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�রকাশক- �রীসতীশচ��র িম�র

এলাহাবাদ-ইি�য়া�  ��র� 

ইি�য়া�  পা� িলিশং হাউস

কিলকাতা।
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১৫

এলাহাবাদ,‘ইি�য়ান ��রেস’ �রীঅপ�ূব�কৃ� বস ু�বারা
মিু�রত।

��������

এই �রে�র �রথম কেয়কিট গান পেূ�ব� অ�য �ই একিট প�ুেক

�রকািশত হইয়ােছ।  িক� অ� সমেয়র �যবধােন �য সম� গান

পের পের রিচত হইয়ােছ তাহােদর পর�েরর মে�য একিট ভােবর

ঐ�য থাকা স�বপর মেন কিরয়া তােদর সকল�িলই এই প�ুেক

একে�র বািহর করা হইল।
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শাি�িনেকতন, �বালপরু

৩১�শ �রাবণ,১৩১৭      �রীরবী��রনাথ ঠাকুর
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জগৎ জেুড ়উদার সেুর

জগেত আন� যে� আমার িনম��রণ

জডা়েয় আেছ বাধা, ছাডা়েয় �যেত চাই

জিডে়য় �গেছ স� �মাটা

জননী, �তামার ক�ণ চরণ খািন

জািন জািন �কান আিদ কাল হেত

জীবন যখন �কােয় যায়

জীবেন যত পজূা

জীবেন যা িচরিদন

ডাক ডাক ডাক আমাের

তব িসংহাসেনর আসন হেত

তাই �তামার আন� আমার পর

�তামার �সানার থালায় সাজীব আজ

�তামার ��রম �য বইেত পাির

�তামার দয়া যিদ

�তামার সােথ িন�য িবেরাধ

�তারা �িন�  িন িক �িনস িন িক তার পােয়র �বিন

তারা িদেনর �বলা এেসিছল

তারা �তামার নােম বােটর মােঝ

তিুম নব নব �েপ এস �রােণ

তিুম �কমন কের গান কর �হ �ণী

তিুম আমার আপন, তিুম আছ আমার কােছ

তিুম এবার আমায় লহ �হ নাথ
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https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AC%E0%A7%AB
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%AC
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AC%E0%A7%A6
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https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AE%E0%A7%A7
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তিুম যখন গান গািহেত বল

তিুম �য কাজ করচ, আমায়

�তামায় �খাঁজা �শষ হেবন �মার

�তামায় আমার �রভ ুকের রািখ

দয়া িদেয় হেব �গা �মার

দয়া কের ই�া কের আপিন �ছাট হেয়

দাওেহ আমার ভয় �ভেঙ দাও

িদবস যিদ সা� হল

�ঃ�বপন �কাথা হেত এেস

�দবতা �জেন দূের রই দাঁডা়েয়

ধেন জেন আিছ জডা়েয় হায়

ধায় �যন �মার সকল ভালবাসা

নদী পােরর এই আষােঢর়

নামাও নামাও আমায় �তামার

নামটা �যিদন ঘচুােব নাথ

িন�া �ঃেখ অপমােন

িনভতৃ �রােণর �দবতা

িনশার �বপন ছটুেলা �র

পারিব না িক �যাগ িদেত এই ছে�ের

�ৰভ ু�তামা লািগ আঁিখ জােগ

�রভ ুআিজ �তামার দি�ণ হাত

�ৰভ ুগহৃ হেত আিসেল �যিদন

��রেম �রােণ গােন গে� আেলােক পলুেক

https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A7%A9
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%A7%E0%A7%AE
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AC%E0%A7%AB
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%A6
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A7%A6
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%AA
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AB%E0%A7%A7
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%A6
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AC%E0%A7%A9
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%A7%E0%A7%AD
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AA%E0%A7%AE
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A7%AA
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%A8
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AD%E0%A7%AD
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%AB
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AB%E0%A7%AE
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AD%E0%A7%AA
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AB%E0%A7%AD
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AB%E0%A7%AB
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AA%E0%A7%AC
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AC%E0%A7%AA
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AB%E0%A7%AB
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��রেমর হােত ধরা �দব

��রেমর দূতেক পাঠােব নাথ কেব

ফেুলর মতন আপিন ফটুাও গান

বে�ৰ �তামার বােজ বাঁিশ

বাঁচান বাঁিচ মােরন মির

িবপেদ �মাের র�া কর

িব�বসােথ �যােগ �যথায় িবহােরা

িব�ব যখন িন�রা মগন

ভজন পজূন সাধন আরাধনা

�ভেবিছন ুমেন যা হবার তাির �শেষ

মনেক, আমার কায়ােক

মেন কির এই খােন �শষ

মরণ �যিদন িদেনর �শেষ আ� েব �তামার �য়াের

মােনর আসন, আরাম শয়ন

�মেঘর পের �মঘ জেমেছ

�মেনিছ হার �মেনিছ
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যিদ �তামার �দখা না পাই �ৰভু

যা হািরেয় যায় তা আগেল বেস

যা িদেয়ছ আমায় এ �রাণ ভির
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https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%A7
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যা�রী আিম ওের

�যথায় �তামার লটু হেতেছ ভবুেন

�যথায় থােক সবার অধম দীেনর হেত দীন

�যন �শষ গােন �মার সব রািগণী পেূর

রাজার মত �বেশ তিুম সাজাও �য িশ�েৱ

�পসাগের ডবু িদেয়িছ

�লেগেছ অমল ধবল পােল

শরেত আজ �কান অিতিথ

�শেষর মে�য অেশষ আেছ

সবা হেত রাখেবা �তামায়

সভা যখন ভাঙেব তখন

সংসাের আর যাহারা

সীমার মােঝ, অসীম, তিুম

স�ুর, তিুম এেসিছেল আজ �রােত

�স �য পােশ এেস বেসিছল

�হথা �য গান গাইেত আসা আমার

�হথায় িতিন �কাল �পেতেছন

�হির অহরহ �তামাির িবরহ

�হ �মার �দবতা, ভিরয়া এ �দহ �রাণ

�হ �মার িচ� প�ুয তীেথ�

�হ �মার �ভ�াগা �দশ, যােদর কেরছ অপমান

https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%AD
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%A8%E0%A7%A7
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%A9%E0%A7%AB
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AC%E0%A7%AC
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AB%E0%A7%AF
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AC%E0%A7%AE
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A8%E0%A7%AC
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AB%E0%A7%AE
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AE%E0%A7%AF
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AF%E0%A7%AE
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A7%A7
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AE%E0%A7%AB
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%AB%E0%A7%A8
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AF%E0%A7%A8
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AE%E0%A7%AB
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AB%E0%A7%AF
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AD%E0%A7%A7
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%AA%E0%A7%A9
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%A8%E0%A7%AC
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%A9%E0%A7%A7
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE:%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF_-_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0.djvu/%E0%A7%A7%E0%A7%A9%E0%A7%AC
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এই �লখািট বত�মােন ������ ��������

আওতাভ�ু কারণ এিটর উৎস�ল ভারত এবং ভারতীয়
কিপরাইট আইন, ১৯৫৭ অনসুাের এর কিপরাইট
�ময়াদ উ�ীণ� হেয়েছ। �লখেকর মতৃু্যর ৬০ বছর পর
(�বনােম ও জীব�শায় �রকািশত) বা �রথম
�রকােশর ৬০ বছর পর (�বনােম বা ছ�নােম এবং
মরেণা�র �রকািশত) পি�কাবেষ�র সচূনা �থেক তাঁর
সকল রচনার কিপরাইেটর �ময়াদ উ�ীণ� হেয় যায়।
অথ�াৎ ২০২০ সােল, ১ জানয়ুাির ১৯৬০ সােলর পেূব�
�রকািশত (বা পেূব� মতৃ �লখেকর) সকল রচনা
পাবিলক �ডােমইেনর আওতাভ�ু হেব।

এই �লখািট মািক�ন য�ুরাে��র ������ �������

অ�গ�ত কারণ এিট ১৯২৩ ি�র�াে�দর ১লা জানয়ুািরর পেূব�
�রকািশত।

�লখক ১৯৪১ সােল মারা �গেছন, তাই এই �লখািট �সই সম�
�দেশ ������ ������� অ�গ�ত �যখােন কিপরাইট
�লখেকর মতৃু্যর �� ��� পয�� বলবৎ থােক। এই রচনািট �সই
সম� �দেশও ������ ������� অ�গ�ত হেত পাের
�যখােন িনজ �দেশ �রকাশনার ��ে�র �রলি�বত কিপরাইট
থাকেলও িবেদশী রচনার জ�য ������ ������

����� �রেযা�য হয়।

 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE:%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%A1%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4
http://copyright.gov.in/Documents/CopyrightRules1957.pdf
https://bn.wikipedia.org/wiki/en:public_domain
https://bn.wikipedia.org/wiki/en:List_of_countries%27_copyright_length
https://bn.wikipedia.org/wiki/en:rule_of_the_shorter_term
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���������

����������

ই�ারেনট
আক�াইভ: GitanjaliRabindranathTagore
 বাংলা উইিকসংকলন: ৯৮

https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%A8:%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7_%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9F_%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AD
http://www.archive.org/details/GitanjaliRabindranathTagore
https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%A8:%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7_%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3
https://bn.wikisource.org/w/index.php?curid=98
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অ�র মম িবকিশত কর
অ�রতর �হ।

িন��ল কর, উ��বল কর
স�ুর কর �হ।

জা�রত কর, উ�যত কর,
িনভ�য় কর �হ।

ম�ল কর, িনরলস িনসংশয় কর �হ।
অ�র মম িবকিশত কর

অ�রতর �হ।
য�ু কর �হ সবার সে�,

ম�ু কর �হ ব�,

স�ার কর সকল কে��
শা� �তামার ছ�।

চরণপে� মম িচত িনঃ�ি�ত কর �হ,
নি�ত কর, নি�ত কর

নি�ত কর �হ।
অ�র মম িবকিশত কর

অ�রতর �হ!

২৭ অ�রহায়ণ ১৩১৪
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অমন  আডা়ল িদেয় লিুকেয় �গেল
চ� েবনা।

এবার  �দয় মােঝ লিুকেয় �বােসা
�কউ জানেবনা �কউ বলেবনা।

িবে�ব �তামার লেুকাচিুর,
�দশ িবেদেশ কতই ঘিুর,

এবার  বল আমার মেনর �কােণ
�দেব ধরা, ছলেবনা!

আডা়ল িদেয় লিুকেয় �গেল
চ� েব না।

জািন আমার কিঠন �দয়
চরণ রাখার �যা�য �স নয়,

সখা  �তামার হাওয়া লাগেল িহয়ায়
তব ুিক �রাণ গলেবনা?

না হয় আমার নাই সাধনা!
ঝরেল �তামার কৃপার কণা

তখন  িনেমেষ িক ফটুেবনা ফলু
চিকেত ফল ফ� েবনা?

আডা়ল িদেয় লিুকেয় �গেল
চলেবনা।
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১১ ভা�র ১৩১৬
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৮

আজ ধােনর ��েত �রৗ�র ছায়ায়
লেুকাচিুর �খলা।

নীল আকােশ �ক ভাসােল
শাদা �মেঘর �ভলা।

আজ  �রমর �ভােল মধ ু�খেত
উেড ়�বডা়য় আেলায় �মেত;

আজ  িকেসর তের নদীর চের
চখাচিখর �মলা।

ওের যাব না আজ ঘের �র ভাই
যাব না আজ ঘের,

ওের আকাশ �ভেঙ বািহরেক আজ
�নব �র লঠু কের।

�যন  �জায়ার জেল �ফনার রািশ
বাতােস আজ ছটুেচ হািস,

আজ  িবনা কােজ বািজেয় বাঁিশ
কাটেব সকল �বলা।
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২৮

আজ  বাির ঝের ঝর ঝর 
ভরা বাদের।

আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা
�কাথাও না ধের।

শােলর বেন �থেক �থেক
ঝড ়�দালা �দয় �হঁেক �হঁেক,

জল ছেুট যায় এঁেক �বঁেক
মােঠর পের।

আজ  �মেঘর জটা উিডে়য় িদেয়
ন�ৃয �ক কের।

ওের  বিৃ�েত �মার ছেুটেছ মন, 
লেুটেছ ওই ঝেড,়

বকু ছািপেয় তর� �মার
কাহার পােয় পেড!়

অ�ের আজ কী কলেরাল,

�বাের �বাের ভাঙল আগল,

�দয়-মােঝ জাগল পাগল
আিজ ভাদের!

আিজ এমন কের �ক �মেতেছ
বািহের ঘের!

১০ ভা�র ১৩১৬
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১০১

আজ বরষার �প �হির মানেবর মােঝ;

  চেলেছ গরিজ, চেলেছ িনিবড ়সােজ।
�দেয় তাহার নািচয়া উিঠেছ ভীমা,
ধাইেত ধাইেত �লাপ ক'�র চেল সীমা,
�কা�  তাডন়ায় �মেঘর সিহত �মেঘ,

    বে� বে� িমিলয়া ব�র বােজ।
    বরষার �প �হির মানেবর মােঝ।
 

      পেু� পেু� দূর সদূুেরর পােন
      দেল দেল চেল, �কন চেল নািহ জােন।
    জােন না িকছইু �কা�  মহাি�রতেল
    গভীর �রাবেণ গিলয়া পিডে়ব জেল,

    নািহ জােন তার ঘনেঘার সমােরােহ
  �কা�  �স ভীষণ জীবন-মরণ রােজ।
  বরষার �প �হির মানেবর মােঝ।
 

  ঈশান �কােণেত ওই �য ঝেডর় বাণী
  �� �� রেব কী কিরেছ কানাকািন।
িদগ�রােল �কা�  ভিবত�যতা
��ধ িতিমের বেহ ভাষাহীন �যথা,
কােলা ক�না িনিবড ়ছায়ার তেল
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  ঘনােয় উিঠেছ �কা�  আস� কােজ।
  বরষার �প �হির মানেবর মােঝ।
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১৯

আিজ  �রাবণ-ঘন গহন-�মােহ
�গাপন তব চরণ �ফেল

িনশার মত নীরব ওেহ
সবার িদিঠ এডা়েয় এেল।

�রভাত আিজ মেুদেছ আঁিখ,

বাতাস বথৃা �যেতেছ ডািক,

িনলাজ নীল আকাশ ঢািক
িনিবড ়�মঘ �ক িদল �মেল!

কূজনহীন কাননভিূম,

�য়ার �দওয়া সকল ঘের,
এেকলা �কা�  পিথক তিুম

পিথকহীন পেথর পের!
�হ একা সখা, �হ ি�রয়তম,

রেয়েছ �খালা এ ঘর মম,

সমখু িদেয় �বপন সম
�যেয়ানা �মাের �হলায় �ঠেল।

আষাঢ ়১৩১৬
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২১

আিজ  ঝেডর় রােত �তামার অিভসার
পরাণসখা ব�ু �হ আমার।

আকাশ কাঁেদ হতাশ সম,

নাই �য ঘমু নয়েন মম,

�য়ার খিুল, �হ ি�রয়তম,

চাই �য বাের বার।
পরাণসখা ব�ু �হ আমার!

বািহের িকছ ু�দিখেত নািহ পাই,

�তামার পথ �কাথায় ভািব তাই।
সদূুর �কা� নদীর পাের,
গহন �কা� বেনর ধাের,
গভীর �কা� অ�কাের

হেতছ তিুম পার,
পরাণসখা ব�ু �হ আমার!

আষাঢ ়১৩১৬
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৫৫

আিজ  গ�িবধরু সমীরেণ
কার  স�ােন িফির বেন বেন?

আিজ  �ু�ধ নীলা�বর মােঝ
এ িক  চ�ল �র�ন বােজ;

স�ুর িদগে�র সক�ণ স�ীত
লােগ �মার িচ�ায় কােজ

আিম  খুঁিজ কাের অ�ের মেন
গ�িবধরু সমীরেণ।

ওেগা  জািননা িক ন�নরােগ
সেুখ  উৎসকু �যৗবন জােগ।

আিজ  আ�রমকুুল-�সৗগে��য,

নব-  প�ব-ম��র ছে�,

চ��র-িকরণ-সধুা-িসি�ত অ�বের
অ��-সরস মহানে�

আিম  পলুিকত কার পরশেন
গ�িবধরু সমীরেণ।

ফা�ন, ১৩১৬
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৫৬

আিজ  বস� জা�রত �বাের।
তব অব�ি�ত কুি�ত জীবেন

�কােরানা িবডি়�বত তাের।
আিজ  খিুলেয়া �দয়দল খিুলেয়া,
আিজ  ভিুলেয়া আপনপর ভিুলেয়া,

এই  স�ীত-মখুিরত গগেন
তব  গ� তরি�য়া
তিুলেয়।

এই  বািহর ভবুেন িদশা হারােয়
িদেয়া  ছডা়েয় মাধরুী ভাের ভাের।

অিত  িনিবড ়�বদন বনমােঝের
আিজ  প�েব প�েব বােজ �র,—
দূের  গগেন কাহার পথ চািহয়া
আিজ  �যাকুল বস�ুরা সােজের।

�মার  পরােণ দিখন বায় ুলািগেছ,
কাের  �বাের �বাের কর হািন মািগেছ,

এই  �সৗরভ-িবহবল রজনী
কার  চরেণ ধরণীতেল
জািগেছ?

ওেগা  স�ুর, ব�ভ, কা�,

তব  গ�ীর আহবান কাের?

২৭ �চ�র, ১৩১৬
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আমরা  �বঁেধিছ কােশর ��, আমরা
�গঁেথিছ �শফািল-মালা।

নবীন ধােনর ম�রী িদেয়
সািজেয় এেনিছ ডালা।
এসেগা শারদল�ী, �তামার

��ৰ �মেঘর রেথ,

এস  িন��ল নীল পেথ,

এস  �ধৗত �যামল
আেলা-ঝলমল

বনিগির প�ব�েত,

এস  মকুুেট পিরয়া ��বত শতদল
শীতল িশিশর-ঢালা।

ঝরা মালতীর ফেুল
আসন-িবছােনা িনভতৃ কুে�

ভরা গ�ার কূেল,

িফিরেছ মরাল ডানা পািতবাের
�তামার চরণমেূল।

��রতান তিুলেয়া �তামার
�সানার বীণার তাের
ম�ৃ মধ ুঝ�াের,

হািসঢালা সরু গিলয়া পিডে়ব
�িণক অ��ধাের।

রিহয়া রিহয়া �য পরশমিণ
ঝলেক অলকেকােণ,
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পলেকর তের সক�ণ কের
বলুােয়া বলুােয়া মেন!

