হমn মেু খাপাধ ােয়র গান

গােনর কথা

হমn মেু খাপাধ ায়
aিলর কথা uেন বkuল হােস
aruেত মার কাnােত মার rudবীণার ruk িলখায়
জােগা
আকাশ মািট oi ঘুমােলা ঘুমায় রােতর তারা
আজ duজনার duিট পথ oেগা duিট িদেক গেছ বঁ েক;
আজo hদয় আমার পথ চেয় িদন গােন
আমার গােনর sরিলিপ লখা রেব
আমার জীবন যন eকিট খাতা শষ ক’িট যার পাতা
নi
আমার জীবেনর eত খুিশ eত হািস আজ কাথায়
গল
আমায় p

কের নীল ruবতারা

আিম গান শানাব eকিট আশা িনেয়
আিম ঝেড়র কােছ রেখ আমার িঠকানা
আিম যাi চেল যাi যাi চেল যাi
আিম যাের sপন দিখ স িক দেখ আমাের
আিম দূ র হেত তামােরi দেখিছ আিম মুg e চােখ
আিম হেত পািরিন আকাশ
আিমo পেথর মত হািরেয় যাব
আর কত রিহব uধু পথ চেয়
আরo ভাল হত, যিদ tuিম আর আিম
আহা k

কােলা, আঁধার কােলা, আিমo তা

আহা পথ িগেয়েছ aেনক দূ র নi বুিঝ িঠকানা তার
আহা pজাপিত সকােল আেলায় eল কখন
e িক চ লতা জােগ আমার মেন ভােলা লােগ কত
ভােলা লােগ
e ব থা িক য ব থা বােঝ িক আন জেন
ei পথ যিদ না হয় শষ হয় তেব কমন হত tuিম
বলেতা?
ei পূিণমা রাত িকu সুর িকuটা আেবশ
ei বালুকা বলায় আিম িলেখিছনু,
ei মঘলা িদেন eকলা ঘের থােক না তা মন
ei রাত তামার আমার ei চাঁদ

তামার আমার

eক গাছা রজনীগnা হােত িদেয় বললাম, চললাম।।
eখােন সবi ভাল, আেলােত িমলায় কােলা
o আকাশ pদীপ jেলা না
o আকাশ সানা সানা, e মািট সবুজ সবুজ
o duিট আঁিখ যন পাখী লােগ
o বnu, ei বkuলঝরা

াবণ রােত

o বাঁশীেত ডােক স uেনিছ য আজ
oi রাজার duলালী সীতা বনবােস যায় র
oেগা কাজলনয়না হিরণী, tuিম দাo না o du’িট আঁিখ
oেগা যা পেয়িছ সiukuেতi খুশী আমার মন
কােnা কেন মন র কােnা কেন মন
কােটনা সময় যখন আর িকuেত ---আয় খুku আয় খুku আয়।
িক দিখ পাi না ভেব গা ঐ মেঘর কােলা বরণ
ক tuিম ক tuিম আমায় ডাক, কন দূ ের থাক
ক যন গা ডেকেছ আমায়
কান eক গাঁেয়র বধুর কথা তামায় শানাi শােনা
কান পাখী ধরা িদেত চায়, aসীম আকাশ ছেড়
কানিদন বলাকারা aত দূ ের যত িক
কত রািগণীর ভু ল ভাঙােত বাঁশী ভের গেছ
কতিদন পের eেল tuিম eকu বস
কথা কেয়ানােকা, uধু শান
িখড়িক থেক িসংহduয়ার ei তামােদর পিৃ থবী
ঘুম যায় oi চাঁদ মঘপরীেদর সােথ
চিলেত চিলেত পেথ তামায় দেখ কন য থমেক
আিম দাঁিড়েয় গলাম।
চেল চেল মাঝখােন ঘাস uেঠ পােয় চলা পথ
জািননা কখন tuিম আমার চােখ sp িদেল
জীবনপুেরর পিথকের ভাi কান দেশ সািকন নাi
ঝড় uেঠেছ বাuল বাতাস
ডাগর ডাগর চােখ কন কাজল িদেল
তাের বেল িদo, স যন আেস না আমার dাের।
তামার আমার কারo মুেখ কথা নi
তামার ভু বেন মা গা eত পাপ e িক aিভশাপ
tuিম eেল aেনক িদেনর পেরর যন বৃি eল
tuিম িক য বেলা বুিঝনা
tuিম যােবi চেল আিম জানতাম

দাষ িদo না আমায় বnu, আমার কান দাষ নাi
দূ রn ঘুিণর ei লেগেছ পাক
িধতাং িধতাং বােল ক মাদেল তান তােল
িধন কেট িধন িধন কেট িধন বােজ ঝেড়র ঢাক
নীল আকােশর নীেচ ei পিৃ থবী
নীল নীল নীল, সবুেজর ছাঁয়া িকনা তা বুিঝনা
নীলামবালা ছ আনা, যা নেব তাi ছ আনা
নtuন নtuন রঙ ধেরেছ সানার পিৃ থবীেত
(o) নদীের, eকিট কথা uধাi uধু তামাের
পথ হারােবা বেলi eবার পেথ নেমিছ
পিৃ থবীটা যন eক মজার সংখ া ei পিৃ থবী
পিৃ থবীর গান আকাশ িক মেন রােখ
পেথর kািn ভু েল sহভরা কােল তব
uেল রী uেল রী uেলর মত নাম
িবিধের ei খয়া বাiব কত আর
িবuিpয়া গা আিম চেল যাi
বনতল uেল uেল ঢাকা
বnu তামার পেথর সাথীেক িচেন িনo
বেস আিছ পথ চেয় ফাguেনর গান গেয়
ভূ ত আমার পুত পtী আমার িঝ
মােগা আমরা তামার শািnিpয় শাn ছেল
মালতী

মের কের oi কানাকািন

মঘ কােলা আঁধার কােলা আর কল

য কােলা

মৗ বেন আজ মৗ জেমেছ বৗ কথা কo ডােক
মুেছ যাoয়া িদনguিল আমায় য িপu ডােক
মেনর জানালা ধের uঁিক িদেয় গেছ
যাবার আেগ িকu বেল গেল না নীরেব uধু রiেল
চেয়
যাবার আেগ িকu বেল গেল না নীরেব uধু রiেল
চেয়
য বাঁশী ভেঙ গেছ তাের কন গাiেত বল
যিদ কানিদন ঝরা বkuেলর গেn হo tuিম আনমনা,
যিদ জানেত চাo tuিম e ব থা আমার কতuku
যিদ ভাব e তা খলা নয় ভু ল স তা uruেতi।
রাম লkণ কােছ আেছ করেব বল িক?
rপ সাগের uব িদেয় কান rপসী যায়
লাজবতী নূপেু রর িরিন িঝিন িঝিন

শাn নদীিট পেট আঁকা ছিবিট, eকu হাoয়া নাi
শান বnu শান pাণহীন ei শহেরর iিতকথা
শান শান মত বাসী, শান গা সবাi, দশভূ জা
সিদন তামায় দেখিছলাম ভারেবলায়
সব কথা বলা হেলা বািক রেয় গল uধু বিলেত
সবাi চেল গেছ uধু eকিট মাধবী tuিম eখেনা তা
িঠকi uেট আছ কন?
sp জাগােনা রাত মাধুরী ছড়ায়
সুেরর আকােশ tuিম য গা uকতারা
সূয ডাবার পালা আেস যিদ আসুক, বশ তা;
হাজার বছর ধের কত নদী pাnর পিরেয় eলাম
হাঁসুলী বাঁেকর কথা বলব কাের হায়

aিলর কথা uেন বkuল হােস
কi তাহার মত tuিম
আমার কথা uেন হােসা না তা।
ধরার ধূিলেত য ফাguন আেস
কi তাহার মত tuিম
আমার কােছ কভু আস না তা?
আকাশ পাের ঐ aেনক দূ ের
যমন কের মঘ যায় গা uেড়।
যমন কের স হাoয়ায় ভােস
কi তাহার মত tuিম
আমার sেp কভু ভাস না তা।
চাঁেদর আেলায় রাত
যায় য ভের।
তাহার মত tuিম
কর না কন oেগা ধন

মাের।

যমন কের নীেড় eকিট পািখ
সাথীের কােছ তার নয় গা ডািক।
যমন কের স ভােলাবােস
কi তাহার মত tuিম
আমায় কভু o ভােলাবােসা না তা।

aruেত মার, কাnােত মার, rudবীণার rukিলখায় জােগা,
বাংলার ঘের ঘের আছ যারা মার মেতা ভাগ হত।

পথ চেলা tuিম, হাk না স পথ স ীিবহীন eকা।
ভয় নi জেনা সi পেথ tuিম বnuর পােব দখা।
আঁধােরর বুেক তামরা িনয়ত jেলা pদীেপর মেতা।
বাংলার ঘের ঘের আছ যারা মার মেতা ভাগ হত।
aruেত নয়, কাnােত নয়, rudবীণার rukিলখায় জােগা,
বাংলার ঘের ঘের আছ যারা কu নo ভাগ হত।
দূ র হেত uধু আেলয়ার মেতা ভেবছ tuিম গা যাের,
হয়েতা স আেলা জীবেন তামার দীপ jেল িদেত পাের।
sেpর নীড় বশাখী ঝেড় হয়েতা িবলীন হেব।
চলার e পেথ সi তা তামার স য় হেয় রেব।
িমথ ার কােছ সত যা িকu কখেনা হেব না নত।
বাংলার ঘের ঘের আছ যারা কu নo ভাগ হত।
aruেত নয়, কাnােত নয়, rudবীণার rukিলখায় জােগা!

আকাশ মািট oi ঘুমােলা ঘুমায় রােতর তারা --2
তেব িকেসর

িন মার মরেম হঠাৎ জাগায় সাড়া।

আকাশ মািট oi ঘুমােলা ঘুমায় রােতর তারা
তেব িকেসর

িন মার মরেম হঠাৎ জাগায় সাড়া।

িঝির িঝির বাতাস eল ঝরা পাতার বেন,
আর sােতর মত sp eল মেন।
hদয় আমার িক বা জােন oেগা বল tuিম ছাড়া।
তেব িকেসর

িন মার মরেম হঠাৎ জাগায় সাড়া।

oেগা আমার sপন দাসর বল িক বা চাo।
ছায়ার মত uঁ েয় আমায় ব থা কন পাo।
ভরা পােল তরী িকেগা বল হেব sােত হারা। ---2
তেব িকেসর

িন মার মরেম হঠাৎ জাগায় সাড়া।

jল jল তারার pদীপ oi তা িনেভ আেস।
আর জেল ভরা নয়ন আমার হােস।
eত জেনo মruপেথ তবু হারায় কন ধারা। ---2
তেব িকেসর

িন মার মরেম হঠাৎ জাগায় সাড়া।

আকাশ মািট oi ঘুমােলা ঘুমায় রােতর তারা
তেব িকেসর

িন মার মরেম হঠাৎ জাগায় সাড়া।

আজ duজনার duিট পথ oেগা
duিট িদেক গেছ বঁ েক।
তামার o পথ আেলায় ভরােনা জািন,
আমার e পথ আঁধাের আেছ য ঢেক।
সi শপেথর মালা খুেল
আমাের গছ য ভু েল।
তামােরi তবু দিখ বাের বাের
আজ uধু দূ ের থেক।
আমার e পথ আঁধাের আেছ য ঢেক।
আমার e kল ছািড়
তব িবsরেণর খয়া ভরা পােল
akেল িদেয়িছ পািড়।
আজ যতবার দীপ jািল
আেলা নয় পাi কািল।

e বদনা তবু সিহ হািস মুেখ
িনেজের লুকােয় রেখ।
আমার e পথ আঁধাের আেছ য ঢেক।

আজo hদয় আমার পথ চেয় িদন গােন।
আসেব কখন বnu আমার ei uধু ভািব মেন।
জীবন পেথ kাn িদেনর শেষ ,
কখন tuিম ডাক পাঠােব স কান aিচন দেশ।
আহা গানিটেত মার সi কথািটi শােন।
আসেব কখন বnu আমার ei uধু ভািব মেন।
sp দেখ তাi য গান আিম গাi,
রেখ িদেল tuিম তাের মরেমর মিণহাের।
aেনক বাধার aৈথ সাগর kেল,
পেলম যিদ গnরাগ আবার যন uেল।
তবু িদেনর মায়ার জাল কন স বােন।
আসেব কখন বnu আমার ei uধু ভািব মেন।

আমার গােনর sরিলিপ লখা রেব।
পাn পািখর kজন কাকিল িঘের
আগামী পিৃ থবী কান পেত tuিম শান
আিম যিদ আর নাi আিস হথা িফের।
তবু আমার গােনর sরিলিপ লখা রেব।

aশেথর ছােয় মােঠর pােn দূ ের
রাখািল বাঁশীর বেজ বেজ oঠা সুের।
আমার e গান খুঁ েজা tuিম তারi মীেড়।
আগামী পিৃ থবী কান পেত tuিম শান
আিম যিদ আর নাi আিস হথা িফের।
ঝরা পাতােদর মমর

িন মােঝ

কান পেত শান aruত সুের
মার ei গান বােজ।
পরাগ ঝরােনা sp ভরােনা বেন
মর যথায় সুর তােল মেন মেন
আমার e গান খুঁ েজা tuিম তারi মীেড়।
আগামী পিৃ থবী কান পেত tuিম শান
আিম যিদ আর নাi আিস হথা িফের।
তবু আমার গােনর sরিলিপ লখা রেব।

আমার জীবন যন eকিট খাতা
শষ ক’িট যার পাতা নi।
হয়ত িছল aেনক িকui
শষ ক’িট সi পাতােতi।
মেনর কলম তবু নােছাড়
আঁকেব িকu sিৃ তর আঁচড়।
িমেথ আশার pেলাভেন
আমায় স তা মাতােবi।

সi ছঁ ড়া খাতার পাতাguেলা
িফের পতাম যিদ,
হয়ত সাগর হত মruর বুেক
হারােনা eক নদী।
আঁধার হেয় দীেপর নীেচ
iেcটােক বাঁচাi িমেছ।
uল uিরেয়o মালািট মার
সুঁ চসুেতােত গাঁথা নi।-

আমায় p

কের নীল ruবতারা

আর কতকাল আিম র’ব িদশাহারা, র’ব িদশাহারা।
জবাব িকui তার িদেত পাির নাi uধু
পথ খুঁ েজ কেট গল e জীবন সারা, e জীবন সারা।
কারা যন ভালেবেস আেলা jেলিছল
সূেযর আেলা তাi িনেভ িগেয়িছল।
িনেজর ছায়ার িপেছ
ঘুের ঘুের মির িমেছ
eকিদন চেয় দিখ আিম tuিম হারা, আিম tuিম হারা।
আিম পথ খুঁ িজ নােকা পথ মাের খাঁেজ
মন যা বােঝ না বােঝ না বুেঝ তা বােঝ।
আমার চtur পােশ সব িকu যায় আেস
আিম uধু tuষািরত গিতহীন ধারা।

আমার জীবেনর eত খুিশ eত হািস
কাথায় গল।
uেলর বুেক সi aিলর বাঁশী
আজ কাথায় গল।
হায় spভরা সi গান
আজ কন হল aবসান।
সi duিট কথা ‘ভােলা বািস’
কাথায় গল আজ কাথায় গল।
আমার জীবেনর eত খুিশ eত হািস
কাথায় গল।
ei না পাoয়ার ব থা ভরা িতিথেত
মন আমার ভের আেছ sিৃ তেত।
হায় বাসর ভরা সi uল
হেলা কাঁটার আঘােত যন ভু ল।
সi িমলন মালার বkuলরািশ
কাথায় গল আজ কাথায় গল।
আমার জীবেনর eত খুিশ eত হািস
কাথায় গল।

