লতা মে শকেরর গান

anিবহীন কােট না আর যন িবরেহরi িদন
aপrপা aপrপা aসীেম নীল নেভ tuিম eকিবnু aনn
as আকােশ গাধূিল রঙ িনেয় kাn তিটনী রিঙনী হেয় বেয় যাo
আকাশ pদীপ jেল দূ েরর তারার পােন চেয়
আজ তেব eiuku থাক বািক কথা পের হেব
আজ নয় guন guন gu ন pেম চাঁদ uল জাছনার গান আর নয়
আজ মন চেয়েছ আিম হািরেয় যােবা, হািরেয় যােবা আিম তামার সােথ
আজ hদেয় ভালেবেস, িলেখ িদেল নাম tuিম eেস
আমার কথা িশিশর ধায়া হাsুহানার কিল
আমার গাপন ব থার মােঝ তামায় খুঁ েজ পাi
আমার মালতী লতা oেগা িক আেবেশ দােল আিম স কথা জািন না
আমার sp য সিত হল আজ কােছ eল eতিদন দূ ের িছল য
আমারo তা সাধ িছল আশা িছল মেন ভালবাসা িনেয় tuিম আসেব জীবেন
আিম চলেত চলেত থেম গিছ আিম বলেত বলেত ভু েল গিছ
আিম বিল তামায় দূ ের থােকা tuিম কথা রােখানা
আিম য ক তামার tuিম তা বুেঝ নাo আিম িচরিদন তামারi
আিম uiিন সারা রাত মলােত নাচেবা বেলi আজ
আর যন নi কান ভাবনা যিদ আজ aকারণ কাথাo হারায় মন
আষাঢ়

াবণ মােন না তা মন

e িদন তা যােব না মানা tuিম যতi কর
ei জীবন কখন দহন কখন মগন — ভালবাসায়
ei বৃি েত িভেজ মােঠ চেলা চেল যাi tuিম আিম
eকবার িবদায় দ মা ঘুের আিস, হািস হািস পরব ফাঁিস দখেব জগৎবাসী
eবার আিম আমার থেক আমােক বাদ িদেয় aেনক িকu জীবেন
eস eস eস িpয় eস আমার ঘের আমার মেনর anপুের
eস, কােছ eস! দখ িনuিত রাত কমন ঘুিমেয় আেছ
o ঝr ঝr ঝণা o rপালী বণা oের হারােয়েছ pাণ মন আমার
o tui নয়ন পাখী আমার র বল কাথায় যািব র
o পলাশ, o িশমুল কন e মন মার রাঙােল
o pজাপিত pজাপিত পাখনা মেলা আমার ei মেনর আঁধার কােণ

o বাঁশী কন গায় আমাের কাঁদায় ক গেছ হারােয় sরেণর বদনায়
o মার ময়না গা o মার ময়না গা কার কারেণ tuিম eকলা?
oi গােছর পাতায় রােদর িঝিকিমিক আমায় চমেক দাo
oেগা আর িকui তা নয় িবদায় নবার আেগ তাi
oেগা মা গ া মােগা মা গ া িদনু ভাসােয় মার sজেন tuিম দেখা তাের
oেঠা oেঠা সূযাi র িঝিকিমিক িদয়া কালেক tuিম আঁধার রােত
oের oের ooের মন ময়না কয়না কথা কয়না ব থা তার বুিঝ— আর সয়না
oের মন পািখ, কন ডাকাডািক, tui থাk না র গাপেন
কত িনিশ গেছ িনদহারা oেগা কত uল গেছ ঝের
িক িলিখ তামায়? tuিম ছাড়া আর কান িকu ভাল লােগনা আমার
িক য কির দূ ের যেত হয় তাi সূের সূের কােছ যেত চাi
k চূ ড়া শান শান শান সারােবলা দালায় তােক k াপা হাoয়া য
িকu তা চািহিন আিম uধু চেয় চেয় থািক যিদ িকu বল
ক pথম কােছ eেসিছ ক pথম চেয় দেখিছ িকuেতi পাi না ভেব
ক যািব আয় oের আমার সােধর নায়
ক যন গা ডেকেছ আমায় মােন না নয়ন কন িফের িফের চায়
কন িকu কথা বেলা না? uধু চােখ চােখ চেয়
কন গল পরবােস বল বঁ ধয়
ু া--গরেজ বরেষ মােন না য তরেস িহয়া
কন য কাঁদাo বাের বাের থেমেছ knেন ছnহীনা বীণা
চ ল মন আনমনা হয় যi তার ছায়া লােগ ভােরর আকােশ আেলা দেখ
চ ল ময়র
ূ ী e রাত ---- বঁ ধ ু যেত িদo না, কানায় কানায় ভের যাoয়া
চnd য tui মার সূয য tui আমার e আঁিখেত তারা য tui
চেল যেত যেত িদন বেল যায় আধাঁেরর শেষ ভার হেব
জােগা মাহন pীতম জােগা রজনী পাহােয় গল, নয়ন কমল মল
জুঁi সাদা রশিম জাছনায় গান আর গেl রাত কেট যায়
িঝিলক িঝিলক িঝনুক খুঁ েজ পলাম, তামায় তা িদলাম tuিম তা শীতল চnনবৃk থােকা য গেn ভের
তামােক শানােত e গান য গেয় যাi বাজাi e গােন ম লশ
তামােদর আসের আজ ei তা pথম গাiেত আসা
দংিশিল tui ঔষেধ মােন না র মােন না

duেয়া duেয়া আিড় বলব না বলব না কথা চললাম বােপর বাড়ী
দূ ের আকাশ সািময়ানায় pদীপ jালায় তারায় জেগ জেগ িক য ভািব
দ দাল দাল দাল তাল পাল তাল চল ভািস সব িকu ত াiগা
দেখানা আমায় oেগা আয়না কেরানা eমনতর বায়না
ধরণীর পেথ পেথ ধুিল হেয় রেয় যােবা ei কামনা আর িকu না
না না কােছ eস না যাo যাo দূ ের থাক
না মন লােগ না e জীবেন িকu যন ভাল লােগ না।
না যo না রজনী eখনo বাকী আেরা িকu িদেত বাকী
নাo গা মা uল নাo নয়ন uল আমার
িনuম সn ায় পাnপাখীরা বুিঝবা পথ ভু েল যায়
পা মা গা র সা - তার চােখ জিটল ভাষা
pম eকবারi eেসিছল নীরেব আমাির e duয়ার pােn
ফেল আসা sিৃ ত আমার বদনা জাগায় মন কন খুঁ েজ িফের
বলিছ তামার কােন কােন আমার tuিম
বড় িবষাদ ভরা রজনী সজনী য গেছ িমেল সুদূর ছায়া িমিছেল
বাদল কােলা িঘরেলা গা সব নাo তীের eেস িভরেলা গা
বুঝেব না কu বুঝেব না িক য মেনর ব থা an খিনর anের থােক
বৃি বৃি বৃি e কান aপrপ সৃি eেতা িমি িমি িমি
বহায়া বাঁশী ডােক য নাম ধের, নজের রােখ শাuড়ী ননদ
বাঝ না কন য tuিম বাঝ না চােখর জেলেত ei পথ চাoয়া
ভালবাসার আguন jেল কন চেল যায়
ভােলা কের tuিম চেয় দেখা দেখা তা িচনেত পােরা িক না
ভু েলা না pথম স িদন জীবেনর পরম স লগন
ম ল দীপ jেল anকাের du’ চাখ আেলায় ভেরা pভু
মন লােগ না tuিম িবনা মার জীবন যন চাঁিদনী িবহীনা রজনী
মেন রখ মেন রখ oেগা আেধা চাঁদ tuিম তা দখেল চেয় গা
মা গা মা বলনা — হ মা জননী বল না, নাi যিদ িদেল িঠকানা
যিদ বারণ কর তেব যাব না তামারi সnােন eখােন oখােন
যিদo রজনী পাহােলা তবুo িদবস কন য eল না eল না
যা যা যা ভু েল যা, e hদেয় যত কথা মন তাের ভু েল যা

যা র, যা র uেড় যা র পাখী uরােলা pােণর মলা
যাবার বলায় িপu থেক ডাক িদেয় কন বেলা কাঁদােল আমায়
রি লা বাঁশীেত ক ডােক, ঘুমঘুম িনঃuম রােতর মায়ায়
সাত ভাi চmা জাগের জাগের ঘুম ঘুম থােকনা ঘুেমর e ঘাের
সব লাল পাথরi তা cuিন হেত পাের না
হঠাৎ ভীষণ ভাল লাগেছ মেন হয় uেড় যাi দূ র-দূ র
হাজার তারার আেলায় ভরা চােখর তারা
হায় র পাড়া বাঁিশ ঘেরেত o রiেত িদেলা না ঘেরেত
হায় হায়, pাণ যায়, pাণ যায়, যায়, pাণ যায়, চাখ তাির, যন কাটাির
হাতাম যিদ তাতা পাখী, তামায় গান শানাতাম

anিবহীন কােট না আর যন িবরেহরi িদন।
tuিম না আিসেল, ভাল না বািসেল
সুরহীন, তালহীন, কালহীন
বড় শূন শূন িদন।
পাড়া মন পাগল হল,
িক কের য সব িকu ভাল
বাঁধন সবi eত হলায় খাল
আমায় কর রঙহীন।
kuয়াশা kuয়াশা ভরা আশা,
বাবা হেয় গেছ সব ভাষা
জীবন মরণ িমেলিমেশ গেছ
িকu তা নাi রঙীন।

aপrপা aপrপা —
aসীম e নীল নেভ tuিম eকিবnু aনn।
aপrপা tuিম মুk, tuিম মুk,
aনুভব কখনo িক করিন?
ফেল িদেয় duঃেখর বাঝা
ভেঙছ tuিম বn খাঁচা
পলাতকা হেয় eখন কন য
িবহ

হেত চাo

মািটর মায়া বুিঝ টােনিন?
aপrপা aপrপা
aপrপা aপrপা
তামার হােতর মুেঠায় আেছ তামার জীবন রথ।
ভাঙেতo পার গড়েতo পার তামারi িনজ পথ।

যুিk tuিম তা হারাoিন।
aপrপা aপrপা
aপrপা aপrপা
aসীম e নীল নেভ tuিম eকিবnু aনn।
aপrপা tuিম মুk, tuিম মুk,
aনুভব কখনo িক করিন?

as আকােশর গাধূিল রঙ িনেয়
kাn তিটনী রিঙনী হেয়
বেয় যায় বেয় যায় বেয় যায়।
as আকােশ গাধূিল রঙ িনেয় ----কান aপrপ িশlী পdপাতার নােয় চেড়
ময়ূরপ

ী রঙ নদী বেয় ছড়ায়

বেয় যায় বেয় যায় বেয় যায়।
as আকােশর গাধূিল রঙ িনেয় ----duিট পােড় কত মানুষ কত য iিতহাস
কত যুেগর কত আশার িনরাশার িনঃ াস
লk যিদ িদগn িশlী হ তামার
পdপাতার পানসী থামাo eবার
দখেব জীবেন িদগn aপার।
বলা য যায়, বলা য যায়, বলা য যায়
as আকােশ গাধূিল রঙ িনেয় ------

আকাশ pদীপ jেল
দূ েরর তারার পােন চেয়;
আমার নয়ন duিট
uধুi তামাের চােহ
ব থার বাদেল যায় ছেয়।
বেয় চেল আঁিধয়ার রািt;
আিম চিল িদশাহীন যাtী —
দূ র aজানার পাের
আkuল আশার খয়া বেয়।
কত কাল আর কত কাল —
ei পথ চলা oেগা চলেব;
কত রাত আর e িহয়া
আকাশ pদীপ হেয় jলেব।
কান রােত মেন িক গা পড়েব,
ব থা হেয় আিখঁ জল ঝরেব;
বাতাস আkuল হেব
তামার িন াসuku পেয়।

আজ তেব eiuku থাক —
বািক কথা পের হেব।
ধূসর ধূিলর পথ —
ভেঙ পেড় আেছ রথ —
বhuদূ র — দূ র যেত হেব।
আজ তেব eiuku থাক?
বািক কথা পের হেব —
সবুজ সবুেজ মশা নীল নীিলমায় —
পােব না আমায়।

গাধুলীর ছায়াপেথ খুঁ েজা না আমায়।
সবুজ সবুেজ মশা নীল নীিলমায় —
পােব না আমায়।
গাধুলীর ছায়াপেথ খুঁ েজা না আমায়।
শরেতর কান eক নাম না জানা গাঁয়
িশuলীর uল যথা ঝের ঝের যায় —
িকেশারী মেনর মত du’িট চাখi aবনত —
না গাoয়া য গান হেয় রেব।
আজ তেব eiuku থাক?
বািক কথা পের হেব।
তখন aন মন aন আশা, aন ভাষা।
জািন না িক rপ নেব ভালবাসা।
তখন aন মন aন আশা, aন ভাষা।
জািন না িক rপ নেব ভালবাসা।
tuিম যিদ মেন মেন মg হেয় —
uেলর িশu হেয় রo ঘুিমেয়।
আিম সূেযর হেয় তামােকi যাব uঁ েয় —
স কথািট ভু ল হেয় যােব?
আজ তেব eiuku থাক?
বািক কথা পের হেব।

আজ নয় guন guন gu ন pেমর
চাঁদ uল জাছনার গান আর নয়
oেগা িpয় মার খাল বাhuেডার
পিৃ থবী তামাের চায়।
আর নয় িনsল knন
uধু িনেজর sােথর বnন
খুেল দাo জানালা

আসুক সারা িবে র বদনার snন
ধরনীর ধুিল হাক চnন
িটকা তার মােথ আজ
পের নাo পের নাo পের নাo।
কার ঘের pদীপ jেলিন
কার বাছার an মেলিন
কার নi আ য় বষায়
িদন কােট ভােগ র ভরসায়
tuিম হo eকজন তােদরi
কাঁেধ আজ তার ভার
tuেল নাo tuেল নাo tuেল নাo

