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গীতাঞ্জিল 
রবীndনাথ ঠাkর 

pথম pকাশ: ১৯১০ 

 

১৫৭িট গীত িনেয় গীতাঞ্জিল pথম pকািশত হয় আগs ১৯১০ (ভাd,  
১৩১৭ বঙ্গাb) খৃ ােb, শািnিনেকতন gnনিবভাগ েথেক। ‘ ী রবীndনাথ 
ঠাkর’ নাম sাkের রবীndনাথ ঠাkর িবjাপন (িনেচ udতৃ) কেরন শুrেত।   

 

িবjাপন 

ei gেnর pথেম কেয়কিট গান পূেবর্ an di- eকিট পুsেক 
pকািশত হiয়ােছ। িকnt al সমেয়র বয্বধােন েয- সমs গান পের 
পের রিচত হiয়ােছ তাহােদর পরsেরর মেধয্ eকিট ভােবর ঐকয্ 
থাকা সmবপর মেন কিরয়া তাহােদর সকলgিলi ei পুsেক eকেt 
বািহর করা হiল। 

 
শািnিনেকতন     ী রবীndনাথ ঠাkর 
েবালপুর 
৩১ াবণ ১৩১৭  
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১৯১২ সােল লন্ডেনর iিন্ডয়ান েসাসাiিট েথেক pথম pকািশত 
iংেরিজ Song Offerings (গীতাঞ্জিল)- e বাংলা গীতাঞ্জিল েথেক িনেয়েছন 
৫৩িট গীত। Song Offerings (গীতাঞ্জিল)- e  সংকিলত েমাট ১০৩িটর 
বািক ৫৪িট েবেছ িনেয়েছন গীিতমালয্ েথেক ১৬িট,  ৈনেবদয্ েথেক 
১৫িট,  েখয়া েথেক ১১িট,  িশশু েথেক ৩িট,  কlনা েথেক ১িট,  
ৈচতািল েথেক ১িট,  uৎসগর্ েথেক ১িট,  sরণ েথেক ১িট eবং 
aচলায়তন েথেক ১িট।  

গীতাঞ্জিল’র আটর্স সংsরেণর পিরিশে  iংেরিজ Song Offerings 
(গীতাঞ্জিল)- e সংকিলত রবীndনাথ ঠাkরকৃত aনূিদত ৫৩িট গীত 
সিnেবিশত হেলা। েয েয গীেতর anবাদ iংেরিজ Song Offerings 
(গীতাঞ্জিল)- e সংকিলত হেয়েছ েস েস গীেত িলংক করা আেছ। ei িলংেক 
িkক করেল পিরিশে  থাকা েসিটর anবােদ যাoয়া যােব। আবার anবােদ 
িkক করেল মূল গীেত িফের আসা যােব।    

 

 

 

 

 

 

 েথেক ২৪/ ১১/২০১০ তািরেখ pকািশত। 
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       pথম pকােশর pচ্ছদ 
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১ 

আমার      মাথা নত কের দাo েহ েতামার  
           চরণধুলার তেল।  
         সকল aহংকার েহ আমার  
               ডুবাo েচােখর জেল।  
         িনেজের কিরেত েগৗরব দান  
         িনেজের েকবিল কির aপমান,   
         আপনাের শুধু েঘিরয়া েঘিরয়া  
               ঘুের মির পেল পেল।  
          সকল aহংকার েহ আমার  
     ডুবাo েচােখর জেল।  
              
     আমাের না েযন কির pচার  
              আমার আপন কােজ;   
         েতামাির iচ্ছা কেরা েহ পূণর্  
      আমার জীবন- মােঝ।  
     যািচ েহ েতামার চরম শািn,   
         পরােন েতামার পরম কািn,   
         আমাের আড়াল কিরয়া দাঁড়াo  
              hদয়পdদেল।  
         সকল aহংকার েহ আমার  
              ডুবাo েচােখর জেল।  
১৩১৩ 
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২     

আিম   বh বাসনায় pাণপেণ চাi,   
বিঞ্চত কের বাঁচােল েমাের।  
    e কৃপা কেঠার সিঞ্চত েমার  
             জীবন ভ’ের।  
   না চািহেত েমাের যা কেরছ দান  
   আকাশ আেলাক তn মন pাণ,   
   িদেন িদেন তুিম িনেতছ আমায়  
             েস মহাদােনরi েযাগয্ কের  
             aিত- iচ্ছার সংকট হেত  
           বাঁচােয় েমাের।  

আিম   কখেনা- বা ভুিল, কখেনা- বা চিল  
        েতামার পেথর লkয্ ধের;   
              তুিম িন ুর সmুখ হেত  
          যাo েস সের।  
            e েয তব দয়া জািন জািন হায়,   
            িনেত চাo বেল িফরাo আমায়,   
              পূণর্ কিরয়া লেব e জীবন  
      তব িমলেনরi েযাগয্ কের  
        আধা- iচ্ছার সংকট হেত  
             বাঁচােয় েমাের। 
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৩    

কত aজানাের জানাiেল তুিম,   
       কত ঘের িদেল ঠাঁi—  
দূরেক কিরেল িনকট, বnু,   
       পরেক কিরেল ভাi।  
       পুরােনা আবাস েছেড় যাi যেব  
     মেন েভেব মির কী জািন কী হেব,   
     নূতেনর মােঝ তুিম পুরাতন  
           েস কথা েয ভুেল যাi।  
 দূরেক কিরেল িনকট, বnু,   
           পরেক কিরেল ভাi।  
   
জীবেন মরেণ িনিখল ভুবেন  
       যখিন েযখােন লেব,   
িচরজনেমর পিরিচত oেহ,   
তুিমi িচনােব সেব।  
    েতামাের জািনেল নািহ েকহ পর,   
    নািহ েকােনা মানা, নািহ েকােনা ডর;   
    সবাের িমলােয় তুিম জািগেতছ,   
           েদখা েযন সদা পাi।  
 দূরেক কিরেল িনকট, বnু,   
           পরেক কিরেল ভাi।  
১৩১৩ 
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৪ 

িবপেদ েমাের রkা কেরা  
    e নেহ েমার pাথর্না,   
       িবপেদ আিম না েযন কির ভয়।  
dঃখতােপ বয্িথত িচেত  
    নাi- বা িদেল সাntনা,   
       dঃেখ েযন কিরেত পাির জয়।  
            সহায় েমার না যিদ জুেট  
            িনেজর বল না েযন টুেট,   
            সংসােরেত ঘিটেল kিত  
       লিভেল শুধু বঞ্চনা  
          িনেজর মেন না েযন মািন kয়।  
আমাের তুিম কিরেব tাণ  
     e নেহ েমার pাথর্না,   
        তিরেত পাির শকিত েযন রয়।  
আমার ভার লাঘব কির  
    নাi- বা িদেল সাntনা,   
           বিহেত পাির eমিন েযন হয়।  
       নmিশের sেখর িদেন  
       েতামাির মুখ লiব িচেন,   
       dেখর রােত িনিখল ধরা  
             েযিদন কের বঞ্চনা  
          েতামাের েযন না কির সংশয়।  
১৩১৩ 
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৫ 

anর মম িবকিশত কেরা  
   anরতর েহ।  
িনমর্ল কেরা ujjল কেরা,   
snর কেরা েহ।  
   জাgত কেরা, uদয্ত কেরা,   
       িনভর্য় কেরা েহ।  
মঙ্গল কেরা, িনরলস িনঃসংশয় কেরা েহ।  
   anর মম িবকিশত কেরা,   
        anরতর েহ।  
যুk কেরা েহ সবার সেঙ্গ,   
   মুk কেরা েহ বn,   
সঞ্চার কেরা সকল কেমর্  
   শাn েতামার ছn।  
   চরণপেd মম িচত িনঃsিnত কেরা েহ,   
   নিnত কেরা,  নিnত কেরা,   
        নিnত কেরা েহ।  
   anর মম িবকিশত কেরা  
          anরতর েহ।  
 
 
িশলাiদহ 
২৭ agহায়ণ ১৩১৪ 
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৬ 

েpেম pােণ গােন গেn আেলােক পুলেক  
pািবত কিরয়া িনিখল dয্েলাক- ভূেলােক  
          েতামার aমল aমৃত পিড়েছ ঝিরয়া।  
      িদেক িদেক আিজ টুিটয়া সকল বn  
      মুরিত ধিরয়া জািগয়া oেঠ আনn;   
          জীবন uিঠল িনিবড় sধায় ভিরয়া।  
   
েচতনা আমার কলয্াণ- রস- সরেস  
শতদল- সম ফুিটল পরম হরেষ  
          সব মধু তার চরেণ েতামার ধিরয়া।  
      নীরব আেলােক জািগল hদয়pােn  
      uদার uষার uদয়- arণ কািn,   
           aলস আঁিখর আবরণ েগল সিরয়া।  
 
 
 
agহায়ণ ১৩১৪ 
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৭ 

তুিম   নব নব rেপ eেসা pােণ।  
eেসা  গেn বরেন,  eেসা গােন।  
     eেসা    aেঙ্গ পুলকময় পরেশ,   
     eেসা    িচেt aমৃতময় হরেষ,   
     eেসা    মুg মুিদত d নয়ােন।  
     তুিম    নব নব rেপ eেসা pােণ।  
   
eেসা        িনমর্ল ujjল কাn,   
eেসা        snর িsg pশাn,   
eেসা        eেসা েহ িবিচt িবধােন।  
     eেসা  dঃেখ sেখ eেসা মেমর্,   
     eেসা  িনতয্ িনতয্ সব কেমর্;   
     eেসা  সকল- কমর্- aবসােন।  
     তুিম   নব নব rেপ eেসা pােণ।  
 
agহায়ণ ১৩১৪ 
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৮ 

আজ   ধােনর েখেত েরৗdছায়ায়  
    লুেকাচুির েখলা।  
   নীল আকেশ েক ভাসােল  
    সাদা েমেঘর েভলা।  
          আজ   মর েভােল মধু েখেত,   
              uেড় েবড়ায় আেলায় েমেত;   
          আজ   িকেসর তের নদীর চের  
                চখাচিখর েমলা।  
oের   যাব না আজ ঘের ের ভাi,   
              যাব না আজ ঘের।  
oের   আকাশ েভেঙ বািহরেক আজ  
              েনব ের লুঠ কের।  
          েযন   েজায়ার- জেল েফনার রািশ  
            বাতােস আজ ছুটেছ হািস।  
আজ   িবনা কােজ বািজেয় বাঁিশ  
      কাটেব সকল েবলা।  
 
 
১৩১৩? 
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৯ 

আনেnরi সাগর েথেক  
      eেসেছ আজ বান।  
দাঁড় ধের আজ েবাs  ের সবাi,   
      টান ের সবাi টাn ।  
           েবাঝা যত েবাঝাi কির  
          করব ের পার dেখর তরী,   
          েঢuেয়র’পের ধরব পািড়  
      যায় যিদ যাক pাণ।  
           আনেnরi সাগর েথেক  
      eেসেছ আজ বান।  
 
েক ডােক ের িপছন হেত,   
      েক কের ের মানা,   
ভেয়র কথা েক বেল আজ —  
      ভয় আেছ সব জানা।  
         েকাn  শােপ েকাn  gেহর েদােষ  
          sেখর ডাঙায় থাকব বেস;   
          পােলর রিশ ধরব কিষ,   
      চলব েগেয় গান।  
           আনেnরi সাগর েথেক  
      eেসেছ আজ বান।  
 
১৩১৫ 
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১০    

েতামার   েসানার থালায় সাজাব আজ  
      dেখর arধার।  
       জননী েগা, গাঁথব েতামার  
        গলার মুkাহার !  
               

চnd সূযর্ পােয়র কােছ  
       মালা হেয় জিড়েয় আেছ,   
েতামার   বুেক েশাভা পােব আমার  
       dেখর aলংকার।  
   
ধন ধাn েতামাির ধন,   
      কী করেব তা কo।  
িদেত চাo েতা িদেয়া আমায়,   
      িনেত চাo েতা লo।  
            dঃখ আমার ঘেরর িজিনস,   
            খাঁিট রতন তুi েতা িচিনস—  
েতার         pসাদ িদেয় তাের িকিনস,   
        e েমার aহংকার।  
 
১৩১৫? 
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১১ 

আমরা        েবঁেধিছ কােশর gচ্ছ, আমরা  
        েগঁেথিছ েশফািলমালা।  
       নবীন ধােনর মঞ্জরী িদেয়  
        সািজেয় eেনিছ ডালা।  
        eেসা  েগা শারদলkী, েতামার  
             শু  েমেঘর রেথ,   
   eেসা       িনমর্ল নীল পেথ,   
   eেসা       েধৗত শয্ামল আেলা- ঝলমল  
             বনিগিরপবর্েত।  
   eেসা      মুkেট পিরয়া েশব্ত শতদল  
             শীতল- িশিশর- ঢালা।  
               
       ঝরা মালতীর ফুেল  
আসন িবছােনা িনভৃত kেঞ্জ  
       ভরা গঙ্গার kেল  
িফিরেছ মরাল ডানা পািতবাের  
       েতামার চরণমূেল।  
   
gঞ্জরতান তুিলেয়া েতামার  
েসানার বীণার তাের  
     মৃd মধু ঝংকাের,   
হািসঢালা sর গিলয়া পিড়েব  
     kিণক arধাের।  
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রিহয়া রিহয়া েয পরশমিণ  
       ঝলেক aলকেকােণ,   
পলেকর তের সকrণ কের  
      বুলােয়া বুলােয়া মেন—  
েসানা হেয় যােব সকল ভাবনা,   
       আঁধার হiেব আলা। 
 
শািnিনেকতন 
৩ ভাd ১৩১৫  
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১২ 

েলেগেছ aমল ধবল পােল  
   মn মধুর হাoয়া।  
েদিখ নাi কভু েদিখ নাi  
      eমন তরণী বাoয়া।  
      েকাn  সাগেরর পার হেত আেন  
      েকাn  sদূেরর ধন!  
      েভেস েযেত চায় মন,   
েফেল েযেত চায় ei িকনারায়  
      সব চাoয়া সব পাoয়া।  
 
িপছেন ঝিরেছ ঝর ঝর জল,   
      gr gr েদয়া ডােক—  
মুেখ eেস পেড় arণিকরণ  
      িছn েমেঘর ফাঁেক।  
            oেগা কাNারী, েক েগা তুিম, কার  
         হািসকাnার ধন।  
         েভেব মের েমার মন —  
েকাn  sের আজ বাঁিধেব যnt,   
      কী মnt হেব গাoয়া।  
 
শািnিনেকতন 
৩ ভাd ১৩১৫  
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১৩ 

আমার      নয়ন- ভুলােনা eেল।  
আিম       কী েহিরলাম hদয় েমেল।  
            িশuিলতলার পােশ পােশ  
            ঝরা ফুেলর রােশ রােশ  
            িশিশর- েভজা ঘােস ঘােস  
         arণ- রাঙা- চরণ েফেল  
         নয়ন- ভুলােনা eেল।  
   
 
আেলাছায়ার আঁচলখািন  
         লুিটেয় পেড় বেন বেন,   
         ফুলgিল oi মুেখ েচেয়  
          কী কথা কয় মেন মেন।  
        েতামায় েমারা করব বরণ,   
        মুেখর ঢাকা কেরা হরণ,   
        oi টুk oi েমঘাবরণ  
            d হাত িদেয় েফেলা েঠেল।  
            নয়ন- ভুলােনা eেল।  
 

বনেদবীর dাের dাের  
       শুিন গভীর শঙ্খধিন,   
আকাশবীণার তাের তাের  
       জােগ েতামার আগমনী।  
              েকাথায় েসানার নূপুর বােজ,   
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              বুিঝ আমার িহয়ার মােঝ,   
              সকল ভােব সকল কােজ  
 
      পাষাণ- গালা sধা েঢেল—  
      নয়ন- ভুলােনা eেল।  
 
শািnিনেকতন 
৭ ভাd ১৩১৫  
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১৪ 

জননী,  েতামার কrণ চরণখািন  
েহিরn আিজ e arণিকরণ rেপ।  

জননী,  েতামার মরণহরণ বাণী  
নীরব গগেন ভির uেঠ চুেপ চুেপ।  

            
েতামাের নিম েহ সকল ভুবন- মােঝ,   
েতামাের নিম েহ সকল জীবন- কােজ;   
তn মন ধন কির িনেবদন আিজ  
          ভিkপাবন েতামার পূজার ধূেপ।  
জননী,  েতামার কrণ চরণখািন  
েহিরn আিজ e arণিকরণ rেপ।  
 
১৩১৫ 
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১৫ 

জগৎ জুেড় uদার sের  
    আনnগান বােজ,   
েস গান কেব গভীর রেব  
    বািজেব িহয়ামােঝ।  
       বাতাস জল আকাশ আেলা  
       সবাের কেব বািসব ভােলা,   
       hদয়সভা জুিড়য়া তারা  
        বিসেব নানা সােজ।  
 
নয়নdিট েমিলেল কেব  
  পরান হেব খুিশ,   
েয পথ িদয়া চিলয়া যাব  
  সবাের যাব তুিষ।  
      রেয়ছ তুিম,  e কথা কেব  
      জীবন- মােঝ সহজ হেব,   
      আপিন কেব েতামাির নাম  
        ধব্িনেব সব কােজ।  
 
েবালপুর 
আষাঢ় ১৩১৬ 
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১৬    

েমেঘর’পের েমঘ জেমেছ,   
      আঁধার কের আেস,   
আমায় েকন বিসেয় রাখ  
      eকা dােরর পােশ।  
            কােজর িদেন নানা কােজ  
            থািক নানা েলােকর মােঝ,   
            আজ আিম েয বেস আিছ  
    েতামাির আশব্ােস।  
আমায় েকন বিসেয় রাখ  
      eকা dােরর পােশ।  
   
তুিম যিদ না েদখা দাo,   
      কর আমায় েহলা,   
েকমন কের কােট আমার  
      eমন বাদল- েবলা।  
           দূেরর পােন েমেল আঁিখ  
           েকবল আিম েচেয় থািক,   
           পরান আমার েকঁেদ েবড়ায়  
    dরn বাতােস।  
আমায় েকন বিসেয় রাখ  
     eকা dােরর পােশ। 
 
েবালপুর 
আষাঢ় ১৩১৬   
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১৭    

েকাথায় আেলা,  েকাথায় oের আেলা।  
িবরহানেল jােলা ের তাের jােলা।  
         রেয়েছ দীপ না আেছ িশখা,   
         ei িক ভােল িছল ের িলখা —  
iহার েচেয় মরণ েস েয ভােলা।  
িবরহানেল pদীপখািন jােলা।  
   
েবদনাদূতী গািহেছ, ‘oের pাণ,   
েতামার লািগ জােগন ভগবান।  
         িনশীেথ ঘন anকাের  
         ডােকন েতাের েpমািভসাের,   
dঃখ িদেয় রােখন েতার মান।  
েতামার লািগ জােগন ভগবান।’  
   
গগনতল িগেয়েছ েমেঘ ভির,   
বাদল- জল পিড়েছ ঝির ঝির।  
         e েঘার রােত িকেসর লািগ  
         পরান মম সহসা জািগ  
eমন েকন কিরেছ মির মির।  
বাদল- জল পিড়েছ ঝির ঝির।  
   
িবজুিল শুধু kিণক আভা হােন,   
িনিবড়তর িতিমর েচােখ আেন।  
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         জািন না েকাথা aেনক দূের  
         বািজল pাণ গভীর sের,   
সকল গান টািনেছ পথপােন।  
িনিবড়তর িতিমর েচােখ আেন।  
   
েকাথায় আেলা, েকাথায় oের আেলা।  
িবরহানেল jােলা ের তাের jােলা।  
         ডািকেছ েমঘ, হাঁিকেছ হাoয়া,  
            সময় েগেল হেব না যাoয়া ,   
িনিবড় িনশা িনকষঘন কােলা ।  
পরান িদেয় েpেমর দীপ jােলা ।  
  
 
েবালপুর 
আষাঢ় ১৩১৬ 
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১৮    

আিজ   াবণঘন- গহন- েমােহ  
        েগাপন তব চরণ েফেল  

িনশার মেতা নীরব oেহ  
        সবার িদিঠ eড়ােয় eেল।  
      pভাত আিজ মুেদেছ আঁিখ,   
      বাতাস বৃথা েযেতেছ ডািক,   
      িনলাজ নীল আকাশ ঢািক  
            িনিবড় েমঘ েক িদল েমেল।  
kজনহীন কাননভূিম,   
      dয়ার েদoয়া সকল ঘের,   
eেকলা েকাn  পিথক তুিম  
      পিথকহীন পেথর 'পের।  
        েহ eকা সখা, েহ িpয়তম,   
        রেয়েছ েখালা e ঘর মম,   
        সমুখ িদেয় sপনসম  
            েযেয়া না েমাের েহলায় েঠেল।  
 
 
েবালপুর 
আষাঢ় ১৩১৬ 
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১৯ 

আষাঢ়সnয্া ঘিনেয় eল,   
    েগল ের িদন বেয়।  
বাঁধনহারা বৃি ধারা  
    ঝরেছ রেয় রেয়।  
  eকলা বেস ঘেরর েকােণ  
  কী ভািব েয আপন- মেন,   
  সজল হাoয়া যূথীর বেন  
    কী কথা যায় কেয়।  
  বাঁধনহারা বৃি ধারা  
  ঝরেছ রেয় রেয়।  
 
hদেয় আজ েঢu িদেয়েছ,   
  খঁুেজ না পাi kল;   
েসৗরেভ pাণ কাঁিদেয় তুেল  
  িভেজ বেনর ফুল।  
     আঁধার রােত pহরgিল  
     েকাn  sের আজ ভিরেয় তুিল,   
     েকাn  ভুেল আজ সকল ভুিল  
     আিছ আkল হেয়।  
     বাঁধনহারা বৃি ধারা  
     ঝরেছ রেয় রেয়।  
 
িশলাiদহ 
২৯ আষাঢ় ১৩১৬ 
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২০    

আিজ   ঝেড়র রােত েতামার aিভসার,   
      পরানসখা বnু েহ আমার।  
           আকাশ কাঁেদ হতাশ- সম,   
           নাi েয ঘুম নয়েন মম,   
           dয়ার খুিল েহ িpয়তম,   
        চাi েয বাের বার।  
        পরানসখা বnু েহ আমার।  
  
বািহের িকছু েদিখেত নািহ পাi,   
েতামার পথ েকাথায় ভািব তাi।  
      sদূর েকাn  নদীর পাের,   
      গহন েকাn  বেনর ধাের  
      গভীর েকাn anকাের  
       হেতছ তুিম পার।  
      পরানসখা বnু েহ আমার।  
 
 
‘পdা’ েবাট 
াবণ ১৩১৬ 
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২১    

জািন জািন েকাn  আিদ কাল হেত  
ভাসােল আমাের জীবেনর েsােত,   
সহসা েহ িpয়, কত গৃেহ পেথ  
       েরেখ েগছ pােণ কত হরষন।  
   
       কতবার তুিম েমেঘর আড়ােল  
       eমিন মধুর হািসয়া দাঁড়ােল,   
       arণ- িকরেণ চরণ বাড়ােল,   
        ললােট রািখেল শুভ পরশন।  
   

সিঞ্চত হেয় আেছ ei েচােখ  
কত কােল কােল কত েলােক েলােক  
কত নব নব আেলােক আেলােক  

        arেপর কত rপদরশন।  
   
      কত যুেগ যুেগ েকহ নািহ জােন  
      ভিরয়া ভিরয়া uেঠেছ পরােন  
      কত sেখ dেখ কত েpেম গােন  
        aমৃেতর কত রসবরষন।  
 
েবালপুর 
১০ ভাd ১৩১৬ 
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২২    

তুিম    েকমন কের গান কর েয gণী,   
       aবাক হেয় শুিন, েকবল শুিন।  
          sেরর আেলা ভুবন েফেল েছেয়,   
          sেরর হাoয়া চেল গগন েবেয়,   
          পাষাণ টুেট বয্াkল েবেগ েধেয়,   
            বিহয়া যায় sেরর sরধুনী।  
   
       মেন কির aমিন sের গাi,   
       কেN আমার sর খুঁেজ না পাi।  
        কiেত কী চাi, কiেত কথা বােধ;   
        হার েমেন েয পরান আমার কাঁেদ;   
        আমায় তুিম েফেলছ েকাn  ফাঁেদ  
       েচৗিদেক েমার sেরর জাল বুিন!  
 