আিম গান শানাব eকিট আশা িনেয়,
স গান যন তামার ভাল লােগ।
আিম রঙ ছড়াব eকিট tuিল িদেয়
স রঙ uধু তামার aনুরােগ।
আিম গান শানাব eকিট আশা িনেয়,
aেনক চাoয়ায় জািন না িক চাiলাম।
গােনর খয়া কান akেল বাiলাম।
uধু জানলাম sােত ভাসলাম, ভালবাসলাম।
আিম পথ হারাব eকিট pদীপ িনেয়
য দীপ জুেড় তামার আেলা জােগ।
আিম গান শানাব eকিট আশা িনেয়,
আমার ei তা aহ ার
হার মানা হার তামায় িদেয় পরব জেয়র হার।
আমার ei তা aহ ার।
aেনক বাঝায় ei তা uধু বুঝব
িচরজনম তামায় আিম খুঁ জব।
আিম জানলাম হার মানলাম ভালবাসলাম।
আিম ডাক পাঠাব eকিট hদয় িনেয়।
য মন িদেয় কu ডােকিন আেগ।
আিম গান শানাব eকিট আশা িনেয়----

আিম ঝেড়র কােছ রেখ গলাম আমার িঠকানা
আিম কাঁদলাম বhu হাসলাম
ei জীবেন জায়াের ভাসলাম

আিম বন ার কােছ ঘূিণর কােছ
রাখলাম িনশানা।
কখন জািন না স
tuিম আমার জীবেন eেস
যন সঘন

াবেণ pাবেন dukেল ভেস

uধু হেস ভােলােবেস
যত যতেন সাজান sp
হাল সকিল িনেমেষ ভg
আিম duবার sােত ভাসলাম তরী aজানায় িনশানা।
oেগা ঝরাপাতা
যিদ আবার কখেনা ডােকা
সi শ ামল হারােনা
sপন মেনেত রােখা
যিদ ডােকা যিদ ডােকা।
আিম আবার কাঁদেবা হাসেবা
ei জীবন জায়াের ভাসেবা
আিম বেjর কােছ মৃtu র মােঝ
রেখ যােবা িনশানা।

আিম যাi চেল যাi
যাi চেল যাi।
আমায় খুঁ েজানা tuিম।
বnu বুেঝানা ভু ল।
কাল স আেলয়া uধু

আিম স আেলায় ঝরা uল।
যাi চেল যাi
যাi চেল যাi।
যuku সুরিভ িছল
hদয় সবi তা িদল।
eবার খুঁ জেব কাঁটা
তাi ছেড় যাi চেল
আিম যাi চেল যাi
যাi চেল যাi।
িবধাতার কােছ আিম
জািন না তা িক চেয়িছ।
িহসাব রািখিন িকu
কতuku িক পেয়িছ।
শেষর লগেন তাi
িকu kমা আিম চাi।
aতীেতর িপছেন য
িছল ছায়াস ী।
আিম যাi চেল যাi
যাi চেল যাi।
আিম যাi চেল যাi
যাi চেল যাi।

আিম যাের sপন দিখ স িক দেখ আমাের
oপার হেত ভরা গােঙ ---

oপার হেত ভরা গােঙ ঢu লােগ eপাের
ঢu লােগ র ঢu লােগ র। ,
আিম যাের sপন দিখ স িক দেখ আমাের
oপার হেত ভরা গােঙ --মুখিট য তার কমল হন, কমল হন।
চাঁদ হেলা তার আরশী যন
আমার e kল e kল dukল গল rেপর জায়াের
তারi rেপর জায়াের।
আিম যাের sপন দিখ স িক দেখ আমাের
oপার হেত ভরা গােঙ --বশীকরণ জােন বুিঝ তার মুেখর হািস গা
স কiেল কথা বেজ oেঠ সাপুিড়য়ার বাঁশী গা
কiেল বেজ oেঠ সাপুিড়য়ার বাঁশী গা।
বশীকরণ জােন বুিঝ তার মুেখর হািস গা।
বন হাঁেসর পাখার মতন, পাখার মতন মতন
কাঁেপ য তার ভামরা নয়ন।
oেগা স তা িফের িদল না মন িদল যাহা র
মন িদেলম যাহাের।
আিম যাের sপন দিখ স িক দেখ আমাের
oপার হেত ভরা গােঙ ঢu লােগ eপাের
ঢu লােগ র ঢu লােগ র।
আিম যাের sপন দিখ স িক দেখ আমাের
oপার হেত ভরা গােঙ ----

আিম দূ র হেত তামােরi দেখিছ
আর মুg e চােখ চেয় থেকিছ।
বােজ িকি িন িরিনিঝিন
তামাের য িচিন িচিন
মেন মেন কত ছিব eঁেকিছ।
িছল ভােব ভরা duিট আঁিখ চ ল
tuিম বাতােস uড়ােল ভীru a ল
ঐ rেপর মাধুরী মার স েয় রেখিছ।
দূ র হেত তামাের দেখিছ
আর মুg e চােখ চেয় থেকিছ।
কstuরী মৃগ tuিম,
যন কstuরী মৃগ tuিম -আপন গn ঢেল
e hদয় uঁ েয় গেল
স মায়ায় আপনাের ঢেকিছ।
ঐ কেপােল দেখিছ লাল পd
য দল মেল uেটেছ স সদ ।
আিম

মেরর gu েন তামােরi ডেকিছ।

দূ র হেত তামাের দেখিছ
আর মুg e চােখ চেয় থেকিছ।

আিম হেত পািরিন আকাশ
tuিম িদন শেষ
আেলার আেবশ িনেয় চাঁদ হেল।

বন ছােয় duেলিছল uল
পরােগর রাঙা রােগ
ভেরিছল মন।
মধুকর eেসিছল
িনেয় মধুমন।
আজ uধু আেসিন বাতাস
tuিম duেল duেল
রেঙর পরশ িনেয় uল হেল।
আিম হেত পািরিন বাতাস।
uল বেল আিম আজ
সুরিভ িদলাম।
পািখ বেল আিম আজ
গান গেয় যাi।
মন বেল রেঙর আেগ
ভের িদেত চাi।
যিদ uধু আেস গা বাতাস।
আজ aনুরােগ
মেনর কথািট uেট uল হেলা।
আিম হেত পািরিন বাতাস।

আিমo পেথর মত হািরেয় যাব।
আিমo নদীর মত আসেবা না িফের আর
আসেবা না িফের কানিদন।
আিমo িদেনর মত uিরেয় যাব।
আসেবা না িফের আর আসেবা না িফের কানিদন।

মন আমার বাঁধেলা বাসা ব াথার আকােশ
পাতা ঝড়া িদেনর মােঝ মঘলা বাতােস।
আিমo ছায়ার মত িমিলেয় যাব।
আসেবা না িফের আর আসেবা না িফের কানিদন।
যাবার পেথ পিথক যখন িপছন িফের চায়
ফেল আসা িদনেক দেখ মন য ভে

যায়।

চােখর আেলা িনভেলা যখন মেনর আেলা jেল
eকলা eেসিছ আিম eকলা যাব চেল।
আিমo সুেখর মত uিরেয় যাব।
আসেবা না িফের আর আসেবা না িফের কানিদন।

আর কত রিহব uধু পথ চেয়
আমার আকাশ হয় না তা নীল
মেঘ মেঘ রয় ছেয়
আর কত রিহব uধু পথ চেয়।
বkuেলর মুkuেল নi কােনা guনguন
মাধবীর sেp আেস না তা ফাlguন
িকেসর আশায় তবু জেগ রi
বদনারi গান গেয়।
আর কত রিহব uধু পথ চেয়।
হািস ভু েল আর কত কাঁিদ
বালুচের িমেছ ঘর বাঁিধ।
aবেহলা পেয় আিম আঁিখ-জেল িসk
aসহায় ei আিম কত যন িরk।

ঝেড়র আঘােত হাল ভে

যায়

খয়া তবু যাi বেয়।
আর কত রিহব uধু পথ চেয়
আমার আকাশ হয় না তা নীল
মেঘ মেঘ রয় ছেয়
আর কত রিহব uধু পথ চেয়।
বkuেলর মুkuেল নi কােনা guনguন
মাধবীর sেp আেস না তা ফাlguন
িকেসর আশায় তবু জেগ রi
বদনারi গান গেয়।
আর কত রিহব uধু পথ চেয়।
হািস ভু েল আর কত কাঁিদ
বালুচের িমেছ ঘর বাঁিধ।
aবেহলা পেয় আিম আঁিখ-জেল িসk
aসহায় ei আিম কত যন িরk।
ঝেড়র আঘােত হাল ভে

যায়

খয়া তবু যাi বেয়।

আরo ভাল হত, যিদ tuিম আর আিম
পাশাপািশ বেস কািটেয় িদতাম মারা িকuটা সময়।
কত ভাল হত, যিদ তামােত আমােত
চােখ চােখ চেয়, কািটেয় িদতাম মারা িকuটা সময়।
kিত হত না িক, যিদ সব ফেল রেখ
aবসর িকu kuিড়েয় িনতাম মারা কােজর মােঝেত খুঁ েজ খুঁ েজ।

কত ভাল হত, যিদ তামােত আমােত
চােখ চােখ চেয়, কািটেয় িদতাম মারা িকuটা সময়।
ei পিরচয় িদত জিড়েয় জিড়েয় বঁ েধ তামােক আমােক,
e মািট তীথ কের যতাম সািজেয় িদেয় আেলা হািস গােন তামােত আমােত।
পেথ যেত যেত, যিদ থমেক থেম
aকারেণ বেস িনিবড় শীতল ছায়া দেখ aসমেয় কাছাকািছ।
আরo ভাল হত, যিদ tuিম আর আিম
পাশাপািশ বেস কািটেয় িদতাম মারা িকuটা সময়।

আহা k

কােলা, আঁধার কােলা,

আিমo তা কােলা সখী,
তেব কন আমায় ভালবাসেল না।
ভালেবেস মরণ ভাল,
আিমo তা মিরেত চাi,
তেব কন আমায় ভালবাসেল না।
তামার চােখ মঘ কিরেল,
আমার চােখ আেস জল।
eমন সুেখর যntণা হ কাথায় গেল পাব বল।
সুেখ কঁ েদ মিরেত চাi তেব
কন সুেখর ফাঁেদ বাঁধেল না।
আহা k

কােলা, আঁধার কােলা।

আিমo তা কােলা সখী,
তেব কন আমায় ভালবাসেল না।

িপরীিতর িবেষ যিদ কল

িমিশয়া যায়,

চােখর জেলর মুkuতা হ তখনi ঝিরেত চায়,
স রতেন tuেল সখী তেব কন তারi মালা গাঁথেল না।
আহা k

কােলা, আঁধার কােলা,

আিমo তা কােলা সখী,
তেব কন আমায় ভালবাসেল না।
ভালেবেস মরণ ভাল,
আিমo তা মিরেত চাi,
তেব কন আমায় ভালবাসেল না।

আহা পথ িগেয়েছ aেনক দূ র নi বুিঝ িঠকানা তার।
আজ eখােন, কাল সখােন, নi duিনয়ার ঘর আমার।
পথ িগেয়েছ aেনক দূ র।
চড়িক বাজীর মত ভােগ র ঘুরঘুর ঘুর চাকা ঘুরেছ।
শূেন র ঘের গেছ আটেক চাকা তাi আমার কপালটা পুড়েছ।
আজ বােদ কাল িক হেব হারা নi খবর ভাi জানা তার।
পথ িগেয়েছ aেনক দূ র নi বুিঝ িঠকানা তার।
আজ eখােন, কাল সখােন, নi duিনয়ার ঘর আমার।
পথ িগেয়েছ aেনক দূ র।
চলিত গাড়ীর হেব চলেত চটপট পাততািড় guিটেয়।
বাঁধিব য ঘর tui সািধ িক ভাi র spguেলা তার লুিটেয়।
ei জীবেনর পাশা খলায় ক জেত ক মােন হার।
পথ িগেয়েছ aেনক দূ র নi বুিঝ িঠকানা তার।
আজ eখােন, কাল সখােন, নi duিনয়ার ঘর আমার।
পথ িগেয়েছ aেনক দূ র।

আহা pজাপিত সকােল আেলায় eল কখন।
ঝলমল রােদ িঝলিমল কের পাখনা।
eত pজাপিত আমার বাগােন eল যখন।
রােসর রেসর িবলােস খািনক থাক না।
আহা pজাপিত সকােল আেলায় eল কখন।
আেছ pসাধন কশর কশের রাঙা আবীর।
দাল দাল খলা খলেব, খলেব uেলরা ভাবেছ।
আহা eত িদেন মেন পেড় গল মধুেলাভীর।
িঝলিমল পাখা eক ঝাঁক তাi নামেছ।
আহা pজাপিত সকােল আেলায় eল কখন।
সাড়া পেড় গেছ uেলর পাড়ায় কানাকািন।
চ ল পাখা ক কােক, ক কােক কাথায় খুঁ জেব।
হেব লুেকাcuির রেব না আড়াল জানাজািন।
eক সকােলi মন িদেয় মন বুঝেব।
আহা pজাপিত সকােল আেলায় eল কখন।
ঝলমল রােদ িঝলিমল কের পাখনা।
eত pজাপিত আমার বাগােন eল যখন।
রােসর রেসর িবলােস খািনক থাক না।

e িক চ লতা
জােগ আমার মেন
ভােলা লােগ, কত ভােলা লােগ।

ei তা pথম dার খুেল
uেট আিম eেসিছ।
uেল uেল oi হািস দেখ
আিমo য হেসিছ।
তারা ভরা ei রাত
আিম দিখিন কখেনা আেগ।
ভােলা লােগ, কত ভােলা লােগ।
oেগা বাঁশী শান
আজ বুেক সুর ভের দাo।
আমার আনn আজ
tuিম uধু জেন নাo।
িকu নi তবু আিছ আিম
আজ যন মেনিছ।
ভােলা লাগা oেগা কাের বেল
ei তা pথম জেনিছ।
ভের গিছ আিম আজ
ei মায়া ভরা aনুরােগ।
ভােলা লােগ, কত ভােলা লােগ।
e িক চ লতা
জােগ আমার মেন
ভােলা লােগ, কত ভােলা লােগ।

e ব থা িক য ব থা বােঝ িক আন জেন,
সজনী আিম বুিঝ মেরিছ মেন মেন।
eেক তা ফাguন মাস, দাruণ e সময়।
লেগেছ িবষম চাট িক জািন িক হয়।
aে

চাট পেল স ব থা সারাবার

হাজার রকেমর oষিধ আেছ তার।
মরেম চাট পেল সাের না e জীবেন।
সজনী আিম বুিঝ মেরিছ মেন মেন।
eক তা ফাguন মাস, দাruণ e সময়।
লেগেছ িবষম চাট িক জািন িক হয়।
বাতােস বাঁশী বােজ, কবলi ডােক হায়
িশকিল কাটা মন লুিকেয় যেত চায়।
e চাট পেয় রাধা, মেরেছ বৃnাবেন।
সজনী আিম বুিঝ মেরিছ মেন মেন।
eক তা ফাguন মাস, দাruণ e সময়।
লেগেছ িবষম চাট িক জািন িক হয়।

ei পথ যিদ না হয় শষ হয়
তেব কমন হেতা tuিম বল তা?
আর পিৃ থবীটা sেpর দশ হয়
তেব কমন হেতা tuিম বল তা?
কান রাখােলর ঐ ঘর ছাড়া বাঁশীেত
সবুেজর ঐ দাল দাল হািসেত
মন আমার িমেশ গেল বশ হয়;
যিদ পিৃ থবীটা sেpর দশ হয় -তেব কমন হেতা tuিম বল তা?
নীল আকােশ ঐ দূ র সীমা ছািড়েয় সবুেজ
ei গান যন যায় আজ হািরেয়
pােণ যিদ e গােনর রশ রয়
যিদ পিৃ থবীটা sেpর দশ হয়
তেব কমন হেতা tuিম বল তা?

