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আমার বনু্ধ ববনোবিয়ানর ................................................................................ 3 
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আজ আমার ময়ন ত না মায়নয়র 
আজ আমার মনে ত ো মানেনর 

মিাোর চাে, 
বাতানি পাবতয়া বুকনর 
শুবে আকানশর গাে। 

আজ েিীনত উবিয়া মেউ আমার কূনল আইিা লানগ, 
রানতর তারার িানে ঘনরর প্রিীপ জানগনর। 

চানন্দর উপর বিাইয়ানর মযবা গড়নে চানন্দর বািা, 
আজ িীবঘনত শাপলা ফুনে তাবরর লনয় আশানর। 

উবড়য়া যায় িংিনর পঙ্খী, যায়নর বহুত িূর, 
আজ তরলা বাাঁনশর বাাঁশী োনে মিই িুরনর। 

আজ কানঙ্খর কলিী ধইরানর কানন্দ যমুোর জল, 
বশমূনলর তুলা লনয় বাতাি পাগলনর। 
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আমার বনু্ধ ঙবয়নাঙিোয়র 
আমার বনু্ধ ববনোবিয়ানর 

প্রাণ ববনোবিয়া; 
আবম আর কতকাল রইব আমার 

মনেনর বুিাইয়ানর; 
প্রাণ ববনোবিয়া। 

বক বেলাম, বক িইলাম িইনর, বক রূপ মিবরয়া, 
আবম বেনজই যািা বুিলাম ো িই, বক কব বুিাইয়ানর; 

প্রাণ ববনোবিয়া। 
মচানে তানর মিেলাম িইনর! পুড়ল তবু বিয়া, 

আমার েয়নে লাবগনল আেল বেবাইতাম কাাঁবিয়ানর; 
প্রাণ ববনোবিয়া। 

মবরব মবরব িইনর যাইব মবরয়া, 
আমার মিাো বনু্ধর রূপ বিও গরনল গুবলয়ানর; 

প্রাণ ববনোবিয়া। 
আনগ যবি জােতাম বনু্ধ যাইবা োবড়য়া, 

আবম োপাইয়া রােতাম মতামার পাাঁজর বচবরয়ানর; 
প্রাণ ববনোবিয়া। 
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আয়র ও রঙিলা নায়ের মাঙি 
আনর ও রবিলা োনয়র মাবি। 
তুবম এই ঘানে লাগায়ানর োও 
বলগুম কো কইয়া যাও শুবে। 

মতামার ভাইোল িুনরর িানে িানে কানন্দ গানির পাবে, 
ও তার মেউ লাবগয়া যায় ভাবিয়া কানঙ্খর কলিোবে। 

পূবালী বাতানি মতামার োনয়র বািাম ওনড়, 
আমার শাড়ীর অঞ্চল ধধরয ো ধনর। 

মতামার বে পরাণনর মাবি িাবরয়ানে মকউ; 
কলিী ভািায়া জনল গনণে বে মেউ। 
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উজান গায়ির নাইো 
উজাে গানির োইয়া! 
কইবার বে পারনর েিী 

মগনে কতিূর? 
ময কূল ধইরা চনলনর েিী 

মি কূল ভাইঙ্গা যায়, 
আবার আলনি ঘুমায়া পনড় 

মিই কূনলবর গায়; 
আমার ভািা কূনল ভািাই তরীনর 

যবি পাই মিো বনু্ধর। 
েিীর পাবে শুেবে োবক 

িায়র পানে ধায়, 
আমার মচানের পাবে বমলব যায়া 

মকাে মি িবরয়ায় 
মিই অজাো পানরর লাইগানর 
আমার কানন্দ ভাবের িুর। 
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ও আমার গঙিন গায়ির নাো 
ও আমার গবিে গানির োয়া, 

ও তুবম অফর মবলায় লাও বায়া যাওনর- 
কার পানে বা চায়া। 

ভাবের িযানশর কাজল মায়ায়, 
পরাণডা মমার কাইন্দা মবড়ায়নর- 

আবো মমনঘ িাতোবে িযায়, 
মক জাবে মমার িয়া। 

 
এই ো গানির আনগর বাাঁনক 

আমার বধূর িযাশ; 
কলাবনের বাউবর বাতাি 
মিালায় মাোর কযাশ; 

কওই েবর তািার লাইগা, 
কাইন্দা মনর এক অভাইগানর; 

ও তার বযোর মিয়া োইকা োইকা 
িনর েয়ে বায়া। 
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ও তুই যায়র আঘাত িানঙলয়র ময়ন 
ও তুই যানর আঘাত িােবলনর মনে মিজে বক মতার পর, 

মি ত মতাবর তনর মকনন্দ মকনন্দ মবড়ায় মিশান্তর; 
মর বনু্ধ! 

