সn া মেু খাপাধ ােয়র গান

aেনক দূ েরর ঐ য আকাশ নীল হেলা
aসমেয় নেম বরষা িদেয়েছ আমার মুখ রেখ
আকােশর asরােগ আমারi sp জােগ
আজ, k চূ ড়ার আবীর িনেয় আকাশ খেল হািল
আজ কন o চােখ লাজ কন িমলন সাজ যন িবফেল যায়
আজ চ ল মন যিদ মৗমািছ হেয় চায় kিত িক ?
আমার জীবেন নi আেলা আেছ আেলয়ার হাতছািন
আমার ভ

ছিড়েয় িদoনা িবn বা িহমাচেল

আমার মেন নi মন, িক হেব আমার জািননা স কাথায় আেছ
আমাের লেয় িক খলা খিলছ, pিতিট িপয়াসী kণ
আিম চাi ছা eকিট বাসা আর তামার ভালবাসা
আিম তার ছলনায় ভু লেবা না, কাজ নi আর আমার ভালেবেস
আিম তা তামারi কােছ রেয়িছ—যিদ কান িদন কান

াবেণর িনিশেত

আিম তামাের ভালেবেসিছ, িচরসাথী হেয় eেসিছ
আিম য জলসাঘের বেলায়াড়ী ঝাড়
আিম লুকােত পািরিন aruেলখা তামার মুেখর পােন চেয়
আিম sেp তামায় দেখিছ মার িনশীথ বাসর শয ায়
আর য পাির না সিহেত সীমাহীন পেথ kািn
আর ডেকা না সi মধু নােম যাবার লগেন
আরo িকu রাত tuিম জাগেত যিদ দখেত গা সব তারা jলেছ
আহত পাখী িক কের গািহেব গান তার বুেকর ruিধের িদন হােলা
আয় বৃি

ঝঁ েপ ধান দব মেপ

ujjল eক ঝাঁক পায়রা সূেযর ujjল রৗেd,
e গােন pজাপিত পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়
e মধুরাত uধু uল পািপয়ার
e রাত বড় িনলাজ সয়না দরী সয়না ---- হা---- হা লুেট নাo
e রােতর নাi tuলনা কখেনা বা গেn, কখেনা আনেn
e uধু গােনর িদন e লগন গান শানাবার
ei গান গাoয়া মার নয় গা aকারেণ যন sp আমার সফল হেব ei
য uভkণ।।

ei ফাguেন ডাক িদেল ক, o আমার sp - আেবেশ ভরা মন িনেলা য
ei তা আমার pথম ফাguন বলা
ei ভাল আিছ বশ eকলা ডেকা না, না, না, না, না,
eকিট ছা dীপ সমুেd ঘরা চািরধার যখােন শb uধু aশাn ঝেড়র
o কথা বলেবা না uনেবা না র — ভু েলিছ সব িগেয় বিলস তাের
o িনruপম সুnর মন tuিম আছ নয়েন
o নীল নীল পাখী, কন যাস ডাকাডািক
o বk বk বকm বকm পায়রা তােদর রকম সকম দেখ
oেগা মার গীিতময়, মেন নাi স িক মেন নাi
oেগা িসঁ duর রাঙা মঘ! িক দখছ যমুনায়? রাi আমােদর করেছ িসনান
oের আয় oের আয় oের আয়
oের সকল সানা মিলন হােলা কােলা সানার চেয়
কথা না বেল যoনা, যoনা যoনা চেল, কথা না বেল
কা ন কা ন পাহােড়, আহা র বাহাের পলাশ লােল লাল
িক িমি

দখ িমি

িক িমি e সকাল

িকu আর কিহব না গা িpয় uধু sরণ পােথয় কের লব
িকu খুশী িকu নশা ভরা ei সুnর আেলা ঝরা বলােত
িকukণ আরo না হয় রিহেত কােছ
ক tuিম আমাের ডােকা aলেখ লুকােয় থােকা
ক pথম চাঁেদ গেছ বলেতা নাম--- নীল আম ং আম ং
কন e hদয় চ ল হল ক যন ডােক বাের বাের
কােনা কথা না বেল গান গাoয়ার ছেল ei য সুেরর সাথী জুটেলা
গভীর রােত জািগ খুঁ িজ তামায় (নজruলগীিত)
গহন রািত ঘনায় জািন না যাব কাথায়, িনেভ গেছ বািত
গােন মার কান indধনু আজ sp ছাড়ােত চায়
গাধূিলেবলায় — িক জািন কখন হারােলা য মন খয়ালী খলায়
ঘুম ঘুম চাঁদ িঝিকিমিক তারা ei মাধবী রাত
চnন পালে

uেয় eকা eকা িক হেব

চmা চােমলী গালেপরi বােগ

চরণ ফিলo ধীের ধীের িpয় আমারo সমািধ পের
চতী uেলর িক বাঁিধস রাঙা রাখী
চােখ চােখ কথা কo মুেখ কন বল না
চােখর জেল যিদ হয় ছা নদী ভািসেয় িদতাম তরী তামায় sরণ কির
জলতর

বােজ আনমনা সােজ, কন যন হেলা না য কলস ভরা

জািননা uরােব কেব e পথ চাoয়া
ঝরা পাতা ঝড়েক ডােক, বেল tuিম নাo আমােক
uন uন কাঁকেন য িক সুর বােজ র
ডেকানা বাঁশীেত শ াম ধির duিট পায়, জল িনেত যােবা আর নi য uপায়

তারা িঝলিমল sp িমিছল ঘুেম uল uল-uল চmকছায় aিল জাগেলা
তীর বঁ ধা পাখী আর গাiেব না গান
tuিম আমার িচরিদেনর সুর, আিম তামার িচরিদেনর
tuিম কত সুnর ক আমাের বেল যায়--tuিম তা জােনানা আমার e হািসেত কত ব থা ঢেক রেখিছ
tuিম না হয় রিহেত কােছ, িকukণ আেরা না হয় রিহেত কােছ
থi থi শাoন eল oi শাoন eল oi
িদন নi kণ নi eখন তখন নi দূ র থেক সুর আেন হাoয়া
নtuন গােনর রিঙন খােম পািঠেয় িদলাম তামার নােম
নtuন সূয আেলা দাo আেলা দাo
ননিদনী বােলা নগের pিত ঘের ঘের oেগা uেবেছ রাi রাজনিnনী
নয়ন মাহন শ াম নয়ন ছািড়য়া মার eস বঁ ধ ু থােকা e পরােণ।
নানা দশ ঘুের যখােনi গান গেয়িছ
িন সা গা মা পা িন সা র গা, গা, গাের পািখ গা সানার িশকল
নব না সানার চাঁপা কণকচাঁপা ফেল
পথ ছাড় oেগা শ াম কথা রাখ মার
পািখ আর uল বেল ক tuিম ক গা tuিম
পাখী জােন uল কন ফােট গা uল জােন পাখী কন গান গায়
িপয়া িপয়া িপয়া ক ডােক আমাের মায়াময় ei মধু সn ায়
pজাপিত মন আমার পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়

pভু জী, pভু জী, pভু জী tuিম দাo দরশন
pম তা জীবেন eকবারi আেস হায় eকi uল কভু যায় িক গা রাখা
duিট দবতার পায়
ফাguেনর ডাক eেলা য তারi সাড়া পাi আিম তারi সাড়া পাi
uেল ঢাকা পাখী ডাকা সকালটা, ei tuিল িদেয় রঙ করা সকালটা
uেলর কােন

মর আেন sp ভরা সmাষণ

বnu তামার hদয় দালােনা গােন গা িহয়া দােল
বাuির হেয়েছ আজ

ীরাধা

বাঁেধা uলনা তমাল বেন eেসা duিল duজনায়
বাঁশী বাজেব না কন রাধা নাচেব না কন
বাঃ ছড়াটােতা বশ, তারপের িক ? eiukuেতi মন ভের িক
মধু মালতী ডােক আয় uল ফাguেনর e খলায়
মধু sেp গড়া eক নtuন দেশ যিদ যাi হািরেয়
মধুর মধুর বংশী বােজ কাথা কান কদমতলীেত
মরমী গা আজ মেনর কথািট বল না e sিৃ ত ভু েলানা e মালা খুেলানা
মািটর pদীপ রয় য চেয় নীল গগেন
মানসী সেজিছ আিম মরিময়া tuিম আসেব
মানুেষর মেন ভার হােলা আজ aruণ গগনতল
মায়াবতী মেঘ eল তndা
মার গান guণguণ

মেরর িমেঠ বাল

মার ভীru স k কিল কন uিটয়া ঝিরেত চায় র
যিদ কাঁদেত পারতাম তেব eকটা বষা হেয় যত
যিদ চাঁদ আর সূয eকi সােথ oেঠ ক কার tuলনা হেব বেলা
যিদ নাম ধের তাের ডািক, কন সবুজ পাতারা য সাড়া দয়
যিদ ভু ল কেরi ভু ল মধুর হেলা মন কন মােন না।
যমুনা িকনাের রাত আঁধাের কার বাঁিশ যন ডােক আমাের
রাগ য আরo িমি

তামার aনুরােগর চেয়

িরিনিঝিন িকি িন লােজ বােজ ক যায়
িরম িঝম িঝম

িন uিন কার পায়, ক যায়

ruম uম uম uম ruম uম uম নূপর
ু পােয় ক যায়

শান সখী বাঁশী কন রাধা নােম ডােক
সজনী গা কথা শান যমুনা kuলুkuলু বেহ না কন?
সজনী গা সজনী িদন রজনী কােট না যা সিখ বল তাের স ঘােট যন
সবার চেয় দািম জািন যা পেয়িছ আিম
হয়েতা িকui নািহ পাব, তবুo তামায় আিম দূ র হেত

aেনক দূ েরর ঐ য আকাশ নীল হেলা,
আজ তামার সােথ আমার আঁিখর িমল হেলা।
k চূ ড়ার মতন eমন aনুরােগ লাল
আজ খয়ালখুিশর ময়ূরপ

ী uিড়েয় িদল পাল।

আজ আলাপেন িমি কথার আিলmনা eঁেক
uিরেয় যােব pহরguেলা তামায় আমায় দেখ।
আজ kuhuর গােন duঁ huর pােণর সুর য খাঁেজ তাল।
বশ লােগ ei সীমার বাঁধন ছািড়েয় যেত,
তাi আজ du’জেন চাi য uধু হািরেয় যেত।
আজ e গান আমার দাল দালােনা pজাপিতর পাখা,
রামধনুেকর সাতিট রেঙর sp যন আঁকা।
আজ ফাguেন oi আguন ছড়ায় পলােশরi ডাল।

aসমেয় নেম বরষা িদেয়েছ আমার মুখ রেখ,
নাহেল সবাi আড়ােল হাসেতা aশিন দেখ।
oরা পাের না সiেত, সiেত পাের না আমােক
সiেত তামার ভােলাবাসােক।
লুটােল ধুলায় গরব, খুিশ oরা হেব সব থেক।
যােক কu কখেনা না কখেনা
কােনািদন ভােলাবােসিন —
eমনo তা চােখ আেসিন।
তেব িকেসরi কারেণ ক জােন আমারi বলা য
দীঘ াস oেদর ফলা য।
কন বা লুিকেয় আিম যা পলাম রাখেবা তা ঢেক।

আকােশর asরােগ আমারi sp জােগ।
তাi িক hদেয় দালা লােগ, দালা লােগ।
আজ কান পেত uেনিছ আিম
মাধবীর কােন কােন কিহেছ

মর

আিম তামারi, আিম তামারi।
সi সুের sেpর মায়াজাল বুেনিছ আিম,
মেন হয় e লগন আেসিন আেগ, আেসিন আেগ।
eবার বুেঝিছ আিম চাঁদ কন
চেয় থােক সরসীর পােন
আিম য তামারi oেগা
বেল কােন কােন।
uধু কান পেত uেনিছ আিম
সাগেরর কােন কােন তিটনী বেল
আিম তামারi, আিম তামারi।
িক আশায় িতয়াসায় িদন uধু guেনিছ আিম,
বাতােসর বাঁিশ বােজ িক aনুরােগ
িক aনুরােগ।

আজ, k চূ ড়ার আবীর িনেয় আকাশ খেল হািল।
কu জােন না স কান কথা
মনেক আিম বিল।
মেনর কথা মন যিদ কয় মেন মেন
সi, কথার মায়া জড়ায় কন নয়ন কােণ।
আহা, িকu uিন িকu ভািব নtuন পেথ চিল।
ei সুর-বলাকা মেল পাখা আপন aনুরােগ
কন স মােন না সুদূর তােক ডাক িদেয়েছ আেগ।
কত য ডাক ডেকi চেল পায় না সাড়া।
আহা দখা পেয়o কত দখা য িদশাহারা।
তবু নদীর চােখ সাগর আঁেক
সােধর জলা িল।

আজ কন o চােখ লাজ কন
িমলন সাজ যন িবফেল যায়।
মন যন uেলর বন যন
আঁিখর কান যন তামাের চায়।
আজ কন o চােখ লাজ কন
িমলন সাজ যন িবফেল যায়।
গান আেস ব াkuল pাণ হােস
সুেরর বান আেস দিখন বায়।
চাঁদ oেঠ ঘুেমান uল ফােট
aিলর ঝাঁক জােট বেনর ছায়।

মন যন uেলর বন যন
আঁিখর কান যন তামাের চায়।
আজ কন o চােখ লাজ কন
িমলন সাজ যন িবফেল যায়।
িপয়ােস িমলন িতয়ােস
জীবেন িক আেস eমন kণ,
খয়ােল, pেমর দয়ালী jেলেছ
খয়ালী তামারi মন।
িপয়ােস িমলন িতয়ােস
জীবেন িক আেস eমন kণ।
কাল guেণ sপন জাল বুেন
পেয়িছ ফাlguেন আিজ তামায়।
e আিম eিক গা সi আিম
আমােত নi আিম জেনা কাথায়।
মন যন uেলর বন যন
আঁিখর কাণ যন তামাের চায়।
আজ কন o চােখ লাজ কন
িমলন সাজ যন িবফেল যায়।
মন যন uেলর বন যন
আঁিখর কান যন তামাের চায়।
আজ কন o চােখ লাজ কন
িমলন সাজ যন িবফেল যায়।

আজ চ ল মন যিদ মৗমািছ হেয় চায় kিত িক?
guণ guণ সুের যিদ সারারাত গান গায় kিত িক?
সi সুের ফােট uল uuক না সi গােন oেঠ চাঁদ uuক না
যিদ sেp e duিট আঁিখ ভের যেত চায় kিত িক?
ei রােত জানাকী যত jলুক না সi সােথ হাoয়া কথা বলুক না
ei মন যিদ মন থেক আজ uিট পায় kিত িক?

