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১ 
 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

আমায়  ক্ষমমা হে ক্ষমমা, নমমা হে নমমা,   হ ামামর স্মচর, হে চনরুপম,  

      নৃ যরমস চিত্ত মম উছল েময় িামে॥ 

          আমার   সকল হেমের আকুল রমি   মন্ত্রোরা হ ামার স্তমি 

             ডাইমন িামম ছন্দ নামম নিেনমমর মামে। 

                িন্দনা হমার ভঙ্গীম  আে সঙ্গীম  চিরামে॥ 

এচক   পরম িযথায় পরান কাাঁপায়,  কাাঁপন িমক্ষ লামগ। 

       শাচিসাগমর হেউ হেমল যায়,  সুন্দর  ায় োমগ। 

          আমার   সি হি না সি হিেনা   রচিল এ হয কী আরাধনা— 

             হ ামার পাময় হমার সাধনা মমর না হযন লামে। 

                িন্দনা হমার ভঙ্গীম  আে সঙ্গীম  চিরামে॥ 

আচম   কানন েম   ুচল চন ফুল, হমমল চন হমামর ফল। 

       কলস মম শূনযসম,  ভচর চন  ীথথেল। 

          আমার   নু  নুম  িাাঁধনোরা   হৃেয় োমল অধরা ধারা— 

             হ ামার িরমে হোক  া সারা পূোর পুেয কামে। 

                িন্দনা হমার ভঙ্গীম  আে সঙ্গীম  চিরামে॥ 

     

২ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

নৃম যর  ামল  ামল, নটরাে,          ঘুিাও ঘুিাও ঘুিাও সকল িন্ধ হে। 

       সুচি ভাঙাও, চিমত্ত োগাও    মুক্ত সুমরর ছন্দ হে॥ 
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             হ ামার িরেপিনপরমশ   সরস্ব ীর মানসসরমস 

             যুমগ যুমগ কামল কামল   সুমর সুমর  ামল  ামল 

       হেউ  ুমল োও, মাচ ময় োগাও অমলকমলগন্ধ হে॥ 

                                              নমমা নমমা নমমা— 

                               হ ামার নৃ য অচম  চিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥ 

নৃম য হ ামার মুচক্তর রূপ, নৃম য হ ামার মায়া, 

       চিশ্ব নুম  অেুম  অেুম  কাাঁমপ নৃম যর ছায়া। 

             হ ামার চিশ্ব-নামির হোলায়   িাাঁধন পরায় িাাঁধন হোলায় 

             যুমগ যুমগ কামল কামল  সুমর সুমর  ামল  ামল, 

       অি হক  ার সন্ধান পায় ভাচিম  লাগায় ধন্দ হে॥ 

                                             নমমা নমমা নমমা— 

                                 হ ামার নৃ য অচম  চিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥ 

       নৃম যর িমশ সুন্দর েল চিমরােী পরমােু, 

       পেযুগ চঘমর হেযাচ মঞ্জীমর িাচেল িন্দ্র ভানু। 

              ি নৃম যর প্রােমিেনায়   চিিশ চিশ্ব োমগ হি নায় 

             যুমগ যুমগ কামল কামল   সুমর সুমর  ামল  ামল, 

       সুমে দুমে েয়  রঙ্গময় হ ামার পরমানন্দ হে॥ 

                                        নমমা নমমা নমমা— 

                            হ ামার নৃ য অচম  চিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥ 

       হমার সংসামর  াণ্ডি  ি কচি  েটাোমল। 

       হলামক হলামক ঘুমর এমসচছ হ ামার নামির ঘুচেথ ামল। 

             ওমগা সন্ন্যাসী, ওমগা সুন্দর,   ওমগা শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর, 

             যুমগ যুমগ কামল কামল   সুমর সুমর  ামল  ামল 

       েীিন-মরে-নামির ডমরু িাোও েলেমন্দ্র হে॥ 

                                        নমমা নমমা নমমা— 
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                            হ ামার নৃ য অচম  চিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥ 

     

৩ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         নাই ভয়, নাই ভয়, নাই হর। 

              থাক্ পমে থাক্ ভয় িাইমর॥ 

                    োমগা, মৃ ুযঞ্জয়, চিমত্ত   থথ থথ ন থননৃম য। 

              ওমর মন, িন্ধনচছন্ন্ 

                    োও  াচল  াই  াই  াই হর॥ 

     

৪ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

      প্রলয়নািন নািমল যেন আপন ভুমল, 

হে নটরাে, েটার িাাঁধন পেল েুমল॥ 

            োহ্নিী  াই মুক্ত ধারায়   উন্মাচেনী চেশা োরায়,  

                        সঙ্গীম   ার  রঙ্গেল উঠল দুমল॥ 

    রচির আমলা সাো চেল আকাশ-পামর, 

শুচনময় চেল অভয়িােী ঘর-ছাোমর। 

            আপন হরাম  আপচন মাম ,  সাচথ েল আপন-সামথ, 

                        সি-োরা হয সি হপল  ার কূমল কূমল॥ 
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৫ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                দুই োম — 

   কামলর   মচন্দরা হয সোই িামে   ডাইমন িাাঁময় দুই োম , 

   সুচি ছুমট নৃ য উমঠ   চন য নূ ন সংঘাম ॥ 

        িামে ফুমল, িামে কাাঁটায়,   আমলাছায়ার হোয়ার-ভাাঁটায়, 

                  প্রামের মামে ওই-ময িামে   দুুঃমে সুমে শঙ্কাম ॥ 

         ামল  ামল সাাঁে-সকামল   রূপ-সাগমর হেউ লামগ। 

        সাো-কামলার দ্বমে হয ওই  ছমন্দ নানান রঙ োমগ। 

          এই  ামল হ ার গান হিাঁমধ হন— কান্ন্াোচসর  ান হসমধ হন, 

                ডাক চেল হশান্ মরে িাাঁিন নািন-সভার ডঙ্কাম ॥ 

     

৬ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

               মম চিমত্ত চনচ  নৃম য হক হয নামি 

                া া থথথথ,  া া থথথথ,  া া থথথথ। 

                াচর সমঙ্গ কী মৃেমঙ্গ সো িামে 

                া া থথথথ,  া া থথথথ,  া া থথথথ॥ 

               োচসকান্ন্া েীরাপান্ন্া হোমল ভামল, 

               কাাঁমপ ছমন্দ ভামলা মন্দ  ামল  ামল। 

               নামি েন্ম, নামি মৃ ুয পামছ পামছ 

                া া থথথথ,  া া থথথথ,  া া থথথথ। 

               কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ, 
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               চেিারাচত্র নামি মুচক্ত, নামি িন্ধ— 

               হস  রমঙ্গ ছুচট রমঙ্গ পামছ পামছ 

                া া থথথথ,  া া থথথথ,  া া থথথথ॥ 

     

৭ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

            আমার   ঘুর হলমগমছ—   াচধন্  াচধন্।  

 হ ামার    চপছন চপছন হনমি হনমি    ঘুর হলমগমছ  াচধন্  াচধন্॥ 

 হ ামার     ামল আমার িরে িমল,    শুনম  না পাই হক কী িমল— 

                       াচধন্  াচধন্।  

 হ ামার    গামন আমার প্রামে হয হকান্   পাগল চছল হসই হেমগমছ— 

                       াচধন্  াচধন্।  

 আমার     লামের িাাঁধন সামের িাাঁধন  েমস হগল ভেন সাধন— 

                       াচধন্  াচধন্।  

 চিষম      নামির হিমগ হোলা হলমগ ভািনা য  সি হভমগমছ— 

                       াচধন্  াচধন্॥   

     

৮ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

      কমলিমনর মধুপরাচে,   এমসা হে কমলভিমন। 

      কী সুধাগন্ধ এমসমছ আচে   নিিসিপিমন॥ 

            অমল িরে হঘচরয়া পুলমক শ  শ েল ফুচটল, 

            িার া  াোচর দুযমলামক ভূমলামক ছুচটল ভুিমন ভুিমন॥ 
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      গ্রমে  ারকায় চকরমে চকরমে িাচেয়া উচঠমছ রাচগেী, 

      গী গুঞ্জন কূেনকাকচল আকুচল উচঠমছ শ্রিমে। 

                সাগর গাচেমছ কমলালগাথা, িায়ু িাোইমছ শঙ্খ— 

                সামগান উমঠ িনপলমি, মঙ্গলগী  েীিমন॥ 

     

৯ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                      এমসা হগা নূ ন েীিন। 

     এমসা হগা কমঠার চনঠুর নীরি,   এমসা হগা ভীষে হশাভন॥ 

         এমসা অচপ্রয় চিরস চ ক্ত,    এমসা হগা অশ্রুসচললচসক্ত, 

         এমসা হগা ভূষেচিেীন চরক্ত,   এমসা হগা চিত্তপািন॥ 

থাক্  িীোমিেু,  মাল ীমাচলকা,   পূচেথমাচনচশ, মায়াকুমেচলকা— 

         এমসা হগা প্রের হোমানলচশো  হৃেয়মশাচে প্রাশন 

         এমসা হগা পরমদুুঃেচনলয়,   আশা-অঙ্কুর করে চিলয়— 

         এমসা সংগ্রাম, এমসা মোেয়,  এমসা হগা মরেসাধন॥ 

     

১০ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                               মধুর মধুর ধ্বচন িামে 

                               হৃেয়কমলিনমামে॥ 

            চনভৃ িাচসনী িীোপাচে     অমৃ মুরচ ম ী িােী 

            চেরেচকরে ছচিোচন— পরামনর হকাথা হস চিরামে॥ 

            মধুঋ ু োমগ চেিাচনচশ    চপককুেচর  চেচশ চেচশ। 
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            মানসমধুপ পে মল   মুরচছ পচেমছ পচরমমল। 

   এমসা  হেিী, এমসা এ আমলামক,  একিার হ ামর হেচর হিামে— 

          হগাপমন হথমকা না মমনামলামক ছায়াময় মায়াময় সামে॥  

     

১১  

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

              ওমঠা হর মচলনমুে, িমলা এইিার। 

              এমসা হর  ৃচষ -িুক, রামো োোকার॥ 

              হেমরা ওই হগল হিলা,   ভাচঙল ভাচঙল হমলা— 

              হগল সমি ছাচে হেলা   ঘমর হয যাোর॥ 

              হে চভোচর, কামর  ুচম শুনাইছ সুর— 

              রেনী আাঁধার েল, পথ অচ  েূর। 

              কু্ষচধ   ৃচষ  প্রামে  আর কাে নাচে গামন— 

              এেন হিসুর  ামন   িাচেমছ হস ার॥ 

     

১২ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                আমার   নাইিা েল পামর যাওয়া। 

      হয োওয়াম  িল   রী অমঙ্গম  হসই লাগাই োওয়া॥ 

            হনই যচে িা েমল পাচে  ঘাট আমছ হ া িসম  পাচর। 

      আমার আশার  রী ডুিল যচে   হেেি হ ামের  রী-িাওয়া॥ 

      োম র কামছ হকামলর কামছ  যা আমছ হসই অমনক আমছ। 

আমার  সারা চেমনর এই চক হর কাে— ওপার-পামন হকাঁমে িাওয়া। 
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         কম চকছু হমার থামক হেথা   পুচরময় হনি প্রাে চেময়  া।  

      আমার  হসইোমনম  কল্পল া  হযোমন হমার োচি-োওয়া॥ 

     

১৩ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

  যেন    পেমি না হমার পাময়র চিহ্ন এই িামট 

  আচম    িাইি না হমার হেয়া রী এই ঘামট, 

                  িুচকময় হেি হিিা হকনা,   

            চমচটময় হেি হগা,    চমচটময় হেি হলনা হেনা, 

           িন্ধ েমি আনামগানা এই োমট— 

            েন আমায় নাইিা মমন রােমল, 

                   ারার পামন হিময় হিময় নাইিা আমায় ডাকমল। 

  যেন    েমমি ধুলা  ানপুরাটার  ারগুলায়, 

           কাাঁটাল া উঠমি ঘমরর দ্বারগুলায়,    আো, 

                 ফুমলর িাগান ঘন ঘামসর   পরমি সজ্জা িনিামসর,  

           শযাওলা এমস চঘরমি চেচঘর ধারগুলায়— 

            েন আমায় নাইিা মমন রােমল, 

                   ারার পামন হিময় হিময় নাইিা আমায় ডাকমল। 

   েন    এমচন কমরই িােমি িাাঁচশ এই নামট, 

    কাটমি চেন কাটমি,          

    কাটমি হগা চেন আেও হযমন চেন কামট,    আো, 

                  ঘামট ঘামট হেয়ার  রী    এমচন হস চেন উঠমি ভচর— 

           িরমি হগারু হেলমি রাোল ওই মামঠ। 

            েন আমায় নাইিা মমন রােমল, 
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                     ারার পামন হিময় হিময় নাইিা আমায় ডাকমল।     েন    হক িমল 

হগা হসই প্রভাম  হনই আচম। 

           সকল হেলায় করমি হেলা এই আচম— আো, 

                     ন ুন নামম ডাকমি হমামর,   িাাঁধমি ন ুন িাহু-মডামর, 

           আসি যাি চিরচেমনর হসই আচম। 

            েন আমায় নাইিা মমন রােমল, 

                      ারার পামন হিময় হিময় নাইিা আমায় ডাকমল॥   

     

১৪ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

              গ্রামছাো ওই রাঙা মাচটর পথ  আমার   মন ভুলায় হর। 

        ওমর   কার পামন মন ো  িাচেময়  লুচটময় যায় ধুলায় হর॥ 

         ও হয    আমায় ঘমরর িাচের কমর,   পাময়-পাময় পাময় ধমর— 

         ও হয    হকমে আমায় চনময় যায় হর  যায় হর হকান্ িুলায় হর। 

        ও হয  হকান্ িাাঁমক কী ধন হেোমি,   হকান্ োমন কী োয় হঠকামি— 

              হকাথায় চগময় হশষ হমমল হয  হভমিই না কুলায় হর॥  

     

১৫ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

        এই হ া ভামলা হলমগচছল আমলার নািন পা ায় পা ায়। 

        শামলর িমন েযাপা োওয়া, এই হ া আমার মনমক মা ায়। 

        রাঙা মাচটর রাস্তা হিময়   োমটর পচথক িমল হধময়, 

        হছামটা হমময় ধুলায় িমস  হেলার ডাচল একলা সাোয়— 
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        সামমন হিময় এই যা হেচে হিামে আমার িীো িাোয়॥ 

              আমার এ হয িাাঁমশর িাাঁচশ, মামঠর সুমর আমার সাধন।  

              আমার মনমক হিাঁমধমছ হর এই ধরেীর মাচটর িাাঁধন। 

              নীল আকামশর আমলার ধারা   পান কমরমছ ন ুন যারা 

              হসই হছমলমের হিামের িাওয়া চনময়চছ হমার ে ুুমিাে পূমর— 

              আমার িীোয় সুর হিাঁমধচছ ওমের কচি গলার সুমর॥ 

        েূমর যািার হেয়াল েমল সিাই হমামর চঘমর থামায়— 

        গাাঁময়র আকাশ সেমন ফুমলর ো ছাচনম  ডামক আমায়। 

        ফুরায় চন ভাই, কামছর সুধা,   নাই হয হর  াই েূমরর কু্ষধা— 

        এই-ময এ-সি হছামটাোমটা  পাই চন এমের কূলচকনারা। 

         ুচ্ছ চেমনর গামনর পালা আেও আমার েয় চন সারা॥ 

              লাগমলা ভামলা, মন হভালামলা, এই কথাটাই হগময় হিোই— 

              চেমন রাম  সময় হকাথা, কামের কথা  াই হ া এোই। 

              মমেমছ মন, মেল আাঁচে— চমমথয আমায় ডাকাডাচক— 

              ওমের আমছ অমনক আশা, ওরা করুক অমনক েমড া— 

              আচম হকিল হগময় হিোই, িাই হন েম  আমরা িমড া॥ 

     

১৬ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

        রাচঙময় চেময় যাও   যাও   যাও হগা এিার যািার আমগ— 

        হ ামার  আপন রামগ,   হ ামার  হগাপন রামগ, 

        হ ামার   রুে োচসর অরুে রামগ, 

        অশ্রুেমলর করুে রামগ॥ 

        রঙ হযন হমার মমমথ লামগ,  আমার সকল কমমথ লামগ, 
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        সন্ধযােীমপর আগায় লামগ,   গভীর রাম র োগায় লামগ॥ 

        যািার আমগ যাও হগা আমায় োচগময় চেময়, 

        রমক্ত হ ামার িরে-মোলা লাচগময় চেময়। 

              আাঁধার চনশার িমক্ষ হযমন  ারা োমগ, 

              পাষােগুোর কমক্ষ চনের-ধারা োমগ, 

                    হমমঘর িুমক হযমন হমমঘর মন্দ্র োমগ, 

                    চিশ্ব-নামির হকমন্দ্র হযমন ছন্দ োমগ, 

        হ মচন আমায় হোল চেময় যাও    যািার পমথ আচগময় চেময়, 

                                  কাাঁেন-িাাঁধন ভাচগময় চেময়॥ 

     

১৭ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

          আমার    অন্ধপ্রেীপ শূনয-পামন হিময় আমছ, 

          হস হয   লজ্জা োনায় িযথথ রাম র  ারার কামছ॥ 

                   ললামট  ার পেুক চলো 

                   হ ামার চলেন ওমগা চশো— 

                         চিেয়চটকা োও হগা এাঁমক, এই হস যামি॥ 

          োয়      কাোর পমথ িাচের েমল চিরচেেী! 

