্ধরন। 
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          আমাে স্মেণ-শুে-চসিুরে 

                 একচট চবিু এাঁরকা— রতামাে 

                       ললাটিিরন। 

          আমাে মরনে রমারিে মাধুেী 

                 মাচেো োচেো চেরো— রতামাে 

                       অেরসৌেরে। 

          আমাে আকুল িীবনমেণ 

                 টুচটো লুচটো চনরো— রতামাে 

                       অতুল রগৌেরব॥ 

     

৩৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৩৫ 

 

     ওরগা     কাঙাল, আমারে কাঙাল করেে, আরো কী রতামাে িাই। 

     ওরগা     চেোচে আমাে চেোচে, িরলে কী কাতে গান গাই॥ 

               েচতচেন োরত নব নব ধরন তুচর্ব রতামারে সাধ চেল মরন— 

                        চেোচে আমাে চেোচে, 

     িাে      পলরক সকলই সাঁরপচে িেরণ, আে রতা চকেুই নাই॥ 

     আচম     আমাে বুরকে আাঁিল রেচেো রতামারে পোনু বাস। 

     আচম     আমাে েুবন শূনয করেচে রতামাে পুোরত আশ। 

     রিরো     মম োণ মন রযৌবন নব   কেপুটতরল পরে আরে তব— 

                        চেোচে আমাে চেোচে, 

     িাে,      আরো যচে রমারে চকেু োও, চফরে আচম চেব তাই॥  
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৩৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৩৬ 

 

     তুচম     সন্ধযাে রমেমালা, তুচম আমাে সারধে সাধনা, 

                       মম     শূনযগগনচবিােী। 

     আচম     আপন মরনে মাধুেী চমশারে রতামারে করেচে েিনা— 

                       তুচম    আমাচে, তুচম আমাচে, 

                       মম     অসীমগগনচবিােী॥             মম   হৃেেেক্তোরগ তব 

িেণ চেরেচে োচঙো 

                       অচে   সন্ধযাস্বপনচবিােী। 

             তব   অধে এাঁরকচে সুধাচবরর্ চমরশ মম সুেদুে োচঙো— 

                       তুচম আমাচে, তুচম আমাচে, 

             মম   চবিনিীবনচবিােী॥      মম     রমারিে স্বপন-অঞ্জন তব নেরন 

চেরেচে পোরে, 

                       অচে   মুগ্ধনেনচবিােী। 

      মম     সেীত তব অরে অরে চেরেচে িোরে িোরে— 

                       তুচম   আমাচে, তুচম আমাচে, 

                       মম িীবনমেণচবিােী॥ 

     

৩৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 
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                           ৩৭ 

 

            কত   কথা তারে চেল বচলরত। 

            রিারে রিারে রেো িল পথ িচলরত॥ 

        বরস বরস চেবাোচত   চবিরন রস কথা গাাঁচথ 

            কত রয পুেবীোরগ কত লচলরত॥ 

        রস কথা ফুচটো উরঠ কুসুমবরন, 

     রস কথা বযাচপো যাে নীল গগরন। 

        রস কথা লইো রেচল   হৃেরে বাচিরে রমচল, 

            মরন মরন গাচি কাে মন েচলরত॥ 

     

৩৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৩৮ 

 

     সুনীল সাগরেে শযামল চকনারে 

     রেরেচে পরথ রযরত তুলনািীনারে॥ 

           এ কথা কেু আে পারেনা েুচিরত, 

           আরে রস চনচেরলে মাধুেীরুচিরত। 

                     এ কথা চশোনু রয আমাে বীণারে, 

                     গারনরত চিনারলম রস চিে-চিনারে॥ 

                রস কথা সুরে সুরে েোব চপেরন 

                স্বপনফসরলে চবেরন চবেরন। 

                            মধুপগুরঞ্জ রস লিেী তুচলরব, 
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                            কুসুমকুরঞ্জ রস পবরন দুচলরব, 

                                  েচেরব শ্রাবরণে বােলচসিরন। 

                            শেরত ক্ষীণ রমরে োচসরব আকারশ 

                            স্মেণরবেনাে বেরন আাঁকা রস। 

                                   িচকরত ক্ষরণ ক্ষরণ পাব রয তািারে 

                                   ইমরন রকোোে রবিারগ বািারে॥ 

     

৩৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৩৯ 

 

                      রি চনরুপমা, 

         গারন যচে লারগ চবিবল তান   কচেরো ক্ষমা॥ 

    েরোেরো ধাো আচি উতরোল,   নেীকূরল-কূরল উরঠ করলাল, 

         বরন বরন গারি মমষেস্বরে   নবীন পাতা। 

             সিল পবন চেরশ চেরশ রতারল   বােলগাথা॥                      রি 

চনরুপমা, 

         িপলতা আচি যচে েরট তরব   কচেরো ক্ষমা। 

    এল বের্াে সেন চেবস, বনোচি আচি বযাকুল চববশ, 

         বকুলবীচথকা মুকুরল মত্ত   কানন-’পরে। 

             নবকেম্ব মচেে গরন্ধ   আকুল করে॥                      রি চনরুপমা, 

         িপলতা আচি যচে েরট তরব কচেরো ক্ষমা। 

    রতামাে দুোচন কারলা আাঁচে-’পরে   বের্াে কারলা োোোচন পরে,  

         েন কারলা তব কুচঞ্চত রকরশ   যূথীে মালা। 
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             রতামাে িেরণ নববের্াে   বেণডালা॥                      রি চনরুপমা, 

         আাঁচে যচে আি করে অপোধ,   কচেরো ক্ষমা। 

    রিরো আকারশে েূে রকারণ রকারণ   চবিচল িমচক ওরঠ েরন েরন, 

         দ্রুত রকৌতুরক তব বাতােরন   কী রেরে রিরে। 

             অধীে পবন চকরসে লাচগো   আচসরে রধরে॥ 

     

৪০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৪০ 

 

          অিানা েচনে নূতন মচণে   রগাঁরথচে িাে, 

          ক্লাচন্তচবিীনা নবীনা বীণাে   রবাঁরধচে তাে॥ 

   রযমন নূতন বরনে দুকূল,   রযমন নূতন আরমে মুকুল, 

          মারেে অরুরণ রোরল স্বরগষে নূতন দ্বাে, 

   রতমচন আমাে নবীন োরগে   নব রযৌবরন নব রসািারগে 

          োচগণী েচিো উচঠল নাচিো বীণাে তাে॥ 

          রয বাণী আমাে কেরনা কারেও িে চন বলা 

          তাই চেরে গারন েচিব নূতন নৃতযকলা। 

   আচি অকােণ বাতারস বাতারস   যুগান্তরেে সুে রেরস আরস, 

          মমষেস্বরে বরনে েুচিল মরনে োে। 

   রযমচন োচঙল বাণীে বন্ধ   উচ্ছ্বচস উরঠ নূতন েি 

          সুরেে সািরস আপচন িচকত বীণাে তাে॥ 
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৪১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                          ৪১  

 

          আচি এ চনোলা কুরঞ্জ আমাে অে-মারে 

          বেরণে ডালা রসরিরে আরলাকমালাে সারি॥ 

             নব বসরন্ত লতাে লতাে পাতাে ফুরল 

             বাণীচিরলাল উরঠ েোরতে স্বণষকূরল, 

             আমাে রেরিে বাণীরত রসগান উচঠরে দুরল— 

               এ বেণগান নাচি রপরল মান মচেব লারি। 

               ওরি চেেতম, রেরি মরন মম েি বারি॥অেযষ রতামাে আচন চন েচেো 

বাচিে িরত, 

          রেরস আরস পূিা পূণষ োরণে আপন ররারত। 

              রমাে তনুমে উেরল হৃেে বাাঁধনিাো, 

              অধীেতা তাচে চমলরন রতামাচে রিাক-না সাো। 

              েন যাচমনীে আাঁধারে রযমন জ্বচলরে তাো, 

                রেি রেচে মম োরণে িমক রতমচন োরি— 

                সিচকত আরলা রনরি ওরঠ রমাে সকল কারি॥ 

     

৪২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৪২ 
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     চফরে যাও রকন চফরে চফরে যাও বচিো চবফল বাসনা। 

     চিেচেন আে েূরে   অিানাে মরতা চনেৃত অরিনা পুরে, 

                  কারে আস তবু আস না 

                           বচিো বফল বাসনা॥ 

                  পাচে না রতামাে বুচেরত— 

     চেতরে কারে চক রপরেে,     বাচিরে িাি না েুাঁচিরত। 

                  না-বলা রতামাে রবেনা যত 

                  চবেিেেীরপ চশোেই মরতা 

                  নেরন রতামাে উচঠরে জ্বচলো 

                           নীেব কী সম োর্ণা॥ 

     

৪৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                      ৪৩ 

 

     আমাে   িীবনপাত্র উচ্ছচলো মাধুেী করেে োন— 

            তুচম   িান নাই, তুচম িান নাই, 

                  তুচম   িান নাই তাে মূরলযে পচেমাণ॥ 

                    েিনীগন্ধা অরগািরে 

            রযমন েিনী স্বপরন েরে     রসৌেরে, 

                 তুচম   িান নাই, তুচম িান নাই 

            তুচম  িান নাই, মেরম আমাে রেরলে রতামাে গান॥ 

                 চবোে রনবাে সমে এবাে িল— 
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            েসন্ন মুে রতারলা, মুে রতারলা, মুে রতারলা— 

            মধুে মেরণ পূণষ কচেো সাঁচপো যাব োণ     িেরণ। 

            যারে   িান নাই, যারে িান নাই,   যারে   িান নাই 

     তাে    রগাপন বযথাে নীেব োচত্র রিাক আচি অবসান॥  

     

৪৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৪৪ 

 

            িাচন িাচন, তুচম এরসে এ পরথ মরনে েুরল। 

            তাই রিাক তরব তাই রিাক, দ্বাে চেরলম েুরল॥ 

     এরসে তুচম রতা চবনা আেেরণ,   মুেে নূপুে বারি না িেরণ, 

            তাই রিাক তরব তাই রিাক, এস সিি মরন। 

            ওই রতা মালতী েরে পরে যাে রমাে আচঙনাে, 

            চশচথল কবেী সািারত রতামাে লও-না তুরল॥ 

     রকারনা আরোিন নাই এরকবারে,   সুে বাাঁধা নাই এ বীণাে তারে,  

            তাই রিাক তরব, এরসা হৃেরেে রমৌনপারে। 

     েরোেরো বাচে েরে বনমারে,   আমাচে মরনে সুে ওই বারি, 

            উতলা িাওোে তারল তারল মন উচঠরে দুরল॥ 

     

৪৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৪৫ 
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       রি সো, বােতা রপরেচে মরন মরন   তব চনশ্বাসপেশরন, 

               এরসে অরেো বনু্ধ   েচক্ষণসমীেরণ॥ 

       রকন বঞ্চনা কে রমারে,   রকন বাাঁধ অেৃশয রডারে— 

       রেো োও, রেো োও রেি মন েরে   মম চনকুঞ্জবরন॥ 

       রেো োও িম্পরক েেরণ,   রেো োও চকিংশুরক কাঞ্চরন।  

       রকন শুধু বাাঁশচেে সুরে   েুলারে লরে যাও েূরে, 

              রযৌবন-উৎসরব ধো োও েৃচিে বন্ধরন॥ 

     

৪৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৪৬ 

 

     যচে   িানরতম আমাে চকরসে বযথা রতামাে িানাতাম। 

          রক রয আমাে কাাঁোে আচম কী িাচন তাে নাম॥ 

          রকাথাে রয িাত বাোই চমরে,   চফচে আচম কািাে চপরে— 

             সব রযন রমাে চবচকরেরে, পাই চন তািাে োম॥ 

          এই রবেনাে ধন রস রকাথাে োচব িনম ধরে। 

          েুবন েরে আরে রযন, পাই রন িীবন েরে। 

          সুে যারে কে সকল িরন   বািাই তারে ক্ষরণ ক্ষরণ— 

             গেীে সুরে ‘িাই রন’ ‘িাই রন’ বারি অচবশ্রাম॥ 
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৪৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৪৭ 

 

             আচম রয আে সইরত পাচে রন। 

     সুরে বারি মরনে মারে রগা, কথা চেরে কইরত পাচে রন॥ 

     হৃেেলতা নুরে পরে   বযথােো ফুরলে েরে রগা, 

             আচম রস আে বইরত পাচে রন॥ 

             আচি আমাে চনচবে অন্তরে 

     কী িাওোরত কাাঁচপরে চেল রগা পুলক-লাগা আকুল মমষরে। 

     রকান্ গুণী আি উোস োরত   মীে চেরেরে রকান্ বীণারত রগা— 

             েরে রয আে েইরত পাচে রন॥ 

     

৪৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

আমাে নেন তব নেরনে চনচবে োোে 

      মরনে কথাে কুসুমরকােক রোাঁরি। 

 

     

৪৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

         আমো দুিনা স্বগষ-রেলনা গচেব না ধেণীরত 
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         মুগ্ধ লচলত অশ্রুগচলত গীরত॥ 

         পঞ্চশরেে রবেনামাধুেী চেরে 

         বাসেেচত্র েচিব না রমাো চেরে— 

         োরগযে পারে দুবষল োরণ চেক্ষা না রযন যাচি। 

         চকেু নাই েে, িাচন চনিে তুচম আে আচম আচে॥ 

 

         উোব ঊরধবষ রেরমে চনশান দুগষমপথমারে 

         দুগষম রবরগ দুুঃসিতম কারি। 

         রুক্ষ চেরনে দুুঃে পাই রতা পাব— 

         িাই না শাচন্ত, সান্ত্বনা নাচি িাব। 

         পাচে চেরত নেী িাল োরঙ যচে, চেন্ন পারলে কাচে, 

         মৃতুযে মুরে োাঁোরে িাচনব তুচম আে আচম আচে। 

 

         দুিরনে রিারে রেরেচে িগৎ, রোাঁিারে রেরেচে রোাঁরি— 

         মরুপথতাপ দুিরন চনরেচে সরি। 

         েুচট চন রমািন মেীচিকা-চপরে-চপরে, 

         েুলাই চন মন সরতযরে কচে চমরে— 

         এই রগৌেরব িচলব এ েরব যত চেন রোাঁরি বাাঁচি। 

         এ বাণী, রেেসী, রিাক মিীেসী ‘তুচম আে আচম আচে’ ॥ 

     

৫০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৫০ 

 

https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6599
https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6585
http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    প্রেম    ।         গান 

 34 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

           আরো চকেুক্ষণ নািে বচসরো পারশ, 

                  আরো যচে চকেু কথা থারক তাই বরল।। 

           শেত-আকাশ রিরো ম্লান িরে আরস, 

                   বাষ্প-আোরস চেগন্ত েরলােরলা॥ 

           িাচন তুচম চকেু রিরেচেরল রেচেবারে, 

           তাই রতা েোরত এরসচেরল রমাে দ্বারে, 

           চেন না ফুোরত রেচেরত রপরল চক তারে 

                    রি পচথক, বরলা বরলা— 

           রস রমাে অগম অন্তেপাোবারে 

                    েক্তকমল তেরে টরলামরলা॥ 

 

           চদ্বধােরে আরিা েরবশ কে চন েরে, 

                   বাচিে আঙরন কচেরল সুরেে রেলা। 

           িাচন না কী চনরে যারব রয রেশান্তরে, 

                    রি অচতচথ, আচি রশর্ চবোরেে রবলা। 

           েথম েোরত সব কাি তব রফরল 

                   রয গেীে বাণী শুচনবারে কারে এরল 

           রকারনাোরন চকেু ইশাো চক তাে রপরল, 

                   রি পচথক, বরলা বরলা— 

           রস বাণী আপন রগাপন েেীপ রজ্বরল 

                   েক্ত আগুরন োরণ রমাে জ্বরলাজ্বরলা॥ 

     

৫১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6599
https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6585
http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    প্রেম    ।         গান 

 35 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

                           ৫১  

 

     এেরনা রকন সমে নাচি িল, নাম-না-িানা অচতচথ— 

     আোত িাচনরল না দুোরে, কচিরল না ‘দ্বাে রোরলা’ ॥  

         িািাে রলারকে মারে   েরেচে এরকলা রয— 

         এরসা আমাে িঠাৎ-আরলা, পোন িমচক রতারলা॥ 

     আাঁধাে বাধা আমাে েরে,     িাচন না কাাঁচে কািাে তরে। 

         িেণরসবাে সাধনা আরনা,   সকল রেবাে রবেনা আরনা— 

         নবীন োরণে িাগেমন্ত্র   কারন আমাে রবারলা॥ 

     

৫২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৫২ 

 

            আচি   রগাধূচললগরন এই বােলগগরন 

                তাে  িেণধ্বচন আচম হৃেরে গচণ— 

             ‘রস আচসরব’ আমাে মন বরল সাোরবলা, 

                অকােণ পুলরক আাঁচে োরস িরল॥ 

             অধীে পবরন তাে উত্তেীে   েূরেে পেশন চেল চক ও— 

           েিনীগন্ধাে পচেমরল   ‘রস আচসরব’ আমাে মন বরল॥ 

   উতলা িরেরে মলতীে লতা,   ফুোরলা না তািাে মরনে কথা। 

           বরন বরন আচি এচক কানাকাচন, 

               চকরসে বােতা ওো রপরেরে না িাচন, 

                  কাাঁপন লারগ চেগেনাে বুরকে আাঁিরল— 
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                     ‘রস আচসরব’ আমাে মন বরল॥ 

     

৫৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৫৩ 

 

     আচম     িাচিরত এরসচে শুধু একোচন মালা 

     তব      নব েোরতে নবীন-চশচশে-োলা॥ 

     রিরো     শেরম-িচেত কত-না রগালাপ কত-না গেচব কেবী, 

     ওরগা,     কত-না কুসুম ফুরটরে রতামাে মালঞ্চ কচে আলা॥ 

     ওরগা,     অমল শেত-শীতল-সমীে বচিরে রতামাচে রকরশ, 

     ওরগা,     চকরশাে-অরুণ-চকেণ রতামাে অধরে পরেরে এরস। 

     তব      অঞ্চল িরত বনপরথ ফুল রযরতরে পচেো েচেো— 

     ওরগা,     অরনক কুি অরনক রশফাচল েরেরে রতামাে ডালা॥ 

     

৫৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৫৪ 

 

             ধো চেরেচে রগা আচম আকারশে পাচে, 

             নেরন রেরেচে তব নূতন আকাশ॥ 

             দুোচন আাঁচেে পারত কী রেরেে োচক, 

             িাচসরল ফুচটো পরে ঊর্াে আোস॥ 
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             হৃেে উচেরত িাে রিাথাে একাকী— 

             আাঁচেতােকাে রেরশ কচেবারে বাস। 

             ওই গগরনরত রিরে উচঠোরে ডাচক— 

             রিাথাে িাোরত িাে এ গীত-উচ্ছ্বাস॥ 

     

৫৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                           ৫৫ 

 

          কী োচগণী বািারল হৃেরে, রমািন, মরনারমািন, 

              তািা  তুচম িান রি, তুচম িান॥ 

          িাচিরল মুেপারন, কী গাচিরল নীেরব, 

                 চকরস রমাচিরল মন োণ, 

              তািা  তুচম িান রি, তুচম িান॥ 

          আচম শুচন চেবােিনী 

                 তাচে ধ্বচন, তাচে েচতধ্বচন। 

              তুচম  রকমরন মেম পেচশরল মম, 

                 রকাথা িরত োণ রকরে আন, 

              তািা তুচম িান রি, তুচম িান॥ 

     

৫৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

              ওরগা   রশারনা রক বািাে। 
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      বনফুরলে মালাে গন্ধ বাাঁচশে তারন চমরশ যাে॥ 

         অধে েুাঁরে বাাঁচশোচন   িুচে করে িাচসোচন— 

              বাঁধুে িাচস মধুে গারন োরণে পারন রেরস যাে॥ 

 কুঞ্জবরনে ভ্রমে বুচে বাাঁচশে মারে গুঞ্জরে 

     বকুলগুচল আকুল িরে বাাঁচশে গারন মুঞ্জরে। 

         যমুনােই কলতান   কারন আরস, কাাঁরে োণ— 

            আকারশ ওই মধুে চবধু কািাে পারন রিরস িাে॥ 

     

৫৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     বরড া রবেনাে মরতা রবরিে তুচম রি আমাে োরণ, 

     মন রয রকমন করে মরন মরন তািা মনই িারন॥ 

          রতামারে হৃেরে করে   আচে চনচশচেন ধরে, 

             রিরে থাচক আাঁচে েরে মুরেে পারন॥ 

     বরড া আশা, বরড া তৃর্া, বরড া আচকঞ্চন রতামাচে লাচগ। 

     বরড া সুরে, বরড া দুরে, বরড া অনুোরগ েরেচে িাচগ॥  

          এ িরেে মরতা আে িরে রগরে যা িবাে, 

             রেরস রগরে মন োণ মেণ-টারন॥ 

     

৫৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

             আমাে  মন মারন না— চেনেিনী। 

   আচম   কী কথা স্মচেো এ তনু েচেো পুলক োচেরত নাচে 
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   ওরগা   কী োচবো মরন এ দুচট নেরন উথরল নেনবাচে— 

                     ওরগা সিচন॥ 

         রস সুধাবিন, রস সুেপেশ, অরে বাচিরে বাাঁচশ। 

   তাই   শুচনো শুচনো আপনাে মরন হৃেে িে উোসী— 

                     রকন না িাচন॥ 

   ওরগা,  বাতারস কী কথা রেরস িরল আরস, আকারশ কী মুে িারগ। 

   ওরগা,  বনমমষরে নেীচনেষরে কী মধুে সুে লারগ। 

         ফুরলে গন্ধ বনু্ধে মরতা িোরে ধচেরে গরল— 

   আচম   এ কথা, এ বযথা, সুেবযাকুলতা কািাে িেণতরল 

                     চেব চনেচন॥ 

     

৫৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

      মচে  রলা মচে,   আমাে   বাাঁচশরত রডরকরে রক॥ 

              রেরবচেরলম েরে েব, রকাথাও যাব না— 

      ওই-রয   বাচিরে বাচিল, বরলা কী কচে॥ 

              শুরনচে রকান্ কুঞ্জবরন যমুনাতীরে 

         সাাঁরেে রবলা বারি বাাঁচশ ধীে সমীরে— 

      ওরগা রতাো িাচনস যচে   আমাে   পথ বরল রে॥ 

               রেচে রগ তাে মুরেে িাচস, 

        তারে     ফুরলে মালা পচেরে আচস, 

        তারে     বরল আচস ‘রতামাে বাাঁচশ 

             আমাে     োরণ রবরিরে’ ॥ 
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৬০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   এবাে     উিাে করে লও রি আমাে যা-চকেু সম্বল। 

             চফরে িাও, চফরে িাও,   চফরে   িাও ওরগা িঞ্চল॥ 

             শিত্রোরতে রবলাে   নািে   এক েিরেে রেলাে 

                 আমাে   স্বপনস্বরূচপণী োরণ োও রপরত অঞ্চল॥ 

                      যচে এই চেল রগা মরন, 

                 যচে  পেম চেরনে স্মেণ েুিাও িেম অযতরন, 

             তরব     োঙা রেলাে েরে  নািে  োাঁোও ক্ষরণক-তরে— 

             রসথা     ধুলাে ধুলাে  েোও রিলাে  চেন্ন ফুরলে েল॥  

     

৬১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          সেী,      েচতচেন িাে এরস চফরে যাে রক। 

          তারে      আমাে মাথাে একচট কুসুম রে॥ 

          যচে       শুধাে রক চেল রকান্ ফুলকানরন, 

          রমাে      শপথ, আমাে নামচট বচলস রন॥ 

          সেী,      রস আচস ধুলাে বরস রয তরুে তরল 

          রসথা      আসন চবোরে োচেস বকুলেরল। 

          রস রয     করুণা িাগাে সকরুণ নেরন— 

          রযন       কী বচলরত িাে, না বচলো যাে রস॥ 
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৬২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

               তুচম েরব নীেরব হৃেরে মম 

          চনচবে চনেৃত পূচণষমাচনশীচথনী- সম॥  

                    মম িীবন রযৌবন মম অচেল েুবন 

              তুচম েচেরব রগৌেরব চনশীচথনী- সম॥  

       িাচগরব একাকী   তব করুণ আাঁচে, 

            তব অঞ্চলোো রমারে েচিরব োচক। 

                     মম দুুঃেরবেন   মম সফল স্বপন 

           তুচম েচেরব রসৌেরে চনশীচথনী- সম॥  

     

৬৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

       রতামাে রগাপন কথাচট, সেী, রেরো না মরন। 

       শুধু আমাে,   রবারলা   আমাে রগাপরন॥ 

       ওরগা  ধীেমধুেিাচসনী,   রবারলা   ধীেমধুে োরর্— 

       আচম  কারন না শুচনব রগা,   শুচনব োরণে শ্রবরণ॥ 

       যরব   গেীে যাচমনী,   যরব   নীেব রমচেনী, 

       যরব   সুচপ্তমগন চবিগনীে     কুসুমকানরন, 

       রবারলা  অশ্রুিচেত করি,   রবারলা  কচম্পত চস্মত িারস— 

       রবারলা  মধুেরবেনচবধুে হৃেরে   শেমনচমত নেরন॥ 

     

https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6599
https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6585
http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    প্রেম    ।         গান 

 42 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৬৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                    এরসা আমাে েরে। 

         বাচিে িরে এরসা তুচম রয আে অন্তরে॥ 

         স্বপনদুোে েুরল এরসা অরুণ-আরলারক 

                মুগ্ধ এ রিারে। 

     ক্ষণকারলে আোস িরত চিেকারলে তরে   এরসা আমাে েরে॥ 

       দুুঃেসুরেে রোরল এরসা,   োরণে চিরলারল এরসা। 

         চেরল আশাে অরূপ বাণী ফাগুনবাতারস 

             বরনে   আকুল চনশ্বারস— 

         এবাে ফুরলে েফুল রূপ এরসা বুরকে ’পরে॥ 

     

৬৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          েুরমে েন গিন িরত রযমন আরস স্বপ্ন 

              রতমচন উরঠ এরসা এরসা। 

          শমীশাোে বক্ষ িরত রযমন জ্বরল অচি 

              রতমচন তুচম এরসা এরসা॥ 

          ঈশানরকারণ কারলা রমরেে চনরর্ধ চবোচে 

              রযমন আরস সিসা চবদুযৎ 

          রতমচন তুচম িমক িাচন এরসা হৃেেতরল— 

              এরসা তুচম, এরসা তুচম,  এরসা এরসা॥ 

          আাঁধাে যরব পাঠাে ডাক রমৌন ইশাোে 
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           রযমন আরস কালপুরুর্ সন্ধযাকারশ 

              রতমচন তুচম এরসা তুচম এরসা এরসা। 

           সুেূে চিমচগচেে চশেরে 

          মন্ত্র যরব রেেণ করে তাপস শবশাে 

           েেে তারপ কচঠন েন তুর্াে গলারে, 

              বনযাধাো রযমন রনরম আরস, 

            রতমচন তুচম এরসা তুচম এরসা এরসা॥ 

     

৬৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     মম     রুদ্ধমুকুলেরল এরসা রসৌেে-অমৃরত, 

     মম     অেযাতচতচমেতরল এরসা রগৌেবচনশীরথ॥ 

     এই     মূলযিাো মম শুচক্ত,     এরসা মুক্তাকণাে তুচম মুচক্ত— 

     মম     রমৌনী বীণাে তারে তারে এরসা সেীরত॥ 

             নব অরুরণে এরসা আিবান, 

             চিেেিনীে রিাক অবসান— এরসা। 

     এরসা   শুেচস্মত শুকতাোে,   এরসা   চশচশে-অশ্রুধাোে, 

            চসিুে পোও ঊর্ারে তব েচিরত॥ 

     

৬৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

এরসা  এরসা পুরুরর্াত্তম, এরসা   এরসা বীে মম। 
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৬৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আমাে   চনশীথোরতে বােল ধাো এস রি রগাপরন 

     আমাে   স্বপনরলারক চেশািাো॥ 

     ওরগা    অন্ধকারেে অন্তেধন,   োও রেরক রমাে পোন মন — 

     আচম    িাইরন তপন, িাই রন তাো॥ 

     যেন    সবাই মগন েুরমে রোরে   চনরো রগা, চনরো রগা, 

     আমাে   েুম চনরো রগা িেণ করে। 

            একলা েরে িুরপ িুরপ  এরসা রকবল সুরেে রূরপ — 

            চেরো রগা, চেরো রগা, 

     আমাে   রিারেে িরলে চেরো সাো॥ 

     

৬৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     একলা ব’রস রিরো রতামাে েচব   এাঁরকচে আি বসন্তী েঙ চেো। 

     রোাঁপাে ফুরল একচট মধুরলােী   রমৌমাচে ওই গুঞ্জরে বচিো॥ 

     সমুে-পারন বালুতরটে তরল   শীণষ নেী শ্রান্তধাোে িরল, 

     রবণুচ্ছাো রতামাে রিলাঞ্চরল   উচঠরে স্পচিো॥ 

     মি রতামাে চিগ্ধ নেন দুচট   োোে েন্ন অেণয-অেরন 

     েিাপচতে েল রযোরন িুচট   েঙ েোরলা েফুল েেরণ। 

     তপ্ত িাওোে চশচথলমঞ্জেী   রগালকিাাঁপা একচট দুচট কচে 

     পারেে কারে পেরে েচে েচে   রতামারে নচিো॥ 

     োরটে ধারে কচম্পত োউশারে   রোরেল রোরল সেীরত িঞ্চচল, 

https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6599
https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6585
http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    প্রেম    ।         গান 

 45 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

     আকাশ োরল পাতাে ফাাঁরক ফাাঁরক   রতামাে রকারল সুবণষ-অঞ্জচল। 

     বরনে পরথ রক যাে িচল েূরে — বাাঁচশে বযথা চপেন-রফো সুরে 

     রতামাে চেরে িাওোে েুরে েুরে   চফচেরে ত্রচিো॥ 

     

৭০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        রকরটরে এরকলা চবেরিে রবলা আকাশকুসুমিেরন।  

        সব পথ এরস চমরল রগল রশরর্ রতামাে দুোচন নেরন॥ 

     রেচেরত রেচেরত নূতন আরলারক   রক চেল েচিো ধযারনে পুলরক 

        নূতন েুবন নূতন দুযরলারক রমারেে চমচলত নেরন॥ 

         বাচিে-আকারশ রমে চেরে আরস, এল সব তাো োচকরত। 

         িাোরনা রস আরলা আসন চবোরলা শুধু দুিরনে আাঁচেরত 

     োর্ািাো মম চবিন রোেনা     েকারশে লাচগ করেরে সাধনা,  

         চিেিীবরনেই বাণীে রবেনা চমচটল রোাঁিাে নেরন॥  

     

৭১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           রে  পরে রে আমাে রতাো কী কথা আি চলরেরে রস । 

      তাে  েূরেে বাণীে পেশমাচনক লাগুক আমাে োরণ এরস॥ 

           শসযরেরতে গন্ধোচন  একলা েরে চেক রস আচন, 

           ক্লান্তগমন পান্থ িাওো লাগুক আমাে মুক্ত রকরশ॥ 

           নীল আকারশে সুেচট চনরে বািাক আমাে চবিন মরন, 

           ধূসে পরথে উোস বেন রমলুক আমাে বাতােরন। 

https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6599
https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6585
http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    প্রেম    ।         গান 

 46 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

           সূযষ রডাবাে োঙা রবলাে  েোরবা োণ েরঙে রেলাে,  

           আপন-মরন রিারেে রকারণ অশ্রু-আোস উরঠব রেরস॥ 

     

৭২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           োরত োরত আরলাে চশো োচে রজ্বরল 

                  েরেে রকারণ আসন রমরল॥ 

       বুচে সমে িল এবাে       আমাে েেীপ চনচবরে রেবাে — 

                  পূচণষমািাাঁে,  তুচম এরল॥ 

           এত চেন রস চেল রতামাে পরথে পারশ 

                  রতামাে েেশরনে আরশ। 

       আি তারে রযই পেচশরে   যাক রস চনরব,যাক রস চনরব— 

                  যা আরে সব চেক রস রেরল॥ 

     