আমার জীবেন নi আেলা আেছ আেলয়ারi হাতছািন।
বিলেত পাির না মুেখ িকu আমাের বাঝ না তাo জািন।
ঝের যাoয়া মালা uধু জােন গা িক য ব থা বােজ ei pােণ গা।
য pদীপ িনেভ যায় আঁধাের স য আমারi ভাগ

নয় মািন।

সmেু খর পেথ oেগা চিলেত য ছায়া িপছেন tuিম ফেল যাo,
তারi মােঝ িমেশ আিম থািক গা তাi আমাের দিখেত tuিম নািহ পাo।
য sাত নদীেত oi বেয় যায় তার duিট তেট duিট kল আেছ হায়।
সi sাত কার মন রােখ গা তাের duিট kল িনেত চায় টািন।

আমার ভ

ছিড়েয় িদoনা িবn বা িহমাচেল

bhপুt, গ া, যমুনা uদার বনা েল
aথবা সাগর জেল নীল সাগেরর জেল।

য পেথ মানুষ যায় পােয় হঁ েট
ঘের িফের আেস সারািদন খেট
আমার ভ

ধুেলা হেয় থাক তােদর চরণ তেল।

eক মুেঠা রাদ uঁ েড় িদেয় রিব কখেনা লুকায় মেঘ
তমনi আমার ei কিট গান ঘুমাক িনেমেষ জেগ।
বুক ভরা যত আশা ভালবাসা িদল যত সুর যতuku ভাষা।
যােদর pরণা িছল তার িপেছ আিমo তােদরi দেল।

আমার মেন নi মন, িক হেব আমার
জািন না স কাথায় আেছ সাথী হেয় কার।
মেন নi মন, িক হেব আমার
জািন না স কাথায় আেছ সাথী হেয় কার।
আহা eেক তার aবুঝ স মন
লাগেছ তার স ব থা
তার uপর কয়না কথা
মন ছাড়া কu বােঝ না
কান ভাষা তার।
আমার মেন নi মন, িক হেব আমার
জািন না স কাথায় আেছ সাথী হেয় কার।
মেন নi মন —
যিদ স িদশা হারায়, িনেজেক খুঁ েজ না পায় ---2
তেব িক হেব?
যিদ ভাল বা মn িকu হয় তার িবপদ ঘেট, কান কল
যিদ স aন মেন খবর পাঠায়।
আমার মেন নi মন, িক হেব আমার
জািন না স কাথায় আেছ সাথী হেয় কার।

রেট ---2

মেন নi মন, — আমার মেন নi মন।

আমাের লেয় িক খলা খিলছ, pিতিট িপয়াসী kণ।
হ গাপন tuিম মার aru জেলর ধন।
আিজেক

াবণ কাঁেদ গহন িরk রােত,

সুেরর aতীত কান সুের বােজ, তামার বীণার আলাপন।
হ গাপন tuিম মার aru জেলর ধন।
জািন তবু pম aসীম kমায় আমাের kেম,
িচt আমার তামাের য pণেম।
বাঁিধয়া aলখ ডাের, কন রাখ duের মাের?
কন তামার pােণর িবরেহর জাগাo আমার pােণর আেলাড়ন।
হ গাপন tuিম মার aru জেলর ধন।

আিম চাi ছা eকিট বাসা
আর তামার ভালবাসা।
আিম চাi ছা eকিট বাসা
আর তামার ভালবাসা।
sp মােহর aবদেহ সi তা আমার আশা।

আিম চাi ছা eকিট বাসা
আর তামার ভালবাসা।
uধু যন পাখীর kজন
সারােবলা uনব duজন।
কত ভােব রােগ ভরা
কত িক চােখর ভাষা।
আর িকu চাi না।
আিম চাi ছা eকিট বাসা
আর তামার ভালবাসা।
sp মােহর aবদেহ সi তা আমার আশা।
আিম চাi ছা eকিট বাসা
আর তামার ভালবাসা।
uেন কান

মর বঁ ধর
ু

হেব মন কতi মধু।
তারi সুের িমেশ যােব
জীবেনর কাঁদা হাসা।
uেন কান

মর বঁ ধর
ু

হেব মন কতi মধু।
তারi সুের িমেশ যােব
জীবেনর কাঁদা হাসা।
আর িকu চাi না।
আিম চাi ছা eকিট বাসা
আর তামার ভালবাসা।
sp মােহর aবদেহ সi তা আমার আশা।
আিম চাi ছা eকিট বাসা
আর তামার ভালবাসা।

আিম তার ছলনায় ভু লেবা না
কাজ নi আর আমার ভালেবেস।
চােখ জল িনেয় িদন guণেবা না
কাজ নi আর আমার ভালেবেস।
পাড়া মন jালাতন কের যা কruক,
লাক লাজ ভেয় টলেবা না
kমা কেরা, বেল সােধ য সাধুক
আিম িমি কথায় গলব না।
aজুহাত কােনা আর uনেবা না
কাজ নi আর আমার ভালেবেস।
ভেঙ যায় যিদ মন কাঁেচরi মতন,
জাড়া িদেলo দাগ ঘুচেব না।
কপােলর যা িলখন থােক আজীবন
শত চ ােতo মুছেব না।
সাজা পথ ছাড়া আর চলেবা না,
কাজ নi আর আমার ভােলােবেস।

আিম তা তামারi কােছ রেয়িছ —
যিদ কান িদন কান

াবেণর িনশীেথ

ঘুম ভেঙ মেন পেড় আমাের,
জেনা আিম তা তামারi কােছ রেয়িছ।

যিদ কান িদন কান

াবেণর িনশীেথ —

যুথী মালতীর মৃdu সুবােস
ঝরা বাদেলর গােন য কােছ আেস;
স যন আিম আিস তামারi হেয়
cuিপ cuিপ আিম কথা কেয়িছ।
আিম তা তামারi কােছ রেয়িছ —
যিদ কান িদন কান

াবেণর িনশীেথ —

ফেল আসা িতিথ যিদ দালা িদেয় যায় গাপেন
ব থা লেয় সi sিৃ ত তখন পেড় না যন মেন।
মেন রখ ei uধু িমনিত,
তামাের য িদেয়িছনু আমার pীিত।
স যন আমার বুেক uেলর মত
aনুরােগ িনিশিদন বেয়িছ।
আিম তা তামারi কােছ রেয়িছ —
যিদ কান িদন কান

াবেণর িনশীেথ —

আিম তামাের ভালেবেসিছ, িচরসাথী হেয় eেসিছ।
e লগন পূণ য তামােত, uভরাত জােন না গা পাহােত।
তামারi ব থায় কঁ েদিছ য হায়, তামারi হািসেত হেসিছ।
তামার কােন কােন duিট কথা তাi uধু বলব।
ভালবািস, ভালবািস।
pণেয়র নীলাকােশ duিট তারা হেয় মারা jলব।
ভালবািস, ভালবািস।

পিৃ থবীেক তাi বিল বাের বার
মার চেয় সুখী ক গা আেছ আর
বhu জনেমর িমলন সাগের আমরা duজেন ভেসিছ।
তামাের ভালেবেসিছ।
আিম তামাের ভালেবেসিছ, িচরসাথী হেয় eেসিছ।

আিম য জলসাঘেরর বেলায়াড়ী ঝাড়,
িনিশ uরােল কহ চায় না আমায় জািন গা আর।
আিম য আতর oেগা আতরদােন ভরা,
আমারi কাজ হেলা য গেn খুশী করা,
ক তাের রােখ মেন uরােল হায় গn য তার।
হায় গা িক য আguন jেল বুেকর মােঝ,
বুেঝo তবু বলেত পাির না য,
আেলয়ার িপেছ আিম িমেছi uেট যাi বাের বার।

আিম লুকােত পািরিন aruেলখা
তামার মুেখর পােন চেয়।
আজ শবরীর মত িরk লিলতা,
িক গান শানাব বল গেয়?
আিম লুকােত পািরিন aruেলখা
তামার মুেখর পােন চেয়।
an আেবেগ ভাল য বেসিছ
বn duয়াের নীরেব eেসিছ।

an আেবেগ ভাল য বেসিছ
বn duয়াের নীরেব eেসিছ।
িফের চেল গিছ তাi রািtর কােছ
তামার সাড়া না পেয়।
িক গান শানাব বল গেয়?
রািtর যত িশিশর িবnু
পিৃ থবীেক ঢেক রােখ
স ত আমার duঃখ, তামার sরেণ,
আিম ভালবািস যােক।
গn ছড়ােয় চেল য িগেয়িছ
যা িছল আমারi সবi ত িদেয়িছ।
দূ ের সের গিছ আজ যাtীর িভেড়,
aেনক বদনা সেয়।
িক গান শানাব বল গেয়?
আিম লুকােত পািরিন aruেলখা
তামার মুেখর পােন চেয়।

আিম sেp তামায় দেখিছ
মার িনশীথ বাসর শয ায়।
মন বেল ভাল ভালেবেসিছ
আঁিখ বিলেত পােরিন লjায়।
আিম sেp তামায় দেখিছ
মার িনশীথ বাসর শয ায়।
মন বেল ভাল ভালেবেসিছ

আঁিখ বিলেত পােরিন লjায়।
আিম sেp তামায় দেখিছ —
জািন না e কান লীলােত
মন চায় য মাধুরী িবলােত
জািন না e কান লীলােত
মন চায় য মাধুরী িবলােত।
তবু পািরিন তামাের ভালােত
মধুর বধুর সjায়।
মন বেল ভাল ভালেবেসিছ
আঁিখ বিলেত পােরিন লjায়।
আিম sেp তামায় দেখিছ —
সুnর ei মায়া িতিথেত
মন tuিম ছাড়া িকu জােন না।
সুnর ei মায়া িতিথেত
মন tuিম ছাড়া িকu জােন না।
যন e আেবশ কানিদন ভােঙ না।
জািন না তা ei ফাguেন
আিম jেল মের িকেসর আguেন।
জািন না তা ei ফাguেন
আিম jেল মের িকেসর আguেন।
e কান খুশীর িবজুরী
িশহের তনুর মjায়।
মন বেল ভাল ভালেবেসিছ
আঁিখ বিলেত পােরিন লjায়।
আিম sেp তামায় দেখিছ
মার িনশীথ বাসর শয ায়।
মন বেল ভাল ভালেবেসিছ
আঁিখ বিলেত পােরিন লjায়।
আিম sেp তামায় দেখিছ —

আর য পাির না সিহেত।
সীমাহীন পেথ kািn আমার কত হেব আর বিহেত।
পথ চেয় চেয় দীপ িনেভ আেস আিম কাঁিদ আর িনয়িত য হােস।
ধূেপর মতন jেলিছ িনেজের িতেল িতেল uধু দিহেত।
eত য ডেকিছ eত য কঁ েদিছ oেগা িদেল না তা সারা e hদয় তাi
পাষােণ বঁ েধিছ oেগা।
uধু পেল পেল ঝের গেছ মালা আিম জািন মার বুেক িক য jালা।
তামার আেলায় িনেল না তা ডেক আঁধােরi িদেল রিহেত।

আর ডেকা না সi মধু নােম যাবার লগেন।
িকেশার বলায় য নােম ডািকেত
কন ডাক মাের যাবার লগেন।
তামারi আঘােত ঝেরেছ য মালা,
ভু িলেত িদoেগা মাের তারi sিৃ ত jালা।
নয়ন কােন মার সজল বরষা
থাক না গাপেন যাবার লগেন --তামারi আঘােত ঝেরেছ য মালা
ভু িলেত িদo গা মাের তারi sিৃ ত jালা।

নয়ন কােণ মার সজল বরষা থাক না গাপেন।
আর ডেকা না সi মধু নােম —
যিদ গা মাধবী চাঁদ oেঠ কান রােত,
খুঁ েজানা আমায়; মন যিদ চায় স িক পায়।
মালার শপথ লািগ বেলা না আমাের
কাঁদাo কন গা tuিম ভালবাস যাের।
তামাের চািহয়া তবু বদনা সেহিছ
সারািট জীবেন —
আর ডেকা না — আর ডেকা না।

আরo িকu রাত tuিম জাগেত যিদ
দখেত গা সব তারা jলেছ।
িমি কথাo চাঁদ বলেত জােন
tuিম uনেত পেল না।
আরo িকu রাত tuিম জাগেত যিদ
দখেত গা সব তারা jলেছ।
িমি কথাo চাঁদ বলেত জােন
tuিম uনেত পেল না।

eকu পের oi নদী kেল kেল জায়ার পল।
eকিট সাগর জল রেঙ ঐ ছিব রািঙেয় গল।
eকu পের oi নদী kেল kেল জায়ার পল।
eকিট সাগর জল রেঙ ঐ ছিব রািঙেয় গল।
তাi আিম জেগ জেগ eকা eকা দিখ tuিম দখেত eেল না।
তাi আিম জেগ জেগ eকা eকা দিখ tuিম দখেত eেল না।

আরo িকu রাত tuিম জাগেত যিদ
দখেত গা সব তারা jলেছ।
িমি কথাo চাঁদ বলেত জােন
tuিম uনেত পেল না।
মন থেক aনুরাগ আনেত আনেত আনেত,
পড়েল য tuিম ঘুিমেয় পারেল না িকu জানেত।
মন থেক aনুরাগ আনেত আনেত আনেত,
পড়েল য tuিম ঘুিমেয় পারেল না িকu জানেত।
eকu ছাঁয়ায় কান আশা মেন মেন সিত হেতা
eকu শানায় কান কথা লাগেতা য সানার মেতা।
eকu ছাঁয়ায় কান আশা মেন মেন সিত হেতা
eকu শানায় কান কথা লাগেতা য সানার মেতা।
ভাবনার পেথ পেথ cuিপcuিপ tuিম তাের জানেত গেল না।।
ভাবনার পেথ পেথ cuিপcuিপ tuিম তাের জানেত গেল না।
আরo িকu রাত tuিম জাগেত যিদ
দখেত গা সব তারা jলেছ।
িমি কথাo চাঁদ বলেত জােন
tuিম uনেত পেল না।

আহত পাখী িক কের গািহেব গান
তার বুেকর ruিধের িদন হল aবসান।
তার শূন নীেড়র হাহাকার কu শােন না —
তার পথ চেয় oেগা কu আর িদন গােন না।
তার কruণ uদাস aসহায় ভীru pাণ
িক কের গািহেব গান।

তার থরথর ঠাঁেট eক ফাটা জল ক দেব —
তার hদেয়র ব থা সমব থী হ’ য় ক নেব?
হায় চােখর আঁধার চািরধার কের mান
িক কের গািহেব গান।
আহত পাখী িক কের গািহেব গান।

আয় বৃি

ঝঁ েপ ধান দব মেপ। ---2

আয় িরমিঝম বরষার গগেন র।
কাঠ ফাটা
আয় বৃি

রােদর আguেন,
ঝঁ েপ আয়ের।

হায় িবিধ বড়i দাruণ
পাড়া মািট কঁ েদ মের
ফসল ফেল না।
হায় িবিধ বড়i দাruণ
হায় িবিধ বড়i দাruণ
kuধার আguন jেল
আহার মেল না।
হায় িবিধ বড়i দাruণ
িক দব তামাের
নাi য ধান খামাের
মার কপালguেণ
িক দব তামাের
নাi য ধান খামাের
মার কপালguেণ র।
কাঠ ফাটা রােদর আguেন।

আয় বৃি

ঝঁ েপ আয়ের।

ei জীবন মািটর মতন।
uেল ফেল ভিরেত চায় সবার কামনা,
ei জীবন মািটর মতন।
ei জীবন মািটর মতন।
sহ িবনা uখােয় যায় সােধর সাধনা
ei জীবন মািটর মতন।
আয়ের মঘমায়া দ
শ ামল কিরয়া দ
তার মntguেণ।
আয়ের মঘ মায়া দ
শ ামল কিরয়া দ
তার মntguেণ র।
কাঠ ফাটা রােদর আguেন।
আয় বৃি

ঝঁ েপ আয়ের।

ujjল eক ঝাঁক পায়রা
সূেযর ujjল রৗেd,
চ ল পাখনায় uড়েছ।
িনঃসীম ঘননীল amর
gহতারা থােক যিদ থাক নীল শূেন ।
হ কাল, হ গmীর,
aশাn সৃি র pশাn মnর aবকাশ,
হ aসীম uদাসীন বােরামাস!