          হ ামার      আমলাক-ঋমে কমরা  ুচম আমায় ঋেী। 

                  হ ামার রাম  আমার রাম  

                  এক আমলামকর সূমত্র গাাঁমথ 

                        এমন ভাগয োয় হগা আমার োরায় পামছ॥ 
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১৮ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         হকন হয মন হভামল আমার   মন োমন না। 

          ামর  মানা কমর হক,   আমার   মন মামন না॥ 

              হকউ হিামে না  ামর,   হস হয  হিামে না আপ নামর।  

              সিাই  লজ্জা চেময় যায়,  হস হ া   কামন আমন না॥ 

          ার   হেয়া হগল পামর,  হস হয  রইল নেীর ধামর। 

            কাে কমর সি সারা   ওই   এচগময় হগল কারা, 

               আন্ মনা মন হস চেক-পামন েৃচি োমন না॥ 

     

১৯ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

        আমামর   ডাক চেল হক চভ র-পামন— 

                                   ওরা হয   ডাকম  োমন॥ 

                  আচশ্বমন ওই চশউচলশামে 

                         হমৌমাচছমর হযমন ডামক 

                               প্রভাম  হসৌরমভর গামন॥ 

            ঘরছাো আে ঘর হপল হয,               আপন মমন রইল ম’হে। 

            োওয়ায় োওয়ায় হকমন ক’হর     েির হয  ার হপৌাঁছল হর 

                           ঘর-ছাো ওই হমমঘর কামন॥ 
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২০ 
 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                 োম র ধুলা সয় না হয আর, কা র কমর প্রাে। 

     হ ামার    সুরসুরধনীর ধারায় করাও আমায় স্নান॥ 

                 োগাক  াচর মৃেঙ্গমরাল,  রমক্ত  ুলুক  রঙ্গমোল, 

                 অঙ্গ েম  হফলুক ধুময় সকল অসম্মান— 

                 সি হকালােল চেক্ ডুিাময়  াোর কল ান॥ 

                 সুন্দর হে, হ ামার ফুমল হগাঁমথচছমলম মালা— 

                 হসই কথা আে মমন করাও, ভুলাও সকল জ্বালা। 

                 হ ামার গামনর পদ্মিমন   আিার ডামকা চনমন্ত্রমে— 

                  াচর হগাপন সুধাকো আিার করাও পান, 

                  াচর হরেুর চ লকমলো আমায় কমরা োন॥ 

     

২১  

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                   আচম    একলা িমলচছ এ ভমি, 

                   আমায়   পমথর সন্ধান হক কমি। 

                        ভয় হনই, ভয় হনই— 

                        যাও আপন মমনই 

                   হযমন    একলা মধুপ হধময় যায় 

                   হকিল    ফুমলর হসৌরমভ॥ 
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২২ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

           স্বপন-পামরর ডাক শুমনচছ, হেমগ  াই হ া ভাচি— 

           হকউ কেমনা েুাঁমে চক পায় স্বপ্নমলামকর িাচি॥ 

           নয় হ া হসথায় যািার  মর,   নয় চকছু হ া পািার  মর, 

                       নাই চকছু  ার োচি— 

               চিশ্ব েম  োচরময় হগমছ স্বপ্নমলামকর িাচি॥ 

           িাওয়া-পাওয়ার  িুমকর  চভ র না-পাওয়া  ফুল হফামট, 

               চেশাোরা গমন্ধ  াচর আকাশ ভমর ওমঠ। 

           েুাঁমে যামর হিোই গামন,   প্রামের গভীর অ ল-পামন 

                      হয েন হগমছ নাচি, 

               হসই চনময়মছ িুচর কমর স্বপ্নমলামকর িাচি॥ 

     

২৩ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         আপন-মমন হগাপন হকামে হলোমোোর কারোনাম  

         দুয়ার রুমধ িিন কুাঁমে হেলনা আমায় েয় িানাম ॥ 

            এই েগম র সকাল সাাঁমে   ছুচট আমার সকল কামে, 

            চমমল চমমল চমচলময় কথা রমঙ রমঙ েয় মানাম ॥ 

         হক হগা আমছ ভুিন-মামে চন যচশশু আনমন্দম , 

         ডামক আমায় চিশ্বমেলায় হেলাঘমরর হোগান চেম ॥ 

            িমনর োওয়ায় সকাল-মিলা    ভাসায় হস হয গামনর হভলা, 

            হসই হ া কাাঁপায় সুমরর কাাঁপন হমৌমাচছমের নীল ডানাম ॥ 

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


রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    বিবিত্র    ।         গান 

 16 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

     

২৪ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

               সকাল-মিলার কুাঁচে আমার চিকামল যায় টুমট, 

               মােোমন োয় েয় চন হেো উঠল যেন ফুমট॥ 

               েরা ফুমলর পাপচেগুচল   ধুমলা হথমক আচনস  ুচল, 

               শুকমনা পা ার গাাঁথি মালা হৃেয়পত্রপুমট। 

       যেন   সময় চেল ফাাঁচক— 

       এেন   আন্ কুোময় চেমনর হশমষ অসমময়র চছন্ন্ িাচক। 

               কৃষ্ণরাম র িাাঁমের কো  আাঁধারমক হেয় হয সান্ত্বনা 

                াই চনময় হমার চমটুক আশা— স্বপন হগমছ ছুমট॥ 

     

২৫ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

  পাগল হয  ুই, কণ্ঠ ভমর 

  োচনময় হে  াই সােস কমর॥ 

          হেয় যচে হ ার দুয়ার নাো 

          থাচকস হকামে, চেস হন সাো— 

                      িলুক সিাই ‘সৃচিছাো’,    িলুক সিাই ‘কী কাে হ ামর’ ॥ 

  িল্ হর, ‘আচম হকেই না হগা, 

  চকছুই নচে হয েই-না হগা।’  

          শুমন িমন উঠমি োচস, 

          চেমক চেমক িােমি িাাঁচশ— 

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


রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    বিবিত্র    ।         গান 

 17 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

                      িলমি িা াস ‘ভামলািাচস’,  িাাঁধমি আকাশ অলে হডামর॥ 

     

২৬ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         হেলাঘর    িাাঁধম  হলমগচছ   আমার   মমনর চভ মর। 

         ক  রা     াই হ া হেমগচছ  িলি কী হ ামর॥ 

         প্রভাম     পচথক হডমক যায়,  অিসর  পাই হন আচম োয়— 

                     িাচেমরর   হেলায় ডামক হস,  যাি কী কমর॥ 

         যা আমার   সিার হেলামফলা   যামচ্ছ ছোছচে 

         পুমরামনা    ভাঙা চেমনর হেলা,   াই চেময় ঘর গচে। 

         হয আমার   ন ুন হেলার েন   াচর এই  হেলার চসংোসন, 

                     ভাঙামর   হোো হেমি হস  চকমসর মিমর॥ 

     

২৭ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

      হ ার   হগাপন প্রামে একলা মানুষ হয 

       ামর   কামের পামক েচেময় রাচেস হন॥ 

       ার    একলা ঘমরর হধয়ান েম   উঠুক-না গান নানা হরাম ,  

              ার  আপন সুমরর ভুিন-মামে  ামর থাকম  হে॥ 

      হ ার    প্রামের মামে একলা মানুষ হয 

       ামর    েমশর চভমে চভচেময় রাচেস হন। 

      হকান্    আমরক একা ওমর হোাঁমে,   হসই হ া ওরই েরে হিামে— 

             হযন   পথ েুাঁমে পায়, কামের ফাাঁমক চফমর না যায় হস॥ 
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২৮ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

    আমার           েীেথ পা া যািার হিলায় িামর িামর 

                  ডাক চেময় যায় ন ুন পা ার দ্বামর দ্বামর॥ 

                         াই হ া আমার এই েীিমনর িনচ্ছাময় 

                        ফাগুন আমস চফমর চফমর েচেন-িাময়, 

                             ন ুন সুমর গান উমে যায় আকাশ-পামর, 

                             ন ুন রমঙ ফুল ফুমট  াই ভামর ভামর॥ 

                  ওমগা আমার চন য-নূ ন, োাঁোও হেমস। 

                  িলি হ ামার চনমন্ত্রমে নিীন হিমশ। 

                        চেমনর হশমষ চনিল যেন পমথর আমলা, 

                        সাগর ীমর যাত্রা আমার হযই ফুরামলা, 

                              হ ামার িাাঁচশ িামে সাাঁমের অন্ধকামর— 

                              শূমনয আমার উঠল  ারা সামর সামর॥ 

     

২৯ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

              এ শুধু অলস মায়া,   এ শুধু হমমঘর হেলা, 

              এ শুধু মমনর সাধ িা ামসম  চিসেথন। 

              এ শুধু আপনমমন মালা হগাঁমথ চছাঁমে হফলা, 

              চনমমমষর োচসকান্ন্া গান হগময় সমাপন। 

                     শযামল পলিপাম  রচিকমর সারা হিলা 
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                     আপনারই ছায়া লময় হেলা কমর ফুলগুচল— 

                     এও হসই ছায়ামেলা িসমির সমীরমে। 

              কুেমকর হেমশ হযন সাধ কমর পথ ভুচল 

              হেথা হোথা ঘুচর চফচর সারা চেন আনমমন। 

              কামর হযন হেি িমল হকাথা হযন ফুল  ুচল— 

              সন্ধযায় মচলন ফুল উমে যায় িমন িমন। 

                     এ হেলা হেচলমি, োয়, হেলার সাচথ হক আমছ। 

                     ভুমল ভুমল গান গাই— হক হশামন হক নাই হশামন— 

                     যচে চকছু মমন পমে, যচে হকে আমস কামছ॥ 

     

৩০ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         হয আচম ওই হভমস িমল      কামলর হেউময় আকাশ মল 

                 ওরই পামন হেেচছ আচম হিময়। 

         ধুলার সামথ, েমলর সামথ,     ফুমলর সামথ, ফমলর সামথ,  

                 সিার সামথ িলমছ ও হয হধময়॥ 

         ও হয সোই িাইমর আমছ,      দুুঃমে সুমে চন য নামি— 

                 হেউ চেময় যায়, হোমল হয হেউ হেময়। 

         একটু ক্ষময় ক্ষচ  লামগ,      একটু ঘাময় ক্ষ  োমগ— 

                 ওরই পামন হেেচছ আচম হিময়॥ 

         হয আচম যায় হকাঁমে হেমস      াল চেম মছ মৃেমঙ্গ হস, 

                 অনয আচম উঠম চছ গান হগময়। 

         ও হয সিল ছচির মম া,    আচম নীরি কচির মম া— 

                 ওরই পামন হেেচছ আচম হিময়। 
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         এই-ময আচম ওই আচম নই,    আপন-মামে আপচন হয রই, 

                 যাই হন হভমস মরেধারা হিময়— 

         মুক্ত আচম,  ৃি আচম,      শাি আচম, েৃি আচম। 

                 ওরই পামন হেেচছ আচম হিময়॥ 

     

৩১  

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         চেনগুচল হমার হসানার োাঁিায় রইল না— 

               হসই-ময আমার নানা রমঙর চেনগুচল। 

                     কান্ন্াোচসর িাাঁধন  ারা সইল না— 

                           হসই-ময আমার নানা রমঙর চেনগুচল॥ 

         আমার প্রামের গামনর ভাষা 

                চশেমি  ারা চছল আশা 

                      উমে হগল, সকল কথা কইল না— 

                             হসই-ময আমার নানা রমঙর চেনগুচল॥ 

         স্বপন হেচে, হযন  ারা কার আমশ 

                হফমর আমার ভাঙা োাঁিার িার পামশ— 

                      হসই-ময আমার নানা রমঙর চেনগুচল। 

         এ  হিেন েয় চক ফাাঁচক। 

                 ওরা চক সি ছায়ার পাচে। 

                       আকাশ-পামর চকছুই চক হগা িইল না— 

                              হসই-ময আমার নানা রমঙর চেনগুচল॥ 
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৩২ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

           রীম  পা চেই চন আচম, পামরর পামন যাই চন হগা। 

          ঘামটই িমস কাটাই হিলা, আর চকছু হ া িাই চন হগা॥ 

              হ ারা যাচি রাোর পুমর   অমনক েূমর, 

              হ ামের রমথর িাকার সুমর 

                       আমার সাো পাই চন হগা॥ 

              আমার এ হয গভীর েমল হেয়া িাওয়া, 

              েয়ম া কেন্ চনসু  রাম  উঠমি োওয়া। 

          আসমি মাচে ওপার েম   উোন হরাম , 

          হসই আশাম ই হিময় আচছ—  রী আমার িাই চন হগা॥ 

     

৩৩ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

          আচম   চফরি না হর, চফরি না আর, চফরি না হর— 

          এমন   োওয়ার মুমে ভাসল  রী— 

                     কূমল   চভেি না আর, চভেি না হর॥ 

          ছচেময় হগমছ সুম া চছাঁমে,   াই েুাঁমট আে মরি চক হর— 

          এেন   ভাঙা ঘমরর কুচেময় েুাঁচট 

                     হিো   চঘরি না আর, চঘরি না হর॥ 

          ঘামটর রচশ হগমছ হকমট,  কাাঁেি চক  াই িক্ষ হফমট— 

          এেন   পামলর রচশ ধরি কচষ, 

                     এ রচশ   চছাঁেি না আর, চছাঁেি না হর॥ 
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৩৪ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