৭৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

       অরনক কথা বরলচেরলম করব রতামাে কারন কারন॥ 

       কত চনশীথ-অন্ধকারে, কত রগাপন গারন গারন॥ 

       রস চক রতামাে মরন আরে  তাই শুধারত এরলম কারে— 

       োরতে বুরকে মারে মারে তাো চমচলরে আরে সকল োরন॥ 

       েুম রেরঙ তাই শুচন যরব েীপ-রনো রমাে বাতােরন। 

       স্বরপ্ন-পাওো বােল-িাওো েুরট আরস ক্ষরণ ক্ষরণ— 

       বৃচিধাোে েরোেরে   োউবাগারনে মরোমরে 
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       চেরি মাচটে গরন্ধ িঠাৎ রসই কথা সব মরন আরন॥ 

     

৭৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

       িাচন  রতামাে অিানা নাচি রগা  কী আরে আমাে মরন। 

       আচম  রগাপন কচেরত িাচি রগা,  ধো পরে দুনেরন॥ 

                            কী বচলরত পারে কী বচল 

              তাই  েূরে িরল যাই রকবলই, 

                            পথপারশ চেন বাচি রগা-  

       তুচম   রেরে যাও আাঁচেরকারণ   কী  আরে আমাে মরন॥ 

       চিে   চনশীথচতচমেগিরন   আরে রমাে পূিারবেী — 

              িচকত িাচসে েিরন  রস চতচমে োও রেচে। 

                            চবিন চেবস-োচতো 

         কারট   রধোরনে মালা গাাঁচথো, 

                     আনমরন গান গাচি রগা — 

       তুচম  শুরন যাও েরন েরন   কী আরে আমাে মরন॥ 

     

৭৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     পুোরনা িাচনো রিরো না আমারে আরধক আাঁচেে রকারণ অলস অনযমরন। 

     আপনারে আচম চেরত আচস রযই   রিরনা রিরনা রসই শুে চনরমরর্ই 

            িীণষ চকেুই রনই চকেু রনই, রফরল চেই পুোতরন॥ 

            আপনারে রেে েনষা আপন তযাগেরস উচ্ছচল — 
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            লিরে লিরে নূতন নূতন অরেযষে অঞ্জচল। 

     মাধবীকুঞ্জ বাে বাে কচে       বনলক্ষ্মীে ডালা রেে েচে — 

            বােবাে তাে োনমঞ্জেী  নব নব ক্ষরণ ক্ষরণ॥ 

            রতামাে রেরম রয রলরগরে আমাে চিেনূতরনে সুে। 

            সব কারি রমাে সব োবনাে িারগ চিেসুমধুে। 

     রমাে োরন নাই েীনতাে রলশ,     যত রনরব তুচম না পারব রশর্ — 

            আমাে চেরনে সকল চনরমর্   েো অরশরর্ে ধরন॥ 

     

৭৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আমাে   যচেই রবলা যাে রগা বরে   রিরনা রিরনা 

           আমাে  মন েরেরে রতামাে লরে॥ 

     পরথে ধারে আসন পাচত,   রতামাে রেবাে মালা গাাঁচথ — 

           রিরনা রিরনা   তাইরত আচে মগন িরে॥ 

                   িরল রগল যাত্রী সরব 

                   নানান পরথ কলেরব। 

     আমাে িলা এমচন ক’রে   আপন িারত সাচি ে’রে — 

           রিরনা রিরনা   আপন মরন রগাপন েরে॥ 

     

৭৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

              িপল তব নবীন আাঁচে দুচট 

        সিসা যত বাাঁধন িরত আমারে চেল েুচট॥ 
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              হৃেে মম আকারশ রগল েুচল, 

        সুেূেবনগন্ধ আচস কচেল রকালাকুচল। 

              োরসে রোাঁওো চনেৃত তরুোরে 

        িুচপিুচপ কী করুণ কথা কচিল সাো গারে। 

        আরমে রবাল, োউরেে রোল, রেউরেে লুরটাপুচট — 

              বুরকে কারে সবাই এল িুচট॥ 

     

৭৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        িেযাত্রাে যাও রগা, ওরঠা িেেরথ তব। 

        রমাো িেমালা রগাঁরথ আশা রিরে বরস েব॥ 

        রমাো   আাঁিল চবোরে োচে   পথ ধুলা চেব োচক, 

              চফরে এরল রি চবিেী, 

              রতামাে   হৃেরে বচেো লব॥ 

        আাঁচকরো িাচসে রেো সিল আাঁচেে রকারণ, 

        নব বসন্তরশাো এরনা এ কুঞ্জবরন। 

              রতামাে   রসানাে েেীরপ জ্বরলা 

              আাঁধাে েরেে আরলা, 

        পোও োরতে োরল িাাঁরেে চতলক নব॥ 

     

৭৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

              চবিেমালা এরনা আমাে লাচগ। 
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              েীেষোচত্র েইব আচম িাচগ॥ 

              িেণ যেন পেরব রতামাে মেণকূরল 

              বুরকে মরধয উঠরব আমাে পোন দুরল, 

              সব যচে যাে িব রতামাে সবষনারশে োগী॥ 

     

৮০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                   আন্ মনা, আন্ মনা, 

       রতামাে কারে আমাে বাণীে মালযোচন আনব না॥  

       বাতষা আমাে বযথষ িরব,   সতয আমাে বুেরব করব, 

            রতামারো মন িানব না,   আন্ মনা, আন্ মনা॥ 

       লি যচে িে অনুকূল রমৌনমধুে সাাঁরে, 

       নেন রতামাে মি যেন ম্লান আরলাে মারে, 

                  রেব রতামাে শান্ত সুরেে সান্ত্বনা॥ 

       েরি গাাঁথা বাণী তেন পেব রতামাে কারন 

                    মি মৃদুল তারন, 

       চেচল রযমন শারলে বরন চনদ্রানীেব োরত 

       অন্ধকারেে িরপে মালাে একটানা সুে গাাঁরথ 

             একলা রতামাে চবিন োরণে োেরণ 

                    োরন্ত বরস একমরন 

             এাঁরক যাব আমাে গারনে আল পনা, 

                    আন্ মনা, আন্ মনা॥ 
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৮১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                 ওরলা সই, ওরলা সই, 

    আমাে   ইচ্ছা করে রতারেে মরতা মরনে কথা কই। 

       েচেরে চেরে পা দুোচন   রকারণ বরস কানাকাচন, 

          কেু রিরস কেু রকাঁরে রিরে বরস েই॥                 ওরলা সই, ওরলা সই, 

       রতারেে আরে মরনে কথা, আমাে আরে কই। 

    আচম  কী বচলব, কাে কথা,   রকান্ সুে, রকান্ বযথা — 

          নাই কথা, তবু সাধ শত কথা কই॥                 ওরলা সই, ওরলা সই,  

    রতারেে এত কী বচলবাে আরে রেরব অবাক িই। 

    আচম   একা বচস সন্ধযা িরল  আপচন োচস নেনিরল, 

           কােণ রকি শুধাইরল নীেব িরে েই॥ 

     

৮২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

    হৃেরেে   এ কূল,  ও কূল,  দু কূল রেরস যাে,  িাে সিচন, 

                         উথরল নেনবাচে। 

             রয চেরক রিরে রেচে ওরগা সেী, 

                      চকেু আে চিচনরত না পাচে॥ 

    পোরন পচেোরে টান, 

        েো নেীরত আরস বান, 

                আচিরক কী রোে তুফান  সিচন রগা, 
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                    বাাঁধ আে বাাঁচধরত নাচে॥ 

    রকন এমন িল রগা, আমাে এই নবরযৌবরন। 

        সিসা কী বচিল রকাথাকাে রকান্ পবরন। 

            হৃেে আপচন উোস,   মেরম চকরসে হুতাশ — 

                িাচন না কী বাসনা, কী রবেনা রগা — 

                   রকমরন আপনা চনবাচে॥ 

     

৮৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

            না বরল রযরো না িরল চমনচত কচে, 

            রগাপরন িীবন মন লইো িচে॥ 

     সাো চনচশ রিরগ থাচক, েুরম েুরল পরে আাঁচে — 

            েুমারল িাোই পারে রস েরে মচে॥ 

            িচকরত িমচক, বাঁধু, রতামাে েুাঁচি — 

            রথরক রথরক মরন িে স্বপন বুচে। 

     চনচশচেন িারি চিো     পোন পসাচে চেো 

            অধীে িেণ তব বাাঁচধো ধচে॥ 

     

৮৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আে   নাই রে রবলা, নামল োো ধেণীরত। 

     এেন   িল রে োরট কলসোচন েরে চনরত॥ 

           িলধাোে কলস্বরে   সন্ধযাগগন আকুল করে, 
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     ওরে,  ডারক আমাে পরথে ’পরে রসই ধ্বচনরত॥ 

     এেন   চবিন পরথ করে না রকউ আসা যাওো। 

     ওরে,  রেমনেীরত উরঠরে রেউ, উতল িাওো। 

           িাচন রন আে চফেব চকনা, কাে সারথ আি িরব চিনা — 

     োরট   রসই অিানা বািাে বীণা তেণীরত॥ 

     

৮৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

         রবেনাে েরে চগরেরে রপোলা, চনরো রি চনরো। 

         হৃেে চবোচে িরে রগল োলা, চপরো রি চপরো॥ 

  েো রস পাত্র তারে বুরক করে  রবোনু বচিো সাো োচত ধরে, 

         লও তুরল লও আচি চনচশরোরে চেে রি চেে॥ 

         বাসনাে েরঙ লিরে লিরে েচঙন িল। 

         করুণ রতামাে অরুণ অধরে রতারলা রি রতারলা। 

  এ েরস  চমশাক তব চনশ্বাস     নবীন ঊর্াে পুষ্পসুবাস — 

         এেই ’পরে তব আাঁচেে আোস চেরো রি চেরো॥ 

     

৮৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

  আচম     চিচন রগা চিচন   রতামারে   ওরগা চবরেচশনী। 

  তুচম     থাক চসনু্ধপারে   ওরগা চবরেচশনী॥ 

  রতামাে   রেরেচে শােেোরত,  রতামাে  রেরেচে মাধবী োরত, 

  রতামাে   রেরেচে হৃচে-মাোরে   ওরগা চবরেচশনী॥ 
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  আচম    আকারশ পাচতো কান   শুরনচে   শুরনচে রতামাচে গান, 

  আচম    রতামারে সাঁরপচে োণ   ওরগা চবরেচশনী। 

         েুবন ভ্রচমো রশরর্     আচম   এরসচে নূতন রেরশ, 

  আচম    অচতচথ রতামাচে দ্বারে   ওরগা চবরেচশনী॥ 

     

৮৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

  যা চেল কারলা-ধরলা     রতামাে   েরঙ েরঙ োঙা িল। 

  রযমন   োঙাবেন রতামাে িেণ     তাে সরন আে রেে না ে’ ল॥  

  োঙা িল বসন-েূর্ণ,   োঙা িল শেন-স্বপন — 

  মন     িল রকমন রেখ্ রে, রযমন     োঙা কমল টরলামরলা॥ 

     

৮৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

  আিা,   রতামাে সরে োরণে রেলা, চেে আমাে, ওরগা চেে — 

  বরড া    উতলা আি পোন আমাে, রেলারত িাে মানরব চক ও॥ 

  রকবল   তুচমই চক রগা এমচন োরব  োচঙরে রমারে পাচলরে যারব। 

  তুচম    সাধ করে, নাথ, ধো চেরে আমােও েঙ বরক্ষ চনরো — 

  এই     হৃৎকমরলে োঙা রেণু োঙারব ওই উত্তেীে॥ 

     

৮৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 
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  আমাে    সকল চনরে বরস আচে সবষনারশে আশাে। 

  আচম     তাে লাচগ পথ রিরে আচে পরথ রয িন োসাে॥ 

  রয িন   রেে না রেো, যাে রয রেরে —োরলাবারস আোল রথরক — 

  আমাে    মন মরিরে রসই গেীরেে রগাপন োরলাবাসাে॥ 

     

৯০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

  আচম     রূরপ রতামাে রোলাব না, োরলাবাসাে রোলাব। 

  আচম     িাত চেরে দ্বাে েুলব না রগা, গান চেরে দ্বাে রোলাব॥  

          েোব না েূর্ণোরে,     সািাব না ফুরলে িারে — 

          রসািাগ আমাে মালা করে গলাে রতামাে রোলাব। 

          িানরব না রকউ রকান্ তুফারন   তেেেল নািরব োরণ, 

          িাাঁরেে মতন অলে টারন রিাোরে রেউ রতালাব॥ 

     

৯১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        আচম   রতামাে রেরম িব সবাে কলঙ্কোগী। 

        আচম   সকল োরগ িব োচগ॥ 

  রতামাে  পরথে কাাঁটা কেব িেন,   রযথা রতামাে ধুলাে শেন 

        রসথা আাঁিল পাতব আমাে — রতামাে োরগ অনুোগী॥ 

  আচম   শুচি-আসন রটরন রটরন   রবোব না চবধান রমরন, 

        রয পরঙ্ক ওই িেণ পরে তািাচে োপ বরক্ষ মাচগ॥ 
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৯২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

  আমাে     নেন রতামাে নেনতরল মরনে কথা রোাঁরি, 

  রসথাে     কারলা োোে মাোে রোরে পথ িাোরলা ও রয॥  

           নীেব চেরঠ শুধাে যত   পাে না সাো মরনে মরতা, 

           অবুে িরে েে রস রিরে অশ্রুধাোে মরি॥ 

  তুচম      আমাে কথাে আোোচন রপরেে চক মরন। 

           এই-রয আচম মালা আচন তাে বাণী রকউ রশারন? 

           পথ চেরে যাই, রযরত রযরত  িাওোে বযথা চেই রয রপরত — 

           বাাঁচশ চবোে চবর্াে-োো   তাে োর্া রকউ রবারে॥ 

     

৯৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

    ফুল  তুচলরত েুল করেচে রেরমে সাধরন। 

    বাঁধু, রতামাে বাাঁধব চকরস মধুে বাাঁধরন॥ 

        রোলাব না মাোে েরল,   েইব রতামাে িেণতরল, 

        রমারিে োো রফলব না রমাে িাচস-কাাঁেরন॥ 

    েইল শুধু রবেন-েো আশা,    েইল শুধু োরণে নীেব োর্া। 

        চনোেেণ যচে থাচক   রিারেে রকারণ িাইরব না চক — 

        যচে আাঁচে নাই-বা রোলাই েরঙে ধাাঁেরন॥ 
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৯৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     িাাঁরেে িাচসে বাাঁধ রেরঙরে, উেরল রপরে আরলা। 

     ও েিনীগন্ধা, রতামাে গন্ধসুধা োরলা॥ 

     পাগল িাওো বুরেত নারে   ডাক পরেরে রকাথাে তারে — 

     ফুরলে বরন যাে পারশ যাে তারেই লারগ োরলা॥ 

     নীল গগরনে ললাটোচন িিরন আি মাো, 

     বাণীবরনে িিংসচমথুন রমরলরে আি পাো। 

        পাচেিারতে রকশে চনরে ধোে, শশী, েোও কী এ। 

        ইন্দ্রপুেীে রকান্ েমণী বসেেেীপ জ্বাল॥ 

     

৯৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

      তুচম   একটু রকবল বসরত চেরো কারে 

                আমাে শুধু ক্ষরণক-তরে। 

      আচি  িারত আমাে যা-চকেু কাি আরে 

                আচম সাে কেব পরে॥ 

                       না িাচিরল রতামাে মুেপারন 

                       হৃেে আমাে চবোম নাচি িারন, 

                       কারিে মারে েুরে রব.োই যত 

                          চফচে কূলিাো সাগরে॥ 

           বসন্ত আি উচ্ছ্বারস চনশ্বারস 

               এল  আমাে বাতােরন। 
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           অলস ভ্রমে গুঞ্জচেো আরস, 

               রফরে  কুরঞ্জে োেরণ। 

                       আিরক শুধু একারন্ত আসীন 

                       রিারে রিারে রিরে থাকাে চেন, 

                       আিরক িীবন-সমপষরণে গান 

                          গাব নীেব অবসরে॥ 

     

৯৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

ওরগা, রতামাে িকু্ষ চেরে রমরল সতয েৃচি 

     

৯৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                   রি নবীনা, 

           েচতচেরনে পরথে ধুলাে যাে না চিনা॥ 

             শুচন বাণী োস   বসন্তবাতারস, 

           েথম িাগেরণ রেচে রসানাে রমরে লীনা॥ 

          স্বপরন োও ধো     কী রকৌতুরক েো। 

           রকান্ অলকাে ফুরল   মালা সািাও িুরল, 

          রকান্ অিানা সুরে   চবিরন বািাও বীণা॥ 
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৯৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

       ওরগা   শান্ত পার্াণমুেচত সুিেী, 

                 িঞ্চরলরে হৃেেতরল লও বচে॥ 

       কুঞ্জবরন এরসা একা,   নেরন অশ্রু চেক্ রেো — 

       অরুণোরগ রিাক েচঞ্জত     চবকচশত রবেনাে মঞ্জেী॥ 

     

৯৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          রতামাে   পারেে তলাে রযন রগা েঙ লারগ — 

         আমাে   মরনে বরনে ফুরলে োঙা োরগ॥ 

                রযন আমাে গারনে তারন 

                    রতামাে েূর্ণ পোই কারন, 

         রযন েক্তমচণে িাে রগাঁরথ চেই োরণে অনুোরগ॥ 

     

১০০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

    অরনক পাওোে মারে মারে করব কেন একটুোচন পাওো, 

            রসইটুকুরতই িাগাে েচেন িাওো॥ 

    চেরনে পরে চেন িরল যাে রযন তাো পরথে ররারতই োসা, 
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            বাচিে িরতই তারেে যাওো আসা। 

    কেন্ আরস একচট সকাল রস রযন রমাে েরেই বাাঁরধ বাসা, 

            রস রযন রমাে চিেচেরনে িাওো॥ 

    িাচেরে-যাওো আরলাে মারে কণা কণা কুচেরে রপরলম যারে 

            েইল গাাঁথা রমাে িীবরনে িারে। 

    রসই-রয আমাে রিাো-রেওো চেন্ন চেরনে েণ্ড আরলাে মালা 

            রসই চনরে আি সািাই আমাে থালা — 

    এক পলরকে পুলক যত, এক চনরমরর্ে েেীপোচন জ্বালা, 

            একতাোরত আধোনা গান গাওো॥ 

     

১০১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     চেনরশরর্ে োঙা মুকুল িাগল চিরত। 

        সরোপরন ফুটরব রেরমে মঞ্জেীরত॥ 

          মিবারে অন্ধকারে   দুলরব রতামাে পরথে ধারে, 

            গন্ধ তািাে লাগরব রতামাে আগমনীরত — 

                ফুটরব যেন মুকুল রেরমে মঞ্জেীরত। 

     োত রযন না বৃথা কারট চেেতম রি — 

         এরসা এরসা োরণ মম, গারন মম রি। 

             এরসা চনচবে চমলনক্ষরণ   েিনীগন্ধাে কানরন, 

               স্বপন িরে এরসা আমাে চনশীচথনীরত — 

                ফুটরব যেন মুকুল রেরমে মঞ্জেীরত॥ 
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১০২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

              আে   আকাশ-পারন তুরল মাথা, 

              রকারল  আরধকোচন মালা গাাঁথা॥ 

       ফাগুনরবলাে বরি আরন   আরলাে কথা োোে কারন, 

       রতামাে মরন তাচে সরন োবনা যত রফরে যা-তা॥ 

              কারে রথরক েইরল েূরে, 

              কাো চমলাে গারনে সুরে। 

       িাচেরে-যাওো হৃেে তব    মূচতষ ধরে নব নব — 

       চপোলবরন উোরলা িুল, বকুলবরন আাঁিল পাতা॥ 

     

১০৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

               না, না রগা না, 

                    রকারো না োবনা — 

             যচে বা চনচশ যাে   যাব না, যাব না॥ 

             যেচন িরল যাই   আচসব বরল যাই, 

             আরলাোোে পরথ   কচে আনারগানা॥ 

             রোলারত রোরল মন   চমলরন চবেরি। 

             বারে বারেই িাচন   তুচম রতা চিে রি। 

             ক্ষচণক আোরল   বারেক োাঁোরল 

             মচে েরে েরে   পাব চক পাব না॥ 
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১০৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        শিত্রপবরন মম চিত্তবরন     বাণীমঞ্জেী সঞ্চচলতা 

                      ওরগা লচলতা॥ 

        যচে চবিরন চেন বরি যাে     েে তপরন েরে পরে িাে 

                 অনােরে িরব ধূচলেচলতা 

                      ওরগা লচলতা॥ 

     রতামাে লাচগো আচে পথ িাচি —  বুচে রবলা আে নাচি নাচি 

     বনোোরত তারে রেো োও,     করুণ িারত তুরল চনরে যাও — 

                  কিিারে করো সঙ্কচলতা 

                      ওরগা লচলতা॥ 

     

১০৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

              নূপুে রবরি যাে চেচনচেচন 

                আমাে মন কে, চিচন চিচন॥ 

     গন্ধ রেরে যাে মধুবারে    মাধবীচবতারনে োরে োরে, 

     ধেণী চশিোে পারে পারে,   কলরস কঙ্করণ চকচনচকচন॥ 

     পারুল শুধাইল, রক তুচম রগা,   অিানা কানরনে মাোমৃগ। 

     কাচমনী ফুলকুল বেচর্রে,    পবন এরলািুল পেচশরে, 

     আাঁধারে তাোগুচল িেচর্রে,   চেচল েনচকরে চেচনচেচন॥ 
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১০৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        আরো একটু বরসা তুচম, আরো একটু বরলা। 

            পচথক, রকন অচথে রিন, নেন েরলােরলা॥ 

     আমাে কী রয শুনরত এরল   তাে চকেু চক আোস রপরল — 

             নীেব কথা বুরক আমাে করে টরলামরলা॥ 

                  যেন থাক েূরে 

        আমাে মরনে রগাপন বাণী বারি গেীে সুরে। 

     কারে এরল রতামাে আাঁচে   সকল কথা রেে রয োচক — 

        রস রয রমৌন োরণে োরত তাো জ্বরলাজ্বরলা॥ 

     

১০৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        বর্ষণমচন্দ্রত অন্ধকারে     এরসচে রতামাচে দ্বারে, 

        পচথরকরে লরিা ডাচক     তব মচিরেে এক ধারে॥ 

        বনপথ িরত, সুিেী,   এরনচে মচলকামঞ্জেী — 

        তুচম লরব চনি রবণীবরন্ধ   মরন রেরেচে এ দুোশারে॥ 

        রকারনা কথা নাচি বরল    ধীরে ধীরে চফরে যাব িরল। 

        চেচলেঙ্কৃত চনশীরথ     পরথ রযরত বাাঁশচেরত 

        রশর্ গান পাঠাব রতামা-পারন রশর্ উপিারে॥ 
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১০৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           রমেোরে সিল বারে মন আমাে 

     উতলা করে সাোরবলা কাে লুপ্ত িাচস, সুপ্ত রবেনা িাে রে।  

     রকান্ বসরন্তে চনশীরথ রয বকুলমালাোচন পোরল 

     তাে   েলগুচল রগরে েরে, শুধু গন্ধ োরস োরণ॥ 

     িাচন, চফচেরব না আে চফচেরব না,    পথ তব রগরে সুেূরে। 

     পাচেরল না তবু পাচেরল না চিে শূনয কচেরত এ েুবন — 

     তুচম  চনরে রগে রমাে বাাঁচশোচন, চেরে রগে রতামাে গান॥ 

     

১০৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

            রগাধূচলগগরন রমরে রেরকচেল তাো। 

            আমাে যা কথা চেল িরে রগল সাো॥ 

        িেরতা রস তুচম রশান নাই,   সিরি চবোে চেরল তাই — 

            আকাশ মুেে চেল রয তেন, েরোেরো বাচেধাো॥ 

            রিরেচেনু যরব মুরে রতারলা নাই আাঁচে, 

            আাঁধারে নীেব বযথা চেরেচেল োচক। 

        আে চক কেরনা করব     এমন সন্ধযা িরব — 

            িনরমে মরতা িাে িরে রগল িাো॥ 
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১১০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আমাে   োরণে মারে সুধা আরে, িাও চক — 

            িাে বুচে তাে েবে রপরল না। 

     পাচেিারতে মধুে গন্ধ পাও চক — 

            িাে বুচে তাে নাগাল রমরল না॥ 

     রেরমে বােল নামল, তুচম িারনা না িাে তাও চক। 

     রমরেে ডারক রতামাে মরনে মেূেরক নািাও চক। 

     আচম    রসতারেরত তাে রবাঁরধচে,   আচম সুেরলারকে সুে রসরধচে, 

            তাচে  তারন তারন মরন োরণ চমচলরে গলা গাও চক — 

                িাে  আসরেরত বুচে এরল না। 

            ডাক উরঠরে বারে বারে, তুচম সাো োও চক! 

     আি    েুলনচেরন রোলন লারগ,  রতামাে   পোন রিরল না॥ 

     

১১১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

            রতামাে মরনে একচট কথা আমাে বরলা। 

            রতামাে নেন রকন এমন েরলােরলা॥ 

                বরনে ’পরে বৃচি েরে েরোেরো েরব। 

            সন্ধযা মুেচেত চেচলস্বরে নীপকুঞ্জতরল। 

            শারলে বীচথকাে বাচে বরি যাে করলাকরলা॥ 

                   আচি চেগন্তসীমা 

            বৃচি-আোরল িাোরলা নীচলমা — 
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                োো পরে তব মুরেে ’পরে, 

            োো েনাে তব মরন মরন  ক্ষরণ ক্ষরণ, 

            অশ্রুমন্থে বাতারস বাতারস রতামাে হৃেে টরলাটরলা॥ 

     

১১২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        উোচসনী-রবরশ চবরেচশনী রক রস নাইবা তািারে িাচন, 

        েরঙ েরঙ চলো আাঁচক মেীচিকা মরন মরন েচবোচন॥ 

     পুরবে িাওোে তেীোচন তাে   এই োঙা োট করব িল পাে 

        েূে নীচলমাে বরক্ষ তািাে উদ্ধত রবগ িাচন॥ 

        মুগ্ধ আলরস গচণ একা বরস পলাতকা যত রেউ। 

        যাো িরল যাে রফরে না রতা িাে চপেু-পারন আে রকউ। 

     মরন িাচন, কারো নাগাল পাব না— তবু যচে রমাে উোসী োবনা 

        রকারনা বাসা পাে রসই দুোশাে গাাঁচথ সািানাে বাণী॥ 

     

১১৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আচম     যাব না রগা অমচন িরল। 

     অরনক সুরে অরনক দুরে    রতামাে বাণী চনরলম বুরক, 

         ফাগুনরশরর্ যাবাে রবলা আমাে বাণী যাব বরল॥  

     চকেু িল, অরনক বাচক।    ক্ষমা আমাে কেরব না চক। 

     গান এরসরে সুে আরস নাই,   িল না রয রশানারনা তাই — 

         রস সুে আমাে েইল োকা নেনিরল॥ 
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১১৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

             রোরলা রোরলা দ্বাে,   োচেরো না আে 

                 বাচিরে আমারে োাঁোরে। 

             োও সাো োও,    এই চেরক িাও, 

                 এরসা দুই বাহু বাোরে॥ 

             কাি িরে রগরে সাো,    উরঠরে সন্ধযাতাো। 

             আরলারকে রেো   িরে রগল রেো 

                 অস্তসাগে পাোরে॥ 

             েচে লরে োচে   এরনে চক বাচে, 

                 রসরিে চক শুচি দুকূরল। 

             রবাঁরধে চক িুল,  তুরলে চক ফুল, 

                 রগাঁরথে চক মালা মুকুরল। 

             রধনু এল রগারঠ চফরে,   পাচেো এরসরে নীরে, 

             পথ চেল যত   িুচেো িগত 

                 আাঁধারে চগরেরে িাোরে॥ 

     

১১৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           বাচিরব, সেী, বাাঁচশ বাচিরব — 

              হৃেেোি হৃরে োচিরব॥ 

           বিন োচশ োচশ রকাথা রয যারব োচস, 
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              অধরে লািিাচস সাচিরব॥ 

           নেরন আাঁচেিল   কচেরব েলেল 

              সুেরবেনা মরন বাচিরব। 

           মেরম মুেচেো   চমলারত িারব চিো 

              রসই িেণযুগোিীরব॥ 

     

১১৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     রক বরলরে রতামাে, বাঁধু, এত দুুঃে সইরত। 

     আপচন রকন এরল, বাঁধু, আমাে রবাো বইরত॥ 

        োরণে বনু্ধ, বুরকে বনু্ধ, 

             সুরেে বনু্ধ, দুরেে বনু্ধ — 

        রতামাে   রেব না দুে, পাব না দুে, 

             রিেব রতামাে েসন্ন মুে, 

     আচম   সুরে দুুঃরে পােব বনু্ধ, চিোনরি েইরত — 

     রতামাে সরে চবনা কথাে মরনে কথা কইরত॥ 

     

১১৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           রস আমাে রগাপন কথা   শুরন যা ও সেী! 