আজ মন চেয়েছ আিম হািরেয় যােবা,
হািরেয় যােবা আিম তামার সােথ;
সi a ীকােরর রাখী পিরেয় িদেত
িকu সময় রেখা তামার হােত।
িকu sেp দখা িকu গেl শানা
িকu কlনা জাল ei pােণ বানা;
তার aনুরােগর রাঙা tuিলর ছাঁয়া
নাo বুিলেয় নয়ন পােত।
tuিম ভাসাo আমায় ei চলার sােত
িচরসাথী হেয় রiেব পেথ।
তাi যা দিখ আজ সবi ভােলা লােগ,
ei নtuন গােনর সুের ছn রােগ;

কন িদেনর আেলার মত সহজ হেয় —
eেল আমার গহন রােত।

আজ hদেয় ভালেবেস, িলেখ িদেল নাম tuিম eেস
যন সাগের নদী মেশ ভের িদেল মন tuিম eেস।
শষ না হয় আেবশ — মন সi তা চায়,
িনিশিদন sp মার — দেখ uধুi যায়।
নয়ন চায় যাের, পায় তাের, e আঁধাের!
শূন জীবেন বধূর বেশ, িলেখ িদেল নাম tuিম eেস।
যন সাগের নদী মেশ, ভের িদেল মন tuিম eেস।
কত য আেলা ভরা সুদূর গগেন,
আজ eেল কােছ oেগা — e uভ লগেন!
সূর য জােগ, aনুরােগ — দালা লােগ!
যায় uেড় মেন মন ভেস, ময়ুরপ

ীেত য দূ র দেশ

আজ hদেয় ভালেবেস, িলেখ িদেল নাম tuিম eেস।
(o) িমলন িপয়ােস, চেয়িছ o মন য,
স তা মার সাধনােত, পেয়িছ o মন য!
আঁিখ আঁিখপােত, মধু রােত, থক সােথ,
ডেক নাo কােছ tuিম eেস, মন নাo আরo কােছ eেস!
আজ hদেয় ভালেবেস, িলেখ িদেল নাম tuিম eেস।

আিম? আমার কথা?
আমার কথা িশিশর ধাoয়া হাsুহানার কিল।
নীরব রােত মৃduল হাoয়ায় হয়েতা িকu বিল।
আমার কথা িশিশর ধায়া হাsুহানার কিল।
তার সুরিভর sp তামার চনা —
িচরকােলর ভালবাসায় কনা।
আকাশ jেল ঝরল কাথায়
তারার rপা িল।
নীরব রােত মৃduল হাoয়ায় হয়েতা িকu বিল।
আমার কথা িশিশর ধায়া হাsুহানার কিল।
আমায় যমন তামার মােঝ হািরেয় িগেয়i খাঁেজা
না বলা সব মেনর আশা তমিন কেরi বােঝা।
সi pণেয়র গভীরতায় রেখা
সi চােখেতi আমায় tuিম দেখা
ভু ল কােরা না রািt যিদ না হয় চndাবলী।
নীরব রােত মৃduল হাoয়ায় হয়েতা িকu বিল।
আমার কথা িশিশর ধায়া হাsুহানার কিল।

আমার গাপন ব থার মােঝ তামায় খুঁ েজ পাi
আেলার বাঁিশ বাজেল আিম তামাের হারাi।
তামাের হারাi।
tuিম কবল duেখর রােত
থােকা আমার মেনর সােথ
তাi তা আিম eমন কের
তামায় কােছ চাi।
তামায় কােছ চাi।।

আমার গাপন ব থার মােঝ তামায় খুঁ েজ পাi।
tuিম আমার িনিবড় রােতর sp
তামায় িনেয় e মন আমার আপন খলায় মg।
tuিম আমার িনিবড় রােতর sp
তামায় িনেয় e মন আমার আপন খলায় মg।
ফাguেন নয়

াবণ িদেন

তাi তা eলাম e পথ িদেয়
চােখর জেলর খয়ায় ভেস
তামার কােছ যাi।
তামার কােছ যাi।
আমার গাপন ব থার মােঝ তামায় খুঁ েজ পাi
আেলার বাঁিশ বাজেল আিম তামাের হারাi।
তামাের হারাi।

আমার মালতী লতা (oেগা) িক আেবেশ দােল
আিম স কথা জািন না আমায় কহ দেব বেল।
আমার মালতী লতা oেগা িক আেবেশ দােল
আিম স কথা জািন না আমায় কহ দেব বেল।
জািন না e িক মায়া uঁ েয়েছ তাের
জািন না e িক মায়া uঁ েয়েছ তাের
সেজেছ কন uেল uেল পাতাবাহাের।
কন দােল ঢu তােল, কন দােল িহেlােল।
আমার মালতী লতা oেগা িক আেবেশ দােল
আিম স কথা জািন না আমায় কহ দেব বেল।
বুিঝ না e িক মায়া লেগেছ বেন --- o ---

বুিঝ না e িক মায়া লেগেছ বেন
হেয়েছ eত খুশী কন িবনা কারেণ
কন দােল ঢu তােল কন দােল িহেlােল
আমার মালতী লতা oেগা িক আেবেশ দােল
আিম স কথা জািন না আমায় কহ দেব বেল।
আমার মালতী লতা ----

আমার sp য সিত হল আজ (আ-হা)
কােছ eল eতিদন দূ ের িছল য
রেঙ রেঙ e জীবন ভের িদল স।
আমার sp য সিত হল আজ।
পািখ আর

মেরর ভাষােত

ভের গিছ uধু আেলা আশােত
আজ মন জােগ যন ভােলাবাসােত —
কােছ ডােকা, কথা রাখ, নয় ভাল লাজ।
আকােশর রঙ oi নীলাভ
eত খুিশ কােক আর িবলাব।
আজ tuিম আিম eকi সুের িমলাব।
মন ভােল সুর দালায় tuিম দাল আজ।
sেpরi মায়াজাল বুেন য
িদনkণ গেছ কাল guেণ য।
আজ eেল tuিম ei ফাlguেন য
কােছ eেস ভােলােবেস মুখ তাল আজ।
আমার sp য সিত হল আজ
কােছ eল eতিদন দূ ের িছল য।
রেঙ রেঙ e জীবন ভের িদল স।
আমার sp য সিত হল আজ।

আমারo তা সাধ িছল আশা িছল মেন
ভালবাসা িনেয় tuিম আসেব জীবেন।
তামােকi সঁ েপ িদেয় মন আর pাণ।
জেনিছ গা ভালবাসা িবধাতারi দান,
তেব কন িদেল ব থা tuিম ei মেন।
িবধাতার কােছ uধু কঁ েদ বেল যাi।
du ছাড়া তব কােছ িকu িক গা নাi।
পার না িক িদেত সুখ tuিম ei মেন।
ভালবাসা দাo oেগা মেনেত সবার
ভু বনটা ভের যােব আেলােত আবার—
uuক আশার আেলা িনরাশারi মেন।

আিম চলেত চলেত থেম গিছ
আিম বলেত বলেত ভু েল গিছ।
য কথা তামােক বলেবা —
আিম সpিসnu পার হেয় গাsেদ বাঁধা পেড় গিছ
বলনা িক কের চলেবা।
জািন না, জািন না —
কতিদন কখন eমন লগন য আসেব;
duেচাখ ভের uধু কাঁদেবা আর বুেন যাব মুেkা সানা।
আিম পাn পাn সুদূেররi

আিম kাn kাn হেয় গিছ
e ব থা কাহাের বলেবা।
eেসা না, eেসা না —
e শ ামল সজল কাজল uছল e সn ায়।
িকukণ বেস বেস যাকনা আর ভু েল যাi যত ভাবনা।
আিম িরk িরk হেয় গিছ
আিম মুk হেত য চেয়িছ
e বাঁধন িক কের খুলেবা!

আিম বিল তামায় দূ ের থােকা
tuিম কথা রােখা না
uধু মেন মেন কােছ ডােকা
tuিম কন ডােকা না?
কত য তামাের বাঝােবা tuিম বেলা না
আ আ আ --tuিম আমার
আর আিম তামার নয় ছলনা
(আহা) নয় সুের সুের আমার ছিব আঁেকা না।
আিম বিল তামায় দূ ের থােকা
tuিম কথা রােখা না
uধু মেন মেন কােছ ডােকা
tuিম কন ডােকা না ?
eতীের সহসা তরণী tuিম বেয়ানা আ আ আ --kেল আমার
যিদ লােগ জায়ার িফের চেয়া না
যিদ চাo ভালােত গা আমায় ভু েল থােকা না।
থােকা না।

আিম য ক তামার tuিম তা বুেঝ নাo
আিম িচরিদন তামারi তা থাকেবা
tuিম আমার আিম তামার
e মেন িক আেছ পােরা যিদ খুেজ নাo।
আিম তামােকi বুেক ধের রাখব
tuিম আমার আিম তামার।
আিম য ক তামার tuিম তা বুেঝ নাo
কন আর সের আছ দূ ের কােছ eেস হাত duেটা ধর
কন আর সের আছ দূ ের কােছ eেস হাত duেটা ধর
শপেথর মন-কাড়া সুের আমায় তামারi tuিম কর
o...o ...
তামার e sp duেচােখ আিম আঁকেবা।
িচরিদন তামারiেতা থাকেবা
tuিম আমার আিম তামার
আিম য ক তামার tuিম তা বুেঝ নাo
oপােরর ডাক যিদ আেস শষ খয়া হয় পািড় িদেত
oপােরর ডাক যিদ আেস শষ খয়া হয় পািড় িদেত
মরণ তামায় কানিদনo পারেবনা কভু কেড় িনেত
o...o ...
সুেখ duঃেখ আিম তামােকi কােছ ডাকেবা
িচরিদন তামারi তা থাকেবা।
tuিম আমার আিম তামার।
আিম য ক তামার tuিম তা বুেঝ নাo
িচরিদন তামারiেতা থাকেবা।
tuিম আমার আিম তামার
আিম য ক তামার tuিম তা বুেঝ নাo।

আিম uiিন সারা রাত
মলােত নাচেবা বেলi আজ
আয় না নাচিব ক র —
আয় না সােথ নাচিব ক র।
আিম ভেব ভেব য মির
মন িনেয় eত দরাদির
আিম কার ধির হাত
য হেব আমার, আমারi আজ।
তেবi আিম নািচ র —
আয় না নাচিব ক র।
আিম rেপর আguন jেল দব
আিম মেনর মানুষ খুঁ েজ নব।
দখ বঁ েধিছ ঘুঙru আজ —
ভু েল সব লাজ, দখাব নাচ
আয় না নাচিব ক র।
আিছ আজ হথা কাল কাথা
যথা বসেব মলা যাব সথা
ভালবাসা eেনিছ আজ
আিম ধরেবাi আজেক চাঁদ
আয় না নাচিব ক র।

আর যন নi কান ভাবনা—
যিদ আজ aকারণ কাথাo হারায় মন
জািন আিম খুঁ েজ তাের আর পাব না।
আর যন নi কান ভাবনা —
যিদ আজ aকারণ কাথাo হারায় মন
জািন আিম খুঁ েজ তাের আর পাব না।
আর যন নi কান ভাবনা —
মেরর বণু সুর tuলেব সi সুের মন আমার ভু লেব।----2
কিহেব ফাguন যন আমাের
আিম তামার ভু বন ছেড় কভু যাব না।
আর যন নi কান ভাবনা —
যিদ আজ aকারণ কাথাo হারায় মন
জািন আিম খুঁ েজ তাের আর পাব না।
আর যন নi কান ভাবনা —
জািননা স তা আিম জািননা ---2
oেগা কান সুদূের আমায় বলাকারা ডাক িদেয় যায় য
কত কথা pােণ যন জাগেলা আপনাের কত ভােলা লাগেলা---2
আঁিখেত sপন আেছ জড়ােনা
আিম e আেবশ কভু ফেল িদেত চােবা না।
আর যন নi কান ভাবনা —
যিদ আজ aকারণ কাথাo হারায় মন
জািন আিম খুঁ েজ তাের আর পাব না।
আর যন নi কান ভাবনা —

আষাঢ়

াবণ মােন না তা মন

ঝর ঝর ঝর ঝর ঝেরেছ

তামােক আমার মেন পেড়েছ।
তামােক আমার মেন পেড়েছ।

আেলার তরীিট বেয় িদন চেল যায়।
আঁধােরর মন jেল তারায় তারায়।
আমার e মন কন uধু আkuলায়
বরষণ কাথা যন হেয়েছ।
িদo নােকা কােনা িকu িদoনা আমায়।
সবিকu পাoয়া হেব পেল গা তামায়।
চােখর জেলেত বেয় সুখ eেলা তাi।
আজ মন মাহনায় িমেশেছ।

e িদন তা যােব না মানা tuিম যতi কর।
e িদন তা যােব না মানা tuিম যতi কর।
যা icা বল না র’ ব tuিম শত কর।
e িদন তা যােব না মানা tuিম যতi কর।
বিলেব জািন তা, হ’ল িদন সারা
বিলেব জািন তা, হ’ল িদন সারা
তবুo tিষতা মনpাণ সারা ( গা)।
e িদন তা যােব না মানা tuিম যতi কর।
আজo uিন বািজেছ aে

aে

রািগণী

আজo ঘুেম মেন হয় কতিদন জািগিন ( গা)।
e িদন তা যােব না মানা tuিম যতi কর।
যা icা বল না র’ ব tuিম শত কর।
e িদন তা যােব না মানা tuিম যতi কর।

ei জীবন কখন দহন
কখন মগন — ভালবাসায়।
ei জীবন কখন দহন
কখন মগন — ভালবাসায়।
সুর বঁ েধিছ সেধিছ কখন িছঁ েড়েছ তার
ভg আশায়॥
ei আেলা-ছায়া দাduল দালায়।
pম িবরহ হািস কাঁদন ভালায়।
গভীর আরo িকu তার ভরসায়॥
ei জীবন কখন দহন
কখন মগন — ভালবাসায়।
সুর বঁ েধিছ সেধিছ কখন িছঁ েড়েছ তার
ভg আশায়॥
আজ মেন মেন কান বদন নাi।
ধূপ jেল jেল হেয়েছ ছাi।
sিৃ তর আকাশ ঢেক যায় kuয়াশায়॥
ei জীবন কখন দহন
কখন মগন — ভালবাসায়।
সুর বঁ েধিছ সেধিছ কখন িছঁ েড়েছ তার
ভg আশায়॥
ei জীবন কখন দহন
কখন মগন — ভালবাসায়।

ei বৃি েত িভেজ মােঠ
চেলা চেল যাi tuিম আিম,
duজেনেত মজা কের
ঘুের আিস পাশাপািশ।

ei বৃি েত িভেজ মােঠ ......
e মন য হেলা eেলােমেলা
e বৃি ধারায় পাগল হাoয়ায়
ভিরেয় িদল কানায় কানায়,
e বৃি েত hদয় ভের
িদলাম সবi uজার কের
হািরেয় গল আমার আিম
কখন মেনর aেগাচের।
e বৃি েত hদয় ভের ......
eমন ভােব কাছাকািছ
কখনo আিসিন tuিম আিম
িনিবড় কের কখনo পাiিন
ei বৃি েত িভেজ রােত
eকলা ঘের anকাের
কথা িদলাম, কথা িনলাম
tuিম আমার, আিম তামার ....
ei বৃি েত িভেজ রােত
কথা িদলাম ........