১০ ভাd ১৩১৬ 
রািt 
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২৩ 

aমন   আড়াল িদেয় লুিকেয় েগেল  
      চলেব না।  

eবার      hদয়- মােঝ লুিকেয় েবােসা,   
েকu         জানেব না, েকu বলেব না।  

   
    িবেশব্ েতামার লুেকাচুির,   
    েদশ- িবেদেশ কতi ঘুির,   

eবার     বেলা, আমার মেনর েকােণ  
         েদেব ধরা,  ছলেব না।  
      আড়াল িদেয় লুিকেয় েগেল  
      চলেব না।  
      জািন আমার কিঠন hদয়  
      চরণ রাখার েযাগয্ েস নয়,   

সখা,      েতামার হাoয়া লাগেল িহয়ায়  
        তবু িক pাণ গলেব না।  
   
        নাহয় আমার নাi সাধনা,   
        ঝরেল েতামার কৃপার কণা  

তখন      িনেমেষ িক ফুটেব না ফুল,   
        চিকেত ফল ফলেব না।  
      আড়াল িদেয় লুিকেয় েগেল  
       চলেব না। 
েবালপুর 
১১ ভাd ১৩১৬, রািt 
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 24    

যিদ    েতামার েদখা না পাi pভু,   
     eবার e জীবেন  

তেব   েতামায় আিম পাi িন েযন  
           েস কথা রয় মেন।  

েযন       ভুেল না যাi,  েবদনা পাi  
           শয়েন sপেন।  
   
      e সংসােরর হােট  

আমার     যতi িদবস কােট,   
আমার     যতi d হাত ভের oেঠ ধেন,   
তবু       িকছুi আিম পাi িন েযন  

         েস কথা রয় মেন।  
েযন       ভুেল না যাi, েবদনা পাi  

           শয়েন sপেন।  
   
       যিদ আলসভের  

আিম         বিস পেথর ’পের,   
যিদ         ধূলায় শয়ন পািত সযতেন,   
েযন         সকল পথi বািক আেছ  

          েস কথা রয় মেন।  
েযন         ভুেল না যাi, েবদনা পাi  

          শয়েন sপেন।  
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         যতi uেঠ হািস,   
ঘের           যতi বােজ বাঁিশ,   
oেগা          যতi গৃহ সাজাi আেয়াজেন,   
েযন           েতামায় ঘের হয় িন আনা  

       েস কথা রয় মেন।  
েযন           ভুেল না যাi, েবদনা পাi  

        শয়েন sপেন।  
 
১২ ভাd ১৩১৬ 
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২৫ 

েহির aহরহ েতামাির িবরহ  
ভুবেন ভুবেন রােজ েহ।  

কত rপ ধ’ের কানেন ভূধের  
   আকােশ সাগের সােজ েহ।  
         সারা িনিশ ধির তারায় তারায়  
         aিনেমষ েচােখ নীরেব দাঁড়ায়,   
            পlবদেল াবণধারায়  
       েতামাির িবরহ বােজ েহ। 
  

ঘের ঘের আিজ কত েবদনায়  
েতামাির গভীর িবরহ ঘনায়,   
কত েpেম হায় কত বাসনায়  

  কত sেখ dেখ কােজ েহ।  
            সকল জীবন uদাস কিরয়া  
            কত গােন sের গিলয়া ঝিরয়া  
            েতামাির িবরহ uিঠেছ ভিরয়া  
       আমার িহয়ার মােঝ েহ। 
 
১২ ভাd ১৩১৬ 
রািt  
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২৬    

আর     নাi ের েবলা,  নামল ছায়া  
        ধরণীেত,   
eখন    চl  ের ঘােট কলসখািন  
       ভের িনেত।  
             জলধারার কলsের  
             সnয্াগগন আkল কের,   
       oের’  ডােক আমায় পেথর ‘পের  
        েসi ধব্িনেত।  
            চl  ের ঘােট কলসখািন  
       ভের িনেত।  
eখন    িবজন পেথ কের না েকu  
       আসা- যাoয়া,  
oের    েpম- নদীেত uেঠেছ েঢu,   
            uতল হাoয়া।  
    জািন েন আর িফরব িকনা,   
    কার সােথ আজ হেব িচনা,   
ঘােট েসi aজানা বাজায় বীণা  
           তরণীেত।  
     চl  ের ঘােট কলসখািন  
           ভের িনেত।  
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২৭ 

আজ     বাির ঝের ঝর ঝর  
       ভরা বাদের।  
   আকাশ- ভাঙা আkল ধারা  
       েকাথাo না ধের।  
  শােলর বেন েথেক েথেক  
  ঝড় েদালা েদয় েহঁেক েহঁেক,   
  জল ছুেট যায় eঁেকেবঁেক  
    মােঠর’পের।  

আজ   েমেঘর জটা uিড়েয় িদেয়  
      নৃতয্ েক কের।  

oের   বৃি েত েমার ছুেটেছ মন,   
       লুেটেছ oi ঝেড়,   
    বুক ছািপেয় তরঙ্গ েমার  
       কাহার পােয় পেড়।  
             anের আজ কী কলেরাল,   
             dাের dাের ভাঙল আগল,   
             hদয়- মােঝ জাগল পাগল  
        আিজ ভাদের।  

আজ    eমন কের েক েমেতেছ  
    বািহের ঘের।  
 
১৪ ভাd ১৩১৬ 
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২৮ 

pভু   েতামা লািগ আঁিখ জােগ;   
        েদখা নাi পাi,   
       পথ চাi,   
    েসo মেন ভােলা লােগ।  
   

      ধুলােত বিসয়া dাের  
      িভখাির hদয় হা ের  
    েতামাির কrণা মােগ।  
      কৃপা নাi পাi,   
      শুধু চাi,   

    েসo মেন ভােলা লােগ।  
   

আিজ e জগত- মােঝ  
কত sেখ কত কােজ  
   চেল েগল সেব আেগ।  
   সািথ নাi পাi,   
     েতামায় চাi,   

  েসo মেন ভােলা লােগ।  
   
      চাির িদেক sধাভরা  
      বয্াkল শয্ামল ধরা  
  কাঁদায় ের anরােগ।  
  েদখা নাi নাi,   
  বয্থা পাi,   
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  েসo মেন ভােলা লােগ।  
 
১৪ ভাd ১৩১৬ 
রািt 
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২৯ 

ধেন জেন আিছ জড়ােয় হায়,   
তবু জান,  মন েতামাের চায়।  
       anের আছ েহ anযর্ামী,   
       আমা েচেয় আমায় জািনছ sামী —  
       সব sেখ dেখ ভুেল থাকায়  
      জান,  মম মন েতামাের চায়।  
 
ছািড়েত পাির িন aহংকাের,   
ঘুের মির িশের বিহয়া তাের,   
ছািড়েত পািরেল বাঁিচ েয হায় —  
    তুিম জান, মন েতামাের চায়।  
  
    যা আেছ আমার সকিল কেব  
    িনজ হােত তুিম তুিলয়া লেব।  
    সব েছেড় সব পাব েতামায়,   
    মেন মেন মন েতামাের চায়।  
 
 
১৫ ভাd ১৩১৬ 
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৩০    

ei েতা েতামার েpম,  oেগা  
    hদয়হরণ।  
ei- েয পাতায় আেলা নােচ  
    েসানার বরন।  
     ei- েয মধুর আলসভের  
     েমঘ েভেস যায় আকাশ-  ‘ পের,   
     ei- েয বাতাস েদেহ কের  
      aমৃত kরণ।  
     ei েতা েতামার েpম,  oেগা  
    hদয়হরণ।  
pভাত- আেলার ধারায় আমার  
নয়ন েভেসেছ।  
ei েতামাির েpেমর বাণী  
pােণ eেসেছ।  
  েতামাির মুখ oi nেয়েছ,   
  মুেখ আমার েচাখ থুেয়েছ,   
  আমার hদয় আজ ছঁুেয়েছ  
       েতামাির চরণ।  
 
১৬ ভাd ১৩১৬ 
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৩১    

আিম েহথায় থািক শুধু  
    গাiেত েতামার গান,   
িদেয়া েতামার জগৎসভায়  
    eiটুk েমার sান।  
  আিম েতামার ভুবন- মােঝ  
  লািগ িন নাথ,  েকােনা কােজ —  
  শুধু েকবল sের বােজ  
     aকােজর ei pাণ।  
িনশায় নীরব েদবালেয়  
    েতামার আরাধন,   
তখন েমাের আেদশ েকােরা  
    গাiেত েহ রাজn ।  
  েভাের যখন আকাশ জুেড়  
  বাজেব বীণা েসানার sের  
  আিম েযন না রi দূের  
     ei িদেয়া েমার মান।  
 
১৬ ভাd ১৩১৬ 
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৩২ 

দাo েহ আমার ভয় েভেঙ দাo।  
আমার িদেক o মুখ িফরাo।  
 পােশ েথেক িচনেত নাির,   
 েকাn  িদেক েয কী েনহাির,   
 তুিম আমার hd িবহারী  
     hদয়পােন হািসয়া চাo।  
   
বেলা আমায় বেলা কথা,   
গােয় আমার পরশ কেরা।  
দিkণ হাত বািড়েয় িদেয়  
আমায় তুিম তুেল ধেরা।  
  যা বুিঝ সব ভুল বুিঝ েহ,   
  যা খঁুিজ সব ভুল খুঁিজ েহ —  
  হািস িমেছ,  কাnা িমেছ,   
     সামেন eেস e ভুল ঘুচাo।  
 
 
১৬ ভাd ১৩১৬ 
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৩৩ 

আবার eরা িঘেরেছ েমার মন।  
আবার েচােখ নােম েয আবরণ।  
  আবার e েয নানা কথাi জেম,   
  িচt আমার নানা িদেকi েম,   
  দাহ আবার েবেড় oেঠ kেম,   
     আবার e েয হারাi ীচরণ।  
   
তব নীরব বাণী hদয়তেল  
েডােব না েযন েলােকর েকালাহেল।  
  সবার মােঝ আমার সােথ থােকা,   
  আমায় সদা েতামার মােঝ ঢােকা,   
  িনয়ত েমার েচতনা-  ‘পের রােখা  
     আেলােক- ভরা uদার িtভুবন।  
 
 
১৬ ভাd ১৩১৬ 
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৩৪    

আমার িমলন লািগ তুিম  
      আসছ কেব েথেক।  
েতামার চnd সূযর্ েতামায়  
      রাখেব েকাথায় েঢেক।  
 কত কােলর সকাল- সাঁেঝ  
 েতামার চরণধিন বােজ,   
 েগাপেন দূত hদয়মােঝ  
     েগেছ আমায় েডেক।  
   
oেগা পিথক, আজেক আমার  
সকল পরান েবয্েপ  
েথেক েথেক হরষ েযন  
uঠেছ েকঁেপ েকঁেপ।  
     েযন সময় eেসেছ আজ,   
     ফুরােলা েমার যা িছল কাজ—  
     বাতাস আেস েহ মহারাজ,   
     েতামার গn েমেখ। 
 
 
১৬ ভাd ১৩১৬ 
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৩৫ 

eেসা েহ eেসা, সজল ঘন,   
বাদলবিরষেন—  
িবপুল তব শয্ামল েsেহ  
eেসা েহ e জীবেন।  
     eেসা েহ িগিরিশখর চুিম,   
     ছায়ায় িঘির কাননভূিম —  
     গগন েছেয় eেসা েহ তুিম  
       গভীর গরজেন।  
বয্িথেয় uেঠ নীেপর বন  
পুলকভরা ফুেল।  
uছিল uেঠ কলেরাদন  
নদীর kেল kেল।  
     eেসা েহ eেসা hদয়ভরা,   
     eেসা েহ eেসা িপপাসা- হরা,   
     eেসা েহ আঁিখ- শীতল- করা  
       ঘনােয় eেসা মেন।  
 
 
১৭ ভাd ১৩১৬ 
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৩৬    

পারিব না িক েযাগ িদেত ei ছেn ের,   
   খেস যাবার েভেস যাবার  
      ভাঙবারi আনেn ের।  
     পািতয়া কান শুিনস না েয  
     িদেক িদেক গগনমােঝ  
     মরণবীণায় কী sর বােজ  
    তপন- তারা- চেnd ের  
      jািলেয় আgন েধেয় েধেয়  
       jলবারi আনেn ের। 
  
পাগল- করা গােনর তােন  
ধায় েয েকাথা েকi- বা জােন,   
চায় না িফের িপছন- পােন  
রয় না বাঁধা বেn ের  
লুেট যাবার ছুেট যাবার  
চলবারi আনেn ের।  
  েসi আনn- চরণপােত  
  ছয় ঋতু েয নৃেতয্ মােত,   
  pাবন বেহ যায় ধরােত  
     বরন গীেত গেn ের  
  েফেল েদবার েছেড় েদবার  
     মরবারi আনেn ের। 
েবালপুর 
১৮ ভাd ১৩১৬  
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৩৭ 

িনশার sপন ছুটল ের,  ei  
ছুটল ের।  

টুটল বাঁধন টুটল ের।    
     রiল না আর আড়াল pােণ,   
     েবিরেয় eেলম জগৎ- পােন,   
     hদয়শতদেলর সকল  
     দলgিল ei ফুটল ের,  ei  
      ফুটল ের।  
dয়ার আমার েভেঙ েশেষ  
দাঁড়ােল ei আপিন eেস  
নয়নজেল েভেস hদয়  
চরণতেল লুটল ের।  
     আকাশ হেত pভাত- আেলা  
     আমার পােন হাত বাড়ােলা,   
     ভাঙা কারার dাের আমার  
     জয়ধব্িন uঠল ের, ei  
      uঠল ের। 
 
 
১৮ ভাd ১৩১৬ 
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৩৮ 

শরেত আজ েকাn  aিতিথ  
eল pােণর dাের।  

আনnগান গা ের hদয়,   
আনnগান গা ের।  

 নীল আকােশর নীরব কথা  
 িশিশর- েভজা বয্াkলতা  
 েবেজ uঠুক আিজ েতামার  
      বীণার তাের তাের।  
  
শsেখেতর েসানার গােন  
েযাগ েদ ের আজ সমান তােন,   
ভািসেয় েদ sর ভরা নদীর  

aমল জলধাের।  
   
েয eেসেছ তাহার মুেখ  
েদখ্  ের েচেয় গভীর sেখ,   
dয়ার খুেল তাহার সােথ  

বািহর হেয় যা ের। 
 

শািnিনেকতন 
১৮ ভাd ১৩১৬  
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৩৯    

েহথা   েয গান গাiেত আসা আমার  
      হয় িন েস গান গাoয়া —  
আেজা  েকবিল sর সাধা,  আমার  
      েকবল গাiেত চাoয়া। 
  
আমার লােগ নাi েস sর,  আমার  
     বাঁেধ নাi েস কথা,   
শুধু  pােণরi মাঝখােন আেছ  
      গােনর বয্াkলতা।  
 
আজo েফােট নাi েস ফুল, শুধু  
      বেহেছ eক হাoয়া।  
আিম   েদিখ নাi তার মুখ, আিম  
       শুিন নাi তার বাণী,   
েকবল শুিন kেণ kেণ তাহার  
       পােয়র ধব্িনখািন।  
আমার dােরর সমুখ িদেয় েস জন  
        কের আসা- যাoয়া। 
  
শুধু    আসন পাতা হল আমার  
      সারািট িদন ধ’ের—  
ঘের    হয় িন pদীপ jালা, তাের  
      ডাকব েকমন কের।  
আিছ   পাবার আশা িনেয়, তাের  
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      হয় িন আমারা পাoয়া। 
 
কিলকাতা 
২৭ ভাd ১৩১৬  
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৪০ 

যা      হািরেয় যায় তা আগেল বেস  
    রiব কত আর।  
আর    পাির েন রাত জাগেত েহ নাথ,   
    ভাবেত aিনবার।  
         আিছ রািtিদবস ধের  
        dয়ার আমার বn কের,   
        আসেত েয চায় সেnেহ তায়  
         তাড়াi বাের বার।  
তাi েতা কােরা হয় না আসা  
    আমার eকা ঘের।  
আনnময় ভুবন েতামার  
    বাiের েখলা কের।  
  
      তুিমo বুিঝ পথ নািহ পাo,   
      eেস eেস িফিরয়া যাo,   
       রাখেত যা চাi রয় না তাo  
      ধুলায় eকাকার।  
 
কিলকাতা 
১ আিশব্ন ১৩১৬  
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৪১ 

ei     মিলন বst ছাড়েত হেব  
        হেব েগা eiবার —  

আমার ei মিলন aহংকার।  
        িদেনর কােজ ধুলা লািগ  
        aেনক দােগ হল দািগ,   
        eমিন তp হেয় আেছ  
      সh করা ভার।  
   আমার ei মিলন aহংকার।  
  
eখন েতা কাজ সাঙ্গ হল  
   িদেনর aবসােন,   
হল ের তাঁর আসার সময়  
   আশা eল pােণ।  
    sান কের আয় eখন তেব  
      েpেমর বসন পরেত হেব,   
      সnয্াবেনর ksম তুেল  
      গাঁথেত হেব হার।  
       oের আয় সময় েনi েয আর। 
 
১৯ আিশব্ন ১৩১৬  
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৪২ 

গােয় আমার পুলক লােগ,   
  েচােখ ঘনায় েঘার,   

hদেয় েমার েক েবঁেধেছ  
  রাঙা রাখীর েডার।  
     আিজেক ei আকাশতেল  
     জেল sেল ফুেল ফেল  
     েকমন কের মেনাহরণ  
       ছড়ােল মন েমার।  
  

েকমন েখলা হল আমার  
  আিজ েতামার সেন।  

েপেয়িছ িক খঁুেজ েবড়াi  
  েভেব না পাi মেন।  
     আনn আজ িকেসর ছেল  
     কাঁিদেত চায় নয়নজেল,   
 িবরহ আজ মধুর হেয়  
    কেরেছ pাণ েভার। 
 
িশলাiদহ 
২৫ আিশব্ন ১৩১৬  
 
 
 
  

www.ebooksjagat.com

Kafi
Rectangle



রবীndনাথ ঠাkর 

 |  গীতাঞ্জিল 

 

 

52

৪৩    

pভু,    আিজ েতামার দিkণ হাত  
      েরেখা না ঢািক।  
       eেসিছ েতামাের,  েহ নাথ,   
    পরােত রাখী।  
       যিদ বাঁিধ েতামার হােত  
       পড়ব বাঁধা সবার সােথ,   
       েযখােন েয আেছ েকহi  
        রেব না বািক।  
  

আিজ েযন েভদ নািহ রয়  
      আপনা পের,   

েতামায় েযন eক েদিখ েহ  
      বািহের ঘের।  
       েতামার সােথ েয িবেচ্ছেদ  
       ঘুের েবড়াi েকঁেদ েকঁেদ,   
       kেণক- তের ঘুচােত তাi  
        েতামাের ডািক। 
 
িশলাiদহ 
২৭ আিশব্ন ১৩১৬  
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৪৪    

জগেত আনnযেj আমার িনমntণ।  
ধn হল ধn হল মানবজীবন।  
      নয়ন আমার rেপর পুের  
      সাধ িমটােয় েবড়ায় ঘুের,   
   বণ আমার গভীর sের  
      হেয়েছ মগন।  
  
েতামার যেj িদেয়ছ ভার  
  বাজাi আিম বাঁিশ।  
গােন গােন েগঁেথ েবড়াi  
  pােণর কাnাহািস।  
  eখন সময় হেয়েছ িক।  
  সভায় িগেয় েতামায় েদিখ  
  জয়ধব্িন শুিনেয় যাব  
     e েমার িনেবদন। 
 
িশলাiদহ 
৩০ আিশব্ন ১৩১৬  
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৪৫ 

আেলায় আেলাকময় ক’ের েহ  
eেল আেলার আেলা।  

আমার নয়ন হেত আঁধার  
িমলােলা িমলােলা।  
    সকল আকাশ সকল ধরা  
   আনেn হািসেত ভরা,   
   েয িদক- পােন নয়ন েমিল  
       ভােলা সবi ভােলা।  
  
েতামার আেলা গােছর পাতায়  

নািচেয় েতােল pাণ।  
েতামার আেলা পািখর বাসায়  

জািগেয় েতােল গান।  
     েতামার আেলা ভােলােবেস  
     পেড়েছ েমার গােয় eেস,   
     hদেয় েমার িনমর্ল হাত  
        বুলােলা বুলােলা। 
 
েবালপুর 
২০ agহায়ণ ১৩১৬  
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৪৬ 

আসনতেলর মািটর ‘পের লুিটেয় রব।  
েতামার চরণ- ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।  
  েকন আমায় মান িদেয় আর দূের রাখ,   
  িচরজনম eমন কের ভুিলেয়া নােকা,   
    aসmােন আেনা েটেন পােয় তব।  
    েতামার চরণ- ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।  
   