চেtর রৗেdর udাম ulােস
tuিম নi, আিম নi, কu নi,
oেড় uধু eক ঝাঁক পায়রা।
duপুেরর রৗেdর িনঃuম শািn শািn
নীল কেপাতাkীর কািn।
eক ফািল নাগিরক আকােশ
কালজয়ী পাখনার চ ল pকােশ —
নীল কেপাতাkীর কািn।
হ কেপাত পারাবত, পায়রা
য-িদেক duেচাখ যায়, দখা যায় যdুর
uধু

ত িপ ল k

ujjল eক ঝাঁক পায়রা।
চেtর রৗেdর udাম ulােস
tuিম নi, আিম নi, কu নi,
oেড় uধু eক ঝাঁক পায়রা।

e গােন pজাপিত পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়
e গােনর রামধনু তার সাতিট রেঙর দাল ঝড়ায়।
সীমানা ছািড়েয় যাi য হািরেয়
গােন আমার ক য িদেলা সুর
স তা জািননা।
আমার e গান সুনীল সাগর kেল
মুkuতা খাঁেজ uধু য িঝনুক tuেল।
লা— লা— লা— লা—

স কার বাঁশীেত চায় স হািসেত
কােছ আমার আেস কন দূ র?
স তা জািননা।

ei মধুরাত uধু uল পািপয়ার,
e মায়ারাত uধু তামার-আমার।
মায়াবী চাঁেদর সেন
চােমলী জািগেছ বেন
ফাguন খুিলয়া িদেলা pােণর duয়ার।
du'িট িহয়া cuিপ cuিপ eেলা কাছাকািছ,
pম বেল du'জনার মােঝ আিম আিছ।
hদেয়র ei চাoয়া
িনিবড় কিরয়া পাoয়া
e-জীবেন কােনািদন নেহ ভু িলবার।

e রাত বড় িনলাজ — সয়না দরী সয়না
t ায় ভরা e রাত সুরায় uধু হয়না আ —
লুেট নাo —

হা — হা —

হা — হা লুেট নাo

পয়ালাটা থাক পেড় বুেক tuেল নাo মাের
িমছািমিছ রাতটােক কন যেত দাo
লুেট নাo —

হা — হা —

হা — হা লুেট নাo!

কামনার uল বাগােন ধেরেছ কিল
eস oেগা মৗ-িপয়াসী চtuর aিল
মিদরা মিদরা মশা e মধুেত আেরা নশা
aধের aধর িদেয় — o রাজাবাবু পান কের যাo — যাo
লুেট নাo —

হা — হা —

হা — হা লুেট নাo!

আেলাguেলা দাo িনিভেয় আধারi ভােলা
চেয় চেয় ei du চােখ জাছনা ঢােলা।
du হােত জিড়েয় ধের আমােক তামার কের
রশিম oড়নাটােক o বাবুিজ দাo খুেল দাo — দাo
লুেট নাo —

হা — হা —

হা — হা লুেট নাo!

e রােতর নাi tuলনা
কখেনা বা গেn, কখেনা আনেn
কিবতারi ছেn — বেল ভূ েলা না।
duিট আঁিখ পাতা যন ঘুেম মাখা
নশােত য মশা কােন কােন ডাকা।
মুেখ কথা আেধা লােজ বােধা বােধা
য বাঁধেন বাঁেধা — তাের খুেলা না।

uধু মােঝ মােঝ বাজু বn বােজ
আেবেশ য কাঁেপ ভীru ভরা লােজ।
লগন য হেলা, লাকলাজ ভাল
দােলা বধূ দােলা — দােল uলনা।

e uধু গােনর িদন
e লগন গান শানাবার।
e িতিথ uধু গা যন দিখন হাoয়ার।
e লগেন duিট পািখ
মুেখামুিখ নীেড় জেগ রয়,
কােন কােন rপকথা কয়।
e িতিথ শপথ আেন hদয় চাoয়ার।
e লগেন tuিম আিম
eকi সুের িমেশ যেত চাi,
pােণ pােণ সুর খুঁ েজ পাi।
e িতিথ uধু গা যন তামায় পাoয়ার।

ei গান গাoয়া মার নয় গা aকারেণ
যন sp আমার সফল হেব ei য uভkেণ।
গান গাoয়া মার নয় গা aকারেণ।

দিখনা হাoয়া uেলর কােন
e কান সুেরর আেবেশ আেন, uেলর কােন!
িকেসর ছাঁয়া লাগেলা, আিজ, আমার uতল মেন।
sp আমার সফল হেব ei য uভkেণ।
গান গাoয়া মার নয় গা aকারেণ।

তামার আমার িমলন বাঁশী, শােনা গা oi বােজ,
তাi uেন িক সেজেছ মন, নববধূর সােজ !
hদয় বেল শ

বাজা,

eেসেছ তার মেনর রাজা — শ

বাজা।

সi িক tuিম িদেল সাড়া pােণর িনমntেণ।
sp আমার সফল হেব ei য uভkেণ।
গান গাoয়া মার নয় গা aকারেণ।

ei ফাguেন ডাক িদল ক?
o আমার sp-আেবেশ ভরা মন িনল য।
আমার মন ক পিরেয় মালা কােছ eল য,
সানা আেলা হািসেত, ফাlguনী বাঁশীেত, ডাক িদল ক?
আজ মালে

মার বুিঝ হেয়েছ ভার,

আহা pােণর গালােপ eত রঙ িদল ক?
o আমার sp-আেবেশ ভরা মন িনল য।
o আমার sp-আেবেশ ভরা মন িনল য।
o তার ভােলাবাসায় আিম rপসী তাi
মির আমায় দেখিছ আিম তারi dui চােখ।
আমার মন ক পিরেয় মালা কােছ eল য,
সানা আেলা হািসেত, ফাlguনী বাঁশীেত, ডাক িদল ক?
— ডাক িদল ক?

o আমার sp-আেবেশ ভরা মন িনল য।
o আমার sp-আেবেশ ভরা মন িনল য।

ei তা আমার pথম ফাguন বলা
কন তেব oi আকােশর নীেল
াবণ মেঘর খলা।
আিম তা জািন িন আেগ,
দিখনা গােন পাখীর kজেন ব থা ভরা সুর জােগ
সাজােনা হেলা না uেলর বাসর
ভািঙল uেলর মলা।
ei তা আমার pথম ফাguন বলা।
oেগা pেমর রাখাল কাঁেদ কন তব বাঁশী?
চাoনা িক তেব eকবার eকবার আিম হািস!
আিম তা পােবা না kমা,
ভু ল কের uধু e জীবেন আিম ভু লi কেরিছ জমা।
আঁধাের হারােনা e পেথ আমার
পােথয় য aবেহলা।
ei তা আমার pথম ফাguন বলা।
ei তা আমার pথম ফাguন বলা।

ei ভাল আিছ বশ eকলা।
ডেকা না, না-না, না-না,
সেধা না, না-না, না-না,

কােরা না আমার আকাশ মঘলা।
য নদীর নi কান নাম
য uেলর নi কান দাম
রেয়িছ তােদর িনেয়
e কিদন যমন িছলাম।
থাক না পdদীিঘর ধাের ধাের
নীল পাখীেদর জটলা।
e আমার মান করা নয়
tuিম আর ভু ল বুেঝা না,
আেগকার কথা tuেল
হারােনা মন খুঁ েজা না।
আজ আমার ছা ঘের,
কত না জাছনা ঝের।
duেচােখ িমি মধুর
কত না sেp ভের
সখােন িমেথ

কন আেনা oেগা

বৃি কেয়ক পশলা।
যােবা না, না-না, না-না,
ডেকা না, না-না, না-না,
কােরা না আমার আকাশ মঘলা।
ei ভাল আিছ বশ eকলা।

eকিট ছা dীপ সমুেd ঘরা চািরধার
যখােন শb uধু aশাn ঝেড়র হাoয়ার
যমন চায় না হেত কান িদনo আমার eমন
জীবনেক ভালেবেস গান হাক আমার জীবন।

যখােন sb হেয় বনেক ভাবায় uেলর িমিছল
আেলা আর মঘ িনেয় রঙ বদলায় আকােশর নীল
আসলেক বেছ িনক সখােন আমার du’নয়ন।
যখােন sp সাধ ভেঙ ভেঙ যায় না মটা ব থায়
চলার আেবগ পথ হারায় uধু জিটল ধাঁধায়
সখােন আশার গীত গেয় যাক আমার চারণ।

o কথা বলেবা না uনেবা না র —
ভু েলিছ সব িগেয় বিলস তাের।
o কথা বলেবা না uনেবা না র —
ভু েলিছ সব িগেয় বিলস তাের।
আিম য মেরিছ তারi তের।
ভােলাবাসােত আর মরেবা না র।
o কথা বলেবা না uনেবা না র —
ভু েলিছ সব িগেয় বিলস তাের।
pেম িক যাতনা িনিশ পাহােব না
িদবেস ভাবনা যােব না র।
কঁ েদ কঁ েদ eকা মুছেব কাজল রখা
চােখ দেব দখা বরষা র।
pেম িক যাতনা িনিশ পাহােব না
িদবেস ভাবনা যােব না র।
কঁ েদ কঁ েদ eকা মুছেব কাজল রখা
চােখ দেব দখা বরষা র।

o কথা বলেবা না uনেবা না র —
ভু েলিছ সব িগেয় বিলস তাের।
স যন না আেস ভােলাবািসেত
যােবা না যােবা না কল

িনেত।

স যন না আেস ভােলাবািসেত
যােবা না যােবা না কল

িনেত।

e নব যৗবেন jেল aকারেণ
রািখিন তা মেন বাসনা র।
যন িক না পেয় িদেয়িছ হািরেয়
সিরেয় িনেয়িছ আপনাের।
e নব যৗবেন jেল aকারেণ
রািখিন তা মেন বাসনা র।
যন িক না পেয় িদেয়িছ হািরেয়
সিরেয় িনেয়িছ আপনাের।
o কথা বলেবা না uনেবা না র —
ভু েলিছ সব িগেয় বিলস তাের।
আিম য মেরিছ তার i তের।
ভােলাবাসােত আর মরেবা না র।
o কথা বলেবা না uনেবা না র —
ভু েলিছ সব িগেয় বিলস তাের।

o িনruপম সুnর মন tuিম আছ নয়েন।
o rপ দেখ সাধ য মেট না আেরা দখার সাধ জােগ।
তামারi মত সুnর গা ক আেছ e ভূ বেন।
সূয মুখীর বুেক যমন জােগ আেলার িপয়াসা,
tuিমi জােনা আমার pােণ লুিকেয় আেছ িক আশা।
সাধ জােগ সাজােত তামায়, মার pণেয়র চnেন।

পূজার ডালায় uল রেখিছ, মনo আমার uল হেলা
কান kuসুেম গাঁথেবা মালা tuিম িpয় আজ বেলা।
eকসােথ duলেবা duজেন, সুখ-duেখরi uলেন।
সুnর িনruপম গা!
o rপ দেখ সাধ য মেট না আেরা দখার সাধ জােগ।

o নীল নীল পাখী, কাের যাস ডািক ডািক।
uধু রাতিদন tui রঙীন রঙীন
সুেরর ফাঁদ পেত কাের য চাস পেত
tui জািনস না িক।
tui িক আমারi মত pাণ মন
কারo নয়ন দেখ হারািল।
kuল মান তার সবi গল
tui akল kেল eেস দাঁড়ািল।
হায় হায়ের মন পাখী তাের ক িদল ফাঁিক
বুিঝ তার নািহ িকu বািক।
tui িক আকােশর নীেল নীল
নািক িবরহ গরল িবেষ নীল
গান সিক কাnারi ছল তার
জীবন মরেণরi সািমল।
হায় হায় তবু আশা,
হায়ের ভালবাসা, বােঝ না an তার আঁিখ।

o বk বk বk বকm বকm পায়রা তােদর রকম-সকম দেখ
মুখ িটেপ য হাসেছ ভােরর আকাশটা দূ র থেক।
খালা হাoয়ায় oi য আেলার ঝরণা ঝরােনা
রঙ বরেঙর নtuন খুশীর মাতন ছড়ােনা
uিনস না িক িমি সুের বলেছ oরা ডেক
পাখনা মেল আয়না চেল বাঁধন ফেল রেখ।
নাটন নাটন পায়রা তারা ঝাঁটন বঁ েধ ন
ন হািরেয় যাoয়া সুের pােণর বাঁশী সেধ ন।
eকu আরাম eকu সুেখর িমেথ আশােত
যেচ কন বnী থািকস ছা বাসােত।
যা চেল যা aবাধ ডানায় sp চােখ eঁেক
aৈথ নীেল নtuন িদেনর সানালী রাদ মেখ।

oেগা মার গীিতময়,
মেন নাi স িক মেন নাi।
সi সাগর বলায় িঝনুক খাঁজার ছেল,
গান গেয় পিরচয়, oেগা মার গীিতময়।
আিম িদনু পূজা pথম pণয় uেল
িঝনুেকর মালা খাঁপা হেত িদনু খুেল।
tuিম কেপাল cuিময়া বেলিছেল িpয়
pেমর হেব গা জয়।
সi সাগর বলায় িঝনুক খাঁজার ছেল,
গান গেয় পিরচয়, oেগা মার গীিতময়।

জীবেনর িবহগী সমেবদনার ব থার aru িনয়া
িদেক িদেক ফের তামােক খুঁ িজয়া
tuিম কাথায়, tuিম কাথায়।
িবদােয়র kেণ কাঁিদয়া uধানু যেব,
দূ ের গেল হায় আমাের িক মেন রেব।
tuিম বেলিছেল ei আঁিখর আড়াল
মেনর আড়াল নয়।
সi সাগর বলায় িঝনুক খাঁজার ছেল,
গান গেয় পিরচয়, oেগা মার গীিতময়।
oেগা মার গীিতময়।

oেগা িসঁ duর রাঙা মঘ!
িক দখছ যমুনায়?
বল িক দখছ যমুনায়?
রাi আমােদর করেছ িসনান
লjা পােব হায়।
oেগা িসঁ duর রাঙা মঘ!
oেগা ময়ূর আর িক কাথাo
নi কান ঠাঁi নi লােজর বালাi?
oেগা ময়ূর আর িক কাথাo
নi কান ঠাঁi নi লােজর বালাi?
o tui নাচ দখাবার ছল কের
িক দিখস িনরালায়।
রাi আমােদর করেছ িসনান
লjা পােব হায়।

oেগা িসঁ duর রাঙা মঘ!
বল গা কমেন রাi বসন ছােড়?
হায়! বলা চেল যায়, যােব স য aিভসাের।
বল গা কমেন রাi বসন ছােড়?
oেগা হিরণ কন র তার
আঁিখর তারা আজ পলকহারা?
যিদ শ াম জানেত পাের
বাঁধেব তাের িশকল িদেয় পায়।
রাi আমােদর করেছ িসনান
লjা পােব হায়।
oেগা িসঁ duর রাঙা মঘ!