�সানা হেয় যােব সকল ভাবনা,
আঁধার হইেব আলা।

১৩১৪
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৮৭

আমাের যিদ জাগােল আিজ নাথ,

িফেরানা তেব িফেরানা, কর
ক�ণ আঁিখপাত।

িনিবড ়বন-শাখার পের
আষাঢ় �মেঘ বিৃ� ঝের,
বাদলভরা আলস ভের

ঘমুােয় আেছ রাত।
িফেরানা তিুম িফেরানা, কর

ক�ণ আঁিখপাত।

িবরামহীন িবজিুলঘােত
িন�রাহারা �রাণ

বরষা জলধারার সােথ
গািহেত চােহ গান।

�দয় �মার �চােখর জেল
বািহর হল িতিমর তেল,

আকাশ �খাঁেজ �যাকুল বেল
বাডা়েয় �ই হাত।

িফেরানা তিুম িফেরানা, কর
ক�ণ আঁিখপাত।
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৩ আষাঢ ়১৩১৭
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১

আমার মাথা নত কের দাও �হ �তামার
চরণ-ধলূার তেল।

সকল অহ�ার �হ আমার
ডবুাও �চােখর জেল।

িনেজের কিরেত �গৗরব দান,
িনেজের �কবিল কির অপমান,
আপনাের �ধ ু�ঘিরয়া �ঘিরয়া

ঘেুর মির পেল পেল।
সকল অহ�ার �হ আমার

ডবুাও �চােখর জেল।
আমাের না �যন কির �রচার
আমার আপন কােজ;

�তামাির ই�া কর �হ পণূ�
আমার জীবন মােঝ।

যািচ �হ �তামার চরম শাি�,

পরােণ �তামার পরম কাি�,

আমাের আডা়ল কিরয়া দাঁডা়ও
�দয়-প�-দেল।

সকল অহ�ার �হ আমার
ডবুাও �চােখর জেল।

১৩১৩
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১৩

আমার  নয়ন-ভলুােনা এেল।
আিম  িক �হিরলাম �দয় �মেল।

িশউিলতলার পােশ পােশ,

ঝরা ফেুলর রােশ রােশ,

িশিশর-�ভজা ঘােস ঘােস
অ�ণরাঙা চরণ �ফেল
নয়ন-ভলুােনা এেল।

আেলাছায়ার আঁচলখািন
লিুটেয় পেড ়বেন বেন,

ফলু�িল ঐ মেুখ �চেয়
িক কথা কয় মেন মেন।

�তামায় �মারা করব বরণ,
মেুখর ঢাকা কর হরণ,
ঐটকুু ঐ �মঘাবরণ

� হাত িদেয় �ফল �ঠেল।
নয়ন-ভলুােনা এেল।

বনেদবীর �বাের �বাের
�িন গভীর শ��বিন,
আকাশবীণার তাের তাের

জােগ �তামার আগমনী।
�কাথায় �সানার নপূরু বােজ,

বিুঝ আমার িহয়ার মােঝ,

সকল ভােব, সকল কােজ
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পাষাণ-গালা সধুা �ঢেল—
নয়ন-ভলুােনা এেল!

১৩১৪
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১৬ ভা�র ১৩১৬

৩৫

আমার িমলন লািগ তিুম
আসচ কেব �থেক।

�তামার চ��র সযূ�্য �তামায়
রাখেব �কাথায় �ঢেক

কত কােলর সকাল সাঁেঝ,

�তামার চরণ�বিন বােজ,

�গাপেন দূত �দয় মােঝ
�গেছ আমায় �ডেক।

ওেগা পিথক আজেক আমার
সকল পরাণ ��যেপ,

�থেক �থেক হরষ �যন
উঠেচ �কঁেপ �কঁেপ।

�যন সময় এেসেছ আজ,

ফরুােলা �মার যা িছল কাজ,

বাতাস আেস �হ মহারাজ,

�তামার গ� �মেখ।
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৬৯

আমার   �খলা যখন িছল �তামার সেন
  তখন   �ক তিুম তা �ক জানত!

তখন   িছলনা ভয় িছলনা লাজ মেন
  জীবন   বেহ �যত অশা�।
  তিুম   �ভােরর �বলা ডাক িদেয়ছ কত,

  �যন আমার আপন সখার মত,

  �হেস   �তামার সােথ িফেরিছেলম ছেুট
  �সিদন   কতনা বন-বনা�।
ওেগা   �সিদন তিুম গাইেত �য সব গান
  �কােনা   অথ� তাহার �ক জানত!

�ধ ু  সে� তাির গাইত আমার �রাণ,
  সদা   নাচ ্ত �দয় অশা�।
  হঠাৎ   �খলার �শেষ আজ িক �দিখ ছিব,
  ��ধ আকাশ, নীরব শশী রিব,
  �তামার   চরণ পােন নয়ন কির নত
  ভবুন   দাঁিডে়য় আেছ একা�
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১৭ ��য� ১৩১৭
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৮৫

আমার একলা ঘেরর আডা়ল �ভেঙ
িবশাল ভেব

�রােণর রেথ বািহর হেত
পারব কেব?

�রবল ��রেম সবার মােঝ
িফরব �ধেয় সকল কােজ,

হােটর পেথ �তামার সােথ
িমলন হেব,

�রােণর রেথ বািহর হেত
পারব কেব ?

িনিখল-আশা-আকা�াময়
�ঃেখ সেুখ,

ঝাঁপ িদেয় তার তর�পাত
ধরব বেুক।

ম�ভােলার আঘাত-�বেগ
�তামার বেুক উঠেব �জেগ,

�নব বাণী িবশজেনর
কলরেব।

�রােণর রেথ বািহর হেত
পারব কেব?
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১ আষাঢ ়১৩১৭
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৯০

  আমার এ ��রম নয় ত ভী�,

  নয় ত হীনবল, 

  �ধ ুিক এ �যাকুল হেয়
  �ফলেব অ�রজল ?

  ম�মধরু সেুখ �শাভায় 

  ��রমেক �কন ঘেুম �ডাবায় ? 

  �তামার সােথ জাগ ্েত �স চায়
  আনে� পাগল । 
নােচ যখন ভীষণ সােজ 

তী�র তােল আঘাত বােজ,

পালায় �ৰােস পালায় লােজ
  সে�হ িব�বল ৷ 
�সই �রচ� মেনাহের
��রম �যন �মার বরণ কের, 
�ু�র আশার �বগ� তাহার
  িদক ্ �স রসাতল ।
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৪ আষাঢ ়১৩১৭



40

 

১২৬

আমার এ গান �ছেডে়ছ তার
সকল অল�ার

�তামার কােছ রােখিন আর
সােজর অহ�ার !

অল�ার �য মােঝ পেড,়

িমলেনেত আডা়ল কের,
�তামার কথা ঢােক �য তার

মখুর ঝ�ার।

�তামার কােছ খােট না �মার
কিবর গরব করা,

মহাকিব, �তামার পােয়
িদেত চাই �য ধরা

জীবন লেয় যতন কির
যিদ সরল বাঁিশ গিড,়

আপন সেুর িদেব ভির
সকল িছ�র তার ।

১ �ৰবণ ১৩১৭
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১৩১

আমার মােঝ �তামার লীলা হেব
তাই ত আিম এেসিছ এই ভেব

এই ঘের সব খেুল যােব �বার,
ঘেুচ যােব সকল অহ�ার,
আন�ময় �তামার এ সংসাের

আমার িকছ ুআর বািক না রেব ।

মের িগেয় বাঁচব আিম তেব,
আমার মােঝ �তামার লীলা হেব :

সব বাসনা যােব আমার �থেম
িমেল িগেয় �তামার এক ��রেম,

�ঃখ সেুখর িবিচ�র জীবেন
তিুম ছাডা় আর িকছ ুনা রেব ।

৭ �রাবণ ১৩১৭
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১৩৮

আমার  িচ� �তামায় িন�য হেব
স�য হেব-

ওেগা  স�য, আমার এমন সিুদন
ঘ� েব কেব!

স�য স�য স�য জিপ,

সকল বিু� সে�য সিপ,

সীমার বাঁধন �পিরেয় যাব
িনিখল ভেব

স�য, �তামার পণূ� �রকাশ
�দ� ব  কেব ।

�তামায় দূের সিরেয়, মির
আপন অসে�য ।

িক �য কা� কিরেগা �সই
ভেূতর রাজে�ব !

আমার আিম ধেুয় মেুছ,
�তামার মে�য যােব ঘেুচ,
স�য, �তামায় স�য হব

বাঁচব তেব,-
�তামার মে�য মরণ আমার

মরেব কেব ।

১৫ �রাবণ ১৩১৭
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১৪৩

আমার   নামটা িদেয় �ঢেক রািখ যাের ।
মরেচ �স এই নােমর কারাগাের।

সকল ভেুল যতই িদবারািত
নামটাের ঐ আকাশ পােন গািথ,

ততই আমার নােমর অ�কাের।
হারাই আমার স�য আপনাের।।

জড ়কের ধিূলর পের ধিূল
নামটাের �মার উ� কের তিুল,

িছ�র পােছ হয়ের �কােনাখােন
িচ� মম িবরাম নািহ মােন,
যতন কির যতই এ িম�যাের
ততই আিম হারাই আপনাের।।

২১ �রাবণ ১৩১৭
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২

আিম  ব� বাসনায় �রাণপেণ চাই 

বি�ত কের বাঁচােল �মাের!
এ কৃপা কেঠার সি�ত �মার

জীবন ভের’।
না চািহেত �মাের যা কেরছ দান,
আকাশ আেলাক তন ুমন �রাণ,
িদেন িদেন তিুম িনেতছ আমায়

�স মহা দােনরই �যা�য কের,
অিত ই�ার স�ট হ’�ত

বাঁচােয় �মাের!
আিম  কখেনা বা ভিুল, কখেনা বা চিল,

�তামার পেথর ল�্য ধের;
তিুম িন�ুর স�ুখ হেত

যাও �য সের!
এ �য তব দয়া জািন জািন হায়,

িনেত চাও বেল িফরাও আমায়
পণূ� কিরয়া লেব এ জীবন

তেব িমলেনরই �যা�য কের,
আধা-ই�ার স�ট হ’�ত

বাঁচােয় �মাের!

১৩১৩
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১৬ ভা�র ১৩১৬

৩২

 

আিম �হথায় থািক �ধু
গাইেত �তামার গান,

িদেয়া �তামার জগৎ সভায়
এইটকুু �মার �ান

আিম �তামার ভবুন মােঝ
লািগিন নাথ �কান কােজ,

�ধ ু�কবল সেুর বােজ
অকােজর এই �রাণ।

িনশায় নীরব �দবালেয়
�তামার আরাধন,

তখন �মাের আেদশ �কােরা
গাইেত �হ রাজন!

�ভাের যখন আকাশ জেুড়
বাজেব বীণা �সানার সেুর,
আিম �যন না রই দূের

এই িদেয়া �মার মান।
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১০৫

আিম �চেয় আিছ �তামােদর সবাপােন।
�ান দাও �মাের সকেলর মাঝখােন।
  নীেচ সব নােচ এ ধিূলর ধরণীেত
  �যথা আসেনর ম�ূয না হয় িদেত,

  �যথা �রখা িদেয় ভাগ করা �নই িকছ,ু
    �যথা �ভদ নাই মােন আর অপমােন,
    �ান দাও �সথা সকেলর মাঝখােন।

  �সথা বািহেরর আবরণ নািহ রয়,

  �যথা আপনার উল� পিরচয়।
  আমার বিলয়া িকছ ুনাই এেকবাের
  এ স�য �যথা নািহ ঢােক আপনাের,
  �সথায় দাডা়েয় িনলাজ �দ�য মম
  ভিরয়া লইব তাহার পরম দােন।
  �ান দাও �মাের সকেলর মাঝখােন

১৫ আষাঢ ়১৩১৭
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১৩ ভা�র ১৩১৬

২৭

আর  নাই �র �বলা, নামল ছায়া 
ধরণীেত,

এখন  চলের ঘােট কলসখািন 
ভের িনেত।

                                      

জলধারার কল�বের
স��যাগগন আকুল কের,

ওের  ডােক আমায় পেথর পের
�সই �বিনেত।

চ�  �র ঘােট কলসখািন
ভের িনেত।

এখন  িবজন পেথ কের না �কউ 

আসা-যাওয়া,
ওের  ��রম-নদীেত উেঠেছ �ঢউ, 

উতল হাওয়া।
জািন �ন আর িফরব িকনা,
কার সােথ আজ হেব িচনা,

ঘােট  �সই অজানা বাজায় বীণা
তরণীেত।

চ�  �র ঘােট কলসখািন
ভের িনেত।
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১০৬

  আর   আমায় আিম িনেজর িশের

 

বইব না।

  আর   িনেজর �বাের কাঙাল হেয়

 

রইব না ।

  এই  �বাঝা �তামার পােয় �ফেল

  �বিরেয় পডব় অবেহেল,

  �কােনা খবর রাখ� না ওর

  �কান কথাই কইব না।

  আমায় আিম িনেজর িশের

 

বইব না ।

    বাসনা �মার যােরই পরশ

  কের �স,

    আেলািট তার িনিবেয় �ফেল

  িনেমেষ। 

ওের   �সই অ�িচ, �ই হােত তার

    যা এেনেছ চাইেন �স আর,

    �তামার ��রেম বাজেব না ।

  �স আর আিম সইব না
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    আমায় আিম িনেজর িশের

  বইব না।

১৫ আষাঢ ়১৩১৭
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৯১

  আেরা আঘাত সইেব আমার
  সইেব আমােরা।
আেরা   কিঠন সেুর জীবনতাের ঝ�ােরা।
  �য রাগ জাগাও আমার �রােণ
  বােজ িন তা চরমতােন,
  িনঠরু ম�ূ�নায় �স গােন
  মিুত� স�ােরা

  লােগ না �গা �কবল �যন
  �কামল ক�ণা,
  ম�ৃ সেুরর �খলায় এ �রাণ
  �যথ� �কােরানা ।
  �বেল উঠকু সকল �তাশ,

  গি�� উঠকু সকল বাতাস,

  জািগেয় িদেয় সকল আকাশ
  পণূ�তা িব�ােরা।

৪ আষাঢ ়১৩১৭
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১০০

আবার এেসেছ আষাঢ ়আকাশ �ছেয়,

আেস বিৃ�র সবুাস বাতাস �বেয়।
  এই পরুাতন �দয় আমার আিজ
  পলুেক �িলয়া উেঠেছ আবার বািজ,

  নতুন �মেঘর ঘিনমার পােন �চেয় ।
আবার এেসেছ আষাঢ ়আকাশ �ছেয়।

  রিহয়া রিহয়া িবপলু মােঠর পের
  নব তণৃদেল বাদেলর ছায়া পেড।়
  “এেসেছ এেসেছ” এই কথা বেল �রাণ,
  “এেসেছ, এেসেছ” উিঠেতেছ এই গান,
  নয়েন এেসেছ, �দেয় এেসেছ �ধেয়।
  আবার এেসেছ আষাঢ় আকাশ �ছেয়।

১০ আষাঢ ়১৩১৭



52

১৬ ভা�র ১৩১৬

৩৪

আবার এরা িঘেরেছ �মার মন।
আবার �চােখ নােম �য আবরণ।

আবার এ �য নানা কথাই জেম,

িচ� আমার নানা িদেকই �রেম,

দাহ আবার �বেড ়ওেঠ �রেম
আবার এ �য হারাই �রীচরণ।

তব নীরব বাণী �দয়তেল
�ডােবনা �যন �লােকর �কালাহেল!

সবার মােঝ আমার সােথ থাক,

আমায় সদা �তামার মােঝ ঢাক,

িনয়ত �মার �চতনা পের রাখ
আেলােক ভরা উদার ি�রভবুন।
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৯

আনে�ির সাগর �থেক
এেসেছ আজ বান।

দাঁড ়ধের আজ ব� �র সবাই,

টা�  �র সবাই টা� ।
�বাঝা যত �বাঝাই কির
করবের পার �েখর তরী,
�ঢউেয়র পের ধরব পািড়

যায় যিদ যা�  �ৰাণ।
আনে�ির সাগর �থেক
এেসেছ আজ বান।

�ক ডােক �র িপছন হেত
�ক কের �র মানা,

ভেয়র কথা �ক বেল আজ
ভয় আেছ সব জানা।

�কা�  শােপ �কা�  �রেহর �দােষ
সেুখর ডাঙায় থাকব বেস,

পােলর রিস ধরব কিস
চলব �গেয় গান৷

আনে�ির সাগর �থেক
এেসেছ আজ বান।

১৩১৪
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২০

আষাঢ ়স��যা ঘিনেয় এল,

�গলের িদন বেয়।
বাঁধন-হারা বিৃ� ধারা

ঝরেছ রেয় রেয়।
একলা বেস ঘেরর �কােণ
িক ভািব �য আপন মেন,
সজল হাওয়া যথূীর বেন

িক কথা যায় কেয়!

বাঁধন-হারা বিৃ�ধারা
ঝরেছ রেয় রেয়।

�দেয় আজ �ঢউ িদেয়েছ
খুঁেজ না পাই কুল;

�সৗরেভ �রাণ কাঁিদেয় তেুল
িভেজ বেনর ফলু।

আঁধার রােত �রহর�িল
�কা�  সেুর আজ ভিরেয় তিুল,

�কা�  ভেুল আজ সকল ভিুল
আিছ আকুল হেয়!

বাঁধন-হারা বিৃ� ধারা
ঝরেছ রেয় রেয়!

আষাঢ ়১৩১৬
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৪৬

আেলায় আেলাকময় কেরেহ
এেল আেলার আেলা ।

আমার নয়ন হেত আঁধার
িমলােলা িমলােলা।

সকল আকাশ সকল ধরা
আনে� হািসেত ভরা,
�য িদক পােন নয়ন �মিল

ভােলা সিব ভােলা।

�তামার আেলা গােছর পাতায় 

নািচেয় �তােল �রাণ,
�তামার আেলা পাখীর বাসায় 

জািগেয় �তােল গান।
�তামার আেলা ভালেবেস
পেডে়ছ �মার গােয় এেস
�দেয় �মার িন��ল হাত

বলুােলা বলুােলা।

২০ আ�রহায়ণ ১৩১৬
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৪৭

আসনতেলর মািটর পের লিুটেয় রব।
�তামার চরণ-ধলূায় ধলূায় ধসূর হব।

�কন আমায় মান িদেয় আর দূের রােখা!
িচরজনম এমন কের ভিুলেয়ানাক!