আিম েতামার যাtীদেলর রব িপেছ,   
sান িদেয়া েহ আমায় তুিম সবার নীেচ।  

pসাদ লািগ কত েলােক আেস েধেয়,   
আিম িকছুi চাiব না েতা রiব েচেয়;   

    সবার েশেষ বািক যা রয় তাহাi লব।  
   েতামার চরণ- ধুলায় ধুলায় ধূসর হব। 
 
 
শািnিনেকতন 
১০ েপৗষ ১৩১৬ 
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৪৭ 

rপসাগের ডুব িদেয়িছ  
arপ রতন আশা কির;   

ঘােট ঘােট ঘুরব না আর  
ভািসেয় আমার জীণর্ তরী।  

   সময় েযন হয় ের eবার  
   েঢu খাoয়া সব চুিকেয় েদবার,   
   sধায় eবার তিলেয় িগেয়  
       aমর হেয় রব মির।  
  
েয গান কােন যায় না েশানা  

েস গান েসথায় িনতয্ বােজ,   
pােণর বীণা িনেয় যাব  

েসi aতেলর সভামােঝ।  
  িচরিদেনর sরিট েবঁেধ  
    েশষ গােন তার কাnা েকঁেদ,   
    নীরব িযিন তাঁহার পােয়  
       নীরব বীণা িদব ধির। 
 
 
শািnিনেকতন 
১২ েপৗঁষ ১৩১৬ 
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৪৮ 

আকাশতেল uঠল ফুেট  
    আেলার শতদল।  
পাপিড়gিল থের থের  
ছড়ােলা িদk - িদগnের,   
েঢেক েগল anকােরর  
    িনিবড় কােলা জল।  
মাঝখােনেত েসানার েকােষ  
আনেn ভাi আিছ বেস,   
আমায় িঘের ছড়ায় ধীের  
    আেলার শতদল।  
  
আকােশেত েঢu িদেয় ের  
     বাতাস বেহ যায়।  
চার িদেক গান েবেজ oেঠ,   
চার িদেক pাণ নােচ েছােট,   
গগনভরা পরশখািন  
    লােগ সকল গায়।  
ডুব িদেয় ei pাণসাগের  
িনেতিছ pাণ বk ভের,   
িফের িফের আমায় িঘের  
     বাতাস বেহ যায়।  
  
দশ িদেকেত আঁচল েপেত  
    েকাল িদেয়েছ মািট।  

www.ebooksjagat.com

Kafi
Rectangle



রবীndনাথ ঠাkর 

 |  গীতাঞ্জিল 

 

 

58

রেয়েছ জীব েয েযখােন  
সকলেক েস েডেক আেন,   
সবার হােত সবার পােত  
    an েস েদয় বাঁিট।  
ভেরেছ মন গীেত গেn,   
বেস আিছ মহানেn,   
আমায় িঘের আঁচল েপেত  
    েকাল িদেয়েছ মািট।  
আেলা, েতামায় নিম, আমার  
      িমলাক aপরাধ।  
ললােটেত রােখা আমার  
      িপতার আশীবর্াদ।  
বাতাস, েতামায় নিম, আমার  
      ঘুচুক aবসাদ,   
সকল েদেহ বুলােয় দাo  
      িপতার আশীবর্াদ।  
মািট,  েতামায় নিম,  আমার  
      িমটুক সবর্ সাধ।  
গৃহ ভের ফিলেয় েতােলা  
   িপতার আশীবর্াদ। 
 
েপৗঁষ ১৩১৬ 
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৪৯ 

েহথায় িতিন েকাল েপেতেছন  
আমােদর ei ঘের।  

আসনিট তাঁর সািজেয় েদ ভাi,   
মেনর মেতা কের।       

গান েগেয় আনnমেন  
ঝাঁিটেয় েদ সব ধুলা।  

যt কের দূর কের েদ  
আবজর্নাgলা।  

জল িছিটেয় ফুলgিল রাখ  
সািজখািন ভের—  

আসনিট তাঁর সািজেয় েদ ভাi,   
  মেনর মেতা কের।  
িদনরজনী আেছন িতিন  
  আমােদর ei ঘের,   
সকালেবলায় তাঁির হািস  
  আেলাক েঢেল পেড়।  
েযমিন েভাের েজেগ uেঠ  
  নয়ন েমেল চাi,   
খুিশ হেয় আেছন েচেয়  
  েদখেত েমারা পাi।  
তাঁির মুেখর pসnতায়  
  সমs ঘর ভের।  
সকালেবলায় তাঁির হািস  
  আেলাক েঢেল পেড়।  
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eকলা িতিন বেস থােকন  
আমােদর ei ঘের  

আমরা যখন an েকাথাo  
চিল কােজর তের,   

dােরর কােছ িতিন েমােদর  
eিগেয় িদেয় যান —  

মেনর sেখ ধাi ের পেথ,   
আনেn গাi গান।  

িদেনর েশেষ িফির যখন  
নানা কােজর পের,   

েদিখ িতিন eকলা বেস  
আমােদর ei ঘের।  

িতিন েজেগ বেস থােকন  
  আমােদর ei ঘের  
আমরা যখন aেচতেন  
  ঘুমাi শযয্া- 'পের।  
জগেত েকu েদখেত না পায়  
  লুকােনা তাঁর বািত,   
আঁচল িদেয় আড়াল কের  
  jালান সারা রািত।  
ঘুেমর মেধয্ sপন কতi  
  আনােগানা কের,   
anকাের হােসন িতিন  
  আমােদর ei ঘের।  
 
েপৗঁষ ১৩১৬ 
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৫০ 

িনভৃত pােণর েদবতা  
   েযখােন জােগন eকা,   
ভk, েসথায় েখােলা dার,   
   আজ লব তাঁর েদখা।  
সারািদন শুধু বািহের  
ঘুের ঘুের কাের চািহ ের,   
সnয্ােবলার আরিত  
   হয় িন আমার েশখা।  
  
  তব জীবেনর আেলােত  
     জীবন- pদীপ jািল  
  েহ পূজাির, আজ িনভৃেত  
     সাজাব আমার থািল।  
  েযথা িনিখেলর সাধনা  
  পূজােলাক কের রচনা,   
  েসথায় আিমo ধিরব  
     eকিট েজয্ািতর েরখা। 
 
শািnিনেকতন 
১৭ েপৗঁষ ১৩১৬ 
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৫১ 

েকাn  আেলােত pােণর pদীপ  
jািলেয় তুিম ধরায় আস।  

সাধক oেগা, েpিমক oেগা,   
পাগল oেগা, ধরায় আস।  

  
      ei akল সংসাের  
dঃখ- আঘাত েতামার pােণ বীণা ঝংকাের।  
      েঘার িবপদ- মােঝ  
েকাn  জননীর মুেখর হািস েদিখয়া হাস।  

তুিম কাহার সnােন  
সকল sেখ আgন েjেল েবড়াo েক জােন।  

eমন বয্াkল কের  
েক েতামাের কাঁদায় যাের ভােলাবাস।  
      েতামার ভাবনা িকছু নাi —  
েক েয েতামার সােথর সািথ ভািব মেন তাi।  
      তুিম মরণ ভুেল  
েকাn  aনn pাণসাগের আনেn ভাস। 
 
 
১৭ েপৗঁষ ১৩১৬ 
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৫২ 

তুিম আমার আপন,  তুিম আছ আমার কােছ,   
      ei কথািট বলেত দাo েহ বলেত দাo।  
েতামার মােঝ েমার জীবেনর সব আনn আেছ,   
     ei কথািট বলেত দাo েহ বলেত দাo।  
   
আমায়   দাo sধাময় sর,   
আমার   বাণী কেরা sমধুর;   
আমার   িpয়তম তুিম, ei কথািট  
     বলেত দাo েহ বলেত দাo।  
   
ei     িনিখল আকাশ ধরা  
      e েযেতামায় িদেয় ভরা,   
      আমারhদয় হেত ei কথািট  
     বলেত দাo েহ বলেত দাo।  
   
dিখ  েজেনi কােছ আস,   
েছােটা    বেলi ভােলাবাস,   
আমার    েছােটা মুেখ ei কথািট  
      বলেত দাo েহ বলেত দাo। 
 
 
মাঘ ১৩১৬ 
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৫৩ 

নামাo নামাo আমায় েতামার  
      চরণতেল,   
গলাo েহ মন, ভাসাo জীবন  
      নয়নজেল।  
eকা আিম aহংকােরর  
     uচ্চ aচেল,   
পাষাণ- আসন ধুলায় লুটাo,   
     ভােঙা সবেল।  
নামাo নামাo আমায় েতামার  
     চরণতেল।  
কী লেয় বা গবর্ কির  
      বয্থর্ জীবেন।  
ভরা গৃেহ শূn আিম  
      েতামা িবহেন।  
       িদেনর কমর্ ডুেবেছ েমার  
       আপন aতেল,   
       সnয্ােবলার পূজা েযন  
       যায় না িবফেল।  
       নামাo নামাo আমায় েতামার  
       চরণতেল। 
 
মাঘ ১৩১৬ 
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৫৪ 

আিজ গnিবধুর সমীরেণ  
কার    সnােন িফির বেন বেন।  
      আিজ   kুb নীলাmর- মােঝ  
      e কী চঞ্চল knন বােজ।  
      sদূর িদগেnর সকrণ সংগীত  
     লােগ েমার িচnায় কােজ —  
      আিম  খঁুিজ কাের anের মেন  
      গnিবধুর সমীরেণ।  
  
oেগা   জািন না কী নnনরােগ  
sেখ   uৎsক েযৗবন জােগ।  
      আিজ   আmমুkলেসৗগেnয্,   
নব-     পlব- মমর্র ছেn,   
চnd- িকরণ- sধা- িসিঞ্চত amের  
       ar- সরস মহানেn  
আিম    পুলিকত কার পরশেন  
     গnিবধুর সমীরেণ। 
 
 
েবালপুর 
ফাlুন ১৩১৬ 
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৫৫ 

  আিজ   বসn জাgত dাের।  
  তব aবgিNত kিNত জীবেন  
  েকােরা না িবড়িmত তাের।  

আিজ   খুিলেয়া hদয়দল খুিলেয়া,   
আিজ   ভুিলেয়া আপনপর ভুিলেয়া,   
ei     সংগীত- মুখিরত গগেন  

       তব    গn তরিঙ্গয়া তুিলেয়া।    
ei     বািহর ভুবেন িদশা হারােয়  

    িদেয়া   ছড়ােয় মাধরুী ভাের ভাের।  
  

aিত  িনিবড় েবদনা বনমােঝ ের  
আিজ  পlেব পlেব বােজ ের —  
দূের  গগেন কাহার পথ চািহয়া  
আিজ  বয্াkল বsnরা সােজ ের।  
 

      েমার    পরােন দিখন বায়ু লািগেছ,   
      কাের   dাের dাের কর হািন মািগেছ,   
      ei     েসৗরভিবhল রজনী  
      কার    চরেণ ধরণীতেল জািগেছ।  
      oেগা    snর, বlভ, কাn,   
    তব     গmীর আhান কাের। 
েবালপুর 
২৬ ফাlুন ১৩১৬ 
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৫৬    

তব     িসংহাসেনর আসন হেত  
   eেল তুিম েনেম,   
েমার  িবজন ঘেরর dােরর কােছ  
   দাঁড়ােল নাথ েথেম। 
       eকলা বেস আপন- মেন  
        গাiেতিছেলম গান,   
      েতামার কােন েগল েস sর  
     eেল তুিম েনেম,   
   েমার     িবজন ঘেরর dােরর কােছ  
      দাঁড়ােল নাথ েথেম।  
  
েতামার সভায় কত- না গান  
     কতi আেছন gণী;   
gণহীেনর গানখািন আজ  
     বাজল েতামার েpেম।  
       লাগল িবশব্তােনর মােঝ  
       eকিট কrণ sর,   
       হােত লেয় বরণমালা  
       eেল তুিম েনেম,   
     েমার    িবজন ঘেরর dােরর কােছ  
       দাঁড়ােল নাথ েথেম।  
 
২৭ ৈচt ১৩১৬ 
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৫৭ 

তুিম  eবার আমায় লেহা েহ নাথ,  লেহা।  
      eবার তুিম িফেরা না েহ —  
       hদয়   েকেড় িনেয় রেহা।  
      েয িদন েগেছ েতামা িবনা  
      তাের আর িফের চািহ না,   
       যাক েস ধুলােত।  
       eখন   েতামার আেলায় জীবন েমেল  
       েযন   জািগ aহরহ।  
  
    কী আেবেশ িকেসর কথায়  
    িফেরিছ েহ যথায় তথায়  
     পেথ pাnের,   

eবার    বুেকর কােছ o মুখ েরেখ  
      েতামার আপন বাণী কেহা। 
  
       কত কলুষ কত ফাঁিক  
      eখেনা েয আেছ বািক  
      মেনর েগাপেন,   

আমায় তার লািগ আর িফরােয়া না,   
      তাের      আgন িদেয় দেহা। 
 
 
২৮ ৈচt ১৩১৬ 
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৫৮    

জীবন যখন শুকােয় যায়  
   কrণাধারায় eেসা।  
সকল মাধুরী লুকােয় যায়,   
   গীতsধারেস eেসা।  
     কমর্ যখন pবল- আকার  
     গরিজ uিঠয়া ঢােক চাির ধার,   
     hদয়pােn েহ নীরব নাথ,   
      শাnচরেণ eেসা।  
   
আপনাের যেব কিরয়া কৃপণ  
েকােণ পেড় থােক দীনহীন মন,   
dয়ার খুিলয়া েহ uদার নাথ,   
      রাজ- সমােরােহ eেসা।  
     বাসনা যখন িবপুল ধুলায়  
     an কিরয়া aেবােধ ভুলায়  
     oেহ পিবt,  oেহ aিনd,   
       rd আেলােক eেসা। 
 
 
২৮ ৈচt ১৩১৮ 
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৫৯ 

eবার    নীরব কের দাo েহ েতামার  
   মুখর কিবের।  

তার     hদয়- বাঁিশ আপিন েকেড়  
   বাজাo গভীের।  
       িনশীথরােতর িনিবড় sের  
       বাঁিশেত তান দাo েহ পুের,   
       েয তান িদেয় aবাক কর ‘  
        gহশশীের।  
  

যা- িকছু েমার ছিড়েয় আেছ  
জীবন- মরেণ,   

গােনর টােন িমলুক eেস  
েতামার চরেণ।  

     বhিদেনর বাকয্রািশ  
     eক িনেমেষ যােব ভািস,   
     eকলা বেস শুনব বাঁিশ  
       akল িতিমের।  
 
 
৩০ ৈচt ১৩১৬ 
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৬০ 

িবশব্ যখন িনdামগন,   
    গগন anকার;   
েক েদয় আমার বীণার তাের  
    eমন ঝংকার।  
নয়েন ঘুম িনল েকেড়,   
uেঠ বিস শয়ন েছেড়,   
েমেল আঁিখ েচেয় থািক  
    পাi েন েদখা তার।  
gঞ্জিরয়া gঞ্জিরয়া  
     pাণ uিঠল পুের,   
জািন েন েকাn  িবপুল বাণী  
     বােজ বয্াkল sের।  
েকাn  েবদনায় বুিঝ না ের  
hদয় ভরা arভাের,   
পিরেয় িদেত চাi কাহাের  
     আপন কNহার। 
 
 
৪ ৈবশাখ ১৩১৭  
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৬১    

েস েয  পােশ eেস বেসিছল  
       তবু জািগ িন।  
    কী ঘুম েতাের েপেয়িছল  
       হতভািগনী।  
    eেসিছল নীরব রােত  
    বীণাখািন িছল হােত,   
    sপনমােঝ বািজেয় েগল  
       গভীর রািগণী।  
  
      েজেগ েদিখ দিখন- হাoয়া  
      পাগল কিরয়া  
      গn তাহার েভেস েবড়ায়  
      আঁধার ভিরয়া।  
      েকন আমার রজনী যায় —  
   কােছ েপেয় কােছ না পায়  
      েকন েগা তার মালার পরশ  
      বুেক লােগ িন।  
 
 
েবালপুর 
১২ ৈবশাখ ১৩১৭ 
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৬২    

েতারা শুিনস িন িক শুিনস িন তার পােয়র ধব্িন,   
     oi েয আেস, আেস, আেস।  
    যুেগ যুেগ পেল পেল িদনরজনী  
       েস েয আেস, আেস, আেস।  
     েগেয়িছ গান যখন যত  
     আপন- মেন খয্াপার মেতা  
     সকল sের েবেজেছ তার  
      আগমনী —  
    েস েয আেস, আেস, আেস।  
  

কত কােলর ফাgন- িদেন বেনর পেথ  
     েস েয আেস,  আেস,  আেস।  

কত াবণ- anকাের েমেঘর রেথ  
    েস েয   আেস,  আেস,  আেস।  
      dেখর পের পরম dেখ  
      তাির চরণ বােজ বুেক,   
       sেখ কখn  বুিলেয় েস েদয়  
      পরশমিণ।  
       েস েয  আেস, আেস, আেস। 
 
 
কিলকাতা 
৩ ৈজয্  ১৩১৭  
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৬৩ 

েমেনিছ, হার েমেনিছ।  
েঠলেত েগিছ েতামায় যত  
       আমায় তত েহেনিছ।  
       আমার িচtগগন েথেক  
       েতামায় েকu েয রাখেব েঢেক  
       েকােনামেতi সiেব না েস  
        বােরবােরi েজেনিছ।  
   
aতীত জীবন ছায়ার মেতা  

চলেছ িপেছ িপেছ,   
কত মায়ার বাঁিশর sের  
ডাকেছ আমায় িমেছ।  
     িমল ছুেটেছ তাহার সােথ,   
     ধরা িদেলম েতামার হােত,   
     যা আেছ েমার ei জীবেন  
      েতামার dাের eেনিছ। 
 
 
িতনধিরয়া 
৭ ৈজয্  ১৩১৭  
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৬৪ 

eকিট eকিট কের েতামার  
  পুরােনা তার েখােলা,   

েসতারখািন নূতন েবঁেধ েতােলা।  
    েভেঙ েগেছ িদেনর েমলা,   
    বসেব সভা সnয্ােবলা,   
    েশেষর sর েয বাজােব তার  
     আসার সময় হল —  
    েসতারখািন নূতন েবঁেধ েতােলা।  
  

dয়ার েতামার খুেল দাo েগা  
     আঁধার আকাশ-  ‘ পের,   

সpেলােকর নীরবতা  
     আsক েতামার ঘের।  
    eতিদন েয েগেয়ছ গান  
       আজেক তাির েহাক aবসান,   
       e যnt েয েতামার যnt  
       েসi কথাটাi েভােলা।  
       েসতারখািন নূতন েবঁেধ েতােলা। 
 
 
িতনধিরয়া 
৮ ৈজয্  ১৩১৭  
 
 

www.ebooksjagat.com

Kafi
Rectangle



রবীndনাথ ঠাkর 

 |  গীতাঞ্জিল 

 

 

76

৬৫ 

কেব আিম বািহর হেলম েতামাির গান েগেয়—  
েস েতা      আজেক নয় েস আজেক নয়।  
ভুেল েগিছ কেব থেক আসিছ েতামায় েচেয়  
েস েতা      আজেক নয় েস আজেক নয়।  
     ঝরনা েযমন বািহের যায়,   
     জােন না েস কাহাের চায়,   
     েতমিন কের েধেয় eেলম  
      জীবনধারা েবেয়—  
েস েতা       আজেক নয় েস আজেক নয়।  
  
  কতi নােম েডেকিছ েয,   
  কতi ছিব eঁেকিছ েয,   
  েকাn  আনেn চেলিছ,  তার  
       িঠকানা না েপেয়—  
েস েতা       আজেক নয় েস আজেক নয়।  
  পু  েযমন আেলার লািগ  
  না েজেন রাত কাটায় জািগ,   
  েতমিন েতামার আশায় আমার  
       hদয় আেছ েছেয়—  
েস েতা       আজেক নয় েস আজেক নয়। 
 
 
িতনধিরয়া 
৯ ৈজয্  ১৩১৭  
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৬৬ 

েতামার েpম েয বiেত পাির  
     eমন সাধয্ নাi।  
e সংসাের েতামার আমার  
     মাঝখােনেত তাi  
কৃপা কের েরেখছ   নাথ  
     aেনক বয্বধান—  
dঃখsেখর aেনক েবড়া  
     ধনজনমান।  
আড়াল েথেক kেণ kেণ  
      আভােস দাo েদখা —  
কােলা েমেঘর ফাঁেক ফাঁেক  
     রিবর মৃd েরখা।  
      
শিk যাের দাo বিহেত  
    aসীম েpেমর ভার  
eেকবাের সকল পদর্া  
    ঘুচােয় দাo তার।  
না রাখ তার ঘেরর আড়াল  
    না রাখ তার ধন,   
পেথ eেন িনঃেশেষ তায়  
    কর aিকঞ্চন।  
না থােক তার মান aপমান,   
    লjা শরম ভয়,   
eকলা তুিম সমs তার  
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     িবশব্ভুবনময়।  
 eমন কের মুেখামুিখ  
      সামেন েতামার থাকা,   
 েকবলমাt েতামােত pাণ  
     পূণর্ কের রাখা,   
 e দয়া েয েপেয়েছ তার  
     েলােভর সীমা নাi —  
 সকল েলাভ েস সিরেয় েফেল  
     েতামায় িদেত ঠাঁi। 
 
 
িতনধিরয়া 
১০ ৈজয্  ১৩১৭  
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৬৭ 

snর, তুিম eেসিছেল আজ pােত  
arণবরণ পািরজাত লেয় হােত।  

িনিdত পুরী,  পিথক িছল না পেথ,   
eকা চিল েগেল েতামার েসানার রেথ,   
বােরক থািময়া েমার বাতায়নপােন  
   েচেয়িছেল তব কrণ নয়নপােত।  
    snর, তুিম eেসিছেল আজ pােত।  
   
      sপন আমার ভেরিছল েকাn  গেn  
      ঘেরর আঁধার েকঁেপিছল কী আনেn,   
ধুলায় লুটােনা নীরব আমার বীণা  
েবেজ uেঠিছল aনাহত কী আঘােত।  
  
কতবার আিম েভেবিছn uিঠ- uিঠ  
আলস তয্িজয়া পেথ বািহরাi ছুিট,   
uিঠn যখন তখন িগেয়ছ চেল —  
েদখা বুিঝ আর হল না েতামার সােথ।  
    snর, তুিম eেসিছেল আজ pােত।  
 