           রেরব না পাই বলব কী॥ 

           োণ রয আমে বাাঁচশ রশারন   নীল গগরন, 

           গান িরে যাে মরন মরন যািাই বচক॥ 
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           রস রযন আসরব আমাে মন বরলরে, 

           িাচসে ’পরে তাই রতা রিারেে িল গরলরে। 

           রেখ্ রলা তাই রেে ইশাো   তাোে তাো, 

           িাাঁে রিরস ওই িল সাো তািাই লচে॥ 

     

১১৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

             এ কী সুধােস আরন 

                 আচি মম মরন োরণ॥ 

         রস রয চিেচেবরসেই,  নূতন তািারে রিচে — 

         বাতাস রস মুে রেচে মারত গুঞ্জনগারন॥ 

         পুোতন বীণাোচন   চফরে রপল িাো বাণী। 

         নীলাকাশ শযামধো   পেরশ তািাচে েো — 

         ধো চেল অরগািো নব নব সুরে তারন॥ 

     

১১৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                  ও রয মারন না মানা। 

              আাঁচে চফোইরল বরল, ’না, না, না।’  

          যত বচল ‘নাই োচত —মচলন িরেরে বাচত’  

              মুেপারন রিরে বরল, ‘না, না, না।’  

              চবধুে চবকল িরে রেপা পবরন 

              ফাগুন কচেরে িা-িা ফুরলে বরন। 
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          আচম যত বচল ‘তরব   এবাে রয রযরত িরব’  

              দুোরে োাঁোরে বরল, ‘না, না, না।’  

     

১২০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        মান অচেমান োচসরে চেরে এচগরে চনরে আে— 

               তারে   এচগরে চনরে আে 

        রিারেে িরল চমচলরে িাচস রেরল রে তাে পাে— 

                ওরে,   রেরল রে তাে পাে॥ 

        আসরে পরথ োো পরে,   আকাশ এল আাঁধাে করে, 

            শুষ্ক কুসুম পেরে েরে, সমে বরি যাে— 

               ওরে   সমে বরি যাে॥ 

     

১২১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

              রতামারেই কচেোচে িীবরনে ধ্রুবতাো, 

              এ সমুরদ্র আে কেু িব নারকা পথিাো॥ 

         রযথা আচম যাই নারকা     তুচম েকাচশত থারকা, 

              আকুল নেনিরল োরলা রগা চকেণধাো॥ 

         তব মুে সো মরন      িাচগরতরে সিংর গাপরন, 

              চতরলক অন্তে িরল না রিচে কূল-চকনাো। 
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         কেরনা চবপরথ যচে        ভ্রচমরত িারি এ হৃচে 

              অমচন ও মুে রিচে শেরম রস িে সাো॥ 

     

১২২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

               যচে   বােণ কে তরব গাচিব না। 

           যচে   শেম লারগ মুরে িাচিব না॥ 

               যচে   চবেরল মালা গাাঁথা 

                        সিসা পাে বাধা 

                 রতামাে ফুলবরন যাইব না॥ 

               যচে   থমচক রথরম যাও পথমারে 

           আচম  িমচক িরল যাব আন কারি। 

               যচে   রতামাে নেীকূরল 

                         েুচলো রেউ তুরল 

                   আমাে তেীোচন বাচিব না॥ 

     

১২৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        রকন  বািাও কাাঁকন কনকন কত েলেরে। 

        ওরগা,  েরে চফরে িরলা কনককলরস িল েরে॥ 

        রকন  িরল রেউ তুচল েলচক েলচক কে রেলা। 

   রকন  িাি েরন েরন িচকত নেরন কাে তরে    কত েলেরে॥ 

        রিরো  যমুনা-রবলাে আলরস রিলাে রগল রবলা, 
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   যত   িাচসেো রেউ করে কানাকাচন কলস্বরে   কত েলেরে। 

        রিরো  নেীপেপারে গগনচকনারে রমেরমলা, 

   তাো  িাচসো িাচসো িাচিরে রতামাচে মুে’পরে  কত  েলেরে॥ 

     

১২৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     যাচমনী না রযরত িাগারল না রকন, রবলা িল মচে লারি। 

        শেরম িচেত িেরণ রকমরন িচলব পরথে মারে॥ 

     আরলাকপেরশ মেরম মচেো  রিরো রগা রশফাচল পচেরে েচেো, 

        রকারনামরত আরে পোন ধচেো কাচমনী চশচথল সারি॥ 

        চনচবো বাাঁচিল চনশাে েেীপ ঊর্াে বাতাস লাচগ, 

        েিনীে শশী গগরনে রকারণ লুকাে শেণ মাচগ। 

     পাচে ডাচক বরল ‘রগল চবোবেী’,  বধূ িরল িরল লইো গাগচে।  

        আচম এ আকুল কবেী আবচে রকমরন যাইব কারি॥ 

     

১২৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        চনচশ না রপািারত িীবনেেীপ জ্বালাইো যাও চেো, 

                 রতামাে অনল চেো॥ 

        করব যারব তুচম সমুরেে পরথ েীপ্ত চশোচট বাচি 

                 আচে তাই পথ িাচি। 

        পুচেরব বচলো েরেরে আশাে আমাে নীেব চিো 

                 আপন আাঁধাে চনো॥ 
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১২৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        অলরক কুসুম না চেরো,  শুধু  চশচথল কবেী বাাঁচধরো। 

        কািলচবিীন সিল নেরন হৃেেদুোরে ো চেরো॥ 

        আকুল আাঁিরল পচথকিেরণ মেরনে ফাাঁে ফাাঁচেরো— 

        না কচেো বাে মরন যািা সাধ, চনেো, নীেরব সাচধরো॥ 

        এরসা এরসা চবনা েূর্রণই,  রোর্ রনই তারি রোর্ রনই। 

        রয আরস আসুক ওই তব রূপ অযতন-োাঁরে োাঁচেরো। 

        শুধু িাচসোচন আাঁচেরকারণ িাচন উতলা হৃেে ধাাঁচেরো॥ 

     

১২৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

       চনশীরথ কী করে রগল মরন  কী িাচন, কী িাচন। 

       রস চক েুরম, রস চক িাগেরণ  কী িাচন, কীিাচন॥ 

       নানা কারি নানা নানা মরত  চফচে েরে, চফচে পরথ— 

       রস কথা চক অরগািরে বারি ক্ষরণ ক্ষরণ। কী িাচন, কী িাচন॥ 

 রস কথা চক অকােরণ বযচথরে হৃেে,     এচক েে, এচক িে। 

 রস কথা চক কারন কারন বারে বারে কে     ‘ আে নে’  ‘ আে নে’ ।  

       রস কথা চক নানা সুরে     বরল রমারে ‘িরলা েূরে’ — 

       রস চক বারি বুরক মম, বারি চক গগরন। কী িাচন, কী িাচন॥ 
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১২৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          রমাে স্বপন-তেীে রক তুই রনরে। 

      লাগল পারল রনশাে িাওো, পাগল পোন িরল রগরে॥ 

  আমাে    েুচলরে চেরে যা     রতাে     দুচলরে চেরে না, 

              রতাে     সুেূে োরট িল রে রবরে॥ 

  আমাে    োবনা রতা সব চমরে,   আমাে     সব পরে থাক্ চপরে। 

  রতামাে   রোমটা েুরল োও,     রতামাে      নেন তুরল িাও, 

             োও     িাচসরত রমাে পোন রেরে॥ 

     

১২৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

             োরলাবাচস, োরলাবাচস— 

     এই সুরে   কারে েূরে   িরল িরল বািাে বাাঁচশ॥ 

         আকারশ কাে বুরকে মারে     বযথা বারি, 

     চেগরন্ত কাে কারলা আাঁচে  আাঁচেে িরল যাে রগা োচস॥ 

        রসই সুরে সাগেকূরল     বাাঁধন েুরল 

            অতল রোেন উরঠ দুরল। 

        রসই সুরে বারি মরন     অকােরণ 

     েুরল-যাওো গারনে বাণী, রোলা চেরনে কাাঁেন-িাচস॥ 
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১৩০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     এবাে চমলন-িাওোে-িাওোে রিলরত িরব। 

        ধো রেবাে রেলা এবাে রেলরত িরব॥ 

     ওরগা পচথক, পরথে টারন  িরলচেরল মেণ-পারন, 

        আচঙনারত আসন এবাে রমলরত িরব॥ 

   মাধচবকাে কুাঁচেগুচল আরনা তুরল—মালচতকাে মালা গাাঁরথা নবীন ফুরল। 

     স্বপ্নররারত চেেচব পারে,   বাাঁধচব দুিন দুইিনারে, 

        রসই মাোিাল হৃেে চেরে   রফলরত   িরব॥ 

     

১৩১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   রতামাে   েচঙন পাতাে চলেব োরণে রকান্ বােতা। 

              েরঙে তুচল পাব রকাথা॥ 

   রস েঙ রতা রনই রিারেে িরল,   আরে রকবল হৃেেতরল, 

           েকাশ কচে চকরসে েরল   মরনে কথা। 

              কইরত রগরল েইরব চক তাে সেলতা॥ 

   বনু্ধ, তুচম বুেরব চক রমাে সিি বলা—   নাই রয আমাে েলা কলা। 

      সুে যা চেল বাচিে রতযরি   অন্তরেরত উঠল রবরি, 

          একলা রকবল িারন রস রয   রমাে রেবতা। 

             রকমন করে কেব বাচিে মরনে কথা॥ 
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১৩২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

      আি   সবাে েরঙ েঙ চমশারত িরব। 

           ওরগা আমাে চেে,   রতামাে   েচঙন উত্তেীে 

              পরো পরো পরো তরব॥ 

      রমে  েরঙ েরঙ রবানা,   আি  েচবে েরঙ রসানা, 

          আি  আরলাে েঙ বািল পাচেে েরব॥ 

             আি  েঙ-সাগরে তুফান ওরঠ রমরত। 

      যেন  তাচে িাওো লারগ   তেন   েরঙে মাতন িারগ 

             কাাঁিা সবুি ধারনে রেরত। 

      রসই োরতে-স্বপন-োঙা   আমাে   হৃেে রিাক-না োঙা 

             রতামাে  েরঙেই রগৌেরব॥ 

     

১৩৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

      এই বুচে রমাে রোরেে তাো এল সাাঁরেে তাোে রবরশ। 

      অবাক্ -রিারে ওই রিরে েে চিেচেরনে িাচস রিরস॥ 

          সকল রবলা পাই চন রেো,   পাচে চেল কেন একা, 

            নামল আরলাক-সাগে-পারে অন্ধকারেে োরট এরস॥ 

      সকাল রবলা আমাে হৃেে েচেরে চেল পরথে গারন, 

      সন্ধযারবলা বািাে বীণা রকান্ সুরে রয রকই বা িারন। 

          পচেিরেে েরসে ধাো   চকেুরত আে িে না িাো, 

            বারে বারে নতুন করে চিত্ত আমাে েুলারব রস॥ 
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১৩৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

       আমাে রোসে রয িন ওরগা তারে  রক িারন। 

           একতাো তাে রেে চক সাো আমাে গারন  রক িারন॥ 

       আমাে  নেীে রয রেউ  ওরগা  িারন চক রকউ 

             যাে বরি যাে কািাে পারন।  রক িারন॥ 

                যেন     বকুল েরে 

           আমাে  কাননতল যাে রগা েরে 

       তেন  রক আরস-যাে     রসই     বনোোে, 

               রক সাচি তাে েরে আরন।  রক িারন॥ 

     

১৩৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          আমাে লতাে েথম মুকুল রিরে আরে রমাে পারন, 

              শুধাে আমারে ‘এরসচে এ রকানোরন’ ॥  

                 এরসে আমাে িীবনলীলাে েরে, 

                    এরসে আমাে তেল োরবে েরে, 

                 এরসে আমাে স্বেতেে-গারন॥ 

        আমাে লতাে েথম মুকুল েোত-আরলাক-মারে 

              শুধাে আমারে ‘এরসচে এ রকান্ কারি’ ।  

          টুচটরত গ্রচন্থ কারিে িচটল বরন্ধ, 

             চববশ চিত্ত েচেরত অলস গরন্ধ, 
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                বািারত বাাঁশচে রেমাতুে দুনোরন॥ 

     

১৩৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                 দুুঃে চেরে রমটাব দুুঃে রতামাে, 

             িান কোব অতল িরল চবপুল রবেনাে॥ 

         রমাে সিংসাে চেব রয জ্বাচল,  রশাধন িরব এ রমারিে কালী, 

             মেণবযথা চেব রতামাে িেরণ উপিাে॥ 

     

১৩৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                একচেন চিরন রনরব তারে, 

                    তারে  চিরন  রনরব 

                অনােরে রয েরেরে কুচিতা॥ 

        সরে যারব নবারুণ-আরলারক   এই কারলা অবগুিন— 

        রেরক েরব না েরব না মাোকুরিলীে  মচলন আবেণ, 

                               তারে চিরন রনেব॥ 

        আি   গাাঁথুক মালা রস গাাঁথুক মালা, 

                  তাে দুুঃেেিনীে অশ্রুমালা। 

              কেন দুোরে অচতচথ আচসরব, 

                  লরব তুচল মালাোচন ললারট। 

              আচি  জ্বালুক েেীপ চিে-অপচেচিতা 

                      পূণষেকারশে লগন-লাচগ— 
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                         তারে   চিরন  রনরব॥ 

     

১৩৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

               মম   রযৌবনচনকুরঞ্জ গারি পাচে— 

                      সচে, িাগ িাগ। 

               রমচল   োগ-অলস আাঁচে— 

         অনু   োগ-অলস আাঁচে   সচে, িাগ িাগ॥ 

               আচি  িঞ্চল এ চনশীরথ 

               িাগ  ফাগুনগুণগীরত 

               অচে  েথমেণেেীরত, 

               মম  নিন-অটবীরত 

         চপক   মুহু মুহু উরঠ ডাচক—সচে, িাগ িাগ॥ 

               িাগ  নবীন রগৌেরব, 

               নব  বকুলরসৌেরে, 

               মৃদু  মলেবীিরন 

               িাগ চনেৃত চনিষরন। 

               আচি  আকুল ফুলসারি 

               িাগ  মৃদুকচম্পত লারি, 

               মম  হৃেেশেনমারে, 

               শুন  মধুে মুেলী বারি 

         মম   অন্তরে থাচক থাচক— সচে, িাগ িাগ॥ 
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১৩৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

আিা,   িাচগ রপািারলা চবোবেী। 

                 ক্লান্ত নেন তব সুিেী॥ 

   ম্লান  েেীপ  ঊর্াচনলিঞ্চল,   পাণু্ডে শশধে গত-অস্তািল, 

   মুে আাঁচেিল, িল সচে, িল   অরে নীলঞ্চল সম্বচে॥ 

   শেতেোত চনোমে চনমষল,   শান্ত সমীরে রকামল পচেমল, 

   চনিষন বনতল চশচশেসুশীতল,   পুলকাকুল তরুবলেী। 

   চবেিশেরন রফচল মচলন মাচলকা  এস নবেুবরন এস রগা বাচলকা, 

   গাাঁচথ লি অঞ্চরল নব রশফাচলকা  অলরক নবীন ফুলমঞ্জেী॥ 

     

১৪০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                  রস আরস ধীরে, 

                  যাে লারি চফরে। 

            চেচনচক চেচনচক চেচনচেচন মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে 

                  চেচনচেচন-চেন্নীরে॥ 

            চবকি নীপকুরঞ্জ   চনচবেচতচমেপুরঞ্জ 

            কনু্তলফুলগন্ধ আরস অন্তেমচিরে 

                  উেে সমীরে॥ 

            শচঙ্কত চিত কচম্পত অচত, অঞ্চল উরে িঞ্চল। 
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            পুচষ্পত তৃণবীচথ,   েঙ্কৃত বনগীচত— 

            রকামলপেপলবতলিুচম্বত ধেণীরে 

                    চনকুঞ্জকুটীরে॥ 

     

১৪১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                 পুষ্পবরন পুষ্প নাচি, আরে অন্তরে। 

                 পোরন বসন্ত এল কাে মন্তরে॥ 

              মুঞ্জচেল শুষ্ক শােী,   কুিচেল রমৌন পাচে, 

                 বচিল আনিধাো মরুোন্তরে॥ 

              দুরেরে কচে না ডে,  চবেরি রবাঁরধচে েে, 

                 মরনাকুরঞ্জ মধুকে তবু গুঞ্জরে। 

              হৃেরে সুরেে বাসা,   মেরম অমে আশা, 

                 চিেবিী োরলাবাসা োণচপঞ্জরে॥ 

     

১৪২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

    আমাে   পোন যািা িাে তুচম  তাই, তুচম তাই রগা। 

    রতামা োো আে এ িগরত রমাে  রকি নাই, চকেু নাই রগা॥ 

    তুচম  সুে যচে নাচি পাও,  যাও  সুরেে সন্ধারন যাও— 

    আচম   রতামারে রপরেচে হৃেেমারে,   আে চকেু নাচি িাই রগা॥ 

    আচম   রতামাচে চবেরি েচিব চবলীন,   রতামারত কচেব বাস— 

          েীেষ চেবস, েীেষ েিনী,  েীেষ বের্-মাস। 

https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6599
https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6585
http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    প্রেম    ।         গান 

 82 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

    যচে    আে-কারে োরলাবাস,  যচে  আে চফরে নাচি আস, 

    তরব   তুচম যািা িাও তাই রযন পাও,   আচম যত দুে পাই রগা॥ 

     

১৪৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

              আচম   চনচশচেন রতামাে োরলাবাচস, 

                তুচম  অবসেমত বাচসরো। 

                     চনচশচেন রিথাে বরস আচে, 

              রতামাে   যেন মরন পরে আচসরো॥ 

                আচম  সােচনচশ রতামা-লাচগো 

                    েব  চবেিশেরন িাচগো— 

              তুচম   চনরমরর্ে তরে েোরত 

                 এরস  মুেপারন রিরে িাচসরো॥ 

              তুচম   চিেচেন মধুপবরন 

                 চিে-    চবকচশত বনেবরন 

              রযরো মরনামত পথ ধচেো 

                তুচম  চনি সুেররারত োচসরো। 

                   যচে   তাে মারে পচে আচসো 

              তরব   আচমও িচলব োচসো, 

                যচে   েূরে পচে তারি ক্ষচত কী— 

                    রমাে স্মৃচত মন িরত নাচশরো॥ 
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১৪৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

  সেী,     ওই বুচে বাাঁচশ বারি—   বনমারে চক মরনামারে॥ 

               বসন্তবাে  বচিরে রকাথাে, 

                 রকাথাে ফুরটরে ফুল, 

               বরলা রগা সিচন,     এ সুেেিনী 

          রকান্ োরন উচেোরে—       বনমারে চক মরনামারে॥ 

         যাব চক যাব না  চমরে এ োবনা, 

             চমরে মচে রলাকলারি। 

         রক িারন রকাথা রস   চবেিহুতারশ 

             চফরে অচেসােসারি— 

                    বনমারে চক মরনামারে॥ 

     

১৪৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

  ওরে,   কী শুরনচেস েুরমে রোরে,  রতাে নেন এল িরল েরে॥ 

        এত চেরন রতামাে বুচে  আাঁধাে েরে রপল েুাঁচি— 

        পরথে বাঁধু দুোে রেরঙ পরথে পচথক কেরব রতারে॥ 

  রতাে   দুরেে চশোে জ্বাল রে েেীপ জ্বাল রে। 

  রতাে   সকল চেরে েচেস পূিাে থাল রে। 

  রযন    িীবন মেণ একচট ধাোে     তাাঁে িেরণ আপনা িাোে, 

        রসই পেরশ রমারিে বাাঁধন রূপ রযন পাে রেরমে রডারে॥ 
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১৪৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

      কাে   রিারেে িাওোে িাওোে রোলাে মন, 

      তাই   রকমন িরে আচেস সাোক্ষণ। 

                িাচস রয অশ্রুোরে রনাওো, 

                োবনা রয তাই রমৌন চেরে রোাঁওো, 

                       োর্াে রয রতাে সুরেে আবেণ॥ 

      রতাে  পোরন রকান্ পেশমচণে রেলা, 

      তাই হৃেগগরন রসানাে রমরেে রমলা 

            চেরনে ররারত তাই রতা পলকগুচল 

             রেউ রেরল যাে রসানাে েলক তুচল, 

                    কারলাে আরলাে কাাঁরপ আাঁচেে রকাণ॥ 

     

১৪৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     অরনক কথা যাও রয বরল রকারনা কথা না বচল। 

     রতামাে োর্া রবাোে আশা চেরেচে িলাঞ্জচল॥ 

     রয আরে মম গেীে োরণ  রেচেরব তারে িাচসে বারণ, 

         িচকরত িাি মুরেে পারন তুচম রয কুতূিলী। 

         রতামারে তাই এোরত িাই, চফচেো যাই িচল॥ 

     আমাে রিারে রয িাওোোচন রধাওো রস আাঁচেরলারে— 

     রতামারে আচম রেচেরত পাই, তুচম না পাও রমারে। 

     রতামাে মরন কুোশা আরে,    আপচন োকা আপন-কারে— 
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         চনরিে অরগািরেই পারে আমারে যাও েচল 

         রতামারে তাই এোরত িাই, চফচেো যাই িচল॥ 

     

১৪৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     না বরল যাে পারে রস   আাঁচে রমাে েুম না িারন। 

     কারে তাে েই, তবুও   বযথা রয েে পোরন॥ 

         রয পচথক পরথে েুরল  এল রমাে োরণে কূরল 

     পারে তাে েুল রেরঙ যাে, িরল যাে রকান্ উিারন॥ 

         এল রযই এল আমাে আগল টুরট, 

         রোলা দ্বাে চেরে আবাে যারব েুরট। 

     রেোরলে িাওো রলরগ   রয েযাপা ওরঠ রিরগ 

         রস চক আে রসই অরবলাে চমনচতে বাধা মারন॥ 

     

১৪৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     তরব  রশর্ করে োও রশর্ গান, তাে পরে যাই িরল। 

 তুচম  েুরল রযও এ েিনী, আি  েিনী রোে িরল॥ 

     বাহুরডারে বাাঁচধ কারে,   স্বপ্ন কেু বাাঁধা পরে? 

        বরক্ষ শুধু বারি বযথা,   আাঁচে োরস িরল॥ 
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১৫০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

       সেী,   আমাচে দুোরে রকন আচসল 

             চনচশরোরে রযাগী চেোচে। 

         রকন   করুণস্বরে বীণা বাচিল॥ 

    আচম   আচস যাই যতবাে   রিারে পরে মুে তাে, 

         তারে ডাচকব চক চফোইব তাই োচব রলা॥ 

    শ্রাবরণ আাঁধাে চেচশ,   শেরত চবমল চনচশ, 

         বসরন্ত েচেন বােু, চবকচশত উপবন— 

    কত োরব কত গীচত      গাচিরতরে চনচত চনচত 

        মন নাচি লারগ কারি, আাঁচেিরল োচস রলা॥ 

     

১৫১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

             তবু   মরন রেরো যচে েূরে যাই িরল। 

       যচে    পুোতন রেম োকা পরে যাে নবরেমিারল। 

                   যচে   থাচক কাোকাচে, 

             রেচেরত না পাও োোে মতন আচে না আচে— 

                    তবু   মরন রেরো 

             যচে  িল আরস আাঁচেপারত, 

          এক চেন যচে রেলা রথরম যাে মধুোরত, 

   এক চেন যচে বাধা পরে কারি শােে োরত— 

                          তবু মরন রেরো॥ 

https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6599
https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6585
http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    প্রেম    ।         গান 

 87 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

               যচে      পচেো মরন 

           েরলােরলা িল নাই রেো রেে নেনরকারণ— 

                         তবু  মরন রেরো॥ 

     

১৫২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        লক্ষ্মী যেন আসরব তেন রকাথাে তারে চেচব রে ঠাাঁই? 

        রেখ্ রে রিরে আপন-পারন, পদ্মচট নাই, পদ্মচট নাই॥ 

     চফেরে রকাঁরে েোতবাতাস,     আরলাক রয তাে ম্লান িতাশ, 

        মুরে রিরে আকাশ রতারে শুধাে আচি নীেরব তাই॥ 

        কত রগাপন আশা চনরে রকান্ রস গিন োচত্র রশরর্ 

        অগাধ িরলে তলা িরত অমল কুাঁচে উঠল রেরস। 

     িল না তাে ফুরট ওঠা,   কেন রেরঙ পেল রবাাঁটা— 

        মতযষ-কারে স্বগষ যা িাে রসই মাধুেী রকাথা রে পাই॥ 

     

১৫৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   আকুল রকরশ আরস,  িাে ম্লাননেরন,  রক রগা চিেচবেচিণী— 

       চনচশরোরে   আাঁচে িচেত েুমরোরে, 

          চবিন েবরন,  কুসুমসুেচে মৃদু পবরন, 

             সুেশেরন,  মম েোতস্বপরন 

                 চশিচে িমচক িাচগ  তাচে লাচগ। 

             িচকরত চমলাে  োোোে,  শুধু রেরে যাে 
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                   বযাকুল বাসনা কুসুমকানরন॥ 

     

১৫৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           রক চেল আবাে আোত আমাে দুোরে। 

  এ চনশীথকারল রক আচস োাঁোরল,  েুাঁচিরত আচসরল কািারে॥ 

      বহুকাল িল বসন্তচেন  এরসচেল এক অচতচথ নবীন 

         আকুল িীবন কচেল মগন  অকূল পুলকপাথারে॥ 

  আচি এ বের্া চনচবেচতচমে,  েরোেরো িল, িীণষ কুটীে— 

  বােরলে বারে েেীপ চনবারে  রিরগ বরস আচে একা রে। 

  অচতচথ অিানা, তব গীতসুে  লাচগরতরে কারন েীর্ণমধুে— 

         োচবরতচে মরন যাব তব সরন  অরিনা অসীম আাঁধারে॥  

     

১৫৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           নাই বা এরল যচে সমে নাই, 

    ক্ষরণক এরস রবারলা না রগা ‘যাই যাই যাই’ ॥ 

        আমাে োরণ আরে িাচন  সীমাচবিীন গেীে বাণী, 

    রতামাে    চিেচেরনে কথাোচন বলরত রযন পাই॥ 

        যেন    েচেনিাওো কানন চেরে 

                  এক কথা কে চফরে চফরে, 

        পূচণষমািাাঁে কারে রিরে  এক তারন রেে আকাশ রেরে, 

    রযন   সমেিাো রসই সমরে একচট রস গান গাই॥ 
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১৫৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        িে করে তবু েে রকন রতাে যাে না, 

            িাে েীরু রেম,  িাে রে। 

        আশাে আরলাে তবুও েেসা পাে না, 

           মুরে িাচস তবু রিারে িল না শুকাে রে॥ 

                 চবেরিে োি আচি িল যচে সাো, 

                 েচেল চমলনেরসে শ্রাবণধাো, 

                 তবুও এমন রগাপন রবেনতারপ 

                    অকােণ দুরে পোন রকন দুোে রে॥ 

  যচেবা রেরঙরে ক্ষচণক রমারিে েুল, 

     এেরনা োরণ চক যারব না মারনে মূল। 

          যািা েুাঁচিবাে সাে িল রতা রোাঁিা, 

          যািা বুচেবাে রশর্ িরে রগল রবাো, 

          তবু রকন রিন সিংশেেনোরে 

             মরনে কথাচট নীেব মরন লুকাে রে॥ 

     

১৫৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

       কাাঁোরল তুচম রমারে েরলাবাসােই োরে— 

          চনচবে রবেনারত পুলক লারগ গারে॥ 

            রতামাে অচেসারে    যাব অগম-পারে 
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               িচলরত পরথ পরথ বািুক বযথা পারে॥ 

       পোরন বারি বাাঁচশ, নেরন বরি ধাো— 

          দুরেে মাধুেীরত কচেল চেশািাো। 

            সকলই চনরব রকরে,   চেরব না তবু রেরে— 

               মন সরে না রযরত, রফচলরল এচক োরে॥ 

     

১৫৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          আমাে   মরনে রকারণে বাইরে 

            িানলা েুরল ক্ষরণ ক্ষরণ িাই রে॥ 

             রকান্     অরনক েূরে    উোস সুরে 

               আোস রয কাে পাই রে— 

                   আরে-আরে নাই রে॥ 

            আমাে  দুই আাঁচে িল িাো, 

              রকান্ গগরন  রোাঁরি রকান্ সন্ধযাতাো। 

               কাে    োো আমাে    েুাঁরে রয যাে, 

                 কাাঁরপ হৃেে তাই রে— 

                   গুন্ গুচনরে গাই রে॥ 

     

১৫৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

         মুেপারন রিরে রেচে, েে িে মরন— 

         চফরেে চক রফে নাই বুচেব রকমরন॥ 
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            আসন চেরেচে পাচত,  মাচলকা রেরেচে গাাঁচথ, 

                চবফল িল চক তািা োচব েরন েরন॥ 

         রগাধূচললগরন পাচে চফরে আরস নীরে, 

         ধারন েো তেীোচন োরট এরস চেরে। 

             আরিা চক রোাঁিাে রশরর্  রফে চন আপন রেরশ।  

                 চবোমচবিীন তৃর্া জ্বরল চক নেরন॥ 

     

১৬০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

       স্বপরন রোাঁরি চেনু কী রমারি, িাগাে রবলা িল— 

          যাবাে আরগ রশর্ কথাচট রবারলা। 

                চফচেো রিরে এমন চকেু চেরো 

                রবেনা িরব পেমেমণীে— 

                আমাে মরন েচিরব চনেবচধ 

             চবোেেরন েরনক-তরে যচে  সিল আাঁচে রতাল॥ 

       চনরমর্িাো এ শুকতাো এমচন ঊর্াকারল 

          উচঠরব েূরে চবেিাকাশোরল। 

                েিনীরশরর্ এই-রয রশর্ কাাঁো 

                বীণাে তারে পচেল তািা বাাঁধা, 

                িাোরনা মচণ স্বপরন গাাঁথা েরব— 

          রি চবেচিণী, আপন িারত তরব  চবোেদ্বাে রোরলা॥  
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১৬১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

    চমলনোচত রপািারলা, বাচত রনোে রবলা এল— 

       ফুরলে পালা ফুোরল ডালা উিাে করে রফরলা॥ 

          স্মৃচতে েচব চমলারব যরব   বযথাে তাপ চকেু রতা েরব,  

             তা চনরে মরন চবিন েরন চবেিেীপ রজ্বরলা॥ 

    ফাল্গুরনে মাধবীলীলা কুঞ্জ চেল চেরে, 

       শিত্রবরন রবেনা তাচে মমষচেো চফরে। 

           িরেরে রশর্, তবুও বাচক  চকেু রতা গান চগরেচে োচে— 

              রসটুকু চনরে গুনগুচনরে সুরেে রেলা রেরলা॥ 

     

১৬২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          রি ক্ষচণরকে অচতচথ, 

              এরল েোরত কারে িাচিো 

                  েো রশফাচলে পথ বাচিো॥ 

          রকান্  অমোে  চবেচিণীরে  িাি চন চফরে, 

                কাে চবর্ারেে চশচশেনীরে   এরল নাচিো॥ 

              ওরগা অকরুণ, কী মাো িান, 

                  চমলনেরল চবেি আন। 

          িরলে পচথক আরলাকযারন  আাঁধাে-পারন 

              মনেুলারনা রমািনতারন  গান গাচিো॥ 
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১৬৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

      িাে অচতচথ, এেচন চক িল রতামাে যাবাে রবলা। 

      রেরো আমাে হৃেেতরল সাোোরতে আসন রমলা॥  

            এরসচেরল চদ্বধােরে 

                  চকেু বুচে িাবাে তরে, 

            নীেব রিারে সন্ধযারলারক রেোল চনরে কেরল রেলা॥  

      িানারল না গারনে োর্াে এরনচেরল রয েতযাশা। 

      শাোে আগাে বসল পাচে, েুরল রগল বাাঁধরত বাসা। 

            রেো িল, িে চন রিনা— 

                  েশ্ন চেল শুধারল না— 

            আপন মরনে আকাঙ্খারে আপচন রকন কেরল রিলা॥ 

     

১৬৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

            মুেোচন কে মচলন চবধুে যাবাে রবলা— 

            িাচন আচম িাচন, রস তব মধুে েরলে রেলা॥ 

               রগাপন চিহ্ন এাঁরক যারব তব েরথ— 

               িাচন তুচম তারে েুচলরব না রকারনামরত 

               যাে সারথ তব িল এক চেন চমলনরমলা॥ 

            িাচন আচম যরব আাঁচেিল েরে েরসে িারন 

            চমলরনে বীি অঙ্কুে ধরে নবীন োরণ। 

               েরন েরন এই চিেচবেরিে োন, 
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               েরন েরন এই েেরোমাঞ্চোন— 

            রতামাে েণরে সতয রসািারগ চমথযা রিলা॥ 

     

১৬৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

         ওরক  বাাঁচধচব রক রে,  িরব রয রেরে চেরত। 

           ওে  পথ রোরল রে  চবোেেিনীরত॥ 

   গগরন তাে রমেদুোে রোঁরপ   বুরকেই ধন বুরকরত চেল রিরপ, 

           েোতবারে রগল রস দ্বাে রকাঁরপ— 

               এল রয ডাক রোরেে োচগণীরত॥ 

           শীতল রিাক চবমল রিাক োণ, 

               হৃেরে রশাক োেুক তাে োন। 

   যা চেল চেরে শূরনয রস চমলারলা,  রস ফাাঁক চেরে আসুক তরব আরলা— 

           চবিরন বচস পূিাঞ্জচল োরলা 

               চশচশরে-েো রসাঁউচত-েো গীরত॥ 

     

১৬৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           সকালরবলাে আরলাে বারি চবোেবযথাে শেেবী— 

               আন্ বাাঁচশ রতাে, আে কচব॥ 

   চশচশেচশিে শেতোরত    চশউচলফুরলে গন্ধ-সারথ 

      গান রেরে যাস আকুল িাওোে, নাই যচে রোস নাই েচব॥ 

           এমন ঊর্া আসরব আবাে রসানাে েচঙন চেগরন্ত, 
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                 কুরিে দুল সীমরন্ত। 

   করপাতকূিনকরুণ োোে      শযামল রকামল মধুে মাোে 

           রতামাে গারনে নূপুেমুেে 

                      িাগরব আবাে এই েচব॥ 

     

১৬৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           রশর্ রবলাকাে রশরর্ে গারন 

               রোরেে রবলাে রবেন আরন॥ 

     তরুণ মুরেে করুণ িাচস   রগাধূচল-আরলাে উরঠরে োচস, 

               েথম বযথাে েথম বাাঁচশ 

           বারি চেগরন্ত কী সন্ধারন   রশরর্ে গারন॥ 

           আচি চেনারন্ত রমরেে মাো 

               রস আাঁচেপাতাে রফরলরে োো। 

           রেলাে রেলাে রয কথাোচন 

               রিারে রিারে রযত চবিচল িাচন 

                   রসই েোরতে নবীন বাণী 

           িরলরে োরতে স্বপন-পারন  রশরর্ে গারন॥ 

     

১৬৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   কাাঁোে সমে অল্প ওরে, রোলাে সমে বরড া। 

   যাবাে চেরন শুকরনা বকুল চমরথয কচেস িরড া॥ 
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            আগমনীে নারিে তারল  নতুন মুকুল নামল ডারল, 

            চনঠুে িাওোে পুোরনা ফুল ওই-রয পরড া-পরড া॥ 

   চেন্নবাাঁধন পান্থো যাে োোে পারন িরল, 

   কান্না তারেে েইল পরে শীণষ তৃরণে রকারল। 

          িীণষ পাতা উচেরে রফলা   রেল , কচব, রসই চশশুে রেলা— 

          নতুন গারন কাাঁিা সুরেে োরণে রবেী গরড া॥ 

     

১৬৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                  রকন রে এতই যাবাে ত্বো— 