অস�ােন আন �টেন পােয় তব।
�তামার চরণ-ধলূায় ধলূায় ধসূর হব।

আিম �তামার যাি�ৰদেলর রব িপেছ, 
�ান িদেয়া �হ আমায় তিুম সবার নীেচ। 
�রসাদ লািগ কত �লােক আেস �ধেয় 

আিম িকছইু চাইব না ত রইব �চেয়;

সবার �শেষ বািক যা রয় তাহাই লব!
�তামার চরণ-ধলূায় ধলূায় ধসূর হব।

১০ �পৗষ ১৩১৬
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৪৯

আকাশ তেল উঠ ্ল ফেুট
আেলার শতদল।

পাপিড�়িল থের থের
ছডা়ল িদক ্-িদগ�ের
�ঢেক �গল অ�কােরর

িনিবড ়কােলা জল
মাঝখােনেত �সানার �কােষ
আনে� ভাই আিছ বেস,

আমায় িঘের ছডা়য় ধীের
আেলার শতদল।

আকােশেত �টউ িদেয়ের
বাতাস বেহ যায়।

চারিদেক গান �বেজ ওেঠ,
চারিদেক �রাণ নােচ �ছােট,
গগনভরা পরশখািন

লােগ সকল গায়।
ডবু িদেয় এই �রাণসাগের,
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িনেতিছ �ৰাণ ব� ভের,
আমায় িঘের আকাশ িফের

বাতাস বেহ যায়।

দশিদেকেত আঁচল �পেত
�কাল িদেয়েছ মািট।

রেয়েছ জীব �য �যখােন
সকলেক �স �ডেক আেন,
সবার হােত সবার পােত

অ� �দয় �স বাঁিট।
ভেরেছ মন গীেত গে�,

বেস আিছ মহানে�,

আমায় িঘের আঁচল �পেত
�কাল িদেয়েছ মািট।

আেলা, �তামায় নিম, আমার
িমলাক অপরাধ।

ললােটেত রাখ আমার
িপতার আশী�ব�াদ।

বাতাস �তামায় নিম,আমার
ঘচুকু অবসাদ,

সকল �দেহ বলুােয় দাও
িপতার আশী�ব�াদ।

মািট �তামায় নিম, আমার
িমটকু স�ব�সাধ।

গহৃ ভের ফিলেয় �তােলা
িপতার আশী�ব�াদ।
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�পৗষ ১৩১৬
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১১

আেছ আমার �দয় আেছ ভের
এখন তিুম যা খিুস তাই কর ।

এ� িন যিদ িবরাজ অ�ের 
বািহর হেত সকিল �মার হর ।

সব িপপাসার �যথায় অবসান
�সথায় যিদ পণূ� কর �রাণ,
তাহার পের ম�পেথর মােঝ
উেঠ �রৗ�র উঠ�ু  খরতর।

এই �য �খলা �খলচ কত ছেল
এই �খলা ত আিম ভালবািস ।

একিদেকেত ভাসাও আঁিখজেল
আেরক িদেক জািগেয় �তাল হািস ।

যখন ভািব সব �খায়ােলম বিুঝ,

গভীর কের পাই তাহাের খুঁিজ,

�কােলর �থেক যখন �ফল দূের
বেুকর মােঝ আবার তেুল ধর ।

২১ আষাঢ ়১৩১৭
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১১৯

উিডে়য় �বজা অ�রেভদী রেথ
ঐ �য িতিন, ঐ �য বািহর পেথ।

আয়ের ছেুট, টানেত হেব রিস,

ঘেরর �কােণ রইিল �কাথায় বিস ?

িভেডর় মে�য ঝািপেয় পেড ়িগেয়
ঠাই কের তইু �নের �কােনামেত।

�কাথায় িক �তার আেছ ঘেরর কাজ,

�স সব কথা ভলুেত হেব আজ।
টানের িদেয় সকল িচ�কায়া,
টানের �ছেড ়ত�ু �রােণর মায়া,
চের �টেন আেলায় অ�কাের

নগর �রােম অরে�য পব�েত।

ঐ �য চাকা ঘরুেছ ঝনঝিন,
বেুকর মােঝ �নচ িক �সই �বিন?

রে� �তামার �লেচ না িক �রাণ ?
গাইেচ না মন মরণজয়া গান ?
আকা�া �তার ব�যােবেগর মত

ছটুেচ না িক িবপলু ভিব�যেত ?
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৬ আষাঢ ়১৩১৭
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৬৫

 

একিট একিট কের �তামার
পরুােনা তার �খােলা,

�সতারখািন নতূন �বঁেধ �তােলা।
�ভেঙ �গেছ িদেনর �মলা,
বসেব সভা স��যা �বলা,
�শেষর সরু �য বাজােব তার

আসার সময় হেলা—
�সতারখািন নতূন �বঁেধ �তােলা

�য়ার �তামার খেুল দাওের
আঁধার আকাশ পের,

স� �লােকর নীরবতা
আসকু �তামার ঘের ।

এতিদন �য �গেয়েছ গান
আজেক তাির �হা�  অবসান,
এ য��র �য �তামার য��র

�সই কথাটাই �ভােলা !
�সতারখািন নতূন �বঁেধ �তােলা।
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৮ ��য� ১৩১৭
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১৪৮

একিট নম�াের, �রভ,ু 

একিট নম�াের
সকল �দহ লিুটেয় পড়কু 

�তামার এ সংসাের।
ঘন �রাবণ �মেঘর মত
রেসর ভাের নম নত
একিট নম�াের, �রভ,ু

একিট নম�াের
সম� মন পিডয়় থাক

তব ভবন�বাের।

নানা সেুরর আকুল ধারা
িমিলেয় িদেয়, আ�হাবা

একিট নম�াের, �রভ,ু

একিট নম�াের
সম� গান সমা� �হা� 

নাবব পারাবাের।
হংস �যমন মানসযা�রা,
�ত� িন সারা িদবস রাি�র
একিট নম�াের, �রভ,ু

একিট নম�াের
সম� �রাণ উেড ়চলকু

মহামরণ পাের।
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১০৪

একলা আিম বািহর হেলম
  �তামার অিভসাের,
সােথ সােথ �ক চেল �মার
  নীরব অ�কাের ;
ছাডা়েত চাই অেনক কের
ঘেুর চিল, যাই �য সের,
মেন কির আপদ �গেছ,-
  আবার �দিখ তাের ।

  ধরণী �স কাঁিপেয় চেল,

  িবষম চ�লতা!
  সকল কথার মে�য �স চায়
  কইেত আপন কথা ।
  �স �য আমার আিম �রত,

  ল�া তাহার নাই �য কভ,ু

  তাের িনেয় �কা� লােজ বা
  যাব �তামার �বাের !
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১৪ আষাঢ ়১৩১৭
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৮৬

একা আিম িফরব না আর
এমন কের-

িনেজর মেন �কােণ �কােণ
�মােহর �ঘাের।

�তামার   একলা বা�র বাধন িদেয়
�ছাট কের িঘরেত িগেয়
�ধ ুএ আপনােরই বাঁিধ

আপন �ডাের।

যখন আিম পাব �তামায়
িনিখল মােঝ

�সইখােন �দেয় পাব
�দয়-রােজ।

এই   িচ� আমার ব�ৃ �কবল,

তাির পের িব�বকমল ;

তাির পের পণূ� �রকাশ
�দখাও �মাের।।
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২ আষাঢ ়১৩১৭
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৬০

  এবার   নীরব কের দাওেহ �তামার
  মখুর কিবের। 
  তার   �দয়-বাঁিশ আপিন �কেড়
  বাজাও গভীের। 
িনশীথ রােতর িনিবড ়সেুর, 
বাঁিশেত তান দাওেহ পেূর, 
�য তান িদেয় অবাক কর
  �রহ শশীের।
  যা িকছ ু�মার ছিডে়য় আেছ
  জীবন মরেণ
  গােনর টােন িমলকু এেস 

  �তামার চরেণ
ব�িদেনর বা�যরািশ
এক িনেমেষ যােব ভািস, 

একলা বেস �নব বাঁিশ
  অকুল িতিমের।
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৩০ �চ�র, ১৩১৬
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১৭ ভা�র ১৩১৬

৩৬

এস �হ এস সজল ঘন,
বাদল বিরষেণ;

িবপলু তব �যামল ��েহ
এস �হ এ জীবেন।

এস �হ িগিরিশখর চিুম,

ছায়ায় িঘির কানন ভিূম,

গগন �ছেয় এস �হ তিুম
গভীর গরজেন।

�যিথেয় উেঠ নীেপর বন
পলুকভরা ফেুল।

উছিল উেঠ কল �রাদন
নদীর কূেল কূেল।

এস �হ এস �দয়ভরা,
এস �হ এস িপপাসাহরা,
এস �হ আঁিখ-শীতল-করা

ঘনােয় এস মেন।
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১৬ ভা�র ১৩১৬

৩১

এই �য �তামার ��রম ওেগা
�দয়হরণ!

এই �য পাতায় আেলা নােচ
�সানার বরণ।
এই �য মধরু আলস ভেব
�মঘ �ভেস যায় আকাশ পের,
এই �য বাতাস �দেহ কের

অমতৃ �রণ।
এই ত �তামার ��রম, ওেগা

�দয়হরণ!

�রভাত আেলার ধারায় আমার
নয়ন �ভেসেছ!

এই �তামাির ��রেমর বাণী
�রােণ এেসেছ।
�তামাির মখু ঐ নেুয়েছ,
মেুখ আমার �চাখ থেুয়েছ,
আমার �দয় আজ ছ ুঁেয়েছ

�তামাির চরণ।
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৪২

  এই   মিলন ব��র ছাডে়ত হেব,
  হেব �গা এইবার 
আমার এই   মিলন অহ�ার।

  িদেনর কােজ ধলূা লািগ 

  অেনক দােগ হল দাগী, 
  এমিন ত� হেয় আেছ
  স�য করা ভার
  আমার এই   মিলন অহ�ার।

এখন ত কাজ সা� হল
  িদেনর অবসােন,
হল �র তাঁর আসার সময়
  আশা হল �রােণ।

  �ান কের আয় এখন তেব
  ��রেমর বসন পরেত হেব, 
  স��যাবেনর কুসমু তেুল
  গাঁথেত হেব হার,
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  ওের আয়   সময় �নই �র আর।

১৯ আি�বন ১৩১৬
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৮৩

এই  ��যাৎ�া রােত জােগ আমার �রাণ;
পােশ �তামার হেব িক আজ �ান?

�দ� েত পাব অপ�ূব� �সই মখু,

রইেব �চেয় �দয় উৎসকু,

বাের বাের চরণ িঘের িঘের
িফরেব আমার অ��ভরা গান?

সাহস কের �তামার পদমেূল
আ� নাের আজ ধির নাই �য তেুল,

পেড ়আিছ মািটেত মখু �রেখ,

িফিরেয় পােছ দাও এ আমার দান।
আ� িন যিদ আমার হােত ধের
কােছ এেস উঠেত বল �মাের,
তেব �রােণর অসীম দির�রতা

এই িনেমেষই হেব অবসান।

২৯ ��য� ১৩১৭
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৯২

এই কেরছ ভােলা, িনঠরু
  এই কেরছ ভােলা।
এমিন কের �দেয় �মার
  তী�র দহন �বােলা।

  আমার এ ধপূ না �পাডা়েল
  গ� িকছইু নািহ ঢােল,

  আমার এ দীপ না �বালােল
  �দয় না িকছইু আেলা

যখন থােক অেচতেন
  এ িচ� আমার
আঘাত �স �য পরশ তব
  �সই ত পরু�ার।

  অ�কাের �মােহ লােজ
  �চােখ �তামায় �দিখ না �য,

  রে��র �তােলা আ�ন কের
  আমার যত কােলা।

৪ আষাঢ ়১৩১৭



78

 

১০৩

এই �মার সাধ �যন এ জীবন মােঝ
তব আন� মহাস�ীেত বােজ।
  �তামার আকাশ, উদার আেলাক ধারা
  �বার �ছাট �দেখ �ফের না �যন �গা তারা,
  ছয় ঋত ু�যন সহজ নেৃ�য আেস
  অ�র �মার িন�য নতূন সােজ।

  তব আন� আমার অে� মেন
  বাধা �যন নািহ পায় �কান আবরেণ।
  তব আন� পরম �ঃেখ মম।
  �বেল ওেঠ �যন প�ুয আেলাকসম,

  তব আন� দীনতা চণূ� কির
  ফেুট উেঠ �ফেট আমার সকল কােজ।

১৩ আষাঢ ়১৩১৭
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৭০

ঐের তরী িদল খেুল।
�তার �বাঝা �ক �নেব তেুল!

সাম ্েন যখন যািব ওের
থাক ্না িপছন িপেছ পেড,়

িপেঠ তাের বইেত �গিল,

একলা পেড ়রইিল কূেল।
ঘেরর �বাঝা �টেন �টেন
পােরর ঘােট রাখিল এেন,
তাই �য �তাের বাের বাের

িফরেত হল �গিল ভেুল।
ডাকের আবার মািঝের ডা� ,

�বাঝা �তামার যা� �ভেস যা�
জীবনখািন উজাড ়কের
সঁেপ �দ তার চরণ-মেূল।

১৮ ��য� ১৩১৭
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৭২

ওেগা �মৗন, না যিদ কও
নাই কিহেল কথা ।

ব� ভির বইব আিম
�তামার নীরবতা ।

��ধ হেয় রইব পেড,়

রজনী রয় �যমন কের
�বািলেয় তারা িনেমষ-হারা

�ধেয�্য অবনত ।
হেব হেব �রভাত হেব

আঁধার যােব �কেট ।
�তামার বাণী �সানার ধারা

পডে়ব আকাশ �ফেট ।
তখন আমার পাখীর বাসায়
জাগেব িক গান �তামার ভাষায় !

�তামার তােন �ফাটােব ফলু
আমার বনলতা ।
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১৮ ��য� ১৩১৬
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১১৭

ওেগা আমার এই জীবেনর �শষ পিরপণূ�তা
মরণ, আমার মরণ, তিুম কও আমাের কথা

সারাজনম �তামার লািগ
�রিতিদন �য আিছ জািগ,

�তামার তের বেহ �বডা়ই
�ঃখসেুখর �যথা;

মরণ, আমার মরণ, তিুম
কও আমাের কথা।

যা �পেয়িছ, যা হেয়িছ,
যা িকছ ু�মার আশা

না �জেন ধায় �তামার পােন
সকল ভালবাসা।

িমলন হেব �তামার সােথ,
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একিট �ভ দিৃ�পােথ,

জীবনবধ ূহেব �তামার
িন�য অনগু�য,

মরণ, আমার মরণ, তিুম
কও আমাের কথা ।

বরণমালা গাথা আেছ
আমার িচ�মােঝ,

কেব নীরব হা�যমেুখ
আসেব বেরর সােজ !

�সিদন আমার রেবনা ঘর,
�কই বা আপন, �কই বা অপর
িবজন রােত পিতর সােথ

িমলেব পিত�রতা
মরণ, আমার মরণ, তিুম

কও আমাের কথা ।

২৬ আষাঢ ়১৩১৭
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১৪১

ওের মািঝ ওের আমার
মানবজ�তরীব মািঝ,

�নেত িক পাস দূেরর �থেক
পােরর বাঁিশ উঠেচ বািজ ।

তরী িক �তার িদেনর �শেষ
�ঠকেব এবার ঘােট এেস ?

�সথায় স��যা-অ�কাের
�দয় িক �দখা �রদাপরািজ?

�যন আমার লাগেচ মেন,
ম� মধরু এই পবেন
িস�ুপােরর হািসিট কার

আঁধার �বেয় আেচ আিজ ।
আসার �বলায় কুসমু�িল
িকছ ুএেনিছেলম তিুল,

�য �িল তার নবীন আেছ
এই �বলা �ন সািজেয় সািজ।।

১৮ �রাবণ ১৩১৭
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৩

কত অজানাের জানাইেল তিুম,

কত ঘের িদেল ঠাঁই,

দূরেক কিরেল িনকট, ব�ু,
পরেক কিরেল ভাই।

পরুােনা আবাস �ছেড ়যাই যেব,
মেন �ভেব মির িক জািন িক হেব,
নতূেনর মােঝ তিুম পরুাতন,

�স কথা �য ভেুল যাই।
দূরেক কিরেল িনকট, ব�ু,
পরেক কিরেল ভাই।

জীবেন মরেণ িনিখল ভবুেন,
যখিন �যখােন লেব,

িচর জনেমর পিরিচত ওেহ
তিুমই িচনােব সেব।

�তামাের জািনেল নািহ �কহ পর
নািহ �কােনা মানা, নািহ �কােনা ডর,
সবাের িমলােয় তিুম জািগেতছ

�দখা �যন সদা পাই!

দূরেক কিরেল িনকট, ব�ু,
পরেক কিরেল ভাই।

১৩১৩



86

 

৮৪

কথা িছল এক-তরীেত �কবল তিুম আিম
যাব অকারেণ �ভেস �কবল �ভেস ;

ি�রভবুেন   জানেবনা �কউ আমরা তীথ�গামী
�কাথায়   �যেতিছ �কা� �দেশ �স �কা� �দেশ?

কূলহারা �সই সম�ুরমাঝখােন
�শানাব গান একলা �তামার কােন,
�ঢউেয়র মতন ভাষা-বাঁধন হারা

আমার   �সই রািগণী �নেব নীরব �হেস।

আেজা সময় হয়িন িক তার, কাজ িক আেছ বািক ?