      আয়   আয় হর পাগল, ভুলচি হর িল্ আপনামক,  

                  হ ার  একটুোচনর আপনামক। 

       ুই   চফচরস হন আর এই িাকাটার ঘুরপামক॥ 

        হকান্    েঠাৎ োওয়ার হেউ উমঠ 

           হ ার   ঘমরর আগল যায় টুমট, 

               ওমর  সুমযাগ ধচরস, হিচরময় পচেস হসই ফাাঁমক— 

                   হ ার  দুয়ার-ভাঙার হসই ফাাঁমক॥ 

      নানান হগামল  ুফান হ ামল িার চেমক, 

         ুই   িুচেস হন মন, চফরচি কেন কার চেমক। 

           হ ার  আপন িুমকর মােোমন 

               কী হয  িাোয় হক হয হসই োমন— 

      ওমর  পমথর েির চমলমি হর হ ার হসই ডামক— 

               হ ার  আপন িুমকর হসই ডামক॥ 

     

৩৫ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

  হকান্  সুেূর েম  আমার মমনামামে 

       িােীর ধারা িমে—আমার প্রামে প্রামে। 

  আচম      কেন শুচন, কেন শুচন না হয, 

             কেন্ কী হয কমে—আমার কামন কামন॥ 
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             আমার ঘুমম আমার হকালােমল 

             আমার আাঁচে-েমল   াোচর সুর, 

              াোচর সুর েীিন-গুো মল 

             হগাপন গামন রমে—আমার কামন কামন॥ 

  হকান্      ঘন গেন চিেন  ীমর  ীমর 

   াোর ভাঙা গো—ছায়ার  মল  মল। 

             আচম    োচন না হকান্ েচক্ষেসমীমর 

              াোর ওঠা পো— হেউময়র ছমলাছমল। 

  এই  ধরেীমর গগন-পামরর ছাাঁমে  হস হয   ারার সামথ িাাঁমধ, 

             সুমের সামথ দুে চমলাময় কাাঁমে 

      ‘এ নমে এই নমে— নমে নমে, এ নমে এই নমে’ — 

                             কাাঁমে কামন কামন॥ 

     

৩৬ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

           আকাশ েম  আকাশ-পমথ োোর হরাম  

           েরমছ েগৎ েরনাধারার মম া॥ 

           আমার   শরীর মমনর অধীর ধারা সামথ সামথ িইমছ অচির ॥ 

           দুই প্রিামের ঘাম  ঘাম    উঠম মছ গান চেমন রাম , 

           হসই   গামন গামন আমার প্রামে হেউ হলমগমছ ক । 

           আমার  হৃেয় মট িূেথ হস গান ছোয় শ  শ । 

           ওই   আকাশ-মডািা ধরার হোলায় দুচল অচির ॥ 

           এই   নৃ য-পাগল িযাকুল া চিশ্বপরামন 

           চন য আমায় োচগময় রামে, শাচি না মামন। 
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           চিরচেমনর কান্ন্াোচস   উঠমছ হভমস রাচশ রাচশ— 

           এ-সি   হেেম মছ হকান্ চনরাোরা নয়ন অিন । 

           ওমগা,    হসই নয়মন নয়ন আমার হোক-না চনমমষে — 

           ওই      আকাশ-ভরা হেোর সামথ হেেি অচির ॥ 

     

৩৭ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

              আমলাক-মিারা লুচকময় এল ওই— 

              চ চমরেয়ী িীর, হ ারা আে কই। 

              এই কুয়াশা-েময়র েীক্ষা কাোর কামছ লই॥ 

              মচলন েল শুভ্র িরন,   অরুে-মসানা করল েরে, 

              লজ্জা হপময় নীরি েল ঊষা হেযাচ মথয়ী॥ 

              সুচিসাগর ীর হিময় হস এমসমছ মুে হেমক, 

              অমঙ্গ কালী হমমে। 

              রচির রচি কই হগা হ ারা,   হকাথায় আাঁধার-মছেন হছারা, 

              উেয়থশলশৃঙ্গ েম  িল্ ‘মাথভুঃ মাথভুঃ’ ॥  

     

৩৮ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

               োগ’   আলসশয়নচিলগ্ন। 

               োগ’    ামসগেনচনমগ্ন॥ 

   হধৌ  করুক করুোরুেিৃচি      সুচিেচে  য  আচিল েৃচি,  

               োগ’   দুুঃেভারন  উেযমভগ্ন॥ 

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


রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    বিবিত্র    ।         গান 

 25 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

   হেযাচ ুঃসিে ভচর চেক চিত্ত    ধনপ্রমলাভননাশন চিত্ত, 

               োগ’   পুেযিসন পর লচজ্জ  নগ্ন॥ 

     

৩৯ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

     হ ামার আসন শূনয আচে, হে িীর, পূেথ কমরা— 

     ওই-ময হেচে িসুন্ধরা কাাঁপল থমরাথমরা॥ 

     িােল  ূযথ আকাশপমথ— সূযথ আমসন অচগ্নরমথ, 

             এই প্রভাম  েচেন োম  চিেয়েড়্গ ধমরা॥ 

             ধমথ হ ামার সোয়, হ ামার সোয় চিশ্বিােী। 

             অমর িীযথ সোয় হ ামার, সোয় িজ্রপাচে। 

             দুগথম পথ সমগৌরমি  হ ামার িরেচিহ্ন লমি। 

             চিমত্ত অভয় িমথ, হ ামার িমক্ষ  াোই পমরা॥ 

     

৪০ 
 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

হমারা    সম যর ’পমর মন  আচে   কচরি সমপথে, 

                  েয়  েয় সম যর েয়। 

হমারা    িুচেি স য, পূচেি স য, েুাঁচেি স যধন। 

                  েয়  েয় সম যর েয়। 

যচে      দুুঃমে েচেম  েয়    িু  চমথযাচিিা নয়। 
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যচে      থেনয িচেম  েয়   িু   চমথযাকমথ নয়। 

যচে      েণ্ড সচেম  েয়   িু   চমথযািাকয নয়। 

                  েয়  েয় সম যর েয়॥ 

হমারা    মঙ্গলকামে প্রাে,  আচে  কচরি সকমল োন। 

                  েয়  েয় মঙ্গলময়। 

হমারা    লচভি পুেয, হশাচভি পুমেয, গাচেি পুেযগান। 

                     েয়  েয় মঙ্গলময়। 

যচে        দুুঃমে েচেম  েয়    িু  অশুভচিিা নয়। 

যচে        থেনয িচেম  েয়    িু  অশুভকমথ নয়। 

যচে        েণ্ড সচেম  েয়    িু   অশুভিাকয নয়। 

                     েয়  েয় মঙ্গলময়॥ 

হসই        অভয় ব্রহ্মনাম  আচে  হমারা সমি লইলাম— 

                     চযচন   সকল ভময়র ভয়। 

হমারা      কচরি না হশাক যা েিার হোক, িচলি ব্রহ্মাধাম। 

                     েয়  েয় ব্রমহ্মর েয়। 

যচে        দুুঃমে েচেম  েয়    িু   নাচে ভয়, নাচে ভয়। 

যচে        থেনয িচেম  েয়    িু   নাচে ভয়, নাচে ভয়। 

যচে        মৃ ুয চনকট েয়    িু   নাচে ভয়, নাচে ভয়। 

                     েয়  েয় ব্রমহ্মর েয়॥ 

হমারা      আনন্দ-মামে মন  আচে  কচরি চিসেথন। 

                     েয়  েয় আনন্দময়। 

            সকল েৃমশয  সকল চিমশ্ব  আনন্দচনমক ন। 

                     েয়  েয় আনন্দময়। 

            আনন্দ  চিত্ত-মামে  আনন্দ সিথকামে, 

            আনন্দ  সিথকামল  দুুঃমে চিপেোমল, 
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            আনন্দ সিথমলামক  মৃ ুযচিরমে হশামক— 

            েয়  েয় আনন্দময়॥ 

     

৪১  

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

        আমামের শাচিচনমক ন  আমামের  সি েম  আপন। 

         ার    আকাশ-ভরা হকামল  হমামের  হোমল হৃেয় হোমল, 

        হমারা    িামর িামর হেচে  ামর চন যই নূ ন॥ 

        হমামের    রুমূমলর হমলা,  হমামের  হোলা মামঠর হেলা, 

        হমামের   নীল গগমনর হসাোগ-মাো সকাল-সন্ধযামিলা। 

        হমামের   শামলর ছায়ািীচথ  িাোয়  িমনর কলগীচ , 

        সোই    পা ার নামি হমম  আমছ আম লচক-কানন॥ 

        আমরা    হযথায় মচর ঘুমর  হস হয  যায় না কভু েূমর, 

        হমামের    মমনর মামে হপ্রমমর হস ার িাাঁধা হয  ার সুমর। 

        হমামের    প্রামের সমঙ্গ প্রামে,  হস হয  চমচলময়মছ এক  ামন, 

        হমামের    ভাইময়র সমঙ্গ ভাইমক হস হয কমরমছ এক- মন॥  

     

৪২ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

           না হগা,    এই হয ধুলা আমার না এ। 

            হ ামার ধুলার ধরার ’পমর উচেময় যাি সন্ধযািাময়॥ 

           চেময় মাচট আগুন জ্বাচল   রিমল হেে পূোর থাচল— 

           হশষ আরচ  সারা কমর হভমঙ যাি হ ামার পাময়॥ 

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


রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    বিবিত্র    ।         গান 

 28 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

            ফুল যা চছল পূোর  মর 

            হযম  পমথ ডাচল েম  অমনক হয  ার হগমছ পমে। 

                      ক  প্রেীপ এই থালাম    সাচেময়চছমল আপন োম — 

                      ক  হয  ার চনিল োওয়ায়, হপৌাঁছল না িরেছাময়॥ 

     

৪৩ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

          েীিন আমার িলমছ হযমন হ মচন ভামি 

                সেে কচঠন দ্বমে ছমন্দ িমল যামি॥ 

          িলার পমথ চেমন রাম    হেো েমি সিার সামথ— 

                ামের আচম িাি,  ারা আমায় িামি॥ 

                    েীিন আমার পমল পমল এমচন ভামি 

                    দুুঃেসুমের রমঙ রমঙ রাচঙময় যামি। 

           রমঙর হেলার হসই সভাম   হেমল হয েন সিার সামথ 

                     ামর আচম িাি, হসও আমামর িামি॥ 

     

৪৪ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         কী পাই চন  াচর চেসাি চমলাম  মন হমার নমে রাচে। 

         আে হৃেময়র ছায়াম  আমলাম  িাাঁশচর উমঠমছ িাচে॥ 

         ভামলামিমসচছনু এই ধরেীমর    হসই স্মৃচ  মমন আমস চফমর চফমর, 

                ক  িসমি েচেনসমীমর    ভমরমছ আমাচর সাচে॥ 

         নয়মনর েল গভীর গেমন আমছ হৃেময়র স্তমর, 
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         হিেনার রমস হগাপমন হগাপমন সাধনা সফল কমর। 

    মামে মামে িমট চছাঁমেচছল  ার,  াই চনময় হকিা কমর োোকার— 

                সুর  িু হলমগচছল িামর-িার    মমন পমে  াই আচে॥ 

     

৪৫ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         আচম    সি চনম  িাই,    সি চনম  ধাই হর। 

         আচম    আপনামক, ভাই,     হমলি হয িাইমর॥ 

    পামল আমার লাগল োওয়া,    েমি আমার সাগর-যাওয়া, 

                 ঘামট  রী নাই িাাঁধা নাই হর॥ 

        সুমে দুমে িুমকর মামে       পমথর িাাঁচশ হকিল িামে, 

                 সকল কামে শুচন হয  াই হর। 

    পাগ লাচম আে লাগল পাোয়, পাচে চক আর থাকমি শাোয়। 

                 চেমক চেমক সাো হয পাই হর॥ 

     

৪৬ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

            আমলা আমার, আমলা ওমগা, আমলা ভুিন-ভরা, 

            আমলা নয়ন-মধাওয়া  আমার, আমলা হৃেয়-েরা॥ 

                  নামি আমলা নামি, ও ভাই, আমার প্রামের কামছ— 

                  িামে আমলা িামে, ও ভাই, হৃেয়িীোর মামে— 

                  োমগ আকাশ, হছামট িা াস, োমস সকল ধরা॥ 

            আমলার হরাম  পাল  ুমলমছ োোর প্রোপচ । 
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            আমলার হেউময় উঠল হনমি মচলকা মাল ী। 

                  হমমঘ হমমঘ হসানা, ও ভাই, যায় না মাচনক হগানা— 

                  পা ায় পা ায় োচস, ও ভাই, পুলক রাচশ রাচশ— 

                  সুরনেীর  কূল  ডুমিমছ সুধা-চনের-েরা॥ 

     

৪৭ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

            ওমর ওমর   ওমর, আমার মন হমম মছ, 

                        ামর আে  থামায় হক হর। 

              হস হয   আকাশ-পামন ো  হপম মছ, 

                           ামর আে  নামায় হক হর। 

     ওমর  ওমর    ওমর, আমার মন হমম মছ,   আমামর   থামায় হক হর॥ 

             ওমর ভাই,  নাচ্ হর ও ভাই, নাচ্ হর— 

                      আে  ছাো হপময় িাাঁচ্ হর— 

             লাে ভয়    ঘুচিময় হে হর। 

                  হ ামর আে  থামায় হক হর॥ 

     

৪৮ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

           োমর হর হর হর হর,  আমায়  হছমে হে হর, হে হর— 

           হযমন ছাো িমনর পাচে মমনর আনমন্দ হর॥ 

                      ঘনশ্রািেধারা   হযমন িাাঁধনোরা, 

           িােল-িা াস হযমন ডাকা  আকাশ লুমট হফমর॥ 
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           োমর হর হর হর হর,  আমায়  রােমি ধমর হক হর— 

           োিানমলর নািন হযমন সকল কানন হঘমর, 

                      িজ্র হযমন হিমগ  গমেথ েমের হমমঘ, 

                      অট্টোমসয সকল চিঘ্ন-িাধার িক্ষ হিমর॥ 

     

৪৯ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         আনমন্দরই সাগর েম  এমসমছ আে িান। 

         োাঁে ধমর আে হিাস্ হর সিাই, টান্ হর সিাই টান্॥ 

         হিাো য  হিাোই কচর   করি হর পার দুমের  রী, 

                      হেউময়র ‘পমর ধরি পাচে—যায় যচে যাক প্রাে॥ 

         হক ডামক হর চপছন েম , হক কমর হর মানা, 

         ভময়র কথা হক িমল আে— ভয় আমছ সি োনা। 

         হকান্ শামপ হকান্ গ্রমের হোমষ   সুমের ডাঙায় থাকি িমস। 

                      পামলর রচশ ধরি কচষ, িলি হগময় গান॥ 

     

৫০ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

          েরিায়ু িয় হিমগ,  িাচর চেক ছায় হমমঘ, 

                ওমগা হনময়, নাওোচন িাইময়া। 

           ুচম কমষ ধমরা োল,   আচম  ুমল িাাঁচধ পাল— 

                োাঁই মামরা, মামরা টান োাঁইময়া॥ 

     শৃঙ্খমল িারিার েন্ েন্ েঙ্কার  নয় এ হ া  রেীর ত্রন্দন শঙ্কার— 
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     িন্ধন দুিথার সেয না েয় আর,  টমলামমলা কমর আে  াই ও। 