 
 
িতনধিরয়া 
১৭ ৈজয্  ১৩১৭  
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৬৮    

আমার  েখলা যখন িছল েতামার সেন  
    তখন  েক তুিম তা েক জানত।  

তখন   িছল না ভয় িছল না লাজ মেন  
    জীবন বেহ েযত aশাn।  
      তুিম েভােরর েবলা ডাক িদেয়ছ কত  
      েযন আমার আপন সখার মেতা,   
      েহেস  েতামার সােথ িফেরিছেলম ছুেট  
     েসিদন   কত না বন- বনাn।  
   

oেগা   েসিদন তুিম গাiেত েয- সব গান  
       েকােনা aথর্ তাহার েক জানত।  

শুধু     সেঙ্গ তাির গাiত আমার pাণ,   
    সদা   নাচত hদয় aশাn।  
    হঠাৎ  েখলার েশেষ আজ কী েদিখ ছিব,   
       sb আকাশ, নীরব শশী রিব,   
      েতামার    চরণপােন নয়ন কির ‘ নত  
        ভুবন দাঁিড়েয় আেছ eকাn। 
 
 
১৭ ৈজয্  ১৩১৭  
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৬৯ 

oi েয তরী িদল খুেল।  
েতার েবাঝা েক েনেব তুেল।  
     সামেন যখন যািব oের  
     থাk  না িপছন িপেছ পেড়,   
     িপেঠ তাের বiেত েগিল,   
       eকলা পেড় রiিল kেল।  
   
ঘেরর েবাঝা েটেন েটেন।  
পােরর ঘােট রাখিল eেন,   
তাi েয েতাের বাের বাের  
     িফরেত হল েগিল ভুেল।  
     ডাক ের আবার মািঝের ডাক,   
     েবাঝা েতামার যাক েভেস যাক,   
     জীবনখািন uজাড় কের  
      সঁেপ েদ তার চরণমূেল। 
 
 
িতনধিরয়া 
১৮ ৈজয্  ১৩১৭ 
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৭০ 

িচt আমার হারাল আজ  
  েমেঘর মাঝখােন,   

েকাথায় ছুেট চেলেছ েস  
  েকাথায় েক জােন।  
     িবজুিল তার বীণার তাের  
     আঘাত কের বাের বাের,   
     বুেকর মােঝ বj বােজ  
      কী মহাতােন।  

পুঞ্জ পুঞ্জ ভাের ভাের  
িনিবড় নীল anকাের  
জড়াল ের aঙ্গ আমার,   

     ছড়াল pােণ।  
     পাগল হাoয়া নৃেতয্ মািত  
     হল আমার সােথর সািথ,   
     aTহােস ধায় েকাথা েস —  
     বারণ না মােন।  
 
 
িতনধিরয়া 
১৮ ৈজয্  ১৩১৭ 
 
 
 
 



রবীndনাথ ঠাkর 

 |  গীতাঞ্জিল 

 

 

83

৭১    

oেগা েমৗন,  না যিদ কo  
  না- i কিহেল কথা।  

বk ভির বiব আিম  
  েতামার নীরবতা।  
     sb হেয় রiব পেড়,   
     রজনী রয় েযমন কের  
     jািলেয় তারা িনেমষহারা  
       ৈধেযর্ aবনতা।  
  

হেব হেব pভাত হেব  
  আঁধার যােব েকেট।  

েতামার বাণী েসানার ধারা  
  পড়েব আকাশ েফেট।  
     তখন আমার পািখর বাসায়  
     জাগেব িক গান েতামার ভাষায়।  
     েতামার তােন েফাটােব ফুল  
      আমার বনলতা ? 
 
 
িতনধিরয়া 
১৮ ৈজয্  ১৩১৭ 
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৭২ 

যতবার আেলা jালােত চাi  
  িনেব যায় বাের বাের।  

আমার জীবেন েতামার আসন  
  গভীর anকাের।  
   েয লতািট আেছ শুকােয়েছ মূল  
      kঁিড় ধের শুধু,  নািহ েফােট ফুল,   
      আমার জীবেন তব েসবা তাi  
      েবদনার uপহাের।  
  

পূজােগৗরব পুণয্িবভব  
  িকছু নািহ,  নািহ েলশ,   

e তব পূজাির পিরয়া eেসেছ  
  লjার দীন েবশ।  
     uৎসেব তার আেস নাi েকহ,   
     বােজ নাi বাঁিশ,  সােজ নাi েগহ—  
     কাঁিদয়া েতামায় eেনেছ ডািকয়া  
       ভাঙা মিnর- dাের। 
 
 
িতনধিরয়া 
২১ ৈজয্  ১৩১৭  
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৭৩ 

সবা হেত রাখব েতামায়  
  আড়াল ক’ের  

েহন পূজার ঘর েকাথা পাi  
  আমার ঘের।  
    যিদ আমার িদেন রােত,   
    যিদ আমার সবার সােথ  
    দয়া ক ‘ ের দাo ধরা,  েতা  
     রাখব ধের।  

 
মান িদব েয েতমন মানী  

  নi েতা আিম,   
পূজা কির েস আেয়াজন  

  নাi েতা sামী।  
    যিদ েতামায় ভােলাবািস,   
    আপিন েবেজ uঠেব বাঁিশ,   
    আপিন ফুেট uঠেব ksম,   
     কানন ভের।  
 
 
২১ ৈজয্  ১৩১৭ 
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৭৪ 

বেj েতামার বােজ বাঁিশ,   
   েস িক সহজ গান।  

েসi sেরেত জাগব আিম  
    দাo েমাের েসi কান।  
     ভুলব না আর সহেজেত,   
     েসi pােণ মন uঠেব েমেত  
     মৃতুয্মােঝ ঢাকা আেছ  
       েয anহীন pাণ।  

েস ঝড় েযন সi আনেn  
  িচtবীণার তাের  

সp িসnু দশ িদগn  
  নাচাo েয ঝংকাের।  
     আরাম হেত িছn ক ‘ ের  
     েসi গভীের লo েগা েমাের  
     aশািnর anের েযথায়  
     শািn sমহান। 
 
িতনধিরয়া 
২১ ৈজয্  ১৩১৭ 
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৭৫ 

দয়া িদেয় হেব েগা েমার  
  জীবন ধুেত —  

নiেল িক আর পারব েতামার  
  চরণ ছঁুেত।  
েতামায় িদেত পূজার ডািল  
েবিড়েয় পেড় সকল কািল,   
পরান আমার পাির েন তাi  
  পােয় থুেত।  

eতিদন েতা িছল না েমার  
  েকােনা বয্থা,   

সবর্ aেঙ্গ মাখা িছল  
  মিলনতা।  
     আজ oi শু  েকােলর তের  
     বয্াkল hদয় েকঁেদ মের   
     িদেয়া না েগা,  িদেয়া না আর  
     ধুলায় শুেত। 
 
 
কিলকাতা 
২৪ ৈজয্  ১৩১৭ 
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৭৬ 

সভা যখন ভাঙেব তখন  
  েশেষর গান িক যাব েগেয়।  
হয়েতা তখন কNহারা  
  মুেখর পােন রব েচেয়।  
eখেনা েয sর লােগ িন  
বাজেব িক আর েসi রািগণী,   
েpেমর বয্থা েসানার তােন  
  সnয্াগগন েফলেব েছেয় ?  
  
eতিদন েয েসেধিছ sর  
    িদেনরােত আপন- মেন  
ভােগয্ যিদ েসi সাধনা  
    সমাp হয় ei জীবেন —  
e জনেমর পূণর্ বাণী  
মানস- বেনর পdখািন  
ভাসাব েশষ সাগরপােন  
    িবশব্গােনর ধারা েবেয়। 
 
 
কিলকাতা 
২৪ ৈজয্  ১৩১৭ 
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৭৭ 

    িচরজনেমর েবদনা,   
oেহ    িচরজীবেনর সাধনা।  
       েতামার আgন uঠুক েহ jেল,   
       কৃপা কিরেয়া না dবর্ল বেল,   
       যত তাপ পাi সিহবাের চাi,   
       পুেড় েহাক ছাi বাসনা।  
   
aেমাঘ েয ডাক েসi ডাক দাo  
    আর েদির েকন িমেছ।  
যা আেছ বাঁধন বk জড়ােয়  
    িছঁেড় প’েড় যাক িপেছ।  
গরিজ গরিজ শঙ্খ েতামার  
বািজয়া বািজয়া uঠুক eবার,   
গবর্ টুিটয়া িনdা ছুিটয়া  
    জাgক তীb েচতনা।  
 
 
 
২৬ ৈজয্  ১৩১৭ 
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৭৮    

তুিম যখন গান গািহেত বল  
     গবর্ আমার ভ’ের oেঠ বুেক;   
di আঁিখ েমার কের ছল ছল  
     িনেমষহারা েচেয় েতামার মুেখ।  
কিঠন কট ুযা আেছ েমার pােণ  
গিলেত চায় aমৃতময় গােন,   
সব সাধনা আরাধনা মম  
     uিড়েত চায় পািখর মেতা sেখ।  
  
 তৃp তুিম আমার গীতরােগ,   
     ভােলা লােগ েতামার ভােলা লােগ,   
     জািন আিম ei গােনর i বেল  
      বিস িগেয় েতামাির সmুেখ।  
     মন িদেয় যার নাগাল নািহ পাi,   
 গান িদেয় েসi চরণ ছঁুেয় যাi,   
     sেরর েঘাের আপনােক যাi ভুেল,   
      বnু ব’েল ডািক েমার pভুেক।  
 
 
 
২৭ ৈজয্  ১৩১৭ 
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৭৯ 

  ধায় েযন েমার সকল ভােলাবাসা  
pভু,   েতামার পােন, েতামার পােন, েতামার পােন।  

  যায় েযন েমার সকল গভীর আশা  
pভু,  েতামার কােন, েতামার কােন, েতামার কােন।  

   
    িচt মম যখন েযথায় থােক,   
    সাড়া েযন েদয় েস েতামার ডােক,   
    যত বাধা সব টুেট যায় েযন  

pভু,   েতামার টােন, েতামার টােন, েতামার টােন।  
   
    বািহেরর ei িভkাভরা থািল  
    eবার েযন িনঃেশেষ হয় খািল,   
    anর েমার েগাপেন যায় ভের  

pভু,   েতামার দােন, েতামার দােন, েতামার দােন।  
   
    েহ বnু েমার, েহ anরতর,   
      e জীবেন যা- িকছু snর  
      সকিল আজ েবেজ uঠুক sের  

pভু,   েতামার গােন, েতামার গােন, েতামার গােন।  
 
 
 
কিলকাতা 
২৮ ৈজয্  ১৩১৭ 
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৮০    

তারা   িদেনর েবলা eেসিছল  
       আমার ঘের,   
    বেলিছল,  ‘eকিট পােশ  
       রiব প’েড়।  
    বেলিছল, েদবতােসবায়  
    আমরা হব েতামার সহায়—  
    যা- িকছু পাi pসাদ লব  
       পূজার পের।’  
  
     eমিন কের দিরd kীণ  
      মিলন েবেশ  
     সংেকােচেত eকিট েকােণ  
      রiল eেস।  
     রােত েদিখ pবল হেয়  
     পেশ আমার েদবালেয়,   
     মিলন হােত পূজার বিল  
     হরণ কের।  
 
 
েবালপুর 
২৯ ৈজয্  ১৩১৭ 
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৮১ 

তারা     েতামার নােম বােটর মােঝ  
     মাsল লয় েয ধির।  
    েদিখ েশেষ ঘােট eেস  
     নাiেকা পােরর কিড়।  
  তারা েতামার কােজর ভােন  
  নাশ কের েগা ধেন pােণ,   
  সামাn যা আেছ আমার  
      লয় তা aপহির।  
  
  আজেক আিম িচেনিছ েসi  

ছdেবশী- দেল।  
  তারাo আমায় িচেনেছ হায়  

শিkিবহীন বেল।  
    েগাপন মূিতর্ েছেড়েছ তাi,   
    লjা শরম আর িকছু নাi,   
    দাঁিড়েয়েছ আজ মাথা তুেল  

পথ aবেরাধ কির।  
 
 
েবালপুর 
২৯ ৈজয্  ১৩১৭ 
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৮২ 

ei    েজয্াৎsারােত জােগ আমার pাণ;   
    পােশ েতামার হেব িক আজ sান।  
েদখেত পাব aপূবর্ েসi মুখ,   
রiেব েচেয় hদয় uৎsক,   
বাের বাের চরণ িঘের িঘের  
     িফরেব আমার arভরা গান ?  
  
সাহস কের েতামার পদমূেল  
আপনাের আজ ধির নাi েয তুেল,   
পেড় আিছ মািটেত মুখ েরেখ,   
      িফিরেয় পােছ দাo েহ আমার দান।  
 
আপিন যিদ আমার হােত ধের  
কােছ eেস uঠেত ব’ল েমাের,   
তেব pােণর aসীম দিরdতা  
    ei িনেমেষi হেব aবসান। 
 
 
েবালপুর 
২৯ ৈজয্  ১৩১৭ 
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৮৩    

কথা িছল eক- তরীেত েকবল তুিম আিম  
  যাব    aকারেণ েভেস েকবল েভেস,   

িtভুবেন জানেব না েকu আমরা তীথর্গামী  
  েকাথায় েযেতিছ েকাn  েদেশ েস েকাn  েদেশ।  
  kলহারা েসi সমুd- মাঝখােন  

েশানাব গান eকলা েতামার কােন,   
েঢuেয়র মতন ভাষা- বাঁধন- হারা  

আমার েসi রািগণী শুনেব নীরব েহেস।  
 
আেজা সময় হয় িন িক তার, কাজ িক আেছ বািক।  

  oেগা oi- েয সnয্া নােম সাগরতীের।  
মিলন আেলায় পাখা েমেল িসnুপােরর পািখ  

  আপনkলায়- মােঝ সবাi eল িফের।  
  কখন তুিম আসেব ঘােটর’পের  
  বাঁধনটুk েকেট েদবার তের।  
  asরিবর েশষ আেলািটর মেতা  

তরী     িনশীথমােঝ যােব িনrেdেশ। 
 
 
 

েবালপুর 
৩০ ৈজয্  ১৩১৭ 
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৮৪ 

আমার  eকলা ঘেরর আড়াল েভেঙ  
       িবশাল ভেব  
      pােণর রেথ বািহর হেত  
       পারব কেব।  
       pবল েpেম সবার মােঝ  
      িফরব েধেয় সকল কােজ,   
      হােটর পেথ েতামার সােথ  
       িমলন হেব,   
      pােণর রেথ বািহর হেত  
       পারব কেব।  
  
     িনিখল আশা- আকাkা- ময়  
     dঃেখ sেখ,   
    ঝাঁপ িদেয় তার তরঙ্গপাত  
       ধরব বুেক।  
    মn -  ভােলার আঘাত -  েবেগ,   
     েতামার বুেক uঠব েজেগ,   
    শুনব বাণী িবশব্জেনর  
      কলরেব।  
    pােণর রেথ বািহর হেত  
       পারব কেব। 
 
১ আষাঢ় ১৩১৭ 
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৮৫ 

eকা আিম িফরব না আর  
  eমন কের—  
িনেজর মেন েকােণ েকােণ  
  েমােহর েঘাের।  

েতামায় eকলা বাhর বাঁধন িদেয়  
েছােটা কের িঘরেত িগেয়  
আপনােক েয বাঁিধ েকবল  
  আপন েডাের।  
   
যখন আিম পাব েতামায়  
  িনিখলমােঝ  
েসiখেন hদেয় পাব  
  hদয়রােজ।  
ei   িচt আমার বৃn েকবল  
 তাির ’পের িবশব্কমল;   
 তাির ’পের পূণর্ pকাশ  
     েদখাo েমাের।  
 
 
২ আষাঢ় ১৩১৬ 
 
 
 
 

www.ebooksjagat.com

Kafi
Rectangle



রবীndনাথ ঠাkর 

 |  গীতাঞ্জিল 

 

 

98

৮৬ 

আমাের যিদ জাগােল আিজ নাথ,   
   িফেরা না তেব িফেরা না,  কেরা  
    কrণ আঁিখপাত।  
       িনিবড় বন- শাখার ‘পের  
       আষাঢ়- েমেঘ বৃি  ঝের,   
       বাদলভরা আলসভের  
       ঘুমােয় আেছ রাত।  
     িফেরা না তুিম িফেরা না, কেরা  
        কrণ আঁিখপাত।  
  
   িবরামহীন িবজুিলঘােত  
   িনdাহারা pাণ  
   বরষা- জলধারার সােথ  
    গািহেত চােহ গান। 
  
      hদয় েমার েচােখর জেল  
     বািহর হল িতিমরতেল,   
      আকাশ েখাঁেজ বয্াkল বেল  
       বাড়ােয় di হাত।  
      িফেরা না তুিম িফেরা না,  কেরা  
       কrণ আঁিখপাত। 
 
৩ আষাঢ় ১৩১৭  
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৮৭    

িছn কের লo েহ েমাের  
    আর িবলm নয় !  
ধুলায় পােছ ঝের পিড়  
    ei জােগ েমার ভয়।  
e ফুল েতামার মালার মােঝ  
ঠাঁi পােব িক, জািন না েয,   
তবু েতামার আঘাতিট তার  
    ভােগয্ েযন রয়।  
িছn কেরা িছn কেরা  
    আর িবলm নয়।  
   
কখn েয িদন ফুিরেয় যােব,   
        আসেব আঁধার কের,   
কখন েতামার পূজার েবলা  
     কাটেব aেগাচের।  
েযটুk eর রঙ ধেরেছ,   
     গেn sধায় বুক ভেরেছ,   
েতামার েসবায় লo েসটুk  
     থাকেত sসময়।  
িছn কেরা িছn কেরা  
     আর িবলm নয়। 
 

৩ আষাঢ় ১৩১৭   
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৮৮    

চাi েগা আিম েতামাের চাi  
  েতামায় আিম চাi—  
ei কথািট সদাi মেন  
  বলেত েযন পাi।  
আর যা- িকছু বাসনােত  
  ঘুের েবড়াi িদেন রােত  
িমথয্া েস- সব িমথয্া oেগা  
    েতামায় আিম চাi।  
   
 রািt েযমন লুিকেয় রােখ  
    আেলার pাথর্নাi—  
    েতমিন গভীর েমােহর মােঝ  
     েতামায় আিম চাi।  
    শািnের ঝড় যখন হােন  
    শািn তবু চায় েস pােণ,     
    েতমিন েতামায় আঘাত কির  
     তবু েতামায় চাi। 
 
 
 
৩ আষাঢ় ১৩১৭  
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৮৯ 

আমার e েpম নয় েতা ভীr,   
    নয় েতা হীনবল,   
শুধু   িক  e বয্াkল হেয়  
    েফলেব arজল।  
মnমধুর sেখ েশাভায়  
েpমেক েকন ঘুেম েডাবায়।  
েতামার সােথ জাগেত েস চায়  
    আনেn পাগল।  
   
 নােচা যখন ভীষণ সােজ  
 তীb তােলর আঘাত বােজ,   
 পালায় tােস পালায় লােজ  
     সেnহ- িবhল।  
 েসi pচN মেনাহের  
 েpম েযন েমার বরণ কের,   
 kুd আশার sগর্ তাহার  
      িদক েস রসাতল।  
 
 
৪ আষাঢ় ১৩১৭  
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৯০ 

আেরা আঘাত সiেব আমার  
      সiেব আমােরা,   
আেরা কিঠন sের জীবন 

তাের ঝংকােরা।  
েয রাগ জাগাo আমার pােণ  
বােজ িন তা চরমতােন,   
িনঠুর মূছর্নায় েস গােন  
     মূিতর্ সঞ্চােরা।  
   
লােগ না েগা েকবল েযন  
      েকামল কrণা,   
মৃd sেরর েখলায় e pাণ  
      বয্থর্ েকােরা না।  
jেল uঠুক সকল hতাশ,   
গিজর্ uঠুক সকল বাতাস,   
জািগেয় িদেয় সকল আকাশ  
    পূণর্তা িবsােরা। 
 
 
৪ আষাঢ় ১৩১৭  
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৯১ 

ei কেরছ ভােলা,  িনঠুর,   
   ei কেরছ ভােলা।  
eমিন কের hদেয় েমার  
   তীb দহন jােলা।  
       আমার e ধূপ না েপাড়ােল  
       গn িকছুi নািহ ঢােল,   
       আমার e দীপ না jালােল  
       েদয় না িকছুi আেলা।  
যখন থােক aেচতেন  
   e িচt আমার  
আঘাত েস েয পরশ তব  
   েসi েতা পুরsার।  
       anকাের েমােহ লােজ  
       েচােখ েতামায় েদিখ না েয,   
       বেj েতােলা আgন কের  
     আমার যত কােলা। 
 
 
৪ আষাঢ় ১৩১৭  
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৯২    

েদবতা েজেন দূের রi দাঁড়ােয়,   
  আপন েজেন আদর কির েন।  
িপতা বেল pণাম কির পােয়,   
  বnু বেল d- হাত ধির েন।  
  আপিন তুিম aিত সহজ েpেম  
  আমার হেয় eেল েযথায় েনেম  
  েসথায় sেখ বুেকর মেধয্ ধের  
    সঙ্গী বেল েতামায় বির েন।  
  
ভাi তুিম েয ভােয়র মােঝ pভু,   
তােদর পােন তাকাi না েয তবু,   
ভাiেয়র সােথ ভাগ কের েমার ধন  
    েতামার মুঠা েকন ভির েন।  
      ছুেট eেস সবার sেখ dেখ  
      দাঁড়াi েন েতা েতামাির সmুেখ,   
     সঁিপেয় pাণ kািnিবহীন কােজ  
      pাণসাগের ঝাঁিপেয় পিড় েন। 
 
 
৫ আষাঢ় ১৩১৭  
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৯৩ 

তুিম েয কাজ করছ,  আমায়  
   েসi কােজ িক লাগােব না।  

কােজর িদেন আমায় তুিম  
   আপন হােত জাগােব না ?  
      ভােলামn oঠাপড়ায়  
     িবশব্শালার ভাঙাগড়ায়  
     েতামার পােশ দাঁিড়েয় েযন  
      েতামার সােথ হয় েগা েচনা।  
  

েভেবিছেলম িবজন ছায়ায়  
   নাi েযখােন আনােগানা,   

সnয্ােবলায় েতামায় আমায়  
  েসথায় হেব জানােশানা।  
     anকাের eকা eকা  
     েস েদখা েয sp েদখা,   
     ডােকা েতামার হােটর মােঝ  
      চলেছ েযথায় েবচােকনা। 
 