eকবার িবদায় দ-মা ঘুের আিস।
eকবার িবদায় দ-মা ঘুের আিস,
হািস হািস পরব ফাঁিস
ফাঁিস দখেব ভারতবাসী।
আিম হািস হািস পরব ফাঁিস দখেব ভারতবাসী।
eকবার িবদায় দ-মা ঘুের আিস—
কেলর বামা তির কের
দাঁিড়েয় িছেলম রাsার
ধাের মা গা!
বড়লাটেক মারেত িগেয়

মারলাম আেরক iংল াnবাসী। —
হােত যিদ থাকেতা ছারা
তার kuিদ িক পরত ধরা মােগা!
রেk মাংেস eক কিরতাম
দখ জগতবাসী।
eকবার িবদায় দ-মা ঘুের আিস —
শিনবার বলা দশটার পের
জজেকােটেত লাক না ধের, মােগা!
হল aিভরােমর dীপচালান
মা kuিদরােমর ফাঁিস।
eকবার িবদায় দ-মা ঘুের আিস —
বােরা লk তিtশ কািট
রiল মা তার বটােবিট মােগা!
তােদর িনেয় ঘর কিরস মা
বuেদর কিরস দাসী।
eকবার িবদায় দ-মা ঘুের আিস —
দশ মাস দশিদন পের
জn িনব মাসীর ঘের, মােগা
তখন যিদ না িচনেত পািরস
দখিব গলায় ফাঁিস।
o মা তখন যিদ না িচনেত পািরস
দখিব গলায় ফাঁিস।
eকবার িবদায় দ-মা ঘুের আিস —
eকবার িবদায় দ-মা ঘুের আিস —

eবার আিম আমার থেক আমােক বাদ িদেয়
aেনক িকu জীবেন যাগ িদলাম।

ছাট যত আপন িছল বািহর কের িদেয়
ভু বনটাের আপন কের িনলাম।
সবার হরেষ হািস বদেন কাঁিদ।
বাধান-িpয়ের মুিkর জােল বাঁিধ।
সবার হরেষ হািস বদেন কাঁিদ।
বাঁধন-িpয়ের মুিkর জােল বাঁিধ।
সবi হারােয় আবার সবi িকu য পলাম।
সবi হারােয় আবার সবi িকu য পলাম।
eবার আিম আমার থেক আমােক বাদ িদেয়
aেনক িকu জীবেন যাগ িদলাম।
ছাট যত আপন িছল বািহর কের িদেয়
ভু বনটাের আপন কের িনলাম।
যখন যখােন তখন সখােন থািক।
সুনীল আকােশ িনেজর মাথাের ঢািক।
যখন যখােন তখন সখােন থািক।
সুনীল আকােশ িনেজর মাথাের ঢািক।
ঘের ঘের জননী, ভাi, ভিগনী পলাম।
ঘের ঘের জননী, ভাi, ভিগনী পলাম।
eবার আিম আমার থেক আমােক বাদ িদেয়
aেনক িকu জীবেন যাগ িদলাম।
ছাট যত আপন িছল বািহর কের িদেয়
ভু বনটাের আপন কের িনলাম।

eস eস eস িpয় eস আমার ঘের।
আমার মেনর anপুের sp ভজা পথিট ধের।
eস eস eস িpয় eস আমার ঘের।
আমার মেনর anপুের sp ভজা পথিট ধের।
eস eস eস িpয় eস আমার ঘের।
কতিদন কতিদন —
কতিদন দিখিন।

কlনারi খালা খাতায় eকিট কথাo িলিখিন।
কতিদন কতিদন —
কতিদন দিখিন।
কlনারi খালা খাতায় eকিট কথাo িলিখিন।
লখ লখ নtuন কথা
রাখব সুের ভের।
eস eস eস িpয় eস আমার ঘের।
tuিম কার, আিম কার —
eখনo িক বাঝিন
বাiের যখন হািরেয় গলাম
anের িক খাঁজিন।
ডাক ডাক আবার ডাক
ডাক নtuন কের।
eস eস eস িpয় eস আমার ঘের।

eস, কােছ eস!
দখ িনuিত রাত কমন ঘুিমেয় আেছ।
দখ িনuিত রাত কমন ঘুিমেয় আেছ।
িকেসর ভয়?
ei তা কােছ আসার সময়।
tuিম eস, eস, eস কােছ eস।
কতযুগ ধের তামারi pতীkায়
িদন guেনিছ।
ei পাষাণপুরীেত িনেজরi কাnা িনেজ uেনিছ।
tuিম eস, eস কােছ eস।
যিদেক তাকাi uধু আঁধার ধু-ধু কের।
ছায়ার মতi আমার tষা কঁ েদ মের।
tuিম eস, eস, eস কােছ eস।

o ঝr ঝr ঝণা o rপালী বণা
oের হারােয়েছ pাণমন আমার
tui eকuku সর না।
oi uপেল uপেল কানখােন য আমার মন —
শবােল শবােল ঢাকা কানখােন আমার রতন —
তা তা জািন না।
oi তারi তীের বেস বেস oiখােন আমার sজন
তার ছায়া কেরিছল য তার বুেকেত সnরণ —
চ িলত জলতরে

হারােলা কাথা স ধন

তা তা জািন না।

o tui নয়নপািখ আমার র
বেলা কাথায় যািব র
dui ডানাের ঝটপট ঝটপট
কiরা মেরা র
কাহারi লািগয়া কাহারi লািগয়া।
o tui নয়নপািখ আমার র
বেলা কাথায় যািব র
dui ডানাের ঝটপট ঝটপট
কiরা মেরা র
কাহারi লািগয়া কাহারi লািগয়া।
o tui নয়নপািখ আমার র —
আহা র —
কার নয়েন বাসা বাinা
বুিঝ ভাi ােছ

আহা র —
কার নয়েন বাসা বাinা
বুিঝ ভাi ােছ
uিড়বার না চাi পািখ তাi
আkuল কiরােছ
তবু য ক ােনা ঝরঝর ঝরঝর
কাinা মেরা র
কাহারi লািগয়া কাহারi লািগয়া
tui নয়নপাখী আমার র —
আহা র —
কার sপন tuিম দiখােছা
িনিশ জািগয়া
আহা র —
কার sপন tuিম দiখােছা
িনিশ জািগয়া
কন eমন িবপদ বnu িনিল মািগয়া
তারi লািগ ছটফট ছটফট
কiরা মেরা র
কাহারi লািগয়া কাহারi লািগয়া --tui নয়নপাখী আমার র —
o tui নয়নপাখী আমার র
বেলা কাথায় যািব র
dui ডানাের ঝটপট ঝটপট
কiরা মেরা র
কাহারi লািগয়া কাহারi লািগয়া।
o tui নয়নপািখ আমার র —

o পলাশ, o িশমুল
কন e মন মার রাঙােল;

জািননা জািননা
আমার e ঘুম কন ভাঙােল।
যার পথ চেয় িদন guেনিছ,
আজ তার পদ

িন uেনিছ;

o বাতাস —
কন আজ বাঁশী তব বাজােয়
িদেল tuিম e hদয় সাজােয়।
যায় বলা যাk না
আঁিখ duিট থাক না
সুnর sপেন মg;
যন eেলা আজ ei uভলg।
e জীবেন যতuku চেয়িছ,
মেন হয় তােরা বশী পেয়িছ;
o আকাশ —
কন আজ eত আেলা ছড়ােয় —
আমাের য িদেল tuিম ভরােয়।

o pজাপিত pজাপিত পাখনা মেলা
আমার ei মেনর আঁধার কােণ কােণ
রেঙ রেঙ রঙমশাল jাল।
বেহ না মn বাতাস ছnিবহীন an স আজ।
বেন বেন কােয়ল দােয়ল বn স আজ।
মেন পেড় না —
জীবেনর সজল সজল uজল uছল নদী

স কখন িক কারণ uখােয় গল॥
জািন না আর কানিদন তমিন রঙীন সব বদনা
হেব িক না হেব তমন সংেবদনা।
ঘুিমেয় িছলাম —
e জীবন িশয়ের মার কখন বেস বেস —
হতােশ হতােশ িফিরয়া গল॥

o বাঁশী হায়!
বাঁশী কন গায় আমাের কাঁদায়
ক গেছ হারােয় sরেণর বদনায়
কন মেন eেন দয়। আ — আ —
o বাঁশী !
কখনo আনn িছল জীবেনর ছেn
hদয় মাতাল হেতা ফাguেনর গেn।
স যন কাথায় আিম বা কাথায়
যিদ না জানায়।
বাঁশী কন গায় আমাের কাঁদায়
ক গেছ হারােয় sরেণর বদনায়
কন মেন eেন দয়। আ — আ —
o বাঁশী!
তমাল কদm আমার গািপনী সিখনী
যমুনা uজান গেছ আর তা দিখিন।
সবi যিদ যায় ধূিলেত িমলায়
তবু কন হায়।
বাঁশী কন গায় আমাের কাঁদায়
ক গেছ হারােয় sরেণর বদনায়
কন মেন eেন দয়। আ — আ —

o মার ময়না গা o মার ময়না গা
কার কারেণ tuিম eেকলা?
কার িবহেন িবহেন িদবািনিশ য uতলা ?
স তা আসেব না স তা িফরেব না িফরেব না।
o মার ময়না গা —
দূ r দূ r দূ r dur পােন আনমেন চািহয়া
িক িবরােগর রািগনী যাo গািহয়া
দূ r দূ r দূ r dur পােন আনমেন চািহয়া
িক িবরােগর রািগনী যাo গািহয়া
সবুেজ সবুেজ ভরা বনানী uরােব ফাguন বুিঝ জানিন?
সবুেজ সবুেজ ভরা বনানী uরােব ফাguন বুিঝ জানিন ?
হায়ের হায়ের বুিঝ তা জানিন
ময়না গা!
o মার ময়না গা!
কার কারেণ tuিম eেকলা?
কার িবহেন িবহেন িদবািনিশ য uতলা?
স তা আসেব না স তা িফরেব না িফরেব না
o মার ময়না গা!
ঝr ঝr ঝr du নয়ন ঝrঝr ঝরােয়
কন থােকা, িবষােদ মন ভরােয়?
ঝr ঝr ঝr du নয়ন ঝrঝr ঝরােয়
কন থােকা, িবষােদ মন ভরােয়?
যা িকu হারােয় গল যাক না
নীল আকােশ মেলা পাখনা।
যা িকu হারােয় গল যাক না

নীল আকােশ মেলা পাখনা।
দাoের দাoের মেল পাখনা।
ময়না গা!
o মার ময়না গা!
কার কারেণ tuিম eেকলা ?
কার িবহেন িবহেন িদবা িনিশ য uতলা ?
স তা আসেব না স তা িফরেব না িফরেব না
o মার ময়না গা —

oi গােছর পাতায় রােদর িঝিকিমিক
আমায় চমেক দাo, দাo, দাo
আমার মন মােন না দরী আর সয় না।
ঐ য ঘুম পাহাড় o o o —।
জেগ বশ ঘুিমেয় থােক ক আমার কােছ থােক।
ক আমার গােনর কথার মােন বােঝ না।
আমার মন মােন না দরী আর সয় না।
ঐ য নীল আকাশ o o o —।
স eখন uধুi হােস তার িক যায় বা আেস।
আিম য চনা িদেয়o রiব aেচনা।
আমার মন মােন না দরী আর সয় না।

oেগা আর িকu তা নয়,
িবদায় নবার আেগ তাi
তামাির নয়েন পাoয়া তামাির সুের গাoয়া
e গান খািন রেখ যাi।
বরষা হেয় tuিম আকাশ ভের
hদয় মruেত মম পেরছ ঝের।
সরস কিরয়া মাের য uল ফাটােল ভাের
e মালা তাির রেখ যাi।
জািননা কখন মন হারােয় গল
সকিল হারােয় বুিঝ সকিল পল
আিজেক আশার নদী huতােশ uখাল যিদ
e hিদ uku রেখ যাi।
oেগা আর িকu তা নয়,
িবদায় নবার আেগ তাi
তামাির নয়েন পাoয়া তামাির সুের গাoয়া
e গান খািন রেখ যাi।।

oেগা মা গ া মােগা মা গ া
িদনু ভাসােয় মার sজেন
tuিম দেখা তাের।
oেগা মা গ া মােগা মা গ া
িদনু ভাসােয় মার sজেন
tuিম দেখা তাের।
স য sp সােধর আমারi
চােখর মিণ স য আমারi
যন স তামারi dাের।
oেগা মা গ া মােগা মা গ া
িদনু ভাসােয় মার sজেন

tuিম দেখা তাের।
যিদ tuফান ধাiয়া আেস
ঝ া বাদল ছাiয়া আেস
ঘুিণ িঘের ধের তাের
বুেকেত রেখা গা তাের।
oেগা মা গ া মােগা মা গ া
িদনু ভাসােয় মার sজেন
tuিম দেখা তাের।
গ া গা আমার মা জননী
শ ােত মির িদন রজনী
িনdা য নাi মার চােখ
িফরােয় িদo গা পাের।
oেগা মা গ া মােগা মা গ া
িদনু ভাসােয় মার sজেন
tuিম দেখা তাের।
স য sp সােধর আমারi
চােখর মিণ স য আমারi
যন স তামারi dাের।
oেগা মা গ া মােগা মা গ া
িদনু ভাসােয় মার sজেন
tuিম দেখা তাের।

oেঠা oেঠা সূযাi র িঝিকিমিক িদয়া
কালেক tuিম আঁধার রােত কাথায় িছেল িগয়া ( র)।
আআআআ—