          বসন্ত, রতাে িরেরে চক রোে গারনে েো॥ 

                     এেচন মাধবী  ফুোরলা চক সবই,  

                     বনোো গাে রশর্ শেেবী— 

                  চনল চক চবোে চশচথল কেবী বৃন্তেো॥ 

          এেচন রতামাে পীত উত্তেী চেরব চক রফরল 

                  তপ্ত চেরনে শুষ্ক তৃরণে আসন রমরল। 

                     চবোরেে পরথ িতাশ বকুল 

                     করপাতকূিরন িল রয আকুল, 

                  িেণপূিরন েোইরে ফুল  বসুন্ধো॥ 

     

১৭০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        িাচন,    িাচন িল যাবাে আরোিন— 
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               তবু পচথক, থারমা চকেুক্ষণ॥ 

               শ্রাবণগগন বাচে-েো, 

               কাননবীচথ োোে েো,  

               শুচন িরলে েরোেরে যূথীবরনে ফুল-েো ত্রিন॥ 

        রযরো—  যেন বােলরশরর্ে পাচে 

               পরথ পরথ উঠরব ডাচক। 

               চশউচলবরনে মধুে স্তরব 

               িাগরব শেতলক্ষ্মী যরব, 

     

১৭১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

         আমাে   যাবাে রবলাে চপেু ডারক 

         রোরেে আরলা রমরেে ফাাঁরক ফাাঁরক॥ 

             বােলোরতে উোস পাচে    ওরঠ ডাচক 

             বরনে রগাপন শারে শারে,   চপেু ডারক॥ 

         েো নেী োোে তরল   েুরট িরল— 

         রোাঁরি কারক, চপেু ডারক। 

             আমাে োরণে চেতে রস রক   রথরক রথরক 

             চবোেোরতে উতলারক   চপেু ডারক॥ 

     

১৭২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     রক বরল ‘যাও যাও’—  আমাে  যাওো রতা নে যাওো। 
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         টুটরব আগল বারে বারে  রতামাে দ্বারে, 

     লাগরব আমাে চফরে চফরে চফরে-আসাে িাওো॥ 

         োসাও আমাে োাঁটাে টারন    অকূল-পারন, 

     আবাে  রিাোে-িরল তীরেে তরল চফরে তেী বাওো॥ 

              পচথক আচম, পরথই বাসা— 

         আমাে   রযমন যাওো রতমচন আসা। 

              রোরেে আরলাে আমাে তাো 

                 রিাক-না িাো, 

     আবাে   জ্বলরব সাাঁরি আাঁধাে-মারে তাচে নীেব িাওো॥ 

     

১৭৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

 রকন আমাে পাগল করে যাস   ওরে   িরল-যাওোে েল। 

               আকারশ বে বাতাস উোস, পোন টরলামল॥ 

         েোততাো চেশািাো,   শেতরমরেে ক্ষচণক ধাো— 

     সো োঙাে রশর্ বীণারত তান লারগ িঞ্চল॥ 

 নাগরকশরেে েো রকশে ধুলাে সারথ চমতা।  

     রগাধূচল রস েক্ত-আরলাে জ্বারল আপন চিতা। 

        শীরতে িাওোে েোে পাতা,   আম লকী-বন মেণ-মাতা, 

            চবোেবাাঁচশে সুরে চবধুে সাাঁরেে চেগঞ্চল॥ 

     

১৭৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 
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        যচে  িল যাবাে ক্ষণ 

    তরব  যাও চেরে যাও রশরর্ে পেশন॥ 

        বারে বারে রযথাে আপন গারন   স্বপন োসাই েূরেে পারন,  

            মারে মারে রেরে রযরো শূনয বাতােন— 

        বরনে োরন্ত ওই মালতীলতা 

    করুণ গরন্ধ কে কী রগাপন কথা। 

        ওেই ডারল আে শ্রাবরণে পাচে  স্মেণোচন আনরব না চক, 

            আি-শ্রাবরণে সিল োোে চবেি চমলন— 

                আমারেে চবেি চমলন॥ 

     

১৭৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        ক্লান্ত বাাঁচশে রশর্ োচগণী বারি রশরর্ে োরত। 

        শুকরনা ফুরলে মালা এেন োও তুরল রমাে িারত॥ 

           সুেোচন ওই চনরে কারন   পাল তুরল চেই পারেে পারন,  

              শিত্রোরতে মচলন মালা েইরব আমাে সারথ॥ 

        পচথক আচম এরসচেরলম রতামাে বকুলতরল— 

        পথ আমারে ডাক চেরেরে, এেন যাব িরল। 

           েো যূথীে পাতাে রেরক   আমাে রবেন রগলম রেরে, 

              রকান্ ফাগুরন চমলরব রস-রয রতামাে রবেনারত॥ 

     

১৭৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 
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             কেন চেরল পোরে     স্বপরন বেণমালা, 

                    বযথাে মালা॥ 

         েোরত রেচে রিরগ     অরুণ রমরে 

             চবোেবাাঁশচে বারি অশ্রু-গালা॥ 

     রগাপরন এরস রগরল,     রেচে নাই আাঁচে রমরল। 

             আাঁধারে দুুঃেরডারে     বাাঁচধরল রমারে, 

                 েূর্ণ পোরল চবেিরবেন-োলা॥ 

     

১৭৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        যাবাে রবলা রশর্ কথাচট যাও বরল, 

        রকান্ োরন রয মন লুকারনা োও বরল॥ 

           িপল লীলা েলনােরে   রবেনোচন আোল করে, 

               রয বাণী তব িে চন বলা নাও বরল॥ 

        িাচসে বারণ রিরনে কত রের্কথা, 

        নেনিরল েরো রগা আচি রশর্ কথা। 

           িাে রে অচেমাচননী নােী,   চবেি িল চদ্বগুণ োেী 

               োরনে ডাচল চফোরে চনরত িাও বরল॥ 

     

১৭৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          িাচন তুচম চফরে আচসরব আবাে, িাচন। 

          তবু মরন মরন েরবাধ নাচি রয মাচন॥ 
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      চবোেলগরন ধচেো দুোে   তাই রতা রতামাে বচল বােবাে 

          ‘চফরে এরসা এরসা বনু্ধ আমাে’,   বাষ্পচবেল বাণী॥ 

              যাবাে রবলাে চকেু রমারে চেরো চেরো 

                 গারনে সুরেরত তব আশ্বাস চেে। 

          বনপথ যরব যারব রস ক্ষরণে   িেরতা বা চকেু েরব স্মেরণে, 

              তুচল লব রসই তব িেরণে   েচলত কুসুমোচন॥ 

     

১৭৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   না রে, না রে,   েে কেব না   চবোেরবেনারে। 

               আপন সুধা চেরে   েরে রেব তারে॥ 

   রিারেে িরল রস রয নবীন েরব,    ধযারনে মচণমালাে গাাঁথা িরব, 

                  পেব বুরকে িারে॥ 

   নেন িরত তুচম আসরব োরণ,     চমলরব রতামাে বাণী আমাে গারন। 

   চবেিবযথাে চবধুে চেরন         দুরেে আরলাে রতামাে রনব চিরন 

                এ রমাে সাধনা রে॥ 

     

১৮০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        রতাে  োরণে েস রতা শুচকরে রগল ওরে। 

        তরব মেণেরস রন রপোলা েরে॥ 
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   রস রয   চিতাে আগুন গাচলরে োলা,   সব জ্বলরনে রমটাে জ্বালা— 

   সব   শূনযরক রস অট্টরিরস রেে রয েচঙন করে॥ 

        রতাে   সূযষ চেল গিন রমরেে মারে, 

        রতাে চেন মরেরে অকারিেই কারি। 

   তরব  আসুক-না রসই চতচমে-োচত   লুচপ্তরনশাে িেম সাচথ— 

     

১৮১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        মেণ রে,      তুাঁহুাঁ মম শযামসমন। 

        রমেবেণ তুে, রমেিটিূট, 

        েক্তকমলকে, েক্ত-অধেপুট, 

        তাপচবরমািন করুণ রকাে তব 

           মৃতুয-অমৃত করে োন॥ 

               আকুল োধা-চেে অচত িেিে, 

               েেই নেনেউ অনুেন েেেে— 

               তুাঁহুাঁ মম মাধব, তুাঁহুাঁ মম রোসে, 

                  তুাঁহুাঁ মম তাপ েুিাও। 

                  মেণ তু আও রে আও। 

 

        েুিপারশ তব লি সরম্বাধচে, 

        আাঁচেপাত মেু রেি তু রোধচে, 

        রকাে- উপে তুে রোেচে রোেচে 

            নীে েেব সব রেি। 

 

https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6599
https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6585
http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    প্রেম    ।         গান 

 103 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

               তুাঁহুাঁ নচি চবসেচব, তুাঁহুাঁ নচি রোেচব, 

               োধাহৃেে তু কবহুাঁ ন রতােচব, 

               চিে-চিে োেচব অনুচেন অনুেন— 

                  অতুলন রতাাঁিাে রলি। 

 

        গগন সেন অব, চতচমেমগন েব, 

        তচেতিচকত অচত, রোে রমেেব, 

        শালতালতরু সেে- তবধ সব— 

            পন্থ চবিন অচত রোে। 

 

               একচল যাওব তুে অচেসারে, 

               তুাঁহুাঁ মম চেেতম, চক ফল চবিারে— 

               েেবাধা সব অেে মূচতষ ধচে 

                       পন্থ রেোেব রমাে।  

               োনু েরন, ‘অচে োধা, চেরে চেরে 

                  িঞ্চল চিত্ত রতািাচে। 

               িীবনবলে মেণ-অচধক রসা, 

                  অব তুাঁহুাঁ রেে চবিাচে।’  

     

১৮২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          উতল িাওো লাগল আমাে গারনে তেণীরত। 

                  রোলা লারগ রোলা লারগ 

             রতামাে     িঞ্চল ওই নারিে লিেীরত॥ 
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          যচে কারট েচশ,     িাল     পরে েচস, 

               যচে রেউ ওরঠ উচ্ছ্বচস, 

             সম্মুরেরত মেণ যচে িারগ, 

          কচে রন েে— রনবই তারে, রনবই তারে চিরত॥ 

     

১৮৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

    না না না,   ডাকব না, ডাকব না অমন করে বাইরে রথরক। 

 পাচে যচে অন্তরে তাে ডাক পাঠাব, আনব রডরক॥ 

    রেবাে বযথা বারি আমাে বুরকে তরল, 

        রনবাে মানুর্ িাচন রন রতা রকাথাে িরল— 

              এই   রেওো-রনওোে চমলন আমাে েটারব রক॥ 

         চমলরব না চক রমাে রবেনা তাে রবেনারত— 

            গোধাো চমশরব নচক কারলা যমুনারত। 

               আপচন চক সুে উঠল রবরি 

                  আপনা িরত এরসরে রয— 

                     রগল যেন আশাে বিন রগরে রেরে॥ 

     

১৮৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

    রতাো      রয যা বচলস োই,     আমাে     রসানাে িচেণ িাই।  

           ও রসই   মরনািেণ িপলিেণ রসানাে িচেণ িাই॥  

    রস-রয   িমরক রবোে, েৃচি এোে, যাে না তারে বাাঁধা। 
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    রস-রয   নাগাল রপরল পালাে রঠরল, লাগাে রিারে ধাাঁো। 

    আচম    েুটব চপরে চমরে-চমরে পাই বা নাচি পাই— 

    আচম    আপন- মরন মারঠ বরন উধাও িরে ধাই॥ 

    রতাো    পাবাে চিচনস িারট চকচনস, োচেস েরে েরে— 

    যারে     যাে না পাওো তাচে িাওো লাগল রকন রমারে। 

    আমাে    যা চেল তা রগল েুরি যা রনই তাে রোাঁরক— 

    আমাে    ফুরোে পুাঁচি, োচবস বুচে মচে তাচে রশারক? 

    ওরে,     আচে সুরে িাসযমুরে, দুুঃে আমাে নাই। 

    আচম     আপন-মরন মারঠ বরন উধাও িরে ধাই॥ 

     

১৮৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                  ও আমাে ধযারনেই ধন, 

            রতামাে  হৃেরে রোলাে রয িাচস রোেন॥ 

    আরস বসন্ত, রফারট বকুল,        কুরঞ্জ পূচণষমািাাঁে রিরস আকুল— 

               তাো      রতামাে েুাঁরি না পাে, 

            োরণে মারে আে রগাপন স্বপন॥ 

           আাঁচেরে ফাাঁচক োও, এচক ধাো। 

               অশ্রুিরল তারে কে সাো। 

    গন্ধ আরস, রকন রেচে রন মালা। পারেে ধ্বচন শুচন পথ চনোলা। 

               রবলা রয যাে, ফুল রয শুকাে— 
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১৮৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     িাে রে,     ওরে যাে না চক িানা। 

        নেন ওরে েুাঁরি রবোে,    পাে না চঠকানা॥ 

            অলে পরথই যাওো আসা,    শুচন িেণধ্বচনে োর্া— 

                  গরন্ধ শুধু িাওোে িাওোে     েইল চনশানা॥ 

     রকমন করে িানাই তারে 

         বরস আচে পরথে ধারে। 

             োরণ এল সন্ধযারবলা     আরলাে োোে েচঙন রেলা— 

                  েরে-পো বকুলেরল চবোে চবোনা॥ 

     

১৮৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     ওরি   সুিে, মম গৃরি আচি পেরমাৎসব-োচত। 

         রেরেচে কনকমচিরে কমলাসন পাচত। 

             তুচম   এস হৃরে এস,  হৃচেবলে হৃেরেশ, 

             মম   অশ্রুরনরত্র কে বচের্ন করুণ িাসযোচত॥ 

     তব  করি চেব মালা,   চেব   িেরণ ফুলডালা— 

         আচম     সকল কুঞ্জকানন চফচে এরনচে যূথী িাচত। 

            তব পেতললীনা   আচম   বািাব স্বণষবীণা— 

            বেণ কচেো লব রতামারে মম মানাসসাচথ॥ 
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১৮৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        রক আমারে রযন এরনরে ডাচকো, এরসচে েুরল। 

        তবু একবাে িাও মুেপারন নেন তুরল। 

    রেচে ও নেরন চনরমরর্ে তরে   রস চেরনে োো পরে চক না পরে,  

            সিল আরবরগ আাঁচেপাতা-দুচট পরে চক েুরল। 

            ক্ষরণরকে তরে েুল োঙারো না, এরসচে েুরল॥ 

        বযথা চেরে করব কথা করেচেরল পরে না মরন, 

        েূরে রথরক করব চফরে চগরেচেরল নাই স্মেরণ। 

    শুধু মন পরে িাচসমুেোচন,   লারি বারধা-বারধা রসািারগে বাণী, 

            মরন পরে রসই হৃেে-উোস নেনকূরল। 

            তুচম রয েুরলে েুরল রগচে, তাই এরসচে েুরল॥ 

        কানরনে ফুল এো রতা রোরল চন, আমো েুচল। 

        এই রতা ফুরটরে পাতাে পাতাে কাচমনীগুচল। 

    িাাঁপা রকাথা িরত এরনরে ধচেো   অরুণচকেণ রকামল কচেো, 

            বকুল েচেো মচেবারে িাে কািাে িুরল। 

            রকি রোরল রকউ রোরল না রয, তাই এরসচে েুরল॥ 

        এমন কচেো রকমরন কাচটরব মাধবীোচত। 

        েচেনবাতারস রকি নাচি পারশ সারথে সাচথ। 

    িাচেচেক িরত বাাঁচশ রশানা যাে, সুরে আরে যাো তাো গান গাে— 

            আকুল বাতারস, মচেে সুবারস, চবকি ফুরল, 

            এেরনা চক রকাঁরে িাচিরব না রকউ  আচসরল েুরল॥ 
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১৮৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

রসচেন দুিরন দুরলচেনু বরন, ফুলরডারে বাাঁধা েুলনা। 

     

১৯০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

       রসই োরলা রসই োরলা, আমারে না িে না িান। 

       েূরে চগরে নে দুুঃে রেরব, কারে রকন লারি লািারনা॥ 

   রমাে বসরন্ত রলরগরে রতা সুে,   রবণুবনোো িরেরে মধুে— 

           থাক্ -না এমচন গরন্ধ-চবধুে চমলনকুঞ্জ সািারনা॥ 

       রগাপরন রেরেচে রতামাে বযাকুল নেরন োরবে রেলা। 

       উতল আাঁিল, এরলারথরলা িুল, রেরেচে েরেে রবলা। 

   রতামারত আমারত িে চন রয কথা   মরমষ আমাে আরে রস বােতা— 

           না-বলা বাণীে চনরে আকুলতা আমাে বাাঁচশচট বািারনা॥ 

     

১৯১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   কারে যরব চেল পারশ িল না যাওো, 

        িরল যরব রগল তাচে লাচগল িাওো॥ 

                যরব োরট চেল রনরে   তারে রেচে নাই রিরে, 

                    েূে িরত শুচন ররারত তেণী-বাওো॥ 

   রযোরন িল না রেলা রস রেলােরে 

https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6599
https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6585
http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    প্রেম    ।         গান 

 109 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

        আচি চনচশচেন মন রকমন করে। 

               িাোরনা চেরনে োর্া  স্বরপ্ন আচি বাাঁরধ বাসা, 

                  আি শুধু আাঁচেিরল চপেরন িাওো॥ 

     

১৯২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   আমাে      োরণে ’পরে িরল রগল রক 

   বসরন্তে     বাতাসটুকুে মরতা। 

   রস রয     েুাঁরে রগল, নুরে রগল রে— 

   ফুল       ফুচটরে রগল শত শত। 

   রস        িরল রগল, বরল রগল না— রস  রকাথাে রগল চফরে এল না। 

   রস        রযরত রযরত রিরে রগল,   কী রযন রগরে রগল— 

   তাই       আপন-মরন বরস আচে কুসুমবরনরত। 

   রস        রেউরেে মরতা রেরস রগরে,   িাাঁরেে আরলাে রেরশ রগরে, 

             রযোন চেরে রিরস রগরে  িাচস তাে  রেরে রগরে রে— 

             মরন িল, আাঁচেে রকারণ   আমাে রযন রডরক রগরে রস। 

   আচম       রকাথাে যাব, রকাথাে যাব, োবরতচে তাই একলা বরস। 

   রস        িাাঁরেে রিারে বুচলরে রগল েুরমে রোে। 

   রস        োরণে রকাথাে দুচলরে রগল ফুরলে রডাে। 

             কুসুমবরনে উপে চেরে কী কথা রস বরল রগল, 

             ফুরলে গন্ধ পাগল িরে সরে তাচে িরল রগল। 

             হৃেে আমাে আকুল িল,   নেন আমাে মুরে এল রে— 

             রকাথা চেরে রকাথাে রগল রস॥ 
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১৯৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

             মরন েরে রগল মরনে কথা— 

             শুধু রিারেে িল, োরণে বযথা॥ 

 মরন কচে দুচট কথা ব’রল যাই,   রকন   মুরেে পারন রিরে িরল যাই। 

 রস যচে িারি মচে রয তারি,   রকন মুরে আরস আাঁচেে পাতা॥ 

 ম্লানমুরে, সেী, রস রয িরল যাে— ও তারে চফোরে রডরক চনরে আে।  

 বুচেল না রস রয রকাঁরে রগল— ধুলাে লুটাইল হৃেেলতা॥ 

     

১৯৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        ওরগা আমাে চিে-অরিনা পেরেশী, 

        ক্ষণতরে এরসচেরল চনিষন চনকুঞ্জ িরত চকরসে আিবারন॥ 

               রয কথা বরলচেরল োর্া বুচে নাই তাে, 

               আোস তাচে হৃেরে বাচিরে সো 

               রযন কািাে বাাঁচশে মরনারমারিান সুরে॥ 

        েোরত একা বরস রগাঁরথচেনু মালা, 

        চেল পরে তৃণতরল অরশাকবরন। 

               চেনরশরর্ চফরে এরস পাই চন তারে, 

               তুচমও রকাথা রগে িরল— 

               রবলা রগল, িল না আে রেো॥ 
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১৯৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     রকাথা িরত শুনরত রযন পাই— 

        আকারশ আকারশ বরল ‘যাই’ ॥  

            পাতাে পাতাে োরস োরস  রিরগ ওরঠ েীেষশ্বারস 

               ‘িাে, তাো নাই, তাো নাই’ ॥ 

     কত চেরনে কত বযথা     িাওোে েোে বযাকুলতা। 

            িরল যাওোে পথ রয চেরক   রস চেক-পারন অচনচমরে 

                 আি চফরে িাই, চফরে িাই॥ 

     

১৯৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     পান্থপাচেে চেক্ত কুলাে বরনে রগাপন ডারল 

     কান রপরত ওই তাচকরে আরে পাতাে অন্তোরল॥ 

             বাসাে-রফো ডানাে শব্দ   চনুঃরশরর্ সব িল স্তব্ধ,  

             সন্ধযাতাোে িাগল মন্ত্র চেরনে চবোে-কারল॥ 

     িন্দ্র চেল রোমাচঞ্চো তেে চসনু্ধে, 

     বনচ্ছাোে েরন্ধে্ে েরন্ধে্ে লাগল আরলাে সুে। 

             সুচপ্তচবিীন শূনযতা রয  সাো েিে বরক্ষ বারি 

             োরতে িাওোে মমষচেত রবণুশাোে ডারল॥ 
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১৯৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

             বারি করুণ সুরে     িাে েূরে 

               তব িেণতলিুচম্বত পন্থবীণা। 

                 এ মম পান্থচিত িঞ্চল 

                    িাচন না কী উরদ্দরশ॥ 

                 যূথীগন্ধ অশান্ত সমীরে 

                    ধাে উতলা উচ্ছারস, 

                 রতমচন চিত্ত উোসী রে 

                    চনোরুণ চবরচ্ছরেে চনশীরথ॥ 

     

১৯৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        িীবরন পেম লগন  রকারো না রিলা, 

               রকারো না রিলা রি গেচবচন। 

        বৃথাই কাচটরব রবলা,  সাে িরব রয রেলা, 

        সুধাে িারট ফুোরব চবচকচকচন  রি গেচবচন॥ 

           মরনে মানুর্ লুচকরে আরস,  োাঁোে পারশ,  িাে 

           রিরস িরল যাে রিাোে-িরল,  োচসরে রেলা— 

        দুলষে ধরন দুুঃরেে পরণ লও রগা চিচন  রি গেচবচন॥ 

           ফাগুন যেন যারব রগা চনরে  ফুরলে ডালা 

        কী চেরে তেন গাাঁচথরব রতামাে  বেণমালা 

                       রি চবেচিণী। 
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              বািরব বাাঁচশ েূরেে িাওোে, 

             রিারেে িরল শূরনয িাওোে  কাটরব েিে— 

        বািরব বুরক চবোেপরথে িেণ রফলা  চেনযাচমনী 

                       রি গেচবচন॥ 

     

১৯৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     সেী,   রেরে যা এবাে এল সমে। 

         আে চবলম্ব নে, নে, নে॥ 

              কারে এল রবলা,   মেণ-বাাঁিরনেই রেলা, 

                       েুচিল সিংশে। 

                   আে চবলম্ব নে॥ 

             বাাঁধন চোঁচ েল তেী, 

     িঠাৎ েচেন-িাওোে-িাওোে   পাল উচঠল েচে। 

         রেউ উরঠরে ওই রেরপ,   ও রয   িাল রগল তাে রকাঁরপ, 

                    েূচণষিরল ডুরব রগল সকল লজ্জ েে॥ 

     

২০০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          আচম আশাে আশাে থাচক।  

      আমাে তৃচর্ত আকুল আাঁচে॥ 
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              েুরম-িাগেরণ-রমশা   োরণ স্বপরনে রনশা— 

                     েূে চেগরন্ত রিরে কািারে ডাচক॥ 

           বরন বরন করে কানাকাচন  অশ্রুত বাণী, 

                   কী গারি পাচে। 

           কী কব না পাই োর্া,   রমাে  িীবন েচঙন কুোশা 

     

২০১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আমাে     চনচেল েুবন িাোরলম আচম রয। 

            চবশ্ববীণাে োচগণী যাে থাচম রয॥ 

               গৃিিাো হৃেে িাে   আরলািাো পরথ ধাে, 

                   গিন চতচমেগুিাতরল যাই নাচম রয॥ 

            রতামাচে নেরন সন্ধযাতাোে আরলা 

     আমাে পরথে অন্ধকারে জ্বারলা জ্বারলা। 

            মেীচিকাে  চপরে  চপরে   তৃষ্ণাতপ্ত েিে রকরটরে চমরে, 

                          চেন-অবসারন 

              রতামাচে হৃেরে শ্রান্ত পান্থ   অমৃততীথষগামী রয॥ 

     

২০২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     না না,   েুল রকারো না রগা, েুল রকারো না, 

                   েুল রকারো না োরলাবাসাে। 

         েুলারো না, েুলারো না, েুলারো না চনষ ফল আশাে॥ 
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     চবরচ্ছেদুুঃে চনরে আচম থাচক,     রেে না রস ফাাঁচক, 

                       পচেচিত আচম তাচে োর্াে॥ 

             েোে েরল তুচম রিারো না চনেে। 

         হৃেে চেরত রিরে রেরঙা না হৃেে। 

             রেরো না লুব্ধ করে,     মেরণে বাাঁচশরত মুগ্ধ করে 

                   রটরন চনরে রযরো না সবষনাশাে॥ 

     

২০৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     েুল করেচেনু, েুল রেরঙরে। 

             রিরগচে, রিরনচে— আে  েুল নে, েুল নে॥ 

         মাোে চপরে চপরে  চফরেচে, রিরনচে স্বপনসম সব চমরে— 

             চবাঁরধরে কাাঁটা োরণ—এ রতা  ফুল নে, ফুল নে॥ 

             োরলাবাসা রিলা কচেব না, 

         রেলা কচেব না চনরে মন— রিলা কচেব না। 

             তব হৃেরে সেী, আশ্রে মাচগ। 

                 অতল সাগে সিংসারে এ রতা  কূল নে, কূল নে॥ 

     

২০৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     রডরকা না আমারে,  রডরকা না, রডরকা না। 

         িরল রয এরসরে  মরন তারে রেরো না॥ 

     আমাে রবেনা আচম চনরে এরসচে, 
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         মূলয নাচি িাই রয োরলারবরসচে, 

            কৃপাকণা চেরে   আাঁচেরকারণ চফরে রেরো না॥ 

     আমাে দুুঃেরিাোরেে িলররারত 

         চনরে যারব রমারে সব লাঞ্ছনা িরত। 

            েূরে যাব যরব সরে  তেন চিচনরব রমারে— 

                আি অবরিলা েলনা চেরে রেরকা না॥ 

     

২০৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

            রয চেল আমাে স্বপনিাচেণী 

                তারে     বুচেরত পাচে চন। 

                    চেন িরল রগরে েুাঁচিরত েুাঁচিরত॥ 

          শুেেরন কারে ডাচকরল, 

             লজ্জা আমাে োচকরল রগা, 

                   রতামারে     সিরি রপরেচে বুচেরত॥ 

  রক রমারে চফোরব অনােরে, 

      রক রমারে ডাচকরব কারে 

          কািাে রেরমে রবেনাে     আমাে মূলয আরে, 

             এ চনেন্তে সিংশরে িাে পাচে রন যুচেরত— 

                 আচম     রতামারেই শুধু রপরেচে বুচেরত॥ 

     

২০৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 
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              িাে িতোচগনী, 

          ররারত বৃথা রগল রেরস— 

                  কূরল তেী লারগ চন, লারগ চন॥ 

   কাটাচল রবলা বীণারত সুে রবাঁরধ,   কচঠন টারন উঠল রকাঁরে, 

                      চেন্ন তারে রথরম রগল রয োচগণী॥ 

              এই পরথে ধারে এরস 

          রডরক রগরে রতারে রস। 

              চফোরে চেচল তারে   রুদ্ধদ্বারে— 

          বুক জ্বরল রগল রগা,     ক্ষমা তবু ও রকন মাচগ চন॥ 

     

২০৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           রকান্ রস েরেে েুল 

             েচেরে চেল ফুল, 

   েথম রযমচন তরুণ মাধুেী রমরলচেল এ মুকুল,   িাে রে॥ 

                     নব েোরতে তাো 

                 সন্ধযারবলাে িরেরে পথিাো। 

       অমোবতীে   সুেযুবতীে   এ চেল কারনে দুল, িাে রে॥ 

           এ রয   মুকুটরশাোে ধন। 

   িাে রগা েেেী   রকি থাক যচে   চশরে োও পেশন। 

             এ চক ররারত যারব রেরস—েূে েোিীন রেরশ 

                   রকান্ োরন পারব কূল,   িাে রে॥ 
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২০৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           চে চে, মচে লারি, মচে লারি— 

       রক সািারল রমারে চমরে সারি।   িাে॥ 

             চবধাতাে চনষ্ঠুে চবদ্রূরপ   চনরে এল িুপ িুরপ 

                রমারে   রতামারেে দুিরনে মারে॥ 

       আচম নাই, আচম নাই—     আেচেণী লরিা তব ঠাাঁই 

           রযথা তব আসন চবোরি।   িাে॥ 

     

২০৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

    শুে চমলনলগরন বািুক বাাঁচশ, 

        রমেমুক্ত গগরন িাগুক িাচস॥ 

            কত দুরে কত েূরে েূরে   আাঁধােসাগে েুরে েুরে 

                  রসানাে তেী তীরে এল োচস। 

                     পূচণষমা-আকারশ িাগুক িাচস॥ 

    ওরগা  পুেবালা 

        আরনা সাচিরে বেণডালা, 

           যুগলচমলনমরিাৎসরব   শুে শঙ্খেরব 

              বসরন্তে আনি োও উচ্ছ্বাচস। 

                  পূচণষমা-আকারশ িাগুক িাচস॥ 
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২১০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আে নরি, আে নরি— 

         বসন্তবাতাস রকন আে শুষ্ক কফুল বরি॥ 

               লি রগল বরে   সকল আশা লরে, 

           এ রকান্ েেীপ জ্বাল,   এ রয বক্ষ আমাে েরি॥ 

         কানন মরু িল, 

     আি এই সন্ধযা-অন্ধকারে রসথাে কী ফুল রতাল। 

             কািাে োগয িরত বেণমালা িেণ কে,  

                  োঙা ডাচল েে— 

         চমলনমালাে  কণ্টকোে করি চক আে সরি॥ 

     

২১১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          চেিন্ন চশকল পারে চনরে ওরে পাচে, 

              যা উরে, যা উরে, যা রে একাকী॥ 

        বািরব রতাে পারে রসই বন্ধ,   পাোরত পাচব আনি, 

            চেশািাো রমে রয রগল ডাচক॥ 

   চনমষল দুুঃে রয রসই রতা মুচক্ত   চনমষল শূরনযে রেরম— 

      আত্মচবেম্বনা োরুণ লজ্জা,  চনুঃরশরর্ যাক রস রথরম। 

          দুোশাে রয মোবাাঁিাে  এত চেন চেচল রতাে োাঁিাে 

                     ধূচলতরল তারে যাচব োচে॥ 
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২১২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   যাক চোঁরে, যাক চোঁরে যাক   চমথযাে িাল। 

      দুুঃরেে েসারে এল আচি   মুচক্তে কাল॥ 

         এই োরলা ওরগা এই োরলা   চবরচ্ছেবচহ্নচশোে আরলা, 

             চনষ্ঠুে সতয করুক বেোন— 

               েুরি যাক েলনাে অন্তোল॥ 

   যাও চেে, যাও তুচম  যাও িেেরথ— 

      বাধা চেব না পরথ। 

         চবোে রনবাে আরগ   মন তব স্বপ্ন িরত রযন িারগ— 

             চনমষল রিাক রিাক সব িঞ্জাল॥ 

     

২১৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   দুুঃরেে যজ্ঞ-অনল-জ্বলরন িরে রয রেম 

          েীপ্ত রস রিম, 

      চনতয রস চনুঃসিংশে,  

          রগৌেব তাে অক্ষে॥ 

              দুোকাঙ্খাে পেপারে   চবেিতীরথষ করে বাস 

                 রযথা জ্বরল কু্ষব্ধ রিামাচিচশোে   চিেননোশ— 

                     তৃষ্ণাোিনমুক্ত  অনুচেন অমচলন েে। 

                 রগৌেব তাে অক্ষে॥ 

              অশ্রু- উৎস -িল-িারন   তাপস রিযাচতমষে 
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          আপনারে আহুচত-োরন  িল রস মৃতুযঞ্জে। 

                রগৌেব তাে অক্ষে॥ 

     

২১৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          আমাে   মন রকমন করে— 