ei পূিণমা রাত িকu সুর িকuটা আেবশ। ---2
eিক uru না শষ।
ei পূিণমা রাত িকu সুর িকuটা আেবশ।
কন জািন না য, মন আজ বাঁশী হেয় বােজ। ---2
ভু েল যেত চাi, তবু থােক কন রশ।
ei পূিণমা রাত িকu সুর িকuটা আেবশ।
বাঝােনার

নi কান ভাষা,

ভু লেক য ভু েলi ভালবাসা।
বাঝােনার

নi কান ভাষা।

সবi ভাল লােগ তবু ফাguেন

াবণ িক জােগ। ---2

ভের মঘছায় যন নয়ন িনেমষ।
ei পূিণমা রাত িকu সুর িকuটা আেবশ।
eিক uru না শষ।
ei পূিণমা রাত িকu সুর িকuটা আেবশ।

ei বালুকা বলায় আিম িলেখিছনু,
eকিট স নাম আিম িলেখিছনু;
আজ সাগেরর ঢu িদেয় তাের যন মুিছয়া িদলাম।
কন তবু বাের বাের ভু েল যাi -আজ মার িকu নাi;
ভু েলর ei বালুচের
য বাসর বাঁধা হল
জািন তার নi কানo দাম।
আজ সাগেরর ঢu িদেয় তের যন মুিছয়া িদলাম।
সাগেরর কত rপ দেখিছ
কখনo শাn rেপ কখনo aশাn স
আিম uধু চেয় চেয় থেকিছ।
মেন হয় eেতা নয় বালুচর
আশা তাi বাঁেধ ঘর;
দাঁড়ায় eকলা uধু ঢu আর ঢuguিল
e গানার নi য িবরাম।
আজ সব িকu িদেয় আিম জািন নােতা িক য িনলাম।

ei মঘলা িদেন eকলা
ঘের থােক না তা মন
কােছ যােবা, কেব পােবা
oেগা তামার িনমntণ।
যুিথ বেন oi হাoয়া
কের uধু আসা যাoয়া।

হায় হায়ের িদন যায় র
ভের আঁধাের ভু বন।
কােছ যােবা, কেব পােবা
oেগা তামার িনমntণ।
uধু ঝের ঝর ঝর
আজ বাির সারা িদন।
আজ যন মেঘ মেঘ
হল মন য uদাসীন।
আজ আিম kেণ kেণ
িক য ভািব আনমেন
tuিম আসেব oেগা হাসেব
কেব হেব স িমলন।
কােছ যােবা, কেব পােবা
oেগা তামার িনমntণ।

ei রাত তামার আমার
oi চাঁদ তামার আমার,
uধু duজেনর।
ei রাত uধু য গােনর
ei kণ e duিট pােণর
kuhu kuজেনর।
ei রাত তামার আমার….

tuিম আেছা আিম আিছ তাi,
aনুভেব তামাের য পাi,
uধু duজেনর।
ei রাত তামার আমার
oi চাঁদ তামার আমার,
uধু duজেনর।

eক গাছা রজনীগnা হােত িদেয় বললাম, চললাম।
বশ িকu সময় তা থাকলাm, ডাকলাম, মন রাখলাম ---2
দখলাম du’িট চােখ বৃি , বৃি

ভজা দৃি ।

মেন কর আিম eক মৃত কােনা জানািক
সারারাত আেলা িদেয় jললাম।
eখােনi সব িকu শষ নয় বশ নয় যিদ মেন হয় 2--িলেখ িনo গেlর শষটা, থাk না তবু রশটা।
দেখা না গা চেয় tuিম আনমনা চরেণ
কাn uল ভু ল কের দললাম।

eখােন সবi ভাল, আেলােত িমলায় কােলা
ভালবাসার চশমা িদেয় দখেত যিদ পাo।

eত য ঝগড়াঝািট, হা huতাশ কাnাকািট
িমিটেয় িদেয় হািস মুেখ বুেক টেন নাo।
uেলর বুেক িমি হািস দখেত কন চাo না।
নi eখােন িহেসব িনেকশ নi তা দনা পাoনা।
eখােন hদয় মােঝ pেমরi মnt বােজ,
সi সুেররi আনেn আজ জীবন ভের দাo।
eখােন সবi ভাল, আেলােত িমলায় কােলা
ভালবাসার চশমা িদেয় দখেত যিদ পাo।
eত য ঝগড়াঝািট, হা huতাশ কাnাকািট
িমিটেয় িদেয় হািস মুেখ বুেক টেন নাo।
eখােন সবাi হােস duঃখ কারo সয় না।
পেররi সুেখ হথায় মন তা কােলা হয় না।
তাi না। ----eখােন uমুর পাখী বেল যায় oi তা ডািক।
আমােদরi মত সবাi pেমরi গান গা।
eখােন সবi ভাল, আেলােত িমলায় কােলা
ভালবাসার চশমা িদেয় দখেত যিদ পাo।
eত য ঝগড়াঝািট, হা huতাশ কাnাকািট
িমিটেয় িদেয় হািস মুেখ বুেক টেন নাo।

o আকাশ pদীপ jেলা না
o বাতাস আঁিখ মেলা না
আমার িpয়া লjা পেত পাের
আহা, কােছ eেসo িফের যেত পাের।

তার সময় হল আমায় মালা দবার।
স য pােণর সুের গান শানােব eবার।
সi সুেরেত ঝণা tuিম চরণ ফেলা না।
o আকাশ pদীপ jেলা না।
o পলাশ িফের চেয়া না
o কািকল tuিম গেয়া না
লাজুকলতা হয়েতা গা লাজ পােব
তার মুেখর কথা মুেখi রেয় যােব।
তার aেনক ভীru sp জােগ আশায়
তাহা hদয় মােঝ সুেরর খয়া ভাসায়
দাহাi বkuল ছেn তাহার dnd jেলা না
o আকাশ pদীপ jেলা না।

o আকাশ সানা সানা, e মািট সবুজ সবুজ
নtuন রেঙর ছাঁয়ায় hদয় রেঙেছ,
আেলার জায়াের খুিশর বাঁধ ভেঙেছ।
ei আিছ ei নi আিম যন পািখ মিল পাখনা
সীমানার সীমা ছেড় যাi দূ র pােn,
নীড় eকা পেড় থাk থাk না।
o সকাল আেলা আেলা, e িশিশর ঝলমল।
নtuন রেঙর ছাঁয়ায় hদয় রেঙেছ,
আেলার জায়াের খুিশর বাঁধ ভেঙেছ।

যায় যিদ যায় যাক ei মন হািরেয়i যাক না
িনেষেধর বাধা নi oi নীল শূেন র সব সীমা ছািড়েয়i যাক না।
e বাতাস খুিশ খুিশ, o পলাশ হািস হািস
নtuন রেঙর ছাঁয়ায় hদয় রেঙেছ,
আেলার জায়াের খুিশর বাঁধ ভেঙেছ।
o আকাশ সানা সানা, e মািট সবুজ সবুজ
নtuন রেঙর ছাঁয়ায় hদয় রেঙেছ,
আেলার জায়াের খুিশর বাঁধ ভেঙেছ।

o duিট আঁিখ যন পাখী লােগ।
o duিট আঁিখ যন পাখী লােগ।
ভােরর আকাশ দেখ নীড় ফেল uেড় যেত চায়।
িক জািন মেন িক য রাগ লােগ,
নয়েন নয়ন রেখ শতবার মের যেত চায়।
o duিট আঁিখ যন পাখী লােগ।
তারা uধু ভু ল কের সানার খাঁচায় যারা, o পাখীেক ধের িনেত চায়। ---2
আকােশর আিঙনায় য পাখী বঁ েধেছ বাসা, ---2
স পাখী তা থােক না খাঁচায়।
ভােরর আকাশ দেখ নীড় ফেল uেড় যেত চায়।
o duিট আঁিখ যন পাখী লােগ।
মেনর duয়ার িদেয় আেলা থেক আরo আেলা ছায়া থেক aেনক ছায়ায় ---2
o duিট নয়ন পাখী বhu যুগ থেক যন, ---2
বাের বাের ডেকেছ আমায়।
নয়েন নয়ন রেখ শতবার মের যেত চায়।
o duিট আঁিখ যন পাখী লােগ।

o duিট আঁিখ যন পাখী লােগ।

o বnu,
ei বkuলঝরা

াবণ রােত বলব ভািব কাের,

য কথািট চােখর জেল ভােস বাের বাের।
হয় না বলা যায় য রািত pহর guেণ guেণ।
pভাত হল eমিন কেরi আশারi জাল বুেন।
যাবার বলায় বলব বেলা সi কথািট কাের?
o বnu,
aেনক িদেনর sp aেনক aru হেয় ঝের
জািন িক স uধু oেগা স য তারi তের।
asরিবর sণেলখায় রয় য কথা লখা,
সাঁেঝর আঁধার নামেল পের রয় িক গা তার রখা?
রােতর িনuম লg eেল হারায় asপাের।
o বnu,
ei বkuলঝরা

াবণ রােত বলব ভািব কাের,

য কথািট চােখর জেল ভােস বাের বাের।
o বnu,

o বাঁশীেত ডােক স uেনিছ য আজ
মার পরান কািড়েত চায় স রাখালরাজ।
o বাঁশীেত ডােক স uেনিছ য আজ
মার পরান কািড়েত চায় স রাখালরাজ।
তার কােছ যেত যিদ কাঁটা বঁ েধ পায়
যিদ শাuড়ী ননদী মুেখ কািল িদেত যায়
তার কােছ যিদ কাঁটা বঁ েধ পায়
যিদ শাuিড় ননদী মুেখ কািল িদেত যায়
তবু িনকেট যাiব তার না মােন সমাজ।
মার পরান কািড়েত চায় স রাখালরাজ।
o বাঁশীেত ডােক স uেনিছ য আজ
মার পরান কািড়েত চায় স রাখালরাজ।
যাক kuল যাক মান kিত নািহ তায়
e পাড়া পরান আিম সঁ িপব পায়।
যাক kuল যাক মান kিত নািহ তায়
e পাড়া পরান আিম সঁ িপব পায়।
িমটাiেত সাধ িমেছ মািন লাকলাজ কন মািন লাকলাজ।
িমটাiেত সাধ িমেছ মািন লাকলাজ

মার পরান কািড়েত চায় স রাখালরাজ।
o বাঁশীেত ডােক স uেনিছ য আজ
মার পরান কািড়েত চায় স রাখালরাজ।
o বাঁশীেত ডােক স uেনিছ য আজ
মার পরান কািড়েত চায় স রাখালরাজ।

oi রাজার duলালী সীতা
বনবােস যায় র বনবােস যায়।
সানার pিতমা ক গা
aকােল ভাসায় র aকােল ভাসায়।
রাজপুরী aেযাধ া আজ িদবেস হেলা আঁধার
িদবেস হেলা আঁধার।
পুরবাসী আঁিখজল রািখেত পাের না আর
রািখেত পাের না আর।
শত সুখ sিৃ ত বেল দব না িবদায় র। -----2
সতী িশেরামিণ সীতা বনবােস যায়।
সানার pিতমা ক গা
aকােল ভাসায় র aকােল ভাসায়।
oi রাজার duলালী সীতা
বনবােস যায় র বনবােস যায়।
ীরােমর du নয়ন শূন

হের িtভু বন।

pিতমা গিড়য়া আিজ িনজ হােত িবসজন।
রঘুkuল পূিণমা সহসা পাহায় র।----2

রাঘব দিয়তা সীতা বনবােস যায়।
সানার pিতমা ক গা
aকােল ভাসায় র aকােল ভাসায়।
oi রাজার duলালী সীতা
বনবােস যায় র বনবােস যায়।

oেগা কাজলনয়না হিরণী, tuিম দাo না o du’িট আঁিখ।
oেগা গালাপ পাপিড় মেলা না, তার aধের তামােক রািখ।
oেগা কা নবণা চmক ম রী কেরা তােক চmকবণা।
eেসা ucল ঝণা aকারণ ulােস হািস হেয় তার ঝের’ পড়্ না।
oেগা িনিবড় পু

মঘ িদগn হেত eেসা মঘকােলা kunল দলনা।

eেসা aপrপ চিndমা পূিণমা জাছনা ঝর না আনেন তার ঝর না।
oেগা মযূর পখম তােলা না, তার লjা তামােত ঢািক।
oেগা ku

কািকল eেসা প ম সুর িদেয় কািকলকnী তােক কর না।

eেসা aশাn সমীরণ দাo দাল দাo ছেn ছেn তােক ধর না।
oেগা যৗবনবন া লীলািয়ত রে

কানায় কানায় তােক ভর না।

eেসা aনn জগেতর যত rপ লাবিণ তার rেপ সাধ কের মর না।
eেসা আমার মেনর মাধুরী, তার sp তামােত আঁিক।

oেগা যা পেয়িছ সiukuেতi খুশী আমার মন।
কন eকলা বেস িহেসব কেষ িনেজের আর কাঁদাi aকারণ।
oেগা যা পেয়িছ সiukuেতi খুশী আমার মন।
চt বলায় ঝরা পাতার কাnা যখন uিন,
কন যাi গা ভু েল জীবেন মার িছল য ফাlguনী।
চt বলায় ঝরা পাতার কাnা যখন uিন,
কন যাi গা ভু েল জীবেন মার িছল য ফাlguনী।
হািস আমার চােখর জেল িমেছi কন দব িবসজন।
oেগা যা পেয়িছ সiukuেতi খুশী আমার মন।
ঘট ভিরেত িপছল ঘােট না আেস কu যিদ।
তবু চলার পেথ যায় িক থেম নদীঘােট না আেস কu যিদ। ,
িনেভ যাoয়া pদীেপ মার নাi বা পলাম আেলা।
আেসi যিদ আঁধার িঘের সi তা তবু ভােলা।
আিম ভাগ বেলi নব মেন িচরিদনi ব থার আিল ন।
oেগা যা পেয়িছ সiukuেতi খুশী আমার মন।

কােnা কেন মন র কােnা কেন মন র।
আঁধার আেলার ei য খলা ei তা জীবন র।
কােnা কেন মন র।
সূরিয আেছ চাnা আেছ kuসুেমেত ভামরা নােচ
gী

আেছ, ফাguন আেছ, আেছ র

াবণ।

সবi তা জান র তবু কােnা কেন কােnা কেন

কােnা কেন মন র কােnা কেন মন।
কাnা আেছ, আেছ হািস, চােখ আেছ শ ােমর বাঁশী
চােখর মােঝ আেছ oের কাশী বৃnাবন।
সবi তা জান র তবু কােnা কেন কােnা কেন
কােnা কেন মন র কােnা কেন মন।
কােnা কেন মন র কােnা কেন মন র।
কােnা কেন মন র কােnা কেন মন র।
আঁধার আেলার ei য খলা ei তা জীবন র।
কােnা কেন মন র।

কােটনা সময় যখন আর িকuেত
বnuর টিলেফােন মন বেস না।
জানালার gীলটােত ঠকাi মাথা
মেন হয় বাবার মত কu বেল না
আয় খুku আয় খুku আয়।----2
আয়ের আমার সােথ গান গেয় যা
নtuন নtuন সুর ন িশেখ ন
িকui যখন ভাল লাগেব না তার
িপয়ােনায় বেস tui বাজািব র
আয় খুku আয় খুku আয়।
িসেনমা যখন চােখ jালা ধরায়
গরম কিফর মজা জুিড়েয় যায়।
কিবতার বiguেলা uঁ েড় ফিল