oের আয় oের আয় আয় আয় —
আমােদর uিট uিট চল নব লুিট
ei আনn ঝরণা, সানা ঝরা খুশী ভরা
িমি আেলার oড়না।
সােরগা র গা রগা মাপা মাপা ধািন ধািনসা গােরসা
আমােদর uিট uিট চল নব লুিট
oi আনn ঝরণা।
oi সাত রঙ রামধনু থেক
pজাপিত রঙ মেখ মেখ,
uেল uেল sরিলিপ লেখ
গাপামা রমাগা ধািনসা।
সােরগা র গা রগা মাপা মাপা ধািন ধািনসা গােরসা
আমােদর uিট uিট চল নব লুিট

oi আনn ঝরণা।
oi দূ ের রাখালী সুের য বাঁশী
পাহােড় tuেলেছ ঢu র, পাহােড় tuেলেছ ঢu।
নীল সবুেজর কােল দােল দাduল দােল
িশেখ তা ন না র কu।
oi নীল পাখী িমল খুঁ েজ ফের
গােন গােন তার pােণ য র।
duেচােখ আকাশ ভের ন র।
গাপামা রমাগা ধািনসা
সােরগা র গা রগা মাপা মাপা ধািন ধািনসা গােরসা।

oের সকল সানা মিলন হােলা কােলা সানার চেয়।
আমার মন ভেরেছ কাল ভেরেছ যাduের মার পেয়।
পলেক pমাদ গিণ হারােল নয়ন মিণ
শত সূয থাকেত চােখ আঁধার আেস ছেয়।
শত চnd uদয় হেল আঁধার আেস ছেয়।
ক পেয়েছ হন রতন eমন মািণক আর িক আেছ।
মা ডািকেল hদয় আমার uথিল পাথিল নােচ।
চােখ চােখ রািখ তাi ভাবনার শষ নাi।
িনেমষ বরষ হয় চাঁদ মুেখ চেয়।
o মার বরষ িনেমষ হয় চাঁদ মুেখ চেয়।
আমার মন ভেরেছ কাল ভেরেছ যাduের মার পেয়।

(eিট anরাল ছিবেত গাoয়া রাগpধান গােনর বিnশ
পের eিটেক সরগম যাগ কের pকাশ করা হেব)
কথা না বেল যoনা, যoনা যoনা চেল, কথা না বেল
e মধুরােত থেকা বধূ সােথ তনুমন যন aনুkণ দােল।

কা ন কা ন পাহােড়,
আহা র বাহাের পলাশ লােল লাল।
(o) আজ নয় কাল নয় কের o
সের o দূ ের o থাকেব কত কাল।
রঙীন oর চাখ ভরা জল িভিজেয় িদল গাল,
িভিজেয় িদল গাল।
কা ন কা ন পাহােড়, আহা র বাহাের —
o o o পরেবর িদন গরেবর িদন
পােয় পােয় ঘাের ফের oi।
uরান বাiরান হয়ের আনচান
পাড়া মন বেশ eল কi।
মুখ িফিরেয় িতরিতিরেয়
বiেছ ঝারা খুশীেত মাতাল।
কথা রাখ যা র, িমuয়া বাতাস ( র),
খুঁ েজ খুঁ েজ দখ না, যিদ আজ তার দখা পাস।
o o o ভাবেতo সুখ, duru duru বুক
যিদ তার মেন পেড় যায়।
ei কাnার cuিন পাnার

রঙ তার মেন ধের যায়।
িচকন পাতার িলখন য তার
নজর eড়ায়, eমনi কপাল।
আজ নয় কাল নয় কের o
সের o দূ ের o থাকেব কত কাল।
রঙীন oর চাখ ভরা জল িভিজেয় িদল গাল,
িভিজেয় িদল গাল।
কা ন কা ন পাহােড়, আহা র বাহাের —

িক িমি

দেখা িমি িক িমি e সকাল।

সানা ঝরেছ, ঝের পড়েছ িক িমি e সকাল।
নীল পাহােড়র চূ ড়ায় চূ ড়ায়
আেলার আভায় লাল হেয়েছ িমি e সকাল।
সুর ঝণা মানা মােন না
ডানা মেল যায় uেড় ময়না।
মন পবেনর দালা লাগেছ
িক িমি e সকাল।
আিম uনিছ uধু uনিছ
কােন মাহেনর বাঁশী uনিছ।
pম যমুনার তীের বেস বেস
িমলেনর িদন guনিছ।

মন ভামরা কন গায় না
মন যাের চায় কন পায় না।
দূ ের দূ রn মাের ডাকেছ
িক িমি e সকাল।

িকu আর কিহব না গা িpয়
uধু sরণ পােথয় কিরয়া লব।
ছাট ছাট িছল sp আমার ছেn ভরা।
বেয় যত নদী duরn duরn uটn ধারা।
তারi duিট আঁিখতারা আমারi আকােশ িছল
uকতারা ruবতারা।
যিদ tuিম সবi ভু িলয়া যাo,
aবেহেল মাের চিলয়া যাo,
ভু িলয়া যাo িকu চািহব না।
িরিম িঝিম িঝিম িঝিl বাজাত য নূপর
ু ,
জেগ জেগ থাকা ঘুমn ঘুমn uমn duপুর,
anের anের িক জািন িক মnের,
ভিরয়া যত য সুর।
guন guন guন গািহয়া গান।
না বলা কথা য পত গা pাণ,
হেল aবসান, আর গািহব না।

িকu খুশী িকu নশা ভরা
ei সুnর আেলা-ঝরা বলােত
মন যন guনguন কের গা
মন হারােনার ei খলােত।
eকিট uেলর মধু গেn আর
বাতােসর আনমনা ছেn
ক যন আমায় আজ ডেক যায়
ভেস যাi sেpর ভলােত।
আেলা-হািস ভােলাবািস তাi িক
uধু আেলা আরo আেলা চাi িক?
মাধবী o মধুেপর িমতািল
pােণ মার রেচ নব গীতািল।
আপনাের আজ যাi ভু েল যাi
হািস জােগ ফাguেনর মলােত।

(tuিম না হয় রিহেত কােছ —)
িকukণ আরo না হয় রিহেত কােছ;
আেরা িকu কথা না হয় বিলেত মাের।
ei মধুkণ মধুময় হেয় না হয় uিঠত ভের।
সুের সুরিভেত না হয় ভিরত বলা
মার eেলাcuল লেয় বাতাস কিরত খলা।

ব াkuল কত না বkuেলর kuঁ িড় রেয় রেয় যত ঝের।
oেগা, না হয় রিহেত কােছ।
িকu িনেয় িদেয় oেগা মার মেনাময়,
সুnরতর হত না িক বল eকu ছাঁয়ার পিরচয়।
ভােবর লীলায় না হয় ভিরত আঁিখ,
আমাের না হয় আরo কােছ িনেত ডািক;
না হয় শানােত মরেমর কথা মার duিট হাত ধের।
oেগা, না হয় রিহেত কােছ।

ক tuিম আমাের ডােকা
aলেখ লুকােয় থােকা
িফের-িফের চাi

দিখেত না পাi।

মেন তা পেড় না, তবুo য মেন পেড়
হািসেত গেল কন hদয় আঁধাের ভের।
সমুেখর পেথ যেত িপছেন টািনয়া রােখা
িফের িফের চাi, দিখেত না পাi।
নtuন aিতিথ দাঁড়ােয় রেয়েছ dাের,
তবু িফরােত হেব তাের — িফরােত হেবi তাের।
ভু ল কের মালা যিদ িদেত চাi কােরা গেল,
কন কাঁেপ হাত বেলা বাধা পাi পেল পেল।
আমার e আকাশ uধু মেঘ মেঘ কন ঢােকা
িফের-িফের চাi, দিখেত না পাi।

ক pথম চাঁেদ গেছ বলেতা নাম--নীল আম ং আম ং eভাের

ক জয় কেরেছ আেগ

তনিজং নারেগ--- তনিজং --- তনিজং ---লা লা লা ---লা লা লা--বেnমাতরম মnt ক শখােলা বল দিখ ? ঋিষ বি ম, ঋিষ বি ম
জয়িহn বেল ডাক িদেলা ক ? নতাজী নতাজী
আমারi বান আমারi ভাi ক বেলেছ ---sামীজী ---sামীজী
আমরা তমন িকu করেল আমােদরo লােক মেন রাখেব
iিতহােস নাম লখা থাকেব--- লা লা লা

সব চেয় নাম করা uটবেল --- পেল , bািজেলর পেল--- পেল পেল পেল
চৗখস খেলায়ার িkেকেট ক ? সাবাস গারিফl সাবাস লা লা লা ----

িবে র মন জয় করেলা ক, সতাের সেরােদ--বল দিখ--- রিবশ র, আিল আকবর ।
মানািলসা ছিব আঁকা কার tuিলেত --- িলoনােদা িলoনােদা দা িভি
পপ সঙ গায় কারা দশ িবেদেশ বেলা দিখ িবট স িবট স --আমরা তমন িকu করেল আমােদরo লােক মেন রাখেব --iিতহােস নাম লখা থাকেব লা-- লা---লা---

কন e hদয় চ ল হল
ক যন ডােক বাের বাের
কন, বল কন?
আিম uল দেখিছ,
uল uটেত কখেনা দিখ িন।
আজ মেন হয় ei িশহরণ,
ei বুিঝ uটেলা আমার কিল।
কন e কে

eেলা গান

কন, বল কন?
e eক মধুর নশা যন
কন, বল কন?
িক য সুর uেনিছ
সুর ভু লেত eখনo পাির িন;
আজ মেন হয় গান হেয় মার
তাi বুিঝ uটেছ কথার কিল।

কােনা কথা না বেল গান গাoয়ার ছেল,
ei য সুেরর সাথী জুটেলা তােত kিত কী হেলা?
িবনা আমntেণ আজ চােখর কােণ,
oi য aবুঝ হািস uটেলা তােত kিত কী হেলা ?
আকােশ য মঘ িছল eত িদন
আজ কন স হেলা sp রঙীন?
দিখ তারi বুেক কান মধুর সুেখ
সাতরঙা রামধনু uঠেলা তােত kিত কী হেলা?

eেতা বাঁধন িনল নয়ন দেখ যায় তবু যিদ sp
তােত দায়ী ক বেলা?
কu িক জােন কান স িদেন আসেব কখন uভলg?
oেগা কu িক জােন
হার মেন যিদ মেল রtমালা —
জয় কের চাiনা e কাঁটার jালা।
িকu পাoয়ার আেগ — মধু aনুরােগ
ei য বাধা uটেলা — তােত kিত কী হেলা ?

গভীর রােত জািগ খুঁ িজ তামাের
দূ র গগেন িpয় িতিমর-পাের।
জেগ যেব দিখ বঁ ধ ু tuিম নাi কােছ
আিঙনায় ফাটা uল ঝের পেড় আেছ
বাণ- বঁ ধা পাখী সম আহত e pাণ মম
লুটােয় লুটােয় কাঁেদ anকাের।
মৗনা িনuম ধরা ঘুমােয়েছ সেব,
eস িpয় ei বলা eস নীরেব।
কত কথা কাঁটা হেয় বুেক আেছ িবঁ েধ
কত aিভমান কত jালা ei hেদ।
দিখেব eস গা িpয় কত সাধ ঝের গল,
কত আশা মের গল হাহাকাের।

গহন রািত ঘনায়, জািন না যাব কাথায়।
িনেভ গেছ বািত, নািহ কান সাথী,
তবু জািন আমার বুেকর পাঁজর jেল,
তামায় খুঁ েজ পাব।
oেগা আমার সােধর বীণার সানার তার,
িছn হেয় tuিম গােন িমেশছ আমার।
স গান uরাল, স সুর হারাল
তবু জািন নীরব বীণার ব থার মােঝ,
তামায় িফের পাব।
আেধা ফাটা কিল aিল আসার আেগ,
ঝােড়া হাoয়া য eল, লুটাল ধূিলর মােঝ,
মহাকাল eেস দেল গল শেষ।
তবু জািন হাজার uেলর ফাটার মােঝ
তামায় আবার পাব।

গােন মার কান indধনু
আজ sp ছাড়ােত চায়
hদয় ভরােত চায় — গােন মার।
িমতা মার কাকিল kuhu
সুর uধু য ঝরােত চায়
আেবশ ছড়ােত চায় — pােণ মার।
মৗমািছেদর গীতািল
পাখায় বাজায় িমতািল

মীড় দালােনা সুের আমার
কে

মালা পরােত চায়।

হায় িমতা মার কাকিল kuhu
সুর uধু য ঝরােত চায়
আেবশ ছড়ােত চায় — pােণ মার।
বাতাস খালা খয়ালী শানায় িক গান হঁ য়ালী
ক জােন গা ক জােন গা
তার বাঁশী আজ িক সুর pােণ ভরােত চায়।
হায় িমতা মার কাকিল kuhu
সুর uধু য ঝরােত চায়
আেবশ ছড়ােত চায় — pােণ মার।

guন guন মন

মরা

কাথা যাস িকেসরi তরা?
কন আর িমেছ e uল স uল করা।
আকােশ রঙ ধেরেছ, নদী dui kেল ভেরেছ
eেসেছ দাruণ ফাguন আguন ভরা।
guন guন মন

মরা

কাথা যাস িকেসরi তরা?
কন আর িমেছ e uল স uল করা।
লাল লাল পলােশর বেনর ডাক uেন িক
িদন িদন রজনী িছেল কাল guেণ িক?
লাল লাল পলােশর বেনর ডাক uেন িক
িদন িদন রজনী িছেল কাল guেণ িক?
হায় র তার বkuল িশমূল পাruল মেরেছ
নীল নীল রঙ পািরজােতর পাপিড় ঝেরেছ।
eবার য তার সময় হল ঘেরেত ফরার।

guন guন মন

মরা

কাথা যাস িকেসরi তরা?
কন আর িমেছ e uল স uল করা।
আকােশ রঙ ধেরেছ, নদী dui kেল ভেরেছ
eেসেছ দাruণ ফাguন আguন ভরা।
guন guন gu েনর নশায় সব ভু েলছ
দাল দাল দালনায় দাduল দাল duেলছ।
guন guন gu েনর নশায় সব ভু েলছ
দাল দাল দালনায় দাduল দাল duেলছ।
eমিন িদন আর ক’িদন বাদ যােব না
টলমল মল uেল মধুর sাদ পােব না।
সময় তখন হেব du চাখ ভের য কাঁদার।
guন guন মন

মরা

কাথা যাস িকেসরi তরা?
কন আর িমেছ e uল স uল করা।
আকােশ রঙ ধেরেছ, নদী dui kেল ভেরেছ
eেসেছ দাruণ ফাguন আguন ঝরা।

গাধূিলেবলায় —
িক জািন কখন হারােলা য মন খয়ালী খলায়।
গাধূিলেবলায়।
গাধূিলেবলায় —
িক জািন কখন হারােলা য মন খয়ালী খলায়।
গাধূিলেবলায়।
সু্দূ র মেঘর সানালী আভাস দেখেছ আমার আঁিখর আকাশ।

চেলিছ কাথায় য sপন ভলায় চেলিছ কাথায় sপন ভলায়
হারােলা য মন খয়ালী খলায়।
গাধূিলেবলায় —
pথম uেলর মাধুরী িমলায় মরেম কান সুরভী িবলায়—
pথম uেলর মাধুরী িমলায় মরেম কান সুরভী িবলায়।
aজানা পেথ আেলা ক ছড়ায় ডােক য আমায় aেচনা মায়ায়
রেঙর সুধায় ফাguন মলায়,
রেঙর সুধায় ফাguন মলায় হারােলা য মন খয়ালী খলায়।
গাধূিলেবলায়।
গাধূিলেবলায় —
িক জািন কখন হারােলা য মন খয়ালী খলায়।
গাধূিলেবলায়।

ঘুম ঘুম চাঁদ িঝিকিমিক তারা
ei মাধবী রাত
আেসিনেতা বুিঝ আর
জীবেন আমার।
ei চাঁেদর িতিথের বরণ কির ---2
oেগা মায়াভরা চাঁদ আর
oেগা মায়ািবনী রাত।
বাতােসর সুের uেনিছ বাঁশী তার
uেল uেল ঐ ছড়ােনা য হািস তার।