ওেগা   ঐ �য স��যা নােম সাগরতীের।
মিলন আেলায় পাখা �মেল িস�ুপােরর পাখী
আপন   কুলায় মােঝ সবাই এল িফের।

কখন তিুম আসেব ঘােটর পের
বাঁধনটকুু �কেট �দবার তের?
অ�রিবর �শষ আেলািটর মত

তরী   িনশীথমােঝ যােব িন�ে�েশ !
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৩০ ��য� ১৩১৭
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৬৬

কেব আিম বািহর হেলম �তামাির গান �গেয়—
�স ত   আজেক নয় �স আজেক নয় ।

ভেুল �গিছ কেব �থেক আসিচ �তামায় �চেয়
�স ত   আজেক নয় �স আজেক নয় ।

ঝরণা �যমন বািহের যায়,

জােননা �স কাহাের চায়
�তমিন কের �ধেয় এেলম

জীবনধারা �বেয়—
�স ত   আজেক নয় �স আজেক নয়

কতই নােম �ডেকিছ �য,

কতই ছিব এঁেকিছ �য,

�কান আনে� চেলিছ, তার
িঠকানা না �পেয়—

�স ত   আজেক নয় �স আজেক নয় ।

প�ু �যমন আেলার লািগ
না �জেন রাত কাটায় জািগ,

�তমিন �তামার আশায় আমার
�দয় আেছ �ছেয়—

�স ত   আজেক নয় �স আজেক নয় ।
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৯ ��য� ১৩১৭
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১১৩

�ক বেল সব �ফেল যািব
মরণ হােত ধরেব যেব—

জীবেন তইু যা িনেয়িছস
মরেণ সব িনেত হেব।
এই ভরা ভা�াের এেস
শ�ূয িক তইু যািব �শেষ
�নবার মত যা আেছ �তার
ভাল কের �ন তইু তেব।

আব��নার অেনক �বাঝা
জিমেয়িছস �য িনরবিধ,—

�বঁেচ বািব, যাবার �বলা
�য় কের সব যা� ের যিদ

এেসিছ এই পিৃথবীেত,

�হথায় হেব �সেজ িনেত,

রাজার �বেশ চলের �হেস
মতৃু্যপােরর �স উৎসেব।

১৩ আষাঢ ়১৩১৭
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৫২

�কান আেলােত �রােণর �রদীপ
�বািলেয় তিুম ধরায় আস!

সাধক ওেগা,   ��রিমক ওেগা
পাগল ওেগা ধরায় আস!

অকূল সংসাের
�ঃখ আঘাত �তামার �রােণ বীণা ঝ�াের।

�ঘার িবপদ মােঝ
�কান জননীর মেুখর হািস �দিখয়া হাস।

তিুম   কাহার স�ােন
সকল সেুখ আ�ন ��বেল �বডা়ও �ক জােন!

এমন   �যাকুল কের
�ক �তামাের কাঁদায় যাের ভালবাস।

�তামার   ভাবনা িকছ ুনাই—
�ক �য �তামার সােথর সাথী ভািব মেন তাই।

তিুম   মরণ ভেুল
�কান অন� �রাণসাগের আনে� ভাস।

১৭ �পৗষ ১৩১৬
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১৮

 েকাথায় আেলা �কাথায় ওের আেলা!
িবরহানেল �বােলাের তীের �বােলা।

রেয়েছ দীপ না আেছ িশখা
এই িক ভােল িছলের িলখা!

ইহার �চেয় মরণ �স �য ভােলা।
িবরহানেল �রদীপখািন �বােলা।

�বদনা দূতী গািহেছ “ওের �রাণ,
�তামার লািগ জােগন ভগবান!

িনশীেথ ঘন অ�কাের
ডােকন �তাের ��রমািভসাের,

 �ঃখ িদেয় রােখন �তার মান।
�তামার লািগ জােগন ভগবান।

গগনতল িগেয়েছ �মেঘ ভির,
বাদল জল পিডে়ছ ঝির ঝির।

এ �ঘার রােত িকেসর লািগ
পরাণ মম সহসা জািগ

এমন �কন কিরেছ মির মির। 
বাদল জল পিডে়ছ ঝির ঝির।

িবজিুল �ধ ু�িণক আভা হােন,
িনিবডত়র িতিমর �চােখ আেন

জািননা �কাথা অেনক দূের
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বািজল গান গভীর সেুর,
সকল �রাণ টািনেছ পথ পােন;
িনিবডত়র িতিমর �চােখ আেন।

�কাথায় আেলা �কাথায় ওের আেলা।
িবরহানেল �বালের তাের �বােলা৷

ডািকেছ �মঘ, হাঁিকেছ হাওয়া,
সময় �গেল হেবনা যাওয়া,

িনিবড ়িনশা িনকষ-ঘন কােলা।
পরাণ িদেয় ��রেমর দীপ �বােলা।

আষাঢ ়১৩১৬
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১১২

গ�ব� কের িনইেন ও নাম, জান অ�য�ামী, 
আমার মেুখ �তামার নাম িক সােজ?

যখন সবাই উপহােস তখন ভািব আিম
আমার কে� �তামার গান িক বােজ?

�তামা হেত অেনক দূের থািক
�স �যন �মার জানেত না রয় বািক,

নামগােনর এই ছ�েবেশ িদই পিরচয় পােছ
মেন মেন মির �য �সই লােজ।

অহ�ােরর িম�যা হেত বাঁচাও দয়া কের
রাখ আমায় �যথা আমার �ান।

আর সকেলর দিৃ� হেত সিরেয় িদেয় �মাের
কর �তামার নত নয়ন দান।
আমার পজূা দয়া পাবার তের,
মান �যন �স না পায় কাের ঘের,

িন�য �তামায় ডািক আিম ধলূার পের বেস
িন�যনতূন অপরােধর মােঝ।

২২ আষাঢ ়১৩১৭
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১৩৩

গান িদেয় �হ �তামায় খুঁিজ
বািহর মেন

িচর িদবস �মার জীবেন।
িনেয় �গেছ গান আমাের
ঘের ঘের �বাের �বাের,

গান িদেয় হাত বিুলেয় �বডা়ই
এই ভবুেন।

কত �শখা �সই �শখােলা,
কত �গাপন পথ �দখােলা,
িচিনেয় িদল কত তারা

�দগগেন।
িবিচ�র সখু�েখর �দেশ
রহ�যেলাক ঘিুরেয় �শেষ
স��যােবলায় িনেয় এল

�কান ভবেন।

৯ �রাবণ ১৩১৭
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১৫৪

গান গাওয়ােল আমায় তিুম
কতই ছেল �য,

কত সেুখর �খলায়, কত
নয়ন জেল �হ।

 

ধরা িদেয় দাওনা ধরা 
এস কােছ, পালাও �বরা, 
পবাণ কর �যথায় ভরা 

পেল পেল �হ।
গান গাওয়ােল এমিন কের, 

কতই ছেল �য!

কত তী�র ভােব, �তামার
বীণা সাজাও �য,

শত িছ�র কের জীবন
বাঁিশ বাজাও �হ।

তব সেুরর লালােত �মার 
জনম যিদ হেয়েছ �ভার, 

চপু কিরেয় রাখ এবার
চরণ তেল �হ।
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গান গাওয়ােল িচরজীবন
কতই ছেল �য।
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১৩০

গাবার মত হয়িন �কান গান,
�দবার মত হয়িন িকছ ুদান।

মেন �য হয় সিব রইল বািক
�তামায় �ধ ুিদেয় এলাম ফাঁিক,

কেব হেব জীবন পণূ� কের
এই জীবেনর পজূা অবসান !

আর সকেলর �সবা কির যত
�রাণপেণ িদই অঘ�্য ভির ভির ।

স�য িম�যা সাজােয় িদই কত
দীন বিলয়া পােছ ধরা পিড।়
�তামার কােছ �গাপন িকছ ুনাই,

�তামার পজূার সাহস এত তাই,

যা আেছ তাই পােয়র পােছ আিন
অনাবতৃ দির�র এই �রাণ।

৭ �রাবণ ১৩১৭
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৪৩

গােয় আমার পলুক লােগ,

�চােখ ঘনায় �ঘার,
�দেয় �মার �ক �বঁেধেছ

রাঙা রাখীর �ডার!

আিজেক এই আকাশ-তেল
জেল �েল ফেুল ফেল
�কমন কের মেনাহরণ

ছডা়েল মন �মার!

�কমন �খলা হল আমার
আিজ �তামার সেন!

�পেয়িছ িক খুঁেজ �বডা়ই
�ভেব না পাই মেন!

আন� আজ িকেসর ছেল
কাঁিদেত চায় নয়ন জেল,

িবরহ আজ মধরু হেয়
কেরেছ �রাণ �ভার।
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২৫ আি�বন ১৩১৬



102

৮৯

  চাই �গা আিম �তামাের চাই
  �তামায় আিম চাই— 

  এই কথািট সদাই মেন
  বল ্েত �যন পাই । 
  আর যা িকছ ুবাসনােত 

  ঘেুর �বডা়ই িদেন রােত
   িম�য �স সব িম�যা, ওেগা
  �তামায় আিম চাই ।
রাি�র �যমন লিুকেয় রােখ
  আেলার �রাথ�নাই—
�তমন গভীর �মােহর মােঝ
  �তামায় আিম চাই ।
ঝড ়যখন শাি�ের হােন 
তব ুশাি� চায় �স �রােণ, 
�তম ্িন �তামায় আঘাত কির
  তব ু�তামায় চাই ।
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৩ আষাঢ ়১৩১৭
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৭১

িচ� আমার হারাল আজ
�মেঘর মাঝখােন,

�কাথায় ছেুট চেলেছ �স
�কাথায় �ক জােন ।

িবজিুল তার বীণার তাের
আঘাত কের বাের বাের,
বেুকর মােঝ ব�ৰ বােজ

িক
মহা
তােন !

প�ু প�ু ভাের ভাের
িনিবড ়নীল অ�কাের
জডা়লের অ� আমার

ছডা়ল �রােণ ।

পাগল হাওয়া নেৃ�য মািত
হল আমার সােথর সাথ�ী
অ�হােস ধায় �কাথা �স

বারণ
না
মােন
।

১৮ ��য� ১৩১৭
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৭৮

িচরজনেমর �বদনা,
ওেহ িচরজীবেনর সাধনা৷

�তামার আ�ন উঠক �হ �বেল’,
কৃপা কিরেয়া না ��ব�ল বেল’,
যত তাপ পাই সিহবাের চাই,

পেুড ়�হাক ছাই বাসনা
অেমাঘ �য ডাক �সই ডাক দাও

আর �দির �কন িমেছ ?
�য আেছ বাঁধন ব� জডা়েয়

িছেড ়পেড ়যাক িপেছ ।
গরিজ গরিজ শ� �তামার
বািজয়া বািজয়া উঠ�ু  এবার,
গ�ব� টিুটয়া িন�রা ছিুটয়া

জা�ক তী�র �চতনা ।

২৬ ��য� ১৩১৭
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১১০

ছািড�় েন, ধের থা�  এঁেট,
ওের  হেব �তার জয়!

অ�কার যায় বিুঝ �কেট,
ওের  আর �নই ভয়।

ওই �দখ প�ূব�াশার ভােল
িনিবড ়বেনর অ�রােল

�কতারা হেয়েছ উদয়
ওের  আর �নই ভয়!

এরা �য �কবল িনশাচর—
অিব�বাস আপনার পর

হতা�বাস, আল�য, সংশয়,

এরা �রভােতর নয়।
ছেুট আয়, আয়ের বািহের
�চেয় �দ�, �দ�, উ��িশের

আকাশ হেতেছ ��যািত��য়
ওের আর �নই ভয়।

২১ আষাঢ ়১৩১৭
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৮৮

িছ� কের লও �হ �মাের
আর িবল�ব নয়।

ধলূায় পােছ ঝের পিড়
এই জােগ �মার ভয়

এ ফলু �তামার মালার মােঝ
ঠাঁই পােব িক, জািন না �য,

তব ু�তামার আঘাতিট তার
ভাে�য �যন রয়।

িছ� কর িছ� কর
আর িবল�ব নয় ।

কখন �য িদন ফিুরেয় যােব,
আসেব আঁধার কের,

কখ� �তামার পজূার �বলা।
কাটেব অেগাচের।

�যটকুু এর রং ধেরেছ,
গে� সধুায় বকু ভেরেছ,
�তামার �সবায় লও �সটকুু

থাকেত সসুময়।
িছ� কর িছ� কর

আর িবল�ব নয়।।
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৩ আষাঢ ়১৩১৭
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১৬

জগৎ জেুড ়উদার সেুর
আন� গান বােজ,

�স গান কেব গভীর রেব
বািজেব িহয়া মােঝ?

বাতাস জল আকাশ আেলা
সবাের কেব বািসব ভােলা,
�দয়-সভা জিুডয়়া তারা

বিসেব নানা সােজ।
নয়ন �িট �মিলেল কেব

পরাণ হেব খিুস,

�য পথ িদয়া চিলয়া যাব
সবাের যাব তিুষ।

রেয়ছ তিুম এ কথা কেব
জীবন মােঝ সহজ হেব,
আপিন কেব �তামাির নাম
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�বিনেব সব কােজ ।

আষাঢ ়১৩১৬
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৪৫

জগেত আন� যে� আমার িনম��রণ। 
ধ�য হল ধ�য হল মানব-জীবন।

নয়ন আমার �েপর পেুর
সাধ িমটােয় �বডা়য় ঘেুর,
�রবণ আমার গভীর সেুর

হেয়েছ মগন।

�তামার যে� িদেয়ছ ভার
বাজাই আিম বািশ

গােন গােন �গঁেথ �বডা়ই
�রােণর কা�া হািস।

এখন সময় হেয়েছ িক?

সভায় িগেয় �তামায় �দিখ
জয়�বিন �িনেয় যাব

এ �মার িনেবদন

৩০ আি�বন ১৩১৬
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১৪৫

জডা়েয় আেছ বাধা, ছাডা়েয় �যেত চাই,

ছাডা়েত �গেল �যথা বােজ।
মিু� চািহবাের �তামার কােছ যাই
চািহেত �গেল মির লােজ ।

জািনেহ তিুম মম জীবেন ��রয়তম,

এমন ধন আর নািহ �য �তামাসম,

তব ুযা ভাঙােচারা ঘেরেত আেছ �পার;
�ফিলয়া িদেত পাির না �য ।

�তামাের আবিরয়া ধলূােত ঢােক িহয়া
মরণ আেন রািশ রািশ,

আিম �য �রাণ ভির তােদর ঘণৃা কির
তবওু তাই ভালবািস ।
এতই আেছ বািক, জেমেছ এত ফাঁিক,

কত �য িবফলতা, কত �য ঢাকাঢািক,

আমার ভােলা তাই চািহেত যেব যাই
ভয় �য আেস মেনামােঝ ।

২২ �রাবণ ১৩১৭
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১২৯

জিডে়য় �গেছ স� �মাটা
�েটা তাের

জীবন বীণা িঠক সেুর তাই
বােজ নাের।

এই �বসেুরা জিটলতায়
পরাণ আমার মের �যথায়,

হঠাৎ আমার গান �থেম যায়
বাের বাের ।

জীবন বীণা িঠক সেুর আর
বােজ নাের।

এই �বদন; বিহেত আিম
পাির না �য,

�তামার সভার পেথ এেস
মির লােজ।

�তামার যারা �ণী আেছ
বসেত নাির তােদর কােছ,
দাঁিডে়য় থািক সবার পােছ

বািহর �বাের।
জীবন বীণা িঠক সেুর আর

বােজ নাের।

৩ �রাবণ ১৩১৭
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১৪

জননী, �তামার ক�ণ চরণখািন
�হিরন ুআিজ এ অ�ণ-িকরণ �েপ।
জননী, �তামার মরণহরণ বাণী
নীরব গগেন ভির উেঠ চেুপ চেুপ।

�তামাের নিম �হ সকল ভবুন মােঝ,

�তামাের নিম �হ সকল জীবন কােজ;

তন ুমন ধন কির িনেবদন আিজ
ভি� পাবন �তামার পজূার ধেূপ।

জননী, �তামার ক�ণ চরণখািন
�হিরন ুআিজ �হ অ�ণ-িকরণ �েপ।

১৩১৫
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২২

জািন জািন �কান আিদ কাল হেত
ভাসােল আমাের জীবেনর ��রােত,

সহসা �হ ি�রয় কত গেৃহ পেথ
�রেখ �গছ �রােণ কত হরষণ।

কতবার তিুম �মেঘর আডা়েল
এমিন মধরু হািসয়া দাঁডা়েল,

অ�ণ িকরেণ চরণ বাডা়েল,

ললােট রািখেল �ভ পরশন।

সি�ত হেয় আেছ এই �চােখ
কত কােল কােল কত �লােক �লােক
কত নব নব আেলােক আেলােক

অ�েপর কত �প দরশন।

কত যেুগ যেুগ �কহ নািহ জােন
ভিরয়া ভিরয়া উেঠেছ পরােণ
কত সেুখ �েখ কত ��রেম গােন

অমেৃতর কত রস বরষণ।

১০ ভা�র ১৩১৬
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৫৯

  জীবন যখন �কােয় যায়
  ক�ণা-ধারায় এেসা। 
  সকল মাধরুী লকুােয় যায়,

  গীতসধুারেস এেসা।
ক�� যখন �রবল আকার
গরিজ উিঠয়া ঢােক চািরধার, 
�দয়�রাে� �হ নীরব নাথ
  শা� চরেণ এেসা ।
  আপনাের যেব কিরয়া কৃপণ 
  �কােণ পেড ়থােক দীনহীন মন, 
  �য়ার খিুলয়া, �হ উদার নাথ, 

  রাজ-সমােরােহ এেসা।
বাসনা যখন িবপলু ধলূায় 

অ� কিরয়া অেবােধ ভলুায় 

ওেহ পিব�র, ওেহ অিন�র,
  ��র আেলাক এেসা ॥
২৮ �চ�র, ১৩১৬
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১৪৭

জীবেন যত পজূা 
হল না সারা,

জািনেহ জািন তাও 

হয়িন হারা,
�য ফলু না ফিুটেত 

ঝেরেছ ধরণীেত, 

�য নদী ম�পেথ 

হারাল ধরা
জািনেহ জািন তাও 

হয়িন হারা।।

জীবেন আেজা যারা
রেয়েছ িপেছ,

জািনেহ জািন তাও
হয়িন িমেছ

আমার অনাগত,

আমার অনাহত
�তামার বীণা তাের

বািজেছ তারা,
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জািনেহ জািন তাও
হয়িন হারা।।

২৩ �রাবণ ১৩১৭
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১৪৯

জীবেন যা িচরিদন
বেয় �গেছ আভােস

�রভােতর আেলােক যা
�ফােট নািহ �রকােশ,

জীবেনর �শষ দােন
জীবেনর �শষ গােন

�হ �দবতা তাই আিজ
িদব তব সকােশ,

�রভােতর আেলােক যা
�ফােট নাই �রকােশ।

কথা তাের �শষ কের
পাের নাই বাঁিধেত,

গান তাের সরু িদেয়
পাের নাই সািধেত।

িক িনভেৃত চেুপ চেুপ
�মাহন নবীন�েপ

িনিখল নয়ন হেত
ঢাকা িছল সখা �স।

�রভােতর আেলােক ত
�ফােট নাই �রকােশ।

�রেমিছ তাহাের লেয় 

�দেশ �দেশ িফিরয়া
জীবেন যা ভাঙা গডা় 

সিব তাের িঘিরয়া
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সব ভােব সব কােজ
আমার সবার মােঝ

শয়েন �বপেন �থেক
তব ুিছল এক �স

�রভােতর আেলােক ত
�ফােট নাই �রকােশ;

কতিদন কত �লােক
�চেয়িছল উহাের,

বথৃা িফের �গেছ তারা
বািহেরর �য়াের!