                          োাঁই মামরা, মামরা টান োাঁইময়া॥ 

                 গচে গচে চেন েন  িঞ্চল কচর মন 

                     হিামলা না ‘যাই চক নাই যাই হর’ ।  

                 সংশয়পারািার  অিমর েমি পার, 

                     উদ মিমগ  াকাময়া না িাইমর। 

     যচে মাম  মোকাল, উদ্দাম েটাোল  েমে েয় লুচণ্ঠ , হেউ উমঠ উত্তাল, 

     হোময়া নামকা কুচণ্ঠ ,  ামল  ার চেময়া  াল—েয়-েয় েয়গান গাইময়া। 

                     োাঁই মামরা, মামরা টান োাঁইময়া॥  

     

৫১  

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

           যুদ্ধ যেন িাচধল অিমল িঞ্চমল 

                েঙ্কারধ্বচন রচেল কচঠন শৃঙ্খমল, 

                       িন্ধমমািন ছমন্দ  েন হনমম এমল চনেথচরেী— 

                              হ ামামর চিচন, হ ামামর চিচন॥ 

                                    চসনু্ধচমলনসঙ্গীম  

                       মাচ য়া উমঠছ পাষােশাসন লচিম , 

            অধীর ছমন্দ ওমগা মোচিমরাচেেী— 

                      হ ামামর চিচন, হ ামামর চিচন॥ 

                             হে চনুঃশচঙ্ক া, 

                আত্ম-োরামনা রুর ামলর নূপুরেঙ্কৃ া, 

                     মৃ ুযম ারে রে-িরে-িাচরেী 

                        চিরচেন অচভসাচরেী, 
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                      হ ামামর চিচন॥ 

     

৫২ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                  গগমন গগমন ধায় োাঁচক 

                  চিদুযৎিােী িজ্রিাচেনী থিশােী, 

                  স্পধথামিমগর ছন্দ োগায় িনস্পচ র শাোম ॥ 

                  শূনযমমের হনশায় মা াল ধায় পাচে, 

                  অলে পমথর ছন্দ উোয় মুক্তমিমগর পাোম ॥ 

                  অির ল মন্থন কমর ছমন্দ 

                  সাো কামলার দ্বমে, 

                  কভু ভামলা কভু মমন্দ, 

                  কভু হসাো কভু িাাঁকাম । 

                  ছন্দ নাচিল হোমিচহ্নর  রমঙ্গ, 

                  মুচক্তরমের হযাদ ধৃিীমরর ভ্রূভমঙ্গ, 

                  ছন্দ ছুচটল প্রলয়পমথর রুররমথর িাকাম ॥ 

     

৫৪ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         ওই সাগমরর হেউময় হেউময় িােল হভরী, িােল হভরী। 

         কেন্ আমার েুলমি দুয়ার— নাইমকা হেচর, নাইমকা হেচর॥ 

                      হ ামার হ া নয় ঘমরর হমলা, হকামের হেলা হগা— 

                      হ ামার সমঙ্গ চিষম রমঙ্গ েগৎ েুমে হফরামফচর॥ 
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         মরে হ ামার পাময়র  রী, কাাঁেন হ ামার পামলর োওয়া— 

         হ ামার িীো িাোয় প্রামে হিচরময় যাওয়া, োচরময় যাওয়া। 

                      ভাঙল যাো পেল ধুলায়  যাক্ -না িুলায় হগা— 

            ভরল যা  াই হেখ -না, হর ভাই, িা াস হঘচর, আকাশ হঘচর॥ 

     

৫৫ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

            দুয়ার হমার পথপামশ,   সোই  ামর েুমল রাচে। 

            কেন্  ার রথ আমস   িযাকুল েময় োমগ আাঁচে॥ 

              শ্রািমন শুচন েূর হমমঘ   লাগায় গুরু গমরা-গমরা, 

              ফাগুমন শুচন িায়ুমিমগ   োগায় মৃদু মমরা-মমরা— 

              আমার িুমক উমঠ হেমগ  িমক  ার থাচক থাচক॥ 

            সিাই হেচে যায় িমল   চপছন- পামন নাচে হিময় 

            উ ল হরামল কমলামল  পমথর গান হগময় হগময়। 

              শরৎ-মমঘ যায় হভমস   উধাও েময় ক  েূমর 

              হযথায় সি পথ হমমশ   হগাপন হকান্ সুরপুমর। 

              স্বপমন ওমে হকান্ হেমশ   উোস হমার মমনাপাচে॥ 

     

৫৬ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                  নােয় হ ামার যা েময়মছ  াই েল। 

                  আমরা চকছু নাই েল, নাই েল, নাই েল॥ 

       হকউ যা কভু হেয় না ফাাঁচক  হসইটুকু হ ার থাক্ -না িাচক,  
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                      পমথই না েয় ঠাাঁই েল॥ 

                  িল্ হর হসাো িীোর  ামর ঘা চেময়, 

                  ডাইমন িাাঁময় েৃচি হ ামার না চেময়। 

       োচরময় িচলস চপছমনমর,  সামমন যা পাস কুচেময় হন হর— 

                      হেে কী হর হ ার যাই েল॥ 

     

৫৭ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

          হস হকান্     িমনর েচরে চছল আমার মমন। 

                          হক  ামর    িাাঁধল অকারমে॥ 

          গচ রামগর হস চছল গান,  আমলাছায়ায় হস চছল প্রাে,                       

                      আকাশমক হস িমমক চে  িমন॥ 

          হমঘলা চেমনর আকুল া িাচেময় হয  পাময় 

                       মাল-ছাময়-ছাময়। 

          ফাল্গুমন হস চপয়াল লায়      হক োচন  হকাথায় পলায় 

                      েচেন-োওয়ার িঞ্চল ার সমন॥ 

     

৫৮ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

             হ ামার েল শুরু,   আমার েল সারা— 

             হ ামায় আমায় চমমল   এমচন িমে ধারা॥ 

                 হ ামার জ্বমল িাচ ,   হ ামার ঘমর সাচথ— 

                 আমার  মর রাচ ,   আমার  মর  ারা॥ 

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


রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    বিবিত্র    ।         গান 

 36 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

             হ ামার আমছ ডাঙা,   আমার আমছ েল— 

             হ ামার িমস থাকা,   আমার িলািল। 

                 হ ামার োম  রয়,   আমার োম  ক্ষয়— 

                 হ ামার মমন ভয়,   আমার ভয় োরা॥ 

     

৫৯ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                 এমচন কমরই যায় যচে চেন যাক-না। 

        মন উমেমছ উেুক-না হর হমমল চেময় গামনর পাখ না॥ 

                 আেমক আমার প্রাে-মফায়ারার সুর ছুমটমছ, 

                       হেমের     িাাঁধ টুমটমছ— 

        মাথার ’পমর েুমল হগমছ  আকামশর ওই সুনীল োক্ না॥ 

                 ধরেী আে হমমলমছ  ার হৃেয়োচন, 

                       হস হযন হর হকিল িােী। 

                 কচঠন মাচট মনমক আচে হেয় না িাধা, 

                       হস হকান্   সুমর সাধা— 

        চিশ্ব িমল মমনর কথা,  কাে পমে আে থামক থাক্ -না॥ 

     

৬০ 
 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         আমামর              িাাঁধচি হ ারা হসই িাাঁধন চক হ ামের আমছ। 
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         আচম হয             িন্দী েম  সচন্ধ কচর সিার কামছ॥  

                      সন্ধযা-আকাশ চিনা হডামর িাাঁধল হমামর হগা; 

                      চনচশচেন িন্ধোরা নেীর ধারা আমায় যামি। 

         হয কুসুম             আপচন হফামট, আপচন েমর, রয় না ঘমর হগা— 

          ারা হয              সঙ্গী আমার, িনু্ধ আমার, িায় না পামছ॥ 

         আমামর              ধরচি িমল চমমথয সাধা। 

         আচম হয             চনমের কামছ চনমের গামনর সুমর িাাঁধা। 

                      আপচন যাোর প্রাে দুচলল, মন ভুচলল হগা— 

         হস মানুষ             আগুন-ভরা, পেমল ধরা হস চক িাাঁমি। 

         হস হয ভাই,          োওয়ার সো, হেউময়র সাচথ, চেিারাচ  হগা 

         হকিলই              এচেময় িলার ছমন্দ  াোর রক্ত নামি॥ 

     

৬১  

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                চফমর   চফমর আমায় চমমছ ডাক স্বামী,— 

                সময় েল চিোয় হনি আচম॥ 

                অপমামন যার সাোয় চি া। 

                হস হয    িাচের েময় এল অচগ্নচে া, 

                রাোসমনর কচঠন অসম্মামন 

                ধরা চেমি না হস হয মুচক্তকামী॥ 

                আমায়     মাচট হনমি আাঁিল হপম  

                চিশ্বেমনর হিামের আোমলম , 

                 ুচম থামকা হসানার সী ার অনুগামী॥ 

     

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


রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    বিবিত্র    ।         গান 

 38 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৬২ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         ফুমরামলা ফুমরামলা এিার   পরীক্ষার এই পালা— 

                      পার েময়চছ আচম   অচগ্নেেন-জ্বালা॥ 

         মা হগা মা, মা হগা মা,  এিার  ুচম োমগা মা— 

         হ ামার  হকামল উোে কমর হেি অপমামনর ডালা॥ 

    হ ামার  শযামল আাঁিলোচন   আমার   অমঙ্গ োও, মা, আচন— 

         আমার  িুমকর হথমক লও েচসময় চনঠুর কাাঁটার মালা॥ 

     

৬৩ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         ওমর   চশকল, হ ামার হকামল কমর চেময়চছ েঙ্কার। 

          ুচম   আনমন্দ, ভাই, হরমেচছমল হভমঙ অেঙ্কার॥ 

                হ ামায় চনময় কমর হেলা   সুমে দুুঃমে কাটল হিলা— 

                অঙ্গ হিচে চেমল হিেী চিনা োমমর অলঙ্কামর॥ 

         হ ামার ’পমর কচর হন হরাষ,   হোষ থামক হ া আমাচর হোষ— 

         ভয় যচে রয় আপন মমন হ ামায় হেচে ভয়ঙ্কর। 

                  অন্ধকামর সারা রাচ   চছমল আমার সামথর সাচথ, 

                  হসই েয়াচট স্মচর হ ামায় কচর নমস্কার॥ 

     

৬৪ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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              আমামক হয িাাঁধমি ধমর, এই েমি যার সাধন, 

                        হস চক   অমচন েমি। 

              আপনামক হস িাাঁধা চেময় আমায় হেমি িাাঁধন, 

                        হস চক   অমচন েমি॥ 

              আমামক হয দুুঃে চেময় আনমি আপন িমশ, 

                        হস চক   অমচন েমি। 

               ার আমগ  ার পাষাে-চেয়া গলমি করুে রমস, 

                        হস চক   অমচন েমি। 

              আমামক হয কাাঁোমি  ার ভামগয আমছ কাাঁেন, 

                        হস চক   অমচন েমি॥ 

     

৬৫ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

              আচম িঞ্চল হে, 

                     আচম সুেূমরর চপয়াচস। 

    চেন িমল যায়, আচম আনমমন   াচর আশা হিময় থাচক িা ায়মন— 

         ওমগা, প্রামে মমন আচম হয  াোর পরশ পািার প্রয়াসী॥ 

    ওমগা  সুেূর, চিপুল সুেূর,  ুচম হয িাোও িযাকুল িাাঁশচর— 

      হমার ডানা নাই   আচছ এক ঠাাঁই  হস কথা হয যাই পাশচর॥  

                            আচম উন্মনা হে, 

                      হে সুেূর, আচম উোসী। 

          হরৌর-মাোমনা অলস হিলায়   রুমমথমর ছায়ার হেলায় 

          কী মুরচ   ি নীল আকামশ নয়মন উমঠ হগা আভাচস। 

                      হে সুেূর, আচম উোসী। 
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        ওমগা  সুেূর, চিপুল সুেূর,  ুচম হয িাোও িযাকুল িাাঁশচর— 

          কমক্ষ আমার রুদ্ধ দুয়ার হস কথা হয যাই পাশচর॥  

     

৬৬ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ওমর  সািধানী পচথক, িামরক  পথ ভুমল মমরা চফমর। 

      হোলা আাঁচে-দুমটা অন্ধ কমর হে আকুল আাঁচের নীমর॥ 

            হস হভালা পমথর প্রামি রময়মছ োরামনা চেয়ার কুঞ্ে,  

            ে’হর প’হে আমছ কাাঁটা- রু মল রক্তকুসুমপুঞ্জ— 

            হসথা দুই হিলা ভাঙা-গো-মেলা অকূলচসনু্ধ ীমর॥ 

            অমনক চেমনর সঞ্চয় হ ার আগুচল আচছস িমস, 

            েমের রাম র ফুমলর ম ন েরুক পেুক েমস। 

            আয় হর এিার সি-োরািার েয়মালা পমরা চশমর॥ 

     

৬৭ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

            রী আমার েঠাৎ ডুমি যায় 

           হকান্ োমন হর হকান্ পাষামের ঘায়॥ 

               নিীন  রী ন ুন িমল,  চেই চন পাচে অগাধ েমল— 

               িাচে  ামর হেলার ছমল চকনার-চকনারায়॥ 

           হভমসচছল হরাম র ভমর,  একা চছমলম কেথ ধমর— 

           হলমগচছল পামলর ’পমর মধুর মৃদু িায়। 

               সুমে চছমলম আপন-মমন,  হমঘ চছল না গগনমকামে— 
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               লাগমি  রী কুসুমিমন চছমলম হসই আশায়॥ 

     

৬৮ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         আচম    হকিলই স্বপন কমরচছ িপন িা ামস— 

          াই    আকাশকুসুম কচরনু িয়ন ে ামশ॥ 

             ছায়ার ম ন চমলায় ধরেী,  কূল নাচে পায় আশার  রেী, 

                মানসপ্রচ মা ভাচসয়া হিোয় আকামশ॥ 

         চকছু    িাাঁধা পচেল না হকিলই িাসনা-িাাঁধমন। 

         হকে    নাচে চেল ধরা শুধু এ সুেূর-সাধমন। 

             আপনার মমন িচসয়া এমকলা  অনলচশোয় কী কচরনু হেলা, 

                চেনমশমষ হেচে ছাই েল সি হু ামশ॥ 

     

৬৯ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                শুধু   যাওয়া আসা, শুধু হরাম  ভাসা, 

                শুধু   আমলা-আাঁধামর কাাঁো-োসা॥ 

                শুধু   হেো পাওয়া, শুধু ছুাঁময় যাওয়া, 

                শুধু   েূমর হযম  হযম  হকাঁমে িাওয়া, 

                শুধু   নি দুরাশায় আমগ িমল যায়— 

                     চপমছ হফমল যায় চমমছ আশা॥ 

                     অমশষ িাসনা লময় ভাঙা িল, 

                     প্রােপে কামে পায় ভাঙা ফল, 
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                     ভাঙা  রী ধমর ভামস পারািামর, 