সi মধুর হািসেত hদয় ভির
সi চাঁেদর িতিথের বরণ কির।
সব কথা গান সুের সুের যন
rপকথা হেয় যায়;
uল ঋtu আজ eেলা বুিঝ মার
জীবেনর uলছায়।
কাথায় স কত দূ ের জািন না ভেস যাi।
মেন মেন যন sেpর দেশ যাi;
আজ তাi তা জীবেন বাসর গিড়
ei চাঁেদর িতিথের বরণ কির।

চnন পালে

uেয় eকা eকা িক হেব,

জীবেন তামায় যিদ পলাম না।
ত পাথেরর রাজpাসােদ থেক আর িক হেব
জীবেন তামায় যিদ পলাম না।
নহবত সানাi বাজাক
মিণহার কn সাজাক
আজ আমার uেল ছাঁয়া
চtuেদালা যাক বা না যাক
আguেনর uলিক ঝরা
আতশবািজর uৎসেব িক হেব?
জীবেন তামায় যিদ পলাম না।
uিন য জয়

িন চািরধাের

কাঁেদ ei শূন িহয়া হাহাকাের।
মধুরাত sp ঝরাক আতেরর গn ভরাক

আজ আমার বরণ ডালা হাজার িদেক আেলা ছড়াক।
সানার ei মুkuট পের
aিভেষেকর গৗরেব িক হেব?
জীবেন তামায় যিদ পলাম না।

চmা চােমলী গালােপরi বােগ,
eমিন মাধবী িনিশ আেসিন তা আেগ।
চাঁপার আতর মেখ কােয়লা uিঠেছ ডেক
িপu কাঁহা িপu কাঁহা ভরা aনুরােগ।
যত কথা pােণ িছল গীিত হেয় যায়
সুর যন মালা হেয় কেn জড়ায়।
hদেয়র ku

মােঝ রাধার নূপর
ু বােজ

জীবেনর মধুবেন মধুঝtu জােগ।

চরণ ফিলo ধীের ধীের িpয় আমার সমািধ পের।
দেখা মার ঘুম ভেঙ যায়নাক যন, যন kিণেকর তের।
আমারo সমািধ পের চরণ ফিলo —
uল যিদ কভু নািহ থােক হায়, uধু আঁিখবাির ফিলo সথায়
uতলা হাoয়ার পরেশ যমন, বন শফািলকা ঝের —
বন শফািলকা ঝের, আমার সমািধ পের চরণ ফিলo —

আকােশ তখন ছায়া নােম যিদ, সn া ঘনায় বেন
মেন কােরা দাঁেহ দখা হেয়িছল, স কান গাধূিল kেণ।
আমার আঁধার সমািধেত িpয়, তামার pেমর দীপ jেল িদo।
ঝরা মািলকার পিরমল যন থােক,
তব িহয়া ভের, আমার সমািধ পের চরণ ফিলo —
ধীের ধীের িpয় আমার সমািধ পের।

চতী uেলর িক বাঁিধস রাঙা রাখী —
চতী uেলর িক বাঁিধস রাঙা রাখী।
pমেডাের মার hদয় পেড়েছ বাঁধা
পেড়েছ আঁিখর ফাঁেদ আঁিখ।
কবরী সাজাস িমেছ তারা
িমেছ eেন িদস uলেতাড়া।
কবরী সাজাস িমেছ তারা
িমেছ eেন িদস uলেতাড়া।
আিম uলশের িদেয়িছ e মন। ---2
বাসর শয়েন চােখ ডািক।
pমেডাের মার hদয় পেড়েছ বাঁধা
পেড়েছ আঁিখর ফাঁেদ আঁিখ।
চতী uেলর িক বাঁিধস রাঙা রাখী —
িছল kuে র ছায় কাক জাছনায় িমলেনর আkuলতা। ---2
িছল গােন গােন t া জাগােনা মন uঁ েয় বলা কথা।
িকেশার pণয় aিভসাের তনুর ফাguন আজ খাঁেজ কাের।---2
kuমkuম িটপ িক পরাস মাের ----2
িহয়া aনুরােগ গেছ ঢািক।
pমেডাের মার hদয় পেড়েছ বাঁধা
পেড়েছ আঁিখর ফাঁেদ আঁিখ।
চতী uেলর িক বাঁিধস রাঙা রাখী।

চােখ চােখ কথা কo মুেখ কন বল না। ---2
uলসেন

মরার e কমন ছলনা ----2

চােখ চােখ কথা কo মুেখ কন বল না।
চােখ চােখ কথা কo।
ফােট যিদ চাঁপা কিল, মুখেচারা কন aিল
মন কের বিল বিল, বলা তবু হল না
হায় মন কের বিল বিল, বলা তবু হল না।
চােখ চােখ কথা কo মুেখ কন বল না।
চােখ চােখ কথা কo।
কান কথা বেল না তা আকােশর oi চাঁদ
চাtuরীর নােম তবু রেট যিদ aপবাদ।
হায় শ াম কের মন cuির দাষী bজ ললনা।---2
চােখ চােখ কথা কo মুেখ কন বল না।
uলসেন

মরার e কমন ছলনা ----2

চােখ চােখ কথা কo মুেখ কন বল না।
চােখ চােখ কথা কo।

চােখর জেল যিদ হয় ছা নদী —
চােখর জেল যিদ হয় ছা নদী
ভািসেয় িদতাম তরী তামায় sরণ কির।
চােখর জেল যিদ —

সi সুখo নi য আমার িকu তা নi দবার —
সi সুখo নi য আমার িকu তা নi দবার,
িমেছ uধু কাঁিদ।
চােখর জেল যিদ হয় ছা নদী —
চােখর জেল যিদ —
jেল jেল িনভল িশখা,
sিৃ ত হেয় রiল uধু eকিট পtেলখা।
সময় হল যাবার কমন কের আবার
স য সময় হল যাবার কমন কের আবার
িনভেব মেনর আঁিধ।
চােখর জেল যিদ হয় ছা নদী —
চােখর জেল যিদ —
ভািসেয় িদতাম তরী তামায় sরণ কির।
চােখর জেল যিদ —

জলতর

বােজ আনমনা সােজ,

কন যন হেলা না র কলস ভরা য।
জলতর

বােজ —

আকােশ নদীেত ছিড়েয় ছিড়েয় গেছ মন।
আঁিখর পাখীর আkuিল িবkuিল সারাkণ।
িক আিম চাi — কােক বাঝাi,
বলা য কেটেছ কােজ aকােজ।

কন যন হেলা না র কলস ভরা য।
জল তর

বােজ —

তাতা, থiয়া, থiয়া, দােল পূরবiয়া, নােচ বরষা য।
eেকলা eেকলা ভােলা য লােগ না িকu আর।
eেল িক eেলনা কবিল কেরিছ ঘর বার।
িক আিম গাi কােক শানাi।
িনেজেক িনেয় য মির গা লােজ।
কন যন হেলা না র কলস ভরা য।
জলতর

বােজ আনমনা সােজ,

কন যন হেলা না র কলস ভরা য।
জলতর

বােজ —

জািননা uরােব কেব ei পথ চাoয়া,
ছল ছল আঁিখ মার জলভরা মেঘ যন ছাoয়া।
পদ

িন uেন তার আিম বাের বাের uেট যাi dাের।

ভু ল ভেঙ যায় আমাের কাঁদােয় uধু খলা কের হাoয়া।
আকােশ uেঠেছ ঝড় কান পেত uিন তার ভাষা।
তেব িক বঁ েধিছ আিম বালুচের বাসা?
বালুচের বাসা?
দীপ বুিঝ িনেভ যায় মন নািহ মােন,
তবু তার পােন চেয় থািক হায়,
সিহেত পাির না তার ei িনেভ যাoয়া।

ঝরা পাতা ঝড়েক ডােক, বেল tuিম নাo আমােক;
আমায় কন eকিট বারo ডাকেল না।
লতা যমন uল শাখােক ভালেবেস জিড়েয় থােক,
আমার হেয় তমিন কন থাকেল না।
সাগর দখার iেc িনেয় তামার নদী uতল হল।
হায়ের তবু ভু ল িঠকানায়, বালুর চের মুখ লুকাল।
সo তা যিদ বৃি

পত, ফlgu হেয় বেয় যত।

আমায় কন তামার কােছ রাখেল না।
চাঁপাকিল যমন ডােক, চিত রােতর ঐ হাoয়ােক,
আামায় কন eকিট বারo ডাকেল না।
রােতর আঁধার িঘরল তামার স ীহারা আকাশটােক।
লk তারা যতi jলুক, duঃখ তবু তার িক ঢােক?
চাঁদেক যিদ পত বুেক, তেবi স রাত জাগত সুেখ।
কন আমার সাহাগ রণু মাখেল না।
িঝনুক যমন মুেkাটােক, বুেক কের ধের রােখ,
আমায় কন তামার কের রাখেল না?
লতা যমন uল শাখােক ভালেবেস জিড়েয় থােক,
আমার হেয় তমিন কন থাকেল না।
ঝরা পাতা ঝড়েক ডােক —

uন uন কাঁকেন য িক সুর বােজ র! বােজ র! বােজ র!
মেনর ময়ূরী মেল িদল পাখা —
মেনর ময়ূরী মেল িদল পাখা লােজ র! বােজ র! বােজ র!
uেল uেল জােগ রেঙর হািস,

মর িক সুের বাজােলা বাঁশী —

eিক সােজ আজ ফাguন সােজ র!
মেন হয় কােছ য eল িক দূ র, pােণ মার বােজ িক গােনর সুর।
বাের বাের uিন আড়াল থেক, পাখীর গান হেয় ক গল ডেক।
eিক খুশী জােগ মেনর মােঝ!

ডেকানা বাঁশীেত শ াম ধির duিট পায়!
ডেকানা বাঁশীেত শ াম ধির duিট পায়!
জল িনেত যােবা তার নi য uপায়।
ধির duিট পায়!
ডেকানা, ডেকানা!
ডেকানা বাঁশীেত শ াম ধির duিট পায়!
ডেকানা, ডেকানা! ডেকানা, ডেকানা! ধির duিট পায়!
o বাঁশী নাম ধের eত রােত ডােক মাের।
নাম ধের — o বাঁশী নাম ধের eত রােত ডােক মাের।
যােবা িক যােবা না ভেব —
িক কির য হায়।
ডেকানা বাঁশীেত শ াম ধির duিট পায়!

তারা িঝলিমল — sp িমিছল —
ঘুেম uল uল-uল চmকছায় aিল জাগেলা িক র।
পাতা িশরিশর — রািt িনিবড়
শন শন যন কান রােজ র মঘ হাoয়া ডাকেছ িঘের।
eল িক শানােত কu আজ চােখ চােখ তার সব গান।
িদল িক hদেয় ঢu িদল মেন মেন তার মন pাণ।
eল িক শানােত কu আজ চােখ চােখ তার সব গান।
িদল িক hদেয় ঢu িদল মেন মেন তার মন pাণ।
তাi িক কােন কােন বলেছ গােন গােন ছn আেনা pােণ িমল িমল।
তারা িঝলিমল — sp িমিছল —
ঘুেম uল uল-uল চmকছায় aিল জাগেলা িক র।
পাতা িশরিশর — রািt িনিবড়
শন শন যন কান রােজ র মঘ হাoয়া ডাকেছ িঘের।
িশরীেষ িশমূেল দিখ আজ দাল দাল চাঁদ দাল খায়।
ভািবিন যা কানিদন সi ভেব ভেব মন গান গায়।
িশরীেষ িশমূেল দিখ আজ

দাল দাল চাঁদ দাল খায়।

ভািবিন যা কানিদন সi ভেব ভেব মন গান গায়।
sp ভেস ভেস আজ িক eল শেষ জমেছ মেন eেস িতল িতল।
তারা িঝলিমল — sp িমিছল
ঘুেম uল uল-uল চmকছায় aিল জাগেলা িক র।
পাতা িশরিশর — রািt িনিবড়
শন শন যন কান রােজ র মঘ হাoয়া ডাকেছ িঘের।

তীর বঁ ধা পাখী আর গাiেব না গান।
ভু েল গেছ জীবেনর হািস কলতান।

তীর বঁ ধা পাখী আর গাiেব না গান।
হািস িছল গান িছল সাথী িছল সােথ,
বুিঝিন তা তীর িছল িনয়িতর হােত।
duিদেনর মধুেমলা হল aবসান —
তীর বঁ ধা পাখী আর গাiেব না গান।
বুেক লেয় aিভমান, নীরব হেয়েছ ভালবাসা।
চােখ তবু আেস জল aru য ব থার ভাষা।
বুেক লেয় aিভমান, নীরব হেয়েছ ভালবাসা।
e জীবেন মালা গঁেথ কন িছঁ েড় ফলা
মেনর আলাপuku সo িক গা খলা?
আিম যন নভা দীপ ব থা ভরা pাণ।
তীর বঁ ধা পাখী আর গাiেব না গান।
ভু েল গেছ জীবেনর হািস কলতান।
তীর বঁ ধা পাখী আর গাiেব না গান।

tuিম আমার িচরিদেনর সুর,
আিম তামার িচরিদেনর।
কােছ আেরা eেলা যন দূ র,
tuিম আমার িচরিদেনর।
আমায় িচরিদেনর সi গান বেল দাo,
আমার িচরিদেনর সi সুর বেল দাo।
য সুের রাত oi কিবতায় কথা বেল,
য সুের তারা oi ঘুম ঘুম চােখ jেল,
য সুের বাঁশী oi

ীমতীের ডােক আয় আয়।

আমায় িচরিদেনর সi গান বেল দাo।
আমায় িচরিদেনর সi সুর বেল দাo।

য সুের জীবেনর sরিলিপ লখা আেছ,
য সুের মমতায় duিট মন আেস কােছ,
য সুের ঝরা uল দবতার পায় sান পায় —
আমায় িচরিদেনর সi গান বেল দাo।
আমায় িচরিদেনর সi সুর বেল দাo।

tuিম কত সুnর ক যন আমাের বেল যায় — tuিম কত সুnর!
জািন গা স য tuিম, সুnর কের দেখছ tuিম আমায়।
ক যন আমাের বেল যায় — tuিম কত সুnর!
বাতােস আিম য পেয়িছ, সিক তামার মালার গn?
তামার বাঁশীেত বােজ িক, বেলা আমার গােনর ছn?
বেলা না — বেলা না —

তামার ফাlguন e জীবেন কাের চায়?