ভােরর হাoয়া দালা িদেয় িক য সাড়া জাগায়।
জািন না তা মেন আমার িকেসর ছাঁয়া লাগায়।
ভােরর হাoয়া দালা িদেয় িক য সাড়া জাগায়।
জািন না তা মেন আমার িকেসর ছাঁয়া লাগায়।
(o) তামার ছাঁয়া সূযাi র আkuল কের িহয়া।
কালেক tuিম আঁধার রােত কাথায় িছেল িগয়া।
oেঠা oেঠা সূযাi র িঝিকিমিক িদয়া
কালেক tuিম আঁধার রােত কাথায় িছেল িগয়া।
সকাল হেল ডােক পািখ uলেক বেল ফােটা
আকােশেত যােবা uেড় ঘর য আমার ছাট
ooo—
(o) তামায় ভািব সূযাi র রািখ গা ধিরয়া
কালেক tuিম আঁধার রােত কাথায় িছেল িগয়া।
oেঠা oেঠা সূযাi র িঝিকিমিক িদয়া।
কালেক tuিম আঁধার রােত কাথায় িছেল িগয়া।
(o) িঝিরিঝির ঝরনা ঝেড় মন য oেঠ মেত।
মাতাল সুের বাঁিশ বােজ uিন কান পেত।
িঝিরিঝির ঝরনা ঝেড় মন য oেঠ মেত।
মাতাল সুের বাঁিশ বােজ uিন কান পেত
ooo—
খােলা আঁিখ সূযাi র আেলার মালা িনয়া।
কাল ক tuিম আঁধার রােত কাথায় িছেল িগয়া।
oেঠা oেঠা সূযাi র িঝিকিমিক িদয়া।
কালেক tuিম আঁধার রােত কাথায় িছেল িগয়া।
কাথায় িছেল িগয়া। কাথায় িছেল িগয়া। কাথায় িছেল িগয়া।
আ—আ—আ—আ—আ—আ—আ—আ—আ—আ—আ—আ—

oের oের o — oের মন ময়না
কয়না কথা কয়না
ব থা তার বুিঝ আর সয় না
তাi ঘের মন রয় না।
বল না িক হেয়েছ র, ব থা ক িদেয়েছ র
কন নয়ন ভেরা ভেরা, hদয় থেরা থেরা
বল না uধু বল না ময়না —।
oের oের o —
জীবন জরজর পাতা ঝরঝর
তবু িশকল খােল না তা বাঁধা পuর মেতা
ঘুির আপন সীমানায় চেল িদন-রজনী যায় —
কন সােধর তরণীেত দূ েরেত ভেস ভেস
sp চেল যায়ের বল না —।
oের oের o —
anিবহীন পেথ, hদয় মেনারেথ
চেল যেত যেত দিখ ময়না আমার eিক!
কাঁেদ ঝরঝিরেয় হায়, কাঁেপ থরথিরেয় হায়
কন শষ িবদায় িদেত সকলi ছেড় িদেত
dnd কন বল না ময়না —।

oের মন পািখ, কন ডাকাডািক,
tui থাk না র গাপেন।
oের মন পািখ, কন ডাকাডািক,

tui থাk না র গাপেন।
তার uড়েত আেছ মানা র বnu
ei খালা আশমােন।
tui থাk না র গাপেন।
oের মন পািখ —
uড়েত মানা আকােশ তার
বসেত মানা ডােল,
বাসা বাঁিধেতo মানা িক আেছ কপােল —
বিল, ঝেড় হারােত তা মানা নাi?
oের মন পািখ, কন ডাকাডািক,
tui থাk না র গাপেন।
oের মন পািখ —
চেkর জল ফলেত মানা,
সুেখর কথা ভাবেত মানা,
মিরেত তা মানা নাi?
ভাসেত মানা akেল তার,
uবেত মানা জেল,
kল ভািঙেতo মানা িক আেছ কপােল —
বিল, sােত হারােত তা মানা নাi?
oের মন পািখ, কন ডাকাডািক,
tui থাk না র গাপেন।
oের মন পািখ —

কত িনিশ গেছ িনদহারা oেগা কত uল গেছ ঝের;
বুিঝ গা আমার স কথািট বলা হয় িন তমন কের।

মর য কথা মাধবীর কােন cuিপ cuিপ বেল, কu িক তা জােন
uধু দিখ তার সকল মুkuল মাধুরীেত oেঠ ভের।
কত িনিশ গেছ িনদহারা oেগা কত uল গেছ ঝের;
বুিঝ গা আমার স কথািট বলা হয় িন তমন কের।
নীরব রােতর pহর jেলেছ িবরহ িন াস ফেল
ভাঙা e বাসের িমেছ পথ চেয় কী হেব pদীপ jেল।
ঊষর মruর িদগn পােন আশার আেলয়া uধু কােছ টােন;
তারi ছলনায় পথ বেয় যাi সারািট জীবন ধের।
কত িনিশ গেছ িনদহারা oেগা কত uল গেছ ঝের;
বুিঝ গা আমার স কথািট বলা হয় িন তমন কের।

িক িলিখ তামায়?
িpয়তম!
িক িলিখ huঁ huঁ ?
িক িলিখ তামায়?
tuিম ছাড়া আর কান িকu ভাল লােগ না আমার।
িক িলিখ তামায় huঁ huঁ ?
িক িলিখ তামায় huঁ huঁ ?
k চূ ড়ার বেন ছায়াঘন পথ আঁকাবাঁকা পা-য়
আমার আিঙনা থেক চেল গেছ তামার মেন।
k চূ ড়ার বেন ছাঁয়াঘন পথ
আমার আিঙনা থেক চেল গেছ তামার মেন।
বেস আিছ বাতায়েন তামাির আশায়।
িক িলিখ তামায় huঁ huঁ ?
িক িলিখ তামায় huঁ huঁ ?

ভালবাসা িনিশরােত ডাক িদেয় যায়
কত কথা কয়।
তামার আসার কথা লখা আেছ সব িকনারায়।
ভালবাসা িনিশরােত ডাক িদেয় যায়
তামার আসার কথা লখা আেছ সব িকনারায়।
guন guন কের মন ব থারo ছায়ায়
িক িলিখ তামায় huঁ huঁ ?
িক িলিখ তামায় huঁ huঁ ?
tuিম ছাড়া কান িকu ভাল লােগনা আমার।
িক িলিখ তামায়?

(হায়) িক য কির!
দূ ের যেত হয় তাi
সুের সুের কােছ যেত চাi
হায় িক য কির!
দূ ের যেত হয় তাi
সুের সুের কােছ যেত চাi
হায় িক য কির!
কখেনা সঘন বাদেলর পের
pমিলিপ িলিখ িবজলী আখের
কখেনা সঘন বাদেলর পের
pমিলিপ িলিখ িবজলী আখের
কখেনা দিখনা পবেন
আমার ব াথাuku রেখ যাi।
িক য কির! িক য কির!
িক য কির বল eত আশা লেয়
বাবা হেয় মির eত ভাষা লেয়।

িক য কির বল eত আশা লেয়
বাবা হেয় মির eত ভাষা লেয়।
তামার আমার eমিন e খলা
dukেল duজেন বেয় যােবা ভলা।
তামার আমার eমিন e খলা
dukেল duজেন বেয় যােবা ভলা।
কখেনা সহসা ঢuেয় ঢuেয় িমেল
িকu ছাঁয়া যিদ পাi।
িক য কির!
দূ ের যেত হয় তাi
সুের সুের কােছ যেত চাi
(হায়) িক য কির!
িক য কির।

িকu তা চািহিন আিম
uধু চেয় চেয় থািক।
যিদ িকu বল
আিম ছলছল চােখ
sপন সাজােয়
e জীবন বেয় যাব
বািক িদনযািম।
িকu তা চািহিন আিম
uধু চেয় চেয় থািক।
যিদ িকu বল
আিম ছলছল চােখ
sপন সাজােয়
e জীবন বেয় যাব

বািক িদনযািম।
িকu তা চািহিন আিম —
ei মন িক য চােহ
স তা িনেজo জােন না।
তবু িকuেত স মােন না।
তারায় তারায় দেখ uধু
স য তামার আঁিখ তারা।
ভু বন আমার স য uধু
তামার পথগামী।
দাo না দাo না দাo না
আমার জীবন ভের দাo না।
নাo না আমার সবi
নাo গা নাo
আমার সকল শূন কের।
আিম আবার যাব ভের।
সুরহীনা মেনাবীণা
রেব না কা থািম।
িকu তা চািহিন আিম
uধু চেয় চেয় থািক।
যিদ িকu বল
আিম ছলছল চােখ
sপন সাজােয়
e জীবন বেয় যাব
বািক িদনযািম।
িকu তা চািহিন আিম।

k চূ ড়া শান শান শান
সারােবলা দালায় তােক k াপা হাoয়া য
তার পােয়র শb যায় না শানা
(তার) পাতার আoয়ােজ।
আামার ei লাল লাল লjা cuির কের
tui িদিb দিখ কেন সািজস
আমারi লাল ঘামটা পের
তাi

uরঘের আমার তা আর হয় না যাoয়া য।

িহংেসেত tui মিরস uধুi jেল
হায় আমার িসঁ িথ সাদাi থােক, tui িসঁ duের লাল হেলi
আমার চােখর িবছানােত তােক হয় না পাoয়া য।

ক pথম কােছ eেসিছ ক pথম চেয় দেখিছ
িকuেতi পাi না ভেব ক pথম ভালেবেসিছ
tuিম না — আিম?
ডেকিছ ক আেগ ক িদেয়েছ সাড়া
কার aনুরােগ ক গা িদশাহারা
ক pথম মন জাগােনার সুেখ হেসিছ
tuিম না — আিম?
ক pথম কথা িদেয়িছ
duজনার e duিট hদয় eকাকার কের িনেয়িছ।
uru হল কেব eত চাoয়া পাoয়া

eকi aনুভেব eকi গান গাoয়া।
ক pথম মন হারােনার sােত ভেসিছ
tuিম না — আিম?

ক যািব আয় oের আমার সােধর নায়
o স রাঙা আশার পাল tuেল িঝিকিমিক যায় —
আয়ের আয়!
আকাশ তারi aনুরােগ মেঘ মেঘ রােঙ
বাতাস তারi আভােস গায় তরে রi গােন
তারi তের hদয় মেল নয়ন-pদীপ jেল
বধুরা পথ চায়।
ময়ূরপ

ী নেহ আমার uধু ছা তরী

তাহার ছঁ ড়া পােলর দিড়।
ভাঙা হােল টলমল ঢuেয় uিঠ পিড়
আিম তবু িক হাল ছািড়।
জািন aৈথ সাগর aবেহেলi দব পািড়।

ক যন গা ডেকেছ আমায়
মােন না নয়ন কন িফের িফের চায়।
মরিময়া মরিময়া, মরিময়া কন
লােগ না য ভােলা লােগ না,

ফাguন কন ভােলা লােগ না
(হায়) ফাguন আguন লােগ মন কান কােজ লােগ না।
িক কিরেত িক য হেয় যায়।
মােননা নয়ন কন িফের িফের চায়।
দরিদয়া বল, দরিদয়া বল বল বল বল
স িক eেলা স িক eেলা না।
eেলা না কন বােঝ না য মন।
মন যিদ বােঝ তবু e নয়ন কন বােঝ না।
পথপােন চেয় িদন যায়।
মােন না নয়ন কন িফের িফের চায়।

কন িকu কথা বল না?
uধু চােখ চােখ চেয়
যা িকu চাoয়ার আমার,
িনেল সবi চেয়, eিক ছলনা!
কন িকu কথা বল না?
uধু চােখ চােখ চেয়
যা িকu চাoয়ার আমার,
িনেল সবi চেয়, eিক ছলনা!
কন িকu কথা বল না?
যত দূ র দূ র থাক, uধু য চেয় থাক
যত দূ র দূ র থাক, uধু য চেয় থাক
স চাoয়ায় আমার আকাশ, আমার বাতাস ভের রাখ
eিক ছলনা! eিক ছলনা!
কন িকu কথা বল না?
কন িকu কথা বল না?

না বেল যা যাo বেল
ভাষাহীনা ভাষার বদনা!
কন িকu কথা বল না?
যত সুর না গেয় গাo, য বাঁশী pােণ বাজাo;
যত সুর না গেয় গাo, য বাঁশী pােণ বাজাo;
স সুেরর সুরায় মিদর হল য মন কাথায় uধাo।
eিক ছলনা! eিক ছলনা !
কন িকu কথা বল না?
uধু চােখ চােখ চেয়
যা িকu চাoয়ার আমার,
িনেল সবi চেয়!
eিক ছলনা!
কন িকu কথা বল না?