    রক িারন, রক িারন, রক িারন কািাে তরে॥ 

              অলে পরথে পাচে রগল ডাচক, 

                  রগল ডাচক সুেূে চেগন্তরে॥ 

          োবনারে রমাে ধাওোে 

    সাগেপারেে িাওোে িাওোে িাওোে। 

                  স্বপনবলাকা   রমরলরে ওই পাো, 

               আমাে     রবাঁরধরে রক রসানাে চপঞ্জরে  েরে॥ 

     

২১৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     রগাপন কথাচট েরব না রগাপরন, 

         উচঠল ফুচটো নীেব নেরন। 

             না না না,   েরব না রগাপরন॥ 

                        চবেল িাচসরত 

                            বাচিল বাাঁচশরত, 

                   স্ফুচেল অধরে চনেৃত স্বপরন। 

                       না না না,   েরব না রগাপরন॥ 
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         মধুপ গুঞ্জচেল, 

     মধুে রবেনাে আরলাকচপোসী 

         অরশাক মুঞ্জচেল। 

                       হৃেেশতেল 

                           কচেরে টলমল 

                    অরুণ েোরত করুণ তপরন। 

                          না না না,   েরব না রগাপরন॥ 

     

২১৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     বরলা সেী, বরলা তাচে নাম 

         আমাে কারন কারন। 

     রয নাম বারি রতামাে োরণে বীণাে 

         তারন তারন॥ 

               বসন্তবাতারস বনবীচথকাে 

                       রস নাম চমরল যারব 

               চবেিীচবিেকলগীচতকাে। 

                     রস নাম মধুে িরব রয বকুলঘ্রারণ॥ 

         নািে সেীরেে মুরে মুরে 

     রস নাম রোলা োরব সরকৌতুরক। 

         পূচণষমাোরত একা যরব 

              অকােরণ মন উতলা িরব 

                   রস নাম শুনাইব গারন গারন॥ 
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২১৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     অিানা সুে রক চেরয যাে কারন কারন। 

     োবনা আমাে রেরস যাে গারন গারন॥ 

           চবস্মৃত িরেে োোরলারক   িাচেরে যাওো বীণাে রশারক 

           ফাগুন-িাওোে রকাঁরে চফরে পথিাো োচগণী। 

                  রকান্ বসরন্তে চমলনোরত তাোে পারন 

                  োবনা আমাে যাে রেরস যাে গারন গারন॥ 

     

২১৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        ধো রস রয রেে নাই, রেে নাই, 

            যারে আচম আপনারে সাঁচপরত িাই। 

                রকাথা রস রয আরে সরোপরন 

                    েচতচেন শত তুরচ্ছে আোরল আোরল। 

             এরসা মম সাথষক স্বপ্ন, 

                  করো মম রযৌবন সুিে, 

                        েচক্ষণবােু আরনা পুষ্পবরন। 

        েুিাও চবর্ারেে কুরিচলকা, 

           নব োণমরন্ত্রে আরনা বাণী। 

               চপপাচসত িীবরনে কু্ষব্ধ আশা 

                  আাঁধারে আাঁধারে রোাঁরি োর্া 

                      শূরনয পথিাো পবরনে েরি, 
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                         েরে-পো বকুরলে গরন্ধ॥ 

     

২১৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          রকান্ বাাঁধরনে গ্রচন্থ বাাঁচধল দুই অিানারে 

                  এ কী সিংশরেেই অন্ধকারে। 

              চেশািাো িাওোে তেেরোলাে 

                  চমলনতেণীোচন ধাে রে 

                       রকান্ চবরচ্ছরেে পারে॥ 

     

২২০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   ওরগা   চকরশাে, আচি রতামাে দ্বারে   পোন মম িারগ। 

         নবীন করব কচেরব তারে   েচঙন তব োরগ॥ 

   োবনাগুচল বাাঁধনরোলা  েচিো চেরব রতামাে রোলা, 

       োাঁচেরো আচস রি োরব-রোলা আমাে আাঁচে-আরগ॥ 

 

       রোরলে নারি বুচে রগা আে অমোবতীপুরে— 

           বািাও রবণু বুরকে কারে, বািাও বণু েূরে। 

              শেম েে সকচল রতযরি  মাধবী তাই আচসল রসরি— 

                 শুধাে শুধু, ‘বািাে রক রয মধুে মধুসুরে।’  
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              গগরন শুচন এচক এ কথা, কানরন কী রয রেচে। 

                 এচক চমলন িঞ্চলতা, চবেিবযথা এচক। 

 

       আাঁিল কাাঁরপ ধোে বুরক,  কী িাচন তািা সুরে না দুরে— 

           ধচেরত যারে না পারে তারে স্বপরন রেচেরে চক। 

                 লাচগল রোল িরল িরল,  িাচগল রোল বরন বরন— 

             রসািাচগনীে হৃেেতরল চবেচিণীে মরন মরন। 

                মধুে রমারে চবধুে করে  সুেূে তাে রবণুে স্বরে, 

                    চনচেল চিো চকরসে তরে দুচলরে অকােরণ। 

 

   আরনা রগা আরনা েচেো ডাচল কেবীমালা লরে, 

      আরনা রগা আরনা সািারে থাচল রকামল চকশলরে। 

         এরসা রগা পীত বসরন সাচি,  রকারলরত বীণা  উঠুক বাচি, 

            ধযারনরত আে গারনরত আচি যাচমনী যাক বরে। 

 

         এরসা রগা এরসা রোচিলাসী বাণীরত রমাে রোরলা, 

            েরি রমাে িচকরত আচস মাচতরে তারে রতারলা। 

                অরনক চেন বুরকে কারে  েরসে ররাত থমচক আরে, 

                   নাচিরব আচি রতামাে নারি সমে তাচে িল॥ 

     

২২১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        তুচম  রকান্ োঙরনে পরথ এরল সুপ্তোরত। 

     আমাে  োঙল যা তাই ধনয িল িেণপারত॥ 
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        আচম     োেব রগাঁরথ তারে     েক্তমচণে িারে, 

           বরক্ষ দুচলরব রগাপরন চনেৃত রবেনারত॥ 

     তুচম  রকারল চনরেচেরল রসতাে,  মীে চেরল চনষ্ঠুে করে— 

        চেন্ন যরব িল তাে  রফরল রগরল েূচম-’পরে। 

           নীেব তািাচে গান     আচম    তাই িাচন রতামাচে োন— 

           রফরে রস ফাল্গুন-িাওোে-িাওোে   সুেিাো মূেষনারত॥ 

     

২২২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আচম  রতামাে সরে রবাঁরধচে আমাে োণ   সুরেে বাাঁধরন— 

         তুচম িান না, আচম রতামারে রপরেচে  অিানা সাধরন॥  

             রস সাধনাে   চমচশো   যাে   বকুলগন্ধ, 

                 রস সাধনাে চমচলো যাে কচবে েি— 

                     তুচম িান না, রেরক রেরেচে রতামাে নাম 

                         েচঙন োোে আচ্ছােরন॥ 

          রতামাে অরূপ মূচতষোচন 

     ফাল্গুরনে আরলারত বসাই আচন। 

                 বাাঁশচে বািাই লচলত-বসরন্ত,   সুেূে চেগরন্ত 

                     রসানাে আোে কাাঁরপ তব উত্তেী 

                         গারনে তারনে রস উোেরন॥ 

     

২২৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 
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        এই   উোসী িাওোে পরথ পরথ   মুকুলগুচল েরে; 

     আচম  কুচেরে চনরেচে,   রতামাে   িেরণ চেরেচে— 

                লরিা লরিা করুণ করে॥ 

            যেন যাব িরল     ওো     ফুটরব রতামাে রকারল, 

          রতামাে  মালা গাাঁথাে আঙুলগুচল  মধুে রবেনেরে 

                   রযন  আমাে স্মেণ করে॥ 

     বউকথাকও তন্দ্রািাো     চবফল বযথাে ডাক চেরে িে সাো 

            আচি চবরোে োরত। 

     দুিরনে কানাকাচন কথা,    দুিরনে  চমলনচবিবলতা, 

        রিযাৎিাধাোে যাে রেরস যাে  রোরলে পূচণষমারত। 

          এই   আোসগুচল পেরব মালাে গাাঁথা  কালরক চেরনে তরে 

                     রতামাে   অলস চদ্বেিরে॥ 

     

২২৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     বসন্ত রস যাে রয রিরস, যাবাে কারল 

     রশর্ কুসুরমে পেশ োরে বরনে োরল॥ 

       রতমচন তুচম যারব িাচন,   সরে যারব িাচসোচন— 

         অলক িরত পেরব অরশাক চবোে-থারল॥ 

     েইব একা োসন-রেলাে নেীে তরট, 

     রবেনািীন মুরেে েচব স্মৃচতে পরট— 

          অবসারনে অস্ত-আরলা   রতামাে সাচথ, রসই রতা োরলা— 

              োো রস থাক্ চমলনরশরর্ে অন্তোরল॥ 
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২২৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   মম দুুঃরেে সাধন   যরব কচেনু চনরবেন   তব িেণতরল, 

       শুেলগন রগল িরল, 

          রেরমে অচেরর্ক রকন িল না তব নেনিরল॥ 

   েরসে ধাো নাচমল না,    চবেরি তারপে চেরন ফুল রগল শুকারে— 

             মালা পোরনা িল না তব গরল॥ 

   মরন িরেচেল রেরেচেনু করুণা তব আাঁচেচনরমরর্, 

                 রগল রস রেরস। 

       যচে  চেরত রবেনাে োন আপচন রপরত তারে চফরে 

                    অমৃতফরল॥ 

     

২২৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        বাণী রমাে নাচি, 

           স্তব্ধ হৃেে চবোরে িাচিরত শুধু িাচন॥ 

               আচম অমাচবোবেী আরলািাো, 

                   রমচলো অগণয তাো 

                     চনষ ফল আশাে চনুঃরশর্ পথ িাচি॥ 

        তুচম যরব বািাও বাাঁচশ   সুে আরস োচস 

          নীেবতাে গেীরে   চবিবল বারে 

           চনদ্রাসমুদ্র পাোরে। 

               রতামাচে সুরেে েচতধ্বচন রতামারে চেই চফোরে, 
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                   রক িারন রস চক পরশ তব স্বরপ্নে তীরে 

                       চবপুল অন্ধকাে বাচি॥ 

     

২২৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আচি েচক্ষণপবরন 

        রোলা লাচগল বরন বরন॥ 

           চেক্ ললনাে নৃতযিঞ্চল মঞ্জীেধ্বচন   অন্তরে ওরঠ েনেচন 

                   চবেিচবিবল হৃৎস্পিরন॥ 

     মাধবীলতাে োর্ািাো বযাকুলতা 

        পলরব পলরব   েলচপত কলেরব। 

             েিাপচতে পাোে   চেরক চেরক চলচপ চনরে যাে 

                      উৎসব-আমন্ত্ররণ॥ 

     

২২৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   যচে িাে   িীবন পূেণ নাই িল মম   তব অকৃপণ করে 

           মন তবু িারন িারন— 

       িচকত ক্ষচণক আরলাোো তব   আচলপন আাঁচকো যাে 

           োবনাে োেরণ॥ 

               শবশারেে শীণষ নেী   েো ররারতে োন না পাে যচে 

                     তবু সিংকুচিত তীরে তীরে 

                 ক্ষীণ ধাোে পলাতক পেশোচন চেরে যাে, 
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                     চপোসী লে তািা োগয মাচন॥ 

   মম েীরু বাসনাে অঞ্জচলরত 

       যতটুকু পাই েে উচ্ছচলরত। 

                   চেবরসে শেরনযে সঞ্চে যত 

                      যরে ধরে োচে, 

                   রস রয েিনীে স্বরপ্নে আরোিন॥ 

     

২২৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        আমাে আপন গান আমাে অরগািরে    আমাে মন িেণ করে, 

            চনরে রস যাে োসারে সকল সীমােই পারে॥ 

        ওই-রয েূরে কূরল কূরল     ফাল্গুন উচ্ছচসত ফুরল ফুরল— 

            রসথা িরত আরস দুেন্ত িাওো, লারগ আমাে পারল॥ 

   রকাথাে তুচম মম অিানা সাচথ 

       কাটাও চবিরন চবেিোচত, 

           এরসা এরসা উধাও পরথে যাত্রী— 

                তেী আমাে টরলামরলা েো রিাোরে॥ 

     

২৩০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        অধো মাধুেী ধরেচে েরিাবন্ধরন। 

          ও রয   সুেূে োরতে পাচে 

            গারি   সুেূে োরতে গান॥ 
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              চবগত বসরন্তে অরশাকেক্তোরগ ওে   েচঙন পাো, 

                 তাচে েো ফুরলে গন্ধ ওে অন্তরে োকা॥ 

        ওরগা চবরেচশনী 

           তুচম ডারকা ওরে নাম ধরে 

              ও রয   রতামাচে রিনা। 

           রতামাচে রেরশে আকাশ ও রয িারন,  রতামাচে োরতে তাো, 

               রতামাচে বকুলবরনে গারন ও রেে সাো— 

                  নারি   রতামাচে কঙ্করণেই তারল॥ 

     

২৩১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   আচম রয গান গাই  িাচন রন রস  কাে উরদ্দরশ॥ 

      যরব িারগ মরন   অকােরণ   িঞ্চল িাওো   েবাসী পাচে রযন 

         যাে সুে রেরস,   কাে উরদ্দরশ॥ 

            ওই মুেপারন রিরে রেচে— 

               তুচম রস চক   অতীত কারলে স্বপ্ন এরল 

                   নতুন কারলে রবরশ। 

         কেু িারগ মরন   আিও রয আরস চন এ িীবরন 

      গারনে রেো রস মারগ আমাে তীরে এরস,   কাে উরদ্দরশ॥ 

     

২৩২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

      ওরগা পরড াচশচন, 
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         শুচন বনপরথ সুে রমরল যাে তব চকচঙ্কণী॥ 

           ক্লান্তকূিন চেনরশরর্,    আম্রশারে, 

              আকারশ বারি তব নীেব চেচনচেচন॥ 

         এই চনকরট থাকা 

          অচতেূে আবেরণ েরেরে োকা। 

                 রযমন েূরে বাণী আপনিাো গারনে সুরে, 

           মাধুেীেিসযমাোে রিনা রতামারে না চিচন॥ 

     

২৩৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   ওরগা স্বপ্নস্বরূচপণী তব অচেসারেে পরথ পরথ 

      স্মৃচতে েীপ জ্বালা॥ 

         রসচেরনেই মাধবীবরন আিও রতমচন ফুল ফুরটরে 

            রতমচন গন্ধ োলা॥ 

               আচি তন্দ্রাচবিীন োরত চেচলেঙ্কারে স্পচিত পবরন 

                  তব অঞ্চরলে কম্পন সঞ্চারে। 

         আচি পেরি বারি বাাঁচশ 

   রযন হৃেরে বহুেূরে আরবশচবিবল সুরে। 

         চবকি মচলমারলয রতামারে স্মচেো রেরেচে েচেো ডালা॥ 

     

২৩৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     ওরে িাগারো না,   ও রয চবোম মারগ   চনমষম োরগযে পারে। 
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         ও রয সব িাওো চেরত িারি   অতরল িলাঞ্জচল॥ 

            দুোশাে দুুঃসি োে চেক নামারে, 

                যাক েুরল অচকঞ্চন িীবরনে বঞ্চনা। 

                   আসুক চনচবে চনদ্রা, 

            তামসী তুচলকাে অতীরতে চবদ্রূপবাণী চেক মুোরে 

                   স্মেরণে পত্র িরত। 

               স্তব্ধ রিাক রবেনগুঞ্জন 

                      সুপ্ত চবিরেে নীরেে মরতা— 

         আরনা তমচস্বনী, 

            শ্রান্ত দুুঃরেে রমৌনচতচমরে শাচন্তে োন॥ 

     

২৩৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     চেনান্তরবলাে রশরর্ে ফসল চেরলম তেী-পরে, 

          এ পারে কৃচর্ িল সাো, 

                  যাব ও পারেে োরট। 

              িিংসবলাকা উরে যাে 

                  েূরেে তীরে, তাোে আরলাে, 

              তাচে ডানাে ধ্বচন বারি রমাে অন্তরে। 

           োাঁটাে নেী ধাে সাগে-পারন  কলতারন, 

                 োবনা রমাে রেরস যাে তাচে টারন॥ 

     যা-চকে চনরে িচল রশর্ সঞ্চে 

      সুে নে রস, দুুঃে রস নে, নে রস কামনা— 

           শুচন শুধু মাচেে গান আে োাঁরেে ধ্বচন তািাে স্বরে॥ 
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২৩৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     ধূসে িীবরনে রগাধূচলরত ক্লান্ত আরলাে ম্লানস্মৃচত। 

        রসই   সুরেে কাো রমাে সারথে সাচথ, স্বরপ্নে সচেনী,  

              তাচে আরবশ লারগ মরন   বসন্তচবিবল বরন॥ 

     রেচে তাে চবেিী মূচতষ রবিারগে তারন 

        সকরুণ নত নোরন। 

                      পূচণষমা রিযাৎিারলারক চমরল যাে 

              িাগ্রত রকাচকল-কাকচলরত, রমাে বাাঁচশে গীরত॥ 

     

২৩৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          রোর্ী কচেব না, কচেব না রতামারে। 

             আচম   চনরিরে চনরি কচে েলনা। 

                 মরন মরন োচব োরলাবাস, 

                  মরন মরন বুচে তুচম িাস, 

                িান এ আমাে রেলা— 

                  এ আমাে রমারিে েিনা॥ 

          সন্ধযারমরেে োরগ   অকােরণ েচব িারগ, 

             রসইমরতা মাোে আোরস   মরনে আকারশ 

                িাওোে িাওোে োরস 

             শূরনয শূরনয চেন্নচলচপ রমাে 
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                 চবেিচমলনকল্পনা॥ 

     

২৩৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          শেরব তুচম কেন রনশাে রপরয 

     আপন মরন যাও একা গান রগরে। 

          রয আকারশ সুরেে রলো রলে 

             তাে পারন েই রিরে রিরে॥ 

     হৃেে আমাে অেৃরশয যাে িরল,   রিনা চেরনে চঠক-চঠকানা রোরল, 

          রমৌমাচেো আপনা িাোে রযন   গরন্ধে পথ রবরে রবরে॥  

                 গারনে টানা িারল 

          চনরমর্-রেো গিন রথরক রতারল অসীমকারল। 

     মাচটে আোল কচে রেেন   সুেরলারকে আরন রবেন, 

            মতযষরলারকে বীণাতারে     োচগণী রেে রেরে॥ 

     

২৩৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

         েো থাক্ স্মৃচতসুধাে চবোরেে পাত্রোচন। 

         চমলরনে উৎসরব তাে চফোরে চেরো আচন॥ 

         চবর্ারেে অশ্রুিরল   নীেরবে মমষতরল 

         রগাপরন উঠুক ফরল হৃেরেে নূতন বাণী॥ 

         রয পরথ রযরত িরব রস পরথ তুচম একা— 

         নেরন আাঁধাে েরব, রধোরন আরলাকরেো। 
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         সাোচেন সিংরগাপরন   সুধােস োলরব মরন 

         পোরনে পদ্মবরন চবেরিে বীণাপাচণ॥ 

     

২৪০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          ওরক   ধচেরল রতা ধো রেরব না— 

                     ওরক   োও রেরে োও রেরে। 

          মন    নাই যচে চেল নাই চেল, 

                     মন   রনে যচে চনক্ রকরে॥ 

          এচক রেলা রমাো রেরলচে,   শুধু নেরনে িল রফরলচে— 

      ওেই    িে যচে িে িে রিাক,   রমাো িাচে যচে যাই রিরে॥  

          এক চেন চমরে আেরে   মরন   গেব রসািাগ না ধরে, 

      রশরর্    চেন না ফুোরত ফুোরত  সব  গেব চেরেরে রসরে। 

             রেরবচেনু ওরক চিরনচে,  বুচে  চবনা পরণ ওরক চকরনচে— 

     

২৪১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

            রকন ধরে োো, ও রয যারব িরল 

                    চমলনযাচমনী গত িরল॥ 

 স্বপনরশরর্ নেন রমরলা,   চনব-চনব েীপ চনবারে রফরলা— 

               কী িরব শুকারনা ফুলেরল॥ 
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            িারগ শুকতাো, ডাচকরে পাচে, 

                   ঊর্া সকরুণ অরুণ-আাঁচে। 

 এরসা, োণপণ িাচসমুরে     বরলা ‘যাও সো!   থারকা সুরে’ — 

             রডরকা না, রেরো না আাঁচেিরল॥ 

     

২৪২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   ও িাাঁে,     রিারেে িরলে লাগল রিাোে দুরেে পাোবারে, 

   িল        কানাে কানাে কানাকাচন এই পারে ওই পারে॥ 

   আমাে      তেী চেল রিনাে কূরল,   বাাঁধন রয তাে রগল েুরল; 

   তারে       িাওোে িাওোে চনরে রগল রকান্ অরিনাে ধারে॥ 

             পচথক সবাই রপচেরে রগল োরটে চকনাোরত, 

             আচম রস রকান্ আকুল আরলাে চেশািাো োরত। 

   রসই       পথ িাোরনাে অধীে টারন অকূরল পথ আপচন টারন, 

             চেক রোলাবাে পাগল আমাে িারস অন্ধকারে॥ 

     

২৪৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   িাে রগা,     বযথাে কথা যাে ডুরব যাে, যাে রগা— 

                   সুে িাোরলম অশ্রুধারে॥ 

              তেী রতামাে সাগেনীরে,   আচম চফচে তীরে তীরে, 

                  ঠাাঁই িল না রতামাে রসানাে নাে রগা— 

                      পথ রকাথা পাই অন্ধকারে॥ 
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   িাে রগা,     নেন আমাে মরে দুোশাে রগা, 

                   রিরে থাচক োাঁচেরে দ্বারে। 

        রয েরে ওই েেীপ জ্বরল তাে চঠকানা রকউ না বরল, 

              বরস থাচক পরথে চনোলাে রগা 

                 চিে-োরতে পাথাে-পারে॥ 

     

২৪৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   রতামাে বীণাে গান চেল আে আমাে ডালাে ফুল চেল রগা। 

   একই েচেন িাওোে রস চেন রোাঁিাে রমারেে দুল চেল রগা॥ 

     রস চেন রস রতা িারন না রকউ  আকাশ েরে চকরসে রস রেউ, 

     রতামাে সুরেে তেী আমাে েচঙন ফুরল কূল চনল রগা॥ 

   রস চেন আমাে মরন িল, রতামাে গারনে তাল ধরে 

   আমাে োরণ ফুল-রফাটারনা েইরব চিেকাল ধরে। 

     গান তবু রতা রগল রেরস,  ফুল ফুোরলা চেরনে রশরর্, 

     ফাগুনরবলাে মধুে রেলাে রকান্ োরন িাে েুল চেল রগা॥ 

     

২৪৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     তাে িারত চেল িাচসে ফুরলে িাে   কত েরঙ েঙ-কো। 

     রমাে সারথ চেল দুরেে ফুরলে োে   অশ্রুে েরস েো॥ 

       সিসা আচসল, কচিল রস সুিেী   ‘এরসা না বেল কচে’ ।  

       মুেপারন তাে িাচিলাম, মচে মচে,    চনেো রস মরনািো॥  
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     রস লইল রমাে েো বােরলে ডালা,   িাচিল সরকৌতুরক। 

     আচম লরে তাে নবফাগুরনে মালা   তুচলো ধচেনু বুরক। 

       ‘রমাে িল িে’ রযরত রযরত কে রিরস,   েূরে িরল রগল ত্বো। 

       সন্ধযাে রেচে তপ্ত চেরনে রশরর্   ফুলগুচল সব েো॥ 

     

২৪৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          রকন     নেন আপচন রেরস যাে   িরল। 

          রকন     মন রকন এমন করে॥ 

          রযন     সিসা কী কথা মরন পরে— 

          মরন     পরে না রগা তবু মরন পরে॥ 

                      িাচে চেরক সব মধুে নীেব,  

                      রকন  আমাচে পোন রকাঁরে মরে। 

                      রকন  মন রকন এমন রকন রে॥ 

          রযন     কািাে বিন চেরেরে রবেন, 

          রযন     রক চফরে চগরেরে অনােরে— 

          বারি    তাচে অযতন োরণে ’পরে।                      রযন   সিসা কী কথা 

মরন পরে— 

                      মরন   পরে না রগা তবু মরন পরে॥ 

     

২৪৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আচি    রয েিনী যাে চফোইব তাে রকমরন। 
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     রকন     নেরনে িল েচেরে চবফল নেরন॥ 

            এ রবশেূর্ণ লরিা সেী,লরিা, এ কুসুমমালা িরেরে অসি— 

                       এমন যাচমনী কাচটল চবেিশেরন॥ 

     আচম    বৃথা অচেসারে এ যমুনাপারে এরসচে, 

     বচি     বৃথা মরনা-আশা এত োরলাবাসা রবরসচে। 

     রশরর্    চনচশরশরর্ বেন মচলন, ক্লান্তিেণ, মন উোসীন, 

                      চফচেো িরলচে রকান্ সুেিীন েবরন॥ 

     ওরগা,    রোলা োরলা তরব, কাাঁচেো কী িরব চমরে আে। 

     যচে     রযরত িল িাে োণ রকন িাে চমরে আে। 

            কুঞ্জদুোরে অরবারধে মরতা   েিনীেোরত বরস েব কত— 

                      এবারেে মরতা বসন্ত গত িীবরন॥ 

     

২৪৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

               এমন চেরন তারে বলা যাে, 

               এমন েনরোে বচের্াে। 

               এমন চেরন মন রোলা যাে— 

          এমন রমেস্বরে     বেল-েেেরে 

               তপনিীন েন তমসাে॥ 

 

               রস কথা শুচনরব না রকি আে, 

               চনেৃত চনিষন িাচেধাে। 

          দুিরন মুরোমুচে,     গেীে দুরে দুচে, 

               আকারশ িল েরে অচনবাে— 
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               িগরত রকি রযন নাচি আে॥ 

 

               সমাি সিংসাে চমরে সব, 

               চমরে এ িীবরনে কলেব। 

          রকবল আাঁচে চেরে   আাঁচেে সুধা চপরে 

               হৃেে চেরে হৃচে অনুেব— 

               আাঁধারে চমরশ রগরে আে সব॥ 

 

               তািারত এ িগরত ক্ষচত কাে, 

               নামারত পাচে যচে মরনাোে। 

          শ্রাবণবচের্রন       একো গৃিরকারণ 

               দু কথা বচল যচে কারে তাে, 

               তািারত আরস যারব চকবা কাে॥ 

 

               বযাকুল রবরগ আচি বরি বাে,  

               চবিুচল রথরক রথরক িমকাে। 

          রয কথা এ িীবরন    েচিো রগল মরন 

               রস কথা আচি রযন বলা যাে— 

               এমন েনরোে বচের্াে॥ 

     

২৪৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   সকরুণ রবণু বািারে রক যাে চবরেশী নারে, 

     তািাচে োচগণী লাচগল গারে॥ 
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        রস সুে বাচিো রেরস আরস কাে   সুেূে চবেিচবধুে চিোে 

         অিানা রবেনা, সাগেরবলাে    অধীে বারে 

                                     বরনে োরে॥ 

   তাই শুরন আচি চবিন েবারস হৃেেমারে 

     শেৎচশচশরে চেরি শেেবী নীেরব বারি। 

        েচব মরন আরন আরলারত ও গীরত—রযন িনিীন নেীপথচটরত 

         রক িরলরে িরল কলস েচেরত   অলস পারে 

                                    বরনে োরে॥ 

     

২৫০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     এ পারে মুেে িল রককা ওই,    এ পারে নীেব রকন কুহু িাে। 

     এক করি, ‘আে-একচট একা কই,   শুেরযারগ করব িব দুাঁহু িাে।’  

                অধীে সমীে পুেনবোাঁ   চনচবে চবেিবযথা বইো 

                        চনশ্বাস রফল মুহু মুহু িাে॥ 

     আর্াঢ় সিলেন আাঁধারে   োরব বচস দুোশাে রধোরন— 

     ‘আচম রকন চতচথরডারে বাাঁধা রে,   ফাগুরনরে রমাে পারশ রক আরন।’  

          ঋতুে দু ধারে থারক দুিরন,   রমরল না রয কাকচল ও কূিরন, 

                     আকারশে োণ করে িূহু িাে॥ 

     

২৫১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     রোেনেো এ বসন্ত   সেী,   কেরনা আরস চন বুচে আরগ। 
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     রমাে   চবেিরবেনা োঙারলা চকিংশুকেচক্তমোরগ॥ 

           কুঞ্জদ্বারে বনমচলকা   রসরিরে পচেো নব পত্রাচলকা, 

           সাো চেন-েিনী অচনচমো   কাে পথ রিরে িারগ॥ 

     েচক্ষণসমীরে েূে গগরন   এরকলা চবেিী গারি বুচে রগা। 

     কুঞ্জবরন রমাে মুকুল যত   আবেণবন্ধন চোঁচেরত িারি। 

           আচম এ োরণে রুদ্ধদ্বারে   বযাকুল কে িাচন বারে বারে— 

           রেওো িল না রয আপনারে   এই বযথা মরন লারগ॥ 

     

২৫২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

               এরসা এরসা চফরে এরসা, বাঁধু রি চফরে এরসা। 

   আমাে   কু্ষচধত তৃচর্ত তাচপত চিত,   নাথ রি, চফরে এরসা। 

                   ওরি     চনষ্ঠুে, চফরে এরসা, 

                   আমাে করুণরকামল এরসা, 

          আমাে   সিলিলেচিগ্ধকান্ত সুিে চফরে এরসা। 

                   আমাে   চনচতসুে চফরে এরসা, 

                   আমাে   চিেদুে চফরে এরসা, 

          আমাে   সবসুেদুেমন্থনধন অন্তরে চফরে এরসা। 

                   আমাে   চিেবাচঞ্ছত এরসা, 

                   আমাে   চিতসচঞ্চত এরসা 

     ওরি িঞ্চল, রি চিেন্তন,   েুি-বন্ধরন চফরে এরসা। 

                   আমাে   বরক্ষ চফচেো এরসা, 

                   আমাে   িরক্ষ চফচেো এরসা, 

     আমাে   শেরন স্বপরন বসরন েূর্রন চনচেল েুবরন এরসা। 
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                   আমাে   মুরেে িাচসরত এরসা, 

                   আমাে   রিারেে সচলরল এরসা, 

     আমাে   আেরে আমাে েলরন আমাে অচেমারন চফরে এরসা। 

                   আমাে   সকল স্মেরণ এরসা, 

                   আমাে   সকল েেরম এরসা, 

     আমাে   ধেম-কেম-রসািাগ-শেম-িনম-মেরণ এরসা॥ 

     

২৫৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     রতামাে গীচত িাগারলা স্মৃচত নেন েলেচলো, 

     বােলরশরর্ করুণ রিরস রযন িারমচল-কচলো॥ 

        সিল েন রমরেে োরে   মৃদু সুবাস চেল চবোরে, 

        না-রেো রকান্ পেশোরে পচেরে টলটচলো॥ 

     রতামাে বাণী-স্মেণোচন আচি বােলপবরন 

     চনশীরথ বাচেপতন-সম   ধ্বচনরে মম শ্রবরণ। 

        রস বাণী রযন গারনরত চলো   চেরতরে আাঁচক সুরেে রেো 

        রয পথ চেরে রতামাচে, চেরে, িেণ রগল িচলো॥ 

     

২৫৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

            যুরগ যুরগ বুচে আমাে রিরেচেল রস। 

          রসই রযন রমাে পরথে ধারে েরেরে বরস॥ 

    আি রকন রমাে পরে মরন   কেন্ তারে রিারেে রকারণ 
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             রেরেচেরলম অফুট েরোরর্— 

          রসই রযন রমাে পরথে ধারে েরেরে বরস। 

    আি ওই   িাাঁরেে বেণ িরব আরলাে সেীরত, 

       োরতে মুরেে আাঁধােোচন েুলরব ইচেরত। 

      শুক্লোরত রসই আরলারক   রেো িরব এক পলরক, 

             সব আবেণ যারব রয েরস। 

       রসই রযন রমাে পরথে ধারে েরেরে বরস॥ 

     

২৫৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     বরন যচে ফুটল কুসুম রনই রকন রসই পাচে। 

     রকান্ সুেূরেে আকাশ িরত আনব তারে ডাচক॥ 

     িাওোে িাওোে মাতন িারগ,   পাতাে পাতাে নািন লারগ রগা— 

            এমন মধুে গারনে রবলাে রসই শুধু েে বাচক॥ 

     উোস-কো হৃেে-িো   না িাচন রকান্ ডারক 

     সাগে-পারেে বরনে ধারে   রক েুলারলা তারক। 

     আমাে রিথাে ফাগুন বৃথাে   বারে বারে ডারক রয তাে রগা— 

            এমন োরতে বযাকুল বযথাে রকন রস রেে ফাাঁচক॥ 

     