ক যন আমাের বেল যায় — tuিম কত সুnর!
আজ বাের বাের মেন হয়, িছল দাঁেহ পিরচয় —
uধু e জনেম নয় — বাের বাের মেন হয়,
আমার িদবস রজনী uধু তামার আেবেশ মg,
tuিম িক মাধবী িনিশেথ বেলা দেখছ আমার sp?
আমার িদবস রজনী uধু তামার আেবেশ মg।
বেলা না — বেলা না —
hদয় তামার দােল ভাবনায়, ক যন আমাের বেল যায়।
tuিম কত সুnর!

tuিম তা জােনা না আমার e হািসেত
কত ব থা ঢেক রেখিছ।
তামাের আিম য আমার e বাঁশীেত
কতবার কত ডেকিছ কত নােম কত ডেকিছ।
আকােশ য রামধনু জােগ
তাের আকােশi জািন ভাল লােগ।
িমেছi আমারi hদেয়,
তারi রেঙ ছিব eঁেকিছ।
কত নদী মruেত হারায়,
িছঁ েড় যায় কত uলেডার।
না jিলেত নেভ কত দীপ,
oেগা সiuku সাntনা মার।
পুেড় মের যিদ pজাপিত
তােত pদীেপর িকবা বেলা kিত
তাi িনেজের লুকােয়
কত ব থা ভু েল থেকিছ।

tuিম না হয় রিহেত কােছ —
িকukণ আেরা না হয় রিহেত কােছ,
আরo িকu কথা না হয় বিলেত মাের,
ei মধুkণ মধুময় হেয় না হয় uিঠত ভের।
সুের সুরিভেত না হয় ভিরত বলা,
মার eেলা cuল লেয় বাতাস কিরত খলা।

ব াkuল কত না বkuেলর kuঁ িড় রেয় রেয় যত ঝের।
oেগা না হয় রিহেত কােছ।
িকu িনেয় িদেয় oেগা মার মেনাময়
সুnরতর হেতা নািক বেলা eকu ছাঁয়ার পিরচয়।
ভােবর লীলায় না হয় ভিরত আঁিখ —
আমাের না হয় আেরা কােছ িনেত ডািক।
না হয় শানােত মরেমর কথা মার duিট হাত ধের।
oেগা নাহয় রিহেত কােছ।

থi থi শাoন eল oi শাoন eল oi।
থi থi শাoন eল oi।
পথহারা বরাগী র তার eকতারাটা কi।
থi থi শাoন eল oi।
uল ভরা কান ভু ল আিঙনায় হায় র o বাuল!
o বাuল, িভখ মাগেন িগেয়িছিল tui কান ভাঙেনর kল।
o tui কান ভাঙেনর kল।
শাoন eল oi।
থi থi শাoন eল oi। ----2
পথহারা বরাগী র তার eকতারাটা কi।
থi থi শাoন eল oi।
কান কাল চােখর বাদেল িভজল গru বাস।
কান শফালীর শাখায় বঁ েধ uিকেয় িনেত চাস।
কান কাল চােখর বাদেল িভজল গru বাস।

কান শফালীর শাখায় বঁ েধ uিকেয় িনেত চাস।
শাoন eল oi।
থi থi শাoন eল oi। ----2
পথহারা বরাগী র তার eকতারাটা কi।
থi থi শাoন eল oi।
বরাগী তার a

বেয় বাদল ঝরঝr।

o বাuল, বkuলবীিথর uলবাগােন িভজল িক anর।
o তার িভজল িক anর।
শাoন eল oi।
থi থi শাoন eল oi।----2
পথহারা বরাগী র তার eকতারাটা কi।
থi থi শাoন eল oi।
শাoন গােঙর ভাঙন বেয় ঘট ভের কাঁেখ।
কান িবজলী ডেক গল ঘামটারi ফাঁেক।
শাoন গােঙর ভাঙন বেয় ঘট ভের কাঁেখ।
কান িবজলী ডেক গল ঘামটারi ফাঁেক।
শাoন eল oi।
থi থi শাoন eল oi। ----2
পথহারা বরাগী র তার eকতারাটা কi।
থi থi শাoন eল oi।

িদন নi kণ নi eখন তখন নi
দূ র থেক সুর আেন হাoয়া।
মেন হয় পাখী আজ নtuন িশেখেছ গান গাoয়া।
িদন নi kণ নi eখন তখন নi —

জায়ার ভাটার যন বাঁধাধরা পথ নi
পাহািড়য়া নদী আজ থােম না য িকuেতi।
eবােরর বষায় নtuন িশেখেছ নদী মেন হয় ei uেট যাoয়া।
মেন হয় পাখী আজ নtuন িশেখেছ গান গাoয়া।
িদন নi kণ নi eখন তখন নi —
আকােশেত রামধনু uেঠেছ তা কত বার,
মঘ সাির ভেস গেছ হাoয়া ভরা পােল তার।
দিখিন তা কানিদন eমন সানালী মঘ নীলাকাশ eত রেঙ ছাoয়া।
মেন হয় পাখী আজ নtuন িশেখেছ গান গাoয়া।
িদন নi kণ নi eখন তখন নi —
িনেজরi খয়ােল আিম িনেজ কন খুশী হi
নtuন হয় গা পাখী মঘ আর নদী oi।
তেব িক pথম pম জীবেন eেসেছ আজ রঙীন কেরেছ চাoয়া পাoয়া।
মেন হয় পাখী আজ নtuন িশেখেছ গান গাoয়া।
িদন নi kণ নi eখন তখন নi —

নtuন গােনর রঙীন খােম পািঠেয় িদলাম
তামার নােম আজেক িনমntণ
o আমার বnu িচরnন।
ভালবাসার সািজ আমার, sিৃ তর uেল ভruক আবার
তামার pােণর পরশ য চায় আমার পরম uভkণ।
হােত কের নাiবা িকu আনেল tuিম আর
du’ চাখ ভরা খুশী তামার সi তা uপহার।

নাiবা িকu আনেল tuিম আর।
pীিতর ডাের বাঁধেব যখন, আনেn আজ ভরেব ভু বন
তাi “sাগত” িলখেলা কথা সুেরর আিলmন।

নtuন সূয আেলা দাo আেলা দাo!
নtuন সূয আেলা দাo আেলা দাo!
sােথর লােভ িমথ াের যন কিরনাক আ য়।
সেত র পথ হাক না duঃখময়,
duঃখ থাক, িমথ া যাক, আেলা দখাo।
সেত র পথ ম ল পথ তাi শখাo।
মানুেষের যন ব না কের িনেজের কির না হীন।
aন ায় যন হার মােন িচরিদন।
anরাত কর pভাত —
anরাত কর pভাত আেলা দখাo।
মেম আমার u

pােণর uল ফাটাo।

নtuন সূয আেলা দাo আেলা দাo।
আঁধার মেনর িদগেn আজ আেলা দখাo আেলা দখাo!

ননিদনী বােলা নগের —
ননিদনী ননিদনী বােলা
ননিদনী বােলা নগের
pিত ঘের ঘের —
ননিদনী বােলা নগের।

oেগা uেবেছ রাi —
oেগা uেবেছ রাi রাজনিnনী
k -কল

সাগের।

ননিদনী বােলা নগের —
বােলা নগের।
কাজ িক গা kuল কাজ িক গাkuল —
আমার কাজ িক গাkuল কাজ িক গা kuল?
আমার pজাkuল সব হাক pিতkল।
oেগা uেবেছ রাi —
oেগা uেবেছ রাi রাজনিnনী
k -কল

সাগের।

ননিদনী বােলা নগের —
ননিদনী ননিদনী —
ননিদনী বােলা নগের —
বােলা নগের।
oেগা ননিদনী — ননিদনী বােলা নগের।
ননিদনী বােলা —
ননিদনী বােলা — নগের নগের ননিদনী —
ননিদনী বােলা নগের।

নপেথ : (জপ গাপাল গািবn মুkun র।
আহা আনn আনn আনn র।)
নয়ন মাহন শ াম নয়ন ছািড়য়া মার
eস বঁ ধ ু থাক e পরােণ।
শ াম সুধা রেস মার, jর jর anর
কানু ছাড়া আন নািহ জােন।

কানু ছাড়া আন নািহ জােন।
bজবlভ গাপীবlভ
রাধাবlভ িবেন আর নািহ জােন।
কানু ছাড়া আন নািহ জােন।
বঁ ধ ু গা tuিম aকল

শশী হ আমার।

আমার কপােল িবিধ, িমলােয়েছ guণিনিধ
eমন বঁ ধয়
ূ া আেছ কার?
tuয়া aনুরােগ িপয়া, সকিল সমিপয়া
o চরণ কিরনু য সার।
আিম সার কেরিছ।
oi লাজ kuল মান ভাসােয় িদেয়
o রাঙা চরণ সার কেরিছ।
o চরণ কিরনু য সার।
আহা tuিম ছাড়া আর সুখ নাi।
(বঁ ধ)ূ tuিম যিদ দাo সুধা ভেব আিম হািসয়া গরল খাi।
আমায় মালা কের গেল নাiবা রািখেল রােখা

ীচরণতেল।

আমায় ছেড়ানা হ নাথ ভাসােয় িদoনা ভব জলিধর জেল।

নানা দশ ঘুের যখােনi গান গেয়িছ
আিম দখেত তামায় পেয়িছ।
দখেত পেয়িছ সi du’িট চাখ pথম সািরর িভেড়
গােনর পাখীেক ডােক স pােণর নীেড়।
তামার মেনর সুরিভ িদেয়i আমার e মন ছেয়িছ।
জািননা িঠকানা আিম জািননা তামার নাম
তাi গান গেয় শষ aনুেরাধ জানালাম।

সিদন গােনর সভা থেক
আর কান ডাক আসেব না,
aেচনার মত হেয় যােব সব চনা
uধু সামেন দাঁিড়o eকবার যমন দখেত চেয়িছ ।

িন সা গা মা পা িন সা র গা,
গা, গাের পািখ গা ৷
সানার িশকল দেবা, সানার খাঁচা দেবা,
সানায় ভিরেয় দেবা গা ৷
িন সা গা মা পা িন সা র গা,
গা, গাের পািখ গা ৷
সানার িশকল দেবা, সানার খাঁচা দেবা,
সানায় ভিরেয় দেবা গা ৷
িন সা গা মা পা িন সা র গা —
oের আয়, বেন বেন ঘুের কন মিরস।
e ডােল স ডােল নেচ নেচ, িমেছ ঘুিরস িফিরস৷
আয়, বেন বেন ঘুের কন মিরস
e ডােল স ডােল নেচ নেচ, িমেছ ঘুিরস িফিরস৷
গা,

র সা িনধা পামা গাের সা —

িন সা গা মা পা িন সা র গা,
গা, গাের পািখ গা ৷
সানার িশকল দেবা, সানার খাঁচা দেবা,
সানায় ভিরেয় দেবা গা ৷
িন সা গা মা পা িন সা র গা —
আিম য, বড়i বড়i eেকলা
তাের িবনা জীবেনর কােট না বলা৷

আিম য, বড়i বড়i eেকলা
তাের িবনা জীবেনর কােট না বলা৷
oের আয়, সুের সুের সুরিভত দ কের।
pােণর খাঁচায় ei শূন তাের, tui দ র ভের ৷
আয় সুের সুের সুরিভত দ কের।
pােণর খাঁচায় ei শূন তাের, tui দ র ভের ৷
গা — গা,

র সা িনধা পামা গাের সা —

িন সা গা মা পা িন সা র গা,
গা, গাের পািখ গা ৷
সানার িশকল দেবা, সানার খাঁচা দেবা,
সানায় ভিরেয় দেবা গা ৷
িন সা গা মা পা িন সা র গা —

নব না সানার চাঁপা কণকচাঁপা পেল।
সানােতi খাদ মেল গা uেল সুবাস মেল।
না না না না না নব না সানার চাঁপা কণকচাঁপা পেল।
য বাতাস যায় গা ঝেড়র বেগ।
ঝের uল, পেড় আঘাত লেগ।
নদী য হয় না গভীর —
নদী য হয় না গভীর ঝণা হেয় গেল।
না না না না না নব না সানার চাঁপা কণকচাঁপা পেল।
দীপািলর চেয়o ভাল জানাক jালা রাত।
খাঁপােত পd িদo চাi না চাi না — চাi না পািরজাত।
দীপািলর চেয়o ভাল জানাক jালা রাত।

য দীেপর আেলায় কাঁপন লােগ,
স pদীপ নেভ সবার আেগ।
চাi না বেদর বাঁশী —
চাi না বেদর বাঁশী মুেখর হািস পেল।
না না না না না নব না সানার চাঁপা কণকচাঁপা পেল।
সানােতi খাদ মেল গা uেল সুবাস মেল।
না না না না না —

পথ ছাড় oেগা শ াম কথা রাখ মার।---2
eমন কের tuিম আঁচল ধেরা না —
eমন কের tuিম আঁচল ধেরা না শ াম,
eখনi য শষ রাত হেয় যােব ভার।
পথ ছাড় oেগা শ াম কথা রাখ মার।
পথ ছাড় oেগা শ াম কথা রাখ মার।---2
রাত জেগ ঝের গেছ aতসী o কািমনী। ----2
রাত জেগ ঝের গেছ কািমনী —
রাত জেগ ঝের গেছ aতসী o কািমনী।
eখনi না যাi যিদ পাহােব য যািমনী।
মিলন বসন হির িক কিহেব সকেল। ---2
যেত দাo uকাল য মধু uলেডার।
পথ ছাড় oেগা শ াম —
সাের মাের রগা সা রপা মাগা রগা সা
রমা পািন সা পািন সাের মাগা সাের িনসা
িনধা সা গা মাগা র রমা পািন সা পাধা মাপা
ধামা রগা সাের িনসা —
পথ ছাড় oেগা শ াম কথা —

আআআআ —
পথ ছাড় oেগা শ াম কথা রাখ মার।

ক tuিম?
পািখ আর uল বেল ক tuিম ক গা tuিম বাঁশরী সুধায়।
ফাguন কিহল রিহ গেn গােন আর সুেরর kuধায়।
আিম মধু মলয়ার িহেnাল,
লতা আর uেল uেল িদi দাল।
পলােশ িপয়ােল আিম জািগ র, িবহেগর গােনর kuলায়।
সুধােলা

মর কির guন-guন-guন-guন-guন- guন

ক বা tuিম আিম য ফাguন!
k চূ ড়ায় সব শাখােত, রেঙর আguন আেস jালােত।
করবীর aনুরােগ জািগ র, ভােলােবেস ধরার ধূলায়।

পাখী জােন uল কন ফােট গা,
uল জােন পাখী কন গান গায়।
রাত জােন চাঁদ কন oেঠ গা,
চাঁদ জােন রাত কার পােন চায়।
সুর আেছ তাi বুিঝ বাঁশীেত
মন চায় সi সুের হািসেত।

নদী চায় সাগের য িমিশেত
সাগর নদীের তাi কােছ পায়।
কন তেব oেঠ ঝড় হায় হায় গা,
খলাঘর কন ভেঙ ভেঙ যায় যায় গা?
সীমার বাধেন আমাের বািধেত চাo,
যত ব থা মার নীরেব সিহেত দাo।
ধূিলর যা আেছ ধূিলেতi থাক পেড়,
ঝরা মালা uধু রেখ গনু তব পায়।

িপয়া িপয়া িপয়া ক ডােক আমাের
মায়াময় ei মধু সn ায়।
যন আেবশ জাগােনা চােখ uঁ েয় যায়,
তনুমন মার ভীru ভাবনায়।
িপয়া িপয়া িপয়া ক ডােক আমাের
মায়াময় ei মধু সn ায়।
ক tuিম eেল গা মায়া িদিঠ মেল,----2
িমলেনর uলেশজ সাজােত?
pম বণু মন ছায় বাজােত।
মার ব াkuল বাঁশরী আজ কাের চায়।
সরেমর uলদল জাছনায়।
িপয়া িপয়া িপয়া ক ডােক আমাের
মায়াময় ei মধু সn ায়।
যাের sপেন দিখ গা ধরা িদল স িক---2
যৗবন মধুবন িতয়ােস।
দালা িদল িহেlাল িবলােস।
মার ব াkuল e বাhuেডার কাের চায়,