বঁ ধয়
ু া বল বল বঁ ধয়
ু া—
কন গল পরবােস বল বঁ ধয়
ু া?--গরেজ বরেষ মােন না য তরেস িহয়া।
িমেছ ei uলসাজ, ভু ল সবi ভু ল;
দব না তা কবরীেত মালতী বkuল।
কী হেব কলস ভের িগেয় যমুনায়?
বেল দ, বেল দ সখী oের যন আেস না।
কন গল পরবােস বল বঁ ধয়
ু া?--কার aিভসার বল কার পথ চায়---kল ভে

বাের বাের কার পােন যায়।

জািন বাঁিশ বাজােতi, মন বােঝ না।
বেল দ, বেল দ সখী oের যন ডােক না।
কন গল পরবােস বল বঁ ধয়
ু া?---

কন গল পরবােস বল বঁ ধয়
ু া?--গরেজ বরেষ মােন না য তরেস িহয়া।
কন গল পরবােস বল বঁ ধয়
ু া?---

কন য কাঁদাo বাের বাের
থেমেছ knেন ছnহীনা বীণা।
তবু কন tuিম আবার তাের
বাজাo িক সুেরর সnােন জািন না।
বল কমন কের আজ রািখ ধের
মন-পাখী আজ িববাগী তাের িকেসর জাের।
বৃথাi uধু e নয়ন ঝের
চেল গেছ সের যারা দূ ের সুের সুের ডেকা না।
িক যন স কথা কেব কােন কােন
বেল ভু েল গছ চেল দূ ের িকেসর টােন।
kuhu kuhu কািকলার গােন
আজ তাের মেন, aকারেণ kেণ kেণ eেনা না।

গাপীজন মনেচার

িগিরধারী নাগর

রােখা িমনিত তব পায়।
o রায় ! রােখা িমনিত রাঙা পায়।
গাপীজন মনেচার

িগিরধারী নাগর

রােখা িমনিত তব পায়।

o রায় ! রােখা িমনিত রাঙা পায়।
pম পরশ লািগ

যুগ যুগ aনুরাগী
anর কাঁেদ বদনায়।
রােখা িমনিত তব পায়।

tuলসী kuসুম দেল

রk চরণ তেল

পুলিকত তনু মন pাণ।
হ হির মাধব

দাo হ কruণা তব
ঘুচাo িবরহ aিভমান।

যমুনা পুিলেন শ াম

মুরলীেত aিবরাম

রাধা নােম সুর মুরছায়।
রােখা িমনিত তব পায়।
গাপীজন মনেচার

িগিরধারী নাগর

রােখা িমনিত তব পায়।
o রায় ! রােখা িমনিত রাঙা পায়।
নীল জলদসম

kunল aনুপম

শােভ তায় শ াম িশখীপাখা।
নীল জলদসম

kunল aনুপম

শােভ তায় শ াম িশখীপাখা।
িথর িবজুরী িশখা

ললােট চাঁেদর টীকা
বরতনু চnন মাখা।

দাo pভু দরশন

তািপত e িচত মন
িবনিত চরেণ শ ামরায়।
রােখা িমনিত তব পায়।

গাপীজন মনেচার

িগিরধারী নাগর

রােখা িমনিত তব পায়।
o রায় ! রােখা িমনিত রাঙা পায়।

চ ল মন আনমনা হয় যi তার ছায়া লােগ।
ভােরর আকােশ আেলা দেখ পাখী যন জােগ।
সারািদন িরমিঝম িঝম কত বৃি
কত বৃি হেয়েছ মন জুেড়।
িদশাহারা কান পাতা যন
ঝেড়র মুেখেত গল uেড়।
চােখর পাতায় eত sেpর ভীড় হয়িন তা আেগ।
ভােরর আকােশ আেলা দেখ পাখী যন জােগ।
চ ল মন আনমনা হয় যi তার ছায়া লােগ।
guন guন guন গােন।
uেল eেস বসা

মেরর মত তার মন।

eেস বেস মার মেন।
আিম সবিকu ভু েল গিছ guন guন guন গােন।
ucল মন তালপাড় aনাসৃি
aনাসৃি চেলেছ সi থেক।
বুিঝিন তা ভু ল হেয় গেছ ঝেড়র মেঘেত মন রেখ
িপ র ভে

uড়বার নশা eত হয় িন তা আেগ।

ভােরর আকােশ আেলা দেখ পাখী যন জােগ।
চ ল মন আনমনা হয় যi তার ছায়া লােগ।

চ ল ময়র
ূ ী e রাত ---বঁ ধ ু যেত িদo না,
কানায় কানায় ভের যাoয়া রাত
যন যেত িদo না।

রাত বঁ ধ ু যেত িদo না।
চােখর পাতায় ধের রাখা রাত বঁ ধ ু যেত িদo না।
রাত বঁ ধ ু যেত িদo না।
কন ঘুম আেস না --- ---- কন ঘুম আেস না
কত sp িঘের িঘের আেস,
মধুর আেবশ িনেয় বঁ ধয়
ু া গা িফের িফের আেস।
পরেশ পরেশ ei থেম থাকা রাত
যন যেত িদo না।
রাত বঁ ধ ু যেত িদo না।
চ ল ময়র
ূ ী e রাত ---বঁ ধ ু যেত িদo না।
চােখ চাখ রােখা না ---- চােখ চাখ রােখা না
মেন মন রােখা শীতল কিরেত।
মরমী গা tuিম পথ ভু েল যােব িফের যেত
নয়েন নয়ন রেখ মের যাoয়া রাত যন
যেত িদo না।
রাত বঁ ধ ু যেত িদo না।
চ ল ময়র
ূ ী e রাত ---বঁ ধ ু যেত িদo না।

চnd য tui মার সূয য tui
আমার e আঁিখেত তারা য tui।
চnd য tui মার সূয য tui
আমার e আঁিখেত তারা য tui।
সুখী হয় মন মার তােক দেখ

দূ র নীেল আেলার iশারা য tui।
চnd য tui মার সূয য tui।
লkীিট কােল আয়
মার sেহর duলাল য tui।
লkীিট কােল আয়
মার sেহর duলাল য tui।
িদস ন ব াথা oের যাduমিণ
bেজরi গাপাল রাখাল য tui।
রt য হায় কেতা সুnর য tui
ছা tui sেহর ফায়ারা য tui।
চnd য tui মার সূয য tui।
মঘ হেয় ভাসিব oের
মািণক আকােশ দূ ের।
মঘ হেয় ভাসিব oের
মািণক আকােশ দূ ের।
আিম জািন খাকন হেয় বড়
tui পkীরােজেত যািব uেড়
সবাi তােক দেখ বলেব হেস
sহময়ী গ ার ধারা য tui।
চnd য tui মার সূয য tui
আমার e আঁিখেত তারা য tui।
সুখী হয় মন মার তােক দেখ
দূ র নীেল আেলার iশারা য tui।
চnd য tui মার সূয য tui।

চেল যেত যেত িদন বেল যায়
আধাঁেরর শেষ ভার হেব

হয়েতা পাখীর গােন গােন।
তবু কন মন uদাস হল?
হয়েতা বা সব আেলা মুেছ যােব
হয়েতা বা থাকেব না সােথ কu। —
oo —
হয়েতা বা মাঝপেথ পথটাo uিরেয় যােব
চােখর জেলর কথা uনেব না কu।
ভােরর আেলার কথা ভেব
sp িদেয় সাজােত সাজােত রাত পার হেয় যাব।
হয়েতা বা কাnারo শষ আেছ
বুিঝ আিম eেস গিছ িকনারায়। —
oo —
eকিদন মাঝরােত রাতটাo uিরেয় যােব।
খুশীর বন া eেস ভাসােব আমায়
আেলার জানাকী jেল jেল।
sগ আমার সাজােত সাজােত রাত পার হেয় যাব।
চেল যেত যেত িদন বেল যায়
আধাঁেরর শেষ ভার হেব
হয়েতা পাখীর গােন গােন।
তবু কন মন uদাস হল?
চেল যেত যেত িদন বেল যায় —

জােগা — aলস শয়ন ছাড়
সে াচ সংহার, নবাruণ রেঙ রােঙা
pভাত আেলার ডমru য বােজ।
জাgের জাgের জাg জাg নব মেnt
pভাত সূেযর গmীর মেnd

জাgের জাgের জাgের
জাgের জাgের জাg জাg
জােগা মাহন pীতম জােগা
রজনী পাহােয় গল, নয়ন কমল মল।
িতিমর িবদার কির eস হ জ ািতময়
দূ র কর মূঢ় gািন কর দূ র সংশয়
aমািনশা

ািnর কর সংkািn।

আকােশ বাতােস শান মুিkর বnন
িকেসির e িdধা আিজ িকেসির e knন
duঃখ িবেমাচন কর ভয় ভ ন।
কruণাধারায় eস কruণার কািn
িপপািসত িচেtর t ার শািn
তািপত hদেয়র সnাপ ভ ন।

জুঁi সাদা রশমী জাছনায় গান আর গেl রাত কেট যায়।
বােসানা ঘােসর গািলচায় তামােক মন খািল চায়।
দােল য a
দাoেগা স

বন মhuয়ার মন ডাকািতর নশােত।
স kণ eখন মেনেত মন মশােত।

ei রাত আজ duজেনর uধুi kuhu kuজেনর।
আেবেশ মg cuপকথা হল rপকথা ei pহের।
যায় য লg নামেলা িক ঘুম আমলকী guলেমাহের।
হােত আমার রােখা হাত সাkী থাkuক ei রাত।

িঝিলক িঝিলক িঝনুক খুঁ েজ পলাম,
িঝিলক িঝিলক িঝনুক খুঁ েজ পলাম,
তামায় তা িদলাম —
বলেল tuিম মুেkা কাথায়?
মুেkা আমার চাi।
তাi, uঁ েড় uঁ েড় তাের ফেল িদলাম।
িঝিলক িঝিলক িঝনুক খুঁ েজ পলাম,
তামায় তা িদলাম —
বলেল tuিম মুেkা কাথায়?
মুেkা আমার চাi।
তাi, uঁ েড় uঁ েড় তাের ফেল িদলাম।।
িঝিলক িঝিলক িঝনুক খুঁ েজ পলাম।
আর eকিদন eক পাহাড় ঘরা গাঁেয়,
নাম না জানা uেল uেল গািলচা িবছায় —
তার কত না য রেঙর বাহার কত না আকার !
তার কত না য রেঙর বাহার কত না আকার !
রঙীন রঙীন মালা গঁেথ িনলাম,
রঙীন রঙীন মালা গঁেথ িনলাম,
তামায় তা িদলাম —
বলেল tuিম গালাপ কাথায়?
গালাপ আমার চাi —
তাi, uঁ েড় uঁ েড় তাের ফেল িদলাম।
িঝিলক িঝিলক িঝনুক খুঁ েজ পলাম।
আজ tuিম নাi, মুেkা গালাপ নাi,
িঝিলক িঝিলক িঝনুক রঙীন রঙীন uলo নাi।
আজ যতদূ েরi চাi য দিখ পেড় আেছ ছাi,
আজ যতদূ েরi চাi য দিখ পেড় আেছ ছাi।
ভািব বেস আবার যিদ পতাম,
ভািব বেস আবার যিদ পতাম —

পুরেনা সi িদন।
ছাট হািসর ছাট খুিশর ফেল দoয়া িদন —
আজ বুেক কের তাের tuেল িনতাম।
িঝিলক িঝিলক িঝনুক খুঁ েজ পলাম,
রঙীন রঙীন মালা গঁেথিছলাম,
ভািব বেস আবার যিদ পতাম।

tuিম তা শীতল চnনবৃk
থােকা য গেn ভের —
পাপ ভু জ

আমার ঘুিমেয় পেড়,

তামায় জিড়েয় ধের বুেক কের।
tuিম পাথর চােখরo য দৃি
tuিম মােঘর মেঘo য বৃি
tuিম মােঘর মেঘo য বৃি সখা। —
tuিম পাথর চােখরo য দৃি
tuিম মােঘর মেঘo য বৃি

—

rেপ বেণ tuিম পু -পরােগ
aগru সুরিভ tuিম ভরবী পূরবী।
rেপ বেণ tuিম পু -পরােগ
aগru সুরিভ tuিম ভরবী পূরবী।
সূেযর মত tuিম

া ত সত — বnu

tuিম য চndকলার মত িমি ।
tuিম পাথর চােখরo য দৃি —
িনঃ ােস tuিম যাo আর আেসা
িব ােস tuিম আেলা হেয় হােসা।
িনঃ ােস tuিম যাo আর আেসা

িব ােস tuিম আেলা হেয় হােসা।
ছয়িট ঋtuর ei রাদ ঝড় ঘূিণ — বnu
যা দিখ সবi য তামার সৃি ।
tuিম পাথর চােখরo য দৃি —
তামােতi সব আর সবেতi tuিম
মািট পবত নদী মruভূ িম।
তামােতi সব আর সবেতi tuিম
মািট পবত নদী মruভূ িম।
আমায় পিবt কের যi pিতিদন — বnu
তামার ঐ ভােরর িবহেগর িশস-িট।
tuিম পাথর চােখরo য দৃি —
বnu আমার সখা আমার।

তামােক শানােত e গান য গেয় যাi।
তামােক শানােত e গান য গেয় যাi।
বাজাi e গােন ম লশ
তখিন আরo কােছ তামায় পেয় যাi
তামায় পেয় যাi —
তামােক শানােত e গান য গেয় যাi
তামােক শানােত —
আিম kuhu tuিম সৗিখন ফাguন।
tuিম সুেরর পুজায় হােমর আguন
ধুেপ jেল jেল —
ধুেপ jেল jেল তামােক চেয় যাi
তামােক চেয় যাi —
তামােক শানােত e গান য গেয় যাi

তামােক শানােত —
আিম aনুরােগ sণািল সিবতা।
পািখর সরগম সাতরঙ কিবতা।
সুেরর যমুনােত —
সুেরর যমুনােত খয়া তরী বেয় যাi
খয়া তরী বেয় যাi —
তামােক শানােত e গান য গেয় যাi
বাজাi e গােন ম লশ
তখিন আরo কােছ তামায় পেয় যাi
তামায় পেয় যাi —
তামােক শানােত e গান য গেয় যাi
তামােক শানােত — e গান য গেয় যাi।

তামােদর আসের আজ ei তা pথম গাiেত আসা।
িবিনমেয় চাi তামােদর pশংসা আর ভালবাসা।
eকিদন তানপুরাটার য তারguেলা নীরব িছল
ক যন আজ তারguেলােক নtuন সুের জািগেয় িদল।
pােণ য সুর লািগেয় িদল, pােণ য সুর লািগেয় িদল
গানi আমার জীবন oেগা, গানi আমার কাঁদা-হাসা
তামােদর আসের আজ ei তা pথম গাiেত আসা।
তামােদর e গান uেন eকu যিদ ভাল লােগ
তেব হব ধন আিম।।
তামােদর pশংসারi চেয় oেগা
িকui তা আর নয়েকা দামী।
e hদয় ভালবাসার গােনরi eক sরিলিপ —
জীবেনরi বাঁশীেত য e গান আিম বািজেয় যােবা
সুের য মন সািজেয় যােবা।
e গান আমার uেলর কােন,