২৫৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     ধূসে িীবরনে রগাধূচলরত   ক্লান্ত মচলন রযই স্মৃচত 

     মুরে-আসা রসই েচবচটরত  েঙ এাঁরক রেে রমাে গীচত॥ 
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        বসরন্তে ফুরলে পোরগ   রযই েঙ িারগ, 

           েুম-োঙা চপককাকলীরত   রযই েঙ লারগ, 

                 রযই েঙ চপোলোোে   োরল শুক্লসপ্তমীে চতচথ॥ 

     রসই েচব রোলা োে   েরক্তে চিরলারল, 

     রসই েচব চমরশ যাে      চনেষেকরলারল, 

              েচক্ষণসমীেরণ োরস,   পূচণষমারিযাৎিাে িাস— 

                  রস আমাচে স্বরপ্নে অচতচথ॥ 

     

২৫৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আমাে        জ্বরল চন আরলা   অন্ধকারে 

              োও না সাো চক তাই   বারে বারে॥ 

     রতামাে বাাঁচশ আমাে বারি বুরক   কচঠন দুরে, গেীে সুরে— 

            রয    িারন না পথ    কাাঁোও তারে॥ 

                  রিরে েই োরতে আকাশ-পারন, 

                  মন রয কী িাে তা   মনই িারন। 

     আশা িারগ রকন অকােরণ      আমাে মরন ক্ষরণ ক্ষরণ, 

                  বযথাে টারন রতামাে    আনরব দ্বারে॥ 

     

২৫৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          নীলাঞ্জনোো,      েফুল কেম্ববন, 

          িম্বুপুরঞ্জ শযাম বনান্ত,    বনবীচথকা েনসুগন্ধ॥ 
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          মন্থে নব নীলনীেে-    পচেকীণষ চেগন্ত। 

          চিত্ত রমাে পন্থিাো    কান্তচবেিকান্তারে॥ 

     

২৫৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                  চফেরব না তা িাচন, তা িাচন— 

     আিা,       তবু রতামাে পথ রিরে জ্বলুক েেীপোচন॥ 

                  গাাঁচথরব না মালা   িাচন মরন, 

     আিা,       তবু ধরুক মুকুল আমাে বকুলবরন 

     োরণ        ওই পেরশে চপোস আচন॥ 

                  রকাথাে তুচম পথরোলা, 

     তবু         থাক্ -না আমাে দুোে রোলা। 

                  োচত্র আমাে গীতিীনা, 

     আিা,       তবু বাাঁধুক সুরে বাাঁধুক রতামাে বীণা— 

     তারে       চেরে চফরুক কাঙাল বাণী॥ 

     

২৬০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

         চেরনে পরে চেন রয রগল    আাঁধাে েরে, 

   রতামাে আসনোচন রেরে     মন রয রকমন করে॥ 

         ওরগা বাঁধু, ফুরলে সাচি    মঞ্জেীরত েেল আচি— 
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         বযথাে িারে গাাঁথব তারে, োেব িেণ-’পরে॥ 

    পারেে ধ্বচন গচণ গচণ    োরতে তাো িারগ, 

    উত্তেীরেে িাওো এরস    ফুরলে বরন লারগ। 

         ফাগুনরবলাে বুরকে মারে    পথ-িাওো সুে রকাঁরে বারি— 

        োরণে কথা োর্া িাোে,   রিারেে িরল েরে॥ 

     

২৬১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     না িাচিরল যারে পাওো যাে,   রতোচগরল আরস িারত, 

     চেবরস রস ধন িাোরেচে আচম,   রপরেচে আাঁধাে োরত॥  

  না রেচেরব তারে, পেচশরব না রগা,  তাচে পারন োণ রমরল চেরে িারগা— 

     তাোে তাোে েরব তাচে বাণী,     কুসুরম ফুচটরব োরত॥ 

        তাচে লাচগ যত রফরলচে অশ্রুিল 

        বীণাবাচেনীে শতেলেরল কচেরে রস টরলামল। 

  রমাে গারন গারন পলরক পলরক   েলচস উচঠরে েলরক েলরক, 

     শান্ত িাচসে করুণ আরলারক   োচতরে নেনপারত॥ 

     

২৬২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

  চবেি মধুে িল আচি   মধুোরত। 

গেীে োচগণী উরঠ বাচি    রবেনারত॥ 

              েচে চেো পূচণষমাচনশা      অধীে অেশষনতৃর্া 

                  কী করুণ মেীচিকা আরন   আাঁচেপারত॥ 

https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6599
https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6585
http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    প্রেম    ।         গান 

 149 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  সুেূরেে সুগন্ধধাো   বােুেরে 

পোরন আমাে পথিাো   েুরে মরে। 

               কাে বাণী রকান্ সুরে তারল   মমষরে পলবিারল, 

                    বারি মম মঞ্জীেোচি   সারথ সারথ॥ 

     

২৬৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

চফরে চফরে ডাক্ রেচে রে পোন েুরল,  ডাক্ ডাক্ ডাক্ চফরে চফরে। 

     

২৬৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          েোত-আরলারে রমাে কাাঁোরে রগরল 

          চমলনমালাে রডাে চোঁচেো রফরল॥ 

                 পরে যা েচিল চপরে   সব িরে রগল চমরে, 

                    বরস আচে েূে-পারন নেন রমরল॥ 

          এরক এরক ধূচল িরত কুোরে মচে 

          রয ফুল চবোেপরথ পচেরে েচে। 

                 োচব চন েরব না রলশ   রস চেরনে অবরশর্— 

                   কাচটল ফাগুনরবলা কী রেলা রেরল॥ 

     

২৬৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 
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     নাই যচে বা এরল তুচম    এচেরে যারব তাই বরল? 

     অন্তরেরত নাই চক তুচম    সামরন আমাে নাই বরল॥ 

        মন রয আরে রতামাে চমরশ,   আমাে তরব োেরব চকরস— 

        রেম চক আমাে িাোে চেরশ   অচেমারন যাই বরল॥ 

     চবেি রমাে রিাক-না অকূল,   রসই চবেরিে সরোবরে 

     চমলনকমল উঠরে দুরল   অশ্রুিরলে রেউরেে ’পরে। 

        তবু তৃর্াে মরে আাঁচে,   রতামাে লাচগ রিরে থাচক— 

        রিারেে ’পরে পাব না চক   বুরকে ’পরে পাই বরল॥ 

     

২৬৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          শ্রাবরণে পবরন আকুল চবর্ণ্ণ সন্ধযাে 

          সাচথিাো েরে মন আমাে 

          েবাসী পাচে চফরে রযরত িাে 

          েূেকারলে অেণযোোতরল। 

          কী িাচন রসথা আরে চকনা     আিও চবিরন চবেিী চিো 

          নীপবনগন্ধেন অন্ধকারে— 

          সাো চেরব চক গচতিীন নীেব সাধনাে॥ 

িাে,     িাচন রস নাই িীণষ নীরে, িাচন রস নাই নাই। 

          তীথষিাো যাত্রী চফরে বযথষ রবেনাে— 

          ডারক তবু হৃেে মম মরন-মরন চেক্ত েুবরন 

          রোেন-িাগা সেীিাো অসীম শূরনয শূরনয॥ 
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২৬৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   রস রয  পারশ এরস বরসচেল, তবু িাচগ চন। 

   কী েুম রতারে রপরেচেল   িতোচগচন॥ 

         এরসচেল নীেব োরত,   বীণাোচন চেল িারত— 

         স্বপন-মারে বাচিরে রগল   গেীে োচগণী॥ 

   রিরগ রেচে েচেন-িাওো,   পাগল কচেো 

   গন্ধ তািাে রেরস রবোে   আাঁধাে েচেো। 

         রকন আমাে েিনী যাে,   কারে রপরে কারে না পাে— 

         রকন রগা তাে মালাে পেশ   বুরক লারগ চন॥ 

     

২৬৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     রকান্ গিন অেরণয তারে এরলম িাোরে 

     রকান্ েূে িনরমে রকান্ স্মৃচতচবস্মৃচতোরে॥ 

        আি আরলা-আাঁধারে 

        কেন্ -বুচে রেচে, কেন্ রেচে না তারে— 

        রকান্ চমলনসুরেে স্বপনসাগে এল পাোরে॥ 

     ধো-অধোে মারে 

     োোনরটে োচগণীরত আমাে বাাঁচশ বারি। 

        বকুলতলাে োোে নািন ফুরলে গরন্ধ চমরশ 

        িাচন রন মন পাগল করে চকরস। 

        রকান্ নচটনীে েূচণষ-আাঁিল লারগ আমাে গারে॥ 
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২৬৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     কারে রথরক েূে েচিল রকন রগা আাঁধারে। 

     চমলরনে মারে চবেিকাোে বাাঁধা রে॥ 

       সমুরে েরেরে সুধাপাোবাে,   নাগাল না পাে তবু আাঁচে তাে— 

         রকমরন সোব কুরিচলকাে এই বাধা রে॥ 

     আোরল আোরল শুচন শুধু তাচে বাণী রয — 

     িাচন তারে আচম, তবু তারে নাচি িাচন রয। 

       শুধু রবেনাে অন্তরে পাই,   অন্তরে রপরে বাচিরে িাোই— 

         আমাে েুবন েরব চক রকবলই আধা রে॥ 

     

২৭০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     অশাচন্ত আি িানল এচক েিনজ্বালা। 

     চবাঁধল হৃেে চনেে বারণ রবেনোলা॥ 

       বরক্ষ জ্বালাে অচিচশো,   িরক্ষ কাাঁপাে মেীচিকা— 

        মেণসুরতাে গাাঁথল রক রমাে বেণডালা॥ 

     রিনা েুবন িাচেরে রগল স্বপনোোরত, 

     ফাগুনচেরনে পলাশেরঙে েচঙন মাোরত। 

       যাত্রা আমাে চনরুরদ্দশা,   পথ-িাোরনাে লাগল রনশা— 

        অচিন রেরশ এবাে আমাে যাবাে পালা॥ 
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২৭১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

               স্বপ্নমচেে রনশাে রমশা   এ উেত্ততা 

           িাগাে রেরি মরন  এচক চবপুল বযথা॥ 

           বরি মম চশরে চশরে   এচক োি, কী েবাি, 

               িচকরত সবষরেরি   েুরট তচেৎলতা॥ 

           েরেে পবনগরিষ   িাোই আপনাে 

           দুেন্তরযৌবনকু্ষব্ধ    অশান্ত বনযাে। 

           তেে উরঠ োরণ   চেগরন্ত কািাে পারন— 

            ইচেরতে োর্াে কাাঁরে,   নাচি নাচি কথা॥ 

     

২৭২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     শুচন   ক্ষরণ ক্ষরণ মরন মরন অতল িরলে আিবান। 

     মন    েে না, েে না, েে না েরে, িঞ্চল োণ॥ 

            োসারে চেব আপনারে   েো রিাোরে, 

            সকল-োবনা-ডুবারনা ধাোে   কচেব িান— 

                বযথষ বাসনাে োি িরব চনবষাণ॥ 

                     রেউ চেরেরে িরল। 

            রেউ চেল, রেউ চেল,   রেউ চেল আমাে মমষতরল। 

            এচক বযাকুলতা আচি আকারশ,   এই বাতারস, 

            রযন উতলা অপ্সেীে উত্তেীে করে রোমাঞ্চোন— 

                 েূে চসনু্ধতীরে কাে মঞ্জীরে গুঞ্জেতান॥ 
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২৭৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     চেন পরে যাে চেন, বচস পথপারশ 

     গান পরে গাই গান বসন্তবাতারস॥ 

       ফুোরত িাে না রবলা,    তাই সুে রগাঁরথ রেলা— 

                  োচগণীে মেীচিকা স্বরপ্নে আোরস॥ 

     চেন পরে যাে চেন, নাই তব রেো। 

     গান পরে গাই গান, েই বরস একা। 

       সুে রথরম যাে পারে    তাই নাচি আস কারে— 

                  োরলাবাসা বযথা রেে যারে োরলাবারস॥ 

     

২৭৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   আমাে  েুবন রতা আি িল কাঙাল, চকেু রতা নাই বাচক, 

        ওরগা চনঠুে, রেেরত রপরল তা চক॥ 

   তাে সব েরেরে, সব মরেরে,    িীণষ বসন ওই পরেরে— 

        রেরমে োরন নি োরণে লজ্জা রেি োচক॥ 

   কুরঞ্জ তািাে গান যা চেল রকাথাে রগল োচস। 

   এবাে তািাে শূনয চিোে বািাও রতামাে বাাঁচশ। 

   তাে েীরপে আরলা রক চনোরলা,     তারে তুচম জ্বারলা জ্বারলা— 

        আমাে আপন আাঁধাে আমাে আাঁচেরে রেে ফাাঁচক॥ 
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২৭৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          যেন   এরসচেরল অন্ধকারে 

             িাাঁে ওরঠ চন চসনু্ধপারে॥ 

রি অিানা, রতামাে তরব   রিরনচেরলম অনুেরব— 

গারন রতামাে পেশোচন রবরিচেল োরণে তারে॥ 

          তুচম   রগরল যেন একলা িরল 

             িাাঁে উরঠরে োরতে রকারল। 

তেন রেচে, পরথে কারে   মালা রতামাে পরে আরে— 

বুরেচেরলম অনুমারন এ কিিাে চেরল কারে॥ 

     

২৭৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     এ পরথ আচম-রয রগচে বাে বাে, েুচল চন রতা এক চেনও। 

     আি চক েুচিল চিহ্ন তািাে, উচঠল বরনে তৃণ॥ 

     তবু মরন মরন িাচন নাই েে,   অনুকূল বােু সিসা রয বে— 

               চিচনব রতামাে আচসরব সমে,   তুচম রয আমাে চিন॥ 

     এরকলা রযতাম রয েেীপ িারত চনরবরে তািাে চশো। 

     তবু িাচন মরন, তাোে োর্ারত চঠকানা েরেরে চলো। 

     পরথে ধারেরত ফুচটল রয ফুল   িাচন িাচন তাো রেরঙ রেরব েুল— 

            গরন্ধ তারেে রগাপন মৃদুল সরঙ্কত আরে লীন॥ 
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২৭৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        মরন কী চদ্বধা রেরে রগরল িরল রস চেন েো সাাঁরে, 

        রযরত রযরত দুোে িরত কী রেরব চফোরল মুেোচন— 

                           কী কথা চেল রয মরন॥ 

               তুচম রস চক রিরস রগরল আাঁচেরকারণ— 

            আচম বরস বরস োচব চনরে কচম্পত হৃেেোচন, 

                           তুচম আে েূে েুবরন॥ 

                  আকারশ উচেরে বকপাাঁচত, 

                  রবেনা আমাে তাচে সাচথ। 

        বারেক রতামাে শুধাবারে িাই   চবোেকারল কী বল নাই, 

           রস চক েরে রগল রগা চসক্ত যূথীে গন্ধরবেরন॥ 

     

২৭৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        কী ফুল েচেল চবপুল অন্ধকারে। 

        গন্ধ েোরলা েুরমে োন্তপারে॥ 

           একা এরসচেল েুরল   অন্ধোরতে কূরল 

              অরুণ-আরলাে বিনা কচেবারে। 

           ক্ষীণ রেরি মচে মচে   রস রয চনরেচেল বচে 

              অসীম সািরস চনষ ফল সাধনারে॥ 

        কী রয তাে রূপ রেো িল না রতা রিারে, 

        িাচন না কী নারম স্মেণ কচেব ওরক। 
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           আাঁধারে যািাো িরল   রসই তাোরেে েরল 

              এরস চফরে রগল চবেরিে ধারে ধারে। 

           করুণ মাধুেীোচন   কচিরত িারন না বাণী 

              রকন এরসচেল োরতে বন্ধ দ্বারে॥ 

     

২৭৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

              চলেন রতামাে ধুলাে িরেরে ধূচল, 

              িাচেরে চগরেরে রতামাে আেেগুচল॥ 

   শিত্রেিনী আি বরস আচে একা,   পুন বুচে চেল রেো— 

              বরন বরন তব রলেনীলীলাে রেো, 

   নবচকশলরে রগা  রকান্ েুরল এল েুচল,  রতামাে  পুোরনা আেেগুচল॥ 

              মচলকা আচি কানরন কানরন কত 

             রসৌেরে-েো রতামাচে নারমে মরতা। 

   রকামল রতামাে অেুচল-রোাঁো বাণী   মরন চেল আচি আচন 

             চবেরিে রকান্ বযথােো চলচপোচন। 

   মাধবীশাোে উচঠরতরে দুচল দুচল   রতামাে   পুোরনা আেেগুচল॥ 

     

২৮০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

               আচি     সাাঁরেে যমুনাে রগা 
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    তরুণ িাাঁরেে চকেণতেী রকাথাে রেরস যাে রগা॥ 

      তাচে সুেূে সাচেগারন   চবোেস্মৃচত িাগাে োরণ 

         রসই-রয দুচট উতল আাঁচে উেল করুণাে রগা॥ 

      আি মরন রমাে রয সুে বারি রকউ তা রশারন নাই চক। 

    একলা োরণে কথা চনরে একলা এ চেন যাে চক। 

      যাে যারব, রস চফরে চফরে   লুচকরে তুরল রনে চন চক রে 

         আমাে পেম রবেনোচন আপন রবেনাে রগা॥ 

     

২৮১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

      সেী,   আাঁধারে এরকলা েরে মন মারন না। 

      চকরসেই চপোরস রকাথা রয যারব রস, পথ িারন না॥ 

         েরোেরো নীরে, চনচবে চতচমরে, সিল সমীরে রগা 

         রযন কাে বাণী কেু কারন আরন—কেু আরন না॥ 

     

২৮২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

              যেন   োঙল চমলন-রমলা 

           রেরবচেরলম েুলব না আে িরক্ষে িল রফলা॥ 

চেরন চেরন পরথে ধুলাে   মালা িরত ফুল েরে যাে— 

      িাচন রন রতা কেন এল চবস্মেরণে রবলা॥ 

            চেরন চেরন কচঠন িল কেন্ বুরকে তল— 

     রেরবচেরলম েেরব না আে আমাে রিারেে িল। 
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           িঠাৎ রেো পরথে মারে,   কান্না তেন থারম না রয— 

              রোলাে তরল তরল চেল অশ্রুিরলে রেলা॥ 

     

২৮৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আমাে এ পথ রতামাে পরথে রথরক   অরনক েূরে রগরে রবাঁরক॥ 

                  আমাে ফুরল আে চক করব   রতামাে মালা গাাঁথা িরব, 

                  রতামাে বাাঁচশ েূরেে িাওোে   রকাঁরে বারি কারে রডরক॥ 

     শ্রাচন্ত লারগ পারে পারে,   বচস পরথে তরুোরয। 

                  সাচথিাোে রগাপন বযথা   বলব যারে রসিন রকাথা— 

                  পচথকো যাে আপন-মরন, আমারে যাে চপরে রেরে॥ 

     

২৮৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

  একলা বরস এরক এরক অনযমরন   পরদ্মে েল োসাও িরল অকােরণ॥ 

  িাে রে, বুচে কেন তুচম রগে েুরল   ও রয আচম এরনচেরলম আপচন তুরল 

          রেরেচেরলম েোরত ওই িেণমূরল অকােরণ— 

          কেন তুরল চনরল িারত যাবাে ক্ষরণ   অনযমরন॥ 

          চেরনে পরে চেনগুচল রমাে এমচন োরব 

          রতামাে িারত চোঁরে চোঁরে িাচেরে যারব। 

          সবগুচল এই রশর্ িরব রযই রতামাে রেলাে 

          এমচন রতামাে আলস-েো অবরিলাে, 

  িেরতা তেন বািরব বযথা সরন্ধরবলাে   অকােরণ— 
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  রিারেে িরলে লাগরব আোস নেনরকারণ   অনযমরন॥ 

     

২৮৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     তাে   চবোেরবলাে মালাোচন   আমাে গরল রে 

         রোরল রোরল বুরকে কারে  পরল পরল রে॥ 

             গন্ধ তািাে ক্ষরণ ক্ষরণ   িারগ ফাগুন সমীেরণ 

                 গুঞ্জচেত কুঞ্জতরল রে॥ 

     চেরনে রশরর্ রযরত রযরত   পরথে ’পরে 

        োোোচন চমচলরে চেল    বনান্তরে। 

             রসই োো এই আমাে মরন,   রসই োো ওই কাাঁরপ বরন, 

                 কাাঁরপ সুনীল চেগঞ্চরল রে॥ 

 

     

২৮৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আচম   এরলম তাচে দ্বারে,   ডাক   চেরলম অন্ধকারে॥ 

          আগল ধরে চেরলম নাো— েিে রগল, পাই চন সাো, 

               রেেরত রপরলম না রয তারে॥ 

     তরব   যাবাে আরগ এোন রথরক  এই  চলেনোচন যাব রেরে— 

       রেো রতামাে পাই বা না পাই    রেেরত এরলম রিরনা রগা তাই,  

                চফরে   যাই সুেূরেে পারে॥ 
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২৮৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          েীপ চনরব রগরে মম চনশীথসমীরে, 

          ধীরে ধীরে এরস তুচম রযও না রগা চফরে॥ 

                     এ পরথ যেন যারব   আাঁধারে চিচনরত পারব— 

                            েিনীগন্ধাে  গন্ধ  েরেরে মচিরে॥ 

          আমারে পচেরব মরন কেন রস লাচগ 

          েিরে েিরে আচম গান রগরে িাচগ। 

                    েে পারে রশর্ োরত   েুম আরস আাঁচেপারত, 

                           ক্লান্ত করি রমাে সুে ফুোে যচে রে॥ 

     

২৮৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

       তুচম আমাে রডরকচেরল েুচটে চনমন্ত্ররণ, 

       তেন চেরলম বহু েূরে চকরসে অরের্রণ॥ 

          কূরল যেন এরলম চফরে   তেন অস্তচশেেচশরে 

          িাইল েচব রশর্ িাওো তাে কনকিাাঁপাে বরন। 

          আমাে েুচট ফুচেরে রগরে কেন অনযমরন॥ 

       চলেন রতামাে চবচনসুরতাে চশউচলফুরলে মালা, 

       বাণী রয তাে রসানাে-রোাঁওো অরুণ-আরলাে-োলা— 

          এল আমাে ক্লান্ত িারত   ফুল-েোরনা শীরতে োরত 

          কুরিচলকাে মন্থে রকান্  রমৌন সমীেরণ। 

          তেন েুচট ফুচেরে রগরে কেন অনযমরন॥ 
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২৮৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

       রস রয   বাচিে িল আচম িাচন, 

       বরক্ষ আমাে বারি তািাে পরথে বাণী॥ 

           রকাথাে করব এরসরে রস   সাগেতীরে, বরনে রশরর্, 

              আকাশ করে রসই কথােই কানাকাচন॥ 

       িাে রে, আচম েে রবাঁরধচে এতই েূরে, 

       না িাচন তাে আসরত িরব কত েুরে। 

           চিো আমাে রপরত রেরে   সাোচট পথ চেরলম রেরক, 

              আমাে বযথাে পেুক তািাে িেণোচন॥ 

     

২৯০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     করব তুচম আসরব ব’রল েইব না বরস,    আচম িলব বাচিরে। 

     শুকরনা ফুরলে পাতাগুচল পেরতরে েরস,    আে    সমে নাচি রে॥ 

                           বাতাস চেল রোল, চেল রোল; 

                  ও তুই   োরটে বাাঁধন রোল , ও তুই রোল।  

        মাে-নেীরত োচসরে চেরে তেী বাচি রে॥ 

     আি  শুক্লা একােশী,  রিরো  চনদ্রািাো শশী 

     ওই   স্বপ্নপাোবারেে রেো একলা িালাে বচস। 

                  রতাে   পথ িানা নাই, নাইবা িানা নাই— 

                  ও রতাে   নাই মানা নাই, মরনে মানা নাই— 
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          সবাে সারথ িলচব োরত সামরন িাচি রে॥ 

     

২৯১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

িাগেরণ যাে চবোবেী— 

         আাঁচে িরত েুম চনল িচে   মচে মচে॥ 

               যাে লাচগ চফচে একা একা— আাঁচে চপপাচসত, নাচি রেো, 

তাচে বাাঁচশ ওরগা তাচে বাাঁচশ     তাচে বাাঁচশ বারি চিো েচে  মচে মচে॥ 

         বাণী নাচি, তবু কারন কারন      কী রয শুচন তািা রকবা িারন। 

             এই চিোেো রবেনারত,   বাচে-েরলােরলা আাঁচেপারত, 

োো রোরল তাচে োো রোরল     োো রোরল চেবাচনচশ ধচে  মচে মচে॥ 

     

২৯২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           নাই নাই নাই রয বাচক, 

                     সমে আমাে— 

           রশরর্ে েিে পূণষ করে রেরব না চক॥ 

                     বারে বারে কাো করে আনারগানা, 

                     রকালািরল সুেটুকু আে যাে না রশানা— 

                          ক্ষরণ ক্ষরণ গারন আমাে পরে ফাাঁচক॥  

                     পণ করেচে, রতামাে িারত আপনারে 

                     রশর্ করে আি িুচকরে রেব এরকবারে। 

                     চমচটরে রেব সকল রোাঁিা, সকল রবাো, 
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                     রোেরবলাকাে একলা পরথ িলব রসািা— 

                           রতামাে আরলাে ডুচবরে রনব সিাগ আাঁচে॥ 

     

২৯৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     একো তুচম, চেরে,   আমাচে এ   তরুমূরল 

     বরসে ফুলসারি     রস কথা রয  রগে েুরল॥ 

               রসথা রয বরি নেী   চনেবচধ   রস রোরল চন, 

               তাচে রয ররারত আাঁকা   বাাঁকা বাাঁকা   তব রবণী, 

               রতামাচে পেরেো   আরে রলো   তাচে কূরল।  

               আচি চক সবই ফাাঁচক—রস কথা চক   রগে েুরল॥ 

     রগাঁরথে রয োচগণী   একাচকনী   চেরন চেরন 

     আচিও যাে রবযরপ   রকাঁরপ রকাঁরপ   তৃরণ তৃরণ। 

          গাাঁচথরত রয আাঁিরল   োোতরল   ফুলমালা 

          তািাচে পেশন   িের্ন-   সুধা-োলা 

               ফাগুন আরিা রয রে   েুাঁরি রফরে   িাাঁপাফুরল। 

               আচি চক সবই ফাাঁচক— রস কথা চক   রগে েুরল॥ 

     

২৯৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আমাে   একচট কথা বাাঁচশ িারন, বাাঁচশই িারন॥ 

             েরে েইল বুরকে তলা,   কারো কারে িে চন বলা, 

             রকবল বরল রগরলম বাাঁচশে কারন কারন॥ 
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আমাে রিারে েুম চেল না গেীে োরত, 

রিরে চেরলম রিরে-থাকা তাোে সারথ। 

                  এমচন রগল সাো োচত,   পাই চন আচম িাগাে সাচথ— 

                  বাাঁচশচটরে িাচগরে রগরলম গারন গারন॥ 

     

২৯৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     ও   রেো চেরে রয িরল রগল,   ও   িুচপিুচপ কী বরল রগল। 

     ও   রযরত রযরত রগা, কানরনরত রগা   কত রয ফুল ে’রল রগল॥ 

         মরন মরন কী োরব রক িারন,   রমরত আরে ও রযন কী গারন, 

         নেন িারন আকাশ-পারন— িাাঁরেে চিো গ’রল রগল॥ 

     ও   পারে পারে রয বািারে িরল   বীণাে ধ্বচন তৃরণে েরল।  

         রক িারন কারে োরলা চক বারস,  বুচেরত নাচে কাাঁরে চক িারস, 

         িাচন রন ও চক চফচেো আরস— িাচন রন ও চক ে’রল রগল॥ 

     

২৯৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                রকন সাো চেন ধীরে ধীরে 

                   বালু চনরে শুধু রেল তীরে॥ 

                ি রল রগল রবলা,   রেরে চমরে রেলা 

                    োাঁপ চেরে পরড া কারলা নীরে। 

                অকূল োচনরে যা পাও তা চনরে 

                    রিরস রকাঁরে িরলা েরে চফরে॥ 
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             নাচি িাচন মন কী বাচসো 

             পরথ বরস আরে রক আচসো। 

                কী  কুসুমবারস   ফাগুনবাতারস 

                    হৃেে চেরতরে উোচসো॥ 

                িল  ওরে এই   েযাপা বাতারসই 

                      সারথ চনরে রসই উোসীরে॥ 

     

২৯৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     কী সুে বারি আমাে োরণ   আচমই িাচন, মনই িারন॥ 

        চকরসে লাচগ সোই িাচগ,   কািাে কারে কী ধন মাচগ— 

                তাকাই রকন পরথে পারন॥ 

     দ্বারেে পারশ েোত আরস,   সন্ধযা নারম বরনে বারস। 

        সকাল-সাাঁরে বাাঁচশ বারি,   চবকল করে সকল কারি— 

                 বািাে রক রয চকরসে তারন॥ 

     

২৯৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        গিন েন বরন চপোল-তমাল-সিকাে-োরে 

        সন্ধযাবারে তৃণশেরন মুগ্ধ নেরন েরেচে বচস॥ 

           শযামল পলবোে আাঁধারে মমষচেরে, 

           বােুেরে কাাঁরপ শাো, বকুলেল পরে েচস॥ 

        স্তব্ধ নীরে নীেব চবিগ, 
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        চনস্তেে নেীোরন্ত অেরণযে চনচবে োো। 

            চেচলমরন্দ্র তন্দ্রাপূণষ িলিল শূনযতল, 

                িোিরে স্বপরনে মাো। 

              চনিষন হৃেরে রমাে িাচগরতরে রসই মুেশশী॥ 

     

২৯৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     রক উরঠ ডাচক   মম   বরক্ষানীরে থাচক 

     করুণ মধুে অধীে  তারন   চবেিচবধুে পাচে॥ 

         চনচবে োো গিন মাো,   পলবেন চনিষন বন— 

         শান্ত পবরন কুঞ্জেবরন   রক িারগ একাকী॥ 

     যাচমনী চবরোো   চনদ্রােনরোো— 

     েন তমালশাো   চনদ্রাঞ্জন-মাো। 

          চস্তচমত তাো রিতনিাো,   পাণু্ড গগন তন্দ্রামগন— 

          িন্দ্র শ্রান্ত চেকভ্রান্ত   চনদ্রালস-আাঁচে॥ 

     

৩০০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

       ওরগা   রক যাে বাাঁশচে বািারে,    আমাে   েরে রকি নাই রয। 

       তারে   মরন পরে যারে িাই রয॥ 

তাে   আকুল পোন, চবেরিে গান,  বাাঁচশ বুচে রগল িানারে। 
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আচম   আমাে কথা তারে িানাব কী করে,   োণ কাাঁরে রমাে তাই রয॥ 

       কুসুরমে মালা গাাঁথা িল না,   ধূচলরত পরে শুকাে রে। 

        চনচশ িে রোে, েিনীে িাাঁে   মচলন মুে লুকাে রে। 

          সাো চবোবেী কাে পূিা কচে   রযৌবনডালা সািারে— 

          বাাঁচশস্বরে িাে োণ চনরে যাে,   আচম রকন থাচক িাে রে॥ 

     

৩০১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        রিলারফলা সাো রবলা   এচক রেলা আপন-সরন। 

        এই বাতারস ফুরলে বারস   মুেোচন কাে পরে মরন॥ 

          আাঁচেে কারে রবোে োচস   রক িারন রগা কািাে িাচস, 

          দুচট রফাাঁটা নেনসচলল   রেরে যাে এই নেনরকারণ॥ 

        রকান্ োোরত রকান্ উোসী   েূরে বািাে অলস বাাঁচশ, 

        মরন িে কাে মরনে রবেন   রকাঁরে রবোে বাাঁচশে গারন। 

          সাো চেন গাাঁচথ গান   কারে িারি, গারি োণ— 

          তরুতরলে োোে মতন বরস আচে ফুলবরন॥ 

     

৩০২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     ওরগা   এত রেম-আশা, োরণে চতোর্া রকমরন আরে রস পাশচে। 

   তরব    রসথা চক িারস না িাাঁচেচন যাচমনী, রসথা চক বারি না বাাঁশচে॥ 

        সেী,   রিথা সমীেণ লুরট ফুলবন, রসথা চক পবন বরি না। 

        রস রয  তাে কথা রমারে করি অনুেন, রমাে কথা তারে করি না! 
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     যচে     আমারে আচি রস েুচলরব সিনী, আমারে েুলারল রকন রস। 

     ওরগা    এ চিেিীবন কচেব রোেন, এই চেল তাে মানরস! 