আর �কহ বিুঝেব না,
�তামা সােথ হেব �চনা

�সই আশা লেয় িছল
আপনাির আকােশ,

�রভােতর আেলােক ত
�ফােট নাই �রকােশ
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৯৬

ডাক ডাক ডাক আমাের,
�তামার ি�� শীতল গভীর

পিব�র আঁধাের ।

ত�ু িদেনর �াি� �ািন
িদেতেছ জীবন ধলূােত টািন,
সারা�েণর বা�যমেনর

সহ�র িবকাের ।

ম�ু কর �হ ম�ু কর আমাের,
�তামার িনিবড ়নীরব উদার

অন� আঁধাের ।

নীরব রাে�র হারাইয়া বা� 

বািহর আমার বািহের িমশাক ্,
�দখা িদ� মম অ�রতম

অখ� আকাের ।
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৭ আষাঢ ়১৩১৭
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৫৭

তব   িসংহাসেনর আসন হেত
এেল তিুম �নেম,

�মার িবজন ঘেরর �বােরর কােছ
দাঁডা়েল নাথ �থেম ।

একলা বেস আপন মেন
গাইেতিছেলম গান,

�তামার কােন �গল �স সরু
এেল তিুম �নেম,—

�মার   িবজন ঘেরর �বােরর কােছ
দাঁডা়েল নাথ �থেম ।

�তামার সভায় কত না গান
কতই আেছন �ণী ;

�ণহীেনর গানখািন আজ
বাজ ্ল �তামার ��রেম
।

লাগ ্ল িব�ব তােনর মােঝ
একিট ক�ণ �বর,

হােত লেয় বরণমালা
এেল তিুম �নেম,
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�মার   িবজন ঘেরর �বােরর কােছ
দাঁডা়েল নাথ �থেম॥

২৭ �চ�র, ১৩১৬
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১২২

তাই   �তামার আন� আমার পর
তিুম   তাই এেসছ নীেচ ।

আমায় নইেল, ি�রভবূেন�বর,
�তামার   ��রম হত �য িমেছ

আমায় িনেয় �মেলছ এই �মলা,
আমার িহয়ায় চলেচ রেসর �খলা,
�মার জীবেন িবিচ�র�প ধের
�তামার   ই�া তরি�েছ

তাইত তিুম রাজার রাজা হেয়
তব ু  আমার �দয় লািগ

িফরচ কত মেনাহর-�বেশ,

�রভ ু  িন�য আছ জািগ ।

তাই ত, �ৰভ,ু �যথায় এল �নেম
�তামাির ��রম ভ� �রােণর ��রেম,

মি� �তামার যগুল-সি�লেন
�সথায়   পণূ� �রকািশেছ।
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২৮ আষাঢ ়১৩১৭
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১০

�তামার �সানার থালায় সাজাব আজ
�েখর অ��ধার।

জননী �গা, গাঁথব �তামার
গলার ম�ুাহার।

চ��রসযূ�্য পােয়র কােছ
মালা হেয় জিডে়য় আেছ,

�তামার বেুক �শাভা পােব আমার
�েখর অল�ার!

ধন ধা�য �তামাির ধন,
িক করেব তা কও!

িদেত চাও ত িদও আমায়
িনেত চাও ত লও!

�ঃখ আমার ঘেরর িজিনষ
খাঁিট রতন তইু ত িচিন�,

�তার  �রসাদ িদেয় তাের িকিন� ,

এ �মার অহ�ার।
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৬৭

�তামার ��রম �য বইেত পাির 
  এমন সা�য নাই।
এ সংসাের �তামার আমার
  মাঝখােনেত তাই
কৃপা কের �রেখছ নাথ
  অেনক �যবধান—
�ঃখ সেুখর অেনক �বডা়
  ধনজন মান।
আডা়ল �থেক �েণ �েণ
  অ◌াভােস দাও �দখা— 

কাল �মেঘর ফাঁেক ফাঁেক
  রিবর ম�ৃ �রখা।

 

শি� যাের দাও বিহেত
  অসীম ��রেমর ভার 
এেকবাের সকল প��া
  ঘচুােয় দাও তার। 
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না রাখ তার ঘেরর আডা়ল,

  না রাখ তার ধন, 
পেথ এেন িনঃেশেষ তায়
  কর অিক�ন।
না থােক তার মান অপমান,
  ল�া সরম ভয়, 

একলা তিুম সম� তার
  িব�ব ভবুনময়। 
এমন কের মেুখামিুখ
  সামেন �তামার থাকা,
�কবলমা�র �তামােত �রাণ
  পণূ� কের রাখা,
এ দয়া �য �পেয়েছ, তার
  �লােভর সীমা নাই—
সকল �লাভ �স সিরেয় �ফেল
  �তামায় িদেত ঠাঁই॥

 ১০ ��য� ১৩১৭
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১৪৬

�তামার দয়া যিদ
চািহেত নাও জািন

তবওু দয়া কের
চরেণ িনেয়া টািন ।
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আিম যা গেড ়তেুল
আরােম থািক ভেুল
সেুখর উপাসনা
কিরেগা ফেল ফেুল-

�স ধলূা-�খলাঘের
�রেখানা ঘণৃা ভের,
জাগােয়া দয়া কের

বি�-�শল হািন ।

স�য মেুদ আেছ
ি�বধার মাঝখােন ;

তাহাের তিুম ছাডা়
ফটুােত �কবা জােন ।

মতৃু্য �ভদ কির
অমতৃ পেড ়ঝির,
অতল দীনতার

শ�ূয উেঠ ভির
পতন �যথা মােঝ
�চতনা আিস বােজ,

িবেরাধ �কালাহেল
গভীর তব বাণী ।

২২ �রাবণ ১৩ ১৭
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১৫০

�তামার সােথ িন�য িবেরাধ
আর সেহ না,—

িদেন িদেন উ� েচ জেম 

কতই �দনা।
সবাই �তামায় সভার �বেশ
�রণাম কের �গল এেস,

মিলন বােস লিুকেয় �বডা়ই
মান রেহ না।

িক জানাব িচ� �বদন
�বাবা হেয় �গেছ �য মন,

�তামার কােছ �কােনা কথাই
আর কেহ না।

িফরােয়ানা এবার তােব
লওেগা অপমােনর পাের,
কর �তামার চরণ তেল

িচর-�কনা।
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৬৩

�তারা �িন� িন িক �িন� িন তার পােয়র �বিন,
ঐ �য আেস, আেস, আেস!

যেুগ যেুগ পেল পেল িদনরজনী
�স �য আেস, আেস, আেস ।

�গেয়িছ গান যখন যত
আপন মেন �্যাপার মত
সকল সেুর �বেজেছ তার

আগমনী—
�স �য আেস, আেস, আেস ।

কত কােলর ফা�ন িদেন বেনর পেথ
�স �য আেস, আেস, আেস ।

কত �রাবণ অ�কাের �মেঘর রেথ
�স �য আেস, আেস, আেস ।

�েখর পের পরম �েখ
তাির চরণ বােজ বেুক,

সেুখ কখন বিুলেয় �স �দয়
পরশমিণ !

�স �য আেস, আেস, আেস ।

৩ ��য� ১৩১৭
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৮১

তারা   িদেনর �বলা এেসিছল
আমার ঘের,-

বেলিছল, একিট পােশ
রইব পেড।়

বেলিছল, �দবতা �সবায়
আমরা হব �তামার সহায়,-

যা িকছ ুপাই �রসাদ লব
পজূার পের।

এমিন কের দির�র �ীণ
মিলন �বেশ

সে�ােচেত একিট �কােণ
�রল এেস।

রােত �দিখ �রবল হেয়
পেশ আমার �দবালেয়
মিলন হােত পজূার বিল

হরণ কের।।
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৮২

তারা   �তামার নােম বােটর মােঝ
মা�ল লয় �য ধির।

�দিখ �শেষ ঘােট এেস।
নাইক পােরর কিড।়

তারা �তামার কােজর ভােন
নাশ কের �গা ধেন �রােণ,
সামা�য যা আেছ আমার

লয় তা অপহির।

আজেক আিম িচেনিছ �সই
ছ�েবশী দেল।

তারাও আমায় িচেনেছ হায়
শি�িবহীন বেল।

�গাপন মিূত� �ছেডে়ছ তাই,

ল�াসরম আর িকছ ুনাই, !

দাঁিডে়য়েছ আজ মাথা তেুল
পথ অবেরাধ কির ।।



139

২৯ ��য� ১৩১৭



140

৭

তিুম  নব নব �েপ এস �রােণ
এস  গে� বরেণ, এস গােন।

এস  অে� পলুকময় পরেশ,

এস  িচে� সধুাময় হরেষ,

এস  ম�ু মিুদত �নয়ােন
তিুম  নব নব �েপ এস �রােণ

এস  িন��ল উ��বল কা�,

এস  স�ুর ি�� �রশা�,

এস  এসেহ িবিচ�র িবধােন।
এস  �ঃখ সেুখ এস মে��,
এস  িন�য িন�য সব কে��;
এল  সকল ক�� অবসােন।

তিুম  নব নব �েপ এস �রােণ।

অ�রহায়ণ ১৩১৪
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২৩

তিুম  �কমন কের গান কর �হ �ণী
অবাক হেয় �িন, �কবল �িন।

সেুরর আেলা ভবুন �ফেল �ছেয়,

সেুরর হাওয়া চেল গগন �বেয়,

পাষাণ টেুট �যাকুল �বেগ �ধেয়
বিহয়া যায় সেুরর সরুধনুী।

মেন কির অ� িন সেুর গাই,

কে� আমার সরু খুঁেজ না পাই।

কইেত িক চাই, কইেত কথা বােধ;
হার �মেন �য পরাণ আমার কাঁেদ,

আমায় তিুম �ফেলছ �কান ফাঁেদ
�চৗিদেক �মার সেুরর জাল বিুন।

১০ ভা�র ১৩১৬
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৫৩

  তিুম আমার আপন, তিুম আছ আমার কােছ, 
  এই কথািট বলেত দাও �হ বলেত দাও! 

  �তামার মােঝ �মার জীবেনর সব আন� আেছ
  এই কথািট বল ্েত দাও �হ বলেত দাও। 
আমায়   দাও সধুাময় সরু, 
আমার   বাণী কর সমুধরু, 
আমার   ি�রয়তম তিুম এই কথািট
  বল ্েত দাও �হ বলেত দাও!

  এই   িনিখল আকাশ ধরা
  এ �য   �তামায় িদেয় ভরা, 
  আমার   �দয় হেত এই কথািট
  বল ্েত দাও �হ বল ্েত দাও। 
�খী  �জেনই কােছ আস 

�ছাট   বেলই ভালবাস
আমার   �ছাট মেুখ এই কথািট
  বল ্েত দাও �হ বল ্েত দাও।

মাঘ, ১৩১৬
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৫৮

  তিুম   এবার আমায় লহ �হ নাথ, লহ।
  এবার তিুম িফেরানা �হ—
  �দয়   �কেড ়িনেয় রহ।
  �য িদন �গেছ �তামা িবনা 
  তাের আর িফের চািহনী,
  যাক ্ �স ধলূােত!

এখন   �তামার আেলায় জীবন �মেল
  �যন জািগ অহরহ ৷৷
  িক আেবেশ, িকেসর কথায় 

  িফেরিছ �হ যথায় তথায়
  পেথ �রা�ের,
  এবার   বেুকর কােছ ও মখু �রেখ
  �তামার   আপন বাণী কহ ৷৷
  কত কলষু কত ফাঁিক 

  এখেনা �য আেছ বািক
  মেনর �গাপেন, 
আমার   তার লািগ আর িফরােয় না,
  তাের আ�ন িদেয় দহ ৷৷
২৮�চ�র, ১৩১৬
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৭৯

তিুম যখন গান গািহেত বল
গ�ব� আমার ভের ওেঠ বেুক ;

�ই আঁিখ �মার কের ছলছল,

িনেমষহারা �চেয় �তামার মেুখ ।
কিঠন কট ুযা আেছ �মার �রােণ
গিলেত চায় অমতৃময় গােন,
সব সাধনা আরাধনা মম

উিডে়ত চায় পাখীর মত সেুখ ।
ত�ৃ তিুম আমার গীতরােগ,

ভাল লােগ �তামার ভাল লােগ,

জািন আিম এই গােনির বেল
বিস িগেয় �তামাির স�ুেখ

মন িদেয় যার নাগাল নািহ পাই,

গান িদেয় �সই চরণ ছ ুঁেয় যাই,

সেুরর �ঘাের আপনােক যাই ভেুল,

ব� বেল ডািক �মার �রভেুক ।

২৭ ��য� ১৩১৭
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৯৪

তিুম �য কাজ করচ, আমায়
  �সই কােজ িক লাগােব না?
কােজর িদেন আমায় তিুম
  আপন হােত জাগােব না?
  ভালম� ওঠাপডা়য়,

  িব�বশালার ভাঙাগডা়য়
  �তামার পােশ দািডে়য় �যন
  �তামার সােথ হয় �গা �চনা?

�ভেবিছেলম িবজন ছায়ায়
  নাই �যখােন আনােগানা
স��যােবলায় �তামায় আমায়
  �সথায় হেব জানােশানা।
  অ�কাের একা একা,
  �স �দখা �য �ব� �দখা,
  ডােকা �তামার হােটর মােঝ
  চ� েচ �যথায় �বচােকনা।

৬ আষাঢ ়১৩১৭
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���

�তামায় �খাঁজা �শষ হেব না �মার,
যেব আমার জনম হেব �ভার।

চেল যাব নবজীবনেলােক
নতূন �দখা জাগেব আমার �চােখ
নবীন হেয় নতূন �স আেলােক

পরব তব নবিমলন �ডার।
�তামায় �খাঁজা �শষ হেবনা �মার ।

�তামার অ� নাই �গা অ� নাই,

বাের বাের নতূন লীলা তাই।
আবার তিুম জািনেন �কান �বেশ
পেথর মােঝ দাডা়েব নাথ �হেস,

আমার এ হাত ধরেব কােছ এেস,

লাগেব �রােণ নতূন ভােবর �ঘার।
�তামায় �খাঁজা �শষ হেবনা �মার।

১০ �রাবণ ১৩১৭
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১৩৯

�তামায় আমার �রভ ুকের রািখ
আমার আিম �সইটকুু থা� বািক।

�তামায় আিম �হির সকল িদিশ,

সকল িদেয় �তামার মােঝ িমিশ,

�তামাের ��রম �জাগাই িদবািনিশ
ই�া আমার �সইটকুু থা� বািক।
�তামায় আমার �রভ ুকের রািখ।

�তামায় আিম িকছেুতই না ঢািক
�কবল আমার �সইটকুু থা�  বািক।

�তামার লীলা হেব এ �রাণ ভের'
এ সংসাের �রেখছ তাই ধের,
রইব বাঁধা �তামার বা�েডাের

বাঁধন আমার �সইটকুু থা� বািক।-
�তামায় আমার �রভ ুকের রািখ।।

১৫ শাবণ ১৩১৭
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৭৬

দয়া িদেয় হেব �গা �মার
জীবন ধেুত ।

নইেল িক আর পারব �তামার
চরণ ছ ুঁেত ।

�তামায় িদেত পজূার ডািল
�বিরেয় পেড ়সকল কালী,
পরাণ আমার পািরেন তাই

পােয় থেুত।

এতিদন ত িছল না �মার
�কােনা �যথা,

স�ব� অে� মাখা িছল
মিলনতা ।

আজ ঐ ��ৰ �কােলর তের
�যাকুল �দয় �কঁেদ মের,
িদেয়ানা �গা িদেয়ানা আর,

ধলূায় �েত।
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১১৬

দয়া কের ই�া কের আপিন �ছাট হেয়
এস তিুম এ �ু�র আলেয়।
তাই �তামার মাধযু� সধুা
ঘচুায় আমার আঁিখর �ুধা,
জেল �েল দাও �য ধরা

কত আকার লেয়।
ব�ু হেয় িপতা হেয় জননী হেয়।
আপিন তিুম �ছাট হেয় এস �দেয় ।

আিমও িক আপন হােত
করব �ছাট িব�বনােথ ?

জানাব আর জানব �তামায়
�ু�র পিরচেয় ?