জড়ােত স মধুময় iশারায়।
িপয়া িপয়া িপয়া ক ডােক আমাের
মায়াময় ei মধু সn ায়।

pজাপিত মন আমার পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়।
ক জােন কান চ লতায় তামার uেলর মন ভরায়।
pজাপিত মন আমার পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়।
কেপাতীর কােন কােন কেপাত কথা কয়।
মৗমািছর গােন গােন পলাশ রাঙা হয়।
sp আেস তাi আেবেশ তামার চােখ ঘুম জড়ায়।
ক জােন কান চ লতায় তামার uেলর মন ভরায়।
pজাপিত মন আমার পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়।
িপয়ােলর শােখ শােখ ‘বu কথা কo’ — ‘বu কথা কo’ —
িপয়ােলর শােখ শােখ বu কথা কo ‘বu কথা কo’ ডােক
সারােবলা ডােক।
ঘুমপাড়ানী সুের সুের বাতাস আেন দাল।
সানার কািঠর ছাঁয়া লেগ hদয় uতেরাল।
মন কাঁেদ স সi আেবেশ তামার বাঁশী সুর ঝরায়।
ক জােন কান চ লতায় তামার uেলর মন ভরায়।
pজাপিত মন আমার পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়।

pভু জী, pভু জী, pভু জী tuিম দাo দরশন!
pভু জী tuিম দাo দরশন!
আশায় আশায় জেগ আেছ duিট িপয়াসী নয়ন।
pভু জী tuিম দাo দরশন!
জনেম জনেম আিম তামাির
বাির আিম pভু tuিম চnন — দাo দরশন!
আশায় আশায় জেগ আেছ duিট িপয়াসী নয়ন।
pভু জী tuিম দাo দরশন!
ক আেছ আমার বল জীবেন মরেণ,
শরণ িনেয়িছ তামার e চরেণ।
ক আেছ আমার বল জীবেন মরেণ,
tuিম ছাড়া সুখ নািহ, tuিম ছাড়া ক আপন?
pভু জী tuিম দাo দরশন!
আশায় আশায় জেগ আেছ duিট িপয়াসী নয়ন।
pভু জী tuিম দাo দরশন!
tuিম ruবতারা পেথর আঁধাের,
তব pম জ ািত দখাo আমাের।
মীরার pভু tuিম oেগা িগিরধারী নাগর
pভু tuিম মীরার pভু —
মীরার pভু oেগা িগিরধারী নাগর
তামার আমার িচর বnন।
pভু জী tuিম দাo দরশন!
pভু জী tuিম দাo দরশন!

pম তা জীবেন eকবারi আেস হায়।
eকi uল কভু যায় িক গা রাখা duিট দবতার পায়?
eকবারi আেস হায় —

eকi চাঁদ স তা eকi আকােশর তীের,
pিত রজনীেত আেস uধু িফের িফের।
eকi নদী স তা eকিট সাগের িচরতের িমেশ যায়।
eকবারi আেস হায় —
pম eকবারi আেস হায় —
িছল য রাধার eকi শ ামরায়, শ ােমর eকi স রাধা —
িছল য রাধার eকi শ ামরায়, শ ােমর eকi স রাধা।
যুগ যুগ ধের tuিম আর আিম eকi সুের আিছ বাঁধা।
শত uল িদেয় গাঁথা হয় eকi মালা স
বাঁিধেল িমলন, িছঁ িড়েল িবরহ jালা।
eকi সtu স য নদীর du-তীর বাঁিধয়া রািখেত চায়।
eকবারi আেস হায় —
pম তা জীবেন eকবারi আেস হায়।
eকi uল কভু যায় িক গা রাখা duিট দবতার পায়?
eকবারi আেস হায় —

ফাguেনর ডাক eেলা য তারi সাড়া পাi
আিম তারi সাড়া পাi।
রেঙর মাধুরী িনেয় uেলরা সেজেছ।
চাঁেদর নয়েন sপন জেগেছ।
মন বেল ভােলােবেস মন িদেয় যাi।
মন িদেয় মন যিদ না-i পাoয়া যায়
কাজ িক তেব ei ভু েলর খলায়?

sp িবলাসী kিণক e নশায়
মন আমার কানিদন দয় না সাড়া।
আমায় িনেয় য আিম ভু েল থািক তাi।
মন বেল ভােলােবেস মন িদেয় যাi।

uেল ঢাকা পাখী ডাকা সকালটা,
ei tuিল িদেয় রঙ করা সকালটা।
পেট আঁকা ছিব হেয় গেছ,
তাi দেখ মন যন কিব হেয় গেছ।
রশমী রােদর oi মাধুরী
ছাঁয়া আেন pােণ যন যাduরi।
uেট থাকা uলguেলা তামারi
সুnর হািস হেয় গেছ।
তামারi সi কথাguেলা
মেরর gu েন বাঁশী হেয় গেছ।
সুখ বেল e আেবশ মুেছা না
পূবরােগর e তা সূচনা।
খুশী যন uেড় চলা eক ঝাঁক
পাখীেদর পাখা হেয় গেছ।
duেচােখর a েন বণালী
sp আঁকা হেয় গেছ।

uেলর কােন

মর আেন sp ভরা সmাষণ।

ei িক তেব বসেnরi িনমntণ?
দিখন হাoয়া eেলা oi বn হেয়,
তাi িক আজ
ক

আমার জিড়েয় ধের

জানায় uধু আিল ন।
oi য বনuেলর বন দােল,
তাi িক আমারi মন দােল?
দােল গা মন দােল।
পিথক পািখ যায় uেড় যায়
কাn স দূ ের যায় গা যায়?
মুg pােণ যায় য eঁেক
পাখার ছায়ায় আিলmন।
আজ আমার ক

ভের সুর eল,

আর কােছ আেরা আপন হেয় দূ র eল।
নtuন কের তাi যন গা
আজ িনেজের পাi য পাi।
pােণ আমার পরশ ছাঁয়ায়
িকu পাoয়ার uভkণ।

বnu তামার hদয় দালােনা গােন গা িহয়া দােল
তামারi ভাবনা িক যন আেবশ আেন।
বnu তামার hদয়--tuিমেতা জােনানা আমারi রােতর তারা
oেগা সুnর তামারi sপেন হেয়েছ তndাহারা

জড়ােল pােণ মার কান মায়া ডার
আkuল রসনা চেয় আেছ তব পােন ।
রেয়িছ জািগয়া hদয় খুেল
aজানা সুরিভ লেগেছ আমার pথম মালার uেল
জািননা e আমার কন aিতসার মেনর রািধকা চেলেছ বাঁশীর টােন

বাuির হেয়েছ আজ

ীরাধা।

শ ামল বদন মেঘ, শ ামrপ িদেত জােগ।
k

aণুেত তার — তনুিট বাঁধা।

নয়ন কাজল কােল িবজলী খেল,
নয়নানn সােথ নয়ন মেল।
চরেণর ম ীের মt ময়ূরী িফের,
মন পুর মিnের — বণুিট সাধা।

বাঁেধা uলনা
তমাল বেন eেসা duিল duজনায়
oেগা সাথী মধুরািত eেলা — আহা নািহ tuলনা।
সুের সুের আিজ মাধুরী ছড়ােয়,
মালতী মালা দাo কেn জড়ােয়।
মায়া িমলন িতিথ যন ভু েলানা।

দিখনা বাতােস eিক দালা লােগ,
আেবেশ িহয়া duিট ভের aনুরােগ।
pণয় রাখী যন কভু খুেলা না।

বাঁশী বাজেব না কন রাধা নাচেব না কন,
বষাকােল ময়ূর যিদ তা থi তা থi নােচ?
uল uটেব না কন চাঁদ uঠেব না কন?
মাতাল হেয়

মর না হয় আসুক uেলর কােছ।

লিলত বসn রােগ বাঁশীেত য সুর লােগ,
লিলতা িবশাখা সােথ চেল রাধা আজ রােত,
হায় বাঁশী uেন হয় য মেন k

য তার আেছ।

পরােন আনn জােগ, দােল তনু aনুরােগ,
ক ন িকি ণী তােল য সুর িরিনিঝিন।
আহা রাধার মেনর রঙ লেগেছ k চূ ড়া গােছ ।

বাঃ ছড়াটােতা বশ, তারপের িক? eiukuেতi মন ভের িক?
uhu! না — না — মন ভের না —
িক হেলা, িক হেলা কােরা য মুেখ কথা সের না
চােখর পলক আর কন পেড় না —
হা হা হা — িহ িহ িহ কu হােস না য
আিnর কােছ কu আেস না য?

হায় হায় হায় হায় — িছটেক পড়েলা ব াগ, চশমা, ছাতা
হাড়েগাড় ভাঙেলা য, ফাটেলা র মাথা
ডেক আন ডাkার — নয় তারা শান, a াmুেলnেক কর তাড়াতািড় ফান
বুিঝ ei যাtায় নi রেk সেষ uল দ াখ চােখ
oের আিn র! তার যায় যায় pাণিট। eবার আমার ছড়াটা কমন?
e পটল tuলেত িগেয় আিn ভু েল
ei কলার খালটা ভাi ফেলেছ tuেল
eত সহেজ স হার মােন র, পড়েল uঠেত হেব স জােন র।
পথটা যতi হাক হাজার িপছল ভােগ র িসঁ িড় বেয় চল uেঠ চল।
oের আিn র! ধর গলা ছেড় গানিট।

মধু মালতী ডােক আয় uল ফাguেনর e খলায়।
মধু মালতী ডােক আয় uল ফাguেনর e খলায়।
যুথী কািমনী কত কথা গাপেন বেল মলয়ায়।
মধু মালতী ডােক আয় —
চাঁপাবেন aিল সেন আজ লুেকাcuির — গা লুেকাcuির।
আেলা ভরা কােলা চােখ e িক মাধুরী — গা িক মাধুরী।
মন চােহ য ধরা িদেত তবু স লােজ সের যায়।
মধু মালতী ডােক আয় —
মালা হেয় pােণ মম ক জড়াল — ক জড়াল।
uলেরণু মধু বােয় ক ঝরাল — ক ঝরাল।
জািন জািন ক মার িহয়া —
জািন জািন ক মার িহয়া, রাঙাল রাঙা কামনায়।
মধু মালতী ডােক আয় uল ফাguেনর e খলায়।

মধু মালতী ডােক আয় —

মধু sেp গড়া eক নtuন দেশ যিদ যাi হািরেয়,
বেলা িকেসর মানা?
আমরা যথায় ফাguন িদেনর
পিথক পাখী হেয় মলব ডানা।
নয়েকা স দশ নয় rপকািহনীর
সানার মহল নi চmাবতীর।
তেব লg eেল সথা রাখাল ছেলর
রাজার মেয়র সােথ হয়েগা জানা।
সাগর পাখীর মত হাoয়ায় ভেস,
না হয় মারা পথ ভু েল বাধেবা বাসা
সi aিচন দেশ।
যথা ucল রাত আর ujjল িদন
মেনর আকাশ হয় আেবশ রঙীন।
যথা eকu চাoয়া আর aেনক পাoয়া
বলেবা cuিপ cuিপ সi িঠকানা।
মধু sেp গড়া eক নtuন দেশ যিদ যাi হািরেয়,
বেলা িকেসর মানা?
আমরা যথায় ফাguন িদেনর
পিথক পাখী হেয় মলব ডানা।

মধুর মধুর বংশী বােজ কাথা কান কদমতলীেত।
আিম পেথর মােঝ পথ হারােলম bেজ চিলেত।
কান মহাজন পাের বিলেত।
মধুর মধুর বংশী বােজ কাথা কান কদমতলীেত।
পাড়া মন ভু ল কিরিল চাখ tuিলিল পেথর ধূলা থেক।
রাi য আমার রাঙা পােয়র ছাপ িগেয়েছ রেখ।
পাড়া মন ভু ল কিরিল চাখ tuিলিল পেথর ধূলা থেক।
রাi য আমার রাঙা পােয়র ছাপ িগেয়েছ রেখ।
uকিল ছেড় পেথর ধূেলা চndাবলীর ku গিলেত।
আিম পেথর মােঝ পথ হারােলম bেজ চিলেত।
কান মহাজন পাের বিলেত।
মধুর মধুর বংশী বােজ কাথা কান কদমতলীেত।
aেনক আেলার ঘটা aেনক ছটা ঝলমল
আমার হােতর মািটর িপদীম লােজ িনভাiল।
aেনক আেলার ঘটা aেনক ছটা ঝলমল
আমার হােতর মািটর িপদীম লােজ িনভাiল।
eখন য হায় গভীর আঁধার কান পেথ ঘাট বল লিলেত!
আিম পেথর মােঝ পথ হারােলম bেজ চিলেত।
কান মহাজন পাের বিলেত।
মধুর মধুর বংশী বােজ কাথা কান কদমতলীেত।
মধুর মধুর বংশী বােজ কাথা কান কদমতলীেত।

মরমী গা আজ মেনর কথািট বল না।
e sিৃ ত ভু েলা না e মালা খুেলা না।
ভু েলানা e sিৃ ত ভু েলা না e sিৃ ত ভু েলা না।
ভু েলানা e sিৃ ত ভু েলা না e sিৃ ত ভু েলা না।
মরমী গা আজ মেনর কথািট বল না।

eখনo kuলায় —
eখনo kuলায় পাখীরা ঘুমায় বাঁকা চাঁদ জেগ রয় গগন সীমায়।
আেছ আরo গান সুধাভরা pাণ —
আেছ আরo গান সুধাভরা pাণ duিলেছ uেলরi দালনায়।
e sিৃ ত ভু েলা না e মালা খুেলা না।
e sিৃ ত ভু েলা না e মালা খুেলা না।
মরমী গা আজ মেনর কথািট বল না।
িনিশ য িবজন নীরব kজন eেসেছ য িpয় বেল ডাকার লগন।
আেধক sপন আেধা জাগরণ e রােতর নািহ য tuলনা।
e sিৃ ত ভু েলা না e মালা খুেলা না।
e sিৃ ত ভু েলা না e মালা খুেলা না।
মরমী গা আজ মেনর কথািট বল না।

মািটর pদীপ রয় য চেয় নীল গগেন,
নয়ন মেল সn াতারার িনমntেণ।
চােখর চাoয়ায় সাঁেঝর হাoয়ায় সুর eেলা,
kuলায় ফরা পাখীরা সব গান পেলা।
মিlকা দল গn uতল আপন হারা আপন মেন
সn া তারার িনমntেণ নীল গগেন।
সােধর িশিশর pাণ duিলেয় কয় —
মন মুkuের ধেরেছ চাঁদ আর স দূ ের নয়েগা আর দূ ের স নয়।
সাগর িহয়ায় িমলায় নদী গান গেয়,
পেয়িছ যা ধন আিম তাi পেয়।
sপন ভরা নয়ন বেল
দখা পলাম uভkেণ uভkেণ।

মানসী সেজিছ আিম
মরিময়া tuিম আসেব।
তামার আমার pমাruণ রােগ
o uেল uেল মধু বাঁশী বাজেব।
o uেল uেল মধু বাঁশী বাজেব।
মানসী সেজিছ আিম —
আিম হব ফাguেনর গীিত
tuিম হেব মার uভ িতিথ।
আিম হব ফাguেনর গীিত
tuিম হেব মার uভ িতিথ।
duিট আঁিখ পlেব আেবেশর uৎসেব,
রেঙ রেঙ ম রী রাঙেব।
মানসী সেজিছ আিম —
খুেল গেছ sপেনর eেলাcuল
মন আর কবরী য রেচ না।
আমার e ছn বীণা আমার কে

eেস —

আমার e ছn বীণা আমার কে

eেস

হায় হায় কন হল aেচনা।
eiuku হঁ য়ালীর মােঝ আপনাের আর ধের না য।
আজ মালা চnেন মধু aিভনnেন
ভালবাসা িনেয় tuিম আসেব।
মানসী সেজিছ আিম
মরিময়া tuিম আসেব।
তামার আমার pমাruণ রােগ
o uেল uেল মধু বাঁশী বাজেব।
o uেল uেল মধু বাঁশী বাজেব।

মানসী সেজিছ আিম —

মানুেষর মেন ভার হােলা আজ aruণ গগনতল।
আেলােকর িশu uেট eেস বেল আেলাক তীেথ চল।
oi নtuন যুেগর সূয তার নয়েন নয়েন jালা
বােজ পরােন আশার সূয আর কেn িবজয়মালা,
িচরেযৗবন জােগের, জােগ িচরচ ল।
মারা sp দিখ য আজ oi সুnর হল ধরা,
(আর) মানুেষর pেম আজ মানুেষর বুক ভরা।
oের সবার লািগয়া pাণ র আর সবার লািগয়া গান,
তাi জীবেনের ভােলাবািসয়া মারা জীবন কিরব দান।
মারা duেখর কাঁটা ভালােয় ফাটাব কমল দল।

মায়াবতী মেঘ eল তndা —
tuল tuল রাঙা পােয়েত uল uল বনছােয়েত
পলােশর রঙ রাঙােলা কখন
চােখ স sপন আঁেক।
gun gun gun gun িফের eেলা oi ফাlguন —
পিথক মেয় হয় চ ল কাঁকন বােজ uন uন uন।
un un un un uমুর বােজ কার ruমum —

মhuল বেন মৗ দাল দাল duনয়েন নi ঘুম ঘুম।

মার গান guণguণ

মেরর িমেঠ বাল

uলনার uলশােখ আিম খিল uলেদাল।
আিম uধু ভেস চিল, সুের সুের কথা বিল
duেল duেল ভু েল tuিল বাতােসর িহেnাল।
কািকেলরা বেল মাের, কাথা পেল গান গা?
e গান শখাo যিদ, িদেত পাির pাণ গা।
খয়ােলর হাoয়া আিম, কাথা নািম কাথা থািম
আিম য খুশীর ঢu, aকারেণ uতেরাল।

মার ভীru স k কিল,
কন uিটয়া ঝিরেত চায় র?
k

aিলর gu ন uেন

মরেম মিরেত চায় র।
ei সংশয় কন যায় না —
পেয় তবু মন পায় না —
মার ফাguেনর বলা aকারেণ,
কন

াবেণ ভিরেত চায় র?