        যরব   কুসুমশেরন নেরন নেরন রকরটচেল সুেোচত রে, 

        তরব   রক িাচনত তাে চবেি আমাে িরব িীবরনে সাচথ রে। 

     যচে    মরন নাচি োরে, সুরে যচে থারক, রতাো একবাে রেরে  আে— 

     এই    নেরনে তৃর্া, পোরনে আশা, িেরণে তরল রেরে আে। 

       আে   চনরে যা োধাে চবেরিে োে,  কত আে রেরক োচে বল।  

       আে   পাচেস যচে রতা আচনস িচেরে   এক-রফাাঁটা তাে আাঁচেিল।  

     না না,   এত রেম, সেী, েুচলরত রয পারে   তারে আে রকি রসরধা না। 

     আচম   কথা নাচি কব, দুে লরে েব,   মরন মরন স’ব রবেনা। 

       ওরগা   চমরে চমরে, সেী, চমরে এই রেম,   চমরে পোরনে বাসনা। 

       ওরগা   সুেচেন িাে যরব িরল যাে  আে চফরে আে আরস না॥  

     

৩০৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আচম   চনচশ চনচশ কত েচিব শেন  আকুলনেন রে। 

     কত   চনচত চনচত বরন কচেব যতরন  কুসুমিেন রে। 

       কত  শােে যাচমনী িইরব চবফল,  বসন্ত যারব িচলো। 

       কত উচেরব তপন, আশাে স্বপন  েোরত যাইরব েচলো। 

     এই   রযৌবন কত োচেব বাাঁচধো,  মচেব কাাঁচেো রে। 

     রসই   িেণ পাইরল মেণ মাচগব  সাচধো সাচধো রে। 

       আচম   কাে পথ িাচি এ িনম বাচি,  কাে েেশন যাচি রে। 

       রযন    আচসরব বচলো রক রগরে িচলো,  তাই আচম বরস আচে রে। 

     তাই   মালাচট গাাঁচথো পরেচে মাথাে,  নীলবারস তনু োচকো। 
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     তাই   চবিন আলরে েেীপ জ্বালারে  এরকলা েরেচে িাচগো। 

       ওরগা   তাই কত চনচশ িাাঁে ওরঠ িাচস,  তাই রকাঁরে যাে েোরত। 

       ওরগা   তাই ফুলবরন মধুসমীেরণ  ফুরট ফুল কত রশাোরত। 

     ওই   বাাঁচশস্বে তাে আরস বােবাে,  রসই শুধু রকন আরস না! 

     এই   হৃেে-আসন শূনয পরে থারক,  রকাঁরে মরে শুধু বাসনা। 

       চমরে   পেচশো কাে বােু বরি যাে,  বরি যমুনাে লিেী। 

       রকন   কুহু কুহু চপক কুিচেো ওরঠ,  যাচমনী রয উরঠ চশিচে। 

     ওরগা,   যচে চনচশরশরর্ আরস রিরস রিরস  রমাে িাচস আে েরব চক। 

     এই   িাগেরণ-ক্ষীণ বেনমচলন  আমারে রিচেো করব কী। 

       আচম   সাো েিনীে গাাঁথা ফুলমালা  েোরত িেরণ েচেব— 

       ওরগা,  আরে সুশীতল যমুনাে িল,  রেরে তারে আচম মচেব॥ 

     

৩০৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

            কেন বসন্ত রগল, এবাে িল না গান। 

            কেন বকুলমূল   রেরেচেল েো ফুল, 

            কেন রয ফুল-রফাটা িরে রগল অবসান॥ 

            এবাে বসরন্ত চক রে   যূথীগুচল িারগ চন রে— 

            অচলকুল গুঞ্জচেো করে চন চক মধুপান। 

            এবাে চক সমীেণ   িাগাে চন ফুলবন— 

            সাো চেরে রগল না রতা, িরল রগল চম্রেমাণ॥ 

            বসরন্তে রশর্ োরত   এরসচে রয শূনয িারত— 

            এবাে গাাঁচথ চন মালা, কী রতামারে কচে োন। 

            কাাঁচেরে নীেব বাাঁচশ,   অধরে চমলাে িাচস— 
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            রতামাে নেরন োরস েরলােরলা অচেমান॥ 

     

৩০৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

            বাাঁশচে বািারত িাচি, বাাঁশচে বাচিল কই। 

            চবিচেরে সমীেণ,   কুিচেরে চপকগণ, 

            মথুোে উপবন   কুসুরম সাচিল ওই॥ 

            চবকি বকুলফুল   রেরে রয িরতরে েুল, 

            রকাথাকাে অচলকুল   গুঞ্জরে রকাথাে। 

            এ নরি চক বৃিাবন,   রকাথা রসই িন্দ্রানন, 

            ওই চক নূপুেধ্বচন    বনপরথ শুনা যাে। 

            একা আচে বরন বচস,   পীত ধো পরে েচস, 

            রসাঙচে রস মুেশশী    পোন মচিল সই॥  

            একবাে োরধ োরধ   ডাক্ বাাঁচশ মরনাসারধ— 

            আচি এ মধুে িাাঁরে   মধুে যাচমনী োে। 

            রকাথা রস চবধুো বালা— মচলনমালতীমালা, 

            হৃেরে চবেিজ্বালা,   এ চনচশ রপািাে িাে। 

            কচব রয িল আকুল,   এচক রে চবচধে েুল, 

            মথুোে রকন ফুল   ফুরটরে আচি রলা সই॥ 

     

৩০৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

            পচথক পোন, িল , িল রস পরথ তুই 
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            রয পথ চেরে রগল রে রতাে চবরকলরবলাে িুাঁই॥ 

                 রস পথ রবরে রগরে রয রতাে সন্ধযারমরেে রসানা,  

            োরণে োোবীচথে তরল গারনে আনারগানা— 

                                     েইল না চকেুই॥ 

            রয পরথ তাে পাপচে চেরে চবচেরে রগল েুাঁই 

            পচথক পোন, িল , িল রস পরথ তুই। 

                 অন্ধকারে সন্ধযাযূথীে স্বপনমেী োো 

            উঠরব ফুরট তাোে মরতা কাোচবিীন মাো— 

                                    েুাঁই তারে না েুাঁই॥ 

     

৩০৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     তুই   রফরল এরসচেস কারে,   মন,   মন রে আমাে। 

     তাই   িনম রগল, শাচন্ত রপচল না রে,   মন,   মন রে আমাে॥ 

           রয পথ চেরে িরল এচল   রস পথ এেন েুরল রগচল— 

           রকমন করে চফেচব তািাে দ্বারে   মন,   মন রে আমাে॥  

           নেীে িরল থাচক রে কান রপরত, 

           কাাঁরপ রে োণ পাতাে মমষরেরত। 

     মরন িে রয পাব েুাঁচি   ফুরলে োর্া যচে বুচে 

     রয পথ রগরে সন্ধযাতাোে পারে   মন,   মন রে আমাে॥ 

     

৩০৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 
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   রয চেন সকল মুকুল রগল েরে 

   আমাে  ডাকরল রকন রগা,   এমন করে॥ 

         রযরত িরব রয পথ রবরে   শুকরনা পাতা আরে রেরে, 

         িারত আমাে শূনয ডালা কী ফুল চেরে রেব েরে॥ 

         গানিাো রমাে হৃেেতরল 

   রতামাে  বযাকুল বাাঁচশ কী রয বরল। 

         রনই আরোিন, রনই মম ধন,   রনই আেেণ, রনই আবেণ— 

         চেক্ত বাহু এই রতা আমাে বাাঁধরব রতামাে বাহুরডারে॥  

     

৩০৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   আমাে   থাকরত রে-না আপন-মরন। 

   রসই িেরণে পেশোচন মরন পরে ক্ষরণ ক্ষরণ॥ 

       কথাে পারক কারিে রোরে   েুচলরে োরে রক আে রমারে, 

       তাে স্মেরণে বেণমালা গাাঁচথ বরস রগাপন রকারণ॥ 

   এই-রয বযথাে েতনোচন   আমাে বুরক চেল আচন 

       এই চনরে আি চেরনে রশরর্   একা িচল তাে উরদ্দরশ। 

       নেনিরল সামরন োাঁোই, তারে সািাই তাচে ধরন॥ 

     

৩১০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     রি চবেিী, িাে, িঞ্চল চিো তব, 

          নীেরব িাগ একাকী শূনযমচিরে েীেষ চবোবেী— 
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               রকান্ রস চনরুরদ্দশ-লাচগ আে িাচগো॥ 

     স্বপনরূচপণী অরলাকসুিেী   অলক্ষয অলকাপুেী-চনবাচসনী, 

          তািাে মুেচত েচিরল রবেনাে হৃেেমাোরে॥ 

     

৩১১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   ওরগা সেী, রেচে রেচে,   মন রকাথা আরে। 

   কত   কাতে হৃেে েুরে েুরে   রিরো   কারে যারি॥ 

   কী মধু, কী সুধা, কী রসৌেে,   কী রূপ রেরেে লুকারে— 

   রকান্ েোরত, ও রকান্ েচবে আরলারক   চেরব েুচলরে কািাে কারে॥ 

   রস যচে না আরস এ িীবরন,   এ কানরন পথ না পাে। 

   যাো এরসরে তাো বসন্ত ফুোরল   চনোশ োরণ রফরে পারে॥ 

     

৩১২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

  সেী,  বরি রগল রবলা, শুধু িাচসরেলা  এ চক আে োরলা লারগ। 

  আকুল চতোর্, রেরমে চপোস,  োরণ রকন নাচি িারগ॥ 

    করব আে িরব থাচকরত িীবন  আাঁচেরত আাঁচেরত মচেে চমলন— 

    মধুে হুতারশ মধুে েিন  চনচত-নব অনুোরগ॥ 

  তেল রকামল নেরনে িল,  নেরন উচঠরব োচস, 

  রস চবর্ােনীরে চনরব যারব ধীরে  েেে িপল িাচস। 

    উোে চনশ্বাস আকুচল উচঠরব,  আশাচনোশাে পোন টুচটরব— 

    মেরমে আরলা করপারল ফুচটরব  শেম-অরুণোরগ॥ 
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৩১৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

ওরলা   রেরে রে সেী, রেরে রে,   চমরে কথা োরলাবাসা। 

        সুরেে রবেনা, রসািাগযাতনা,    বুচেরত পাচে না োর্া॥  

        ফুরলে বাাঁধন, সারধে কাাঁেন,    পোন সাঁচপরত োরণে সাধন, 

        লরিা-লরিা বরল পরে আোধন—   পরেে িেরণ আশা॥ 

        চতরলক েেশ পেশ মাচগো   বের্ বের্ কাতরে িাচগো 

        পরেে মুরেে িাচসে লাচগো     অশ্রুসাগরে োসা— 

        িীবরনে সুে েুাঁচিবারে চগো    িীবরনে সুে নাশা॥ 

     

৩১৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           তারে রেোরত পাচে রন রকন োণ   েুরল রগা। 

                 বুোরত পাচে রন হৃেেরবেনা॥ 

   রকমরন রস রিরস িরল যাে,   রকান্ োরণ চফরেও না িাে— 

                 এত সাধ এত রেম করে অপমান॥ 

   এত  বযথােো োরলাবাসা রকি রেরে না,   োরণ রগাপরন েচিল।  

           এ রেম কুসুম যচে িত   োণ িরত চোঁরে লইতাম, 

                  তাে   িেরণ কচেতাম োন। 

   বুচে রস তুরল চনত না, শুকারতা অনােরে,   তবু তাে সিংশে িত অবসান॥ 
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৩১৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        এ রতা   রেলা নে, রেলা নে—এ রয হৃেেেিনজ্বালা সেী॥ 

        এ রয    োণেো বযাকুলতা,   রগাপন মরমষে বযথা, 

              এ রয   কািাে িেরণারদ্দরশ িীবন মেণ োলা॥ 

        রক রযন সতত রমারে   ডাচকরে আকুল করে— 

        যাই-যাই করে োণ, রযরত পাচে রন। 

              রয কথা বচলরত িাচি   তা বুচে বচলরত নাচি— 

              রকাথাে নামারে োচে,   সেী,   এ রেরমে ডালা। 

              যতরন গাাঁচথরে রশরর্   পোরত পাচে রন মালা॥ 

     

৩১৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     চেবস েিনী আচম রযন কাে   আশাে আশাে থাচক। 

     তাই     িমচকত মন, িচকত শ্রবণ,   তৃচর্ত আকুল আাঁচে॥ 

        িঞ্চল িরে েুচেরে রবোই,   সো মরন িে যচে রেো পাই— 

        ‘রক আচসরে’ বরল িমচকরে িাই     কানরন ডাচকরল পাচে॥ 

     িাগেরণ তারে না রেচেরত পাই,   থাচক স্বপরনে আরশ— 

     েুরমে আোরল যচে ধো রেে   বাাঁচধব স্বপনপারশ। 

     এত োরলাবাচস, এত যারে িাই,   মরন িে না রতা রস রয কারে নাই— 

         রযন এ বাসনা বযাকুল আরবরগ তািারে আচনরব ডাচক॥  
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৩১৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     অচল   বাে বাে চফরে যাে,   অচল   বাে বাে চফরে আরস— 

                  তরব রতা ফুল চবকারশ॥ 

     কচল   ফুচটরত িারি রফারট না,   মরে লারি, মরে ত্রারস॥  

     েুচল মান অপমান োও মন োণ,   চনচশচেন েরিা পারশ। 

     ওরগা,   আশা রেরে তবু আশা রেরে োও   হৃেেেতন-আরশ॥ 

     চফরে এরসা, চফরে এরসা— বন   রমাচেত ফুলবারস। 

     আি চবেি েিনী ফুল কুসুম    চশচশেসচলরল োরস॥ 

     

৩১৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     েূরেে বনু্ধ সুরেে েূতীরে পাঠারলা রতামাে েরে। 

     চমলনবীণা রয হৃেরেে মারে বারি তব অরগািরে॥  

     মরনে কথাচট রগাপরন রগাপরন   বাতারস বাতারস রেরস আরস মরন, 

     বরন উপবরন,   বকুলশাোে িঞ্চলতাে   মমষরে মমষরে॥ 

     পুষ্পমালাে পেশপুলক রপরেে বক্ষতরল, 

     োরো তুচম তারে চসক্ত কচেো সুরেে অশ্রুিরল। 

     ধরো সািানারত চমলরনে পালা,   সািাও যতরন বেরণে ডালা— 

     মালতীে মালা, অঞ্চরল রেরক কনকেেীপ   আরনা   আরনা তাে পথ-’পরে। 
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৩১৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আমাে   মন রিরে েে মরন মরন   রিরে মাধুেী। 

            নেন আমাে কাঙাল িরে মরে না েুচে॥ 

            রিরে রিরে বুরকে মারে   গুঞ্জচেল একতাো রয— 

            মরনােরথে পরথ পরথ বািল বাাঁশুচে। 

            রূরপে রকারল ওই-রয রোরল অরূপ মাধুেী॥ 

     কূলিাো রকান্ েরসে সরোবরে   মূলিাো ফুল োরস িরলে ’পরে। 

            িারতে ধো ধেরত রগরল   রেউ চেরে তাে চেই রয রঠরল— 

            আপন-মরন চিে িরে েই, কচে রন িুচে। 

            ধো রেওোে ধন রতা রস নে, অরূপ মাধুেী॥ 

     

৩২০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          চবনা সারি সাচি   রেো চেরেচেরল করব, 

          আেেরণ আচি   আবেণ রকন তরব॥ 

              োরলাবাসা যচে   রমরশ আধা-আচধ রমারি 

              আরলারত আাঁধারে   রোাঁিারে িাোব রোাঁরি। 

              রধরে আরস চিো   রতামাে সিি েরব, 

              আেেণ চেো   আবেণ রকন তরব॥ 

          োরবে েরসরত   যািাে নেন রডাবা 
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          েূর্রণ তািারে   রেোও চকরসে রশাো। 

              কারে এরস  তবু   রকন েরে রগরল েূরে— 

              বাচিে-বাাঁধরন   বাাঁচধরব চক বনু্ধরে, 

              চনরিে ধরন চক   চনরি িুচে করে লরব। 

              আেেরণ আচি   আবেণ রকন তরব॥ 

     

৩২১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     বাচিে পরথ চববাগী চিো   চকরসে রোাঁরি রগচল, 

              আে রে চফরে আে। 

     পুোরনা েরে দুোে চেো     রোঁো আসন রমচল 

              বচসচব চনোলাে॥ 

     সাোটা রবলা সাগেধারে     কুোচল যত নুচে, 

     নানা েরঙে শামুক-োরে   রবাোই িল েুচে, 

     লবণপাোবারেে পারে   েেে তারপ পুচে 

               মচেচল চপপাসাে— 

     রেউরেে রোল তুচলল রোল   অকূলতল িুচে, 

               কচিল বাণী কী িাচন কী োর্াে॥ 

     চবোম িল আোমিীন যচে রে রতাে েরে,   না যচে েে সাচথ, 

     সন্ধযা যচে তন্দ্রালীন রমৌন অনােরে,   না যচে জ্বারল বাচত, 

     তবু রতা আরে আাঁধাে রকারণ   ধযারনে ধনগুচল— 

     এরকলা বচস আপন-মরন     মুচেচব তাে ধূচল, 

     গাাঁচথচব তারে েতনিারে,   বুরকরত চনচব তুচল   মধুে রবেনাে। 

           কাননবীচথ ফুরলে েীচত   নািে রগরে েুচল, 
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               তােকা আরে গগনচকনাোে॥ 

     

৩২২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

            এরলম নতুন রেরশ— 

        তলাে রগল েি তেী,     কূরল এরলম রেরস॥ 

     অচিন মরনে োর্া   রশানারব   অপূবষ রকান্ আশা, 

           রবানারব   েচঙন সুরতাে দুুঃেসুরেে িাল, 

               বািরব োরণ নতুন গারনে তাল— 

                   নতুন রবেনাে   চফেব রকাঁরে রিরস॥ 

           নাম-না-িানা চেো 

       নাম-না-িানা ফুরলে মালা চনো   চিোে রেরব চিো। 

   রযৌবরনেই নরবাচ্ছ্বারস   ফাগুনমারস 

          বািরব নূপুে োরস োরস। 

              মাতরব েচেনবাে   মঞ্জচেত লবেলতাে, 

                       িঞ্চচলত এরলা রকরশ॥ 

     

৩২৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     েরে   যাে উরে যাে রগা   আমাে   মুরেে আাঁিলোচন। 

     োকা   থারক না িাে রগা,    তারে   োেরত নাচে টাচন॥  

         আমাে   েইল না লািলজ্জা,   আমাে  েুিল রগা সািসজ্জা— 

         তুচম   রেেরল আমারে   এমন   েলে-মারে আচন 
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                        আমাে   এমন মেণ িাচন॥ 

     িঠাৎ   আকাশ উিচল   কারে   েুাঁরি রক ওই িরল, 

     িমক   লাগাে চবিুচল   আমাে   আাঁধাে েরেে তরল। 

         তরব   চনশীথগগন িুরে   আমাে   যাক সকলই  উরে, 

         এই    োরুণ করলারল   বািুক  আমাে োরণে বাণী 

                         রকারনা   বাাঁধন নাচি মাচন॥ 

     

৩২৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     পূণষ োরণ িাবাে যািা চেক্ত িারত িাস রন তারে, 

     চসক্তরিারে যাস রন দ্বারে॥ 

     েেমালা আনচব যরব   মালযবেল তেন িরব— 

     পাতচব চক রতাে রেবীে আসন শূনয ধুলাে পরথে ধারে॥ 

     শবশারে বন রুক্ষ যেন, বরি পবন শেনযজ্বালা, 

     িাে রে তেন শুকরনা ফুরল েেচব চক রতাে বেণডালা। 

     অচতচথরে ডাকচব যরব   ডাচকস রযন সরগৌেরব, 

     লক্ষ চশোে জ্বলরব যেন েীপ্ত েেীপ অন্ধকারে॥ 

     

৩২৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

       লুকারল বরলই েুাঁরি বাচিে কো, 

       ধো যচে চেরত তরব রযত না ধো॥ 

                  পাওো ধন আেরন    িাোই রয অযতরন, 
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                  িাোধন রপরল রস রয হৃেে-েো॥ 

       আপচন রয কারে এল েূরে রস আরে, 

       কারে রয টাচনো আরন রস আরস কারে। 

                  েূরে বাচে যাে িরল,   লুকাে রমরেে রকারল, 

                  তাই রস ধোে রফরে চপপাসািো॥ 

     

৩২৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           েরেরত   ভ্রমে এল গুন্ গুচনরে। 

           আমারে   কাে কথা রস যাে শুচনরে॥ 

       আরলারত   রকান্ গগরন   মাধবী   িাগল বরন, 

       এল রসই   ফুল-িাগারনাে েবে চনরে। 

       সাো চেন   রসই কথা রস যাে শুচনরে॥ 

       রকমরন   েচি েরে,   মন রয   রকমন করে— 

       রকমরন   কারট রয চেন   চেন গুচনরে। 

       কী মাো   রেে বুলারে,   চেল সব কাি েুলারে, 

       রবলা যাে  গারনে সুরে িাল বুচনরে। 

       আমারে    কাে কথা রস যাে শুচনরে॥ 

     

৩২৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     রকাথা   বাইরে েূরে   যাে রে উরে   িাে রে িাে, 

     রতামাে  িপল আাঁচে   বরনে পাচে    বরন পালাে॥ 
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     ওরগা,   হৃেরে যরব   রমািন েরব,   বািরব বাাঁচশ 

     তেন   আপচন রসরধ   চফেরব রকাঁরে,  পেরব ফাাঁচস— 

     তেন   েুিরব ত্বো   েুচেো মো   রিথা রিাথাে। 

     আিা,   আচি রস আাঁচে   বরনে পাচে   বরন পালাে॥ 

     রিরে   রেচেস না রে   হৃেেদ্বারে   রক আরস যাে, 

     রতাো   শুচনস কারন   বােতা আরন   েচেনবাে। 

     আচি   ফুরলে বারস   সুরেে িারস   আকুল গারন 

     চিে-   বসন্ত রয   রতামাচে রোাঁরি   এরসরে োরণ— 

     তারে   বাচিরে েুাঁচি   চফচেে বুচে   পাগলোে। 

     রতামাে  িপল আাঁচে   বরনে পাচে   বরন পালাে॥ 

     

৩২৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     রে রতাো আমাে নূতন করে রে নূতন আেেরণ॥ 

     রিমরন্তে অচেসম্পারত চেক্ত অচকঞ্চন কাননেূচম, 

     বসরন্ত রিাক শেনযচবরমািন নব লাবণযধরন। 

     শূনয শাো লজ্জা েুরল যাক পলব-আবেরণ॥ 

     বািুক রেরমে মাোমরন্ত্র 

     পুলচকত োরণে বীণাযরন্ত্র 

     চিেসুিরেে অচেবিনা। 

     আনিিঞ্চল নৃতয অরে অরে   বরি যাক চিরলারল চিরলারল, 

     রযৌবন পাক সম্মান বাচঞ্ছতসচম্মলরন॥ 
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৩২৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

 রতামাে   শবশারে চেল েেে রেৌরদ্রে জ্বালা, 

           কেন্ বােল আরন আর্ারেে পালা,   িাে িাে িাে। 

           কচঠন পার্ারণ রকমরন রগাপরন চেল, 

           সিসা েেনা নাচমল অশ্রুোলা,   িাে িাে িাে। 

           মৃগো কচেরত বাচিে িল রয বরন 

           মৃগী িরে রশরর্ এল চক অবলা বালা,   িাে িাে িাে। 

           রয চেল আপন শচক্তে অচেমারন 

           কাে পারে আরন িাে মাচনবাে ডালা,   িাে িাে িাে॥  

     

৩৩০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আমাে এই   চেক্ত ডাচল   চেব রতামাচে পারে। 

        চেব   কাঙাচলনীে আাঁিল রতামাে   পরথ পরথ চবোরে॥ 

           রয পুরষ্প গাাঁথ পুষ্পধনু   তাচে   ফুরল ফুরল রি অতনু, 

              আমাে   পূিাচনরবেরনে শেনয   চেরো েুিারে॥ 

           রতামাে   েণিরেে অচেযারন   তুচম আমাে চনরো, 

        ফুলবারণে চটকা আমাে   োরল   এাঁরক চেরো। 

   আমাে  শূনযতা োও যচে সুধাে েচে   চেব রতামাে িেধ্বচন রোর্ণ কচে— 

           ফাল্গুরনে আিবান   িাগাও   আমাে কারে   েচক্ষণবারে॥ 
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৩৩১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আমাে   অরে অরে রক বািাে বাাঁচশ।  আনরি চবর্ারে মন উোসী॥ 

                   পুষ্পচবকারশে সুরে   রেি মন উরঠ পূরে, 

                      কী মাধুেীসুগন্ধ  বাতারস যাে োচস॥ 

        সিসা মরন িারগ আশা,  রমাে  আহুচত রপরেরে অচিে  োর্া। 

                 আি মম রূরপ রবরশ   চলচপ চলচে কাে উরদ্দরশ— 

                      এল মরমষে বচিনী বাণী বন্ধন নাচশ॥ 

     

৩৩২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

      রকান্ রেবতা রস   কী পচেিারস   োসারলা মাোে রেলাে। 

      স্বরপ্নে সাচথ,   এরসা রমাো মাচত   স্বরগষে রকৌতুকরেলাে॥  

   সুরেে েবারি িাচসে তেরে   বাতারস বাতারস রেরস যাব েরে 

                       নৃতযচবেরে 

      মাধবীবরনে মধুগরন্ধ রমাচেত    রমাচিত মন্থে রবলাে॥ 

   রয ফুলমালা দুলারেে আচি   রোমাচঞ্চত বক্ষতরল 

   মধুেিনীরত রেরো সেচসো    রমারিে মচেে িরল। 

      নরবাচেত সূরযষে কেসম্পারত   চবকল িরব িাে লজ্জা-আোরত,  

   চেন গত িরল নূতন েোরত   চমলারব ধুলাে তরল   কাে অবরিলাে॥ 
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৩৩৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   নােীে লচলত রলােন লীলাে   এেচন রকন এ ক্লাচন্ত। 

     এেচন চক, সো, রেলা িল অবসান॥ 

           রয মধুে েরস চেরল চবিবল   রস চক মধুমাো ভ্রাচন্ত— 

        রস চক স্বরপ্নে োন,   রস চক   সরতযে অপমান। 

     েূে দুোশাে হৃেে েচেে,     কচঠন রেরমে েচতমা গচেে— 

   কী মরন োচবো নােীরত কচেে    রপৌরুর্সন্ধান। 

           এও চক মাোে োন॥ 

                           সিসা মন্ত্রবরল 

         নমনীে এই কমনীেতারে   যচে আমারেে সেী এরকবারে 

              পরেে বসন-সমান চেন্ন কচে রফরল ধূচলতরল 

           সরব না সরব না রস শনোশয— োরগযে রসই অট্টিাস্য 

   িাচন িাচন, সো, কু্ষব্ধ কচেরব লুব্ধ পুরুর্োণ— িাচনরব চনঠুে বাণ॥ 

     

৩৩৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

  ওরে   চিত্ররেোরডারে বাাঁচধল রক— বহু-   পূবষস্মৃচতসম রিচে ওরক॥ 

  কাে তুচলকা চনল মরন্ত্র চিচন   এই মঞ্জুল রূরপে চনেষচেণী— চিে চনেষচেণী। 

           রযন   ফাল্গুন-উপবন শুক্লোরত   রোলপূচণষমারত 

              এল  েিমুেচত কাে নব-অরশারক॥ 

                  নৃতযকলা রযন চিরত্র-চলো 

            রকান্   স্বরগষে রমাচিনী-মেীচিকা। 
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           শেৎ-নীলাম্বরে তচেৎলতা   রকাথা িাোইল িঞ্চলতা। 

  রি স্তব্ধবাণী, কারে চেরব আচন   নিনমিােমালযোচন— বেমালযোচন। 

            চেে-   বিনাগান-িাগারনা োরত 

                   শুে   েশষন চেরব তুচম কািাে রিারে?। 

     

৩৩৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

চিচনরল না আমারে চক। 

েীপিাো রকারণ চেনু অনযমরন,   চফরে রগরল কারেও না রেচে॥ 

দ্বারে এরস রগরল েুরল— পেশরন দ্বাে রযত েুরল, 

রমাে োগযতেী  এটুকু বাধাে রগল রঠচক॥ 

েরেে োরত চেনু েিে গচণ। 

িাে, শুচন নাই তব েরথে ধ্বচন। 

গুরুগুরু গেিরন কাাঁচপ   বক্ষ ধচেোচেনু িাচপ, 

আকারশ চবদুযৎবচহ্ন   অচেশাপ রগল রলচে॥ 

     

৩৩৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     কচঠন রবেনাে তাপস রোাঁরি   যাও চিেচবেরিে সাধনাে। 

           চফরো না, চফরো  না, েুরলা না রমারি। 

           গেীে চবর্ারেে শাচন্ত পাও হৃেরে, 

               িােী িও অন্তেচবরদ্রারি॥ 

     যাক চপোসা,   েুিুক দুোশা,   যাক চমলারে কামনাকুোশা।  
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           স্বপ্ন-আরবশ-চবিীন পরথ যাও বাাঁধনিাো 

           তাপচবিীন মধুে স্মৃচত নীেরব বরি॥ 

     

৩৩৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        সব চকেু রকন চনল না, চনল না, চনল না োরলাবাসা— 

                 োরলা আে মরিরে। 

        আপনারত রকন চমটারলা না   যত চকেু দ্বরেরে— 

                 োরলা আে মরিরে॥ 

নেী চনরে আরস পচঙ্কল িলধাো,   সাগেহৃেরে গিরন িে িাো। 

        ক্ষমাে েীচপ্ত রেে স্বরগষে আরলা  রেরমে  আনরিরে— 

                 োরলা আে মরিরে॥ 

     

৩৩৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          নীেরব থাচকস, সেী,   ও তুই   নীেরব থাচকস। 

              রতাে  রেরমরত আরে রয কাাঁটা 

          তারে   আপন বুরক চবাঁচধরে োচেস॥ 

েচেরতরে চেরেচেচল সুধা,   আচিও তািাে রমরট চন কু্ষধা 

              এেচন তারি চমশাচব চক চবর্। 

          রয জ্বলরন তুই মচেচব মেরম মেরম 

                রকন তারে বাচিরে ডাচকস॥ 
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৩৩৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

রেরমে রিাোরে   োসারব রোাঁিারে— বাাঁধন  েুরল  োও,  োও োও োও। 

েুচলব োবনা,   চপেরন িাব না—  পাল তুরল োও, োও োও োও॥ 

      েবল পবরন তেে তুচলল,  হৃেে দুচলল, দুচলল দুচলল— 

পাগল রি নাচবক,  েুলাও চেগ চবচেক— পাল তুরল োও, োও োও োও॥ 

     

৩৪০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     রিরনা রেম চিেঋণী আপনােই িেরর্,   রিরনা চেরে। 

          সব পাপ ক্ষমা কচে ঋণরশাধ করে রস। 

               কলঙ্ক যািা আরে   েূে িে তাে কারে, 

                   কাচলমাে ’পরে তাে অমৃত রস বেরর্॥ 

     

৩৪১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

             রকান্ অযাচিত   আশাে আরলা 

 রেো চেল রে চতচমেোচত্র রেচে   দুচেষনদুরযষারগ— 

       কািাে মাধুেী বািাইল করুণ বাাঁচশ। 

             অরিনা চনমষম েুবরন রেচেনু এচক সিসা— 
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                  রকান্ অিানাে সুিে মুরে সান্ত্বনািাচস॥ 

     

৩৪২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

             যচে আরস তরব রকন রযরত িাে। 

             রেো চেরে তরব রকন রগা লুকাে॥ 

               রিরে থারক ফুল, হৃেে আকুল— 

                 বােু বরল এরস ‘রেরস যাই’ ।  

                 ধরে োরো, ধরে োরো— 

               সুেপাচে ফাাঁচক চেরে উরে যাে॥ 

             পচথরকে রবরশ সুেচনচশ এরস 

             বরল রিরস রিরস ‘চমরশ যাই’ ।  

               রিরগ থারকা, রিরগ থারকা— 

               বেরর্ে সাধ চনরমরর্ চমলাে॥ 

     

৩৪৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

আমাে     মন বরল, ‘িাই, িা ই, িাই রগা—যারে নাচি পাই রগা’ ।  

    সকল  পাওোে মারে   আমাে   মরন রবেন বারি, 

                      ‘না ই, না ই, নাই রগা’ ।  

              িাচেরে রযরত িরব, 

                      আমাে   চফচেরে পাব তরব। 

সন্ধযাতাো যাে রয িরল      রোরেে তাোে িাগরব বরল— 
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                      বরল রস, ‘যা ই, যা ই, যাই রগা।’  

     

৩৪৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

আচম   ফুল তুচলরত এরলম বরন— 

              িাচন রন,   আমাে   কী চেল মরন। 

                       এ রতা ফুল রতালা নে,   বুচে রন কী মরন িে,  

                                িল েরে যাে দু নেরন॥ 

     

৩৪৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     োণ িাে িকু্ষ না িাে,   মচে   এচক রতাে দুস্তেলজ্জা। 

     সুিে এরস চফরে যাে,  তরব   কাে লাচগ চমথযা এ সজ্জা॥ 

     মুরে নাচি চনুঃসরে োর্,   েরি   অন্তরে চনবষাক্ বচহ্ন।  

     ওরষ্ঠ কী চনষ্ঠুে িাস,     তব   মরমষ রয ত্রিন তেী! 