                     ভাি হকাঁমে মমর— ভাঙা ভাষা। 

                     হৃেময় হৃেময় আমধা পচরিয়, 

                     আধোচন কথা সাঙ্গ নাচে েয়, 

                     লামে ভময় ত্রামস আমধা-চিশ্বামস 

                               শুধু আধোচন ভামলািাসা॥ 

     

৭০ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                  ওমগা,  হ ারা হক যাচি পামর। 

    আচম   রী চনময় িমস আচছ নেীচকনামর॥ 

                  ও পামরম  উপিমন 

                  ক  হেলা ক  েমন, 

           এ পামরম  ধূ ধূ মরু িাচর চিনা হর॥ 

           এই হিলা হিলা আমছ, আয় হক যাচি। 

           চমমছ হকন কামট কাল ক  কী ভাচি। 

                 সূযথ পামট যামি হনমম, 

                 সুিা াস যামি হথমম, 

           হেয়া িন্ধ েময় যামি সন্ধযা-আাঁধামর॥ 

     

৭১  

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

           হ ামামের োন যমশর ডালায় সি-মশষ সঞ্চয়  আমার— 
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                      চনম  মমন লামগ ভয়॥ 

                 এই রূপমলামক কমি এমসচছনু রাম , 

                 হগাঁমথচছনু মালা েমর-পো পাচরোম , 

                 আাঁধামর অন্ধ— এ হয গাাঁথা  াচর োম — 

                      কী চেল এ পচরিয়॥ 

                   এমর পরামি চক কলালক্ষ্মীর গমল 

                   সা নরী োমর হযথায় মাচনক জ্বমল। 

                 একো কেন অমরার উৎসমি 

                 ম্লান ফুলেল েচসয়া পচেমি কমি, 

                 এ আের যচে লজ্জার পরাভমি 

                      হস চেন মচলন েয়॥ 

     

৭২ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

           েূর রেনীর স্বপন লামগ আে নূ মনর োচসম , 

           েূর ফাগুমনর হিেন োমগ আে ফাগুমনর িাাঁচশম ॥ 

           োয় হর হস কাল োয় হর  কেন িমল যায় হর 

           আে এ কামলর মরীচিকায়  ন ুন মায়ায় ভাচসম ॥ 

           হয মোকাল চেন ফুরামল   আমার কুসুম েরামলা 

           হসই হ ামাচর  রুে ভামল ফুমলর মালা পরামলা। 

           শুচনময় হশমষর কথা হস  কাাঁচেময় চছল ে ামশ, 

           হ ামার মামে ন ুন সামে শূনয আিার ভরামলা। 

           আমরা হেলা হেমলচছমলম,  আমরাও গান হগময়চছ। 

           আমরাও পাল হমমলচছমলম,  আমরা  রী হিময়চছ। 
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           োরায় চন  া োরায় চন,  থি রেী পারায় চন— 

           নিীন হিামের িপল আমলায় হস কাল চফমর হপময়চছ॥ 

     

৭৩ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         ওমর মাচে, ওমর আমার মানিেন্ম রীর মাচে, 

         শুনম  চক পাস েূমরর হথমক পামরর িাাঁচশ উঠমছ িাচে॥ 

             রী চক হ ার চেমনর হশমষ  হঠকমি এিার ঘামট এমস। 

            হসথায় সন্ধযা-অন্ধকামর হেয় চক হেো প্রেীপরাচে॥ 

         হযন আমার লামগ মমন  মন্দ-মধুর এই পিমন 

         চসনু্ধপামরর োচসচট কার আাঁধার হিময় আসমছ আচে। 

            আসার হিলায় কুসুমগুচল  চকছু এমনচছমলম  ুচল, 

     

৭৪ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                   হিাে হয ওমের ছুমট িমল হগা— 

         ধমনর িামট, মামনর িামট, রূমপর োমট,  েমল েমল হগা। 

         হেেমি িমল কমরমছ পে,  হেেমি কামর োমন না মন— 

         হপ্রমমর হেো হেমে যেন  হিাে হভমস যায় হিামের েমল হগা॥ 

                   আমায় হ ারা ডাচকস না হর— 

         আচম যাি হেয়ার ঘামট অরূপ-রমসর পারািামর। 

         উোস োওয়া লামগ পামল,  পামরর পামন যািার কামল 

         হিােদুমটামর ডুচিময় যাি অকূল সুধা-সাগর- মল হগা॥ 
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৭৫ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

       কৃষ্ণকচল আচম  ামরই িচল,  কামলা  ামর িমল গাাঁময়র হলাক। 

       হমঘলা চেমন হেমেচছমলম মামঠ  কামলা হমময়র কামলা েচরে-মিাে।  

       হঘামটা মাথায় চছল না  ার হমামট,  মুক্তমিেী চপমঠর ’পমর হলামট। 

       কামলা?  া হস য ই কামলা হোক,  হেমেচছ  ার কামলা েচরে-মিাে।  

       ঘন হমমঘ আাঁধার েল হেমে  ডাকম চছল শযামল দুচট গাই, 

       শযামা হমময় িযস্ত িযাকুল পমে  কুচটর েম  ত্রস্ত এল  াই। 

       আকাশ-পামন োচন যুগল ভুরু  শুনমল িামরক হমমঘর গুরুগুরু। 

       কামলা?  া হস য ই কামলা হোক,  হেমেচছ  ার কামলা েচরে-মিাে।  

       পুমি িা াস এল েঠাৎ হধময়,  ধামনর হক্ষম  হেচলময় হগল হেউ। 

       আমলর ধামর োাঁচেময়চছমলম একা,  মামঠর মামে আর চছল না হকউ। 

       আমার পামন হেেমল চক না হিময়  আচম োচন আর োমন হসই হমময়। 

       কামলা?  া হস য ই কামলা হোক,  হেমেচছ  ার কামলা েচরে-মিাে।  

       এমচন কমর কামলা কােল হমঘ  থেযষ্ঠ মামস আমস ঈশান হকামে।  

       এমচন কমর কামলা হকামল ছায়া  আষাঢ় মামস নামম  মাল-িমন। 

       এমচন কমর শ্রািে-রেনীম   েঠাৎ েুচশ ঘচনময় আমস চিম । 

       কামলা?  া হস য ই কামলা হোক,  হেমেচছ  ার কামলা েচরে-মিাে।  

       কৃষ্ণকচল আচম  ামরই িচল,  আর যা িমল িলুক অনয হলাক। 

       হেমেচছমলম ময়নাপাোর মামঠ  কামলা হমময়র কামলা েচরে-মিাে।  

       মাথার ‘পমর হেয় চন  ুমল িাস,  লজ্জা পািার পায় চন অিকাশ। 

       কামলা?  া হস য ই কামলা হোক,  হেমেচছ  ার কামলা েচরে-মিাে॥  
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৭৬ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                   ুচম চক হকিলই ছচি, শুধু পমট চলো। 

                     ওই-ময সুেূর নীোচরকা 

                  যারা কমর আমছ চভে  আকামশর নীে, 

                     ওই যারা চেনরাচত্র 

       আমলা োম  িচলয়ামছ আাঁধামরর যাত্রী  গ্রে  ারা রচি, 

                   ুচম চক  ামের ম  স য নও। 

                        োয় ছচি,  ুচম শুধু ছচি॥ 

                     নয়নসমুমে  ুচম নাই, 

           নয়মনর মােোমন চনময়ছ হয ঠাাঁই— আচে  াই 

                  শযামমল শযামল  ুচম, নীচলমায় নীল। 

       আমার চনচেল   হ ামাম  হপময়মছ  ার অিমরর চমল। 

                    নাচে োচন, হকে নাচে োমন— 

                   ি সুর িামে হমার গামন, 

                    কচির অিমর  ুচম কচি— 

                  নও ছচি, নও ছচি, নও শুধু ছচি॥ 

     

৭৭ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         আে    ারায়  ারায় েীি চশোর অচগ্ন জ্বমল 

                 চনরাচিেীন গগন মল॥ 

         ওই    আমলাক-মা াল স্বগথসভার মোঙ্গন 
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                হোথায় চছল হকান্ যুমগ হমার চনমন্ত্রে— 

         আমার  লাগল না মন লাগল না, 

          াই   কামলর সাগর পাচে চেময় এমলম িমল 

                চনরাচিেীন গগন মল॥ 

         হেথা   মন্দমধুর কানাকাচন েমল স্থমল 

                 শযামল মাচটর ধরা মল। 

         হেথা   ঘামস ঘামস রচঙন ফুমলর আচলিন, 

                 িমনর পমথ আাঁধার-আমলায় আচলঙ্গন— 

         আমার  লাগল হর মন লাগল হর, 

          াই   এইোমনম ই চেন কামট এই হেলার ছমল 

                    শযামল মাচটর ধরা মল॥ 

     

৭৮ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

       ওমর   প্রোপচ , মায়া চেময়   হক হয পরশ করল হ ামর 

                     অস্তরচির  ুচলোচন   িুচর কমর॥ 

                 োওয়ার িুমক হয িঞ্চমলর হগাপন িাসা 

                 িমন িমন িময় হিোস  াচর ভাষা, 

                 অপ্সরীমের হোমলর হেলার ফুমলর হরেু 

                     পাঠায় হক হ ার পাোয় ভমর॥ 

            হয গুেী  ার কীচ থনাশার চিপুল হনশায় 

            চিকন হরোর চলেন হমমল শূমনয হমশায়, 

                 সুর িাাঁমধ আর সুর হয োরায় পমল পমল— 

                 গান হগময় হয িমল  ারা েমল েমল 
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                  ার োরা সুর নামির হনশায় 

                      ডানাম  হ ার পেল েমর॥ 

     

৭৯ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

             নমমা   যন্ত্র, নমমা— যন্ত্র, নমমা— যন্ত্র, নমমা— যন্ত্র! 

              ুচম    িক্রমুেরমচন্দ্র ,   ুচম  িজ্রিচহ্নিচন্দ , 

              ি     িস্তুচিশ্বিমক্ষােংশ ধ্বংসচিকট েি॥ 

              ি     েীি-অচগ্ন-শ -শ ঘ্নী-চিঘ্নচিেয় পন্থ। 

              ি     হলৌেগলন থশলেলন অিলিলন মন্ত্র॥ 

             কভু     কাষ্ঠমলাষ্ট্র-ইিক-েৃঢ় ঘনচপনদ্ধ কায়া,  

             কভু     ভূ ল-েল-অিরীক্ষ-লিন লঘু মায়া। 

              ি     েচন-েচনত্র-নে-চিেীেথ চক্ষচ  চিকীেথ-অন্ত্র। 

              ি     পঞ্চভূ িন্ধনকর ইন্দ্রোল ন্ত্র॥ 

     

৮০ 
চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

           ওমগা নেী, আপন হিমগ পাগল-পারা, 

           আচম   স্তব্ধ িাাঁপার  রু  গন্ধভমর  ন্দ্রাোরা॥ 

           আচম সো অিল থাচক,   গভীর িলা হগাপন রাচে, 

           আমার িলা নিীন পা ায়, আমার িলা ফুমলর ধারা॥ 

           ওমগা নেী, িলার হিমগ পাগল-পারা, 
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           পমথ পমথ িাচের েময় আপন-োরা— 

           আমার িলা যায় না িলা— আমলার পামন প্রামের িলা— 

           আকাশ হিামে আনন্দ  ার, হিামে চনশার নীরি  ারা॥ 

     

৮১  

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

             প্রাঙ্গমে হমার চশরীষশাোয় ফাগুন মামস 

                                   কী উচ্ছ্বামস 

                  ক্লাচিচিেীন ফুল হফাটামনার হেলা। 

                        ক্ষািকূেন শািচিেন সন্ধযামিলা 

             প্র যে হসই ফুল চশরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় হেচে, 

                          ‘এমসমছ চক— এমসমছ চক।’  

                 আর িছমরই এমচন চেমনই ফাগুন মামস 

                              কী উচ্ছ্বামস 

                      নামির মা ন লাগল চশরীষ-ডামল 

                             স্বগথপুমরর হকান্ নূপুমরর  ামল। 

           প্র যে হসই িঞ্চল প্রাে শুচধময়চছল, ‘শুনাও হেচে 

                        আমস চন চক— আমস চন চক।’  

                 আিার কেন এমচন চেমনই ফাগুন মামস 

                              কী আশ্বামস 

                 ডালগুচল  ার রইমি শ্রিে হপম  

                    অলে েমনর িরে-শমে হমম । 

            প্র যে  ার মমথরস্বর িলমি আমায় কী চিশ্বামস, 

                          ‘হস চক আমস— হস চক আমস।’  
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                 প্রশ্ন োনাই পুষ্পচিমভার ফাগুন মামস 

                         কী আশ্বামস, 

                 ‘োয় হগা আমার ভাগয-রাম র  ারা, 

                     চনমমষ-গেন েয় চন চক হমার সারা।’  

             প্র যে িয় প্রাঙ্গনময় িমনর িা াস এমলামমমলা— 

                            ‘হস চক এমলা— হস চক এমলা।’  

     

৮২ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

      হে      আকাশচিোরী নীরেিােন েল, 

            আচছল থশলচশেমর-চশেমর হ ামার লীলাস্থল॥ 

       ুচম    িরমন িরমন চকরমে চকরমে   প্রাম  সন্ধযায় অরুমে চেরমে  

                        চেময়ছ ভাসাময় পিমন পিমন স্বপন রেীেল॥ 

      হশমষ   শযামল মাচটর হপ্রমম    ুচম   ভুমল এমসচছমল হনমম, 

      কমি    িাাঁধা পমে হগমল হযোমন ধরার গভীর চ চমর ল। 

      আে    পাষােদুয়ার চেময়চছ টুচটয়া,   ক  যুগ পমর এমসছ ছুচটয়া 

                        নীল গগমনর োরামনা স্মরে 

                        গামনম  সমুচ্ছল॥ 

     

৮৩ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

        হয হকিল  পাচলময় হিোয়,  েৃচি এোয়,  ডাক চেময় যায় ইচঙ্গম , 
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        হস চক আে  চেল ধরা  গমন্ধ-ভরা  িসমির এই সঙ্গীম ॥ 

                 ও চক  ার  উত্তরীয় অমশাকশাোয় উঠল দুচল। 

                 আচে চক   পলাশিমন ওই হস িুলায় রমঙর  ুচল। 

                 ও চক  ার  িরে পমে  ামল  ামল মচলকার ওই 

ভঙ্গীম ॥ 

          না হগা না,  হেয় চন ধরা,   োচসর ভরা   েীঘথশ্বামস যায় হভমস। 

        চমমছ এই  হেলা-মোলায়  মনমক হভালায়,  হেউ চেময় যায় স্বমপ্ন হস। 

                 হস িুচে   লুচকময় আমস চিমচ্ছমেরই চরক্ত রাম , 

                 নয়মনর    আোমল  ার চন য-োগার আসন পাম — 

                 হধয়ামনর   িেথছটায় িযথার রমঙ মনমক হস রয় রচঙ্গম ॥ 

     

৮৪ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                ও চক এল, ও চক এল না,   হিাো হগল না— 

                ও চক মায়া চক স্বপনছায়া,     ও চক ছলনা॥ 

                   ধরা চক পমে ও রূমপরই হডামর, 

                 গামনরই  ামন চক িাাঁচধমি ওমর— 

                    ও হয  চিরচিরমেরই সাধনা॥       

           ওর  িাাঁচশম  করুে কী সুর লামগ 

               চিরেচমলনচমচল   রামগ। 

                  সুমে চক দুমে ও পাওয়া না-পাওয়া, 

                  হৃেয়িমন ও উোসী োওয়া, 

                        িুচে   শুধু ও পরমকামনা॥ 
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৮৫ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