মেন হয় বাবা যিদ বলেতা আমায়
আয় খুku আয় খুku আয়……2
আয়ের আমার সােথ আয় eখনi
কাথাo ঘুের আিস শহর ছেড়।
ছেলেবলার মত বায়না কের
কাজ থেক ন না tui আমায় কেড়
আয় খুku আয় খুku আয় ….. 2
দাকােন যখন আিস সাজেবা বেল
খাঁপাটা বঁ েধ িনi ঠা া হাoয়ায়।
আরিশেত যখনi চাখ পেড় যায়
মেন হয় বাবা যন বলেছ আমায়
আয় খুku আয় খুku আয়….. 2
আয়ের আমার কােছ আয় মামিন
সবার আেগ আিম দিখ তােক।
দিখ কমন খাঁপা বঁ েধিছস tui
কমন কাজল িদিল কােলা চােখ।
আয় খুku আয় খুku আয়……2
ছেলেবলার িদন ফেল eেস
সবাi আমার মত বড় হেয় যায়।
জািননা কজেন আমার মতন
িমি

স িপu ডাক uনেত য পায়।

আয় খুku আয় খুku আয়…2
আয়ের আমার পােশ আয় মামিন
e হাতটা ভাল কের ধর eখিন।
হারােনা সিদেন চল চেল যাi
ছা

বলা তার িফিরেয় আিন।

আয় খুku আয় খুku আয় …2

িক দিখ পাiনা ভেব গা oi মেঘর কােলা বরণ
নািক তামার duিট কাজল কােলা নয়ন।
িক ভােলা পাiনা ভেব গা oi ঝণাধারার চলন
নািক তামার duিট নূপর
ু বাজা চরণ।
দূ ের oi নীল আকােশ লk তারা jালা।
কােছ ei নীলাmরী cuমিক জির ঢালা।
aপrপ চndকলা, না তামার চndহােরর গড়ন।
িক দিখ পাiনা ভেব গা oi মেঘর কােলা বরণ
নািক তামার duিট কাজল কােলা নয়ন।
তামার kuমkuম লাল িটপ নািক বেনর দাপািট
pজাপিতর পাখা নািক তামার খাঁপািট।
দূ ের oi দিখন হাoয়া ছেn বাজায় বাঁশী।
কােছ ei তামার মুেখর িমি মধুর হািস।
পাখীেদর ভালবাসা না তামার ভালবাসার sপন।
িক দিখ পাiনা ভেব গা oi মেঘর কােলা বরণ
নািক তামার duিট কাজল কােলা নয়ন।
িক ভােলা পাiনা ভেব গা oi ঝণাধারার চলন
নািক তামার duিট নূপর
ু বাজা চরণ।

কন দূ ের থাক

ক tuিম ক tuিম আমায় ডাক, কন দূ ের থাক
uধু আড়াল রাখ।
ক tuিম ক tuিম আমায় ডাক, কন দূ ের থাক।
মেন হয় তবু বাের বাের ei বুিঝ eেল মার dাের।---2
স মধুর sp ভেঙা নােকা।
কন দূ ের থাক uধু আড়াল রাখ
ক tuিম ক tuিম আমায় ডাক, কন দূ ের থাক।
ভােব মাধবী সুরিভ তার িবলােয়, যােব মধুেপর সুের সুের িমলােয়।---2
তামারi ধয়ােন kেণ kেণ, কত কথা জােগ মার মেন।---2
চােখ মার ফাguেনর ছিবিট আঁক।
কন দূ ের থাক, uধু আড়াল রাখ।
ক tuিম ক tuিম আমায় ডাক, কন দূ ের থাক।

ক যন গা ডেকেছ আমায়
মােন না নয়ন কন
িফের িফের চায়।
মরমীয়া…মরমীয়া… কন
লােগ না য ভােলা লােগ না---2
ফাguন কন ভােলা লােগ না।---2
ফাguন আguন লােগ
মন কােনা কােজ লােগ না।
িক কিরেত িক য হেয় যায়।
দরদীয়া…বেলা…দরদীয়া…বেলা বেলা
দরদীয়া বেলা বেলা বেলা বেলা
স িক eেলা, স িক eেলা না।----2
eেলা না কন বােঝ না য মন।----2

মন যিদ বােঝ তবু
e নয়ন কন বােঝ না…হায়।----2
পথ পােন চেয় িদন যায়।
মােন না নয়ন কন
িফের িফের চায়।

কান eক গাঁেয়র বধুর কথা তামায় শানাi শােনা।
rপকথা নয় স নয়।
জীবেনর মধুমােসর kuসুম িছঁ েড় গাঁথা মালা
িশিশর ভজা কািহনী শানাi শােনা।
eকuখািন শ ামল ঘরা kuিটের তার sp শত শত
দখা িদত ধােনর শীেষর iশারােত।
িদবা শেষ িকষাণ যখন আসেতা িফের
িঘ মu-মu আম কাঁঠােলর িপঁ িড়িটেত বসেতা তখন
সবখািন মন uজাড় কের িদত তাের িকষাণী।
সi কািহনী শানাi শােনা।
ঘুঘ ু ডাকা ছায়ায় ঢাকা gামখািন কান মায়া ভের
াnজেন হাতছািনেত ডাকত কােছ আদর কের সাহাগ ভের।
নীল শালুেক দালন িদেয় রঙ ফানুেস ভেস।
ঘুমপরী স ঘুম পাড়াত eেস কখন যাdu কের।
ভামরা যত guনguিনেয় ফাটা uেলর পােশ।
আকােশ বাতােস সথায় িছল পাকা ধােনর বােস বােস সবার িনমntণ।

সখােন বােরামােস তেরা পাবণ আষাঢ়

াবণ িক বশােখ।

গাঁেয়র বধুর শাঁেখর ডােক লkী eেস ভের িদত
গালা সবার ঘের ঘের হায়ের কখন
eল শমন aনাহােরর বেশেত সi কািহনী শানাi শােনা।
ডািকনী যািগনী eল শত নািগনী
eল িপশােচরা eলের শত পােক বাঁিধয়া
নােচ তাথা তািথয়া নােচ তাথা তািথয়া নােচের নােচ র।
kuিটেলর মেnt শাষেণর যেnt
গল pাণ শতpাণ গল র।
মায়ার kuিটের িনল রস লুিটের মruর রসনা eেলা র।
হায় সi মায়া ঘরা সn া ডেক যত কত িনিশগnা।
হায় বধু সুnরী কাথায় তামার সi মধুর জীবন মধুছnা।
হায় সi সানাভরা pাnর, সানািল sপনভরা anর।
হায় সi িকষােণর িকষাণীর জীবেনর ব থার পাষাণ আিম বিহ র।
আজo যিদ tuিম কােনা গাঁেয় দেখা ভাঙা kuিটেরর সাির।
জেনা সiখােন স গাঁেয়র বধুর আশা sপেনর সমািধ।

কান পাখী ধরা িদেত চায়,
aসীম আকাশ ফেল সানার খাঁচায়
tuিম তার নাম বেল দাo, দাo, দাo।
কান পাখী ধরা িদেত চায়,
aসীম আকাশ ফেল সানার খাঁচায়

tuিম তার নাম বেল দাo, দাo, দাo।
আমার পথিট দূ ের aজানা আঁধাের িমেশ যায়,
ভু ল নােম িপu থেক ক জােন ক ডেকেছ আমায়।
আমার পথিট দূ ের aজানা আঁধাের িমেশ যায়,
ভু ল নােম িপu থেক ক জােন ক ডেকেছ আমায়।
য ডাক িশকল হেয় বঁ েধ িনেত চায়।
tuিম তার নাম বেল দাo, দাo, দাo।
কান পাখী ধরা িদেত চায়,
aসীম আকাশ ফেল সানার খাঁচায়
tuিম তার নাম বেল দাo, দাo, দাo।
কান পাখী ধরা িদেত চায়,
যিদ দূ েরর ডােকর মত aিত কােছ,
পুেরান িচিঠর কােণ

দখ কারo নাম লখা আেছ।

তার sিৃ তর পরশuku রেখ গেছ,
হারােনা িদেনর মােঝ দেখা তার নীড় বাঁধা আেছ।
পেয়িছ aেনক িকu তবুo আরo িক মন চায়
পেথর পােথয় বুিঝ আরo িকu বাকী থেক যায়।
য গান চােখর কােল বাঁধ ভেঙ দয়
tuিম তার নাম বেল দাo, দাo, দাo।
কান পাখী ধরা িদেত চায়,
aসীম আকাশ ফেল সানার খাঁচায়
tuিম তার নাম বেল দাo, দাo।
কান পাখী ধরা িদেত চায়,

কানিদন বলাকারা aত দূ ের যত িক oi আকাশ না ডাকেল।
তাi বিল কান বাঁশী সুর খুঁ েজ পত িক কারo নূপর
ু না থাকেল।
কখনo kuে

eেস uেলর গn িনেয় বাঝিন তা।

হাoয়ার পরশ িবনা ক তার মূল বেলা eেন িদত।
বুেক কের রাখত ক সুরিভত কতকী ei বাতাস না রাখেল।
তাi বিল কান বাঁশী সুর খুঁ েজ পত িক কারo নূপর
ু না থাকেল।
কানিদন বলাকারা aত দূ ের যত িক oi আকাশ না ডাকেল।
পাহােড়র eত পথ eত বাধা পিরেয় নদী কাথায় িক চলত।
মাহানার আhান aে

তরে

যিদ কথাi না বলত।

জেনিছ তাiত আিম নtuন ছn কন eল মেন।
আিম য ধন oেগা তামার sp ভরা e জীবেন।
িমলেনর rপকথা রাঙা হত eত িক মেন স রঙ না আঁকেল।
তাi বিল কান বাঁশী সুর খুঁ েজ পত িক কারo নূপর
ু না থাকেল।
কারo নূপর
ু না থাকেল।
কানিদন বলাকারা aত দূ ের যত িক oi আকাশ না ডাকেল।

কত রািগণীর ভু ল ভাঙােত, বাঁশী ভের গেছ আঘােত।
pজাপিত পল য ব থা, কাঁটা বেন uল জাগােত।
কত রািগণীর ভু ল ভাঙােত বাঁশী ভের গেছ আঘােত।
pজাপিত পল য ব থা, কাঁটা বেন uল জাগােত।
তবু সুখ তােতi ভেরেছ মার বুক।
দীেপর গব বািড়েয় কত িশখা গেছ হািরেয়।
কত মঘ ঝের গেছ গা আকােশ নীল আভা লাগােত।
তবু সুখ তােতi ভেরেছ মার বুক।

tuফান তামার সাগের, তবু মার িহয়া uব িদল য
তামার মেনর aতেল িঝনুেক মুkuতা িছল য।
হয়েতা বা ফরা হেব না, kেলর িঠকানা রেব না। ---2
আেলয়া জেনo জােগা গা, স আেলার জয় জানােত।
তবু সুখ তােতi ভেরেছ মার বুক।
কত রািগণীর ভু ল ভাঙােত, বাঁশী ভের গেছ আঘােত।
pজাপিত পল য ব থা, কাঁটা বেন uল জাগােত।
তবু সুখ তােতi ভেরেছ মার বুক।

কতিদন পের eেল, eকu বেসা। ----2
তামায় aেনক কথা বলার িছল যিদ শান।
কতিদন পের eেল,
আকােশ বৃি আসুক গােছরা uuক কঁ েপ ঝেড়। ----2
সi ঝড় eকu uuক তামার মেনর ঘের।
বhuিদন eমন কথা বলার uিট পায়িন যন।
জীবেনর য পথ আমার
িছল গা তামার ছায়ায় আঁকা।
সi পথ তমিন আেছ
সবুজ ঘােস ঢাকা।
চনা গান বাজেলা যিদ
বেজi আবার থামেব কন।

কথা কেয়ানােকা, uধু শান
যন বাতােস পাঠােনা কান aলক পুরীর uলগnা
aruসজল িলিপ ছnা।
কথা কেয়ানােকা, uধু শান।
যন না বলা বাণীিট তার, কাঁিদ চািরধার মিরেছ ঘুিরয়া
oেগা িনিত aিনবার।
যন না বলা বাণীিট তার, কাঁিদ চািরধার মিরেছ ঘুিরয়া
oেগা িনিত aিনবার।
যন কিmত তruশােখ ম ীর তারi বােজ, চ ল aিলkuল বন
যন বাতােস পাঠােনা কান aলক পুরীর uলগnা
aruসজল িলিপ ছnা।
কথা কেয়ানােকা, uধু শান!
কেব মন যৗবন sপেন, eেসিছেল aলেখ গাপেন ---2
sরেণর মেনাবীণা তার, যন বাের বার খুঁ িজেছ কাঁিদয়া কাের আিজ চািরধার
মম sরেণর মেনাবীণা তার, যন বাের বার খুঁ িজেছ কাঁিদয়া কাের আিজ চািরধার
যন ঝরঝর বরষণ kাn সমীরণ---2
চ ল কির মার মন,
যন বাতােস পাঠােনা কান aলক পুরীর uলগnা
aruসজল িলিপ ছnা।
কথা কেয়ানােকা, uধু শান!

িখড়িক থেক িসংহduয়ার, ei তামােদর পিৃ থবী
eর বাiের জগত আেছ, তামরা মােনা না।
তামােদর কাn টা হািস কাn টা ব থা,

কাn টা pলাপ কাn টা কথা
তামরা িনেজi জােনা না।
তামরা পায়রা oড়াo, বািজ পাড়াo,
কপােল আguন িদেয় মনo পাড়াo।
তামােদর কাnটা বাসর, কাnটা হােরম,
কাnটা নশা, কাnটা য pম
তামরা িনেজi জােনা না।
জানলার িঝলিমিলটার পািখ tuেল
তামরা তাকাo uধু চােখর ভু েল।
তামােদর কাnটা আসল কাnটা নকল,
কাnটা uধু জবর দখল
তামরা িনেজi জােনা না।

ঘুম যায় oi চাঁদ মঘপরীেদর সােথ
গl শানার পালা eখন িনঃuম িনিশ রােত।
ঘুম যায় oi চাঁদ মঘপরীেদর সােথ।
eক য আেছ sপন পুরী, নi কা সথায় হািস,
মালে

নi uেলর বাহার, বাতাস য uদাসী।

eমন সময় ডািলমkuমার eেলা বাঁশী হােত।
গl শানার পালা eখন িনঃuম িনিশ রােত।
ঘুম যায় oi চাঁদ মঘপরীেদর সােথ।
সানার খােট ঘুমায় কন া rপার খােট পা।
kuমার ডােক জােগা জােগা কন া জােগ না।
মায়ার কািঠ ছাঁয়ােলা তার কমল আঁিখ পােত।

ঘুম যায় oi চাঁদ মঘপরীেদর সােথ।
বাঁuিরয়া ডািলমkuমার বাজায় তখন বাঁশী।
নহবেত বাজেলা সানাi, uটেলা uেলর হািস।
নয়ন মেল rপkuমারী চাiেলা জাছনােত।
গl শানার পালা eখন িনঃuম িনিশ রােত।
ঘুম যায় oi চাঁদ মঘপরীেদর সােথ।
ঘুম যায় oi চাঁদ মঘপরীেদর সােথ।

চিলেত চিলেত পেথ তামায় দেখ
কন য থমেক আিম দাঁিড়েয় গলাম।
মেন মেন হল যন কত যুগ যুগ ধের
তামায় দখব বেল eখােন িছলাম।
বশালী নগের কত uপবেন
কাি

রােজ আর কাশল দেশ

খুঁ েজিছ তামায় আিম কেতা কেতা বার।
কখেনা দাoিন দখা কাথাo eেস।
সi িশলািলিপ থেক আজেক আিম
নtuন আেলার eক কিবতা পলাম।
চিলেত চিলেত পেথ।
সুরিসকা িনপুিনকা কেতা হািস হেসেছ
িবেলাল চাuিন আর ভু ru িবলােস।
eতuku দাগ তবু কােটিন মেন
িফেরিছ পাn আিম পেথর পােশ।