 
৬ আষাঢ় ১৩১৭  
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৯৪ 

িবশব্সােথ েযােগ েযথায় িবহােরা  
েসiখােন েযাগ েতামার সােথ আমােরা।  
  নয়েকা বেন, নয় িবজেন,   
  নয়েকা আমার আপন মেন,   
সবার েযথায় আপন তুিম, েহ িpয়,   
  েসথায় আপন আমােরা।  
   
সবার পােন েযথায় বাh পসােরা,   
েসiখােনেতi েpম জািগেব আমােরা।  
  েগাপেন েpম রয় না ঘের,   
  আেলার মেতা ছিড়েয় পেড়,   
সবার তুিম আনnধন, েহ িpয়,   
  আনn েসi আমােরা। 
 
 
৭ আষাঢ় ১৩১৭  
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৯৫ 

ডােকা ডােকা ডােকা আমাের,   
েতামার িsg শীতল গভীর  
     পিবt আঁধাের।  
       তুচ্ছ িদেনর kািn gািন  
       িদেতেছ জীবন ধুলােত টািন,   

সারাkেণর বাকয্মেনর  
       সহs িবকাের।  
   
মুk কেরা েহ মুk কেরা আমাের,   
েতামার িনিবড় নীরব uদার  
     aনn আঁধাের।  
       নীরব রােt হারাiয়া বাk   
    বািহর আমার বািহের িমশাক,   
       েদখা িদক মম anরতম  
       aখN আকাের। 
 
৭ আষাঢ় ১৩১৭  
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৯৬ 

েযথায় েতামার লুট হেতেছ ভুবেন  
েসiখােন েমার িচt যােব েকমেন।  
    েসানার ঘেট সূযর্ তারা  
    িনেচ্ছ তুেল আেলার ধারা,   
aনn pাণ ছিড়েয় পেড় গগেন।  
েসiখােন েমার িচt যােব েকমেন।  
   
     েযথায় তুিম বস’ দােনর আসেন,   
     িচt আমার েসথায় যােব েকমেন।  
  িনতয্ নূতন রেস েঢেল  
  আপনােক েয িদচ্ছ েমেল,   
     েসথা িক ডাক পড়েব না েগা জীবেন।  
     েসiখােন েমার িচt যােব েকমেন। 
 
 
৮ আষাঢ় ১৩১৭  
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৯৭ 

      ফুেলর মতন আপিন ফুটাo গান,   
      েহ আমার নাথ,  ei েতা েতামার দান।  
oেগা   েস ফুল েদিখয়া আনেn আিম ভািস,   
    আমার বিলয়া uপহার িদেত আিস,   
তুিম   িনজ হােত তাের তুেল লo েsেহ হািস,   
    দয়া কের pভু রােখা েমার aিভমান।  
  
      তার পের যিদ পূজার েবলার েশেষ  
      e গান ঝিরয়া ধরার ধুলায় েমেশ,   
তেব   kিত িকছু নাi — তব করতলপুেট  
    aজs ধন কত লুেট কত টুেট,   
তারা   আমার জীবেন kণকালতের ফুেট,   
    িচরকালতের সাথর্ক কের pাণ। 
 
 
৯ আষাঢ় ১৩১৭  
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৯৮ 

    মুখ িফরােয় রব েতামার পােন।  
    ei iচ্ছািট সফল কেরা pােণ।  
েকবল থাকা,  েকবল েচেয় থাকা,   
েকবল আমার মনিট তুেল রাখা,   

সকল বয্থা সকল আকাkায়  
    সকল িদেনর কােজির মাঝখােন।  
  
      নানা iচ্ছা ধায় নানা িদক -  পােন,   
      eকিট iচ্ছা সফল কেরা pােণ।  
েসi iচ্ছািট রােতর পের রােত  
জােগ েযন eেকর েবদনােত,   
িদেনর পের িদনেক েযন গাঁেথ  
   eেকর সূেt eক আনnগােন। 
 
 
১০ আষাঢ় ১৩১৭  
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৯৯ 

আবার eেসেছ আষাঢ় আকাশ েছেয় —  
আেস বৃি র sবাস বাতাস েবেয়।  

   ei পুরাতন hদয় আমার আিজ  
   পুলেক dিলয়া uিঠেছ আবার বািজ  
    নূতন েমেঘর ঘিনমার পােন েচেয়  
    আবার eেসেছ আষাঢ় আকাশ েছেয়। 
  
    রিহয়া রিহয়া িবপুল মােঠর ‘পের  
    নব তৃণদেল বাদেলর ছায়া পেড়।  
‘eেসেছ eেসেছ’ ei কথা বেল pাণ,   
‘eেসেছ eেসেছ’ uিঠেতেছ ei গান,   
    নয়েন eেসেছ,  hদেয় eেসেছ েধেয়।  
    আবার আষাঢ় eেসেছ আকাশ েছেয়। 
 
 
১০ আষাঢ় ১৩১৭  
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১০০ 

আজ   বরষার rপ েহির মানেবর মােঝ;   
চেলেছ গরিজ, চেলেছ িনিবড় সােজ।  

hদেয় তাহার নািচয়া uিঠেছ ভীমা,   
ধাiেত ধাiেত েলাপ ক ‘ ের চেল সীমা,   
েকাn  তাড়নায় েমেঘর সিহত েমেঘ,   
      বেk বেk িমিলয়া বj বােজ।  
      বরষার rপ েহির মানেবর মােঝ।  
   
   পুেঞ্জ পুেঞ্জ দূর sদূেরর পােন  
   দেল দেল চেল, েকন চেল নািহ জােন।  
জােন না িকছুi েকাn  মহািdতেল  
গভীর াবেণ গিলয়া পিড়েব জেল,   
নািহ জােন তার ঘনেঘার সমােরােহ  
    েকাn  েস ভীষণ জীবন- মরণ রােজ।  
   বরষার rপ েহির মানেবর মােঝ।  
   
    ঈশান েকােণেত oi েয ঝেড়র বাণী  
    gr gr রেব কী কিরেছ কানাকািন।  
িদগnরােল েকাn  ভিবতবয্তা  
sb িতিমের বেহ ভাষাহীন বয্থা,   
কােলা কlনা িনিবড় ছায়ার তেল  
    ঘনােয় uিঠেছ েকাn  আসn কােজ।  
    বরষার rপ েহির মানেবর মােঝ।  
১১ আষাঢ় ১৩১৭  
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১০১   

েহ েমার েদবতা, ভিরয়া e েদহ pাণ  
কী aমৃত তুিম চাহ কিরবাের পান।  

 আমার নয়েন েতামার িবশব্ছিব  
 েদিখয়া লiেত সাধ যায় তব কিব,   
 আমার মুg বেণ নীরব রিহ  
    শুিনয়া লiেত চাহ আপনার গান।  
 েহ েমার েদবতা,  ভিরয়া e েদহ pাণ  
 কী aমৃত তুিম চাহ কিরবাের পান।  
   

আমার িচেt েতামার সৃি খািন  
রিচয়া তুিলেছ িবিচt eক বাণী।  

  তাির সােথ pভু িমিলয়া েতামার pীিত  
  জাগােয় তুিলেছ আমার সকল গীিত,   
  আপনাের তুিম েদিখছ মধুর রেস  
      আমার মাঝাের িনেজের কিরয়া দান।  

েহ েমার েদবতা,  ভিরয়া e েদহ pাণ  
কী aমৃত তুিম চাহ কিরবাের পান।  
 
১৩ আষাঢ় ১৩১৭  
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১০২ 

ei েমার সাধ েযন e জীবনমােঝ  
 তব আনn মহাসংগীেত বােজ।  

েতামার আকাশ,  uদার আেলাকধারা,   
dার েছােটা েদেখ েফের না েযন েগা তারা,   
ছয় ঋতু েযন সহজ নৃেতয্ আেস  

 anের েমার িনতয্ নূতন সােজ।  
   
 তব আনn আমার aেঙ্গ মেন  
 বাধা েযন নািহ পায় েকােনা আবরেণ।  

তব আনn পরম dঃেখ মম  
jেল uেঠ েযন পুণয্ আেলাকসম,   
তব আনn দীনতা চূণর্ কির’  

 ফুেট uেঠ েফেট আমার সকল কােজ। 
 

১৩ আষাঢ় ১৩১৭  
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১০৩   

eকলা আিম বািহর হেলম  
     েতামার aিভসাের,   
সােথ সােথ েক চেল েমার  
     নীরব anকাের।  
ছাড়ােত চাi aেনক কের  
ঘুের চিল, যাi েয সের,   
মেন কির আপদ েগেছ,   
      আবার েদিখ তাের।  
  
ধরণী েস কািঁপেয় চেল—  
      িবষম চঞ্চলতা।  
সকল কথার মেধয্ েস চায়  

কiেত আপন কথা।  
েস েয আমার আিম, pভু,   
লjা তাহার নাi েয কভু,   
তাের িনেয় েকাn  লােজ বা  
     যাব েতামার dাের। 
 
১৪ আষাঢ় ১৩১৭  
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১০৪ 

আিম েচেয় আিছ েতামােদর সবাপােন।  
sান দাo েমাের সকেলর মাঝখােন।  
    নীেচ সব নীেচ e ধূিলর ধরণীেত  
    েযথা আসেনর মূলয্ না হয় িদেত,   
    েযথা েরখা িদেয় ভাগ করা েনi িকছু  
    েযথা েভদ নাi মােন আর aপমােন,   
    sান দাo েসথা সকেলর মাঝখােন।  
  
েযথা বািহেরর আবরণ নািহ রয়,   
েযথা আপনার uলঙ্গ পিরচয়।  
   আমার বিলয়া িকছু নাi eেকবাের,   
  e সতয্ েযথা নািহ ঢােক আপনাের,   
  েসথায় দাঁড়ােয় িনলাজ ৈদn মম  
    ভিরয়া লiব তাঁহার পরম দােন।  
    sান দাo েমাের সকেলর মাঝখােন।  
 
 
১৫ আষাঢ় ১৩১৭  
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১০৫   

আর   আমায় আিম িনেজর িশের  
    বiব না।  

আর   িনেজর dাের কাঙাল হেয়  
রiব না।  

ei     েবাঝা েতামার পােয় েফেল  
েবিড়েয় পড়ব aবেহেল —  
েকােনা খবর রাখব না oর,   

       েকােনা কথাi কiব না।  
    আমায় আিম িনেজর িশের  
    বiব না।  
  
      বাসনা েমার যােরi পরশ  
     কের েস,   
      আেলািট তার িনিবেয় েফেল  
     িনেমেষ।  

oের   েসi aশুিচ, di হােত তার  
      যা eেনেছ চাi েন েস আর,   
      েতামার েpেম বাজেব না যা  
       েস আর আিম সiব না  
       আমায় আিম িনেজর িশের  
       বiব না।  
 
১৫ আষাঢ় ১৩১৭  
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১০৬ 

েহ েমার িচt,  পূণয্ তীেথর্  
  জােগা ের ধীের —  

ei ভারেতর মহামানেবর  
  সাগরতীের।  
      

েহথায় দাঁড়ােয় d- বাh বাড়ােয়,   
      নিম নর- েদবতাের,   
  uদার ছেn পরমানেn  
   বnন কির তাঁের।  
  ধয্ান- গmীর ei েয ভূধর,   
  নদীজপমালাধৃত pাnর,   
  েহথায় িনতয্ েহেরা পিবt  
    ধিরtীের  
  ei ভারেতর মহামানেবর  
    সাগরতীের।  
  
  েকহ নািহ জােন কার আhােন  
       কত মাnেষর ধারা  
  dবর্ার েsােত eল েকাথা হেত  
      সমুেd হল হারা।  
      েহথায় আযর্, েহথা aনাযর্  
      েহথায় dািবড়, চীন—  
      শক- hন- দল পাঠান েমাগল  
      eক েদেহ হল লীন।  
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    পি ম আিজ খুিলয়ােছ dার,   
    েসথা হেত সেব আেন uপহার,   
    িদেব আর িনেব, িমলােব িমিলেব  
      যােব না িফের,   
    ei ভারেতর মহামানেবর  
      সাগরতীের।  
  
  রণধারা বািহ জয়গান গািহ  
      unাদ কলরেব  
  েভিদ মrপথ িগিরপবর্ত  

যারা eেসিছল সেব,   
  তারা েমার মােঝ সবাi িবরােজ  
      েকহ নেহ নেহ দূর,   
  আমার েশািণেত রেয়েছ ধব্িনেত  
     তাির িবিচt sর।  
  েহ rdবীণা, বােজা, বােজা, বােজা,   
      ঘৃণা কির দূের আেছ যারা আেজা,   
  বn নািশেব, তারাo আিসেব  
      দাঁড়ােব িঘের  
  ei ভারেতর মহামানেবর  
      সাগরতীের।  
   

েহথা eকিদন িবরামিবহীন  
    মহা oংকারধব্িন,   

hদয়তেnt eেকর মেnt  
    uেঠিছল রনরিন।  
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       তপsাবেল eেকর aনেল  
        বhের আhিত িদয়া  
       িবেভদ ভুিলল, জাগােয় তুিলল  
        eকিট িবরাট িহয়া।  
  েসi সাধনার েস আরাধনার  
  যjশালায় েখালা আিজ dার,   
  েহথায় সবাের হেব িমিলবাের  
       আনতিশের—  
  ei ভারেতর মহামানেবর  
       সাগরতীের।  
  

েসi েহামানেল েহেরা আিজ jেল  
     dেখর রk িশখা,   

হেব তা সিহেত মেমর্ দিহেত  
     আেছ েস ভােগয্ িলখা।  
     e dখ বহন কেরা েমার মন,   
     েশােনা ের eেকর ডাক।  

যত লাজ ভয় কেরা কেরা জয়  
      aপমান দূের থাক।  
  dঃসহ বয্থা হেয় aবসান  
  জn লিভেব কী িবশাল pাণ।  
  েপাহায় রজনী, জািগেছ জননী  
     িবপুল নীেড়,   
  ei ভারেতর মহামানেবর  
     সাগরতীের।  
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eেসা েহ আযর্, eেসা aনাযর্,   
    িহnd মুসলমান।  
eেসা eেসা আজ তুিম iংরাজ,   
    eেসা eেসা খৃsান।  

eেসা bাhণ, শুিচ কির মন  
      ধেরা হাত সবাকার,   

eেসা েহ পিতত কেরা aপনীত  
      সব aপমানভার।  
  মার aিভেষেক eেসা eেসা tরা  
  মঙ্গলঘট হয় িন েয ভরা,   
  সবাের- পরেশ- পিবt- করা  
      তীথর্নীের।  
  আিজ ভারেতর মহামানেবর  
      সাগরতীের। 
 
১৮ আষাঢ় ১৩১৭  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ebooksjagat.com

Kafi
Rectangle



রবীndনাথ ঠাkর 

 |  গীতাঞ্জিল 

 

 

123

১০৭   

েযথায় থােক সবার aধম দীেনর হেত দীন  
  েসiখােন েয চরণ েতামার রােজ  
     সবার িপেছ, সবার নীেচ,   
   সব- হারােদর মােঝ।  
  যখন েতামায় pণাম কির আিম,   
  pণাম আমার েকাn খােন যায় থািম,   

েতামার চরণ েযথায় নােম aপমােনর তেল  
  েসথায় আমার pণাম নােম না েয  
     সবার িপেছ, সবার নীেচ,   
   সব- হারােদর মােঝ।  
  

aহংকার েতা পায় না নাগাল েযথায় তুিম েফর’  
  িরkভূষণ দীনদিরd সােজ—  

সবার িপেছ, সবার নীেচ,   
       সব- হারােদর মােঝ।  
  ধেন মােন েযথায় আেছ ভির  
    েসথায় েতামার সঙ্গ আশা কির—  

সঙ্গী হেয় আছ েযথায় সিঙ্গহীেনর ঘের  
    েসথায় আমার hদয় নােম না েয  
       সবার িপেছ, সবার নীেচ,   
        সব- হারােদর মােঝ। 
 
১৯ আষাঢ় ১৩১৭  
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১০৮ 

েহ েমার dভর্াগা েদশ,  যােদর কেরছ aপমান,   
aপমােন হেত হেব তাহােদর সবার সমান!  
   মাnেষর aিধকাের  
   বিঞ্চত কেরছ যাের,   
সmুেখ দাঁড়ােয় েরেখ তবু েকােল দাo নাi sান,   
aপমােন হেত হেব তাহােদর সবার সমান।  
   
মাnেষর পরেশের pিতিদন েঠকাiয়া দূের  
ঘৃণা কিরয়াছ তুিম মাnেষর pােণর ঠাkের।  
    িবধাতার rdেরােষ  
    dিভর্েkর dাের বেস  
ভাগ কের েখেত হেব সকেলর সােথ anপান।  
aপমােন হেত হেব তাহােদর সবার সমান।      
   
েতামার আসন হেত েযথায় তােদর িদেল েঠেল  
েসথায় শিkের তব িনবর্াসন িদেল aবেহেল।  
    চরেণ দিলত হেয়  
    ধুলায় েস যায় বেয়  
েস িনেm েনেম eেসা,  নিহেল নািহ ের পিরtাণ।  
aপমােন হেত হেব আিজ েতাের সবার সমান। 
   
যাের তুিম নীেচ েফল েস েতামাের বাঁিধেব েয নীেচ  
প ােত েরেখছ যাের েস েতামাের প ােত টািনেছ।  
    ajােনর anকাের  
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    আড়ােল ঢািকছ যাের  
েতামার মঙ্গল ঢািক গিড়েছ েস েঘার বয্বধান।  
aপমােন হেত হেব তাহােদর সবার সমান।      
   
শেতক শতাbী ধের নােম িশের aসmানভার,   
মাnেষর নারায়েণ তবুo কর না নমsার।  
    তবু নত কির আঁিখ  

েদিখবাের পাo না িক  
েনেমেছ ধুলার তেল হীন পিতেতর ভগবান,   
aপমােন হেত হেব েসথা েতাের সবার সমান।  
   
েদিখেত পাo না তুিম মৃতুয্দূত দাঁড়ােয়েছ dাের,   
aিভশাপ আঁিক িদল েতামার জািতর aহংকাের।  
    সবাের না যিদ ডাক’  
    eখেনা সিরয়া থাক’  
আপনাের েবঁেধ রাখ’ েচৗিদেক জড়ােয় aিভমান—  
মৃতুয্মােঝ হেব তেব িচতাভেs সবার সমান। 
 
 
২০ আষাঢ় ১৩১৭  
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১০৯ 

ছািড়স েন ধের থাক eঁেট,   
     oের হেব েতার জয়।  
anকার যায় বুিঝ েকেট,   
     oের আর েনi ভয়।  
oi েদখ্  পূবর্াশার ভােল  
িনিবড় বেনর anরােল  
     শুকতারা হেয়েছ uদয়।  
     oের আর েনi ভয়।  
      
eরা েয েকবল িনশাচর —  
aিবশব্াস আপনার ’পর,   
     িনরাশব্াস, আলs সংশয়,   
     eরা pভােতর নয়।  
  
ছুেট আয়, আয় ের বািহের,   
েচেয় েদখ্ , েদখ্  ঊধব্র্িশের,   
     আকাশ হেতেছ েজয্ািতমর্য়।  
     oের আর েনi ভয়। 
 
 
২১ আষাঢ় ১৩১৭  
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১১০ 

আেছ আমার hদয় আেছ ভের  
     eখন তুিম যা- খুিশ তাi কেরা।  

eমিন যিদ িবরাজ anের  
     বািহর হেত সকলi েমার হেরা।  
       সব িপপাসার েযথায় aবসান  
       েসথায় যিদ পূণর্ কর pাণ  
       তাহার পের মrপেথর মােঝ  
       uেঠ েরৗd uঠুক খরতর।  
  

ei েয েখলা েখলছ কত ছেল  
    ei েখলা েতা আিম ভােলাবািস।  

eক িদেকেত ভাসাo আঁিখজেল  
    আেরক িদেক জািগেয় েতাল হািস।  
       যখন ভািব সব েখায়ােলম বুিঝ,   
       গভীর কের পাi তাহাের খঁুিজ,   
        েকােলর েথেক যখন েফল’ দূের  
        বুেকর মােঝ আবার তুেল ধর’। 
 
েরলপথ। i আi.আর  
২১ আষাঢ় ১৩১৭  
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১১১ 

গবর্ কের িনi েন o নাম, জান anযর্ামী,   
  আমার মুেখ েতামার নাম িক সােজ।  
যখন সবাi uপহােস তখন ভািব আিম  
  আমার কেN েতামার নাম িক বােজ।  
     েতামা হেত aেনক দূের থািক  
     েস েযন েমার জানেত না রয় বািক,   
নামগােনর ei ছdেবেশ িদi পিরচয় পােছ  
  মেন মেন মির েয েসi লােজ।  
  
aহংকােরর িমথয্া হেত বাঁচাo দয়া কের  
  রােখা আমায় েযথা আমার sান।  
আর- সকেলর দৃি  হেত সিরেয় িদেয় েমাের  
  কেরা েতামার নত নয়ন দান।  
     আমার পূজা দয়া পাবার তের,   
     মান েযন েস না পায় কেরা ঘের,   
িনতয্ েতামায় ডািক আিম ধুলার ‘পের বেস  
  িনতয্নূতন aপরােধর মােঝ। 
 
 
েরলপথ। i আi.আর  
২২ আষাঢ় ১৩১৭  
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১১২ 

েক বেল সব েফেল যািব  
   মরণ হােত ধরেব যেব।  
জীবেন তুi যা িনেয়িছস  
   মরেণ সব িনেত হেব।  
  ei ভরা ভাNাের eেস  
  শূn িক তুi যািব েশেষ।  
  েনবার মেতা যা আেছ েতার  
   ভােলা কের েনi তুi তেব।  
 
আবজর্নার aেনক েবাঝা  
   জিমেয়িছস েয িনরবিধ,   
েবঁেচ যািব যাবার েবলা  
   kয় কের সব যাস ের যিদ।  
  eেসিছ ei পৃিথবীেত,   
  েহথায় হেব েসেজ িনেত,   
  রাজার েবেশ চl  ের েহেস  
   মৃতুয্পােরর েস uৎসেব।  
 
 
 
িশলাiদহ 
২৫ আষাঢ় ১৩১৭  
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১১৩ 

নদীপােরর ei আষােঢ়র  
    pভাতখািন  
েন ের, o মন, েন ের আপন  
    pােণ টািন।  
সবুজ নীেল েসানায় িমেল  
েয sধা ei ছিড়েয় িদেল,   
জািগেয় িদেল আকাশতেল  
    গভীর বাণী—  
েন ের, o মন, েন ের আপন  
    pােণ টািন।  
   
eমিন কের চলেত পেথ  
      ভেবর kেল  
di ধাের যা ফুল ফুেট সব  
      িনস ের তুেল।  
েসgিল েতার েচতনােত  
েগঁেথ তুিলস িদবস- রােত,   
pিত িদনিট যতন কের  
      ভাগয্ মািন,   
 েন ের, o মন, েন ের আপন  
   pােণ টািন। 
 
িশলাiদহ 
২৫ আষাঢ় ১৩১৭  
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১১৪   

মরণ েযিদন িদেনর েশেষ  
আসেব েতামার dয়াের  

েসিদন তুিম কী ধন িদেব uহাের।  
  ভরা আমার পরানখািন  
  সmুেখ তার িদব আিন,   
শূn িবদায় করব না েতা uহাের —  
মরণ েযিদন আসেব আমার dয়াের।  
   
    কত শরৎ- বসn- রাত,   
    কত সnয্া,  কত pভাত  
জীবনপােt কত েয রস বরেষ;   
    কতi ফেল কতi ফুেল  
    hদয় আমার ভির তুেল  
dঃখsেখর আেলাছায়ার পরেশ।  
     

    যা- িকছু েমার সিঞ্চত ধন  
    eতিদেনর সব আেয়াজন  
চরম িদেন সািজেয় িদব uহাের—  
মরণ েযিদন আসেব আমার dয়াের। 
 
িশলাiদহ 
২৫ আষাঢ় ১৩১৭  
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১১৫   

দয়া কের iচ্ছা ক েব আপিন েছােটা হেয়  
    eেসা তুিম e kুd আলেয়।  
    তাi েতামার মাধুযর্sধা  
    ঘুচায় আমার আঁিখর kুধা,   
    জেল sেল দাo েয ধরা  
    কত আকার লেয়।  
   
     বnু হেয় িপতা হেয় জননী হেয়  
আপিন তুিম েছােটা হেয় eেসা hদেয়।  
      আিমo িক আপন হােত  
      করব েছােটা িবশব্নােথ।  
      জানাব আর জানব েতামায়  
     kুd পিরচেয়? 
 