মেররi pােণর ভাষা।

তামােদর আসের আজ ei তা pথম গাiেত আসা।
িবিনময় চাi তামােদর pশংসা আর ভালবাসা।
তামােদর আসের আজ ei তা pথম গাiেত আসা।

দংিশিল tui —
ঔষেধ মােন না মােন না।
ঔষেধ মােন না র মােন না।
ঔষেধ মােন না।
দংিশিল tui —
পীিরিত ভু জ

আমার a

কােট দাঁেত

মরণ বাঁচন সবi আমার িনয়িতরi হােত।
(সংলাপ: সmেঝ জনাব, a
পীিরিত ভু জ

আমার a

কােট দাঁেত, পীিরিত ভু জ )

কােট দাঁেত

মরণ বাঁচন সবi আমার িনয়িতরi হােত।
o o ---িক jলেন jিল
কu তা oঝা ডেক আেন না।
ঔষেধ মােন না।
দংিশিল tui —
ঔষেধ মােন না মােন না।
ঔষেধ মােন না র মােন না।
ঔষেধ মােন না।
দংিশিল tui —
ভালেবেস jিল, মির যntণারi সুেখ
িশিশের রািখলাম র মন পdপাতার বুেক।
o o ---ভাঙা ছাড়া হায়ের কাঁচ

আর িকui জােন না।
ঔষেধ মােন না।
দংিশিল tui —
ঔষেধ মােন না মােন না।
ঔষেধ মােন না র মােন না।
ঔষেধ মােন না।
দংিশিল tui —

duেয়া duেয়া আিড় বলব না বলব না কথা।
duেয়া duেয়া আিড় বলব না বলব না কথা।
চললাম বােপর বাড়ী, চললাম বােপর বাড়ী।
বলব না বলব না কথা।
আিড় আিড় আিড়, আিড় আিড় আিড়।
বলব না বলব না কথা।
িতন সিত সিত িদলাম, খলব না বর-বu খলা
বu কথা কo ডািকস না র, বkবk কন কিরস মলা—
বলব না বলব না কথা।
আিড় আিড় আিড়, আিড় আিড় আিড়।
বলব না বলব না কথা।
আিড় আিড় আিড়, আিড় আিড় আিড়।
করব না ভাব, করব না ভাব, বেয় আমার গেছ ভারী
বেয় গেছ বেয় গেছ ভারী।
duেয়া duেয়া আিড় বলব না বলব না কথা।
সi য সi ছা

বলার খলারi বuিট হতাম

বসব না আর কেন সেজ ভাবেছা পােব আংিট বাতাম।
বলব না বলব না কথা।

আিড় আিড় আিড়, আিড় আিড় আিড়।
বলব না বলব না কথা।
আিড় আিড় আিড়, আিড় আিড় আিড়।
পরব না িটপ, বাঁধব না cuল
দখব না o মুখ তামার
হায় সo আিম পাির।
duেয়া duেয়া আিড় বলব না বলব না কথা।
duেয়া duেয়া আিড় বলব না বলব না কথা।

দূ ের আকাশ সািময়ানায় —
দূ ের আকাশ সািময়ানায় pদীপ jালােয় তারায়
জেগ জেগ িক য ভািব ক জােন মন ছাড়া।
দূ ের আকাশ সািময়ানায়।
আমায় uধু আড়ােল রােখ sিৃ তর e kuয়াশা।
ঝেড়রi মুেখ e য পািখর নীেড় ফরার আশা।
বুেঝিছ আিম আমার ব াথাi মধুর ভােলাবাসা।
কঁ েদ কঁ েদ ডািকেগা যােক নi তার কান সাড়া।
দূ ের আকাশ সািময়ানায়।
কাঁেদ সুর বাঁিশেত হায় কাnা আমার কন হািসেত চায়।
কাঁেদ গn মুkuেল গা আেস pাবন নয়েনরi du’kেল গা।
jিল jালার আguেন duঃখ ভরা বষা নােম ফাguেন।
duঃখ ভরা বষা নােম ফাguেন।
বুেক তবু বয় য pেমরi ফlguধারা।
দূ ের আকাশ সািময়ানায়।
pদীপ jালােয় তারায়
দূ ের আকাশ সািময়ানায়।

নপেথ : হঁ io র মার জার হ, আlা হ রামা!
দ দাল দাল দাল তাল পাল তাল
চল ভািস সব িকu ত াiগ া।
মার পািনেত ঘর, বnের আিস তার লাiগ া।
হায় kuমারী আিম aবলা uধু মুi নারী
আিম িক কব গা, দংশায় সেপর সাির।
tuিম দূ েরেত যাo aজানা ঢuেয়েত ভােসা
আিম ঘেরেত রi, জায়াের যিদ গা আেসা।
আেনা রঙীন cuিড় বেলায়ারী, কামরাঙােনা রেঙর শাড়ী
হব তামার আিম ঘরণী, নদী হব আিম —
আমােত যাio গা ভাiস া॥
tuিম জেলেত থােকা dীপ যন tuিম
কন জােনা না িক sেpর সুnর tuিম য আমার ভূ িম।
কন িপu ডােকা বাের বাের আমাের tuিম
কাn কন া tuিম চােখর জেল িক ভাসােব সােধর জিম।
হায় যাব না যাব না িফের আর ঘের।
পাড়া মন মােন না সংসার কারi বা তের।
দহ কািটয়া মুi বানাব নৗকা তামারi।
duিট কািটয়া হাত বানাব নৗকারi দাঁড়i।
আর বসন কািটয়া দব পাল tuফােন আিম uড়াব —
হ’ব ময়ূরপ

ী তামারi —

তাের বুেক িনয়া সুদূের যাব গা ভাiস া।
আর কাiেnা না কাiেnা না tuিম সজনী
হেব আরo আnার আমার e জীবন রজনী —
tuিম হােসা যিদ আকােশ চাঁিদনী হােস।
পথ চেয় থােকা তাi ভরসা বুেকেত আেস।

খরধারা e জীবন নদী, পাল ছঁ েড়, ভােঙ হাল যিদ
uধু pেমরi পাল tuিলয়া —
পােড় চেল যােবা duজেন kজেন হাiস া॥

দেখানা আমায় oেগা আয়না
কেরানা eমনতর বায়না।
দেখানা আমায় oেগা আয়না
কেরানা eমনতর বায়না।
আিম আজ যমন খুিশ সাজেবা
খয়ােলর বাঁিশ হেয় বাজেবা।
দেখানা আমায় oেগা আয়না
কেরানা eমনতর বায়না।
কেরানা eমনতর বায়না।
duেচাখ ভের মায়া কাজল পের
আজেক আিম চাiেবা নtuন কের।
আমার আেগ আর যন কu
আমায় দেখ যায়না।
না না না না —
দেখানা আমায় oেগা আয়না
কেরানা eমনতর বায়না।
কেরানা eমনতর বায়না।
eেলা cuল iেc মতন ছিড়েয়
পলেকi নাম না জানা খাঁপায় নব জিড়েয়।
eেলা cuল iেc মতন ছিড়েয়
পলেকi নাম না জানা খাঁপায় নব জিড়েয়।
মুেkা মালা মাথায় রেখ িদেয়
হার গঁেথিছ পরশ পাথর িনেয়।

মুেkা মালা মাথায় রেখ িদেয়
হার গঁেথিছ পরশ পাথর িনেয়।
হার মেন আজ ei মিণহার
কu যন গা চায়না।
না না না না —
দেখানা আমায় oেগা আয়না
কেরানা eমনতর বায়না।
কেরানা eমনতর বায়না।

ধরণীর পেথ পেথ ধূিল হেয় রেয় যােবা
ei কামনা, আর িকu না।
আগামীর পােয় পােয় আিমo পৗঁেছ যােবা
সi িঠকানায়, আর িকu না।
ধরণীর পেথ পেথ ধূিল হেয় রেয় যােবা
ei কামনা, আর িকu না।
আগামীর পােয় পােয় আিমo পৗঁেছ যােবা
সi িঠকানায়, আর িকu না।
কত গান কত আশা কত িছল ভালবাসা মg sপন।
e পেথর dui ধাের বীেজরi মতন তাের কেরিছ বপন।
কত গান কত আশা কত িছল ভালবাসা মg sপন।
e পেথর dui ধাের বীেজরi মতন তাের কেরিছ বপন।
পিথক যখন যােব তru শাখা পlেব
িকu ছায়া হেয় রেব মার বাসনা।
ধরণীর পেথ পেথ ধূিল হেয় রেয় যােবা
ei কামনা, আর িকu না।
আগামীর পােয় পােয় আিমo পৗঁেছ যােবা
সi িঠকানায়, আর িকu না।
জনম জনম ধের পতাকার মত কের িনেয় iিতহাস
যেত যেত kেম kেম কখন িগেয়েছ থেম ভে

গেছ

াস।

জনম জনম ধের পতাকার মত কের িনেয় iিতহাস
যেত যেত kেম kেম কখন িগেয়েছ থেম ভে
tuিম যিদ কাল আেসা নtuেনের ভােলাবােসা
আঁধােরেত jেল িনo মার সাধনা।
ধরণীর পেথ পেথ ধূিল হেয় রেয় যােবা
ei কামনা, আর িকu না।
আগামীর পােয় পােয় আিমo পৗঁেছ যােবা
সi িঠকানায়, আর িকu না।
ধরণীর পেথ পেথ ধূিল হেয় রেয় যােবা
ei কামনা, আর িকu না।

না না কােছ eস না যাo যাo দূ ের থাক।
tuিম

মর হেয় uেলর মধু খেয়

কন িমেছ আমায় uধু uধু কােছ ডাক।
জািন জািন িক কারেণ eখােন eেল
না uিটেল কিল, মধু িক মেল। ( হা)
pম ku বেন আজেক তামার সেন
oেহ নাগর কান খলা হেব না তা।
হািস হািস ei আঁিখ িক য যাdu ঢালা
শয়েন sপেন িদল uধু jালা। ( হা)
আিম সiব না তা, কথা কiব না তা
ছলনায় ভু িলব না oেগা tuিম জেন রাখ।

না মন লােগ না
e জীবেন িকu যন ভাল লােগ না।
e নদীর dui িকনাের dui তরণী।

গেছ

াস।

যতi না বাi,

নাঙর বাঁধা

কােছ তাi যেত পািরিন।
tuিমo oপার থেক তাi সেরািন।
না মন লােগ না —
চােখ চােখ চেয় কাঁদা ভােলা লােগ না।
আিম য

াn আিজ শিk uধাo

িক হেব আর িমিছিমিছ
বেয় বেয় ei িমেছ নাo —
tuিমo oপার থেক যাo চেল যাo।

না যo না, না যo না,
রজনী eখনo বাকী
আরo িকu িদেত বাকী
বেল রাত জাগা পািখ।
না যo না।
আিম য তামারi uধু জীবেন মরেণ।
ধিরয়া রািখেত চািহ নয়েন নয়েন।
না যo না,
রজনী eখনo বাকী
আরo িকu িদেত বাকী
বেল রাত জাগা পািখ।
না যo না।
য কথা বিলেত বােজ,
য ব থা মরেম কাঁেদ
স কথা বিলেত oেগা দাo।
জীবন রজনী জািন eমিন পাহােব।
চাঁেদর তরণী tuিম সুদূের িমলােব।

না যo না,
রজনী eখনo বাকী
আরo িকu িদেত বাকী
বেল রাত জাগা পািখ।
না যo না।

নাo গা মা uল নাo নয়ন uল আমার
বািক িকu নাi আর মেনিছ য হার।
িদবািনিশ oপাের ডািক ডািক বাের বাের
লােগ না ভােলা চাoয়া পাoয়া আর।
নাo গা মা uল নাo নয়ন uল আমার
বািক িকu নাi আর মেনিছ য হার।
চেয় চেয় আিম an হেয় আিছ
হারােয়িছ িদশা তবু দাo গা মা আধার।
নাo গা মা uল নাo নয়ন uল আমার
বািক িকu নাi আর মেনিছ য হার।

িনuম সn ায় পাn পাখীরা
বুিঝবা পথ ভু েল যায়;
kuলায় যেত যেত িক যন কাকিল
আমাের িদেয় যেত চায়।
দূ র পাহােড়র uদাস মেঘর দেশ
ঐ গাধুিলর রঙীন সাহাগ িমেশ;

বেনর মমের বাতাস cuিপ cuিপ
িক বাঁশী ফেল রােখ হায়।
কান aপrপ arপ rেপর রােগ
সুর হেয় রয় আমার গােনর আেগ;
sপন কথাকিল ফােট িক ফােট না
সুরিভ তবু আঁিখ ছায়।

পা মা গা র সা - তার চােখ জিটল ভাষা
ধা ধা পা মা গা র - পেড় পেড় বাঝার আশা
সা মা পা ধা িন সা - জািন uধুi duরাশা।
র সা িন ধা িন মাপা ধা - জািন িমেছi তাের সাধা
িক চলন চেল িক বলন বেল সবi তারi kuয়াশা।
ধা িন সা িন সা র সা গা - বেল জীবন ভের uধু গা;
িক য গািহ হায়, uধু বদনার সুর সাধনার e িক যাতনার;
তাi ভািব সা র গা মা পা সা পা গা সা - তান tuেল,
মা পা ধা িন সা মা সা ধা মা - গান ভু েল,
তার চােখেত আর চাব না আর গাব না;
সা সা ধা মা িন িন পা গা মা মা গা র সা।

pম eকবারi eেসিছল নীরেব
আমারi e duয়ার pােn
স তা হায়, মৃdu পায়
eেসিছল পািরিন তা জানেত।
স য eেসিছল বাতাস তা বেলিন,
হায় সi রােত দীপ মার jেলিন;
স আঁধার িচিনেত য পাির িন
আিম পািরিন িফরােয় তাের আনেত।
য আেলা হেয় eেসিছল কােছ মার,
তাের আজ আেলয়া য মেন হয়;
e আঁধাের eকাকী e মন আজ —
আঁধােররi সােথ uধু কথা কয়।
আজ কােছ তাের eেতা আিম ডািক গা,
স য মিরিচকা হেয় দয় ফাঁিক গা;
ভােগ