      েূরমেশী হসই রাোল হছমল 

      আমার িামট িমটর ছায়ায় সারা হিলা হগল হেমল॥ 

          গাইল কী গান হসই  া োমন,   সুর িামে  ার আমার প্রামে— 

          িমলা হেচে হ ামরা চক  ার কথার চকছু আভাস হপমল॥ 

      আচম  ামর শুধাই যমি ‘কী হ ামামর চেি আচন’ — 

      হস শুধু কয়, ‘আর চকছু নয়, হ ামার গলার মালাোচন।’  

      চেই যচে হ া কী োম হেমি   যায় হিলা হসই ভাব না হভমি— 

          চফমর এমস হেচে ধুলায় িাাঁচশচট  ার হগমছ হফমল॥ 

     

৮৬ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                   িামে গুরুগুরু শঙ্কার ডঙ্কা, 

              েঞ্ঝা ঘনায় েূমর ভীষে নীরমি। 

                   ক  রি সুেস্বমপ্নর হঘামর আপনা ভুমল— 

                      সেসা োচগম  েমি॥  

     

৮৭ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

  ও হোনাকী,     কী সুমে ওই ডানা দুচট হমমলছ। 

               আাঁধার সাাঁমে িমনর মামে উলামস প্রাে হেমলছ॥ 
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      ুচম   নও হ া সূযথ, নও হ া িন্দ্র,   হ ামার    াই ি’হল চক কম আনন্দ। 

        ুচম    আপন েীিন পূেথ ক’হর আপন আমলা হজ্বমলছ॥ 

হ ামার   যা আমছ  া হ ামার আমছ,   ুচম নও হগা ঋেী কামরা কামছ, 

       হ ামার    অিমর হয শচক্ত আমছ  াচর আমেশ হপমলছ। 

 ুচম   আাঁধার-িাাঁধন ছাচেময় ওঠ,    ুচম    হছামটা েময় নও হগা হছামটা, 

           েগম    হযথায় য  আমলা সিায় আপন ক’হর হফমলছ॥ 

     

৮৮ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

       েযামে হগা নন্দরানী,   আমামের   শযামমক হছমে োও। 

আমরা  রাোল-িালক োাঁচেময় দ্বামর।  আমামের   শযামমক চেময় যাও॥ 

             হেমরা হগা  প্রভা  েল, সুচযয ওমঠ, ফুল ফুমটমছ িমন। 

             আমরা   শযামমক চনময় হগামষ্ঠ যাি আে কমরচছ মমন। 

             ওমগা,   পী  ধরা পচরময়  ামর হকামল চনময় আয়। 

              ার    োম  চেময়া হমােন হিেু, নূপুর চেময়া পায়॥  

             হরামের হিলায় গামছর  লায় নািি হমারা সিাই চমমল। 

             িােমি নূপুর রুেুেুনু, িােমি িাাঁচশ মধুর হিামল। 

             িনফুমল গাাঁথি মালা, পচরময় হেি শযামমর গমল॥ 

     

৮৯ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

            আাঁধামরর লীলা আকামশ আমলাকমলোয়-মলোয়, 

                       ছমন্দর লীলা অিলকচঠন মৃেমঙ্গ। 
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            অরূমপর লীলা অমগানা রূমপর হরোয় হরোয়, 

                       স্তব্ধ অ ল হেলায়  রল রমঙ্গ॥ 

                 আপনামর পাওয়া আপনা- যামগর গভীর লীলায়, 

                 মূচ থর লীলা মূচ থচিেীন কমঠার চশলায়, 

                       শাি চশমির লীলা হয প্রলয়ভ্রূভমঙ্গ॥ 

            থশমলর লীলা চনেথরকলকচল  হরামল, 

                       শুমভ্রর লীলা ক -না রমঙ্গ চিরমঙ্গ। 

            মাচটর লীলা হয শমসযর িায়ুমেচল  হোমল, 

                       আকামশর লীলা উধাও ভাষার চিেমঙ্গ। 

                  স্বমগথর হেলা মম যথর ম্লান ধুলায় হেলায়,  

                  দুুঃমেমর লময় আনন্দ হেমল হোলন-মেলায়, 

                       হশৌমযথর হেলা ভীরু মাধুরীর আসমঙ্গ॥ 

     

৯০ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

           হেো না-মেোয় হমশা   হে চিদুযৎল া, 

           কাাঁপাও েমের িুমক    এচক িযাকুল া। 

              গগমন হস ঘুমর ঘুমর   হোাঁমে কামছ, হোাঁমে েূমর— 

              সেসা কী োচস োস,    নাচে কে কথা॥ 

           আাঁধার ঘনায় শূমনয,  নাচে োমন নাম, 

           কী রুর সন্ধামন চসনু্ধ  দুচলমছ দুেথাম। 

              অরেয ে াশপ্রামে  আকামশ ললাট োমন, 

              চেমক চেমক হকাঁমে হফমর   কী দুুঃসে িযথা॥ 
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৯১  

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

             ুচম উষার হসানার চিন্দু প্রামের চসনু্ধকূমল, 

            শরৎ-প্রাম র প্রথম চশচশর প্রথম চশউচলফুমল॥ 

                 আকাশপামরর ইন্দ্রধনু ধরার পামর হনাওয়া, 

                 নন্দমনরই নচন্দনী হগা িন্দ্রমলোয় হছাাঁওয়া 

                 প্রচ পমে িাাঁমের স্বপন শুভ্র হমমঘ হছাাঁওয়া— 

                 স্বগথমলামকর হগাপন কথা মম থ এমল ভুমল॥ 

             ুচম কচির হধয়ান-ছচি পূিথেনম-স্মৃচ , 

             ুচম আমার কুচেময়-পাওয়া োচরময়-যাওয়া গীচ । 

                 হয কথাচট যায় না িলা কইমল িুমপ িুমপ, 

                  ুচম আমার মুচক্ত েময় এমল িাাঁধনরূমপ— 

     

৯২ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                আকাশ, হ ামায় হকান্ রূমপ মন চিনম  পামর 

                       াই ভাচি হয িামর িামর॥ 

                গেন রাম র িন্দ্র হ ামার হমােন ফাাঁমে 

                      স্বপন চেময় মনমক িাাঁমধ, 

                প্রভা সূযথ শুভ্র হেযাচ র  রিামর 

                      চছন্ন্ কচর হফমল  ামর॥ 

                িসিিায় পরান ভুলায় িুমপ িুমপ, 

                থিশােী েে গচেথ উমঠ রুররূমপ। 
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                শ্রািেমমমঘর চনচিে সেল কােল ছায়া 

                      চেগ চেগমি ঘনায় মায়া— 

                আচশ্বমন এই অমল আমলার চকরেধামর 

                যায় চনময় হকান্ মুচক্তপামর॥ 

     

৯৩ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

              আমধক ঘুমম    নয়ন িুমম   স্বপন চেময় যায়। 

              শ্রাি ভামল    যূথীর মামল   পরমশ মৃদু িায়॥ 

              িমনর ছায়া মমনর সাচথ,  িাসনা নাচে চকছু— 

              পমথর ধামর আসন পাচ ,  না িাচে চফমর চপছু— 

              হিেুর পা া  চমশায় গাথা  নীরি ভািনায়॥ 

              হমমঘর হেলা গগন মট  অলস চলচপ-চলো, 

              সুেূর হকান্ স্মরেপমট   োচগল মরীচিকা। 

              থিত্রচেমন  ি হিলা   ৃে-আাঁিল হপম  

              শূনয মল গন্ধ-মফলা  ভাসায় িা ামসম — 

              কমপা  ডামক  মধূকশামে  চিেন হিেনায়॥ 

     

৯৪ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

               পাচে িমল, ‘িাাঁপা, আমামর কও, 

               হকন  ুচম হেন নীরমি রও। 

                  প্রাে ভমর আচম গাচে হয গান 
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                  সারা প্রভাম রই সুমরর োন, 

                     হস চক  ুচম  ি হৃেময় লও। 

                     হকন  ুচম  মি নীরমি রও।’  

                  িাাঁপা শুমন িমল, ‘োয় হগা োয়, 

                  হয আমারই গাওয়া শুচনম  পায় 

                     নে নে পাচে, হস  ুচম নও।’               পাচে িমল, ‘িাাঁপা, আমামর 

কও,  

               হকন  ুচম হেন হগাপমন রও। 

                  ফাগুমনর প্রাম  উ লা িায় 

                  উমে হযম  হস হয ডাচকয়া যায়, 

                     হস চক  ুচম  ি হৃেময় লও। 

                     হকন  ুচম  মি হগাপমন রও।’  

                  িাাঁপা শুমন িমল, ‘োয় হগা োয়, 

                  হয আমারই ওো হেচেম  পায় 

                     নে নে পাচে, হস  ুচম নও।’  

     

৯৫ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

           মাচটর   িুমকর মামে িন্দী হয েল চমচলময় থামক 

           মাচট    পায় না, পায় না, মাচট পায় না  ামক॥ 

           কমি    কাচটময় িাাঁধন পাচলময় যেন যায় হস েূমর 

                                 আকাশপুমর হগা, 

            েন   কােল হমমঘর সেল ছায়া শূমনয আাঁমক, 

                            সুেূর       শূমনয আাঁমক— 
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           মাচট    পায় না, পায় না, মাচট পায় না  ামক॥ 

           হশমষ   িজ্র  ামর িাোয় িযথা িচহ্নজ্বালায়, 

                   েঞ্ঝা  ামর চেগ চিচেমক কাাঁচেময় িালায়। 

            েন   কামছর ধন হয েূমরর হথমক কামছ আমস 

                                     িুমকর পামশ হগা, 

            েন    হিামের েমল নামম হস হয হিামের েমলর ডামক, 

                             আকুল     হিামের েমলর ডামক— 

           মাচট    পায় না, পায় না, মাচট পায় না  ামক॥ 

     

৯৬ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                 আচম   সন্ধযােীমপর চশো, 

              অন্ধকামরর ললাট-মামে পরানু রােচটকা॥ 

    ার   স্বপমন হমার আমলার পরশ   োচগময় চেল হগাপন েরষ, 

              অিমর  ার রইল আমার প্রথম হপ্রমমর চলো॥ 

                   আমার   চনেথন উৎসমি 

              অম্বর ল েয় চন উ ল পাচের কলরমি। 

   যেন    রুে রচির িরে হলমগ   চনচেল ভুিন উঠমি হেমগ 

               েন আচম চমচলময় যাি ক্ষচেক মরীচিকা॥ 

     

৯৭ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

             মাচটর প্রেীপোচন আমছ মাচটর ঘমরর হকামল, 
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             সন্ধযা ারা  াকায়  াচর আমলা হেেমি িমল॥ 

             হসই আমলাচট চনমমষে   চপ্রয়ার িযাকুল িাওয়ার মম া, 

             হসই আমলাচট মাময়র প্রামের ভময়র মম া হোমল॥ 

             হসই আমলাচট হনমি জ্বমল  শযামল ধরার হৃেয় মল, 

             হসই আমলাচট িপল োওয়ায় িযথায় কাাঁমপ পমল পমল। 

             নামল সন্ধযা ারার িােী  আকাশ েম  আচশস আচন, 

             অমরচশো আকুল েল ম থচশোয় উঠম  জ্বমল॥ 

     

৯৮ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

             আচম    হ ামাচর মাচটর কনযা,  েননী িসুন্ধরা— 

              মি    আমার মানিেন্ম  হকন িচঞ্চ  করা॥ 

                    পচিত্র োচন হয  ুচম  পচিত্র েন্মভূচম, 

                    মানিকনযা আচম হয ধনযা  প্রামের পুমেয ভরা॥ 

          হকান্  স্বমগথর  মর  ওরা  হ ামায়  ুচ্ছ কমর 

                      রচে   হ ামার িমক্ষাপমর। 

          আচম হয হ ামাচর আচছ    চন াি কাছাকাচছ, 

                হ ামার    হমাচেনীশচক্ত োও আমামর হৃেয়প্রােেরা॥ 

     

৯৯ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

             যািই আচম যািই ওমগা, িাচেমেযম  যািই। 

             লক্ষ্মীমর োরািই যচে, অলক্ষ্মীমর পািই॥ 
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             সাচেময় চনময় োোেোচন িচসময় োোর োাঁচে 

             হকান্ পুরীম  যাি চেময় হকান্ সাগমর পাচে। 

             হকান্  ারকা লক্ষয কচর  কূলচকনারা পচরেচর 

             হকান্ চেমক হয িাইি  রী  চিরাট কামলা নীমর— 

             মরি না আর িযথথ আশায় হসানার িালুর  ীমর॥ 

             নীমলর হকামল শযামল হস দ্বীপ প্রিাল চেময় হঘরা।  

             থশলিূোয় নীে হিাঁমধমছ সাগর-চিেমঙ্গরা। 

             নাচরমকমলর শামে শামে  হোমড া িা াস হকিল ডামক, 

             ঘন িমনর ফাাঁমক ফাাঁমক  িইমছ নগনেী। 

             সা -রাোর ধন মাচনক পাি হসথায় নাচম যচে॥ 

             হেমরা  সাগর ওমঠ  রচঙ্গয়া, িা াস িমে হিমগ। 

             সূযথ হযথায় অমস্ত নামম চেচলক মামর হমমঘ। 

             েচক্ষমে িাই, উত্তমর িাই—হফনায় হফনা, আর চকছু নাই— 

             যচে হকাথাও কূল নাচে পাই   ল পাি হ া  িু— 

             চভটার হকামে ে াশমমন রইি না আর কভু॥ 

             অকূল-মামে ভাচসময়  রী যাচচ্ছ অোনায় 

             আচম শুধু একলা হনময় আমার শূনয নায়। 

             নি নি পিন-ভমর  যাি দ্বীমপ দ্বীপািমর, 

             হনি  রী পূেথ কমর  অপূিথ ধন য । 

             চভোচর মন চফরমি যেন চফরমি রাোর মম া॥ 
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১০০ 
 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

             আমরা নূ ন হযৌিমনরই েূ । 

                 আমরা িঞ্চল, আমরা অদু্ভ । 

                     আমরা হিো ভাচঙ, 

             আমরা  অমশাকিমনর রাঙা হনশায় রাচঙ। 

               েঞ্ঝার িন্ধন চছন্ন্ কমর চেই— আমরা চিদুযৎ॥ 

                     আমরা কচর ভুল — 

             অগাধ েমল োাঁপ চেময় যুচেময় পাই কূল। 

   হযোমন ডাক পমে    েীিন-মরে-েমে    আমরা প্রস্তু ॥ 

     

১০১  

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                চ চমরময় চনচিে চনশা  নাচে হর নাচে চেশা— 

                এমকলা ঘনমঘার পমথ,  পান্থ হকাথা যাও॥ 

                চিপে দুে নাচে োন,   িাধা চকছু না মান, 

                অন্ধকার েম ছ পার— কাোর সাো পাও॥ 

                েীপ হৃেময় জ্বমল,   চনমি না হস িায়ুিমল— 

                মোনমন্দ চনরির  এ কী গান গাও। 

                সমুমে অভয়  ি,  পশ্চাম  অভয়রি— 

                অিমর িাচেমর  কাোর মুে িাও॥ 

     