     মালয রয েিংচশরে িাে,    রতাে শযযা রয কণ্টকশযযা— 

     চমলনসমুদ্ররবলাে   চিে-  চবরচ্ছেিিষে মজ্জা॥ 

     

৩৪৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          দ্বারে রকন চেরল নাো ওরগা মাচলনী! 

          কাে কারে পারব সাো ওরগা মাচলনী॥ 
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   তুচম রতা তুরলে ফুল, রগাঁরথে মালা,  আমাে আাঁধাে েরে রলরগরে তালা। 

          েুাঁরি রতা পাই চন পথ, েীপ জ্বাচল চন॥ 

          ওই রেরো রগাধূচলে ক্ষীণ আরলারত 

          চেরনে রশরর্ে রসানা রডারব কারলারত। 

   আাঁধাে চনচবে িরল আচসরো পারশ,   যেন েূরেে আরলা জ্বারল আকারশ 

          অসীম পরথে োচত   েীপশাচলনী॥ 

     

৩৪৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          তুচম রমাে পাও নাই পচেিে। 

      তুচম যারে িান রস রয   রকি নে, রকি নে॥ 

          মালা োও তাচে গরল,   শুকাে তা পরল পরল, 

              আরলা তাে েরে েরে েে— 

             বােুপেশন নাচি সে॥ 

          এরসা এরসা দুুঃে, জ্বারলা চশো, 

      োও োরল অচিমেী চটকা। 

          মেণ আসুক িুরপ   পেমেকাশরূরপ, 

             সব আবেণ রিাক লে— 

                েুিুক সকল পোিে॥ 

     

৩৪৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     এবাে, সেী, রসানাে মৃগ রেে বুচে রেে ধো। 
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     আে রগা রতাো পুোেনা, আে সরব আে ত্বো॥ 

        েুরটচেল চপোস-েরে   মেীচিকা-বাচেে তরে, 

        ধরে তারে রকামল করে   কচঠন ফাাঁচস পো॥ 

     েোমাো কচেস রন রগা, ওরেে নে রস ধাো। 

     েোে রোিাই মানরব না রগা একটু রপরলই োো। 

        বাাঁধন-কাটা বনযটারক   মাোে ফাাঁরে রফলাও পারক, 

        েুলাও তারক বাাঁচশে ডারক   বুচদ্ধচবিাে-িো॥ 

     

৩৪৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   কী িল আমাে! বুচে বা সেী,   হৃেে আমাে িাচেরেচে। 

   পরথে মারেরত রেলারত চগরে   হৃেে আমাে িাচেরেচে॥ 

   েোতচকেরণ সকালরবলারত 

   মন লরে, সেী, রগচেনু রেলারত— 

   মন কুোইরত, মন েোইরত,   মরনে মাোরে রেচল রবোইরত, 

   মরনাফুল েচল িচল রবোইরত— 

   সিসা, সিনী, রিতনা রপরে 

   সিসা, সিনী, রেচেনু রিরে 

   োচশ োচশ োঙা হৃেে-মারে   হৃেে আমাে িাচেরেচে॥ 

   যচে রকি, সেী, েচলো যাে, 

   তাে ’পে চেো িচলো যাে— 

   শুকারে পচেরব, চোঁচেো পচেরব, েলগুচল তাে েচেো পচেরব— 

   যচে রকি, সেী, েচলো যাে। 

   আমাে কুসুমরকামল হৃেে   কেরনা সরি চন েচবে কে, 
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   আমাে মরনে কাচমনীপাপচে   সরি চন ভ্রমেিেণেে। 

   চিেচেন, সেী, িাচসত রেচলত, 

   রিােনা-আরলারক নেন রমচলত— 

   সিসা আি রস হৃেে আমাে   রকাথাে, সিনী, িাচেরেচে॥ 

     

৩৫০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

               আচি  আাঁচে িুোরলা রিচেরে 

আিা    আাঁচে িুোরলা রিচেরে   মরনারমািন চমলনমাধুেী,  যুগলমুেচত॥ 

         ফুলগরন্ধ আকুল করে,  বারি বাাঁশচে উোস স্বরে, 

                           চনকুঞ্জ প্লাচবত িন্দ্রকরে— 

         তাচে মারে  মরনারমািন চমলনমাধুেী,  যুগলমুেচত॥ 

         আরনা আরনা ফুলমালা,   োও রোাঁরি বাাঁচধরে। 

         হৃেরে পচশরব ফুলপাশ,  অক্ষে িরব রেমবন্ধন, 

   চিেচেন রিচেব রি  মরনারমািন চমলনমাধুেী,   যুগলমুেচত॥  

     

৩৫১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   সকল হৃেে চেরে োরলারবরসচে যারে   রস চক   চফোরত পারে সেী! 

   সিংসােবাচিরে থাচক,   িাচন রন কী   েরট সিংসারে॥ 

         রক িারন রিথাে   োণপরণ োণ যারে িাে 

         তারে   পাে চক না পাে— িাচন রন— 

         েরে েরে তাই এরসচে রগা   অিানা হৃেেদ্বারে॥ 
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         রতামাে সকলই োরলাবাচস— ওই রূপোচশ, 

         ওই রেলা, ওই গান, ওই মধু িাচস। 

         ওই চেরে আে রেরে িীবন আমােই। 

         রকাথাে রতামাে সীমা েুবনমাোরে॥ 

     

৩৫২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          তারে   রকমরন ধচেরব, সেী, যচে ধো চেরল। 

          তারে   রকমরন কাাঁোরব যচে আপচন কাাঁচেরল॥ 

             যচে   মন রপরত িাও মন োরো রগাপরন। 

             রক তারে বাাঁচধরব তুচম আপনাে বাাঁচধরল॥ 

          কারে   আচসরল রতা রকি কারে েরি না। 

          কথা   কচিরল রতা রকি কথা করি না। 

             িারত রপরল েূচমতরল রফরল িরল যাে। 

             িাচসরে  চফোে  মুে  কাাঁচেো সাচধরল॥ 

     

৩৫৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          ওই মধুে মুে িারগ মরন। 

          েুচলব না এ িীবরন, কী স্বপরন কী িাগেরণ॥ 

          তুচম িান বা না িান, 

          মরন সো রযন মধুে বাাঁশচে বারি— 

          হৃেরে সো আে বরল। 
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          আচম   েকাচশরত পাচে রন,   শুধু িাচি কাতেনেরন॥ 

     

৩৫৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     সুরে আচে, সুরে আচে  সো,  আপনমরন। 

     চকেু রিরো না, েূরে রযরো না, 

     শুধু রিরে রেরো, শুধু চেরে থারকা কাোকাচে॥ 

     সো,  নেরন শুধু িানারব রেম,  নীেরব চেরব োণ, 

     েচিো লচলতমধুে বাণী  আোরল গারব গান। 

     রগাপরন তুচলো কুসুম গাাঁচথো  রেরে যারব মালাগাচে। 

     মন  রিরো না, শুধু রিরে থারকা, শুধু  চেরে থারকা কাোকাচে॥ 

     মধুে িীবন, মধুে েিনী,  মধুে মলেবাে। 

     এই  মাধুেীধাো বচিরে আপচন,  রকি চকেু নাচি িাে। 

     আচম  আপনাে মারে আপচন িাো,  আপন রসৌেরে সাো— 

     রযন  আপনাে মন আপনাে োণ  আপনারে সাঁচপোচে॥ 

     

৩৫৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          োরলারবরস যচে সুে নাচি   তরব রকন, 

             তরব রকন চমরে োরলাবাসা। 

          মন চেরে মন রপরত িাচি।   ওরগা রকন, 

             ওরগা রকন চমরে এ দুোশা॥ 

    হৃেরে  জ্বালারে  বাসনাে চশো,   নেরন সািারে মাোমেীচিকা, 
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          শুধু   েুরে মচে মরুেূরম।   ওরগা রকন, 

             ওরগা রকন চমরে এ চপপাসা॥ 

          আপচন রয আরে আপনাে কারে 

          চনচেল িগরত কী অোব আরে। 

          আরে   মি সমীেণ, পুষ্পচবেূর্ণ, 

             রকাচকলকূচিত কুঞ্জ। 

    চবশ্বিোিে লুপ্ত িরে যাে,   এচক রোে রেম অন্ধোহু-োে 

          িীবন রযৌবন গ্রারস।   তরব রকন, 

             তরব রকন চমরে এ কুোশা॥ 

     

৩৫৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   সো,   আপন মন চনরে কাাঁচেরে মচে,   পরেে মন চনরে কী িরব। 

   আপন মন যচে বুচেরত নাচে,   পরেে মন বুরে রক করব॥  

   অরবাধ মন লরে চফচে েরব,   বাসনা কাাঁরে োরণ িা-িা-েরব— 

   এ মন চেরত িাও চেরে রফরলা,   রকন রগা চনরত িাও মন তরব॥  

   স্বপনসম সব িাচনরো মরন,    রতামাে রকি নাচি এ চত্রেুবরন— 

   রয িন চফচেরতরে আপন আরশ   তুচম চফচেে রকন তািাে পারশ। 

   নেন রমচল শুধু রেরে যাও,   হৃেে চেরে শুধু শাচন্ত পাও— 

   রতামারে মুে তুরল িারি না রয   থাক্ রস আপনাে গেরব॥ 

     

৩৫৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 
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   রেরমে ফাাঁে পাতা েুবরন। 

   রক রকাথা ধো পরে রক িারন— 

   গেব সব িাে কেন্ টুরট যাে,   সচলল বরি যাে নেরন। 

   এ সুেধেণীরত রকবলই িাি চনরত,   িান না িরব চেরত আপনা— 

   সুরেে োো রফচল কেন যারব িচল,   বচেরব সাধ কচে রবেনা। 

   কেন বারি বাাঁচশ,   গেব যাে োচস,   পোন পরে আচস বাাঁধরন॥ 

     

৩৫৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     এরসচে রগা এরসচে,   মন চেরত এরসচে   যারে োরলারবরসচে। 

     ফুলেরল োচক মন   যাব োচে িেরণ, 

     পারে   কচঠন ধেণী পারে বারি। 

     রেরো   রেরো িেণ হৃচে-মারে। 

     নািে   েরল যারব,   োণ বযথা পারব— 

     আচম রতা   রেরসচে, অকূরল রেরসচে॥ 

     

৩৫৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   রযরো না, রযরো না চফরে। 

   োাঁোও বারেক, োাঁোও হৃেে-আসরন॥ 

   িঞ্চল সমীেসম চফচেে রকন   কুসুরম কুসুরম, কানরন কানরন। 

   রতামাে   ধচেরত িাচি, ধচেরত পাচে রন,   তুচম গচঠত রযন স্বপরন— 

   এরসা রি, রতামারে বারেক রেচে   েচেরে আাঁচে, ধচেরে োচে যতরন॥ 
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   োরণে মারে রতামারে োচকব,   ফুরলে পারশ বাাঁরধে োচেব— 

   তুচম   চেবসচনচশ েচিরব চমচশ   রকামল রেমশেরন॥ 

     

৩৬০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                   কারে আরে রেচেরত না পাও। 

          তুচম     কািাে সন্ধারন েূরে যাও॥ 

                   মরনে মরতা কারে েুাঁরি মে, 

                   রস চক আরে েুবরন— 

                   রস রয েরেরে মরন। 

          ওরগা,   মরনে মরতা রসই রতা িরব 

          তুচম     শুেক্ষরণ যািাে পারন িাি॥ 

          রতামাে  আপনাে রয িন রেচেরল না তারে 

          তুচম     যারব কাে দ্বারে। 

                   যারে িারব তারে পারব না, 

                   রয মন রতামাে আরে যারব তাও॥ 

     

৩৬১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

   িীবরন আি চক েথম এল বসন্ত। 

   নবীনবাসনােরে   হৃেে রকমন করে, 
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     নবীন িীবরন িল িীবন্ত॥ 

          সুেেো এ ধোে   মন বাচিচেরত িাে, 

            কািারে বসারত িাে হৃেরে। 

            তািারে েুাঁচিব চেক-চেগন্ত॥ 

     রযমন েচেরন বােু েুরটরে,   না িাচন রকাথাে ফুল ফুরটরে, 

     রতমচন আচমও, সেী, যাব— না িাচন রকাথাে রেো পাব। 

          কাে সুধাস্বে-মারে   িগরতে গীত বারি, 

            েোত িাচগরে কাে নেরন, 

               কািাে োরণে রেম অনন্ত। 

               তািারে েুাঁচিব চেক-চেগন্ত॥ 

     

৩৬২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        পথিাো তুচম পচথক রযন রগা   সুরেে কানরন 

              ওরগা যাও, রকাথা যাও। 

        সুরে েলেল চববশ চবেল   পাগল নেরন 

              তুচম িাও, কারে িাও। 

     রকাথা রগরে তব উোস হৃেে,   রকাথা পরে আরে ধেণী। 

     মাোে তেণী বাচিো রযন রগা   মাোপুেী-পারন ধাও— 

           রকান্   মাোপুেী-পারন ধাও॥ 

     

৩৬৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 
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   তুচম   রকান্ কানরনে ফুল,   তুচম   রকান্ গগরনে তাো। 

   রতামাে   রকাথাে রেরেচে   রযন   রকান্ স্বপরনে পাো॥ 

   করব তুচম রগরেচেরল,   আাঁচেে পারন রিরেচেরল 

               েুরল চগরেচে। 

   শুধু   মরনে মরধয রিরগ আরে   ওই নেরনে তাো॥ 

   তুচম কথা রকারো না,   তুচম রিরে িরল যাও। 

   এই   িাাঁরেে আরলারত তুচম রিরস গরল যাও। 

      আচম   েুরমে রোরে িাাঁরেে পারন   রিরে থাচক মধুে োরণ, 

         রতামাে   আাঁচেে মতন দুচট তাো   োলুক চকেণধাো॥ 

     

৩৬৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

          আে তরব সিিেী, িারত িারত ধচে ধচে 

          নাচিচব চেচে চেচে, গাচিচব গান। 

          আন্ তরব বীণা— 

          সপ্তম সুরে বাাঁধ্ তরব তান॥ 

          পাশচেব োবনা, পাশচেব যাতনা, 

          োচেব েরমারে েচে চেবাচনচশ মনোণ, 

          আন্ তরব বীণা— 

          সপ্তম সুরে বাাঁধ্ তরব তান॥ 

          োরলা োরলা শশধে, োরলা োরলা রিােনা। 

          সমীেণ, বরি যা রে ফুরল ফুরল েচল েচল। 

          উলচসত তচটনী, 

          উথচলত গীতেরব েুরল রে রে মনোণ॥ 
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৩৬৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আি রতামারে রেেরত এরলম অরনক চেরনে পরে। 

     েে রকারো না, সুরে থারকা,   রবচশক্ষণ থাকব নারকা— 

           এরসচে   েণ্ড-দুরেে তরে॥ 

     রেেব শুধু মুেোচন,   শুনাও যচে শুনব বাণী, 

     নািে যাব আোল রথরক িাচস রেরে রেশান্তরে॥ 

     

৩৬৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

      মরন রয আশা লরে এরসচে িল না, িল না রি। 

      ওই মুেপারন রিরে চফচেনু লুকারত আাঁচেিল, 

           রবেনা েচিল মরন মরন॥ 

      তুচম রকন রিরস যাও, রিরস যাও রি,   আচম রকন রকাঁরে চফচে— 

           রকন আচন কচম্পত হৃেেোচন,   রকন যাও েূরে না রেরে॥ 

     

৩৬৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     এেরনা তারে রিারে রেচে চন, শুধু বাাঁচশ শুরনচে— 

        মন োণ যািা চেল চেরে রফরলচে॥ 

              শুরনচে মুেচত কারলা,   তারে না রেোই োরলা। 
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        সেী, বরলা আচম িল আচনরত যমুনাে যাব চক॥ 

   শুধু স্বপরন এরসচেল রস,   নেনরকারণ রিরসচেল রস। 

      রস অবচধ সই, েরে েরে েই—   আাঁচে রমচলরত রেরব সাো িই। 

         কাননপরথ রয েুচশ রস যাে,    কেমতরল রয েুচশ রস িাে— 

            সেী, বরলা আচম       কারো পারন িাব চক॥ 

     

৩৬৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                  বাঁধু, রতামাে কেব োিা তরুতরল, 

        বনফুরলে চবরনােমালা রেব গরল॥ 

             চসিংিাসরন বসাইরত   হৃেেোচন রেব রপরত, 

                অচেরর্ক কেব রতামাে আাঁচেিরল॥ 

     

৩৬৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

      এো   পেরক আপন করে,   আপনারে পে— 

         বাচিরে বাাঁচশে েরব রেরে যাে েে॥ 

           োরলাবারস সুরে দুরে,   বযথা সরি িাচসমুরে, 

              মেরণরে করে চিেিীবনচনেষে॥ 

     

৩৭০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 
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     সমুরেরত বচিরে তচটনী,   দুচট তাো আকারশ ফুচটো। 

                     বােু বরি পচেমল লুচটো। 

           সাাঁরেে অধে িরত ম্লান িাচস পচেরে টুচটো॥ 

                 চেবস চবোে িারি,   যমুনা চবলাপ গারি— 

                      সাোরহ্নেই োঙা পারে রকাঁরে রকাঁরে পচেরে লুচটো॥ 

            এরসা বাঁধু, রতামাে ডাচক— রোাঁরি রিথা বরস থাচক, 

                   আকারশে পারন রিরে িলরেে রেলা রেচে, 

                       আাঁচে-’পরে তাোগুচল এরক এরক উচঠরব ফুচটো॥ 

     

৩৭১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

              বুচে     রবলা বরি যাে, 

              কানরন আে রতাো আে। 

      আরলারত ফুল উঠল ফুরট,   োোে েরে পরে যাে॥ 

      সাধ চেল রে পচেরে রেব   মরনে মরতা মালা রগাঁরথ— 

      কই রস িল মালা গাাঁথা,   কই রস এল িাে। 

         যমুনাে রেউ যারচ্ছ বরে,   রবলা িরল যাে॥ 

     

৩৭২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           বরন এমন ফুল ফুরটরে, 

           মান ক’রে থাকা আি চক সারি। 

           মান অচেমান োচসরে চেরে 
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           িরলা িরলা কুঞ্জমারে॥ 

           আি   রকাচকরল রগরেরে কুহু   মুহুর মুহু, 

           আি   কানরন ওই বাাঁচশ বারি। 

           মান ক’রে থাকা আি চক সারি॥ 

           আি   মধুরে চমশাচব মধু,   পোনবাঁধু 

           িাাঁরেে আরলাে ওই চবোরি। 

           মান ক’রে থাকা আি চক সারি॥ 

     

৩৭৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

             আচম   রকবল রতামাে োসী। 

     রকমন করে আনব মুরে   ‘রতামাে োরলাবাচস’ ॥ 

        গুণ যচে রমাে থাকত তরব   অরনক আেে চমলত েরব, 

              চবনামূরলযে রকনা আচম শ্রীিেণেোসী॥ 

     

৩৭৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     আি   রযমন ক’রে গাইরে আকাশ   রতমচন ক’রে গাও রগা। 

     আি   রযমন ক’রে িাইরে আকাশ   রতমচন ক’রে িাও রগা॥ 

        আি   িাওো রযমন পাতাে পাতাে মমষচেো বনরক কাাঁোে, 

           রতমচন আমাে বুরকে মারে   কাাঁচেো কাাঁোও রগা॥ 
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৩৭৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        রযৌবনসেসীনীরে চমলনশতেল 

        রকান্   িঞ্চল বনযাে টরলামল টরলামল॥ 

           শেমেক্তোরগ   তাে   রগাপন স্বপ্ন িারগ, 

           তাচে   গন্ধরকশে-মারে 

                   এক   চবিু  নেনিল॥ 

              ধীরে বও ধীরে বও, সমীেণ, 

                 সরবেন পেশন। 

           শচঙ্কত চিত্ত রমাে   পারে োরঙ বৃন্তরডাে— 

           তাই   অকােণ করুণাে   রমাে   আাঁচে করে েরলােল॥ 

     

৩৭৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

সেী   বরলা রেচে, সেী রলা, 

       চনেেে লাি রতাে টুচটরব চক রলা। 

       রিরে আচে ললনা— 

       মুোচন তুচলচব চক রলা, 

       রোমটা েুচলচব চক রলা, 

       আধরফাটা অধরে িাচস ফুচটরব চক রলা॥ 

       শেরমে রমরে োকা চবধুমুোচন— 

       রমে টুরট রিােনা ফুরট উচঠরব চক রলা। 

  তৃচর্ত আাঁচেে আশা পুোচব চক রলা— 

https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6599
https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6585
http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    প্রেম    ।         গান 

 207 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  তরব   রোমটা রোরলা,   মুেচট রতারলা,   আাঁচে রমরলা রলা॥  

     

৩৭৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        রেরে যা, রেরে যা, রেরে যা রলা রতাো   সারধে কানরন রমাে 

     আমাে   সারধে কুসুম উরঠরে ফুচটো,   মলে বচিরে সুেচে লুচটো রে— 

     রিথাে   রিােনা ফুরট,    তচটনী েুরট,   েরমারে কানন রোে॥  

        আে আে সেী, আে রলা রিথা   দুিরন কচিব মরনে কথা। 

               তুচলব কুসুম দুিরন চমচলরে— 

        সুরে   গাাঁচথব মালা,   গচণব তাো,   কচেব েিনী রোে॥ 

        এ কানরন বচস গাচিব গান,   সুরেে স্বপরন কাটাব োণ,  

               রেচলব দুিরন মরনে রেলা রে— 

        োরণ   েচিরব চমচশ   চেবসচনচশ   আরধা-আরধা েুমরোে॥ 

     

৩৭৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

 চনরমরর্ে তরে শেরম বাচধল, মেরমে কথা িল না। 

 িনরমে তরে তািাচে লাচগরে েচিল মেমরবেনা॥ 

        রিারে রিারে সো োচেবারে সাধ—   পলক পচেল, েচটল চবর্াে।  

        রমচলরত নেন চমলারলা স্বপন   এমচন রেরমে েলনা॥ 
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৩৭৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

 আচম   হৃেরেে কথা বচলরত বযাকুল, শুধাইল না রকি। 

 রস রতা   এল না যারে সাঁচপলাম এই   োণ মন রেি॥ 

           রস চক   রমাে তরে পথ িারি,   রস চক   চবেিগীত গারি 

           যাে   বাাঁশচেধ্বচন শুচনরে আচম   তযচিলাম রগি॥ 

     

৩৮০ 
 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        ওরক বল , সেী, বল—  রকন চমরে করে েল, 

        চমরে িাচস রকন সেী,   চমরে আাঁচেিল॥ 

        িাচন রন রেরমে ধাো,   েরে তাই িই সাো— 

        রক িারন রকাথাে সুধা   রকাথা িলািল॥ 

        কাাঁচেরত িারন না এো,   কাাঁোইরত িারন কল— 

        মুরেে বিন শুরন   চমরে কী িইরব ফল। 

        রেম চনরে শুধু রেলা— োণ চনরে রিলারফলা— 

        চফরে যাই এই রবলা,   িল সেী, িল॥ 

     

৩৮১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 
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        রক ডারক।   আচম কেু চফরে নাচি িাই। 

        কত ফুল ফুরট উরঠ   কত ফুল যাে টুরট, 

        আচম শুধু বরি িরল যাই॥ 

        পেশ পুলকেস-েো   রেরে যাই, নাচি চেই ধো। 

        উরে আরস ফুলবাস,   লতাপাতা রফরল শ্বাস, 

        বরন বরন উরঠ িাহুতাশ— 

        িচকরত শুচনরত শুধু পাই।   িরল যাই॥ 

     

৩৮২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     সেী, রস  রগল  রকাথাে   তারে   রডরক চনরে 

                  োাঁোব   চেরে তারে তরুতলাে॥ 

     আচি এ  মধুে সাাঁরে   কানরন   ফুরলে মারে 

                  রিরস রিরস   রবোরব রস,   রেচেব তাে॥ 

     অকারশ   তাো ফুরটরে,   েচেরন   বাতাস েুরটরে, 

                  পাচেচট   েুমরোরে রগরে উরঠরে। 

         আে রলা আনিমেী,   মধুে বসন্ত লরে 

             লাবণয ফুটাচব রলা তরুলতাে॥ 

     

৩৮৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        চবোে করেে যারে নেনিরল, 

        এেন চফোরব তারে চকরসে েরল   রগা॥ 
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        আচি মধু সমীেরণ   চনশীরথ কুসুমবরন 

        তারে চক পরেরে মরন   বকুলতরল॥ 

        রস চেনও রতা মধুচনচশ   োরণ চগরেচেল চমচশ, 

        মুকুচলত েশ চেচশ   কুসুমেরল। 

        দুচট রসািারগে বাণী   যচে িত কানাকাচন, 

        যচে  ওই  মালাোচন   পোরত গরল। 

        এেন চফোরব তারে চকরসে েরল   রগা॥ 

        মধুোচত পূচণষমাে   চফরে আরস বাে বাে, 

        রস িন চফরে না আে   রয রগরে িরল॥ 

        চেল  চতচথ  অনুকূল,   শুধু চনরমরর্ে েুল— 

        চিেচেন তৃর্াকুল   পোন জ্বরল। 

        এেন চফোরব তারে চকরসে েরল   রগা॥ 

     

৩৮৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        না বুরে কারে তুচম োসারল আাঁচেিরল। 

        ওরগা,   রক আরে িাচিো শূনয পথপারন— 

        কািাে িীবরন নাচি সুে,   কািাে পোন জ্বরল॥ 

        পে চন কািাে নেরনে োর্া, 

        রবাে চন কািাে মেরমে আশা, 

        রেে চন চফরে— 

        কাে   বযাকুল োরণে সাধ এরসে েরল॥ 
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৩৮৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        নেন রমরল রেচে আমাে বাাঁধন রবাঁরধরে। 

        রগাপরন রক এমন করে এ ফাাঁে রফাঁরেরে॥ 

        বসন্ত েিনীরশরর্   চবোে চনরত রগরলম রিরস— 

        যাবাে রবলাে  বাঁধু  আমাে কাাঁচেরে রকাঁরেরে॥ 

     

৩৮৬ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

        িাচসরে চক লুকাচব লারি। 

        িপলা রস বাাঁধা পরে না রয॥ 

        রুচধো অধেদ্বারে   োাঁচপো োচেচল যারে 

        কেন রস েুরট এল নেনমারে॥ 

     

৩৮৭ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

      রয ফুল েরে রসই রতা েরে, ফুল রতা থারক ফুচটরত— 

      বাতাস তারে উচেরে রন যাে, মাচট রমশাে মাচটরত॥  

            গন্ধ চেরল, িাচস চেরল, ফুচেরে রগল রেলা। 

            োরলাবাসা চেরে রগল, তাই চক রিলারফলা॥ 
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৩৮৮ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

         সািাব রতামারে রি ফুল চেরে চেরে, 

         নানা বেরনে বনফুল চেরে চেরে॥ 

         আচি  বসন্তোরত  পূচণষমািন্দ্রকরে 

              েচক্ষণপবরন, চেরে, 

         সািাব রতামারে রি ফুল চেরে চেরে॥ 

     

৩৮৯ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

     মন িারন মরনারমািন আইল, মন িারন সো। 

     তাই    রকমন করে আচি আমাে োরণ॥ 

     তাচে   রসৌেে বচি বচিল চক সমীেণ আমাে পোনপারন॥ 

     

৩৯০ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           িল না, িল না, সই, িাে— 

           মেরম মেরম লুকারনা েচিল,   বলা িল না॥ 

           বচল বচল বচল তারে   কত মরন কচেনু— 

           িল না, িল না সই॥ 

           না চকেু কচিল,   িাচিো েচিল, 

           রগল রস িচলো,   আে রস চফচেল না। 
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           চফোব চফোব বরল   কত মরন কচেনু— 

           িল না, িল না সই॥ 

     

৩৯১  

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

           ও রকন   িুচে করে িাে। 

           নুরকারত চগরে িাচস রিরস পলাে॥ 

           বনপরথ ফুরলে রমলা,   রিরল দুরল করে রেলা— 

           িচকরত রস িমচকরে রকাথা চেরে যাে॥ 

           কী রযন গারনে মরতা রবরিরে কারনে কারে, 

           রযন তাে োরণে কথা আরধকোচন রশানা রগরে। 

           পরথরত রযরত িরল   মালাচট রগরে রফরল— 

           পোরনে আশাগুচল গাাঁথা রযন তাে॥ 

     

৩৯২ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

 রকি কারো মন রবারে না,   কারে এরস সরে যাে। 

 রসািারগে িাচসচট রকন     রিারেে িরল মরে যাে॥ 

        বাতাস যেন রকাঁরে রগল   োণ েুরল ফুল ফুচটল না, 

        সাাঁরেে রবলাে একাচকনী    রকন রে ফুল েরে যাে॥ 

 মুরেে পারন রিরে রেরো,     আাঁচেরত চমলাও আাঁচে— 

 মধুে োরণে কথা োরণরত রেরো না োচক। 

        এ েিনী েচিরব না,    আে কথা িইরব না— 
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        েোরত েচিরব শুধু হৃেরেে িাে-িাে॥ 

     

৩৯৩ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

                     রগল রগা— 

            চফচেল না, িাচিল না, পার্াণ রস। 

       কথাচটও কচিল না, িরল রগল রগা॥ 

            না যচে থাচকরত িাে   যাক রযথা সাধ যাে, 

       এরকলা আপন-মরন চেন চক কাচটরব না। 

            তাই রিাক, রিাক তরব— 

               আে তারে সাচধব না॥ 

     

৩৯৪ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

         বল ,    রগালাপ, রমারে বল,  

                   তুই ফুচটচব, সেী, করব। 

   ফুল   ফুরটরে িাচে পাশ,   িাাঁে   িাচসরে সুধািাস, 

   বােু   রফচলরে মৃদু শ্বাস,   পাচে   গাচিরে মধুেরব— 

                   তুই   ফুচটচব, সেী, করব॥ 

   োরত  পরেরে চশচশেকণা,   সাাঁরে   বচিরে েচেনা বাে, 

                   কারে   ফুলবালা সাচে সাচে— 

   েূরে   পাতাে আোরল সাাঁরেে তাো   মুোচন রেচেরত িাে। 

   বােু   েূে িরত আচসোরে,   যত  ভ্রমে চফচেরে কারে, 
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             কচি চকশলেগুচল    েরেরে নেন তুচল— 

                 তাো   শুধাইরে চমচল সরব, 

                     তুই   ফুচটচব, সেী, করব॥ 

     

৩৯৫ 

রেম 

েবীন্দ্রনাথ ঠাকুে 

              আমাে   রযরত সরে না মন— 

   রতামাে দুোে পাোরে      আচম      যাই রয িাোরে 

               অতল চবেরি চনমগন। 

   িচলরত িচলরত পরথ   সকলই রেচে রযন চমরে, 

         চনচেল েুবন চমরে ডারক অনুক্ষণ॥ 

            আমাে   মরন রকবলই বারি 

       রতামাে      চকেু রেওো িল না রয। 

            যরব িরল যাই     পরে পরে বাধা পাই, 

               চফরে চফরে আচস অকােণ॥ 
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