য আেছ লখা হায়ের

তাের িচরিদনi হেব জািন মানেত।

ফেল আসা sিৃ ত আমার বদনা জাগায়
মন কন খুঁ েজ িফের uধু য গা তামায়।
tuিম তা জােনা না, আিমo িচিন না
তবু কন মন য হায় তামােক িচিনেত চায়।
মন কন খুঁ েজ িফের uধু য গা তামায়।
জীবেনর সi গান, আর দান pিতদান
eখন তা জািননা তার সীমা য কাথায়।
মন কন খুঁ েজ িফের uধু য গা তামায়।

মানা-ভালবাসা, কন eত jালা
ভু িলেত চায় সহেজ গা ভালা নািহ যায়।
মন কন খুঁ েজ িফের uধু য গা তামায়।।

বলিছ তামার কােন কােন — ‘আমার tuিম’।
বলিছ আমার গােন গােন — ‘আমার tuিম’।
আজেক আমার pাণ পেয়েছ, aেনক নtuন ভাষা
aেনক িদেনর sp য, aেনক িদেনর আশা।
তামায় পেয়, হয় য মেন আর জনেমo সাথী িছলাম,
আমরা du’জন মেনর সুেখ aেনক জনম ঘুের eলাম।
িচরিদনi থাকেব eকi — আমােদর ei ভালবাসা।
tuিম আমার aেনক আপন মেন িনেয়o বেল e মন
হo না tuিম আরo কােছর, হo না tuিম আরo আপন।
eক সাগের িমলেবা বেল — তামার আমার sােত ভাসা।

বড় িবষাদ ভরা রজনী সজনী
য গেছ িমেল
সুদূর ছায়া িমিছেল,
sরণ নদীর বাঁেক দাঁড়ােয় থােক
কন য — িক জািন।

িপেছ পেড় রেয় গল spরঙীন,
সাথী যারা সােথ িছল
ক কাথা থেম গল,
পেথরi ধূলা হল সi সব িদন।
তবু e জীবন িঘের
কন আিস িফের িফের,
ভাসায় নয়ন-নীের — িক জািন।
চেয় চেয় আজ বড়

াn আিম।

বুিঝ না তা কী য মােন
চেলিছ িকেসরi টােন
কেব যাব কানখােন থািম।
কন ei আসা যাoয়া,
কন িমেছ গান গাoয়া,
কন য হারােনা পাoয়া — িক জািন।

বাদল কােলা িঘরেলা গা
সব নাo তীের eেস িভরেলা গা।
বাদল কােলা িঘরেলা গা
সব নাo তীের eেস িভরেলা গা।
guruguru গরেজ tuফান তরেজ
sজন আমার ঘের কন না িফরেলা।
বাদল কােলা িঘরেলা গা
সব নাo তীের eেস িভরেলা গা।

শন শন বিহেছ মাতাল হাoয়া
ঝন ঝন িবজলী যন ভূ েত পাoয়া।
িক য কির eকা ঘের হায়
ধড়ফড় কের পরাণ যায়।
বাির ঝরঝর ঝের র
নদী খর বেহ র।
sজন আমার ঘের কন না িফরেলা।
বাদল কােলা িঘরেলা গা
সব নাo তীের eেস িভরেলা গা।
utাল তালপাড় duিলেছ নাo
eiবার নদী তাের িফরােয় দাo।
আর তাের নািহ দব যেত
রেখ দব ধের আঁচল পেত
ঘন ঘার আঁধাের বেস আিছ duয়াের।
sজন আমার ঘের কন না িফরেলা।
বাদল কােলা িঘরেলা গা
সব নাo তীের eেস িভরেলা গা।
guruguru গরেজ tuফান তরেজ
sজন আমার ঘের কন না িফরেলা।
বাদল কােলা িঘরেলা গা
সব নাo তীের eেস িভরেলা গা।

বুঝেব না কu বুঝেব না িক য মেনর ব থা
an খিনর anের থােক য সানা
সবাi জােন তারi কথা।
— বুঝেব না

যিদ eমন হেতা যত বদনা
বীেজরi মতন কের যত গা বানা
লােল লাল uেল uেল ভের যত গাঁ।
দূ র থেকi দেখ তােক যত গা চনা।
খুঁ জেব না কu খুঁ জেব না মেনর গভীরতা॥
আিম তামায় কান দাষ দব না,
আমারi মতন jেলা তাo চা’ব না।
বাঝা না বাঝার আেলাছায়া খেলানা
চনা হেয় িচরিদনi রব aেচনা।
মুছেব না কu মুছেব না
িভেজ চােখর পাতা॥

বৃি বৃি বৃি
e কান aপrপ সৃি
eেতা িমি িমি িমি
আমার হািরেয় গেছ দৃি ।
eত মেঘর কােণ কােণ
eল বাতাস hu hu সেন
িরমিঝম িঝম িরমিঝম বৃি
eিক du ু aনাসৃি ।
বৃি বৃি বৃি
oেগা বৃি tuিম িমি ।
তামার aেঝার ধারায় িভেজ
আিম নtuন হলাম িনেজ।

মা মা পা ধা িন ধা িন
আজ হািরেয় গিছ আিম।
বৃি বৃি বৃি
কন eত tuিম িমি ।

বহায়া বাঁশী ডােক য নাম ধের,
নজের রােখ শাuড়ী ননদ,
নজের রােখ শাuড়ী ননদ যাব আিম কমন কের।
বহায়া বাঁশী ডােক য নাম ধের ---বহায়া বাঁশী ডােক য নাম ধের।
লােক বেল s , আিম নািক ন
জােনo না ক a pহর uধু।
লােক বেল s , আিম নািক ন
গায় য কাদা ছাঁেড়।
বহায়া বাঁশী ডােক য নাম ধের,
বহায়া বাঁশী ডােক য নাম ধের ---কলে

হেলা ei a

য কােলা

kuমারী থাকাi যন িছল বশী ভােলা।
কলে

হেলা ei a

য কােলা

িসঁ িথ jেল িসঁ duর পের।
বহায়া বাঁশী ডােক য নাম ধের,
বহায়া বাঁশী ডােক য নাম ধের।
নজের রােখ শাuড়ী ননদ,
নজের রােখ শাuড়ী ননদ যাব আিম কমন কের।
বহায়া বাঁশী ডােক য নাম ধের,

বহায়া বাঁশী ডােক য নাম ধের।

বাঝ না কন য tuিম বাঝ না --- 2
চােখর জেলেত ei পথ চাoয়া
সােজ না তামায় সােজ না।
বাঝ না কন য tuিম বাঝ না।
মেনর আguন িনেয় খলা tuিম ভু েল গছ বুিঝ?
কন ভু েল গছ tuিম আguন লাগােত পােরা
খলার ছেলেত মেন মেন —
চােখর কাজল মুেছ ফেল
কন য আguন jােলা না।
বাঝ না কন য tuিম বাঝ না।
guমির guমির মের
তনু তেট কত য বাহার।
guমির guমির মের
তনু তেট কত য বাহার।
তারi ঢu tuেল tuেল বাঁধ ভেঙ িদেত
কন ভু ল হেব বল গা তামার?
শতবার মের কu যিদ,
বুেকেত যন বােজ না।
বাঝ না কন য tuিম বাঝ না।
বাঝ না কন য tuিম বাঝ না।

ভালবাসার আguন jেল কন চেল যায়
ভালবাসার আguন jেল কন চেল যায়
ব াথার বাতাস কঁ েদ মের
ব াথার বাতাস কঁ েদ মের
আমার আিঙনায় ...
ভালবাসার আguন jেল কন চেল যায়
ভালবাসার আguন jেল কন চেল যায়।
আজেক দেহর ku বেন
কান

মেরর gu রেণ

আজেক দেহর ku বেন
কান

মেরর gu রেণ

সবনােশর মাতাল কিল uল হেত চায় ...
ভালবাসার আguন jেল কন চেল যায়
ভালবাসার আguন jেল কন চেল যায়।
আ—আ—আ...
আজেক রােত ভেবিছলাম
আজেক রােত ভেবিছলাম
uিরেয় যাব আিম আধােরর uল বাগােন
হািরেয় যাব আিম
ভােলাবাসার eমন আধাঁর
ভােলাবাসার eমন আধাঁর িবফল বুিঝ যায়
িবফল বুিঝ যায়।
eমন রােত বদরদী কন চেল যায়।
ভালবাসার আguন jেল কন চেল যায়
ভালবাসার আguন jেল কন চেল যায়।

ভােলা কের tuিম চেয় দেখা
দেখা তা িচনেত পােরা িক না
আমার duেচােখ চাখ রেখ দেখা
বােজ িক বােজ না মেনাবীণা।
সানািল িবেকেল গােছর ছায়ায়
মুেখামুিখ বেস নীল সn ায়
জীবনানn tuিম তা শানােত
ভেব দেখা মেন পেড় িক না।
পটভূ িমকায় শহীদ িমনার
নাগিরক চাঁদ uেঠেছ আবার
বনলতা সন শানােব ক আর
ei আিম আজ tuিম-হীনা।

ভু েলা না pথম স িদন জীবেন পরম স লগন।
যােব না তা কহন িক য মধুর স দহন।
ভু েলা না pথম স িদন জীবেন পরম স লগন
যােব না তা কহন িক য মধুর স দহন।
ভু েলা না — ভু েলা না pথম স িদন।
চােখ চােখ িছল গহন গহন নদীর ভাষা
বুেক বুেক িছল duরn duরn aনn আশা।
চােখ চােখ িছল গহন গহন রািতর ভাষা
বুেক বুেক িছল duরn duরn aনn আশা।
কruণ বীণার তাের ঝংকাের ঝংকাের ঝংkত ভালবাসা
তাির নােম হত িদগn লাল কেব হেতা সাঁঝ কখন সকাল,
তার িহসাব িনকাশ মেনেত িছল না।
ভু েলা না pথম স িদন জীবেন পরম স লগন
যােব না তা কহন িক য মধুর স দহন।

ভু েলা না pথম স িদন জীবেন পরম স লগন
যােব না তা কহন িক য মধুর স দহন।
ভু েলা না — ভু েলা না pথম স িদন।
গােন গােন সুের ভরােনা ভরােনা হারােনা সi িদন
রামধনু রেঙ রাঙােনা রাঙােনা uরােনা সi িদন
গােন গােন সুের ভরােনা ভরােনা হারােনা সi িদন
রামধনু রেঙ রাঙােনা রাঙােনা uরােনা সi িদন
sিৃ তর দয়াল ভের ছিবর মতন কের
বাঁিধেয় রেখিছ সi িদন।
tuিম যিদ িফের আবার আেসা duনয়ন জেল আবার ভােসা
tuিম যিদ িফের আবার আেসা duনয়ন জেল আবার ভােসা
তেব দেখ যo নi তার tuলনা।
ভু েলা না pথম স িদন জীবেন পরম স লগন
যােব না তা কহন িক য মধুর স দহন।
ভু েলা না pথম স িদন জীবেনর পরম স লগন
যােব না তা কখনo িক য মধুর স দহন।
ভু েলা না — ভু েলা না pথম স িদন।

ম ল দীপ jেল
anকাের du’ চাখ আেলায় ভেরা pভু ।
তবু যারা িব াস কের না tuিম আেছা
তােদর মাজনা কেরা pভু ।
আ—আ—আ—o—o—o—
য tuিম আেলা িদেত
pিতিদন সূয oঠাo।
oেদর বুিঝেয় দাo সi tuিম
পাথেরo uল য ফাটাo।
জীবন মruেত কruণাধারায় ঝেরা pভু ।

বেলা তার িক aপরাধ
জn হেয়েছ যার পাঁেক।
তামার kমা িদেয় tuিম
ফাটাo পd কের তােক।
ভু ল পেথ গেল tuিম eেস হাত ধেরা pভু ।

মন লােগ না —
tuিম িবনা মার জীবন যন
চাঁিদনী িবহীনা রজনী হায়!
িনিশিদন িনিশিদন বােজ sরেণর বীণ
স য tuিম িবন জােন না —
gun gun gun কruণ স ধুন, মন িবরহী মােন না।
sজন আমার থােক দূ েরেত,
আেস স কােছ uধু সুেরেত
হায় িবিধ হেলা বাম, মার শ াম
uধু বাঁশীেত ডােক, আিসেত চােহ না।
ছলছl ছলছl যত যমুনার জল
kuল-kuল sের বিহয়া
আজ স uজান, হায় তার তান যায় না িকu কিহয়া।
লিলতা িবশাখা সখী সজনী
কােট না িবহেন তাির রজনী।
আন সখী তাের আন
aিভমান িদব তাহাির পােয় ডািল e মার pাণ।
সn সn সn সn বেহ tuফানী পবন e লগন গল কাঁিদয়া,
মার ঘর বার হল eকাকার, িবজলী হােন ধাঁিধয়া।

মেন রখ মেন রখ oেগা আেধা চাঁদ
tuিম তা দখেল চেয় গা।
ক eল আমার sেpর খয়া বেয় গা।
দবদাru বন বীিথকায়
uruuru মায়া দিখনায়
আেবেশ য পাখী
মুhu মুhu oেঠ গেয় গা।
e hদয় হেত যত সাধ আশা tuেল িনেয়
e রােতর pােণ ভেরিছ।
(আিম) e িনিশ aমর কেরিছ।
য গান চেয় eতিদন
duruduru বােজ মেনাবীণ,
সi গান আিম কে

গলাম পেয় গা।

মা গা মা বলনা —
হ মা জননী বল না, নাi যিদ িদেল িঠকানা
নাi িদেল কu আপনজনা
eত সাধ কন e কামনা
হ মা জননী বল না।
হ মা জননী বল না।
কন িদেল মন ভের eত আশার e মntণা
বুেক বুেক সাntনা, কন e মন জানেতা না।
সবi য হেব ছলনা
মা বল না হ মা জননী বল না।
হ মা জননী বল না, নাi যিদ িদেল িঠকানা
হ মা জননী বল না,
হ মা জননী বল না —
আিম তা কিরিন মােগা কােরo কান pব না