২৬ আষাঢ ়১৩১৭
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১৬ ভা�র ১৩১৬

৩৩

দাও �হ আমার ভয় �ভেঙ দাও। 
আমার িদেক ও মখু িফরাও।

পােশ �থেক িচনেত নাির,
�কা�  িদেক �য িক �নহাির,
তিুম আমার �� িবহারী

�দয় পােন হািসয়া চাও।

বল আমায় বল কথা
গােয় আমার পরশ কর।

দি�ণ হাত বািডে়য় িদেয়
আমায় তিুম তেুল ধর।

যা বিুঝ সব ভলু বিুঝ �হ,
যা খুঁিজ সব ভলু খুঁিজ �হ,
হািস িমেছ, কা�া িমেছ

সা� েন এেস এ ভলু ঘচুাও।
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১৫৭

িদবস যিদ সা� হল, না যিদ গােহ পাখী,
�া� বায় যিদ না আর চেল,—

এবার তেব গভীর কের' �ফলেগা �মাের ঢািক
অিত িনিবড ়ঘন িতিমর তেল ।

�বপন িদেয় �গাপেন ধীের ধীের
�যমন কের �ঢেকছ ধরণীের,

�যমন কের �ঢেকছ তিুম মিুদয়া-পডা় আঁিখ,

�ঢেকছ তিুম রােতর শতদেল ।

পােথয় যার ফরুােয় আেস পেথর মাঝখােন,
�িতর �রখা উেঠেছ যার ফেুট,

বসনভষূা মিলন হল ধলূায় অপমােন,
শকিত যার পিডে়ত চায় টেুট,—

ঢািকয়া িদক তাহার �ত�যথা
ক�ণাঘন গভীর �গাপনতা,

ঘচুােয় লাজ ফটুাও তাের নবীন উষা পােন
কুডা়েয় তাের আঁধার সধুাজেল ।।

১০ �রাবন ১৩১৭
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১৩২

�ঃ�বপন �কাথা হেত এেস
জীবেন বাধায় গ�েগাল।

�কঁেদ উেঠ �জেগ �দিখ �শেষ
িকছ ুনাই, আেছ মার �কাল ।

�ভেবিছন ুআর �কহ বিুঝ,

ভেয় তাই �রাণপেণ বিুঝ,

তব হািস �দেখ আজ বিুঝ
তিুমই িদেয়ছ �মাের �দাল।

এ জীবন সদা �দয় নাডা়
লেয় তার সখু�খ ভয় ;

িকছ ু�যন নাই �গা �স ছাডা়
�সই �যন �মার সমদুয় ।

এ �ঘার কািটয়া যােব �চােখ
িনেমেষই �রভাত আেলােক,

পিরপণূ� �তামার স�ুেখ
�থেম যােব সকল কে�াল।

৮ �রাবণ ১৩১৭
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৯৩

�দবতা �জেন দূের রই দাঁডা়েয়,

  আপন �জেন আদর কিরেন।
িপতা বেল �রণাম কির পােয়,

  ব�ু বেল � হাত ধিরেন।

  আপিন তিুম অিত সহজ ��রেম
  আমার হেয় এেল �যথায় �নেম
  �সথায় সেুখ বেুকর মে�য ধের
  স�ী বেল �তামায় বির �ন।

ভাই তিুম �য ভাইেয়র মােঝ �রভ,ু

তােদর পােন তাকাইনা �য তব,ু
ভাইেয়র সােথ ভাগ কের �মার ধন
  �তামার মঠুা �কন ভিরেন।

  ছেুট এেস সবার সেুখ �েখ।
  দাঁডা়ইেন ত �তামাির স�ুেখ,

  সঁিপেয় �রাণ �াি�িবহীন কােজ
  �রাণসাগের ঝাঁিপেয় পিডে়ন!

৫ আষাঢ ়১৩১৭



155

৩০

ধেন জেন আিছ জডা়েয় হায়
তব ুজান মন �তামাের চায়।

অ�ের আছ �হ অ�য�ামী,
আমা �চেয় আমায় জািনছ �বামী,
সব সেুখ �েখ ভেুল থাকায়

জান মম মন �তামাের চায়।
ছািডে়ত পািরিন অহ�াের,
ঘেুর মির িশের বিহয়া তাের,
ছািডে়ত পািরেল বাঁিচ �য হায়

তিুম জান, মন �তামাের চায়
যা আেছ আমার সকিল কেব
িনজ হােত তিুম তিুলয়া লেব।
সব �ছেড ়সব পাব �তামায়

মেন মেন মন �তামাের চায়।

১৫ ভা�র ১৩১৬
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৮০

ধায় �যন �মার সকল ভালবাসা
�রভ,ু   �তামার পােন, �তামার পােন, �তামার পােন।
যায় �যন �মার সকল গভীর আশা।

�রভ,ু   �তামার কােন, �তামার কােন, �তামার কােন।
িচ� মম যখন �যথায় থােক
সাডা় �যন �দয় �স �তামার ডােক,

যত বাঁধা সব টেুট যায় �যন
�রভ,ু   �তামার টােন, �তামার টােন, �তামার টােন।
বািহেরর এই িভ�া ভরা থািল,

এবার �যন িনঃেশেষ হয় খািল,

অ�র �মার �গাপেন যায় ভের
�রভ,ু   �তামার দােন, �তামার দােন, �তামার দােন।

�হ ব�ু �মার, �হ অ�রতর,
এ জীবেন যা িকছ ুস�ুর
সকিল আজ �বেজ উঠকু সেুর

�রভ,ু   �তামার গােন, �তামার গােন, �তামার গােন।

২৮ ��য� ১৩১৭
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১১৪

নদীপােরর এই আষােঢ়র
�রভাত খািন

�নের, ও মন, �নের আপন
�রােণ টািন।

সবজু নীেল �সানায় িমেল
�য সধুা এই ছিডে়য় িদেল,

জািগেয় িদেল আকাশ তেল
গভীর বাণী-

�নের, ও মন, �নের আপন
�রােণ টািণ।

এমিন কের চলেত পেথ
ভেবর কূেল

�ই ধাের যা ফলু ফেুট সব
িন� ের তেুল।

�স �িল �তার �চতনােত,

�গেথ তিুল�  িদবস রােত,

�রিতিদনিট যতন কের
ভা�য মািন,

�নের, ও মন, �নের আপন
�রােণ টািন।

২৫ আষাঢ় ১৩১৭
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৫৪

  নামাও নামাও আমায় �তামার
  চরণ-তেল, 

  গলাও �হ মন, ভাসাও জীবন
  নয়ন-জেল।
এক আিম অহ�ােরর
  উ� অচেল,

পাষাণ আসন ধলূায় লটুাও
  ভাঙ সবেল।
নামাও নামাও আমায় �তামার
  চরণ-তেল।
  িক লেয় বা গ�ব� কির
  �যথ� জীবেন!
  ভরা গেৃহ শ�ূয আিম
  �তামা িবহেন।
িদেনর ক�� ডেুবেছ �মার
  আপন অতেল
স��যােবলার পজূা �যন
  যায় না িবফেল! 

নামাও নামাও আমায় �তামার
  চরণ-তেল।
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১৪৪

নামটা �যিদন ঘচুােব নাথ
বাচব �সিদন ম�ু হেয়—

আপন-গডা় �বপন হেত
�তামার মে�য জনম লেয় ।

�ঢেক �তামার হােতর �লখা
কািট িনেজর নােমর �রখা,
কতিদন আর কাটেব জীবন

এমন ভাষণ আপদ বেয় ।

সবার স�া হরণ কের
আপনােক �স সাজােত চায় ।

সকল সরুেক ছািপেয় িদেয়
আ� নােক �স বাজােত চায়।

আমার এ নাম যাকনা চেুক,

�তামাির নাম �নব মেুখ,

সবার সে� িমলব �সিদন
িবনা-নােমর পিরচেয়

২১ �রাবণ ১৩১৭
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১২৭

িন�া �ঃেখ অপমােন
যত আঘাত খাই

তব ুজািন িকছইু �সথা
হারাবার ত নাই।

থািক যখন ধলূার পের
ভাবেত হয় না আসন তের,
�দ�যমােঝ অসে�ােচ

�রসাদ তব চাই।

�লােক যখন ভাল বেল,

যখন সেুখ থািক,

জািন মেন তাহার মােঝ
অেনক আেছ
ফাঁিক।

�সই ফাঁিকের সািজেয়
লেয়
ঘেুর �বডা়ই মাথায়
বেয়,

�তামার কােছ যাব এমন
সময় নািহ পাই।
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৫১

িনভতৃ �রােণর �দবতা
�যখােন জােগন একা,

ভ�, �সথায় �খাল �বার,
আজ লব তাঁর �দখা।

সারা িদন �ধ ুবািহের 
ঘেুর ঘেুর কাের চািহের,
স��যােবলার আরিত

হয়িন আমার �শখা৷
তব জীবেনর আেলােত

জীবন-�রদীপ �বািল
�হ পজূাির, আজ িনভেৃত

সাজাব আমার থািল।
�যথা িনিখেলর সাধনা
পজূা-�লাক কের রচনা,
�সথায় আিমও ধিরব

একিট ��যািতর �রখা।
১৭ �পৗষ ১৩১৬
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৩৮

িনশার �বপন ছটুল �র, এই
  ছটুল �র!
টটুল বাঁধন টটুল �র!

  রইল না আর আডা়ল �রােণ,
  �বিরেয় এেলম জগৎ পােন,
  �দয়-শতদেলর সকল
  দল�িল এই ফটুল �র, এই
  ফটুল �র!

�য়ার আমার �ভেঙ �শেষ 

দাডা়েল �সই আপিন এেস
নয়ন জেল �ভেস �দয়
  চরণ-তেল লটুল �র

  আকাশ হেত �রভাত-আেলা
  আমার পােন হাত বাডা়েলা,
  ভাঙা-কারার �বাের আমার,
  জয়�বিন উঠল �র, এই 

  উঠল �র!
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৩৭

পারিব না িক �যাগ িদেত এই ছে�ের,
খেস যাবার �ভেস যাবার

ভাঙবারই আনে� �র!

  পািতয়া কান �িনস না �য
  িদেক িদেক গগন মােঝ
  মরণ বীণায় িক সরু বােজ
  তপন-তারা-চে��রের
  �বািলেয় আ�ন �ধেয় �ধেয়
  �বলবারই আনে� �র!

পাগল-করা গােনর তােন
ধায় �য �কাথা �কই বা জােন,
চায় না িফের িপছন পােন
  রয়না বাঁধা বে�ের,
লেুট যাবার ছেুট যাবার
  চলবারই আনে� �র।

  �সই আন�-চরণপােত
  ছয় ঋত ু�য নেৃ�য মােত,

  �াবন বেহ যায় ধরােত
  বরণ গীেত গে�ের,
  �ফেল �দবার �ছেড ়�দবার
  মরবারই আনে� �র।
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২৯

�ৰভ ু �তামা লািগ আঁিখ জােগ;

�দখা নাই পাই
পথ চাই,

�সও মেন ভােলা লােগ।

ধলূােত বিসয়া �বাের
িভখারী �দয় তাের
�তামাির ক�ণা মােগ!

কৃপা নাই পাই
�ধ ুচাই,

�সও মেন ভােলা লােগ।
আিজ এ জগত মােঝ
কত মেুখ কত কােজ
চেল �গল সেব অ◌ােগ।

সাথী নাই পাই
�তামায় চাই।

�সও মেন ভােলা লােগ।
চািরিদেক সধুাভরা
�যাকুল �যামল ধরা
কাঁদায় �র অনরুােগ।

�দখা নাই পাই
�যথা পাই,

�সও মেন ভােলা লােগ।
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৪৪

�রভ ু  আিজ �তামার দি�ণ হাত
�রেখানা ঢািক!

এেসিছ �তামাের, �হ নাথ,

পরােত রাখী।

যিদ বাঁিধ �তামার হােত
পডব় বাঁধা সবার সােথ,

�যখােন �য আেছ, �কহই
রেব না বািক!

আিজ �যন �ভদ নািহ রয়
আপন পের,

আমায় �যন এক �দিখ �হ
বািহের ঘের।

�তামার সােথ �য িবে�েদ
ঘেুর �বডা়ই �কঁেদ �কঁেদ,

�েণক তের ঘচুােত তাই
�তামাের ডািক।

২৭ আি�বন ১৩১৬
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১২৪

�রভগুহৃ হেত আিসেল �য িদন
বীেরর দল

�সিদন �কাথায় িছল �য লকুােনা
িবপলু বল !

�কাথায় ব��, অ��র �কাথায়,

�ীণ দির�র অিত অসহায়,

চািরিদক হেত এেসেছ আঘাত
অনগ�ল,

গহৃ হেত আিসেল �য িদন
বীেরর দল।।

�রভগুহৃমােঝ িফিরেল �যিদন
বীেরর দল

�স িদন �কাথায় লকুােলা আবার
িবপলু বল !

ধনশুর অিস �কাথা �গল খিস,

শি�র হািস উিঠল িবকিশ;

চেল �গেল রািখ সারা জীবেনর
সকল বল,

�রভগুহৃ মােঝ িফিরেল �য িদন
বীেরর দল।।

৩১ আষাঢ ়১৩১৭
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৬

��রেম �রােণ গােন গে� আেলােক পলুেক
�ািবত কিরয়া িনিখল �্যেলাক ভেূলােক

�তামার অমল অমতৃ পিডে়ছ ঝিরয়া।
িদেক িদেক আিজ টিুটয়া সকল ব�
মরুিত ধিরয়া জািগয়া উেঠ আন�,

জীবন উিঠল িনিবড ়সধুায় ভিরয়া
�চতনা আমার ক�যাণ-রস-সরেস
শতদল সম ফিুটল পরম হরেষ

সব মধ ুতার চরেণ �তামার ধিরয়া।
নীরব আেলােক জািগয়া �দয় �রাে�
উদার ঊষার উদয়-অ�ণ-কাি�,

অলস আঁিখর আবরণ �গল সিরয়া।

অ�রহায়ণ ১৩১৪
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১৫১

��রেমর হােত ধরা �দব

তাই রেয়িছ বেস ;

অেনক �দরী হেয় �গল,

�দাষী অেনক �দােষ ।

িবিধ িবধান বাঁধন �ডাের 

ধরেত আেস, যাই �য সের,

তার লািগ �য শাি� �নবার

�নব মেনর �তােষ ।

��রেমর হােত ধরা �দব

তাই রেয়িছ বেস ।

�লােক আমায় িন�া কের,

িন�া �স নয় িমেছ,

সকল িন�া মাথায় ধের

রব সবার নীেচ ।

�শষ হেয় �য �গল �বলা,

ভাঙল �বচা �কনার �মলা, 

ডাকেত যারা এেসিছল

িফরল তারা �রােষ ।

��রেমর হােত ধরা �দব

তাই রেয়িছ বেস |
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২৫ �রাবন ১৩১০
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১৫৩

��রেমর দূতেক পাঠােব নাথ
কেব?
সকল �ব� ঘচুেব আমার তেব।

আর যাহারা আেস আমার ঘের 
ভয় �দখােয় তারা শাসন কের, 

�ব� মন �য়ার িদেয় থােক,

তার মােন না, িফরােয় �দয় সেব

�স এেল সব আগল যােব ছেুট
�স এেল সব বাধন যােব টেুট,

ঘেব তখন রা� েব �ক আর ধের
তার ডােক �য সাডা় িদেতই হেব।

আেস যখন একলা আেস চেল, 

গলায় তাহার ফেুলর মালা �দােল, 

�সই মালােত বাধেব যখন �টেন
�দয় আমার নীরব হেয় রেব।।
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৯৮

  ফেুলর মতন আপিন ফটুাও গান,
  �হ আমার নাথ এই ত �তামার দান।
ওেগা   �স ফলু �দিখয়া আনে� আিম ভািস
  আমার বিলয়া উপহার িদেত আিস,

তিুম   িনজ হােত তাের তেুল লও ��েহ হািস,

    দয়া কের �রভ ুরাখ �মার অিভমান।

  তার পের যিদ পজূার �বলার �শেষ
  এ গান ঝিরয়া ধরার ধলূায় �মেশ,

    তেব   �িত িকছ ুনাই,—তব করতল পেুট
  অজ�ৰধন কত লেুট কত টেুট,
    তারা   আমার জীবেন �ণকাল তের ফেুট,
  িচরকাল তের সাথ�ক কের �রাণ।।

৯ আষাঢ ়১৩১৭
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৭৫

বে�র �তামার বােজ বাঁিশ,

�স িক সহজ গান ?
�সই সেুরেত জাগব আিম

দাও �মাের �সই কান ৷

ভলুব না আর সহেজেত,—

�সই �রােণ মন উঠেব �মেত
মতৃু্য মােঝ ঢাকা আেছ

�য অ�হীন �রাণ ।

�স ঝড ়�যন সই আনে�
িচ� বীণার তাের

স� িস�ু দশ িদগ�
নাচাও �য ঝ�াের ।

আরাম হেত িছ� কের
�সই গভীের লও �গা �মাের
অশাি�র অ�ের �যথায়

শাি� সমুহান ।।
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২১ ��য� ১৩১৭
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১৫

বাঁচান বাঁিচ মােরন মির।
বল ভাই ধ�য হির।

ধ�য হির ভেবর নােট,
ধ�য হির রা�য পােট,
ধ�য হির �শান ঘােট

ধ�য হির ধ�য হির।
সধুা িদেয় মাতান যখন

ধ�য হির ধ�য হির,
�যথা িদেয় কাঁদান যখন

ধ�য হির ধ�য হির।
আ�জেনর �কােল বেুক
ধ�য হির হািস মেুখ,

ছাই িদেয় সব ঘেরর সেুখ
ধ�য হির ধ�য হির।

আপিন কােছ আেসন �হেস
ধ�য হির ধ�য হির,

িফিরেয় �বডা়ন �দেশ �দেশ
ধ�য হির ধ�য হির।

ধ�য হির �েল জেল,

ধ�য হির ফেুল ফেল,

ধ�য �দয়-প�দেল
চরণ আেলায় ধ�য কির।

১১ �চ�র ১৩১৫
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৪

িবপেদ �মাের র�া কর,
এ নেহ �মার �রাথ�না,

িবপেদ আিম না �যন কির ভয়।
�ঃখ-তােপ �যিথত িচেত

নাই বা িদেল সা��বনা,
�ঃেখ �যন কিরেত পাির জয়।

সহায় �মার না যিদ জেুট
িনেজর বল না �যন টেুট,
সংসােরেত ঘিটেল �িত

লিভেল �ধ ুব�না
িনেজর মেন না �যন মািন �য়।

আমাের তিুম কিরেব �রাণ
এ নেহ �মার �রাথ�না,

তিরেত পাির শকিত �যন রয়।
আমার ভার লাঘব কির

নাই বা িদেল সা��বনা,
বিহেত পাির এমিন �যন হয় ।

ন�র িশের সেুখর িদেন
�তামাির মখু লইব িচেন,
�ঃেখর রােত িনিখল ধরা

�য িদন কের ব�না
�তামাের �যন না কির সংশয়।

১৩১৩
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৯৫

িব�বসােথ �যােগ �যথায় িবহােরা
�সইখােন �যাগ �তামার সােথ আমােরা
  নয়ক বেন, নয় িবজেন,
  নয় আমার আপন মেন,
সবার �যথায় আপন তিুম, �হ ি�রয়,

  �সথায় আপন আমােরা।

  সবার পােন �যথায় বা� পসােরা,
  �সই খােনেতই ��রম জািগেব আমােরা
  �গাপেন ��রম রয় না ঘের,
  আেলার মত ছিডে়য় পেড,়

  সবার তিুম আন�ধন, �হ ি�রয়,

  আন� �সই আমােরা ।।

৭ আষাঢ ়১৩১৭
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৬১

িব�ব যখন িন�রাগমন
  গগন অ�কার; 
�ক �দয় আমার বীণার তাের
  এমন ঝ�ার। 
নয়েন ঘমু িনল �কেড,় 

উেঠ বিস শয়ন �ছেড,় 

�মেল আঁিখ �চেয় থািক
  পাইেন �দখা তার।

  ��িরয়া ��িরয়া
  �রাণ উিঠল পেূর 
  জািনেন �কান িবপলু বাণী 
  বােজ �যাকুল সেুর। 
  �কান �বদনায় বিুঝনাের
  �দয় ভরা অ��ভাের, 
  পিরেয় িদেত চাই কাহাের
  আপন ক�হার।

৪ �বশাখ ১৩১৭
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১২০

ভজন পজূন সাধন আরাধনা
সম� থাক পেড়

���বাের �দবালেয়র �কােণ
�কন আিছ� ওের?