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


রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।    বিবিত্র    ।         গান 

 62 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

১০২ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

              োয় োয় হর, োয় পরিাসী, 

                  োয় গৃেছাো উোসী। 

                     অন্ধ অেৃমির আহ্বামন 

                  হকাথা অোনা অকূমল িমলচছস ভাচস॥ 

            শুচনম  চক পাস েূর আকামশ  হকান্ িা ামস 

                        সিথনাশার িাাঁচশ— 

              ওমর, চনমথম িযাধ হয গাাঁমথ মরমের ফাাঁচস। 

                    রচঙন হমমঘর  মল  হগাপন অশ্রুেমল 

                        চিধা ার োরুে চিদ্রূপিমজ্র 

                            সচঞ্চ  নীরি অট্টোচস॥ 

     

১০৩ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

             সুন্দমরর িন্ধন চনষ্ঠুমরর োম   ঘুিামি হক। 

             চনুঃসোময়র অশ্রুিাচর পীচেম র িমক্ষ  মুছামি হক॥  

                    আম থর ত্রন্দমন হেমরা িযচথ  িসুন্ধরা, 

                    অনযাময়র আত্রমমে চিষিামে েেথরা— 

                           প্রিমলর উৎপীেমে 

                        হক িাাঁিামি দুিথমলমর। 

             অপমাচনম মর কার েয়া িমক্ষ   লমি হডমক॥ 
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১০৪ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                আকামশ হ ার হ মচন আমছ ছুচট, 

                অলস হযন না রয় ডানা দুচট॥ 

                      ওমর পাচে, ঘন িমনর  মল 

                      িাসা হ ামর ভুচলময় রামে ছমল, 

                      রাচত্র হ ামর চমমথয কমর িমল— 

                          চশচথল কভু েমি না  ার মুচঠ॥ 

                 োচনস হন চক চকমসর আশা হিময় 

                 ঘুমমর হঘামর উচঠস হগময় হগময়। 

                      োচনস হন চক হভামরর আাঁধার-মামে 

                      আমলার আশা গভীর সুমর িামে, 

                      আমলার আশা হগাপন রমে না হয—       

                           রুদ্ধ কুাঁচের িাাঁধন হফমল টুচট॥ 

     

১০৫ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

            হকাথায় চফচরস পরম হশমষর অমেষমে। 

            অমশষ েময় হসই হ া আমছ এই ভুিমন॥ 

                    াচর িােী দু ো  িাোয় চশশুর হিমশ, 

                   আমধা ভাষায় ডামক হ ামার িুমক এমস, 

                       াচর হছাাঁওয়া হলমগমছ ওই কুসুমিমন॥ 

               হকাথায় চফচরস ঘমরর হলামকর অমেষমে— 
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               পর েময় হস হেয় হয হেো ক্ষমে ক্ষমে। 

                     ার িাসা হয সকল ঘমরর িাচের-দ্বামর, 

                     ার আমলা হয সকল পমথর ধামর ধামর, 

                         াোচর রূপ হগাপন রূমপ েমন েমন॥ 

     

১০৬ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

              িাচেয়া হেমো রমসর হরাম  রমঙর হেলাোচন। 

              হিময়া না  হিময়া না  ামর চনকমট চনম  টাচন॥ 

                  রাচেম  িাে, িাাঁচধম  িাে যামর, 

                  আাঁধামর  াো চমলায়  চমলায় িামর িামর— 

                  িাচেল যাো প্রামের িীো- ামর 

                      হস হ া হকিলই গান হকিলই িােী॥ 

              পরশ  ার নাচে হর হমমল, নাচে হর পচরমাে—         

              হেিসভায় হয সুধা কমর পান। 

                  নেীর হরাম , ফুমলর িমন িমন, 

                  মাধুরী-মাো োচসম  আাঁচেমকামে, 

                  হস সুধাটুকু চপময়া আপন-মমন— 

                      মুক্তরূমপ চনময়া  াোমর োচন॥ 

     

১০৭ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

               রয় হয কাঙাল শূনয োম , চেমনর হশমষ 
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               হেয় হস হেো চনশীথরাম  স্বপনমিমশ॥ 

                 আমলায় যামর মচলনমুমে হমৌন হেচে 

                 আাঁধার েমল আাঁচেম   ার েীচি এচক— 

                     িরেমালা হক হয হোলায়  াোর হকমশ॥ 

               চেমনর িীোয় হয ক্ষীে  ামর চছল হেলা 

               েঙ্কাচরয়া ওমঠ হয  াই রাম র হিলা। 

                  ন্দ্রাোরা অন্ধকামরর চিপুল গামন 

                 মচন্দ্র ওমঠ সারা আকাশ চক আহ্বামন— 

                      ারার আমলায় হক হিময় রয় চনচনথমমমষ॥ 

     

১০৮ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

   হস হকান্ পাগল যায় পমথ হ ার, যায় িমল ওই একলা রাম — 

            ামর    ডাচকস হন হ ার আচঙনাম ॥ 

   সুেূর হেমশর িােী ও হয     যায় িমল, োয়, হক  া হিামে— 

                  কী সুর িাোয় এক ারাম ॥ 

                  কাল সকামল রইমি না  রইমি না হ া, 

                             িৃথাই হকন আসন পাম া। 

                 িাাঁধন-মছাঁোর মমোৎসমি 

                 গান হয ওমর গাইম  েমি 

                         নিীন আমলার িন্দনাম ॥ 
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১০৯ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                      পরিাসী, িমল এমসা ঘমর 

                      অনুকূল সমীরে-ভমর॥ 

               ওই হেমো ক িার  েল হেয়া-পারাপার, 

                      সাচরগান উচঠল অম্বমর॥ 

                      আকামশ আকামশ আময়ােন, 

                      িা ামস িা ামস আমন্ত্রে। 

               মন হয চেল না সাো,    াই  ুচম গৃেছাো 

                      চনিথাচস  িাচেমর অিমর॥ 

     

১১০ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

              চছল হয পরামনর  অন্ধকামর 

              এল হস ভুিমনর  আমলাক-পামর॥ 

                    স্বপনিাধা টুচট  িাচেমর এল ছুচট, 

                          অিাক্ আাঁচে দুচট  হেচরল  ামর॥  

              মালাচট হগাঁমথচছনু  অশ্রুধামর, 

               ামর হয হিাঁমধচছনু  হস মায়াোমর। 

                       নীরি হিেনায়  পূচেনু যামর োয় 

                               চনচেল  াচর গায়  িন্দনা হর॥  
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১১১  

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

            হয কাাঁেমন চেয়া কাাঁচেমছ  হস কাাঁেমন হসও কাাঁচেল। 

            হয িাাঁধমন হমামর িাাঁচধমছ  হস িাাঁধমন  ামর িাাঁচধল॥ 

            পমথ পমথ  ামর েুাঁচেনু,  মমন মমন  ামর পূচেনু, 

            হস পূোর মামে লুকাময়  আমামরও হস হয সাচধল॥ 

            এমসচছল মন েচরম   মোপারািার পারাময়। 

            চফচরল না আর  রীম ,  আপনামর হগল োরাময়। 

             াচর আপনাচর মাধুরী  আপনামর কমর িা ুরী, 

            ধচরমি চক ধরা চেমি হস  কী ভাচিয়া ফাাঁে ফাাঁচেল॥ 

     

১১২ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

      আমরা  লক্ষ্মীছাোর েল       ভমির      পদ্মপমত্র েল 

                       সো  করচছ টমলামল। 

      হমামের  আসা-যাওয়া শূনয োওয়া, নাইমকা ফলাফল॥ 

          নাচে োচন করে-কারে,   নাচে োচন ধরে-ধারে, 

                   নাচে মাচন শাসন-িারে হগা— 

      আমরা  আপন হরামে মমনর হোাঁমক চছাঁমেচছ চশকল॥ 

          লক্ষ্মী, হ ামার িােনগুচল  ধমন পুমত্র উঠুন ফুচল, 

                   লুঠুন হ ামার পেধূচল হগা— 

          আমরা  স্কমন্ধ লময় কাাঁথা েুচল চফরি ধরা ল। 

  হ ামার  িন্দমরম  িাাঁধা ঘামট  হিাোই-করা হসানার পামট 
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                   অমনক রত্ন অমনক োমট হগা— 

      আমরা  হনাঙর-মছাঁো ভাঙা  রী হভমসচছ হকিল॥ 

  আমরা এিার েুাঁমে হেচে  অকূমলম  কূল হমমল চক, 

                  দ্বীপ আমছ চক ভিসাগমর। 

        যচে  সুে না হোমট হেেি ডুমি হকাথায় রসা ল। 

          আমরা েুমট সারা হিলা    করি ে ভাগার হমলা, 

                  গাি গান  হেলি হেলা হগা— 

            কমণ্ঠ যচে গান না আমস করি হকালােল॥ 

 

     

১১৩ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                  ওমগা,  হ ামরা সিাই ভামলা— 

         যার অেৃমি হযমচন েুমটমছ হসই আমামের ভামলা— 

         আমামের এই আাঁধার ঘমর সন্ধযাপ্রেীপ জ্বামলা॥ 

                হকউ িা অচ  জ্বমলা-জ্বমলা,  হকউ িা ম্লান ছমলা-ছমলা,  

                হকউ িা চকছু েেন কমর,  হকউ িা চস্নগ্ধ আমলা॥ 

         নূ ন হপ্রমম নূ ন িধূ  আগামগাো হকিল মধু, 

         পুরা মন অম্ল-মধুর   একটুকু োাঁোমলা। 

                িাকয যেন চিোয় কমর  িকু্ষ এমস পাময় ধমর, 

                রামগর সমঙ্গ অনুরামগ সমান ভামগ োমলা॥ 

         আমরা  ৃষ্ণা, হ ামরা সুধা—হ ামরা  ৃচি, আমরা কু্ষধা— 

         হ ামার কথা িলম  কচির কথা ফুরামলা। 

                হয মূচ থ নয়মন োমগ  সিই আমার ভামলা লামগ— 
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                হকউ িা চেচিয হগৌরিরন,  হকউ িা চেচিয কামলা॥ 

     

১১৪ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

           ভামলা মানুষ নই হর হমারা ভামলা মানুষ নই— 

           গুমের মমধয ওই আমামের, গুমের মমধয ওই॥ 

                 হেমশ হেমশ চনমন্দ রমট,          পমে পমে চিপে ঘমট— 

                       পুাঁচথর কথা কই হন হমারা, উল্ মটা কথা কই॥  

           েন্ম হমামের ত্রযেস্পমশথ, সকল অনাসৃচি। 

           ছুচট চনমলন িৃেস্পচ , রইল শচনর েৃচি। 

                অযাত্রাম  হনৌমকা ভাসা,    রাচে হন, ভাই, ফমলর আশা— 

                       আমামের আর নাই হয গচ  হভমসই িলা িই॥ 

     

১১৫ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                    আমামের     ভয় কাোমর। 

        িুমড া িুমড া হিার ডাকাম    কী আমামের করম  পামর॥ 

আমামের   রাস্তা হসাো, নাইমকা গচল— নাইমকা েুচল, নাইমকা থচল— 

     ওরা   আর যা কামে কােুক, হমামের  পাগলাচম হকউ কােমি না হর॥ 

         আমরা  িাই হন আরাম, িাই হন চিরাম,  

              িাই হন হয ফল, িাই হন হর নাম— 

               হমারা  ওঠায় পোয় সমান নাচি, 

                  সমান হেচল চেম  োমর॥ 
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১১৬ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

  আমামের  পাকমি না িুল হগা— হমামের  পাকমি না িুল। 

       আমামের  েরমি না ফুল হগা— হমামের  েরমি না ফুল॥ 

আমরা  হঠকি না হ া হকামনা হশমষ,  ফুমরায় না পথ হকামনা হেমশ হর, 

আমামের   ঘুিমি না ভুল হগা—হমামের   ঘুিমি না ভুল॥ 

    আমরা  নয়ন মুমে করি না ধযান  করি না ধযান। 

    চনমের  মমনর হকামে েুাঁেি না জ্ঞান  েুাঁেি না জ্ঞান। 

          আমরা  হভমস িচল হরাম  হরাম    সাগর-পামন চশের েম  হর, 

          আমামের  চমলমি না কূল হগা— হমামের   চমলমি না কূল॥ 

     

১১৭ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                  পাময় পচে হশামনা ভাই গাইময়, 

               হমামের    পাোর হথাো েূর চেময় যাইময়॥               

       হেথা     সা হর গা মা -গুচল     সোই     কমর িুমলািুচল, 

                কচে হকামল হকাথা      হগমছ  লাইময়॥ 

                      হেথা আমছ  াল-কাটা িাচেময়— 

                        িাধামি হস কাচেময়। 

                        হিৌ ামল ধামামর 

                    হক হকাথায় ঘা মামর— 

                হ মর-মকমট হমমর-মকমট ধাাঁ-ধাাঁ-ধাাঁইময়॥ 
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১১৮ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

            ও ভাই কানাই, কামর োনাই দুুঃসে হমার দুুঃে। 

            চ নমট-িারমট পাস কমরচছ, নই চন াি মুক্ে॥  

             ুচ্ছ সা-মর-গা-মা’য়     আমায়      গলদ ঘমথ ঘামায়। 

                  িুচদ্ধ আমার হযমচন হোক কান দুমটা নয় সূক্ষ্ম— 

                         এই িমড া হমার দুুঃে কানাই হর, 

                              এই িমড া হমার দুুঃে॥ 

            িান্ধিীমক গান হশানাম  ডাকম  েয় স ীশমক, 

            হৃেয়োনা ঘুমর মমর গ্রযামমামফামনর চডমস্ক। 

            কণ্ঠোনার হোর আমছ  াই  লুচকময় গাইম  ভরসা না পাই— 

                স্বয়ং চপ্রয়া িমলন ‘হ ামার গলা িমড াই রুক্ষ’  

                    এই িমড া হমার দুুঃে কানাই হর, 

                        এই িমড া হমার দুুঃে॥ 

     

১১৯ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                    কাাঁটািনচিোচরেী সুর-কানা হেিী 

                   াাঁচর পে হসচি, কচর  াাঁোরই ভেনা 

                    িদ কণ্ঠমলাকিাসী আমরা কেনা। 

        আমামের থিঠক থিরাগীপুমর      রাগ-রাচগেীর িহু েূমর, 

               গ  েনমমর সাধমনই  চিেযা এমনচছ সামথ এই হগা 
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                        চনুঃসুর-রসা ল- লায় মেনা॥ 

                   সম মরা পুরুষ হগমছ, ভাঙা  ম্বুরা 

                        রময়মছ মমিথ ধচর হিসুর-চিধুরা। 

                 হি ার হস ার দুমটা,   িলাটা ফাটা-ফুমটা, 

                     সুরেলনীর কচর এ চনময় যেনা— 

                             আমরা কেনা॥ 

     