সারা জীবন ধের কন eত যাতনা ব না —
তেব eবার নাo ডেক, সকল বদনা দাo ঢেক
পেথর ধুলায় আর ফল না
মা বল না হ মা জননী বল না।
হ মা জননী বল না, নাi যিদ িদেল িঠকানা
নাi িদেল কu আপনজনা
eত সাধ কন e কামনা
হ মা জননী বল না।
হ মা জননী বল না —

যিদ বারণ কর তেব যাব না
তামারi সnােন eখােন oখােন
খুঁ জব না, ডাকব না
কাঁদব না, সাধব না — না।
o o চতালী বাতােস আকােশ চা’ বা ন
ভু েল যাব kuhu kuhu গান শানা —
আর িবনা বাঁধেন তামাের বাঁধব না — না।
o o িমিট িমিট তারারা আকােশ চা’ ব না
পাপী পািপয়া িপu িপu ডাকেব না —
আর িবনা কারেণ খুশীেত মাতব না — না।

যিদo রজনী পাহােলা তবুo
িদবস কন য eল না eল না।
সজন মেঘর পরাণ ঝিরয়া
বিরষণ কন হল না হল না।
লােক মের কলি নী নাম িদেয়
বােঝ না তা কত jালা মন িনেয়।
বেল বলুক লােক মািন না মািন না
কল

আমার ভাল লােগ।

িপিরিত আguেন জীবন সঁ িপয়া
jেল যাoয়া আজo হল না হল না।
eমন পথ চলা ভাল লােগ না।
আমার a

দােল তরে

তরে

কu না বাঁেধ যিদ পথ হারােব নদী
ভাল লােগ না লােগ না।
ভােলােবেস মির যিদ সo ভাল
ঘর বঁ েধ যিদ মির আেরা ভাল।
eেসা eেসা হ বঁ ধ,ু jিলেত jিলেত
মরণ আমার ভাল লােগ।
কপােলর িলখা িসঁ duের ঢািকয়া
পথ চাoয়া আজo হল না হল না।

যা যা যা ভু েল যা,
e hদেয় যত কথা
মন তাের ভু েল যা।
িদন চেল যায় আপন খলায়

বাঁধন মােন না।
শীেতর সn া সo রেহ না
বসn সo হায় —
সi বৃি আকাশ eল িফের।
বৃি ধারায় রঙ মুেছ যায়
ছিব তা মােছ না
দূ েরর আকাশ ভােল য সুর
পািখ তা ভােল না —
সi sp আবার কন ঝের।

যা র, যা র uেড় যা র পাখী
uরােলা pােণর মলা
শষ হেয় eেলা বলা
আর কন িমেছ তাের বঁ েধ রািখ।
আকােশ আকােশ িফের
যা িফের আপন নীেড়
শ ামল মািটর বনছায়।
uধু মেন মেন তাের ডািক
চািহনা খিলেত খলা
শষ হেয় eেলা বলা
আর কন িমেছ তাের বঁ েধ রািখ।
আমারi sপন হেয়
কত িক eেনেছ বেয়
hদয় িপ ের বিসয়া;
জািন সবi রেয় গল বািক
eবাের ভাসােবা ভলা

শষ হেয় eেলা বলা
আর কন িমেছ তাের বঁ েধ রািখ।

যাবার বলায় িপu থেক ডাক িদেয়
কন বেলা কাঁদােল আমায়?
যাবার বলায় িপu থেক ডাক িদেয়
কন বেলা কাঁদােল আমায়?
আমার e মন বুিঝ মন নয়!----2
যাবার বলায় —
হািস আর গােন গােন eতিদন
uল ফাটােনার খলা চেলিছল।
হািস আর গােন গােন eতিদন
uল ফাটােনার খলা চেলিছল।
য কাঁটা রেয়েছ িবঁ েধ মরেমর মােঝ
তার কথা মন ভু েল িছল —
ব থায় ব থায় তােক মেন পেড় যায়।
যাবার বলায় িপu থেক ডাক িদেয়
কন বেলা কাঁদােল আমায়?
যাবার বলায় —

sিৃ তর আকাশ থেক কানিদন
হয়েতা আমায় tuিম মুেছ দেব।
sিৃ তর আকাশ থেক কানিদন
হয়েতা আমার tuিম মুেছ দেব।
sেpর রেঙ যত ছিব আঁকা হেলা

চােখর জেলেত ভেস যােব —
যা িকu িগেয়েছ পাoয়া, স আমার নয়।
যাবার বলায় িপu থেক ডাক িদেয়
কন বেলা কাঁদােল আমায়?
যাবার বলায় —

রি লা বাঁশীেত ক ডােক,
ঘুমঘুম িনঃuম রােতর মায়ায়।
রি লা বাঁশীেত ক ডােক,
ঘুমঘুম িনঃuম রােতর মায়ায়।
চাখ মেল চাo মেয় গা, লাজ ভু েল যাo মেয় গা----2
ডােক oi সুেরর ভাষায়।
(o) রি লা বাঁশীেত ক ডােক,
ঘুমঘুম িনঃuম রােতর মায়ায়।
rপসী নদীর বঁ ধয়
ু ার, হাoয়ার দালা মhuয়ার
মেন ক আguন jালায়।
(o) rপসী নদীর বঁ ধয়
ু ার, হাoয়ার দালা মhuয়ার
মেন ক আguন jালায়।
রি লা বাঁশীেত ক ডােক,
ঘুমঘুম িনঃuম রােতর মায়ায়।
সn াতারা oi জােগ, k চূ ড়া রঙ লােগ
মেনর গাপন কান রােগ, ক জােন কখন রাঙায়।
(o) সn াতারা oi জােগ, k চূ ড়া রঙ লােগ
মেনর গাপন কান রােগ, ক জােন কখন রাঙায়।

হিরণীর মত পায়, বুেনা মেয় uেট যায়
িপয়ােলর আিঙনায়, gungun aিল গায়
চnনা কয় িশমূল শাখায়।
o চাঁদ যা uেন যা, মায়াজাল যা বুেন যা
আয়ের নেম মেঘর ভলায়।
আয়ের নেম মেঘর ভলায়।
বাসা বাঁধার sপেন, চলেছ ক গা আনমেন
গান গেয় নtuন আশায়।
(o) রি লা বাঁশীেত ক ডােক,
ঘুমঘুম িনঃuম রােতর মায়ায়।

সব লাল পাথরi তা cuিন হেত পাের না
সব pম িমলেনর মালা পেত পাের না।
পাশাপািশ duিট uল ফােট য বািগচায়
eকজন ঠাঁi পায় দবতার duিট পায়।
সমাধীর বদীটায় ভের যায় eকজন।
সব uল দবালেয় পাের না তা যেত হায়।

কu বা হােস সারািট জীবন aru ঝরায় কারo বা নয়ন
কu বা du হােত কবলi িনেত চায়,
কu বা িকu িনেত নয়, uধু িদেত চায়,
সুখী তা সকেলi হেত চায় duিনয়ায়
সুখী কu হয় কu duঃখী uধু রেয় যায়।
কারo বা আশা হয়েগা পূরণ হয় না সফল কারo বা sপন
িভখারী মািটেত ফেল য রতন

পাের না িদেত তা কখনo মহাজন।
pদীেপর িশখা কােরা ঘর আেলা কের যায়।
কারo ঘর pদীেপর িশখােতi পুেড় যায়।

(o) সাত ভাi চmা জাগ র জাগ র।
ঘুম ঘুম থােকনা ঘুেমরi ঘাের
eকিট পাruল বান আিম তামার
আিম সকাল সাঁেঝ শত কােজর মােঝ
তামায় ডেক ডেক সারা।
দাo সাড়া গা সাড়া।
o সাত ভাi চmা গা রাজার kuমার
কাথায় পkীরাজ ঘাড়া তামার তেলায়ার।
আজo রাজার দেশ ঘাের ছdেবেশ
ডাiিন সবনাশী রাkসীরা আবার।
আর রাজবাড়ী সৎ রাণী মােয়র ঘের
িফের যাব না, যাব না, যাব না র;
ঘের kuধার jালা পেথ যৗবন jালা
রাজার kuমার আর আেস না ঘাড়ায় চেড়।

হঠাৎ ভীষণ ভাল লাগেছ

মেন হয় uেড় যাi দূ র-দূ র
যথা সুনীল আকাশ মাের ডাকেছ।
anের ঝলেক ঝলেক পুলেক
িক য আguন —
িক য ঋtu তা জািন না।
uেলরা uটেছ িকনা আজ ফাguন —
হাক বা না হাক uৎসব uলেনর
দালা লােগ aে

দাduল দালেনর

িনেজরi রেঙ মন আজ রাঙেছ।
সূেযর তারেণ তারেণ চেলা না
িদi গা হানা
জমা যত আঁিখজল
হাক না স uজল হাসনুহানা
মুিkর পাখা মেল যাi du’জনা
বnেন বাঁধা পেড় যাi du’জনা
বাঁধন সুধা মুিk মাগেছ।

হাজার তারার আেলায় ভরা চােখর তারা tui
sp িদেয় সাজাi তােক কাnা িদেয় ধুi।
eমন নয়নমিণ ফেল কমন কের য যাi।
যিদেক চাi সিদেক আজ আঁধার দিখ তাi।
eখন আমার e ছাড়া আর তা নi িকui।
কাথায় িছিল, কাথায় eিল চাঁেদর কণা tui।
দূ ের গেলo রেয়i যােবা কােছ কােছi তার।
আসব িফের নtuন হেয় রািt হ’ ল ভার —
যাবার বলায় িকui না পাi, pাণভের uধু রi।

হায় র পাড়া বাঁিশ ঘেরেত (o) রiেত িদেলা না ঘেরেত।
হায় র পাড়া বাঁিশ ঘেরেত (o) রiেত িদেলা না ঘেরেত।
হায় র পাড়া বাঁিশ হায় হায় পাড়া বাঁিশ —
িক য jালাতেন পেড়িছ কােকi বা আর বিল গা।
সুেখির jালােত বাঁেশর িবেষেত হায় jিল গা।
(o) িক য jালাতেন পেড়িছ কােকi বা আর বিল গা।
সুেখির jালােত বাঁেশর িবেষেত হায় jিল গা।
(o) হায় র কােনা কথা আমােক কiেত িদেলা না ঘেরেত।
হায় র পাড়া বাঁিশ হায় হায় পাড়া বাঁিশ!
দিখিন কখেনা uেনিছ আকােশ চাঁদ oেঠ গা।
দিখিন uল আিম মেনেত uল বুিঝ আজ ফােট গা।
দিখিন কখন uেনিছ আকােশ চাঁদ oেঠ গা।
দিখিন uল আিম মেনেত uল বুিঝ আজ ফােট গা।
হায় র মলয়ােক দিখেন o বiেত িদেলা না ঘেরেত।
হায় র পাড়া বাঁিশ হায় হায় পাড়া বাঁিশ!
চাখ গল গল চাখ বেল য পািখটা oi ডােক র।
যার চাখi নi িক হেব eকথা uিনেয় তােক র।
চাখ গল গল চাখ বেল য পািখটা oi ডােক র।
যার চাখi নi িক হেব eকথা uিনেয় তােক র।
হায় র পাড়া মেনর jালা স সiেত িদেলা না ঘেরেত।
হায় র পাড়া বাঁিশ হায় হায় পাড়া বাঁিশ!

হায় হায়, pাণ যায়, pাণ যায়, যায়, pাণ যায়,
চাখ তাির, যন কাটাির, িদল খুেন খুেন ভের যায়।
হ হ — যন আguন ফাguন বসেন সেজেছ।
িক য কির কির, ভেব মির মির
রিঙন যৗবন বুিঝ স বৃথা যায়।
হায় হায়, pাণ যায়, pাণ যায়, যায়, pাণ যায় —
হ িকসমৎেক িমেছi সাধা
স য বড়i গালক-ধাঁধা
িক য কির না কির, িক হেব না হেব
িনেজo বুিঝ বুিঝ না তা
হ িকসমৎেক িমেছi সাধা
স য বড়i গালক-ধাঁধা
িক য কির না কির, িক হেব না হেব
িনেজo বুিঝ বুিঝ না তা।
হ হ iশারা স কের, নজের নজের
হায় িদল — পেড় uধু uধু ফাঁেদ।
সারাটা জীবন কাঁেদ —
তবুo শেখ না পাগল e মন হায়।
হায় হায়, pাণ যায়, pাণ যায়, যায়, pাণ যায় —
হ. . .
িদল আেছ যার তারi কােছ
দৗলত o ধন সবi িমেছ।
হীের মািত িক সানা, িক cuনী িক পাnা,
হয় সব eকi তারi কােছ।
িদল আেছ যার তারi কােছ
দৗলত o ধন সবi িমেছ।
হীের মািত িক সানা, িক cuনী িক পাnা,
হয় সব eকi তারi কােছ।
হ হ তবু eমন কখেনা কখেনা
পেড় রয় স য লালসার ফাঁেস

দসু র বেশ স আেস —
লুেট নয় যা িকu আপন আেছ গা হায়!
হায় হায়, pাণ যায়, pাণ যায়, যায়, pাণ যায় —
চাখ তাির, যন কাটাির, িদল খুেন খুেন ভের যায়।

হাতাম যিদ তাতা পাখী,
তামায় গান শানাতাম।
হাতাম যিদ বনময়ূরী
তামায় নাচ দখাতাম।
হাতাম যিদ ভােরর আকাশ,
তামার ঘুম ভাঙাতাম,
হাতাম যিদ রােতর তারা,
তামায় ঘুম পারাতাম।
হাতাম যিদ তাতা পাখী,
তামায় গান শানাতাম।
হাতাম যিদ বনময়ূরী
তামায় নাচ দখাতাম।

sp আমার সবিকu আজ
তামায় িঘের িঘের।
নদীর ঢu যমন ফের
kেলর তীের তীের।
হতাম যিদ iেc মেতা,
সবi বুেঝ পতাম।
ভু বন মােঝ সকল িকu

hদয় ভের িনতাম।
হাতাম যিদ তাতা পাখী,
তামায় গান শানাতাম।
হাতাম যিদ বনময়ূরী
তামায় নাচ দখাতাম।