সi পথ eতিদেন বলল আমায়
জীবেন pথম আিম পথ হারালাম।

চেল চেল মাঝখােন ঘাস uেঠ পােয় চলা পথ হেয় যায়।
মেন হয় সi পেথ িকuটা eিগেয় িগেয় পাব য তামায়।
চেল চেল –
ক tuিম িক tuিম তাo জািন না তা ---2
ভেব ভেব পার হেয় যাব, পার হেয় যাব কত ভাবনার সাঁেকা
মাঝরাঙা মন যন কাঁচ ভাঙা চােখ তার রঙ খুঁ েজ পায়
মেন হয় সi পেথ িকuটা eিগেয় িগেয় পাব য তামায়।
চেল চেল –
সi পেথ জানািকরা আেলা দেব, হািরেয় যাব তামার কথাi ভেব।
ঝাuপাতা সুের সানাi ধের নেব, হািরেয় যাব তামার কথাi ভেব।
e রােত ক জােন হাoয়া িক য বেল ---2
ছায়াপেথ কত তারা jেল, তারা তা নয় পাখরাজ হীের cuিন ঝেল
ধানিসঁ িড় মঘ ভেঙ যাব আিম তামারi স দূ র িঠকানায়।
মেন হয় সi পেথ িকuটা eিগেয় িগেয় পাব য তামায়।
চেল চেল মাঝখােন ঘাস uেঠ পােয় চলা পথ হেয় যায়।
চেল চেল –

জািননা কখন tuিম আমার চােখ
sেpর মায়া িদেল, পলেক hদয় িনেল।
জািননা কখন tuিম আমার চােখ
sেpর মায়া িদেল, পলেক hদয় িনেল।
আিম য ছিড়েয় গলাম oi আকােশর aসীম নীেল।
জািননা কখন tuিম আমার চােখ
sেpর মায়া িদেল, পলেক hদয় িনেল।
সিদনo eমনi িছল পূিণমা, পূিণমা।
খয়ােলর খয়া আমার ছািড়েয় গল দূ র সীমা।
বুিঝিন িক হারালাম তামার মেনর aৈথ িঝেল।
খয়ােলর খয়া আমার ছািড়েয় গল দূ র সীমা।
বুিঝিন িক হারালাম তামার মেনর aৈথ িঝেল।
জািননা কখন tuিম আমার চােখ
sেpর মায়া িদেল, পলেক hদয় িনেল।
তখনo িশিশর িছল uেলর বুেক
পাখীরা গান শানাল মেনর সুেখ।
তখনo িশিশর িছল uেলর বুেক
পাখীরা গান শানাল মেনর সুেখ।
e িহয়া হয়েতা িছল unনা, unনা।
স pথম মন জাগােনার মধুর িতিথ ভু লব না।
বুিঝিন ei জীবেনর সব চাoয়ােতi tuিম িছেল।
জািননা কখন tuিম আমার চােখ
sেpর মায়া িদেল, পলেক hদয় িনেল।
আিম য ছিড়েয় গলাম oi আকােশর aসীম নীেল।
জািননা কখন tuিম আমার চােখ
sেpর মায়া িদেল, পলেক hদয় িনেল।

জীবনপুেরর পিথক র ভাi
কান দেশ সািকম নাi
কাথাo আমার মেনর খবর পলাম না।
খয়াল পাকা যখন আমার মাথায় নেড় চের।
আমার তােসর ঘেরর বসিত হ aমিন ভে
তখন তালুক ছেড় মুলক
ু ফেল
হi র ঘেরর বার (বnuের) আিম।
কাথাo আমার মেনর খবর পলাম না।
মন চেল আেগ আেগ আিম পেড় রi (বnu)।
মন চেল আেগ আেগ আিম পেড় রi।
সানার িপ র িদলাম বাঁেধ বাসা কi
পািখ বাঁেধ বাসা কi।
akল গাে

ভাসলাম আিম

kেলর আশা ছািড় (বnuের) তবু।
কাথাo আমার মেনর খবর পলাম না।

ঝড় uেঠেছ বাuল বাতাস
আজেক হল সাথী
সাত মহলা spপুরীর
িনভেলা হাজার বািত।

পের।

rudবীণার ঝংকােরেত
kub জীবন uঠেলা মেত
সকল আশার রিঙন নশা
ঘুচেলা রাতারািত।
আকাশ জুেড় দীঘ ােস
মাদল হল সুru
সুেরর sপন ভা েলা uেন
মেঘর guruguru
uঠেছ ভু েলর ঘূিণ হাoয়া
সকল চাoয়া সকল পাoয়া
uকেনা পাতার মমের আজ
করেছ মাতামািত।

ডাগর ডাগর চােখ কন কাজল িদেল?
aমন ডাগর ডাগর চােখ কন কাজল িদেল?
কােলা e চাখটা থেক কাজল কােলা িক?
দখাতাম o মুখ হােত আয়না পেল।
যখােন পলাশকিল সারা বছর ফােট।
লাভ িক রঙ লািগেয় aমন রাঙা ঠাঁেট।
পলােশর কিলর চেয়o o রঙ রাঙা িক?
দখাতাম o মুখ হােত আয়না পেল।
ডাগর ডাগর চােখ কন কাজল িদেল
aমন ডাগর ডাগর চােখ কন কাজল িদেল?

uেড়া মঘ য cuেলেত eমিন বেস থােক।
িচruণীর আঁচড় িদেয় ছড়াo কন তােক।
য মুেখ িদেন রােত জাছনা ঝের পেড়।
চnন সথায় কন মাখেল aমন কের।
মুেখর oi জাছনা থেকo o রঙ সাদা িক।
বল মুেখর oi জাছনা থেকo o রঙ সাদা িক?
দখাতাম o মুখ হােত আয়না পেল।

তাের বেল িদo,
স যন আেস না আমার dাের।
oi guনguন সুের মন হােস না।
তাের বেল িদo,
স যন আেস না আমার dাের।
গা মা পা মা গা র
(িকের থামিল কন? বাজা)
গা মা পা মা গা র
সা র মা গা র গা
র সা র সা িন সা।
oi uল মালা িদল uধু jালা
ধুলায় স যাক ঝের যাক না।

ei ভা া বাঁশী ভােল যিদ হািস
ব থায় স থাক ভের থাক না
জািন ফাguন আমায় ভােলাবােস না।
তাের বেল িদo স যন আেস না আমার dাের
তাের বেল িদo মন কন হােস না।
গা মা পা মা গা র
সা র মা গা র গা
র সা র সা িন সা।
নi আেলা চাঁেদ যন রাত কাঁেদ
e আঁধার শষ তবু হয় না।
যায় pম সের ফাঁিক দয় মাের
ei ব থা pােণ সয় না।
হায় sেp আঁিখ আর ভােস না।
তাের বেল িদo,
স যন আেস না আমার dাের।
oi guনguন সুের মন হােস না।
তাের বেল িদo,
স যন আেস না আমার dাের।

তামার আমার কারo মুেখ কথা নi
বাতােসo নi সাড়া।
জেগ জেগ যন কথা বেল oi
দূ র আকােশর তারা।
তামার আমার কারo মুেখ কথা নi।

duজেনi কােছ তবু কত যন দূ র
মুkuেলর কােন মৗমািছ আেন সুর
তামার আঁিখর পlেব মার
তামার আঁিখর পlেব মার আঁিখ য িনেমেষ হারা।
জেগ জেগ যন কথা বেল oi
দূ র আকােশর তারা।
তামার আমার কারo মুেখ কথা নi।
তামার আমার মতনi যন গা
e রােতর ভাষা নাi;
কথা হারা ei sেpর মােঝ
িনেজের হারােত চাi।
জািননােতা কন িদেল tuিম মাের uল
e রােতর শেষ মেন হেব eেতা ভু ল
হািস িদেয় যার uru হয় স তা --- 2
আঁিখ জেল হায় সারা।
জেগ জেগ যন কথা বেল oi
দূ র আকােশর তারা।
তামার আমার কারo মুেখ কথা নi।

তামার ভু বেন মা গা eত পাপ
e িক aিভশাপ, নাi pিতকার।
িমথ ারi জয় আজ সেত র নাi তাi aিধকার।
কাথায় aেযাধ া কাথা সi রাম
কাথায় হারােলা guণধাম।
e িক হেলা, e িক হেলা
পu আজ মানুেষরi নাম।
সািবtী সীতার দেশ, দাo দখা tuিম eেস

শষ কের দাo ei aনাচার।
তামার ভু বেন মা গা eত পাপ
e িক aিভশাপ, নাi pিতকার।
িমথ ারi জয় আজ সেত র নাi তাi aিধকার।
তামার কিঠন হােত বj িক নাi
িহংসার কর aবসান।
তামার e পিৃ থবীেত যারা aসহায়
tuিম মা তােদর কর tাণ।
চরণ তীেথ তব eবার শরণ লব
duগম ei পথ হেবা পার।
তামার ভু বেন মা গা eত পাপ
e িক aিভশাপ, নাi pিতকার।
িমথ ারi জয় আজ সেত র নাi তাi aিধকার।

tuিম eেল aেনক িদেনর পের যন বৃি eল।
tuিম eেল aেনক কথা eেলােমেলা মেন হল।
মেন আেছ aেনক আেগ p

কেরিছেল।

tuিম আপিন eেস িনেজ oেগা তারi জবাব িদেল।
eেলা রােতর শেষ cuিপসাের যন িদেনর আেলা।
িদন য আমার আজেক হেলা িদন।
eকu বেসা কােছ আমার aেনক কথা আেছ।
তামার সময় থেক িকu সময় আমায় িদেয়া ঋণ।
হঠাৎ কখন আমার আঁধার রািt হেয় গেছ।
আিম বুঝেত পািরিন য আিম বলেত জািননা য।
আমার aেনক কােজর মােঝ যন হঠাৎ uিট হল।

tuিম িক য বেলা বুিঝনা।
tuিম িক য বেলা বুিঝনা।
তামার মুেখর পােন চািহেল
আিম িকu uিননা।
িক য বেলা বুিঝনা।
হয়ত aেনক কথা িদেয় যাo
আমারo মেনর কথা িনেত চাo।
duিট hদেয়র কথামালা
hদেয় গাঁথা থােক পিরনা পরােত পািরনা।
tuিম িক য বেলা বুিঝনা।
তার চেয় চােখ নয় রাখ চাখ।
eভােবi duজনার কথা হাক।
uধু বুক ভরা ভালবাসা
যখােন পাঠায় ভাষা
স ভাষায় হেসা বিলনা।
tuিম িক য বেলা বুিঝনা।

tuিম যােবi চেল আিম জানতাম।
আিম জানতাম আিম জানতাম।
যমন কের চেল গেছ
কালেবােশখীর সi ঝড়

আিম জানতাম।
tuিম ভে i দেব আিম জানতাম।
আিম জানতাম আিম জানতাম।
যমন কের হঠাৎ eেস য হাoয়ায়
ভে

গেছ ঘর আিম জানতাম।

tuিম যােবi চেল আিম জানতাম।
আিম দখতাম আিম দখতাম।
eকu eকu কের মঘ
মেনর আকােশ বাসা বাঁধেছ
aকারণ aিভমােন কাঁদেছ।
সi ভাল, মুেছ যাক ফেল আসা সব aবসর।
আিম জানতাম আিম জানতাম।
tuিম যােবi চেল আিম জানতাম।
আিম বুঝতাম আিম বুঝতাম
eকu eকu কের ভু ল, ভু েলর pাসাদ গেড় tuলেছ।
স pাসাদ হাoয়া লেগ duলেছ।
সi ভাল ভে

যাক ভু েল ভরা সi বালুচর।

আিম জানতাম আিম জানতাম।
tuিম যােবi চেল আিম জানতাম।
tuিম ভে i দেব আিম জানতাম।

দাষ িদo না আমায় বnu, আমার কান য দাষ নাi।
তার কােছ রািখলাম e মন, তার কােছেত চাi গা।
শহর গ

দাকান পািত খুঁ েজ খুঁ েজ মির।

হােট বােট ঘুরলাম কত eখন ঘের িফির।
ei দাকানদাির বচােকনায় কান য দাম নাi
আমার কান দাম নাi।

তার কােছ রািখলাম e মন, তার কােছেত চাi গা।
দাষ িদo না আমায় বnu।
সবার ঘের jেল বািত, আঁধার আমার ঘর।
ভালবাসা সতীন আমার, সুখ য আমার পর।
তামার ঘের সুেখর বািত যন নেভ না কা।
আনn পাখীটা বnu বnী কের রােখা।
tuিম আনn পাখীটা বnu বnী কের রােখা।
সুেখ থাক tuিম বnu, আিম চেল যাi, আিম চেল যাi।

duরn ঘুিণর ei লেগেছ পাক
ei duিনয়া ঘাের বnবn বnবn
ছেn ছেn কত রঙ বদলায়, রঙ বদলায়।
কখনo িপ ল কখন সবুজ
কখন বুিঝ আর কখন aবুঝ
hদয় িদেল যার hদয় মেল
hদয় যােব স কাল পেথ ফেল
গালক ধাঁধার ভাi তাi লেগেছ তাক
ei duিনয়া ঘাের বnবn বnবn
ছেn ছেn কত রঙ বদলায়, রঙ বদলায়।
oi ঘুরn নাগর দালায়
কখন কাঁদায় আর কখন ভালায়।
কখন সাদা আর কখন কােলা
কখন মn য কখন ভােলা।
জীবন জুয়ায় বীর িজেত গেল।
বাকার হd যিদ হের গেল।

কপাল মn আজ, তাi িচিচং ফাঁক
ei duিনয়া ঘাের বnবn বnবn
ছেn ছেn কত রঙ বদলায়, রঙ বদলায়।

িধতাং িধতাং বােল
ক মাদেল তান তােল।
কার আনেn ucেল আকাশ ভের জাছনায়।
আয় uেট সকেল
ei মািটর ধরা তেল
আজ হািসর কলেরােল নূতন জীবন গিড় আয়।
আয় র আয়, লগন বেয় যায়,
মঘ guড় guড় কের চাঁেদর সীমানায়।
পাruল বান ডােক চmা uেট আয়,
বগ রা সব হাঁেক, কামর বঁ েধ আয়।
আয় র আয়, আয় র আয়,
আয় র আয়।
িধনাক না িতন িতনা
ei বাজায় pাণবীণাআজ সবার িমলন িবনা eমন জীবন বৃথা যায়;
eেদশ তামার আমার
ei আমরা ভির খামার
আর আমরা গিড় sপন িদেয় সানার কামনায়।
আয় র আয়, লগন বেয় যায়,
মঘ guড় guড় কের চাঁেদর সীমানায়।
পাruল বান ডােক চmা uেট আয়,
বগ রা সব হাঁেক, কামর বঁ েধ আয়।
আয় র আয়, আয় র আয়,
আয় র আয়।