অ�কাের লিুকেয় আপন মেন
কাহাের তইু পিূজ�  সে�াপেন,
নয়ন �মেল �দ� , �দিখ তইু �চেয়

�দবতা নাই ঘের।

িতিন �গেছন �যথায় মািট �ভেঙ
করেচ চাষা চাষ,-
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পাথর �ভেঙ কাে�চ  �যথায় পথ
খা� �চ  বােরা মাস ।

�রৗে�র জেল আেছন সবার সােথ,

ধলূা তাঁহার �লেগেছ �ই হােত;

তাঁির মতন �িচ বসন ছািড়
আয়ের ধলূার পের।

মিু�? ওের মিু� �কাথায় পািব,
মিু� �কাথায় আেছ ?

আ� িন �রভ ুসিৃ�বাঁধন পের’
বাঁধা সবার কােছ ।

রােখাের �যান, থাকের ফেুলর ডািল,

িছঁড়কু ব��র, লা��  ধলূাবািল,

ক��েযােগ তাঁর সােথ এক হেয়
ঘ�� পড়�ু  ঝের।।

২৭ আষাঢ ়১৩১৭
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১২৫

�ভেবিছন ুমেন যা হবার তাির �শেষ
যা�রা আমার বিুঝ �থেম �গেছ এেস ।
নাই বিুঝ পথ, নাই বিুঝ আর কাজ,

পােথয় যা িছল ফিুরেয়েছ বিুঝ আজ,

�যেত হেব সের নীরব অ�রােল
জীণ� জীবেন িছ� মিলন �বেশ।

িক িনরিখ আিজ, এিক অফরুান লীল,

এ িক নবীনতা বেহ অ�ঃশীলা !
পরুাতন ভাষা মের এল যেব মেুখ,

নবগান হেয় �মির উিঠল বেুক,

পরুাতন পথ �শষ হেয় �গল �যথা
�সথায় আমাের আিনেল নতূন �দেশ।

৩১ আষাঢ ়১৩১৭
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১৪২

মনেক, আমার কায়ােক,

আিম  এেকবাের িমিলেয় িদেত
চাই, এ কােলা ছায়ােক।

ঐ আ�েন �বিলেয় িদেত,

ঐ সাগের তিলেয় িদেত,

ঐ চরেণ গিলেয় িদেত,

দিলেয় িদেত মায়ােক,-

মনেক, আমার কায়ােক।

�যখােন যাই �সথায় এেক,

আসন জেুড ়বসেত �দেখ
লােজ মির, লওেগা হির’
এই সিুনিবড ়ছায়ােক
মনেক, আমার কায়ােক।

তিুম আমার অনভুােব
�কাথাও নািহ বাধা পােব,
পণূ� একা �দেব �দখা

সিরেয় িদেয় মায়ােক
মনেক, আমার কায়ােক।।

১৯ �ৰবণ ১৩১৭
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১৫৫

মেন কির এইখােন �শষ
�কাথা বা হয় �শষ!

আবার �তামার সভা �থেক
আেস �য আেদশ।

নতূন গােন নতূন রােগ 

নতূন কের �দয় জােগ, 

সেুরর পেথ �কাথা �য যাই 

না পাই �স উে�শ।

 

স��যােবলার �সানার আভায়
িমিলেয় িনেয় তান

পরূবীেত �শষ কেরিছ
যখন আমার গান—

িনশীথ রােতর গভীর সেুর 
আবার জীবন উেঠ পেূর, 
তখন আমার নয়েন আর 

রয়না িন�রােলশ।।



191

 

১১৫

মরণ �যিদন িদেনর �শেষ আসেব �তামার �য়াের 
�স িদন তিুম িক ধন িদেব উহাের?

ভরা আমার পরাণখািন
স�ুেখ তার িদব আিন,

শ�ূয িবদায় করবনাত উহাের—
মরণ �যিদন আসেব আমার �য়াের।

কত শরৎ বস�রাত,

কত স��য, কত �রভাত
জীবনপাে�র কত �য রস বরেষ;

কতই ফেল কতই ফেুল
�দয় আমার ভির তেুল

�ঃখ সেুখর আেলা ছায়ার পরেশ।
যা িকছ ু�মার সি�ত ধন
এত িদেনর সব
আেয়াজন

চরমিদেন সািজেয় িদব উহাের
মরণ �যিদন আসেব আমার �য়াের।

২৫ আষাঢ ়১৩১৭
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১২৩

মােনর আসন, আরাম শয়ন
নয় ত �তামার তের

সব �ছেড ়আজ খিুস হেয়
চল পেথর পের।

এস ব�ু �তামরা সেব
এক সােথ সব বািহর হেব,
আজেক যা�রা করব �মারা

অমািনেতর ঘের।

িন�া পরব ভষূণ কের
কাঁটার ক�হার,

মাথায় কের তেুল লব
অপমােনর ভার ;

�ঃখীর �শষ আলয় �যথা।
�সই ধলূােত লটুাই মাথা,
�যােগর শ�ূযপা�রিট িনই

আন�রস ভের।

২৯ আষাঢ ়১৩১৭
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১৭

�মেঘর পের �মঘ জেমেছ,
আঁধার কের আেস,

আমায় �কন বিসেয় রাখ
একা �বােরর পােশ।

কােজর িদেন নানা কােজ
থািক নানা �লােকর মােঝ
আজ আিম �য বেস আিছ

�তামাির আ�বােস
আমায় �কন বিসেয় রাখ

একা �বােরর পােশ।

তিুম যিদ না �দখা দাও
কর আমায় �হলা,

�কমন কের কােট আমার
এমন বাদল �বলা।

দূেরর পােন �মেল আঁিখ
�কবল আিম �চেয় থািক
পরাণ আমার �কঁেদ �বডা়য়

�র� বাতােস।
আমায় �কন বিসেয় রাখ

একা �বােরর পােশ।
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আষাঢ ়১৩১৬
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৬৪

�মেনিছ, হার �মেনিছ ।
�ঠলেত �গিছ �তামায় যত

আমায় তত �হেনিছ ।
আমার িচ�গগন �থেক
�তামায় �কউ �য রা� েব �ঢেক,

�কােনামেতই সইেব না �স
বােরবােরই �জেনিছ

অতীত জীবন ছায়ার মত
চ� েচ িপেছ িপেছ,

কত মায়ার বাঁিশর সেুর
ডা� েচ আমায় িমেছ ।

িমল ছেুটেছ তাহার সােথ,

ধরা িদেলম �তামার হােত,

যা আেছ �মার এ জীবেন
�তামার �বাের এেনিছ !

৭ ��য� ১৩১৭
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৯৯

  মখু িফরােয় রব �তামার পােন
  এই ই�ািট সফল কর �রােণ।
�কবল থাকা, �কবল �চেয় থাকা,
�কবল আমার মনিট তেুল রাখা,
সকল �যথা সকল আকা�ায়
  সকল িদেনর কােজির মাঝখােন।

  নানা ই�া ধায় নানািদক পােন,
  একিট ই�া সফল কর �রােণ।
  �সই ই�ািট রােতর পের রােত
  জােগ �যন এেকর �বদনােত,

  িদেনর পের িদনেক �যন গাঁেথ
  এেকর সেূ�র এক আন�গােন।

১০ আষাঢ ়১৩১৭
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১৩৬

যখন আমায় বাঁধ আেগ িপেছ,
মেন কির আর পাবনা ছাডা় ।

যখন আমায় �ফল তিুম নীেচ
মেন কির আর হব না খাডা় ।

আবার তিুম দাও �য বাঁধন খেুল,

আবার তিুম নাও আমাের তেুল,

িচরজীবন বা�েদালায় তব
এমিন কের �কবিল দাও নাডা়

ভয় লাগােয় ত��রা কর �য়,

ঘমু ভাঙােয় তখন ভাঙ ভয় ।
�দখা িদেয় ডাক িদেয় যাও �রােণ,
তাহার পের লকুাও �য �কান খােন,
মেন কির এই হারােলম বিুঝ,

�কাথা কেত আবার �য দাও সাডা় ।

১১ �রাবণ ১৩১৭
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১৩৭

যতকাল তইু িশ�র মত
রইিব বলহীন,

অ�েরির অ�ঃপেুর
থাকেব ততিদন ।

অ� ঘােয় পডি়ব ঘেুর,
অ� দােহ মরিব পেুড,়

অ� গােয় লাগেব ধলূা
করেব �য মিলন-

অ�েরির অ�ঃপেুর
থাকেব ততিদন ।।

যখন �তামার শি� হেব
উঠেব ভের �রাণ,

আ�ন-ভরা সধুা তাঁহার
করিব যখন পান,-
বাইের তখন বাসােব ছেুট,
থাকিব �িচ ধলূায় লেুট,
সকল বাঁধন অে� িনেয়

�বডা়িব �বাধীন,-
অ�েরির অ�ঃপেুর

থাকের ততিদন।।

১৪ �রাবণ ১৩১৭
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৭৩

যতবার আেলা �বালােত চাই
িনেব যায় বাের বাের ।

আমার জীবেন �তামার আসন
গভীর অ�কাের ।

�য লতািট আেছ �কােয়েছ মলূ,

কুঁিড ়ধের �ধ ুনািহ �ফােট ফলু,

আমার জীবেন তব �সবা তাই
�বদনার উপহাের ।

পজূােগৗরব প�ুযিবভব
িকছ ুনািহ, নািহ �লশ,

এ তব পজূাির পিরয়া এেসেছ
ল�ার দীন �বশ ।

উৎসেব তার আেস নাই �কহ,
বােজ নাই বাঁিশ সােজ নাই �গহ,
কাঁিদয়া �তামায় এেনেছ ডািকয়া

ভাঙা মি�র-�বাের ।
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২৫

যিদ  �তামার �দখা না পাই �ৰভু
  এবার এ জীবেন, 
তেব  �তামায় আিম পাইিন �যন
  �স কথা রয় মেন।
�যন  ভেুল না যাই, �বদনা পাই,

  শয়েন �বপেন।

  এ সংসােরর হােট 
  আমার  যতই িদবস কােট, 
  আমার  যতই �হাত ভের ওেঠ ধেন 
  তব ু িকছইু আিম পাইিন �যন
  �স কথা রয় মেন, 
  �যন  ভেুল না যাই, �বদনা পাই
  শয়েন �বপেন।

  যিদ আলস ভের
আিম  যিদ পেথর পের,
যিদ  ধলূায় শয়ন পািত সযতেন, 
�যন  সকল পথই বািক আেছ
  �স কথা রয় মেন,
�যন  ভেুল না যাই, �বদনা পাই
  শয়েন �বপেন।

  যতই উেঠ হািস, 
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  ঘের  যতই বােজ বাঁিশ, 

  ওেগা  যতই গহৃ সাজাই আেয়াজেন, 
  �যন  �তামায় ঘের হয়িন আনা,
  �স কথা রয় মেন 
  �যন  ভেুল না যাই, �বদনা পাই
  শয়েন �বপেন।
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৪১

যা   হািরেয় যায় তা আগেল বেস
  রইব কত আর।
আর  পািরেন রাত জাগেত, �হ নাথ,

  ভাবেত অিনবার।

  আািছ রাি�র িদবস ধের
  �য়ার আমার ব� কের,
  আসেত �য চায় সে�েহ তায় 

  তাডা়ই বাের বার।

তাইত কােরা হয় না আসা
  আমার একা ঘের।
আন�ময় ভবুন �তামার
  বাইের �খলা কের।

  তিুমও বিুঝ পথ নািহ পাও,

  এেস এেস িফিরয়া যাও,

  রাখেত যা চাই রয়না তাও
  ধলূায় একাকার।

১ আি�বন ১৩১৬
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১৪০

যা িদেয়ছ আমায় এ �রাণ ভির
�খদ রেবনা এখন যিদ মির।

রজনীিদন কত �ঃেখ সেুখ
কত �য সরু �বেজেছ এই বেুক,

কত �বেশ আমার ঘের ঢেুক
কত�েপ িনেয়ছ মন হির’
�খদ রেবনা এখন যিদ মির।।

জািন �তামায় িনইিন �রােণ বির,
পাইিন আমার সকল পণূ� কির।

যা �পেয়িছ ভা�য বেল মািন,
িদেয়ছ ত তব পরশখািন,
আছ তিুম এই জানা ত জািন-

যাব ধির �সই ভরসার তরী।
�খদ রেবনা এখন যিদ মির ।।

১৬ শাবণ ১৩১৭
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১১৮

যা�রী আিম ওের।
পারেবনা �কউ রাখেত আমায় ধের।

�ঃখসেুখর বাঁধন সবই িমেছ,
বাঁধা এ ঘর রইেব �কাথায় িপেছ,
িবষয়েবাঝা টােন আমায় নীেচ,

িছ� হেয় ছিডে়য় যােব পেড।়

যা�রী আিম ওের।
চলেত পেথ গান গািহ �রাণ ভের।

�দহ-�েগ� খলুেব সকল �বার,
িছ� হেব িশকল বাসনার,
ভাল ম� কািটেয় হব পার

চে�  রব �লােক �লাকা�ের!

যা�রী আিম ওের ।
যা িকছ ুভার যােব সকল সের।
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আকাশ আমায় ডােক দূেরর পােন
ভাষািবহীন অজািনেতর গােন
সকাল সাঁেঝ পরাণ মম টােন
কাহার বাঁিশ এমন গভীর �বের !

যা�রী আিম ওের-
বািহর হেলম না জািন �কান �ভাের ।

তখন �কাথাও গায়িন �কােনা পাখী,
িক জািন রাত কতই িছল বািক,

িনেমষহারা �ধ ুএকিট আঁিখ
�জেগ িছল অ�কােরর পের।

যা�রী আিম ওের।
�কান িদনাে� �পৗছব �কান ঘের।

�কান তারকা দীপ �বােল �সইখােন
বাতাস কঁেদ �কান কুসেুমর �রােণ,
�ক �গা �সথায় ি�� �নয়েন,
অনািদকাল চােহ আমার তের।

২৬ আষাঢ ়১৩১৭
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৯৭

�যথায় �তামার লটু হেতেছ ভবুেন
�সইখােন �মার িচ� যােব �কমেন!
  �সানার ঘেট সযূ�্য তারা
  িনে� তেুল আেলার ধারা,
অন� �রাণ ছিডে়য় পেড ়গগেন।
�সইখােন �মার িচ� যােব �কমেন।

  �যথায় তিুম বস দােনর আসেন,
  িচ� আমার �সথায় যােব �কমেন।
    িন�য নতূন রেস �ঢেল
    আ� নােক �য িদ� �মেল,

  �সথা িক ডাক পডে়ব না �গা জীবেন !
  �সইখােন �মার িচ� যােব �কমেন !