মতাবর তনর িাজাইলাম বে-ফুনলর ঘর, 
মর বনু্ধ মে-ফুনলর ঘর, 

ও তুই মভামর িয়া িােবল কাাঁো মিই ো ফুনলর পর; 
মর বনু্ধ! 

এক ঘনরনত লাগনল আগুে মপানড় অনেক ঘর, 
মনের আগুে মেই মপাড়ায়-োই মকাে মিাির; 

মর বনু্ধ! 
আনগ যবি জােতামনর মতার রূনপ আগুর জ্বনল, 

আবম রূপ েুইয়া আগুনের মালা পরতাম বেজ গনল, 
মর বনু্ধ! 

বচতার অেনল িাাঁপ মিই মযই জে, 
ও তার মিিও মপানড়, মেও মপানড়, মপানড় তার ক্রন্দে; 

মর বনু্ধ! 
রূনপর আগুে মনেই লানগ, লানগ ো কার গায়, 
ও মি মনে মনেই মে জ্বালা মকউ ো জানে িায়, 

মর বনু্ধ! 
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তীর যবি মবনন্ধ গানয়, তাও মতা মতালে যায়, 
ও মতার কোর আঘাত মকাোয় লানগ মকউ োবি মের পায়; 

মর বনু্ধ! 
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ও মমািন বাাঁশী 
ও মমািে বাাঁশী! 

বাজাও বাজাওনর কাোই! 
ধীনর অবত ধীনর; 

আবম জল আবেনত যমুোনত, 
ও বাাঁশী শুেব বফনর বফনরনর কাোই! 

ধীনর অবত ধীনর। 
কলিী ভরার েনল, 

মতামার োয়া মিেব জনলনর কাোই! 
আবম িারানয় পানয়র েূপুর, 

ও ঘনর োবি যাব বফনরনর কাোই। 
ধীনর অবত ধীনর। 

 
মতামার বাাঁশীর স্বনর 

যবি কলিীর জল েনড়নর, 
তানর ঘুম পাড়াবনর, 

কাাঁকণ বাজাইয়া কনরনর কাোই! 
আবম মকমনে মাোব আমার 

েয়নের েীনরর কাোই! 
ধীনর অবত ধীনর। 
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নিীর কূল নাই-ঙকনার নাইয়র 
েিীর কূল োই-বকোর োইনর; 

আবম মকাে কূল িইনত মকাে কূনল যাব 
কািানর শুধাইনর? 

ওপানর মমনঘর ঘো, কেক ববজলী েো, 
মানি েিী বনি িাাঁই িাাঁইনর; 

আবম এই মিবেলাম মিাোর েবব 
আবার মিবে োইনর; 

আবম মিবেনত মিবেনত মি রূপ 
আবার মিবে োইনর। 

 
মবিম েিীর পাবে, মেউ কনর িাোিাবে, 

ভািা এ তরেী তবু বাইনর, 
আমার অকূনলর কূল িয়াল বনু্ধর 

যবি মিো পাইনর। 
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ঙনঙশয়ত যাইও ফুলবয়ন 
বেবশনত যাইও ফুলবনে 

মর মভামরা 
বেবশনত যাইও ফুলবনে। 
জ্বালানয় চানন্দর বাবত 

আবম মজনগ রব িারা রাবত মগা; 
কব কো বশবশনরর িনে 

মর মভামরা! 
বেবশনত যাইও ফুলবনে। 

 
যবিবা ঘুমানয় পবড়- 

স্বপনের পে ধবর মগা, 
মযও তুবম েীরব চরনণ 

মর মভামরা! 
(আমার ডাল মযে ভানি ো, 
আমার ফুল মযে ভানি ো, 
ফুনলর ঘুম মযে ভানি ো)। 

মযও তুবম েীরব চরনণ 
মর মভামরা! 

বেবশনত যাইও ফুলবনে। 
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বাাঁশরী আমার িারায়ে ঙগয়েয়ে 
বাাঁশরী আমার িারানয় বগনয়নে 

বালুর চনর, 
মকমনে বফবরব মগাধে লইয়া 

গাাঁনয়র ঘনর। 
 

মকামল তৃনণর পরশ লাবগয়া, 
পানয়র েুপুর পবড়য়ানে েবিয়া। 
চবলনত চরণ ওনি ো বাবজয়া 

মতমে কনর। 
 

মকাোয় মেলার িােীরা আমার 
মকাোয় মধেু, 

িানিাঁর বিয়ায় রাবিয়া উবিনে 
মগােুর-মরণু। 

 
মফাো িবরষার পাাঁপবড়র ভনর 

চনরা মািোবে কাাঁনপ েনর েনর। 
িাাঁনির বশবশর িুচরণ ধনর 

কাাঁবিয়া িনর। 
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ঙসন্িুয়রর মবসাঙত 
(রূপক োবেকা) 

 
ওনলা মিাোর বরণী, 

মতামার বিনু্দর বে বেবানর িজবে! 
রািা মতামার মিাাঁেনর কেযা, রািা মতামার গাল, 
কপালোবে রািা েইনল মলানক পাড়নব গালনর; 

মতামার বিনু্দর বে বেবানর িজবে! 
িাাঁনির মকানল মমঘনর-তানত রনির চূড়া, 

মিই মমনঘ ঘবষয়া বিনু্দর করবে গুাঁড়া গুাঁড়ানর, 
মতামরা বিনু্দর বে বেবানর িজবে! 