িশলাiদহ 
২৬ আষাঢ় ১৩১৭  
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১১৬   

oেগা আমার ei জীবেনর  
েশষ পিরপূণর্তা,   

মরণ, আমার মরণ, তুিম  
কo আমাের কথা।  

সারা জনম েতামার লািগ  
pিতিদন েয আিছ জািগ,   
েতামার তের বেহ েবড়াi  
      dঃখsেখর বয্থা।  
মরণ, আমার মরণ, তুিম  
     কo আমাের কথা।  
  
যা েপেয়িছ, যা হেয়িছ  
      যা- িকছু েমার আশা।  
না েজেন ধায় েতামার পােন  
      সকল ভােলাবাসা।  
িমলন হেব েতামার সােথ,   
eকিট শুভ দৃি পােত,   
জীবনবধূ হেব েতামার  
    িনতয্ anগতা;  
মরণ, আমার মরণ, তুিম  
   কo আমাের কথা।  
  
বরণমালা গাঁথা আেছ,   
     আমার িচtমােঝ,   
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 কেব নীরব হাsমুেখ  
      আসেব বেরর সােজ।  
  েসিদন আমার রেব না ঘর,   
  েকi- বা আপন, েকi- বা aপর,   
  িবজন রােত পিতর সােথ  
      িমলেব পিতbতা।  
 মরণ, আমার মরণ, তুিম  

কo আমাের কথা। 
 

 
িশলাiদহ 
২৫ আষাঢ় ১৩১৭  
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১১৭ 

    যাtী আিম oের।  
পারেব না েকu রাখেত আমায় ধের।  

  dঃখsেখর বাঁধন সবi িমেছ,   
  বাঁধা e- ঘর রiেব েকাথায় িপেছ,   
  িবষয়েবাঝা টােন আমায় নীেচ,   
      িছn হেয় ছিড়েয় যােব পেড়।  
   
      যাtী আিম oের।  

চলেত পেথ গান গািহ pাণ ভের।  
  েদহ- dেগর্ খুলেব সকল dার,   
  িছn হেব িশকল বাসনার,   
  ভােলামn কািটেয় হব পার—  

চলেত রব েলােক েলাকাnের।  
   
  যাtী আিম oের।  

যা- িকছু ভার যােব সকাল সের।  
  আকাশ আমায় ডােক দূেরর পােন  
  ভাষািবহীন aজািনেতর গােন,   
  সকাল- সাঁেঝ পরান মম টােন  
  কাহার বাঁিশ eমন গভীর sের।  
   
     যাtী আিম oের—  

বািহর হেলম না জািন েকাn  েভাের।  
     তখন েকাথাo গায় িন েকােনা পািখ,   
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     কী জািন রাত কতi িছল বািক,   
     িনেমষহারা শুধুi eকিট আঁিখ  

েজেগিছল anকােরর ’পের।  
   
    যাtী আিম oের।  
েকাn  িদনােn েপৗঁছব েকাn  ঘের।  
    েকাn  তারকা দীপ jােল েসiখােন,   

বাতাস কাঁেদ েকাn  ksেমর ঘর্ােণ,   
    েক েগা েসথায় িsg d- নয়ােন  
       aনািদকাল চােহ আমার তের। 
 
 
েগারাi নদী 
২৬ আষাঢ় ১৩১৭  
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১১৮ 

  uিড়েয় ধব্জা a েভদী রেথ  
  oi েয িতিন,  o i েয বািহর পেথ।  
আয় ের ছুেট,  টানেত হেব রিশ,   
ঘেরর েকােণ রiিল েকাথায় বিস।  
িভেড়র মেধয্ ঝাঁিপেয় পেড় িগেয়  
  ঠাঁi কের তুi েন ের েকােনামেত।  
   
  েকাথায় কী েতার আেছ ঘেরর কাজ,   
  েস- সব কথা ভুলেত হেব আজ।  
টাn  ের িদেয় সকল িচtকায়া,   
টাn  ের েছেড় তুচ্ছ pােণর মায়া,   
চl  ের েটেন আেলার anকাের  
  নগর gােম aরেণয্ পবর্েত।  
   
  oi েয চাকা ঘুরেছ ঝনঝিন,   
  বুেকর মােঝ শুনছ িক েসi ধব্িন।  
রেk েতামার dলেছ না িক pাণ।  
গাiেছ না মন মরণজয়ী গান ?  
আকাkা েতার বnােবেগর মেতা  
  ছুটেছ নািক িবপুল ভিবষয্েত। 
 
 
েগারাi 
২৬ আষাঢ় ১৩১৭  
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১১৯   

ভজন পূজন সাধন আরাধনা  
      সমs থাk  পেড়।  
rddাের েদবালেয়র েকােণ  
      েকন আিছস oের।  
anকাের লুিকেয় আপন মেন  
কাহাের তুi পূিজস সংেগাপেন,   
নয়ন েমেল েদখ েদিখ তুi েচেয়  
      েদবতা নাi ঘের।  
  

 িতিন েগেছন েযথায় মািট েভেঙ  
       করেছ চাষা চাষ —  
 পাথর েভেঙ কাটেছ েযথায় পথ,   
      খাটেছ বােরা মাস।  
 েরৗেd জেল আেছন সবার সােথ,   
 ধুলা তাঁহার েলেগেছ di হােত;   
 তাঁির মতন শুিচ বসন ছািড়  
      আয় ের ধুলার প’ের।  
  
মুিk? oের মুিk েকাথায় পািব,   
মুিk েকাথায় আেছ।  
আপিন pভু সৃি বাঁধন ’পের  
বাঁধা সবার কােছ।  
রােখা ের ধয্ান থাk  ের ফুেলর ডািল,   
িছঁড়ুক বst, লাgক ধুলাবািল,   
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কমর্েযােগ তাঁর সােথ eক হেয়  
ঘমর্ পড়ুক ঝের।  
 

কয়া। েগারাi 
২৭ আষাঢ় ১৩১৭  
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১২০ 

সীমার মােঝ,  aসীম,  তুিম  
     বাজাo আপন sর।  
আমার মেধয্ েতামার pকাশ  
     তাi eত মধুর।  
কত বেণর্ কত গেn,   
কত গােন কত ছেn,   
arপ েতামার rেপর লীলায়  
     জােগ hদয়পুর।  
 আমার মেধয্ েতামার েশাভা  
     eমন sমধুর।  
  
েতামায় আমায় িমলন হেল  
     সকিল যায় খুেল —  
িবশব্সাগর েঢu েখলােয়  
     uেঠ তখন dেল।  
েতামার আেলায় নাi েতা ছায়া,   
আমার মােঝ পায় েস কায়া,   
হয় েস আমার arজেল  
     snর িবধুর।  
আমার মেধয্ েতামার েশাভা  
     eমন sমধুর। 
 
েগারাi। জািনপুর 
২৭ আষাঢ় ১৩১৭  
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১২১   

তাi েতামার আনn আমার ’পর  
   তুিম তাi eেসছ নীেচ।  
আমায় নiেল িtভুবেনশব্র,   
  েতামার েpম হত েয িমেছ।  
      আমায় িনেয় েমেলছ ei েমলা,   
      আমার িহয়ায় চলেছ রেসর েখলা,   
   েমার জীবেন িবিচtrপ ধের  
      েতামার iচ্ছা তরিঙ্গেছ।  
   
   
তাi েতা তুিম রাজার রাজা হেয়  
  তবু আমার hদয় লািগ  
িফরছ কত মেনাহরণ- েবেশ  
  pভু,  িনতয্ আছ জািগ।  
      তাi েতা, pভু, েহথায় eল েনেম,   
     েতামাির েpম ভk pােণর েpেম,   
     মূিতর্ েতামার যুগল- সিmলেন  
     েসথায় পূণর্ pকািশেছ। 
 
 
জািনপুর। েগারাi 
২৮ আষাঢ় ১৩১৭  
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১২২ 

মােনর আসন, আরামশয়ন  
    নয় েতা েতামার তের।  
সব েছেড় আজ খুিশ হেয়  
   চেলা পেথর ‘পের।  
eেসা বnু েতামরা সেব  
eকসােথ সব বািহর হেব,   
আজেক যাtা করব েমারা  
   aমািনেতর ঘের।  
   
িনnা পরব ভূষণ কের  
     কাঁটার কNহার,   
মাথায় কের তুেল লব  
     aপমােনর ভার।  
dঃখীর েশষ আলয় েযথা  
েসi ধুলােত লুটাi মাথা,   
তয্ােগর শূnপাtিট িনi  
     আনnরস ভের। 
 
 
েগারাi 
২৯ আষাঢ় ১৩১৭  
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১২৩   

pভুগৃহ হেত আিসেল েযিদন  
     বীেরর দল  
েসিদন েকাথায় িছল েয লুকােনা  
     িবপুল বল।  
েকাথায় বমর্,  ast েকাথায়,   
kীণ দিরd aিত aসহায়,   
চাির িদক হেত eেসেছ আঘাত  
     aনগর্ল,   
pভুগৃহ হেত আিসেল েযিদন  
     বীেরর দল।  
   
pভুগৃহমােঝ িফিরেল েযিদন  
     বীেরর দল  
েসিদন েকাথায় লুকাল আবার  
     িবপুল বল।  
ধnশর aিস েকাথা েগল খিস,   
শািnর হািস uিঠল িবকিশ;   
চেল েগেল রািখ সারা জীবেনর  
     সকল ফল,   
pভুগৃহমােঝ িফিরেল েযিদন  
     বীেরর দল। 
 
কিলকাতা 
৩১ আষাঢ় ১৩১৭  
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১২৪   

  েভেবিছn মেন যা হবার তাির েশেষ  
  যাtা আমার বুিঝ েথেম েগেছ eেস।  
    নাi বুিঝ পথ, নাi বুিঝ আর কাজ,   
    পােথয় যা িছল ফুরােয়েছ বুিঝ আজ,   
    েযেত হেব সের নীরব anরােল  
      জীণর্ জীবেন িছn মিলন েবেশ।  
   
কী িনরিখ আিজ, e কী aফুরান লীলা,   
e কী নবীনতা বেহ anঃশীলা।  
    পুরাতন ভাষা মের eল যেব মুেখ,   
    নবগান হেয় gমির uিঠল বুেক,   
    পুরাতন পথ েশষ হেয় েগল েযথা  
     েসথায় আমাের আিনেল নূতন েদেশ। 
 
 
কিলকাতা। িঠকাগািড়েত 
৩১ আষাঢ় ১৩১৭ 
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আমার e গান েছেড়েছ তার  
     সকল aলংকার,   
েতামার কােছ রােখ িন আর  
     সােজর aহংকার।  
  aলংকার েয মােঝ প'েড়  
  িমলেনেত আড়াল কের,   
  েতামার কথা ঢােক েয তার  
     মুখর ঝংকার।  
  
েতামার কােছ খােট না েমার  
     কিবর গরব করা,   
মহাকিব, েতামার পােয়  
      িদেত চাi েয ধরা।  
জীবন লেয় যতন কির'  
যিদ সকল বাঁিশ গিড়,   
আপন sের িদেব ভির  
      সকল িছd তার। 
 
 
কিলকাতা 
১ াবণ ১৩১৭ 
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১২৬ 

িনnা dঃেখ aপমােন  
    যত আঘাত খাi  
তবু জািন িকছুi েসথা  
    হারাবার েতা নাi।  
থািক যখন ধুলার’পের  
ভাবেত না হয় আসনতের,   
ৈদnমােঝ aসংেকােচ  
    pসাদ তব চাi।  
   
েলােক যখন ভােলা বেল,   

 যখন sেখ থািক,   
জািন মেন তাহার মােঝ  
      aেনক আেছ ফাঁিক।  
েসi ফাঁিকের সািজেয় লেয়  
ঘুের েবড়াi মাথায় বেয়,   
েতামার কােছ যাব eমন  
      সময় নািহ পাi। 
 
 
েবালপুর 
২ াবণ ১৩১৭ 
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১২৭   

রাজার মেতা েবেশ তুিম সাজাo েয িশশুের  
  পরাo যাের মিণরতন- হার —  
েখলাধুলা আনn তার সকিল যায় ঘুের,   
  বসন- ভুষণ হয় েয িবষম ভার।  
    েছঁেড় পােছ আঘাত লািগ,   
    পােছ ধুলায় হয় েস দািগ,   
আপনােক তাi সিরেয় রােখ সবার হেত দূের,   
  চলেত েগেল ভাবনা ধের তার—  
রাজার মেতা েবেশ তুিম সাজাo েয িশশুের,   
  পরাo যাের মিণরতন- হার।  
   
কী হেব মা aমনতেরা রাজার মেতা সােজ,   
      কী হেব oi মিণরতন- হাের।  
dয়ার খুেল দাo যিদ েতা ছুিট পেথর মােঝ  
           েরৗdবায়ু- ধুলাকাদার পােড়।  
       েযথায় িবশব্জেনর েমলা  
       সমs িদন নানান েখলা,   
চাির িদেক িবরাট গাথা বােজ হাজার sের,   

       েসথায় েস েয পায় না aিধকার,   
রাজার মেতা েবেশ তুিম সাজাo েয িশশুের,   
          পরাo যাের মিণরতন- হার।  
 
েবালপুর 
২ াবণ ১৩১৭   
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১২৮ 

জিড়েয় েগেছ সr েমাটা  
       dেটা তাের  
জীবনবীণা িঠক sের তাi  

বােজ না ের।  
ei েবsেরা জিটলতায়  
পরান আমার মের বয্থায়,   
হঠাৎ আমার গান েথেম যায়  
       বাের বাের।  
জীবনবীণা িঠক sের আর  
       বােজ না ের।  
  
ei েবদনা বiেত আিম  
    পাির না েয,   
েতামার সভার পেথ eেস  
     মির লােজ।  
েতামার যারা gণী আেছ  
বসেত নাির তােদর কােছ,   
দাঁিড়েয় থািক সবার পােছ  
      বািহর- dাের।  
জীবনবীণা িঠক sের আর  
     বােজ না ের। 
 
েবালপুর 
৩ াবণ ১৩১৭ 
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১২৯ 

  গাবার মেতা হয় িন েকােনা গান,   
  েদবার মেতা হয় িন িকছু দান।  
     মেন েয হয় সিব রiল বািক  
     েতামায় শুধু িদেয় eেলম ফাঁিক,   
     কেব হেব জীবন পূণর্ কের  
       ei জীবেনর পূজা aবসান।  
   
আর- সকেলর েসবা কির যত  
     pাণপেণ িদi aঘর্য্ ভির ভির।  
সতয্ িমথয্া সািজেয় িদi েয কত  
     দীন বিলয়া পােছ ধরা পিড়।  
       েতামার কােছ েগাপন িকছু নাi,   
    েতামার পূজায় সাহস eত তাi,   
    যা আেছ তাi পােয়র কােছ আিন  
      aনাবৃত দিরd ei pাণ। 
 
 
৭ াবণ ১৩১৭  
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১৩০ 

আমার মােঝ েতামার লীলা হেব,   
তাi েতা আিম eেসিছ ei ভেব।  
       ei ঘের সব খুেল যােব dার,   
      ঘুেচ যােব সকল aহংকার,   
      আনnময় েতামার e সংসাের  
     আমার িকছু আর বািক না রেব।  
   
মের িগেয় বাঁচব আিম,  তেব  
আমার মােঝ েতামার লীলা হেব।  
     সব বাসনা যােব আমার েথেম  
     িমেল িগেয় েতামাির eক েpেম,   
      dঃখsেখর িবিচt জীবেন  
    তুিম ছাড়া আর িকছু না রেব। 
 
 
৭ াবণ ১৩১৭  
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১৩১ 

dঃsপন েকাথা হেত eেস  
    জীবেন বাধায় গNেগাল।  
েকঁেদ uেঠ েজেগ েদিখ েশেষ  
    িকছু নাi আেছ মার েকাল।  
   েভেবিছn আর- েকহ বুিঝ,   
   ভেয় তাi pাণপেণ যুিঝ,   
   তব হািস েদেখ আজ বুিঝ  
   তুিমi িদেয়ছ েমাের েদাল।  
   
   
  e জীবন সদা েদয় নাড়া  
      লেয় তার sখ dখ ভয়;   
  িকছু েযন নাi েগা েস ছাড়া,   
    েসi েযন েমার সমুদয়।  
     e েঘার কািটয়া যােব েচােখ  
     িনেমেষi pভাত- আেলােক,   
     পিরপূণর্ েতামার সmুেখ  

েথেম যােব সকল কেlাল। 
 

৮ াবণ ১৩১৭  
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১৩২ 

গান িদেয় েয েতামায় খঁুিজ  
  বািহর মেন  
িচরিদবস েমার জীবেন।  
  িনেয় েগেছ গান আমাের  
  ঘের ঘের dাের dাের,   
     গান িদেয় হাত বুিলেয় েবড়াi  
     ei ভুবেন।  
   
কত েশখা েসi েশখােলা,   
কত েগাপন পথ েদখােলা,   
      িচিনেয় িদল কত তারা  
      hd গগেন।  
   িবিচt sখdেখর েদেশ  
   রহsেলাক ঘুিরেয় েশেষ  

  সnয্ােবলায় িনেয় eল  
       েকাn  ভবেন। 
 
 
৯ াবণ ১৩১৭  
  
 
 
 
 

www.ebooksjagat.com

Kafi
Rectangle



রবীndনাথ ঠাkর 

 |  গীতাঞ্জিল 

 

 

153

১৩৩ 

েতামায় েখাজঁা েশষ হেব না েমার,   
যেব আমার জনম হেব েভার।  
    চেল যাব নবজীবন- েলােক,   
  নূতন েদখা জাগেব আমার েচােখ,   
  নবীন হেয় নূতন েস আেলােক  
      পরব তব নবিমলন- েডার।  
      েতামায় েখাজঁা েশষ হেব না েমার।  
   
েতামার an নাi েগা an নাi,   
বাের বাের নূতন লীলা তাi।  
  আবার তুিম জািন েন েকাn  েবেশ  
  পেথর মােঝ দাঁড়ােব, নাথ, েহেস,   
  আমার e হাত ধরেব কােছ eেস,   
     লাগেব pােণ নূতন ভােবর েঘার।  
    েতামায় েখাঁজা েশষ হেব না েমার। 
 
 
১০ াবণ ১৩১৭  
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১৩৪   

েযন     েশষ গােন েমার সব রািগণী পূের—  
আমার  সব আনn েমেল তাহার sের।  

       েয আনেn মািটর ধরা হােস  
      aধীর হেয় তrলতায় ঘােস,   
      েয আনেn di পাগেলর মেতা  
       জীবন- মরণ েবড়ায় ভুবন ঘুের—  
       েসi আনn েমেল তাহার sের।  
   

েয আনn আেস ঝেড়র েবেশ,   
ঘুমn pাণ জাগায় aTেহেস।  

  েয আনn দাঁড়ায় আঁিখজেল  
  dঃখ- বয্থার রkশতদেল,   
  যা আেছ সব ধুলায় েফেল িদেয়  
     েয আনেn বচন নািহ ফুের—  
     েসi আনn েমেল তাহার sের।  
 
 
১১ াবণ ১৩১৭  
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১৩৫ 

যখন আমায় বাঁধ আেগ িপেছ,   
  মেন কির আর পাব না ছাড়া।  

যখন আমায় েফল তুিম নীেচ,   
  মেন কির আর হব না খাড়া।  
    আবার তুিম দাo েয বাঁধন খুেল,   
    আবার তুিম নাo আমাের তুেল,   
     িচরজীবন বাh- েদালায় তব  
     eমিন কের েকবিল দাo নাড়া।  
  
ভয় লাগােয় তndা কর kয়,   
ঘুম ভাঙােয় তখন ভাঙ’ ভয়।  
     েদখা িদেয় ডাক িদেয় যাo pােণ,   
     তাহার পের লুকাo েয েকাn খােন,   
     মেন কির ei হারােলম বুিঝ,   
       েকাথা হেত আবার েয দাo সাড়া। 
 
 
১১ াবণ ১৩১৭  
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১৩৬ 

যতকাল তুi িশশুর মেতা  
 রiিব বলহীন,   

anেরির anঃপুের  
 থাk  ের ততিদন।  
    al ঘােয় পড়িব ঘুের,   
    al দােহ মরিব পুেড়,   
    al গােয় লাগেল ধুলা  
       করেব েয মিলন—  
     anেরির anঃপুের  
       থাk  ের ততিদন।  