৮ আষাঢ ়১৩১৭
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১০৮

�যথায় থােক সবার অধম দীেনর হেত দীন
  �সইখােন �য চরণ �তামার রােজ
    সবার িপেছ, সবার নীেচ,
      সব-হারােদর মােঝ।
  যখন �তামায় �রণাম কির আিম,

  �রণাম আমার �কা� খােন যায় থািম,

�তামার চরণ �যথায় নােম অপমােনর তেল
  �সথায় আমার �রণাম নােম না �য
    সবার িপেছ, সবার নীেচ,
      সব-হারােদর মােঝ।

  অহ�ার ত পায়না নাগাল �যথায় তিুম �ফর
  ির�ভষূণ দীনদির�র সােজ-

  সবার িপেছ, সবার নীেচ,
  সব-হারােদর মােঝ।
  স�ী হেয় আছ �যথায় সি�হীেনর ঘের
  �সথায় আমার �দয় নােম না �য
  সবার িপেছ, সবার নীেচ,
  সব-হারােদর মােঝ '

১৯ আষাঢ ়১৩১৭
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১৩৫

�যন   �শষ গােন �মার সব রািগণী পেূর,-
আমার সব আন� �মেল তাহার সেুর ।

�য আনে� মািটর ধরা হােস
অধীর হেয় ত�লতায় ঘােস,

�য আনে� �ই পাগেলর মত
জীবন-মরণ �বডা়য় ভবুন ঘেুর-
�সই আন� �মেল তাহার সেুর ।

�য আন� আেস ঝেডর় �বেশ,

ঘমু� �রাণ জাগায় অ� হােস।
�য আন� দাঁডা়য় আঁিখ জেল
�ঃখ�যথার র� শতদেল,

যা আেছ সব ধলূায় �ফেল িদেয়
�য আনে� বচন নািহ ফেুর-
�সই আন� �মেল তাহার সেুর

২২ �রাবণ ১৩১৭
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১২৮

রাজার মত �বেশ তিুম সাজাও �য িশ�ের,
পরাও যাের মিণ রতন হার,-

�খলাধলূা আন� তার সকিল যায় ঘেুর,
বসন ভষূণ হয় �য িবষম ভার।

�ছঁেড ়পােছ আঘাত লািগ,

পােছ ধলূায় হয় �স দাগী,
আপনােক তাই সিরেয় রােখ সবার হেত দূের

চলেত �গেল ভাবনা ধের তার,-
বাজার মত �বেশ তিুম সাজাও �য িশ�ের

পরাও যাের মিণ রতন হার।
িক হেব মা অমনতর রাজার মত সােজ,

িক হেব ঐ মিণরতন হাের !
�য়ার খেুল দাও যিদ ত ছিুট পেথর মােঝ

�রৗ�র বায় ুধলূা কাদার পােড ়।
�যথায় িব�বজেনর �মলা,
সম� িদন নানান �খলা,

চািরিদেক িবরাট গাথা বােজ হাজার সেুর,
�সথায় �স �য পায় না অিধকার,-

রাজার মত �বেশ তিুম সাজাও �য িশ�ের
পরাও যাের মিণ রতন হার।
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২ �রাবণ ১৩১৭
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৪৮

�পসাগের ডবু িদেয়িছ
অ�প রতন আশা কির;

বােট ঘােট ঘরুবনা আর
ভািসেয় আমার জীণ� তরী।

সময় �যন হয়ের এবার
�ঢউ গাওয়া সব চিুকেয় �দবার,
সধুায় এবার তিলেয় িগেয়

অমর হেয় রব মির।

�য গান কােন যায়না �শানা
�স গান �যথায় িন�য বােজ

�রােণর বীণা িনেয় যােবা
�সই অতেলর সভা মােঝ।

িচরিদেনর সরুিট �বঁেধ
�শষ গােন তার কা�া �কঁেদ,

নীরব িযিন তাঁহার পােয়
নীরব বীণা িদব ধির

১২ �পৗষ ১৩১৬
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�লেগেছ অমল ধবল পােল
ম� মধরু হাওয়া।

�দিখ নাই কভ ু�দিখ নাই
এমন তরণী বাওয়া।

�কা�  সাগেরর পার হেত আেন
�কা�  সদূুেরর ধন।
�ভেস �যেত চায় মন,

�ফেল �যেত চায় এই িকনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।

িপছেন ঝিরেছ ঝর ঝর জল
�� �� �দয়া ডােক,

মেুখ এেস পেড ়অ�ণ িকরণ 
িছ� �মেঘর ফাঁেক।

ওেগা কা�ারী, �কেগা তিুম, কার
হািসকা�ার ধন।
�ভেব মের �মার মন

�কা�  সেুর আজ বাঁিধেব য��র
িক ম��র হেব গাওয়া।
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৩৯

শরেত আজ �কান অিতিথ
  এল �রােণর �বাের!
আন� গান গাের �দয়
  আন� গান গাের!

  নীল আকােশর নীরব কথা, 
  িশিশর-�ভজা �যাকুলতা, 
  �বেজ উঠক আিজ �তামার
  বীণার তাের তাের।

শ�যে�েতর �সানার গােন
�যাগ �দের আজ সমান তােন,
ভািসেয় �দ সরু ভরা নদীর
  অমল জলধাের।

  �য এেসেছ তাহার মেুখ
  �দখের �চেয় গভীর সেুখ
  �য়ার খেুল তাহার সােথ
  বািহর হেয় যাের।

১৮ ভা�র ১৩১৬
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১৫৬

�শেষর মে�য অেশষ আেছ, 
এই কথািট, মেন

আ� েক আমার গােনর �শেষ 

জা� েচ �েণ �েণ।
সরু িগেয়েছ �থেম, তবু
থা� েত �যন চায় না কভ,ু

নীরবতায় বা� েচ বীণা
িবনা �রেয়াজেন।

তাের যখন আঘাত লােগ
বােজ যখন সেুর-

সবার �চেয় বড ়�য গান
�স রয় ব�দূের

সকল আলাপ �গেল �থেম
শা� বীণায় আেস �নেম,

স��যা �যমন িদেনর �শেষ
বােজ গভীর �বেন।।
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৭৪

সবা হেত রাখব �তামায়
আডা়ল কের

�হন পজূার ঘর �কাথা পাই
আমার ঘের !

যিদ আমার িদেন রােত,

যিদ আমার সবার সােথ
দয়া কের দাও ধরা, ত
রাখব ধের ।

মান িদব �য �তমন মানী
নই ত আিম,

পজূা কির �স আেয়াজন
নাই ত �বামী ।

যিদ �তামায় ভালবািস,

আপিন �বেজ উঠেব বাঁিশ
আপিন ফেুট উঠেব কুসমু
কানন ভের ।
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২১ ��য� ১৩১৭
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৭৭

সভা যখন ভাঙেব তখন
�শেষর গান িক যাব �গেয় ?

হয় ত তখন ক�হারা
মেুখর পােন রব �চেয় ।

এখেনা �য সরু লােগ িন
বাজেব িক আর �সই রািগণী,
��রেমর �যথা �সানার তােন

স��যাগগন �ফলেব �ছেয় ?

এতিদন �য �সেধিছ �বর
িদেনরােত আপন মেন

ভাে�য যিদ �সই সাধনা
সমা� হয় এই জীবেন—

এ জনেমর পণূ� বাণী
মানস বেনর প�খািন
ভাসাব �শষ সাগর পােন

িব�বগােনর ধারা �বেয় ।
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২৪ ��য� ১৩১৭
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১৫২

সংসােরেত আর যাহারা
আমায় ভালবােস

তারা আমায় ধের রােখ
�বঁেধ কিঠন পােশ

�তামার ��রম �য সবার বাড ়

তাই �তামাির নতূন ধারা, 
বাঁধনাক, লিুকেয় থাক

�ছেডই় রাখ দােস

আর সকেল, ভিূল পােছ
তাই রােখ না একা

িদেনর পের কােট �য িদন,
�তামাির �নই �দখা।

�তামায় ডািক নাই বা ডািক, 

যা খিুস তাই িনেয় থািক; 

�তামার খিুস �চেয় আেছ
আমার খিুসর আেশ
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১২১

সীমার মােঝ, অসীম, তিুম
বাজাও আপন সরু।

আমার মে�য �তামার �রকাশ
তাই এত মধরু।

কত বেণ� কত গে�,

কত গােন কত ছে�,

অ�প, �তামার �েপর লীলায়
জােগ �দয়-পরু।

আমার মে�য �তামার �শাভা
এমন সমুধরু।

�তামায় আমায় িমলন হেল
সকিল যায় খেুল,-

িব�বসাগর �ঢউ �খলােয় ।
উেঠ তখন �েল ।

�তামার আেলায় নাই ত ছায়া,
আমার মােঝ পায় �স কায়া,
হয় �স আমার অ��জেল

স�ুর িবধরু।
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আমার মে�য �তামার �শাভা
এমন সমুধরু।

২৭ আষাঢ ়১৩১৭
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৬৮

  স�ুর, তিুম এেসিছেল আজ �রােত 

  অ�ণ বরণ পািরজাত লেয় হােত। 
িনি�রত পরুী, পিথক িছল না পেথ, 

একা চিল �গেল �তামার �সানার রেথ, 

বােরক থািময়া, �মার বাতায়ন পােন
  �চেয়িছেল তব ক�ণ নয়নপােত। 
  স�ুর, তিুম এেসিছেল আজ �রােত।
  �বপন আমার ভেরিছল �কান গে�, 

  ঘেরর আঁধার �কঁেপিছল িক আনে�, 

  ধলূায় লটুােনা নীরব আমার বীণা 
  �বেজ উেঠিছল অনাহত িক আঘােত।
কতবার আিম �ভেবিছন ুউিঠ-উিঠ, 
আলস �যিজয়া পেথ বািহরাই ছিুট, 
উিঠন ুযখন তখন িগেয়ছ চেল
  �দখা বিুঝ আর হলনা �তামার সােথ। 
  স�ুর, তিুম এেসিছেল আজ �রােত॥
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১৭ ��য� ১৩১৭
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৬২

�স �য পােশ এেস বেসিছল
  তব ুজািগ িন। 
  িক ঘমু �তাের �পেয়িছল
  হতভািগনী! 
  এেসিছল নীরব রােত, 

  বীণাখািন িছল হােত, 

  �বপনমােঝ বািজেয় �গল 

  গভীর রািগণী।
  �জেগ �দিখ দিখন হাওয়া
  পাগল কিরয়া
  গ� তাহার �ভেস �বডা়য়
  আঁধার ভিরয়া। 
  �কন আমার রজনী যায়
  কােছ �পেয় কােছ না পায়,

  �কন �গা তার মালার পরশ
  বেুক লােগ িন।

১২ �বশাখ ১৩১৭
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৪০

�হথা   �য গান গাইেত আসা আমার
  হয়িন �স গান গাওয়া,
আেজা   �কবিল সরু সাধা, আমার
  �কবল গাইেত চাওয়া।

  আমার   লােগ নাই �স সরু, অ◌ামার
  বাঁেধ নাই �স কথা,
  �ধ ু  �রােণরই মাঝখােন আেছ
  গােনর �যাকুলতা।
  আেজা   �ফােট নাই �স ফলু, �ধু
  বেহেছ এক হাওয়া।

আিম   �দিখ নাই তার মখু, আিম
  �িন নাই তার বাণী, 
�কবল   �িন �েণ �েণ তাহার
  পােয়র �বিন খািন। 
আমার   �বােরর সমখু িদেয় �সজন
  কের আসা যাওয়া।

  �ধ ু  আসন পাতা হল আমার
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  সারািট িদন ধের,
  ঘের   হয়িন �রদীপ �বালা, তাের
  ডাকব �কমন কের!
  আিছ   পাবার আশা িনেয়, তাের
  হয়িন আমার পাওয়া।

২৭ ভা�র ১৩১৬
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৫০

�হথায় িতিন �কাল �পেতেছন
আমােদর এই ঘের

আসনিট তাঁর সািজেয় �দ ভাই
মেনর মেতা কের।

গান �গেয় আন� মেন
ঝাঁিটেয় �দ সব ধলূা

য� কের দূর কের �দ
আব��না�লা।
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জল িছিটেয় ফলু�িল রাখ
সািজখািন ভের—

আসনিট তাঁর সািজেয় �দ ভাই
মেনর মেতা কের।

িদন রজনী আেছন িতিন
আমােদব এই ঘের,

সকাল �বলায় তাঁির হািস
আেলাক �ঢেল পেড়

�যমিন �ভাের �জেগ উেঠ
নয়ন �মেল চাই

খিুস হেয় আেছন �চেয়
�দে�ত �মারা পাই।

তাঁির মেুখর �রস�তায়
সম� ঘর ভের

সকাল �বলায় তাঁির হািস
আেলাক �ঢেল পেড।়

একলা িতিন বেস থােকন
আমােদর এই ঘের

আমরা যখন অ�য �কাথাও
চিল কােজর তের।

�বােরর কােছ িতিন �মােদর
এিগেয় িদেয় যান;—

মেনর সেুখ ধাইের পেথ,
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আনে� গাই গান।
িদেনর �শেষ িফির যখন

নানান কােজর পের,
�দিখ িতিন একলা বেস

আমােদর এই ঘের।

িতিন �জেগ বেস থােকন
আমােদর এই ঘের,

আমরা যখন অেচতেন
ঘমুাই শ�যা'পের।

জগেত �কউ �দখ ্েত না পায়
লকুােনা তার বািত,

আঁচল িদেয় আডা়ল কের
�বালান সারা বািত।

ঘেুমর মে�য �বপন কতই
আনােগানা কের,

অ�কাের হােসন িতিন
আমােদর এই ঘের।

�পৗষ ১৩১৬
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সারা িনিশ ধির তারায় তারায়
অিনেমষ �চােখ নীরেব দাঁডা়য়,

প�বদেল �রাবণ ধারায়
�তামার িবরহ বােজ �হ।

সকল জীবন উদাস কিরয়া
কত গােন সেুর লািগয়া ঝিরয়া

২৬

�হির অহরহ �তামাির িবরহ
ভবুেন ভবুেন রােজ �হ।

কত �প ধের কানেন ভধূের
আকােশ সাগের সােজ �হ।

ঘের ঘের আিজ কত �বদনায়
�তামাির গভীর িবরহ ঘনায়,

কত ��রেম হায় কত বাসনায়
কত সেুখ �েখ কােজ �হ।
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�তামার িবরহ উেঠেছ ভিরয়া
আমার িবরহ মােঝ �হ।
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১০২

�হ �মার �দবতা, ভিরয়া এ �দহ �রাণ
িক অমতৃ তিুম চাহ কিরবাের পান!
  আমার নয়েন �তামার িব�ব ছিব
  �দিখয়া লইেত সাধ যায় তব কিব !
  আমার ম�ু �রবেণ নীরব রিহ
    �িনয়া লইেত চাহ আপনার গান !
  �হ �মার �দবতা, ভিরয়া এ �দহ �রাণ,
  িক অমতৃ তিুম চাহ কিরবাের পান !

    আমার িচে� �তামার সিৃ�খািন
    রিচয়া তিুলেছ িবিচ�র এক বাণী ।
  তাির সােথ �রভ ুিমিলয়া �তামার �রিত
  জাগােয় তিুলেছ আমার সকল গীিত,

  আপনাের তিুম �দিখছ মধরু রেস
  আমার মাঝাের িনেজের কিরয়া দান।
    �হ �মার �দবতা, ভিরয়া এ �দহ �রাণ
    িক অমতৃ চাহ তিুম কিরবাের পান।

১৩ আষাঢ ়১৩১৭
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১০৭

�হ �মার িচ�, প�ুয তীেথ�
  জাগের ধীের-
এই ভারেতর মহা-মানেবর
  সাগর-তীের।

  �হথায় দাঁডা়েয় � বা� বাডা়েয়
  নিম নর-�দবতাের,
  উদার ছে� পরমানে�
  ব�ন কির তাঁের।

�যান-গ�ীর এই �য ভধূর,
নদী-জপমালা-ধতৃ �রা�র,
�হথায় িন�য �হর পিব�র
    ধির�রীের,
এই ভারেতর মহামানেবর
    সাগরতীের।

�কহ নািহ জােন কার আ�বােন
    কত মানেুষর ধারা
�ব�ার ��রােত এল �কাথা হেত
    সমেু�র হল হারা।
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  �হথায় আয�, �হথা অনায�্য
  �হথায় �রািবড,় চীন,-
  শক �ন-দল পাঠান �মাগল
  এক �দেহ হল লীন।

পি�ম আিজ খিুলয়ােছ �বার
�সথা হেত সেব আেন উপহার,
িদেব আর িনেব, িমলােব িমিলেব
  যােব না িফের,
এই ভারেতর মহামানেবর
  সাগরতীের ।

রণধারা বািহ, জয়গান গািহ
  উ�াদ কলরেব
�ভিদ ম�পথ িগির-পব�ত
  যারা এেসিছল সেব,
    তারা �মার মােঝ সবাই িবরাজ
  �কহ নেহ নেহ দূর,
    আমার �শািণেত রেয়েছ �বিনেত
  তার িবিচ�র সরু।

�হ ��রবীণা, বােজা, বােজা, বােজা,
ঘণৃা কির দূের আেছ যারা আেজা,
ব� নািশেব তারাও আিসেব
  দাডা়েব িঘের,-
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এই ভারেতর মহামানেবর
  সাগরতীের ।

�হথা একিদন িবরামিবহীন
  মহা ও�ার�বিন
�দয়তে��র এেকর মে��র
  উেঠিছল রণরিণ।
  তপ�যা-বেল এেকর অনেল
  ব�ের আ�িত িদয়া
  িবেভদ ভিুলল, জাগােয় ভিুলল
  একিট িবরাট িহয়া।
�সই সাধনার �স আরাধনার
য�শালায় �খাল আিজ �বার,
�হথায় সবাের হেব িমিলবাের
  আনত িশের,-
এই ভারেতর মহামানেবর
  সাগরতীের।

�সই �হামানেল �হর আিজ �বেল
  �েখর র� িশখা,
হেব তা সিহেত মে�� দিহেত
  আেছ �স ভাে�য িলখা।
  এ �খ বহন কর �মার মন,
  �শানের এেকর ডাক।
  যত লাজ ভয় কর কর জয়
  অপমান দূের যা�।
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�ঃসহ �যথা হেয় অবসান
জ� লিভেব িক িবশাল �রাণ!
�পাহায় রজনী, জািগেছ জননী
    িবপলু নীেড,়

এই ভারেতর মহামানেবর 
    সাগরতীের।

এস �হ আয�্য, এস অনায�্য,

    িহ�ু মসুলমান।
এস এস আজ তিুম ইংরাজ,

    এস এস খ�ৃান।
      এস �রা�ণ, �িচ কির মন
          ধর হাত সবাকার,
      এস �হ পিতত, কর অপনীত
          সব অপমানভার।
মার অিভেষেক এস এস �বরা,
ম�লঘট হয়িন �য ভরা
সবার পরেশ পিব�র-করা
    তীথ�নীের
আিজ ভারেতর মহামানেবর
    সাগরতীের।

১৮ আষাঢ ়১৩১৭
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১০৯

�হ �মার �ভ�াগা �দশ যােদর কােরছ অপমান,
অপমােন হেত হেব তাহােদর সবার সমান।
  মানেুষর অিধকাের
  বি�ত কেবছ যাের,
স�ুেখ দাঁডা়েয় �রেখ তব ু�কােল দাও নাই �ান,
অপমােন হেত হেব তাহােদর সবার সমান।

মানেুষর পরেশের �রিতিদন �ঠকাইয়া দূের
ঘণৃা কিরয়াছ তিুম মানেুষর �রােণর ঠাকুের।
  িবধাতার ��রেরােষ
  �িভ�ে�র �বাের বেস
ভাগ কেব’ �খেত হেব সকেলর সােথ অ�পান।
অপমােন হেত হেব তাহােদর সবার সমান।

�তামার আসন হেত �যথায় তােদর িদেল �ঠেল
�সথায় শি�ের তব িন�ব�াসন িদেল অবেহেল ।
  চরেণ দিলত হেয়।
  ধলূায় �স যায় বেয়,

�সই িনে� �নেম এস নিহেল নািহের পির�রাণ ।
অপমােন হেত হেব আিজ �তাের সবার সমান ।
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এই ই-বই অনলাইন �র�াগার উইিকসংকলন[১] হেত �রা�। ��ব�ােসবীেদর
�বারা িনিম�ত এই ব�ভাষী িডিজটাল �র�াগার উপ�যাস, কিবতা, প�র-পি�রকা
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