এই ো বিনু্দর পবরয়া োনম আিানশনত আড়া, 
এই বিনু্দনরর মবিাবত করনত িইবে ঘর-োড়ানর; 

মতামরা বিনু্দর বে বেবানর িজবে! 
কাণা মিয়ায় বিবলক মানর কালা মমঘায় ফাাঁবড়, 
মতামার জেয আেবে কেযা মমঘ-ডমু্বর শাড়ীনর; 

মতামরা বিনু্দর বে বেবানর িজবে! 
শাড়ীোবে পর কেযা, বিনু্দর োবে পর, 

আনঙ্খর পলক মিইো আবম যাই িাপোর ঘরনর; 
মতামরা বিনু্দর বে বেবানর িজবে! 
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োক োক বাবেয়ানর বেরানল ববিয়া 

মা-ধনের আনগ আবম আবি বজজ্ঞাবিয়া। 
মশাে মশাে ওনি মা-ধে! শুবেয়া ল মতার কানে, 

আবম মতা যাব মা-ধে বাবেয়ার মিাকানে। 
এক ধামা িাও ধাে আবম বকবেব পুাঁবতর মালা 

আনরা ধামা িাও ধাে আবম বকবেব িানতর বালা। 
 

ববনিশী বাবেয়ানর! মবািা মতামার মানে, 
মিোও মিবে বক বক বজবেি আনে মতামার িানে? 

 
আমার কানে বিনু্দর আনে ওই ো ভানলর মশাভা, 
মতামার রািা-মিাাঁনের মত মিেনত মে-মলাভা। 

 
আমরা মতা জাবে ো বিনু্দর মকমনে পনর, 

আমরা মতা মিবে োই বিনু্দর কািানরা ঘনর। 
 

মিাোর বরণ কেযানর! িীঘল মাোর কযাশ, 
বিনু্দর পরাইনত পাবর যাও যবি মমার িযাশ। 

ঘনর আনে ভাইনয়র মবৌ লক্ষ্মীর িমাে, 
মতামার মাোয় বিনু্দর বিয়া জুড়াইব প্রাণ। 
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মশাে মশাে বাবেয়ানর কই মতামার আনগ, 
মতামার ো বিনু্দর লইনত কত িাম লানগ? 

 
আমার ো বিনু্দর লইনত লানগ িাবিমুে, 
আমার ো বিনু্দর লইনত লানগ েুশীবুক। 

 
বেলাম বেলাম, বিনু্দর বেলাম িাবি-মুনে বকবে, 

আনরা বক ধে আনে মতামার আমরা বে তা বচবে? 
 

আনরা আনে িানতর শাাঁো, আনে গলার িার, 
োনকর মবশর েেও আনে মিাোর বাাঁধা তার। 

 
আমরা মতা োবি জাবে বাবেয়া শাাঁো বনল কানর, 
মিবে োই মতা েনের মশাভা মিাোবান্ধা তানর। 

 
মিাোর বরণ কেযা, মতামার মিাোর িাত পাও, 

শাাঁো যবি ো পবরনল বকনির িুে পাও? 
িানতা ভাইনয়র িানতা বউ িানতা েে োনক, 

পূব-িুয়াইয়া বাবড় মমানির উজ্জল কইরা োনক। 
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মশাে মশাে বাবেয়ানর কই মতামার আনগ, 
মতামার ো েে ও শাাঁোয় কত িাম লানগ? 

 
আমার ো শাাঁো লইনত লানগ িাবিমুে, 
আমার ো েে লইনত লানগ েুশীবুক। 

বেলাম, বেলাম, েেও বেলাম, বেলাম, মতামার শাাঁো, 
মতামার কো বাবেয়ানর বরনে রইনলা আাঁকা। 

 
ওই ববনিশী বাবেয়া মমানর 

পাগল কবরয়া মগনে, 
আমার মে কাবড়য়া মেনেনর িজবে! 

শাাঁো ো বকবেনত আবম িানত বাাঁধলাম মডার; 
বিাঁোর বিনু্দর বকনে চনে মিবে মঘার! 
েে ো বকবেয়া আবম পনে করেু বািা, 
এনকলা কাবন্দয়া বফবর লনয় তাবর আশা। 
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