িমলন িপয়ােস সাজােয় বাসর শয া
বিল বিল কির গাপন কথািট বিলেত কন গা লjা!
কন আঁধার শষ হয় না?
ei jালা আর সয় না
জয় করা মালা ভেয় ভেয় মন
কেn পিরেত চায় র।

যিদ কাঁদেত পারতাম
তেব eকটা বষা হেয় যত।
যিদ কাঁদেত পারতাম
তেব eকটা নদী বেয় যত।
যিদ হাসেত িশখতাম
তেব কান বসnেক দখেত।
যিদ চলেত পারতাম
তেব িক আর aন পেথ বঁ কেত।
যিদ বলেত পারতাম
ei মন িক মেনi রেয় যত।
যিদ জানেত চাiেত তেব আমার spটােক বুঝেত।
যিদ jলেত পারতাম তেব িক আর aন pদীপ খুজেত।
যিদ ভু লেত পারতাম ei মনটায় আঘাত সেয় যত।

যিদ চাঁদ আর সূয eকi সােথ oেঠ
ক কার tuলনা হেব বল?
যিদ মিlকা মাধবী eকi সােথ ফােট
ক কার tuলনা হেব বল?
duিট পাখী eকi গােন eকi কথা কেয় যায় —
duিট নদী পাশাপািশ eকi িদেক বেয় যায় —
যিদ মৗমািছ pজাপিত eকi uেল জােট,
ক কার tuলনা কের বল?
duিট মন eকi গােন eকi মন হেয় যাক —
duজেনর e িমতািল িচরকালi রেয় যাক —
যিদ হািস আর বাঁশী থােক eকi ঠাঁেট,
ক কার tuলনা হেব বল।

যিদ নাম ধের তাের ডািক,
কন সবুজ পাতারা য সাড়া দয়?
বেন বেন নব ম রী কন uেল uেল ভের যায়?
যিদ নাম ধের তাের ডািক।
কন সবুজ পাতারা য সাড়া দয়?
বেন বেন নব ম রী কন uেল uেল ভের যায়?
যিদ নাম ধের তাের ডািক —
যিদ ফাguন িঘের গা আেস,
বাতােস বাতােস তারi সুরিভ ভােস।
যিদ ফাguন িঘের গা আেস,
বাতােস বাতােস তারi সুরিভ ভােস।
নামহারা জািননা কান পাখী;

তারi গান গেয় আকাশ বাতাস ভের দয়।
যিদ নাম ধের তাের ডািক —
মার পাগল মেনর e নশা
যা দেখ যা শােন সেবেত যন স মশা।
মার পাগল মেনর e নশা
যা দেখ যা শােন সেবেত যন স মশা।
dui নয়ন ঘুেম মগন যখন —
dui নয়ন ঘুেম মগন যখন
মার ভু বেন uধু sপন তেব কন ছায়।
যিদ নাম ধের তাের ডািক,
কন সবুজ পাতারা য সাড়া দয়?
বেন বেন নব ম রী কন uেল uেল ভের যায়?
যিদ নাম ধের তাের ডািক।

যিদ ভু ল কেরi ভু ল মধুর হেলা
মন কন মােন না।
কন eকu ছাঁয়া দালায় আমায়
কu তা জােন না।
আজ হািরেয় যেত তেব িকেসর বাধা
যিদ e ভু ল হেলা গা ভােলা,
আঁধাের স য আেলা।
আহা তাi e বাঁশী খুঁ েজ পায় িক হািস
সুের আজ পেড় স বাঁধা।

তেব ফাguন কন দেখo আমায়
কােছ তার টােন না।
কন স আমায় আজ eমন কের
ডাক িদেয় ঐ যায়।
তারi সুের hদয় আমার
ব াkuল হেত চায় — চায় গা
ব াkuল হেত চায়।
ei eকu খুশী, ei eকu নশা
কন ভালাল আমায়
আর দালাল আমায়।
বেলা e িক মায়া মার আঁিখছায়া
sেp যন মশা।
তবু আমায় দবার hদয় িনেয়
কন স মালা আেন না।

পুলক বেn াপাধ ায়, aিখলবnu ঘাষ 1974
যমুনা িকনাের রাত আঁধাের কার বাঁিশ যন ডােক আমাের।
যমুনা িকনাের —
হারােনা aতীেত sরেণর পাের রাধা হেয় মন চেল aিভসাের।
যমুনা িকনাের —
কখেনা আকােশ পূিণমা eেল, মালা দেব কাের হাoয়া বেয় গেল। ---2
আমার hদেয় স রেণর ভীru ruনুuনু বােজ বাের বাের।
যমুনা িকনাের —
আজo মধুরােত লহরীর খলা দেখ মেন পেড় গা হারােনা স বলা।
আজo মধুরােত লহরীর খলা দেখ মেন পেড় হারােনা স বলা।

তমাল শাখােত ময়ূর ময়ূরী eখনo যখােন খেল লুেকাcuির। ---2
আমার নয়েন sপেন sপেন দিখ য স ছিব রেঙর বাহাের।
যমুনা িকনাের রাত আঁধাের কার বাঁিশ যন ডােক আমাের।
যমুনা িকনাের —

রাগ য আরo িমি

তামার aনুরােগর চেয়।

সাধ কের তাi তামায় রাগাi oেগা সানার মেয়।
রাদ ঝলমল আকাশ বল eকটানা িক ভাল?
মn তা নয় মােঝ মােঝ মঘলা, মঘলা আকাশ কােলা।
তামার সুেরর মােঝ তাiেতা uিঠ বসুেরা গান গেয়,
oেগা সানার মেয়।
aেনক পাoয়ার মােঝ মােঝ থাক না িকu aভাব —
eকuখািন আিড় আর সারা জীবন ভাব।
আমার ভু বন তামায় পেয় আনেn যায় ছেয় —
oেগা সানার মেয়।

িরিনিঝিন িকি িন লােজ বােজ ক যায়।
তাের িচিন িচিন মেন হয় গা,
যুেগ যুেগ স তা যায় গা,
জল িনেত যমুনায় হায় !!

বাঁশরী বেজেছ ফাguন সেজেছ
মযূরী নেচেছ ছেn,
জাছনা ঝেরেছ আেলা য কেরেছ মন য ভেরেছ গেn।
মৃdu মৃdu ভীru পায় যায়
যুেগ যুেগ স তা যায় গা,
জল িনেত যমুনায় হায় !!
সi বাঁিশ সi নূপর
ু যন duিট মন
কখনo িবরহ আেন কখনo িমলন।
uেটেছ কািমনী কামনা যািমনী,
চমেক দািমনী নয়েন।
সুেখর নশােত মাধুরী মশােত
রেব স গা সােথ শয়েন।
uকসাির oi গায় হায়,
রাধা সেজ মন যায় গা।
জল িনেত যমুনায় হায় !!

িরম িঝম িঝম

িন uিন কার পায়, ক যায়।

ঘুম ঘুম ঘুম আেবশ ঝরা চােখ ক চায়।
চমিক ঠমিক চায়, িরম িঝম িঝম

িন —

তমাল বেন ডােক পািপয়া চিকত লােজ িববশা িহয়া।
তমাল বেন ডােক পািপয়া চিকত লােজ িববশা িহয়া।
বুিঝ স eল বুিঝ eল না, বুিঝ স eল বুিঝ eল না —
বলা িক গল িমেছ আশায় আশায়।

িরম িঝম িঝম

িন uিন কার পায়, ক যায়।

ঘুম ঘুম ঘুম আেবশ ঝরা চােখ ক চায়।
চমিক ঠমিক চায়, িরম িঝম িঝম

িন —

বনহিরণী সেজেছ বুিঝ মায়াকানেনর aিভসািরণী —
ভীru pণেয়র bতচািরণী।
বনহিরণী সেজেছ বুিঝ মায়াকানেনর aিভসািরণী —
ভীru pণেয়র bতচািরণী।
না ফাটা কিল মৃdu পবেন সুরিভ ঢােল রােখ না বেন।
না ফাটা কিল মৃdu পবেন সুরিভ ঢােল রােখ না বেন।
তবু িক িdধা িক য ভাবনা aলখ রােগ দালা লাগায় লাগায়।
িরম িঝম িঝম

িন uিন কার পায়, ক যায়।

ঘুম ঘুম ঘুম আেবশ ঝরা চােখ ক চায়।
চমিক ঠমিক চায়, িরম িঝম িঝম

িন —

ruম uম uম uম ruম uম uম
নূপর
ু পােয় ক যায় — যায় গা।
নূপর
ু পােয় ক যায়।
uম uম uম uম uম uম uম uম
কাঁকন ক বাজায় — বাজায় গা।
কাঁকন ক বাজায়।
চেল যন নােচ ময়ূরী। ---2
rপ দেখ তার মির মির।
গাগরী ভরেণ থমিক থমিক স
িফের িফের কন চায় চায় গা —
িফের িফের কন চায়।
ruম uম uম uম ruম uম uম।

নীল pজাপিত যন মেলেছ পাখা। ---2
আঁচেল হংসিমথুন আঁকা।
নীল pজাপিত যন িমেলেছ পাখা।
মুেখ তার িক য হািস,
মন য চায় ভালবািস।
মুেখ তার িক য হািস,
মন য চায় ভালবািস।
rপসী চিকত থমিক থমিক স
চেল ভীru ভীru পায় পায় গা
চেল ভীru ভীru পায়।
ruম uম uম uম ruম uম uম
নূপর
ু পােয় ক যায় যায় গা।
নূপর
ু পােয় ক যায়।
uম uম uম uম uম uম uম
কাঁকন ক বাজায় বাজায় গা।
কাঁকন ক বাজায়।

শান সখী বাঁশী কন রাধা নােম ডােক?
মন বেল কােছ িগেয় দেখ আিস তােক।
বাঁশী কন ডােক —
বাঁশী কন ডােক রাধা নােম ডােক। ---2
বাঁশী কন বাের বাের রাধা নােম ডােক।
রাধা নােম ডােক — o বাঁশী কন ডােক।
কাজল eঁেকিছ চােখ, নূপর
ু বঁ েধিছ পায়।
যেত তবু পািরনা য, লােক যিদ জেন যায়।

o বাঁশী uেন িক বল
o বাঁশী uেন িক বল ঘের মন থােক।---2
বাঁশী কন ডােক
বাঁশী কন ডােক রাধা নােম ডােক। ---2
বাঁশী কন ডােক বাঁশী কন ডােক রাধা নােম ডােক।
বাঁশী কন বাের বাের রাধা নােম ডােক। ---2
o বাঁশী কন ডােক।
শান সখী বাঁশী কন রাধা নােম ডােক?

সজনী গা কথা শান,
যমুনা kuলুkuলু বেহ না কন?
স িক মাের ভু েল গেছ?
পাখীরা মৗন কন?
সজনী গা কথা শান
আঁিখ পাতা কন কাঁেপ থর থর থর,
িবনা বাদেল বাির কন ঝের,
কন ঝের ঝর ঝর ঝর?
স বুিঝ আমাের ফেল গেছ চেল।
যখােন থাক, যত দূ ের
জািন স য িমেশ আেছ মেন মেন মেন,
তাির তের মার আঁিখ চেয় রেব —
চেয় রেব জািন kেণ kেণ,
তবু য ভীru e মন কন কাঁেদর কন?

সজনী গা সজনী িদন রজনী কােট না
যা সিখ বল তাের স ঘােট যন আেস না।
িনিশিদন ঝনঝন ঝন বুেকর বদন,
সেহ না, সেহ না বাঁশীর বাদন।
িনশীেথ ঘুম কেড় নয়,
িদবেস কবল কাঁদায়।
না না না আর যন স
মন তরীেত ভােস না।
যা সখী বল তাের স
ঘােট যন আেস না।
জািন স eমন শমন
eকিদন না হিরেল
পাড়া মন কের কমন।
ভেয় মন duর duর duর যখন তখন,
যিদ স, যিদ স ভােল কখন।
আমারi আঙন িদয়া যিদ স আন বাড়ী যায়।
e পাড়া হাল দেখ স
মুখ িটেপ আর হােস না।
যা সখী বল তাের স
ঘােট যন আেস না।

সবার চেয় দামী জািন যা পেয়িছ আিম
আমার ei ছা ঘের aেনক ভালবাসা,
ছা মািটর টেব নানান uল ফাটােনার আশা।
তােক যt কের বুেক রািখ ধের।

বারাnা eক িচলেত আমার du’পা হেটi শষ
তাo ভালi লােগ বশ সখােনi সানালী রাদ ঝের
rপালী জাছনা হেস লুিটেয় পেড়
তােক যt কের বুেক রািখ ধের।
eেল আর িদiিন যেত বসnেক
রেখিছ লুিকেয় তােক মেন মেন চােখ চােখ
ছা আমার িপিদমটােক য বাড়ায় আেলার হাত
যখন নােম আধার রাত, দিখ স জিড়েয় সাহাগ ডাের
রাতেক দয় িমিলেয় নtuন ভাের,
তােক যt কের বুেক রািখ ধের॥

হয়েতা িকui নািহ পাব
তবুo তামায় আিম দূ র হেত ভালেবেস যাব।
যিদ oেগা কাঁেদ মার ভীru ভালবাসা,
জািন tuিম বুিঝেব না কভু তারi ভাষা।
তামারi জীবেন কাঁটা আিম—
তামারi জীবেন কাঁটা আিম কন িমেছ ভাব।
ধূপ িচরিদন নীরেব jেল যায়,
pিতদান স িক পায়?
kিত নাi aনাদের যিদ কভু কাঁিদ,
আেলা ভেব যিদ ছায়া বুেক বাঁিধ।
পাবারi আশােত তবু oেগা িকu নািহ চাব।