 
যখন েতামার শিk হেব  

uঠেব ভের pাণ  
আgন- ভরা sধা তাঁহার  

করিব যখন পান—  
   বাiের তখন যাস ের ছুেট,   
   থাকিব শুিচ ধুলায় লুেট,   
   সকল বাঁধন aেঙ্গ িনেয়  
       েবড়ািব sাধীন—  
    anেরির anঃপুের  
        থাk  ের ততিদন। 
 
১৪ াবণ ১৩১৭  
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১৩৭ 

আমার  িচt েতামায় িনতয্ হেব  
     সতয্ হেব—  

oেগা       সতয্, আমার eমন sিদন  
     ঘটেব কেব।  
     সতয্ সতয্ সতয্ জিপ,   
     সকল বুিd সেতয্ সঁিপ,   
     সীমার বাঁধন েপিরেয় যাব  
       িনিখল ভেব,   
     সতয্, েতামার পূণর্ pকাশ  
    েদখব কেব।  
  

েতামায় দূের সিরেয়,  মির  
     আপন aসেতয্।  

কী েয কাN কির েগা েসi  
     ভূেতর রাজেt।  

আমার আিম ধুেয় মুেছ  
েতামার মেধয্ যােব ঘুেচ,   
সতয্, েতামায় সতয্ হব  

     বাঁচব তেব,   
েতামার মেধয্ মরণ আমার  

     মরেব কেব। 
 
১৫ াবণ ১৩১৭  
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১৩৮   

েতামায় আমার pভু কের রািখ  
আমার আিম েসiটুk থাk  বািক।  

  েতামায় আিম েহির সকল িদিশ,   
  সকল িদেয় েতামার মােঝ িমিশ,   
  েতামাের েpম েজাগাi িদবািনিশ,   
      iচ্ছা আমার েসiটুk থাk  বািক—  

েতামায় আমার pভু কের রািখ।  
   

েতামায় আিম েকাথাo নািহ ঢািক  
েকবল আমার েসiটুk থাk  বািক।  

  েতামার লীলা হেব e pাণ ভের  
  e সংসাের েরেখছ তাi ধের,   
  রiব বাঁধা েতামার বাhেডাের  
      বাঁধন আমার েসiটুk থাk  বািক—  

েতামায় আমার pভু কের রািখ। 
 

১৫ াবণ ১৩১৭  
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১৩৯ 

যা িদেয়ছ আমার e pাণ ভির  
েখদ রেব না eখন যিদ মির।  

  রজনীিদন কত dঃেখ sেখ  
  কত েয sর েবেজেছ ei বুেক,   
  কত েবেশ আমার ঘের ঢুেক  
      কত rেপ িনেয়ছ মন হির,   
       েখদ রেব না eখন যিদ মির।  
   

জািন েতামায় িনi িন pােণ বির,   
পাi িন আমার সকল পূণর্ ক ির।  

  যা েপেয়িছ ভাগয্ বেল মািন,   
  িদেয়ছ েতা তব পরশখািন,   
  আছ তুিম ei জানা েতা জািন—  
      যাব ধির েসi ভরসার তরী।  
     েখদ রেব না eখন যিদ মির। 
 
 
১৬ াবণ ১৩১৭  
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১৪০ 

oের মািঝ, oের আমার  
  মানবজnতরীর মািঝ,   

শুনেত িক পাস দূেরর েথেক  
  পােরর বাঁিশ uঠেছ বািজ।  

তরী িক েতার িদেনর েশেষ  
েঠকেব eবার ঘােট eেস।  
েসথায় সnয্া- anকাের  

  েদয় িক েদখা pদীপরািজ।  
  

েযন আমার লাগেছ মেন,   
মnমধুর ei পবেন  
িসnুপােরর হািসিট কার  

  আঁধার েবেয় আসেছ আিজ।  
     

আসার েবলায় ksমgিল  
িকছু eেনিছেলম তুিল,   
েযgিল তার নবীন আেছ  

  eiেবলা েন সািজেয় সািজ। 
 
১৮ াবণ ১৩১৭  
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১৪১ 

    মনেক, আমার কায়ােক,   
আিম   eেকবাের িমিলেয় িদেত  

    চাi e কােলা ছায়ােক।  
    oi আgেন jািলেয় িদেত,   
   oi সাগের তিলেয় িদেত,   
   oi চরেণ গিলেয় িদেত,   
      দিলেয় িদেত মায়ােক—  
     মনেক, আমার কায়ােক।  
  
   েযখােন যাi েসথায় eেক  

আসন জুেড় বসেত েদেখ  
লােজ মির, লo েগা হির  

      ei sিনিবড় ছায়ােক— 
    মনেক, আমার কায়ােক।  
   
  তুিম আমার anভােব  
  েকাথাo নািহ বাধা পােব,   
  পূণর্ eকা েদেব েদখা  
      সিরেয় িদেয় মায়ােক—  
      মনেক, আমার কায়ােক।  
 
 
১৯ াবণ ১৩১৭  

www.ebooksjagat.com

Kafi
Rectangle



রবীndনাথ ঠাkর 

 |  গীতাঞ্জিল 

 

 

162

১৪২   

যাবার িদেন ei কথািট  
   বেল েযন যাi—  

যা েদেখিছ যা েপেয়িছ  
  তুলনা তার নাi।  
   ei েজয্ািতঃসমুd- মােঝ  
   েয শতদল পd রােজ  
   তাির মধু পান কেরিছ  
       ধn আিম তাi—  
   যাবার িদেন ei কথািট  
    জািনেয় েযন যাi।  
  

িবশব্rেপর েখলাঘের  
    কতi েগেলম েখেল,   

aপrপেক েদেখ েগেলম  
    dিট নয়ন েমেল।  
      পরশ যাঁের যায় না করা  
   সকল েদেহ িদেলন ধরা।  
      eiখােন েশষ কেরন যিদ  
       েশষ কের িদন তাi—  
   যাবার েবলা ei কথািট  
       জািনেয় েযন যাi। 
 
২০ াবণ ১৩১৭  
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১৪৩   

আমার  নামটা িদেয় েঢেক রািখ যাের  
   মরেছ েস ei নােমর কারাগাের।  
     সকল ভুেল যতi িদবারািত  
     নামটাের oi আকাশপােন গাঁিথ,   
      ততi আমার নােমর anকাের  
     হারাi আমার সতয্ আপনাের।  
   

জেড়া কের ধূিলর ’পের ধূিল  
নামটাের েমার uচ্চ কের তুিল।  

     িছd পােছ হয় ের েকােনাখােন  
     িচt মম িবরাম নািহ মােন,   
     যতন কির যতi e িমথয্াের  
     ততi আিম হারাi আপনাের। 
 
২১ াবণ ১৩১৭  
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১৪৪ 

নামটা েযিদন ঘুচােব, নাথ,   
  বাঁচব েসিদন মুk হেয় —  

আপনগড়া sপন হেত  
  েতামার মেধয্ জনম লেয়।  
     েঢেক েতামার হােতর েলখা  
     কািট িনেজর নােমর েরখা,   
     কতিদন আর কাটেব জীবন  
      eমন ভীষণ আপদ বেয়।  
  

সবার সjা হরণ কের  
     আপনােক েস সাজােত চায়।  

সকল sরেক ছািপেয় িদেয়  
     আপনােক েস বাজােত চায়।  
      আমার e নাম যাক না চুেক,   
      েতামাির নাম েনব মুেখ,   
      সবার সেঙ্গ িমলব েসিদন  
    িবনা- নােমর পিরচেয়। 
 
২১ াবণ ১৩১৭  
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১৪৫   

জড়ােয় আেছ বাধা, ছাড়ােয় েযেত চাi,   
  ছাড়ােত েগেল বয্থা বােজ।  

মুিk চািহবাের েতামার কােছ যাi  
  চািহেত েগেল মির লােজ।  
      জািন েহ তুিম মম জীবেন ে য়তম,   
       eমন ধন আর নািহ েয েতামা- সম,   
      তবু যা ভাঙােচারা ঘেরেত আেছ েপারা  
       েফিলয়া িদেত পাির না েয।  
  

েতামাের আবিরয়া ধুলােত ঢােক িহয়া  
  মরণ আেন রািশ রািশ,   

আিম েয pাণ ভির তােদর ঘৃণা কির  
  তবুo তাi ভােলাবািস।  
      eতi আেছ বািক, জেমেছ eত ফাঁিক,   
      কত েয িবফলতা, কত েয ঢাকাঢািক,   
      আমার ভােলা তাi চািহেত যেব যাi  
      ভয় েয আেস মেনামােঝ। 
 
 
২২ াবণ ১৩১৭  
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১৪৬ 

েতামার দয়া যিদ  
  চািহেত নাo জািন  

তবুo দয়া কের  
  চরেণ িনেয়া টািন।  
     আিম যা গেড় তুেল  
     আরােম থািক ভুেল  
     sেখর uপাসনা  
      কির েগা ফেল ফুেল—  
  েস ধুলা- েখলাঘের  
  েরেখা না ঘৃণাভের,   
     জাগােয়া দয়া কের  
   বিh- েশল হািন।  

 
সতয্ মুেদ আেছ  

  িdধার মাঝখােন,   
তাহাের তুিম ছাড়া  

  ফুটােত েক বা জােন।  
     মৃতুয্ েভদ কির ‘  
     aমৃত পেড় ঝির ‘,   
     aতল দীনতার  
     শূn uেঠ ভির ‘  
  পতন- বয্থা মােঝ  

েচতনা আিস বােজ,   
  িবেরাধ েকালাহেল  
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   গভীর তব বাণী। 
 
২২ াবণ ১৩১৭   
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১৪৭ 

জীবেন যত পূজা  
  হল না সারা,   
জািন েহ জািন তাo  
  হয় িন হারা।  
েয ফুল না ফুিটেত  
ঝেরেছ ধরণীেত,   
েয নদী মrপেথ  
  হারােলা ধারা,   
জািন েহ জািন তাo  
  হয় িন হারা।  
 
জীবেন আেজা যাহা  
  রেয়েছ িপেছ,   
জািন েহ জািন তাo  
  হয় িন িমেছ।  
আমার aনাগত  
আমার aনাহত  
েতামার বীণা- তাের  
  বািজেছ তারা —  
জািন েহ জািন তাo  
  হয় িন হারা।  
 

২৩ াবণ ১৩১৭  
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১৪৮    

eকিট নমsাের, pভু,   
 eকিট নমsাের  

সকল েদহ লুিটেয় পড়ুক  
 েতামার e সংসাের।  
   

ঘন াবণ- েমেঘর মেতা  
রেসর ভাের নm নত  

   eকিট নমsাের, pভু,   
    eকিট নমsাের  
   সমs মন পিড়য়া থাk   
    তব ভবন- dাের।  
   

নানা sেরর আkল ধারা  
িমিলেয় িদেয় আtহারা  

   eকিট নমsাের, pভু,   
   eকিট নমsাের  
   সমs গান সমাp েহাক  
    নীরব পারাবাের।  
   

হংস েযমন মানসযাtী,   
েতমিন সারা িদবসরািt  

    eকিট নমsাের, pভু,   
   eকিট নমsাের  
    সমs pাণ uেড় চলুক  
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     মহামরণ- পাের। 
 
২৩ াবণ ১৩১৭   
 

[  iংেরিজ anবাদ পড়েত িkক কrন ]  
 
 
 

 
গীতাঞ্জিলর পাNিুলিপ েথেক 
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১৪৯   

জীবেন যা িচরিদন  
     রেয় েগেছ আভােস  

pভােতর আেলােক যা  
     েফােট নাi pকােশ,   

জীবেনর েশষ দােন  
জীবেনর েশষ গােন,   

      েহ েদবতা, তাi আিজ  
       িদব তব সকােশ,   
      pভােতর আেলােক যা  
       েফােট নাi pকােশ।  

 
কথা তাের েশষ কের  

    পাের নাi বাঁিধেত,   
গান তাের sর িদেয়  

    পাের নাi সািধেত।  
       কী িনভৃেত চুেপ চুেপ  
       েমাহন নবীনrেপ  
     িনিখল নয়ন হেত  
        ঢাকা িছল, সখা, েস।  
    pভােতর আেলােক েতা  
        েফােট নাi pকােশ।  
      

েমিছ তাহাের লেয়  
     েদেশ েদেশ িফিরয়া,   
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জীবেন যা ভাঙাগড়া  
     সিব তাের িঘিরয়া।  

সব ভােব সব কােজ  
আমার সবার মােঝ  

      শয়েন sপেন েথেক  
       তবু িছল eকা েস।  
      pভােতর আেলােক েতা  
       েফােট নাi pকােশ।  
      

কত িদন কত েলােক  
েচেয়িছল uহাের,   

বৃথা িফের েগেছ তারা  
  বািহেরর dয়াের।  
     আর েকহ বুিঝেব না,   
      েতামা- সােথ হেব েচনা  
     েসi আশা লেয় িছল  
       আপনাির আকােশ,   
      pভােতর আেলােক েতা  
        েফােট নাi pকােশ। 
 
২৪ াবণ ১৩১৭  
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১৫০ 

      েতামার সােথ িনতয্ িবেরাধ  
       আর সেহ না—  
      িদেন িদেন uঠেছ জেম  
       কতi েদনা।  
      সবাi েতামায় সভার েবেশ  
     pণাম কের েগল eেস,   
     মিলন বােস লুিকেয় েবড়াi  
     মান রেহ না।  
  

কী জানাব িচtেবদন,   
েবাবা হেয় েগেছ েয মন,   
েতামার কােছ েকােনা কথাi  

     আর কেহ না।  
     

িফরােয়া না eবার তাের  
     লo েগা aপমােনর পাের,   
     কেরা েতামার চরণতেল  
      িচর- েকনা।  
 
েবালপুর 
২৫ াবণ ১৩১৭ 
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১৫১   

েpেমর হােত ধরা েদব  
  তাi রেয়িছ বেস;   
aেনক েদির হেয় েগল,   
  েদাষী aেনক েদােষ।  
     িবিধিবধান- বাঁধনেডাের  
     ধরেত আেস, যাi েস সের,   
      তার লািগ যা শািs েনবার  
       েনব মেনর েতােষ।  
     েpেমর হােত ধরা েদব  
      তাi রেয়িছ বেস।  
  
েলােক আমায় িনnা কের,   
  িনnা েস নয় িমেছ,   
সকল িনnা মাথায় ধের  
  রব সবার নীেচ।  
     েশষ হেয় েয েগল েবলা,   
     ভাঙল েবচা- েকনার েমলা,   
      ডাকেত যারা eেসিছল  
       িফরল তারা েরােষ।  
      েpেমর হােত ধরা েদব  
      তাi রেয়িছ বেস। 
 
২৫ াবণ ১৩১৭  
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১৫২   

সংসােরেত আর- যাহারা  
    আমায় ভােলাবােস  

তারা আমায় ধের রােখ  
    েবঁেধ কিঠন পােশ।  
       েতামার েpম েয সবার বাড়া  
       তাi েতামাির নূতন ধারা,   
      বাঁধ নােকা, লুিকেয় থাক’  
       েছেড়i রাখ’ দােস।  
  

আর- সকেল, ভুিল পােছ  
    তাi রােখ না eকা।  

িদেনর পের কােট েয িদন,   
    েতামাির েনi েদখা।  
    েতামায় ডািক নাi বা ডািক,   
       যা খুিশ তাi িনেয় থািক;   
      েতামার খুিশ েচেয় আেছ  
       আমার খুিশর আেশ। 
 
i.আi. আর. েরলপেথ 
২৫ াবণ ১৩১৭  
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১৫৩ 

েpেমর দূতেক পাঠােব নাথ কেব।  
সকল dnd ঘুচেব আমার তেব।  
   আর- যাহারা আেস আমার ঘের  
   ভয় েদখােয় তারা শাসন কের,   
    dরn মন dয়ার িদেয় থােক,   
       হার মােন না, িফরােয় েদয় সেব।  
   
েস eেল সব আগল যােব ছুেট,   
েস eেল সব বাঁধন যােব টুেট,   
   ঘের তখন রাখেব েক আর ধের  
    তার ডােক েয সাড়া িদেতi হেব।  
   
  আেস যখন, eকলা আেস চেল,   
  গলায় তাহার ফুেলর মালা েদােল,   
      েসi মালােত বাঁধেব যখন েটেন  
     hদয় আমার নীরব হেয় রেব। 
 
েরলপেথ 
২৫ াবণ ১৩১৭  
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১৫৪ 

গান গাoয়ােল আমায় তুিম  
    কতi ছেল েয,   
কত sেখর েখলায়, কত  
    নয়নজেল েহ।  
       ধরা িদেয় দাo না ধরা,   
       eস কােছ, পালাo tরা,   
      পরান কর’ বয্থায় ভরা  
       পেল পেল েহ।  
      গান গাoয়ােল eমিন কের  
        কতi ছেল েয।  
 
কত তীb তাের, েতামার  
    বীণা সাজাo েয,   
শত িছd কের জীবন  
    বাঁিশ বাজাo েহ।  
       তব sেরর লীলােত েমার  
       জনম যিদ হেয়েছ েভার,   
       চুপ কিরেয় রােখা eবার  
       চরণতেল েহ,   
      গান গাoয়ােল িচরজীবন  
       কতi ছেল েয। 
 
েরলপেথ 
২৫ াবণ ১৩১৭  
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১৫৫ 

মেন কির eiখােন েশষ—  
      েকাথা বা হয় েশষ  
আবার েতামার সভা েথেক  
      আেস েয আেদশ।  
       নূতন গােন নূতন রােগ  
       নূতন কের hদয় জােগ,   
       sেরর পেথ েকাথা েয যাi  
        না পাi েস uেdশ।  
  
সnয্ােবলার েসানার আভায়  
      িমিলেয় িনেয় তান  
পূরবীেত েশষ কেরিছ  
      যখন আমার গান—  
       িনশীথ রােতর গভীর sের  
       আবার জীবন uেঠ পুের,   
       তখন আমার নয়েন আর  
        রয় না িনdােলশ। 
 
 
েরলপেথ 
২৫ াবণ ১৩১৭  
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১৫৬ 

েশেষর মেধয্ aেশষ আেছ,   
ei কথািট, মেন  

আজেক আমার গােনর েশেষ  
জাগেছ kেণ kেণ।  

       sর িগেয়েছ েথেম, তবু  
       থামেত েযন চায় না কভু,   
       নীরবতায় বাজেছ বীণা  
        িবনা pেয়াজেন।  
 
তাের যখন আঘাত লােগ,   
   বােজ যখন sের—  
সবার েচেয় বেড়া েয গান  
   েস রয় বhদূের।  
       সকল আলাপ েগেল েথেম  
       শাn বীণায় আেস েনেম,   
       সnয্া েযমন িদেনর েশেষ  
       বােজ গভীর sেন।  
 
কিলকাতা 
২৬ াবণ ১৩১৭  
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১৫৭   

িদবস যিদ সাঙ্গ হল, না যিদ গােহ পািখ,   
      kাn বায়ু না যিদ আর চেল—  
eবার তেব গভীর কের েফেলা েগা েমাের ঢািক  
    aিত িনিবড় ঘন িতিমরতেল  
    sপন িদেয় েগাপেন ধীের ধীের  
    েযমন কের েঢেকছ ধরণীের,   
    েযমন কের েঢেকছ তুিম মুিদয়া- পড়া আঁিখ,   
   েঢেকছ তুিম রােতর শতদেল।  
       
পােথয় যার ফুরােয় আেস পেথর মাঝখােন,   
   kিতর েরখা uেঠেছ যার ফুেট,   
বসনভূষা মিলন হল ধুলায় aপমােন  
   শকিত যার পিড়েত চায় টুেট—  
       ঢািকয়া িদক তাহার kতবয্থা  
       কrণাঘন গভীর েগাপনতা,   
       ঘুচােয় লাজ ফুটাo তাের নবীন uষাপােন  
    জুড়ােয় তাের আঁধারsধাজেল।  
 
 
কিলকাতা 
২৯ াবণ ১৩১৭ 
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পিরিশ  

গীতাঞ্জিল েথেক েয কয়িট গীত রবীndনাথ ঠাkেরর iংেরিজ gn “Song 
Offerings”- e িতিন anবাদ কের সংকলন কেরেছন েস কয়িট eখােন 
েদয়া হেলা। েরামান নmরgেলা iংেরিজ gn “Song Offerings”- e 
সংকলন নmরেক িনেদর্শ করেছ। েরামান নmেরর সােথ বাংলা gn 
“গীতাঞ্জিল”- e যত নmর গীেতর গদয্ anবাদ তা যুk করা হেলা। 
“গীতাঞ্জিলর গীত নmর”- e িলংক েদয়া আেছ, eখােন িkক করেলi মূল গীেত 
েফরত যাoয়া যােব। 
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III           

I know not how thou singest, my master! I ever listen in silent 
amazement. 
 
The light of thy music illumines the world. The life breath of thy 
music runs from sky to sky. The holy stream of thy music breaks 
through all stony obstacles and rushes on. 
 
My heart longs to join in thy song, but vainly struggles for a 
voice. I would speak, but speech breaks not into song, and I cry out 
baffled. Ah, thou hast made my heart captive in the endless meshes 
of thy music, my master! 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ২২] 

VI           

Pluck this little flower and take it, delay not! I fear lest it droop 
and drop into the dust. 
 
I may not find a place in thy garland, but honour it with a touch 
of pain from thy hand and pluck it. I fear lest the day end before I am 
aware, and the time of offering go by. 
 
Though its colour be not deep and its smell be faint, use this 
flower in thy service and pluck it while there is time. 
 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৮৭] 
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পিরিশ  

গীতাঞ্জিল েথেক েয কয়িট গীত রবীndনাথ ঠাkেরর iংেরিজ gn “Song 
Offerings”- e িতিন anবাদ কের সংকলন কেরেছন েস কয়িট eখােন 
েদয়া হেলা। েরামান নmরgেলা iংেরিজ gn “Song Offerings”- e 
সংকলন নmরেক িনেদর্শ করেছ। েরামান নmেরর সােথ বাংলা gn 
“গীতাঞ্জিল”- e যত নmর গীেতর গদয্ anবাদ তা যুk করা হেলা। 
“গীতাঞ্জিলর গীত নmর”- e িলংক েদয়া আেছ, eখােন িkক করেলi মূল গীেত 
েফরত যাoয়া যােব। 

 

II           

When thou commandest me to sing it seems that my heart 
would break with pride; and I look to thy face, and tears come to my 
eyes. 
 
All that is harsh and dissonant in my life melts into one sweet 
harmony—and my adoration spreads wings like a glad bird on its 
flight across the sea. 
 
I know thou takest pleasure in my singing. I know that only as a 
singer I come before thy presence. 
 