১২০ 
 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

    আমরা   না-গান-গাওয়ার েল হর, আমরা    না-গলা-সাধার। 

             হমামের থভাঁমরারামগ   প্রভা রচি রামগ    মুে-আাঁধার॥  

                      আমামের এই অচমল-কণ্ঠ-সমিাময়র হিামট 

             পাোর কুকুর সমস্বমর,  ও ভাই,  ভময় ফুক্ মর ওমঠ— 

                      আমরা হকিল ভময় মচর ধূেথচটোোর॥ 

                      হমঘমলার ধচর যচে ঘমট অনািৃচি, 

             ছাচ ওয়ালার হোকান েুমে লামগ শচনর েৃচি। 

                   আধোনা সুর হযমচন লাগাই িসিিাোমর 

             মলয়িায়ুর ধা  চফমর যায়,  ৎক্ষোৎ আো হর 

             হসই োওয়াম  চিমচ্ছে াপ পালায় শ্রীরাধার॥ 

                   অমািসযার রামত্র হযমচন হিোগ গাইম  িসা 

                           হকাচকলগুমলার লামগ েশম েশা। 

                      শুক্লমকাোগরী চনশায় েয়েয়িী ধচর, 
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                                অমচন মচর মচর 

                     রাহু-লাগার হিেন লামগ পূচেথমা-িাাঁোর॥ 

     

১২১  

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

           হমামের চকছু নাই হর নাই,  আমরা ঘমর িাইমর গাই— 

                    াইমর নাইমর নাইমর না।  না না না। 

           য ই   চেিস যায় হর যায়  গাই হর সুমে োয় হর োয়— 

                    াইমর নাইমর নাইমর না।  না না না॥ 

           যারা   হসানার হিারািাচলর ‘পমর  পাকা ঘমরর চভচত্ত-গমে 

        ামের     সামমন হমারা গান হগময় যাই—  াইমর নাইমর নাইমর না॥ 

                                                               না না না॥ 

           যেন  হথমক হথমক গাাঁমঠর পামন  গাাঁঠকাটারা েৃচি োমন 

            েন  শূনযেুচল হেোময় গাই— াইমর নাইমর নাইমর না।  না না না॥ 

                  যেন  দ্বামর আমস মরেিুচে  মুমে  াোর িাোই  ুচে, 

            েন   ান চেময় গান েুচে হর ভাই— াইমর নাইমর নাইমর না। না না না॥ 

           এ হয  িসিরাে এমসমছ আে,  িাইমর  াোর উজ্জ্বল সাে, 

           ওমর,  অিমর  ার থিরাগী গায়— াইমর নাইমর নাইমর না।  না না না॥ 

                   হস হয  উৎসিচেন িুচকময় চেময়,  েচরময় চেময়, শুচকময় চেময়, 

           দুই     চরক্ত োম   াল চেময় গায়— াইমর নাইমর নাইমর না। 

                                                                   না না না॥ 
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১২২ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         এিার  যমমর দুময়ার হোলা হপময়  ছুমটমছ সি হছমল হমময়। 

                        েচরমিাল েচরমিাল॥ 

              রােয েুমে মস্ত হেলা,  মরে-িাাঁিন-অিমেলা— 

         ও ভাই,  সিাই চমমল প্রােটা চেমল সুে আমছ চক মরার হিময়। 

                        েচরমিাল েচরমিাল॥ 

              হিমেমছ হোল, হিমেমছ োক,  ঘমর ঘমর পমেমছ ডাক, 

         এেন  কােকমথ িুমলাম  যাক—হকমো হলাক সি আয় হর হধময়। 

                        েচরমিাল েচরমিাল॥ 

              রাো প্রো েমি েমড া  থাকমি না আর হছামটা িমড া— 

         একই  হরাম র মুমে ভাসমি সুমে থি রেীর নেী হিময়। 

                        েচরমিাল েচর হিাল  েচরমিাল॥ 

     

১২৩ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                                      োয় োয় োয়      চেন িচল যায়। 

                      িা-সৃ্পে িঞ্চল    িা কেল িল’     িল’ িল’ হে॥ 

                টগ’িগ’-উচ্ছল     কাথচল ল-েল   কল’কল’ হে। 

          এল      িীনগগন েম     পূিথপিনমরাম     শযামলরসধরপুঞ্জ॥ 

          শ্রািেিাসমর  রস ে’রে’র েমর,   ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ     েলিল হে। 

          এস’     পুাঁচথপচরিারক     চদ্ধ কারক      ারক  ুচম কাণ্ডারী। 

          এস’     গচে ধুরন্ধর      কািযপুরন্দর      ভূচিিরে ভাণ্ডারী। 
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          এস’     চিশ্বভারন        শুষ্করুচটনপথ-     মরু-পচরিারেক্লাি। 

          এস’     চেসািপত্তরত্রস্ত     েচিল-চমল-ভুল-গ্রস্ত     হলািনপ্রাি-      

ছল’ছল’ হে। 

          এস’     গীচ িীচথির        ম্বুরকরধর        ান াল লমগ্ন। 

          এস’     চিত্রী িট’পট’      হফচল  ুচলকপট       হরোিেথচিলগ্ন। 

          এস’     কন্ স্ চটটুযশন-       চনয়মচিভূষে        মকথ অপচরশ্রাি। 

          এস’     কচমচটপলা ক      চিধানঘা ক        এস’ চেগভ্রাি   টল’মল’ হে॥ 

     

১২৫ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

            ওর   ভাি হেমে হয পায় োচস,   োয় োয় হর। 

            মরে-আময়ােমনর মামে    িমস আমছন চকমসর কামে 

            প্রিীে প্রািীন প্রিাসী।    োয় োয় হর॥ 

            এিার হেমশ যািার চেমন   আপনামক ও চনক-না চিমন, 

            সিাই চমমল সাোও ওমক নিীন রূমপর সন্ন্যাসী। োয় োয় হর। 

            এিার ওমক মচেময় হে হর  চেসাি-ভুমলর চিষম হফমর। 

            হকমে হন ওর থচল থাচল,  আয় হর চনময় ফুমলর ডাচল, 

    হগাপন প্রামের পাগ লামক ওর িাইমর হে আে প্রকাচশ। োয় োয় হর॥ 

     

১২৬ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                   আমরা েুাঁচে হেলার সাচথ— 

         হভার না েম  োগাই  ামের ঘুমায় যারা সারা রাচ ॥  
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            আমরা ডাচক পাচের গলায়,   আমরা নাচি িকুল লায়, 

         মন হভালািার মন্ত্র োচন,     োওয়াম  ফাাঁে আমরা পাচ । 

                   মরেমক হ া মাচন হন হর, 

         কামলর ফাাঁচস ফাাঁচসময় চেময় লুঠ-করা ধন চনই হয হকমে। 

            আমরা হ ামার মমনামিারা,   ছােি না হগা হ ামায় হমারা— 

         িমলছ হকান্ আাঁধার-পামন     হসথাও জ্বমল হমামের িাচ ॥  

     

১২৭ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

হমামের     হযমন হেলা হ মচন হয কাে     োচনস হন চক ভাই। 

                       াই        কােমক কভু আমরা না ডরাই॥ 

           হেলা হমামের লোই করা,        হেলা হমামের িাাঁিা মরা, 

                      হেলা ছাো চকছুই হকাথাও নাই॥ 

           হেলম  হেলম  ফুমটমছ ফুল,   হেলম  হেলম  ফল হয ফমল, 

                      হেলারই হেউ েমল স্থমল। 

           ভময়র ভীষে রক্তরামগ        হেলার আগুন যেন লামগ 

                      ভাঙামিারা জ্বমল হয েয় ছাই॥ 

     

১২৮ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

         সি কামে ো  লাগাই হমারা   সি কামেই। 

              িাধা িাাঁধন হনই হগা হনই॥ 

      হেচে  েুাঁচে িুচে,   হকিল   ভাচঙ গচে যুচে, 
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         হমারা     সি হেমশম ই হিোই ঘুমর  সি সামেই॥ 

              পাচর নাইিা পাচর,   নােয়   চেচ  চকম্বা োচর— 

        যচে   অমচনম  োল ছাচে  মচর হসই লামেই। 

             আপন োম র হোমর  আমরা   ুচল সৃেন কমর, 

                আমরা    প্রাে চেময় ঘর িাাঁচধ,  থাচক  ার মামেই॥  

     

১২৯ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

       কচঠন হলাো কচঠন ঘুমম চছল অমি ন,   ও  ার  ঘুম ভাঙাইনু হর। 

       লক্ষ যুমগর অন্ধকামর চছল সমঙ্গাপন,  ওমগা,   ায় োগাইনু হর॥ 

           হপাষ হমমনমছ োম র  মল,   যা িলাই হস হ মচন িমল— 

               েীঘথ চেমনর হমৌন  াোর আে ভাগাইনু হর॥ 

           অিল চছল, সিল েময়  ছুমটমছ ওই েগৎ-েময়— 

               চনভথময় আে দুই োম   ার রাশ িাগাইনু হর॥ 

     

১৩০ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                   আমরা  িাষ কচর আনমন্দ। 

                মামঠ মামঠ হিলা কামট সকাল েম  সমন্ধ॥ 

             হরৌর ওমঠ, িৃচি পমে,   িাাঁমশর িমন পা া নমে,  

                িা াস ওমঠ ভমর ভমর িষা মাচটর গমন্ধ॥ 

             সিুে প্রামের গামনর হলো   হরোয় হরোয় হেয় হর হেো, 

                মাম  হর হকান্  রুে কচি নৃ যমোদুল ছমন্দ।  
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             ধামনর চশমষ পুলক হছামট— সকল ধরা হেমস ওমঠ 

                অঘ্রামনরই হসানার হরামে, পূচেথমারই িমন্দ্র॥ 

     

১৩২ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                        ওমগা পুরিাসী, 

                  আচম   দ্বামর োাঁোময় আচছ উপিাসী॥ 

               হেচরম চছ সুেমমলা,      ঘমর ঘমর ক  হেলা, 

                  শুচনম চছ সারা হিলা সুমধুর িাাঁচশ॥ 

               িাচে না অমনক ধন,      রি না অচধক ক্ষে, 

                  হযথা েম  আচসয়াচছ হসথা যাি ভাচস। 

               হ ামরা আনমন্দ রমি     নি নি উৎসমি, 

                  চকছু ম্লান নাচে েমি গৃেভরা োচস॥ 

     

১৩৩ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

            আমার যািার সময় েল   আমায় হকন রাচেস ধমর। 

            হিামের েমলর িাাঁধন চেময়  িাাঁচধস হন আর মায়ামডামর॥ 

            ফুচরময়মছ েীিমনর ছুচট,   চফচরময় হন হ ার নয়ন দুচট— 

            নাম ধমর আর ডাচকস হন ভাই,  হযম  েমি ত্বরা কমর॥ 
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১৩৪ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

              ওমর,   হযম  েমি, আর হেচর নাই। 

        চপচছময় পমে রচি ক , সঙ্গীরা হয হগল সিাই॥ 

             আয় হর ভমির হেলা হসমর,  আাঁধার কমর এমসমছ হর, 

             চপছন চফমর িামর িামর কাোর পামন িাচেস হর ভাই॥ 

        হেলম  এল ভমির নামট  ন ুন হলামক ন ুন হেলা। 

        হেথা েম  আয় হর সমর,  নইমল হ ামর মারমি হেলা। 

             নাচমময় হে হর প্রামের হিাো,   আমরক হেমশ িল্ হর হসাো— 

             হসথা ন ুন কমর িাাঁধচি িাসা, 

                                    ন ুন হেলা হেলচি হস ঠাাঁই॥ 

     

১৩৫ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                      আচমই শুধু রইনু িাচক। 

          যা চছল  া হগল িমল, রইল যা  া হকিল ফাাঁচক॥ 

              আমার িমল চছল যারা    আর হ া  ারা হেয় না সাো— 

              হকাথায়  ারা, হকাথায়  ারা, হকাঁমে হকাঁমে কামর ডাচক॥ 

          িল্ হেচে মা, শুধাই হ ামর—আমার চকছু রােচল হন হর, 

              আচম হকিল আমায় চনময় হকান্ প্রামেম  হিাঁমি থাচক॥ 
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১৩৬ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

          সারা িরষ হেচে হন, মা, মা  ুই আমার হকমন ধারা। 

          নয়ন ারা োচরময় আমার অন্ধ েল নয়ন ারা॥ 

               এচল চক পাষােী ওমর।  হেেি হ ামর আাঁচে ভমর— 

               চকছুম ই থামম না হয, মা,  হপাো এ নয়মনর ধারা॥ 

     

১৩৭ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

                যাো পাও  াই লও,  োচসমুমে চফমর যাও, 

                কামর িাও, হকন িাও— হ ামার আশা হক পূরাম  পামর। 

                সমি িায়, হকিা পায়  সংসার িমল যায়— 

                হয িা োমস, হয িা কাাঁমে, হয িা পমে থামক দ্বামর॥ 

     

১৩৮ 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

            হমমঘরা িমল িমল যায়,  িাাঁমেমর ডামক ‘ আয় আয়’ ।  

               ঘুমমঘামর িমল িাাঁে ‘হকাথায় হকাথায়’ ॥  

            না োচন হকাথা িচলয়ামছ,  কী োচন কী হয হসথা আমছ,  

               আকামশর মামে িাাঁে িাচর চেমক িায়॥ 

            সুেূমর, অচ  অচ েূমর,   িুচে হর হকান্ সুরপুমর 

                ারাগুচল চঘমর িমস িাাঁশচর িাোয়। 
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            হমমঘরা  াই হেমস হেমস  আকামশ িমল হভমস হভমস, 

               লুচকময় িাাঁমের োচস িুচর কমর যায়॥ 

     

১৪০ 
 

চিচিত্র 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

             সন্ন্যাসী হয োচগল ওই, োচগল ওই, োচগল। 

                োসয-ভরা েচেন-িাময়  অঙ্গ েম  চেল উোময় 

             িশানচি াভস্মরাচশ— ভাচগল হকাথা ভাচগল। 

                মানসমলামক শুভ্র আমলা  িূেথ েময় রঙ োগামলা, 

             মচের রাগ লাচগল  ামর— হৃেময়  ার লাচগল॥ 

                আয় হর হ ারা, আয় হর হ ারা, আয় হর— 

                   রমঙর ধারা ওই-ময িমে যায় হর॥ 

                 রমঙর েে উচ্ছচসল গগমন, 

          রমঙর হেউ রমসর হরাম  মাচ য়া ওমঠ সঘমন— 

                 ডাচকল িান আচে হস হকান্ হকাটামল। 

          নাকাো িামে, কানাো িামে িাাঁচশম — 

                 কান্ন্াধারা চমচলয়া হগমছ োচসম — 

                      প্রামের মামে হফায়ারা  ার হছাটামল। 

          এমসমছ োওয়া িােীম -মোল-মোলামনা,   এমসমছ পথ-মভালামনা— 

             এমসমছ ডাক ঘমরর-দ্বার-মোলামনা। 

                আয় হর হ ারা, আয় হর হ ারা, আয় হর— 

                   রমঙর ধারা ওই-ময িমে যায় হর॥ 
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          উেয়রচি হয রাঙা রঙ রাঙাময়  পূিথািমলর চেময়মছ ঘুম ভাঙাময় 

                অস্তরচি হস রাঙা রমস রচসল— 

                      চিরপ্রামের চিেয়িােী হঘাচষল। 

          অরুেিীো হয সুর চেল রচেয়া  সন্ধযাকামশ হস সুর উমঠ ঘচনয়া 

             নীরি চনশীচথনীর িুমক চনচেল ধ্বচন ধ্বচনয়া। 

                আয় হর হ ারা, আয় হর হ ারা, আয় হর— 

                   িাাঁধন-োরা রমঙর ধারা ওই-ময িমে যায় হর॥ 
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