িধন কেট িধন িধন কেট িধন বােজ ঝেড়র ঢাক
তার সােথ oi কাঁিস বাজায় িঝঁ িঝ পাকার ডাক।
িধন কেট িধন িধন কেট িধন বােজ ঝেড়র ঢাক
তার সােথ oi কাঁিস বাজায় িঝঁ িঝ পাকার ডাক।
িবdu ৎ বu মুচিক হােস মঘ িচেকরi ফাঁেক।
কিবর লড়াi চলেছ য oi ক বা হারায় কােক।
eক পেk বj কিব ----2
আর তার পাগলা aিলর ঝাঁক।
িধন কেট িধন িধন কেট িধন বােজ ঝেড়র ঢাক
তার সােথ oi কাঁিস বাজায় িঝঁ িঝ পাকার ডাক।
uনাo হ সব কiল হঁ েক বj কিবয়াল।
সবল য গা তাহারi হয় জয় তা িচরকাল।
ei আসের মkীরাণী পালটা জবাব দয়।
তাi তা শেষ পায় না পািন তামার তরীর হাল।
ফর কন আর –2
বড়াi কর ঢর হেয়েছ ঢাল।
িধন কেট িধন িধন কেট িধন বােজ ঝেড়র ঢাক
তার সােথ oi কাঁিস বাজায় িঝঁ িঝ পাকার ডাক।
বj বেল হাসছ কন pমাণ যিদ চাo।
শাst পুরাণ সহায় আমার বচন uেন যাo।
সবল আিম আমার কােছ কu ভেড় না তাi।
ei দখ না হােত হােতi pমাণ িদেয় যাi।
ei না uেন—2 গাটা আসর হল হতবাক।
িধন কেট িধন িধন কেট িধন বােজ ঝেড়র ঢাক
তার সােথ oi কাঁিস বাজায় িঝঁ িঝ পাকার ডাক।
eবােরেত জবােব oi মkীরাণী কয়।

jােনর কথা বশ বেলছ কিব মহাশয়।
তামার হােত মািটর হােত uল o পাতা ঝেড়।
আমার গােন িমি সুেরর sেp তারা ভের।
তামার আমার --2 মিধ খােন eiuku যা ফাঁক।
িধন কেট িধন িধন কেট িধন বােজ ঝেড়র ঢাক
তার সােথ oi কাঁিস বাজায় িঝঁ িঝ পাকার ডাক।

নীল আকােশর নীেচ ei পিৃ থবী
আর পিৃ থবীর পের oi নীল আকাশ।
tuিম দেখছ িক?
আকাশ আকাশ uধু নীল ঘন নীল নীল আকাশ।
সi নীল মুেছ িদেয় আেস রাত,
পিৃ থবী ঘুিমেয় পেড়।
tuিম দেখছ িক।
tuিম রােতর স নীরবতা দেখছ িক?
uেনছ িক রািtর কাnা
বাতােস বাতােস বােজ।
tuিম uেনছ িক?
িনিবড় আঁধার নেম আেস ছায়া ঘন কােলা রাত।
কলরব কালাহল থেম যায় িনশীথ pহরী জােগ।
tuিম দেখছ িক?
সi বদনার iিতহাস uেনছ িক?
দেখছ িক মানুেষর aru িশিশের িশিশের ঝের।
tuিম দেখছ িক?

aসীম আকাশ তারi নীেচ চেয় দখ ঘুমায় মানুষ।
জােগ uধু কত ব থা হাহাকার।
ছাট ছাট মানুেষর ছাট ছাট আশা ক রােখ খবর তার। ,
tuিম দেখছ িক?
আর uেনছ িক মানুেষর কাnা, বাতােস বাতােস বােজ।
tuিম uেনছ িক?
নীল আকােশর নীেচ ei পিৃ থবী
আর পিৃ থবীর পের oi নীল আকাশ।
tuিম দেখছ িক?

সাগর থেক ফরা। pেমnd িমt ----

নীল নীল নীল !
সবুেজর ছাঁয়া িকনা তা বুিঝনা
িফেক গাঢ় হেরক রকম কম বশী নীল।
তার মােঝ শূেন র আনমনা হািসর সািমল।
ক’টা গাঙিচল।
সবুেজর ছাঁয়া িকনা তা বুিঝনা
িফেক গাঢ় হেরক রকম কম বশী নীল।
তার মােঝ শূেন র আনমনা হািসর সািমল।
কটা গাঙিচল।
নীল নীল নীল!
ভািব, বিল সাগেরর iেc,

সাদা ফনা থেক যন শাঁখ মাজা ডানা মেল আকােশর তlাশ িনেc।
িমেথ i, িমল খাঁজা মন চায় uপমা।
নi নi!
hদয় du চাখ হেয় uধু গেয় oেঠ, সi সi।
মািট গাছ তীর সব eেকবাের ফেল িদেয় আসা।
সুিবশাল ডানা মুেড় নানা ঢu-e আলেগােছ ভাসা।
kল ছাড়া জল আর মঘ তারা হাoয়া িনেয় থাকা।
সমেয়র নীেল uধু udাম aিবরাম আলপনা আঁকা।
িক যন িক যন িঠক মন িদেয় জানেত না জানেত,
sীমার পৗঁেছ যায় আজ কাল পরuর pােn।
িক যন িক যন িঠক মন িদেয় জানেত না জানেত,
sীমার পৗঁেছ যায় আজ কাল পরuর pােn।
নীল নীল, নীল!

নীলামবালা ছ আনা,

ল লা বাবু ছ আনা

আের যা নেব তাi ছ আনা, ei cuেনা বােছা ছ আনা,
নীলামবালা ---নীলামবালা ছ আনা, আের দ দা বাবু ছ আনা
যা নেব তাi ছ আনা, ei cuেনা বােছা ছ আনা,
নীলামবালা ---ei তা আেছ রঙীন িফেত, খাঁপার কাঁটা, কােনর duল
িpয়ার চােখ duঃখ কন ruk কন মাথার cuল।
ei তা আেছ রঙীন িফেত, খাঁপার কাঁটা, কােনর duল
িpয়ার চােখ duঃখ কন ruk কন মাথার cuল।

ei তা আেছ sা পাuডার, কসেমিটক আর িলিপিsক,
আলতা িসঁ duর আয়না সাবান মা বােনেদর নজরানা।
নীলামবালা ---নীলামবালা ছ আনা, আের দ দা বাবু ছ আনা
যা নেব তাi ছ আনা, ei cuেনা বােছা ছ আনা,
নীলামবালা ---গামড়া মুেখ ছা খুকী ফলছ কন চােখর জল।
আিম তামায় িদেত পাির uমuিম আর খলার বল।
গামড়া মুেখ ছা খুকী ফলছ কন চােখর জল।
আিম তামায় িদেত পাির uমuিম আর খলার বল।
হাতী ঘাড়া বাঘ ভাlluক, ময়না িটয়া পাখীর দল।
খলাঘেরর জিল পুtuল দাo না িবেয় নi মানা।
নীলামবালা ---নীলামবালা ছ আনা, আের দ দা বাবু ছ আনা
যা নেব তাi ছ আনা, ei cuেনা বােছা ছ আনা,
নীলামবালা ---ঘর সাজাবার sp দেখা, কাথায় আমার গরীব ভাi।
হাতা বিড় খুিn কড়াi, থালা বাসন আর িক চাi।
ঘর সাজাবার sp দেখা, কাথায় আমার গরীব ভাi।
হাতা বিড় খুিn কড়াi, থালা বাসন আর িক চাi।
জাত িবচার না থাকেল, ঘিট বািট গলাস নাo।
ছ আনােত duিনয়া বিচ, আমার দামi aজানা।
নীলামবালা ---নীলামবালা ছ আনা, আের ল লা বাবু ছ আনা
যা নেব তাi ছ আনা, ei cuেনা বােছা ছ আনা,
নীলামবালা ---নীলামবালা ছ আনা, আের ল লা বাবু ছ আনা
যা নেব তাi ছ আনা, ei cuেনা বােছা ছ আনা,
নীলামবালা ----

নtuন নtuন রঙ ধেরেছ সানার পিৃ থবীেত
যন ভােলাবাসা ছিড়েয় আেছ
নীল আকােশর গােয়
আমায় দখেত দাo
ঐ মন ভালােনা রামধনু রঙ
দখেত দাo।
duেচাখ ভের দখেবা আিম
িশuর মুেখ হািস
বুক ভরােনা sহ মায়া
sp রািশ রািশ
সব পেয়িছর sগ আমার
মািটর সীমানায়
আমায় দখেত দাo।
e মন আিম িবিছেয় িদলাম
সবার চলার পেথ
তামরা eেসা খালা হাoয়ায়
খয়াল খুিশর রেথ eেসা
তামরা eেসা
আনেnর ei নtuন দেশ
সাতেশা তলা গেড়
সুেখ থােকা তামরা সবাi
পরেক আপন কের।
আমায় িদo eক খািন ঘর
িনেচর মহলায় -আমায় দখেত দাo।

o নদীের, eকিট কথা uধাi uধু তামাের
বেলা কাথায় তামার দশ
তামার নi িক চলার শষ।
তামার কােনা বাঁধন নাi
tuিম ঘর ছাড়া িক তাi
ei আেছা ভাঁটায় আবার
ei তা দিখ জায়াের।
e kল ভে

o kল tuিম গড়

যার ekল okল dukল গল
তার লািগ িক কর।
আমায় ভাবেছা িমেছi পর
তামার নi িক aবসর
সুখ duঃেখর কথা িকu
কiেল না হয় আমাের।
বেলা কাথায় তামার দশ
তামার নi িক চলার শষ।
o নদীের,----

পথ হারােবা বেলi eবার পেথ নেমিছ
সাজা পেথর ধাঁধায় আিম aেনক ধঁেধিছ।

পথ হারােবা বেলi eবার পেথ নেমিছ
সাজা পেথর ধাঁধায় আিম aেনক ধঁেধিছ।
িনেষেধর পাহারােত িছেলম রেখ ঢেক
স কখন গেছ িফের আমায় ডেক ডেক।
নয়ন মেল পাবার আশায় aেনক কঁ েদিছ
ei নয়েন পােবা বেলi নয়ন মুেদিছ।
চনা শানা জানার মােঝ িকui িচিন িন য
aেচনায় হারােয় তাi আবার খুঁ িজ িনেজ।
স য গান uিনেয়িছল হয়িন সিদন শানা
স গােনর পরশ লেগ hদয় হল সানা।
রােগর ঘােট ঘােট তাের িমেছi সেধিছ
সুর হারােবা বেলi সতার সুের বঁ েধিছ।
সাজা পেথর ধাঁধায় আিম aেনক ধঁেধিছ।
পথ হারােবা বেলi eবার পেথ নেমিছ।

পিৃ থবীটা যন eক মজার সংখ া ei পিৃ থবী। ---2
eেক guণ কর ভাগ কর িবেয়াগ িকmা যাগ
যাi কর ফল তার শূন ।
utর হয় নােকা aন ।
ei পিৃ থবী।
পিৃ থবীটা যন eক মজার সংখ া ei পিৃ থবী।
আকােশর সােথ ei মািটেত

দেখিছ িবেয়াগ কের কত বার।
utরমালা খুেল দেখিছ,
শূন

য লখা আেছ ফল তার।

িনয়মটা গাঁজািমেল কিরিন তা তা কান বার শূন ।
eেক guণ কর ভাগ কর িবেয়াগ িকmা যাগ
যাi কর ফল তার শূন ।
utর হয় নােকা aন ।
ei পিৃ থবী।
পিৃ থবীটা যন eক মজার সংখ া ei পিৃ থবী।
ভাগ কের দেখিছ, মানুষ আর pkিতর সে

---2

ভাগফল ভাগেশষ aduত িমল তার শূন i duজনার aে ।
ভাগ কের দেখিছ।
hদেয়র সােথ কান hদেয়র যাগ করা যখনi িশেখিছ
aে

স হয়িন তা কান ভু ল, শূন

e িনয়ম যন সব িনয়েমর ঊে

য বাের বার িলেখিছ।

, aনন ।

eেক guণ কর ভাগ কর িবেয়াগ িকmা যাগ
যাi কর ফল তার শূন ,
utর হয় নােকা aন ।
ei পিৃ থবী।
পিৃ থবীটা যন eক মজার সংখ া ei পিৃ থবী। ----3

পিৃ থবীর গান আকাশ িক মেন রােখ

পিৃ থবীর গান আকাশ িক মেন রােখ।
নীরব সুেরর রামধনু uধু
িদগেn ছিব আঁেক
পিৃ থবীর গান আকাশ িক মেন রােখ।
uেলর সুরিভ মায়া
uদাসী হাoয়ায় মন ভের দয়
aরেণ কাঁেপ ছায়া।
aruণ আেলা ব িথত pেমর
কমিলনী মুখ ঢােক
পিৃ থবীর গান আকাশ িক মেন রােখ।
oেগা pম tuিম sপেনর মায়ামৃগ
আেজা বনপেথ মায়া হিরণীর
িঠকানা দেব না িকেগা।
িফের eেসা তেব গােন
আকাশ কাঁপােনা বাতাস কাঁপােনা
সুরিভত aিভমােন।
মন য িদল না eিক পিরহাস
মন িদেত যাoয়া তােক।
পিৃ থবীর গান আকাশ িক মেন রােখ।
পিৃ থবীর গান আকাশ িক মেন রােখ।

পেথর kািn ভু েল
sহভরা কােল তব
মােগা কেব বল শীতল হব।
কত দূ র আর কত দূ র, বেলা মা।

আর আাঁধােরর rukuিটেত ভয় নাi
মােগা তামার চরেণ জািন পােবা ঠাঁi
যিদ e পথ চিলেত কাঁটা বঁ েধ পায়
হািস মুেখ স বদনা সব।
কত দূ র আর কত দূ র, বেলা মা।
িচরিদন মােগা তব কruণায়
ঘরছাড়া pম, িদশা খুঁ েজ পায়
ঐ আকােশ যিদ মা কভু oেঠ ঝড়
স আঘাত বুেক পেত লব।
কত দূ র আর কত দূ র, বেলা মা।
মােগা যতi duঃখ tuিম দেব দাo
তবু জািন কােল শেষ tuিম টেন নাo।
মােগা যতi duঃখ tuিম দেব দাo
তবু জািন কােল শেষ tuিম টেন নাo।
মােগা tuিম ছাড়া e আঁধাের গিত নাi
তামায় কমেন ভু েল রব।
কত দূ র আর কত দূ র, বেলা মা।

uেল রী uেল রী uেলর মত নাম ---2
তামার দoয়া duঃেখর কমল বুেক ধিরলাম।
uেল রী uেল রী uেলর মত নাম।
সুেখর িসnুর িদেত মাথায়, যন আমায় মেন পেড় না ---2
স িদেনর কান মায়া, মন যন ধের না।
aেনক সুেখ eখন আমার চােখ eল জল।---2

সi চােখর জেল মালা গঁেথ গলায় পিরলাম।
uেল রী uেল রী uেলর মত নাম।
uেল রী uেল রী uেলর মত হেয়,
uেট থেকা বnu tuিম নtuন আিঙনায়,
আমার uভ আশায় যন

তামার জীবন মধুর হেয় যায়।

মনেক আিম pদীপ কের jেল িদলাম তামার বাসের।---2
সi আেলােত মুখ দেখা গা তামরা পর

র।

ei নভা দীেপর কািল আমার হাক না পুর ার।
নভা দীেপর কািল আমার হাক না পুর ার।
আজ স কল

বুেক কেরi আিম চিললাম।

uেল রী uেল রী uেলর মত নাম।
uেল রী uেল রী uেলর মত নাম।

হমn মুেখাপাধ ায় eকক:
িবিধের ei খয়া বাiব কত আর।
সবাiেক পার কর tuিম তামায় ক কের পার।
িবিধের ei খয়া বাiব কত আর।
ei খয়া বাiব কত আর।
ei খয়া আমার িপতা মাতা, খয়া আমার anদাতা,
জনম ভের জেন গলাম খয়াi আমার সংসার।---2
তবু িবিধ তামার কােছ, eকিট আমার নািলশ আেছ র
o িবিধের --ei খয়া বাiব কত আর। ---2
ei খয়া আমার ঘর বাড়ী হায় বাতাসটা তার ছাদ।
িদেনর বলায় সুরজ হােস র আর িনশীথ রােত চাঁদ।

জায়ার ভাটায় সুেখ duেখ, ধির য হাল হািস মুেখ।
কখন কাঁিদ কখন হািস আিম কখন কাঁিদ কখন হািস
খাঁজ রােখ ক তার।
তবু িবিধ তামার কােছ, eকিট আমার নািলশ আেছ র
o িবিধের --ei খয়া বাiব কত আর। ---2
িবিধের ei খয়া বাiব কত আর।
সবাiেক পার কর tuিম তামায় ক কের পার।
িবিধের ei খয়া বাiব কত আর।
ei খয়া বাiব কত আর।