I touch by the edge of the far‐spreading wing of my song thy feet 
which I could never aspire to reach. 
 
Drunk with the joy of singing I forget myself and call thee friend 
who art my lord. 
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X           

Here is thy footstool and there rest thy feet where live the 
poorest, and lowliest, and lost. 
 
When I try to bow to thee, my obeisance cannot reach down to 
the depth where thy feet rest among the poorest, and lowliest, and 
lost. 
 
Pride can never approach to where thou walkest in the clothes of 
the humble among the poorest, and lowliest, and lost. 
 
My heart can never find its way to where thou keepest company 
with the companionless among the poorest, the lowliest, and the 
lost. 
 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১০৭] 
 
 
 

XI           

Leave this chanting and singing and telling of beads! Whom dost 
thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all 
shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee! 
 
He is there where the tiller is tilling the hard ground and where 
the pathmaker is breaking stones. He is with them in sun and in 
shower, and his garment is covered with dust. Put of thy holy mantle 
and even like him come down on the dusty soil! 
 
Deliverance? Where is this deliverance to be found? Our master 
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himself has joyfully taken upon him the bonds of creation; he is 
bound with us all for ever. 
 
Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and 
incense! What harm is there if thy clothes become tattered and 
stained? Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow. 
 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১১৯] 
 
 
 

XIII          

The song that I came to sing remains unsung to this day. 
 
I have spent my days in stringing and in unstringing my 
instrument. 
 
The time has not come true, the words have not been rightly set; 
only there is the agony of wishing in my heart. 
 
The blossom has not opened; only the wind is sighing by. 
 
I have not seen his face, nor have I listened to his voice; only I 
have heard his gentle footsteps from the road before my house. 
 
The livelong day has passed in spreading his seat on the floor; 
but the lamp has not been lit and I cannot ask him into my house. 
 
I live in the hope of meeting with him; but this meeting is not yet. 
 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৩৯] 

www.ebooksjagat.com

Kafi
Rectangle



রবীndনাথ ঠাkর 

 |  গীতাঞ্জিল 

 

 

186

XIV          

 
My desires are many and my cry is pitiful, but ever didst thou 
save me by hard refusals; and this strong mercy has been wrought 
into my life through and through. 
 
Day by day thou art making me worthy of the simple, great gifts 
that thou gavest to me unasked—this sky and the light, this body and 
the life and the mind—saving me from perils of overmuch desire. 
 
There are times when I languidly linger and times when I awaken 
and hurry in search of my goal; but cruelly thou hidest thyself from 
before me. 
 
Day by day thou art making me worthy of thy full acceptance by 
refusing me ever and anon, saving me from perils of weak, uncertain 
desire. 
 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ২] 
 
 

XV           

I am here to sing thee songs. In this hall of thine I have a corner 
seat. 
 
In thy world I have no work to do; my useless life can only break 
out in tunes without a purpose. 
 
When the hour strikes for thy silent worship at the dark temple 
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of midnight, command me, my master, to stand before thee to sing. 
 
When in the morning air the golden harp is tuned, honour me, 
commanding my presence.  
 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৩১] 
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XVI          

I have had my invitation to this world's festival, and thus my life 
has been blessed. My eyes have seen and my ears have heard. 
 
It was my part at this feast to play upon my instrument, and I 
have done all I could. 
 
Now, I ask, has the time come at last when I may go in and see 
thy face and offer thee my silent salutation? 

[  গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৪৪] 

 

XVII           

I am only waiting for love to give myself up at last into his hands. 
 
That is why it is so late and why I have been guilty of such omissions. 
 
They come with their laws and their codes to bind me fast; but I 
evade them ever, for I am only waiting for love to give myself up at 
last into his hands. 
 
People blame me and call me heedless; I doubt not they are right 
in their blame. 
 
The market day is over and work is all done for the busy. Those 
who came to call me in vain have gone back in anger. I am only 
waiting for love to give myself up at last into his hands. 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১৫১] 
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XVIII           

Clouds heap upon clouds and it darkens. Ah, love, why dost thou 
let me wait outside at the door all alone? 
 
In the busy moments of the noontide work I am with the crowd, 
but on this dark lonely day it is only for thee that I hope. 
 
If thou showest me not thy face, if thou leavest me wholly aside, 
I know not how I am to pass these long, rainy hours. 
 
I keep gazing on the far‐away gloom of the sky, and my heart 
wanders wailing with the restless wind. 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১৬] 

 

XIX          

If thou speakest not I will fill my heart with thy silence and 
endure it. I will keep still and wait like the night with starry vigil and 
its head bent low with patience. 
 
The morning will surely come, the darkness will vanish, and thy 
voice pour down in golden streams breaking through the sky. 
 
Then thy words will take wing in songs from every one of my 
birds' nests, and thy melodies will break forth in flowers in all my 
forest groves. 

 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৭১] 
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XXII         

In the deep shadows of the rainy July, with secret steps, thou 
walkest, silent as night, eluding all watchers. 
 
Today the morning has closed its eyes, heedless of the insistent 
calls of the loud east wind, and a thick veil has been drawn over the 
ever‐wakeful blue sky. 
 
The woodlands have hushed their songs, and doors are all shut at 
every house. Thou art the solitary wayfarer in this deserted street. 
 
Oh my only friend, my best beloved, the gates are open in my 
house—do not pass by like a dream. 

 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১৮] 

XXIII           

Art thou abroad on this stormy night on thy journey of love, my 
friend? The sky groans like one in despair. 
 
I have no sleep tonight. Ever and again I open my door and look 
out on the darkness, my friend! 
 
I can see nothing before me. I wonder where lies thy path! 
 
By what dim shore of the ink‐black river, by what far edge of the 
frowning forest, through what mazy depth of gloom art thou 
threading thy course to come to me, my friend? 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ২০] 
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XXIV           

If the day is done, if birds sing no more, if the wind has flagged 
tired, then draw the veil of darkness thick upon me, even as thou 
hast wrapt the earth with the coverlet of sleep and tenderly closed 
the petals of the drooping lotus at dusk. 
 
From the traveller, whose sack of provisions is empty before the 
voyage is ended, whose garment is torn and dustladen, whose 
strength is exhausted, remove shame and poverty, and renew his life 
like a flower under the cover of thy kindly night. 
 
 

 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১৫৭] 

 

XXVI           

He came and sat by my side but I woke not. What a cursed sleep 
it was, O miserable me! 
 
He came when the night was still; he had his harp in his hands, 
and my dreams became resonant with its melodies. 
 
Alas, why are my nights all thus lost? Ah, why do I ever miss his 
sight whose breath touches my sleep? 

 
 
 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৬১] 
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XXVII           

Light, oh where is the light? Kindle it with the burning fire of 
desire! 
 
There is the lamp but never a flicker of a flame—is such thy fate, 
my heart? Ah, death were better by far for thee! 
 
Misery knocks at thy door, and her message is that thy lord is 
wakeful, and he calls thee to the love‐tryst through the darkness of 
night. 
 
The sky is overcast with clouds and the rain is ceaseless. I know 
not what this is that stirs in me—I know not its meaning. 
 
A moment's flash of lightning drags down a deeper gloom on my 
sight, and my heart gropes for the path to where the music of the 
night calls me. 
 
Light, oh where is the light! Kindle it with the burning fire of 
desire! It thunders and the wind rushes screaming through the void. 
 
The night is black as a black stone. Let not the hours pass by in the 
dark. Kindle the lamp of love with thy life. 

 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১৭] 
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XXVIII         

Obstinate are the trammels, but my heart aches when I try to 
break them. 
 
Freedom is all I want, but to hope for it I feel ashamed. 
 
I am certain that priceless wealth is in thee, and that thou art my 
best friend, but I have not the heart to sweep away the tinsel that 
fills my room 
 
The shroud that covers me is a shroud of dust and death; I hate 
it, yet hug it in love. 
 
My debts are large, my failures great, my shame secret and 
heavy; yet when I come to ask for my good, I quake in fear lest my 
prayer be granted. 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১৪৫] 

XXIX           

He whom I enclose with my name is weeping in this dungeon. I 
am ever busy building this wall all around; and as this wall goes up 
into the sky day by day I lose sight of my true being in its dark 
shadow. 
 
I take pride in this great wall, and I plaster it with dust and sand 
lest a least hole should be left in this name; and for all the care I take 
I lose sight of my true being. 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১৪৩] 
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XXX           

I came out alone on my way to my tryst. But who is this that 
follows me in the silent dark? 
 
I move aside to avoid his presence but I escape him not. 
 
He makes the dust rise from the earth with his swagger; he adds 
his loud voice to every word that I utter. 
 
He is my own little self, my lord, he knows no shame; but I am 
ashamed to come to thy door in his company. 

 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১০৩] 

 

XXXII           

By all means they try to hold me secure who love me in this 
world. But it is otherwise with thy love which is greater than theirs, 
and thou keepest me free. 
 
Lest I forget them they never venture to leave me alone. But day 
passes by after day and thou art not seen. 
 
If I call not thee in my prayers, if I keep not thee in my heart, thy 
love for me still waits for my love. 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১৫২] 
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XXIII           

When it was day they came into my house and said, 'We shall 
only take the smallest room here.' 
 
They said, 'We shall help you in the worship of your God and 
humbly accept only our own share in his grace'; and then they took 
their seat in a corner and they sat quiet and meek. 
 
But in the darkness of night I find they break into my sacred 
shrine, strong and turbulent, and snatch with unholy greed the 
offerings from God's altar. 

 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৮০] 

XXXIV         

Let only that little be left of me whereby I may name thee my all. 
 
Let only that little be left of my will whereby I may feel thee on 
every side, and come to thee in everything, and offer to thee my love 
every moment. 
 
Let only that little be left of me whereby I may never hide thee. 
 
Let only that little of my fetters be left whereby I am bound with 
thy will, and thy purpose is carried out in my life—and that is the 
fetter of thy love. 

 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১৩৮] 
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XXXVII         

I thought that my voyage had come to its end at the last limit of 
my power,—that the path before me was closed, that provisions 
were exhausted and the time come to take shelter in a silent 
obscurity. 
 
But I find that thy will knows no end in me. And when old words 
die out on the tongue, new melodies break forth from the heart; and 
where the old tracks are lost, new country is revealed with its 
wonders. 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১২৪] 

 

XXXVIII        

That I want thee, only thee—let my heart repeat without end. All 
desires that distract me, day and night, are false and empty to the 
core. 
 
As the night keeps hidden in its gloom the petition for light, even 
thus in the depth of my unconsciousness rings the cry—'I want thee, 
only thee'. 
 
As the storm still seeks its end in peace when it strikes against 
peace with all its might, even thus my rebellion strikes against thy 
love and still its cry is—'I want thee, only thee'. 

 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৮৮] 
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XXXIX         

When the heart is hard and parched up, come upon me with a 
shower of mercy. 
 
When grace is lost from life, come with a burst of song. 
 
When tumultuous work raises its din on all sides shutting me out 
from beyond, come to me, my lord of silence, with thy peace and 
rest. 
 
When my beggarly heart sits crouched, shut up in a corner, break 
open the door, my king, and come with the ceremony of a king. 
 
When desire blinds the mind with delusion and dust, O thou holy 
one, thou wakeful, come with thy light and thy thunder. 
 

 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৫৮] 
 
 

XLII          

Early in the day it was whispered that we should sail in a boat, 
only thou and I, and never a soul in the world would know of this our 
pilgrimage to no country and to no end. 
 
In that shoreless ocean, at thy silently listening smile my songs 
would swell in melodies, free as waves, free from all bondage of 
words. 
 
Is the time not come yet? Are there works still to do? Lo, the 
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evening has come down upon the shore and in the fading light the 
seabirds come flying to their nests. 
 
Who knows when the chains will be off, and the boat, like the 
last glimmer of sunset, vanish into the night? 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৮৩] 
 
 

XLV          

Have you not heard his silent steps? He comes, comes, ever 
comes. 
 
Every moment and every age, every day and every night he 
comes, comes, ever comes. 
 
Many a song have I sung in many a mood of mind, but all their 
notes have always proclaimed, 'He comes, comes, ever comes.' 
 
In the fragrant days of sunny April through the forest path he 
comes, comes, ever comes. 
 
In the rainy gloom of July nights on the thundering chariot of 
clouds he comes, comes, ever comes. 
 
In sorrow after sorrow it is his steps that press upon my heart, 
and it is the golden touch of his feet that makes my joy to shine. 

 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৬২] 
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XLVI           

I know not from what distant time thou art ever coming nearer 
to meet me. Thy sun and stars can never keep thee hidden from me 
for aye. 
 
In many a morning and eve thy footsteps have been heard and 
thy messenger has come within my heart and called me in secret. 
 
I know not only why today my life is all astir, and a feeling of 
tremulous joy is passing through my heart. 
 
It is as if the time were come to wind up my work, and I feel in 
the air a faint smell of thy sweet presence. 
 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৩৪] 
 

XLIX           

You came down from your throne and stood at my cottage door. 
 
I was singing all alone in a corner, and the melody caught your 
ear. You came down and stood at my cottage door. 
 
Masters are many in your hall, and songs are sung there at all 
hours. But the simple carol of this novice struck at your love. One 
plaintive little strain mingled with the great music of the world, and 
with a flower for a prize you came down and stopped at my cottage 
door. 

 
[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৫৬] 
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LVI           

Thus it is that thy joy in me is so full. Thus it is that thou hast 
come down to me. O thou lord of all heavens, where would be thy 
love if I were not? 
 
Thou hast taken me as thy partner of all this wealth. In my heart 
is the endless play of thy delight. In my life thy will is ever taking 
shape. 
 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১২১] 
 
 
 
 

LVIII           

 
And for this, thou who art the King of kings hast decked thyself in 
beauty to captivate my heart. And for this thy love loses itself in the 
love of thy lover, and there art thou seen in the perfect union of two. 
Let all the strains of joy mingle in my last song—the joy that 
makes the earth flow over in the riotous excess of the grass, the joy 
that sets the twin brothers, life and death, dancing over the wide 
world, the joy that sweeps in with the tempest, shaking and waking 
all life with laughter, the joy that sits still with its tears on the open 
red lotus of pain, and the joy that throws everything it has upon the 
dust, and knows not a word. 
 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১৩৪] 
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LIX           

Yes, I know, this is nothing but thy love, O beloved of my heart— 
this golden light that dances upon the leaves, these idle clouds sailing 
across the sky, this passing breeze leaving its coolness upon my 
forehead. 
 
The morning light has flooded my eyes—this is thy message to 
my heart. Thy face is bent from above, thy eyes look down on my 
eyes, and my heart has touched thy feet. 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৩০] 

LXIII         

Thou hast made me known to friends whom I knew not. Thou 
hast given me seats in homes not my own. Thou hast brought the 
distant near and made a brother of the stranger. 
 
I am uneasy at heart when I have to leave my accustomed 
shelter; I forget that there abides the old in the new, and that there 
also thou abidest. 
 
Through birth and death, in this world or in others, wherever 
thou leadest me it is thou, the same, the one companion of my 
endless life who ever linkest my heart with bonds of joy to the 
unfamiliar. 
 
When one knows thee, then alien there is none, then no door is 
shut. Oh, grant me my prayer that I may never lose the bliss of the 
touch of the one in the play of many. 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৩] 



রবীndনাথ ঠাkর 

 |  গীতাঞ্জিল 

 

 

202

LXV          

What divine drink wouldst thou have, my God, from this 
overflowing cup of my life? 
 
My poet, is it thy delight to see thy creation through my eyes and 
to stand at the portals of my ears silently to listen to thine own 
eternal harmony? 
 
Thy world is weaving words in my mind and thy joy is adding 
music to them. Thou givest thyself to me in love and then feelest 
thine own entire sweetness in me. 
 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১০১] 

 

 

LXVI           

She who ever had remained in the depth of my being, in the 
twilight of gleams and of glimpses; she who never opened her veils in 
the morning light, will be my last gift to thee, my God, folded in my 
final song. 
 
Words have wooed yet failed to win her; persuasion has 
stretched to her its eager arms in vain. 
 
I have roamed from country to country keeping her in the core of 
my heart, and around her have risen and fallen the growth and decay 
of my life. 
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Over my thoughts and actions, my slumbers and dreams, she 
reigned yet dwelled alone and apart. 
 
Many a man knocked at my door and asked for her and turned 
away in despair. 
 
There was none in the world who ever saw her face to face, and 
she remained in her loneliness waiting for thy recognition. 

 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১৪৯] 

 

LVI           

Is it beyond thee to be glad with the gladness of this rhythm? to 
be tossed and lost and broken in the whirl of this fearful joy? 
 
All things rush on, they stop not, they look not behind, no power 
can hold them back, they rush on. 
 
Keeping steps with that restless, rapid music, seasons come 
dancing and pass away—colours, tunes, and perfumes pour in 
endless cascades in the abounding joy that scatters and gives up and 
dies every moment. 

 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৩৬] 
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LXXIV         

The day is no more, the shadow is upon the earth. It is time that I 
go to the stream to fill my pitcher. 
 
The evening air is eager with the sad music of the water. Ah, it  
calls me out into the dusk. In the lonely lane there is no passer‐by, 
the wind is up, the ripples are rampant in the river. 
 
I know not if I shall come back home. I know not whom I shall 
chance to meet. There at the fording in the little boat the unknown 
man plays upon his lute. 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ২৬] 

LXXVII         

I know thee as my God and stand apart—I do not know thee as 
my own and come closer. I know thee as my father and bow before 
thy feet—I do not grasp thy hand as my friend's. 
 
I stand not where thou comest down and ownest thyself as mine, 
there to clasp thee to my heart and take thee as my comrade. 
 
Thou art the Brother amongst my brothers, but I heed them not, 
I divide not my earnings with them, thus sharing my all with thee. 
 
In pleasure and in pain I stand not by the side of men, and thus 
stand by thee. I shrink to give up my life, and thus do not plunge into 
the great waters of life. 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৯২] 
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LXXIX         

If it is not my portion to meet thee in this life then let me ever 
feel that I have missed thy sight—let me not forget for a moment, let 
me carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my wakeful 
hours. 
 
As my days pass in the crowded market of this world and my 
hands grow full with the daily profits, let me ever feel that I have 
gained nothing—let me not forget for a moment, let me carry the 
pangs of this sorrow in my dreams and in my wakeful hours. 
 
When I sit by the roadside, tired and panting, when I spread my 
bed low in the dust, let me ever feel that the long journey is still 
before me—let me not forget a moment, let me carry the pangs of 
this sorrow in my dreams and in my wakeful hours. 
 
When my rooms have been decked out and the flutes sound and 
the laughter there is loud, let me ever feel that I have not invited 
thee to my house—let me not forget for a moment, let me carry the 
pangs of this sorrow in my dreams and in my wakeful hours. 
 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ২৪] 
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LXXXIII         

Mother, I shall weave a chain of pearls for thy neck with my tears 
of sorrow. 
 
The stars have wrought their anklets of light to deck thy feet, but 
mine will hang upon thy breast. 
 
Wealth and fame come from thee and it is for thee to give or to 
withhold them. But this my sorrow is absolutely mine own, and when 
I bring it to thee as my offering thou rewardest me with thy grace. 

 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১০] 

 

LXXXIV        

It is the pang of separation that spreads throughout the world 
and gives birth to shapes innumerable in the infinite sky. 
 
It is this sorrow of separation that gazes in silence all nights from 
star to star and becomes lyric among rustling leaves in rainy darkness 
of July. 
 
It is this overspreading pain that deepens into loves and desires, 
into sufferings and joy in human homes; and this it is that ever melts 
and flows in songs through my poet's heart. 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৪৩] 
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LXXXV         

When the warriors came out first from their master's hall, where 
had they hid their power? Where were their armour and their arms? 
 
They looked poor and helpless, and the arrows were showered 
upon them on the day they came out from their master's hall. 
 
When the warriors marched back again to their master's hall 
where did they hide their power? 
 
They had dropped the sword and dropped the bow and the 
arrow; peace was on their foreheads, and they had left the fruits of 
their life behind them on the day they marched back again to their 
master's hall. 
 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১২৩] 

XC           

On the day when death will knock at thy door what wilt thou 
offer to him? 
 
Oh, I will set before my guest the full vessel of my life—I will 
never let him go with empty hands. 
 
All the sweet vintage of all my autumn days and summer nights, 
all the earnings and gleanings of my busy life will I place before him 
at the close of my days when death will knock at my door. 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১১৪] 
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XCI          

O thou the last fulfilment of life, Death, my death, come and 
whisper to me! 
 
Day after day I have kept watch for thee; for thee have I borne 
the joys and pangs of life. 
 
All that I am, that I have, that I hope and all my love have ever 
flowed towards thee in depth of secrecy. One final glance from thine 
eyes and my life will be ever thine own. 
 
The flowers have been woven and the garland is ready for the 
bridegroom. After the wedding the bride shall leave her home and 
meet her lord alone in the solitude of night. 

 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১১৬] 
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XCVI           

When I go from hence let this be my parting word, that what I 
have seen is unsurpassable. 
 
I have tasted of the hidden honey of this lotus that expands on 
the ocean of light, and thus am I blessed—let this be my parting 
word. 
 
In this playhouse of infinite forms I have had my play and here 
have I caught sight of him that is formless. 
 
My whole body and my limbs have thrilled with his touch who is 
beyond touch; and if the end comes here, let it come—let this be my 
parting word. 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১৪২] 

XCVII           

When my play was with thee I never questioned who thou wert. I 
knew nor shyness nor fear, my life was boisterous. 
 
In the early morning thou wouldst call me from my sleep like my 
own comrade and lead me running from glade to glade. 
 
On those days I never cared to know the meaning of songs thou 
sangest to me. Only my voice took up the tunes, and my heart 
danced in their cadence. 
 
Now, when the playtime is over, what is this sudden sight that is 
come upon me? The world with eyes bent upon thy feet stands in 
awe with all its silent stars. 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ৬৮] 

www.ebooksjagat.com

Kafi
Rectangle



রবীndনাথ ঠাkর 

 |  গীতাঞ্জিল 

 

 

210

CIII          

In one salutation to thee, my God, let all my senses spread out 
and touch this world at thy feet. 
 
Like a rain‐cloud of July hung low with its burden of unshed 
showers let all my mind bend down at thy door in one salutation to 
thee. 
 
Let all my songs gather together their diverse strains into a single 
current and flow to a sea of silence in one salutation to thee. 
 
Like a flock of homesick cranes flying night and day back to their 
mountain nests let all my life take its voyage to its eternal home in 
one salutation to thee. 
 

[ গীতাঞ্জিলর গীত নmর: ১৪৮] 
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