শ ামল িমেtর সে

হমn মুেখাপাধ ােয়র dতকে :

সবাiেক পার কর tuিম তামায় ক কের পার।
িবিধের ei খয়া বাiব কত আর।
ei খয়া বাiব কত আর।
ei খয়া আমার িপতা মাতা, খয়া আমার anদাতা,
জনম ভের জেন গলাম খয়াi আমার সংসার।---2
তবু িবিধ তামার কােছ, eকিট আমার নািলশ আেছ র
o িবিধের --ei খয়া বাiব কত আর। ---2
জায়ার ভাটায় সুেখ duেখ, ধির য হাল হািস মুেখ।
কখন কাঁিদ কখন হািস আিম কখন কাঁিদ কখন হািস
খাঁজ রােখ ক তার।
খয়ার মািঝ নo tuিম গা tuিম ভালবাসা।
বnuিটের মালায় বঁ েধ কর যাoয়া আসা।

বnuিটের মালায় বঁ েধ কর যাoয়া আসা।
নদীটা য জীবন আর খয়া হল মন। ----2
ei বুেঝিছ সার আিম ei বুেঝিছ সার।
িবিধের ----- o িবিধের ---ei খয়া বাiব কত আর।

িবuিpয়া গা, আিম চেল যাi –
আিম চেল যাi -tuিম আছ ঘুম ঘাের, আিম চেল যাi ---2
শ ােমর িবরহ লািগ, িবরহ িবলাi।
িবuিpয়া গা, আিম চেল যাi -আিম চেল যাi -িক আেবেশ বাhuেডাের লতাiয়া িছেল মাের
জািগয়া দিখেব আিম নাi।
ললােট কাঁকন হািন, সবাের কিহেব জািন -িক িনuর নেদর িনমাi।
িবuিpয়া গা---িবuিpয়া গা, আিম চেল যাi -আিম চেল যাi -কমেন বুঝাব কােক, jিলয়ািছ শ ামরােগ
শ ামরেস নয়ন িভজাi।
রাধার িবরহ লেয়, k া
হিরনােম পরাণ িবতাi।

গৗরা

হেয়

ঘের িক রিহেত পাের -k

সাপ কােট যাের

শ ামিবেষ jেরেছ িনমাi।
শান হ নিদয়াবাসী, আিম k

aিভলাষী

স পরশমিণ কাথা পাi।
িবuিpয়া গা---িবuিpয়া গা, আিম চেল যাi –আিম চেল যাi --

বনতল uেল uেল ঢাকা
দূ র নীিলমায় oেঠ চাঁদ বাঁকা।
uধু ei পথ চেয় থাকা
ভাল িক লােগ।
বাতােসর ফাlguনী গান
ভের তােল আিঙনা িবতান।
duেল uেঠ মাধবীর pাণ
িক aনুরােগ, িক aনুরােগ।
কেপােতর বুেক ঐ কত সুেখ কেপাতী ঘুমায়।
লীলা ছেল বনলতা িক সাহােগ তruের জড়ায়।
ফেল আসা duিট কথা তার
ভালা uধু হেলা না আমার।
eকা থাকা eেতা য ব াথার
বুিঝ িন আেগ, বুিঝ িন আেগ।

বনতল uেল uেল ঢাকা
দূ র নীিলমায় oেঠ চাঁদ বাঁকা।
uধু ei পথ চেয় থাকা
ভাল িক লােগ।

বnu তামার পেথর সাথীেক িচেন িনo।
মেনর মােঝেত িচরিদন
তােক ডেক িনo।
ভু েলা না তাের ডেক িনেত tuিম।
বnu তামার পেথর সাথীেক িচেন িনo।
মেনর মােঝেত িচরিদন
তােক ডেক িনo।
ভু েলা না তাের ডেক িনেত tuিম।
বnu তামার পেথর সাথীেক িচেন িনo।
খুিশর খয়ােল পাল tuেল যo িচরিদন।
হািস আর গােন শাধ কের যo যত ঋণ।
sিৃ তর পেটেত যত
ব থা আেছ ভু েল যo।
ভু েলা না তাের ডেক িনেত tuিম।
বnu তামার পেথর সাথীেক িচেন িনo।
মেনর মােঝেত িচরিদন
তােক ডেক িনo।
সমুেখ রেয়েছ পথ চেল যাo চেল যাo।
িপছেন যা িকu টােন ফেল যাo ফেল যাo।
সমুেখ রেয়েছ পথ চেল যাo চেল যাo।
িপছেন যা িকu টােন ফেল যাo ফেল যাo।

আেলার পরেশ ভার হেয় যােব ei রাত।
কান িদন ভু েল ছড় নাক tuিম ei হাত।
ভু ল হারােনা িদেন তােক tuিম সােথ িনo।
ভু েলা না তাের ডেক িনেত tuিম।
বnu তামার পেথর সাথীেক িচেন িনo।
মেনর মােঝেত িচরিদন তােক ডেক িনo
ভু েলা না তাের ডেক িনেত tuিম।
বnu তামার পেথর সাথীেক িচেন িনo।
মেনর মােঝেত িচরিদন তােক ডেক িনo।
ভু েলা না তাের ডেক িনেত tuিম।
বnu তামার পেথর সাথীেক িচেন িনo।

বেস আিছ পথ চেয় ফাguেনর গান গেয়
যত ভািব ভু েল যােবা মন মােন না।
বদনার শতদেল sিৃ তর সুরিভ jেল
িনশীেথর মন িবনা সুর জােন না।
যত ভািব ভু েল যােবা মন মােন না।
আজ tuিম নi সােথ ভু েল থাকা ছলনােত
মেন মেন ভািব uধু তামাির কথা।
পাoয়া না পাoয়ার মােঝ
aেচনার সুর বােজ সুরিভত িবরেহর মম ব থা।

tuিম oেগা tuিম মাের বঁ েধছ য মায়া ডাের
স বাঁধেন du’নয়েন ঘুম আেসনা।
যত ভািব ভু েল যােবা মন মােন না।

ভূ ত আমার পুত পtী আমার িঝ
রাম লkণ সােথ আেছ করেব বল িক?
ভূ ত আমার পুত পtী আমার িঝ
রাম লkণ সােথ আেছ করেব বল িক?
oi বাঁশ বাগােনর পাশ িদেয় শ াoড়া গােছর তলা িদেয়
িনuম রােত হাট ফরতা গাiেছ িমেতর পা।
oi বাঁশ বাগােনর পাশ িদেয় শ াoড়া গােছর তলা িদেয়
িনuম রােত হাট ফরতা গাiেছ িমেতর পা।
ভূ েতর ভেয় গা ছমছম, বুক duরduর কের হরদম
জানাক jেল শয়াল ডােক kukuর ভােক ভৗ।
যত ভয় বােড় স গলা ছােড়,
ভূ ত আমার পুত পtী আমার িঝ
রাম লkণ সােথ আেছ করেব বল িক?
ভূ ত পtী রাkসদল িজন huর পরী
বhদিত রাম নােমেত কাঁেপ থরথির।
সi বীেরর কািহনী বল ক না জােন
রােমর পাঁচালী বল ক না জােন।
সi বীেরর কািহনী বল ক না জােন
রােমর পাঁচালী বল ক না জােন।
oi সুপিু র গােছর মাথা uঁ েয় বiেছ বাতাস ঝাঁিক িদেয়

eকলা পেথ iলশা হােত িফরেছ িমেতর পা।
oi সুপিু র গােছর মাথা uঁ েয় বiেছ বাতাস ঝাঁিক িদেয়
eকলা পেথ iলশা হােত িফরেছ িমেতর পা।
কাঁচা মােছর গn পেয় ঘুঠঘুিটেয় কােছ িগেয়
নািক সুের দয় বুিঝ ডাক, মাছ িদেয় যাo o!
যত ভয় বােড় স গলা ছােড়।
ভূ ত আমার পুত পtী আমার িঝ
রাম লkণ সােথ আেছ করেব বল িক?
ভূ ত আমার পুত পtী আমার িঝ
রাম লkণ সােথ আেছ করেব বল িক?

মােগা আমরা তামার
শািnিpয় শাn ছেল
তবু শt eেল ast হােত ধরেত জািন
তামার ভয় নi মা আমরা
pিতবাদ করেত জািন।
আমরা হারেবা না হারেবা না
তামার মািট eকিট কণাo ছাড়েবা না
আমরা পাঁজর িদেয় দূ গ ঘাঁিট গড়েত জািন
তামার ভয় নi মা আমরা
pিতবাদ করেত জািন।
duবলতায় বাঁচেত uধু জানেবা না
আমরা িচরিদনi হািস মুেখ মরেত জািন
তামার ভয় নi মা আমরা
pিতবাদ করেত জািন।

আমরা aপমান সiেবা না
ভীruর মত ঘেরর কােন রiেবা না
আমরা আকাশ থেক বj হেয় ঝরেত জািন।
তামার ভয় নi মা আমরা
pিতবাদ করেত জািন।

মালতী

মের কের oi কানাকািন।

সi সুের মেন হয় তামােরi জািন আিম জািন।
মালতী বেল oেগা িমতা, আিম য তামারi জান িক তা।
pােণর পরশ দাo আিন, ---- আিন।
তামােরi জািন আিম জািন।
মালতী

মের কের oi কানাকািন।

uধু গান uধু হািস, ei িনেয় সারােবলা চেল আজ ফাguেনর খলা।
uধু গান uধু হািস,
মালতী বেল oেগা িpয় e লগন হাক sরণীয়
শানাo শপেথর বাণী, ---বাণী।
শানাo শপেথর বাণী,
তামােরi জািন আিম ---- জািন।
মালতী

মের কের oi কানাকািন।

সi সুের মেন হয় তামােরi জািন আিম জািন।

মঘ কােলা আঁধার কােলা
আর কল

য কােলা

যi কািলেত িবেনািদনী
হারােলা তার kuল।
তার চেয়o কােলা কন া
তামার মাথার cuল।
কাশ য সাদা ধনু সাদা
আর সাদা খয়ার পাল
সাদা য oi sp মাখা
রাজহংেসর পাখা।
তার চেয়o সাদা কন া,
তামার হােতর শাঁখা।
লjা রাঙা িসঁ duর রাঙা
আর রাঙা k চূ ড়া
রাঙা য গা সাঁঝ আকােশ
oi য asরাগ।
কন া, সবার চেয়o রাঙা তামার আলতার ঐ দাগ।
শস সবুজ পাতা সবুজ
আর সবুজ িটয়া পািখ।
duবা সবুজ তার সােথ য
িচর সবুজ বন।
সবার চেয়o সবুজ, কন া,
তামার aবুঝ মন।

মৗ বেন আজ মৗ জেমেছ বৗ কথা কo ডােক।
মৗমািছরা আর িক দূ ের থােক।
a

ভরা র

ঝরা e eক নtuন বলায়

আমাের আজ ক আর ধের রােখ।
o o o o o -----নtuন নtuন সুের পাখীরা গায়।
নtuন নtuন uেল রঙ ভের যায়।
তােদর িঘের pজাপিত পাখায় sp আঁেক।
মৗমািছরা আর িক দূ ের থােক।
o o o o o -----নtuন নtuন খুশী hদেয় পাi।
নtuন নtuন পেথ আজ কাথা যাi।
uঁিক িদল সূয সানা ভাঙা মেঘর ফাঁেক।
আর নtuন িকu পাব eবার জীবন পেথর বাঁেক।
মৗমািছরা আর িক দূ ের থােক।

মুেছ যাoয়া িদনguিল
আমায় য িপu ডােক।
sিৃ ত যন আমার e hদেয়র
বদনার রেঙ রেঙ ছিব আঁেক।

মেন পেড় যায় - মেন পেড় যায়
মেন পেড় যায় সi pথম দখার sিৃ ত।
মেন পেড় যায় সi hদয় দবার িতিথ।
duজনার duিট পথ িমেশ গল eক হেয় নtuন পেথর বাঁেক।
মুেছ যাoয়া িদনguিল
আমায় য িপu ডােক।
sিৃ ত যন আমার e hদেয়র
বদনার রেঙ রেঙ ছিব আঁেক।
স eক নtuন দেশ
িদনguিল িছল য মুখর কত গােন
সi সুর কাঁেদ আিজ আমার pােণ।
ভে

গেছ হায়, ভে

গেছ হায়;

ভে

গেছ আজ সi মধুর িমলন মলা,

ভে

গেছ আজ সi হািস আর রেঙর খলা।

কাথায় কখন কেব কান তারা ঝের গল
আকাশ িক মেন রােখ।
মুেছ যাoয়া িদনguিল
আমায় য িপu ডােক।
sিৃ ত যন আমার e hদেয়র
বদনার রেঙ রেঙ ছিব আঁেক।

মেনর জানালা ধের uঁিক িদেয় গেছ
যার চাখ তােক আর মেন পেড় না।
চেয় চেয় কত রাত িদন কেট গেছ
আর কান চাখ তবু মেন ধের না।

hদেয়র শাখা ধের নাড়া িদেয় গেছ,
uরuর ঝের গেছ কামনার uল।
মালা গেথ কেব থেক িনেয় বেস আিছ,
আবার কখনo যিদ কের সi ভু ল,
ভু েলo কভু তা স ভু ল কের না।
যেত যেত গানখািন িপেছ ফেল গেছ
ছমছম নুপেূ রর সকruণ সুর।
িশকেল বািধেত তাের চেয়িছনু বুিঝ
ূ ।
িশকল চরেণ তার হেয়েছ নুপর
ধরারo বাঁধেন স তা ধরা পেড় না।

যাবার আেগ িকu বেল গেল না
নীরেব uধু রiেল চেয়।
িকu িক বলার িছল না।
তখেনা বসn শষ চেtর বলা।
তখেনা বাতাস আঁচেল কের য খলা।
তখেনা পািখর গােন সাজােনা uেলর মলা।
oেদর ঐ ucাস eতuku tuিম িক গা
তামার hদেয় পেল না।
eত িক aিভমান, ভু ল বাঝা বল কত।
িকেসর বদনােত pমেক কাঁদােল aত।
িকেসর aহংকাের eখেনা আেগর মত
আমার ei pে র কানi জবাব tuিম
eখেনা আমােক িদেল না।

য বাঁিশ ভেঙ গেছ তাের কন গাiেত বল?
কন আর িমেছi তাের সুেরর খয়া বাiেত বল?
আজ সানার খাঁচায় বnী পািখর কেn য নi সুর,
আজ যন সi বেনর ছায়া স তা aেনক দূ র,
তাের হািরেয় যাoয়া ফাguেনের িফের কন চাiেত বল?
eকদা সুের সুের, িদত য hদয় ভের ,
দখ তার গােনর বীণা ধূলায় পেড়।
আজ সব হারােনার নীরব ব থায় কাঁেদ গা যার pাণ,
বেলা oেগা কমন কের গাiেব স তার গান,
িমেছ ফাguন বলার হািসেত তার সুেরর ভু বন ছাiেত বল।
য বাঁিশ ভেঙ গেছ তাের কন গাiেত বল?
য বাঁিশ ভেঙ গেছ।

যিদ কানিদন ঝরা বkuেলর গেn হo tuিম আনমনা,
জেনা oেগা গরিবনী, স নেহ সুরিভ,
স যন গা ei িমলন িতিথর কামনা।
রাত জাগা eক পািখ
হয়েতা সিদন হারােনা সাথীের কাঁিদয়া িফিরেব ডািক।
স নেহ kজন, স যন গা ei িমলন িতিথর কামনা।
uতলা মাধবী রােত sিৃ ত যিদ ব থা আেন
(tuিম) কঁ েদা না গা aিভমােন।

যিদ কান aবসের
িকu ব থা আর িকu গান িনেয় বাতাস িবলাপ কের।
স নেহ রাদন, স যন গা ei িমলন িতিথর কামনা।
যিদ কানিদন ঝরা বkuেলর গেn হo tuিম আনমনা,
জেনা oেগা গরিবনী, স নেহ সুরিভ,
স যন গা ei িমলন িতিথর কামনা।

যিদ জানেত চাo tuিম e ব থা আমার কতuku
তেব বnী করা কােনা পািখর কােছ জেন িনo।
যিদ দখেত চাo আমার িভেজ যাoয়া চাখ du’ টা
তেব জেল ডাবা কােনা পduল দেখ িনo।
p

কেরানা আেgয়িগিরেক

কন স ঘুিমেয় আজ আেছ।
জবাব পােব িক তার কােছ?
তবু ডানা ভাঙা

মরেক হােত ধের tuেল tuিম রেখ িদo।

guনেত চেয়ানা আকােশর তারা
শষ খুঁ েজ তার পােব না।
আমার ব থাo গানা যােব না।
নয়আমােদর পিরচয় ভােরর kuয়াশা িদেয় ঢেক িদo। ,
জানেত চাo tuিম e ব থা আমার কতuku
তেব বnী করা কােনা পািখর কােছ জেন িনo।
যিদ দখেত চাo আমার িভেজ যাoয়া চাখ du’ টা
তেব জেল ডাবা কােনা পduল দেখ িনo।

যিদ ভাব e তা খলা নয়
ভু ল স তা uruেতi।
না uিটেতi uল যিদ ঝের যায়
কাঁদ

াবেণর কাঁদেন।

যিদ শােনা হাoয়ায় কথা বেল
ক জােন স কার aিভমান।
না jিলেত দীপ যিদ িনেভ যায়
uruেতi হাক aবসান।
যিদ দখ নীড় ভেঙ িদেত ---2
আকােশo আেস ঝড়।
মেন কেরা কােনা বালুচের tuিম
বঁ েধিছেল ei খলাঘর।

rপ সাগের uব িদেয় কান rপসী যায়।
rপ সাগের uব িদেয় কান rপসী যায়।
আকােশ তার মন ভােস ছাঁয় না মািট পায়।
ঢu খেল তনুেত তার চাখ uদাসী চায়।
rপ সাগের uব িদেয় কান rপসী যায়।
rপ িনেয় তার সাধ মেট না, rপ দেখ িদন যায় বেয়।
আপনােত আপিন uধু রয় স য িবেভার হেয়।
eকিট ফাটা uল যন স ধুধ ু সাহারায়।
rপ সাগের uব িদেয় কান rপসী যায়।
হায় rেপর গরিবনী লg যিদ যায় চেল।
িদন গেল িদন আর আেস না নাম হারা eক uল বেল।

দখ িন িক শীেতর হাoয়ায় সবুজ পাতা যায় ঝেড়।---2
িরk সবুজ তখন িক আর মন ভালান rপ ধের।
rপ িদেয় arপ রতন বঁ েধ রাখা দায়।
rপ সাগের uব িদেয় কান rপসী যায়।
আকােশ তার মন ভােস ছাঁয় না মািট পায়।
ঢu খেল তনুেত তার চাখ uদাসী চায়।
rপ সাগের uব িদেয় কান rপসী যায়।

লাজবতী নূপেু রর িরিন িঝিন িঝিন
ভাল লােগ যিদ তেব দাম িদেয় িকিন
ভেবা না ভেবানা বিশ তা নেবা না
বিহেসবী ভােলােবেস হব না ঋণী।
জীবনটা আিম বিল uৎসব
eকমুেঠা জলসার কলরব;
ভেবা না ভেবা না, বিশ তা নেবা না,
মায়াপুরী মেন মার eস মায়ািবনী।

uড়n সমেয়র সে

আমার

নiেকা cuিk তাi eকu থামার
কাথাo থামার।
ভাবনার ভীru ঘর ফেল তাi
খয়ােলর রাজপেথ uেট যাi
ভেবা না ভেবা না, বশীেতা নেবা না।
সাহািগনী হেয় eেসা লীলা িবহািরনী।

শাn নদীিট পেট আঁকা ছিবিট, ---2
eকu হাoয়া নাi জল য আয়না তাi,
িঝম ধেরেছ িঝম ধেরেছ গােছর পাতায়
পাল guিটেয় থমেক গেছ ছা তরীিট।
আহা ছা তরীিট।
শাn নদীিট।
ভরেছ গাগরী যােc য িনেয়
গn বাতােস ভরল য মেয়।
ভরেছ গাগরী যােc য িনেয়
গn বাতােস ভরল য মেয়।
kাn সুের ডাকেছ দূ ের ঘুঘ ু পাখীিট।
আহা ঘুঘ ু পাখীিট।
শাn নদীিট।
du ু ছেলটা গরেম ঘােম।
নদীর ঘােট জেলেত নােম।
আহা গরেম ঘােম।
জমেছ কােলা মঘ anকার ঘনায়
তাi দেখ মািঝ আকােশ তাকায়।
জমেছ কােলা মঘ anকার ঘনায়
তাi দেখ মািঝ আকােশ তাকায়।
rud ঝেড় uঠল নেড় sb pkিত। ---2
আহা sb pkিত।
শাn নদীিট।
শাn নদীিট পেট আঁকা ছিবিট,
eকu হাoয়া নাi জল য আয়না তাi,
িঝম ধেরেছ িঝম ধেরেছ গােছর পাতায়
পাল guিটেয় থমেক গেছ ছা তরীিট।
আহা ছা তরীিট।

শাn নদীিট।
শাn নদীিট পেট আঁকা ছিবিট,
শাn নদীিট পেট আঁকা ছিবিট,

শান বnu শান
pাণহীন ei শহেরর iিতকথা।
iেটর পাঁজের, লাহার খাঁচায়
দাruণ মমব থা।
eখােন আকাশ নi
eখােন বাতাস নi।
eখােন an গিলর নরেক
মুিkর আkuলতা।
জীবেনর uল মুkuেলi ঝের
সুকিঠন uটপােত।
aিত স য়ী kuর দানেবর
udত পদাঘােত।
eখােন শািn নi
eখােন sিs নi।
pাসাদ-নগরী যন িবলােসর
িনদাruণ রিসকতা।

শান শান মত বাসী, শান গা সবাi,
দশভূ জা মাtপূজার গীিতকথা গাi।
মায়াময় e সংসাের িনেল যিদ ভাi।
মহামায়া িবনা য গা aন গিত নাi।
দশভূ জা মাtপূজার গীিতকথা গাi। --- 2
শরেতর পুণ ােলােক ভিরেল ভু বন।
uru হয় জননীর পূজার লগন।
uভিদেন মািট tuেল কর আেয়াজন।
মৃিtকায় হয় মার pিতমা গঠন।
মায়াময় e সংসাের িনেল যিদ ভাi।
মহামায়া িবনা য গা কান গিত নাi।
সযতেন মােক গিড় আঁিক িtনয়ন।
ukাষ ী সn াকােল কর হ বাধন।
সpমীেত নবপt কিরয়া sাপন।
ভিkভের মাtপূজা কর ভkজন।
a মীেত নবমীেত যত aভাজন।
মার পােয় duঃখ সুখ কর িনেবদন।
দশমীেত জননীেক কিরয়া বরণ।
আবার আিসo বেল িদo িবসজন।
আবার আিসo বেল িদo িবসজন। --- 2

সিদন তামায় দেখিছলাম ভারেবলায়।
tuিম ভােরর বলা হেয় দাঁিড়েয় িছেল,
k চূ ড়ার oi uলভরা গাছটার নীেচ।
আিম k চূ ড়ার সi sp িক আহা duেচাখ ভের দেখ গলাম।
সিদন তামায় দেখিছলাম ভারেবলায়
huঁ huঁ huঁ huঁ huঁ huঁ huঁ huঁ huঁ huঁ huঁ huঁ
tuিম চলেত চলেত থমেক গেল কন ক জােন ---2
আমার মনটা ছড়ােনা িছল যখােন ---2
আিম দখলাম uধু দখলাম আর চােখর কাnা কঁ েদ গলাম।
সিদন তামায় দেখিছলাম ভারেবলায়।
huঁ huঁ huঁ huঁ huঁ huঁ huঁ huঁ huঁ huঁ huঁ huঁ
কথা খুঁ জেত খুঁ জেত ভু লেত হেলা কথা আমােক ---2
আমার িকui হল না বলা তামােক।
uধু বুঝলাম, আিম বুঝলাম, eক নtuন বদনা খুঁ েজ পলাম।
সিদন তামায় দেখিছলাম ভারেবলায়।
tuিম ভােরর বলা হেয় দাঁিড়েয় িছেল,
k চূ ড়ার oi uলভরা গাছটার নীেচ।
আিম k চূ ড়ার সi sp িক আহা duেচাখ ভের দেখ গলাম।
সিদন তামায় দেখিছলাম ভারেবলায় ---

সব কথা বলা হেলা
বািক রেয় গল uধু বিলেত
য কথা মেনর কথা
কতবার থেম গিছ
বিলেত বিলেত বিলেত বিলেত।

সব পথ শষ হেলা
আর বািক নাi পথ চিলেত
তামার আিঙনাuku
পার হেত থেম গিছ
কতবার চিলেত চিলেত চিলেত।
সব পািখ গান গায়
সব পািখ িদন শেষ
ফের গা kuলায়।
পুেড় মের সারািদন
আকােশ আকােশ
আমার মেনর পািখ,
কােনািদন িফের না খাঁচায়।
সব কথা শানা হেলা
বািক রেয় গল uধু uিনেত।
য কথা মেনর কথা
কতবার হারােয়িছ
uিনেত uিনেত uিনেত uিনেত।
যাের চাi সo নাi
আমার মেনর আর
কােনা খাঁজ নাi।
িফরেব না কােনািদন
ডেকানা ডেকানা
নtuন আকাশ পেয়
আজ বুিঝ ভু েলেছ আমায়।
সব কথা বাঝা গল
eiuku পািরিন তা বুিঝেত।
aবুঝ মেনর িপেছ
e জীবন গল িক য
খুঁ িজেত খুঁ িজেত খুঁ িজেত খুঁ িজেত।

সবাi চেল গেছ।
uধু eকিট মাধবী tuিম eখেনােতা িঠকi uেট আছ।
কন?
কত আর চেয় চেয় দেখ যােব আমার
চােখর জেলর eকাকার।
হাoয়া নi, রাত নi,
হায় িদনo য মেঘ ঢেক গেছ,
uধু eকরাশ ব থা রেখ গেছ
eখন, eকিট মাধবী tuিম তামার চােখর কruণা িদেয়
আজ কতuku ভরােব বেলা আমায়?
eকা eকা বশ আিছ কu নi।
তাi, কােরা তের aজs িচnার ঢu নi।
tuিমo যিদ চাo আজ আমােক ছেড় যেত পার
আিম চাi য eেকলা হেত আেরা
eখন eকিট মাধবী tuিম তামার aসীম কruণা িদেয় আর
মায়াভরা বাঁধেন বঁ েধা নােকা আর।

sp জাগােনা রাত মাধুরী ছড়ায়,
স আেবেশ আিম তাi গান গেয় যাi।
চাঁেদর িমতা য oi মধু জাছনা
চেকারী কন বাঝনা।
আমার দাসর আজ বুিঝ বদনা
sp জাগােনা রাত মাধুরী ছড়ায়।
o বাতাস বেল যাo
িপয়া মার রেয়েছ কাথায়।
কবরীর গn eেন দাo।
aনুরােগ রাঙা তার ছাঁয়া যিদ পাi।
sp জাগােনা রাত মাধুরী ছড়ায়
স আেবেশ আিম তাi গান গেয় যাi।

সুেরর আকােশ tuিম য গা uকতারা
আমায় কেরেছা eিক চ ল িবhল িদশাহারা।
aruণাচেলর বুেক
tuিম জাগােল দীp মুেখ
মহা তমসায় আেলার ঝণাধারা -আিম িবhল িদশাহারা।
নব চতনার রkকমল দেল
aিg

মর িদগেn জােগ রািগণীর পিরমেল।

িমেছ হল aিভশাপ
মার জীবেনর সnাপ।

গত রজনীর aru িতিমর
ভে েছা an কারা।
আিম িবhল িদশাহারা।

সূয ডাবার পালা
আেস যিদ আসুক, বশ তা;
গাধুিলর রেঙ হেব
e ধরণী sেpর দশ তা।
বশ তা, বশ তা।
তারপের পিৃ থবীেত
আঁধােরর ধূপছায়া নামেব,
মৗমািছ িফের গেল
জািন তার gu ন থামেব।
স আঁধার নামুক না
gu ন থামুক না
গােন তবু রেব তার রশ তা;
বশ তা, বশ তা।
তারপের সারা রাত
duজেন eকা eকা ভাবেবা
hদেয়র িলিপকােত
ক যন িলেখেছ eক কাব ।
জানািকরা দীপ jেল
আমােদর সােথ রাত জাগেব;
duিট pােণ cuেপ cuেপ
নtuন স সুর eক লাগেব।

জানািকরা জাguক না
pােণ সুর লাguক না
পাoয়ােত চাoয়ার হেব শষ তা;
বশ তা, বশ তা।

হাজার বছর ধের কত নদী pাnর পিরেয় eলাম
e চলার মােন তবু বাঝা গল না।----2
আিম হািরেয় গলাম আিম হািরেয় গলাম।
ঘুিণ হাoয়ার মত যত ঝরা পাতা িনেয় ঘুের মের মন।
যার পথ চেয় বেস আিছ চেল গেছ স eেস কখন।
eত কােছ পেয় তােক চনা গল না।
e চলার মােন তবু বাঝা গল না।
আিম হািরেয় গলাম আিম হািরেয় গলাম।
হাজার বছর ধের কত নদী pাnর পিরেয় eলাম।
সের গেছ কত পথ বেয় গেছ কতটা সময়।
িক হেব তা জেন িনেয় সব িদেয় তার িবিনময়।
যিদ eেস কান িদন খাঁেজ কu ডাক িদেয় িদেয়।
বােলা িহসাব িমিলেয় গেছ ঘর নীড় িদেয়।
কত িকu পেয় িকu পাoয়া হল না।---2
e চলার মােন তবু বাঝা গল না।
আিম হািরেয় গলাম আিম হািরেয় গলাম।

হাঁসুলী বাঁেকর কথা বলব কাের হায়।---2
কাপাi নদীর জেল কথা ভেস যায় র।
হাঁসুলী বাঁেকর কথা বলব কাের হায়।
য বাঁেশেত লািঠ হয় ভাi সi বাঁেশ হয় বাঁশী।
বাঁশবাড়ীর বাঁশguিলের তাi তা ভালবািস।
বাঁেশর বেড়র ঝাঁিপ কেট ভাঙেল িমিলটাির।
কাহােড়রা হায় র িবিধ হেলা

মণকারী।

duঃেখর কথা o ভাi বলব কাের হায়।
কাপাi নদীর জেল কথা ভেস যায় র।
হাঁসুলী বাঁেকর কথা বলব কাের হায়।
য গেড় ভাi সi ভােঙ র য ভােঙ স গেড়।
ভাঙা গড়ার কারখানােত দখলাম uঁিক মের।
জল ফিলেত নাi চােখ জল ফিলেত নাi র।
জল ফিলেত নাi o চােখ জল ফিলেত নাi।
জল ফিলেত নাi চােখ জল ফিলেত নাi র।
জল ফিলেত নাi o চােখ জল ফিলেত নাi।
িবধাতা guruর খলা দেখ যা র ভাi।
কাপাi নদীর জেল কথা ভেস যায় র।
হাঁসুলী বাঁেকর কথা বলব কাের হায়।

