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অপরাহ্নে এহ্নেছি জন্মবােহ্নরর আমন্ত্রহ্নে   

 

- যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয  

 

অযারে এরবছর জন্মফারযয আভন্ত্ররণ  

াাবষা মত।  

এরক এরক বদর ছভারয ুরেয ভঞ্জবয  

নভস্কায।  

ধযণী রববষাবছর ছকান্ক্ষরণ  

প্রস্তয আরন ফব  

ফু মুগ ফবেতপ্ত তযায রয এই ফয , 

এ ুরেয দান , 

ভানুরলয জন্মবদরন উ ৎগ গ কবযরফ আা কবয।  

ছই ফয , ভানুরলরয ুন্দরযয ছই নভস্কায  

আজজ এর ছভায ারত  

আভায জরন্ময এই াথ গক স্মযণ।  

নক্ষরে-খবচত ভাকার  

ছকাথা বক ছজযাবতিঃম্পরদয ভারঝ  

কখরনা বদরষরছ ছদখা এ দুর গব আশ্চম গ ম্মান।  
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অকম মার ছবভ্রাট  

 

- যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয  

 

রাঙর কাাঁবদষা ফরর ছাব বদরষ গরা , 

তুই ছকাথা রত এবর রয বাই পরা ? 

ছমবদন আভায ারথ ছতারয বদর জবু  

ছই বদন রত ছভায ভাথা-ছখা াঁাখুাঁব।  

পরা কর, বাররা বাই , আবভ মাই খ 'ছ, 

ছদবখ তুবভ কী আযারভ থাক ঘরয ফ 'ছ। 

পরাখানা টুরট ছগর , র্খানা তাই  

খুব রষ র থারক , ছকারনা কভ গ নাই।  

চালা ফরর , এ আদ আয ছকন যাখা , 

এরয আজ চারা করয ধযাইফ আখা।  

র্ফরর, রয পরা, আষ বাই ছধরষ--  

খাটুবন ছম বাররা বছর জ্বরুবনয ছচরষ।  
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অক্ষমতা  

 

- যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয  

 

এ ছমন ছয অববপ্ত ছপ্ররতয বাা — 

বরর যরষরছ  'ছ, শুধু ছদ নাই। 

এ ছকফর রৃদরষয দুফ গর দুযাা  

ারধয ফস্তুয ভারঝ করয চাই - চাই।  

দুটট চযরণরত ছফাঁরধ পুররয ঙৃ্খর  

ছকফর রথয ারন ছচরষ ফর থাকা!  

ভানফজীফন ছমন কবর বনষ্ফর — 

বফশ্ব ছমন বচেট , আবভ ছমন আাঁকা!  

বচযবদন ফুবুবক্ষত প্রাণুতান  

আভারয কবযরছ ছাই প্রবত রর রর , 

ভরেয আা শুধু বারযয ভতন  

আভারয ডুফারষ ছদষ জরেয তরর।  

ছকাথা ংারযয কারজ জাগ্রত রৃদষ!  

ছকাথা ছয া ছভায অবিভজ্জাভষ!  
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অক্ষমা  

 

- যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয  

 

ছমখারন এরবছ আবভ , আবভ ছথাকায, 

দবযদ্র ন্তান আবভ দীন ধযণীয।  

জন্মাফবধ মা ছরষবছ ুখদুিঃখবায  

ফু বাগয ফরর তাই কবযষাবছ বিয।  

অীভ ঐশ্বম গযাব নাই ছতায ারত , 

ছ যাভরা ফ গা জননী ভৃন্মষী।  

কররয ভুরখ অন্ন চাব ছজাগারত , 

াবয ছন কত ফায — 'কই অন্ন কই ' 

কাাঁরদ ছতায ন্তারনযা ম্লান শুষ্ক ভুখ।  

জাবন ভা ছগা , ছতায ারত অমূ্পণ গ ুখ — 

মা বকছু গবষা বদ ছবরঙ ছবরঙ মাষ , 

ফ-তারত াত ছদষ ভৃতুয ফ গবুক , 

ফ আা বভটাইরত াবয ছন াষ — 

তা ফরর বক ছছর মাফ ছতায তপ্ত ফুক!  
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অবোন  

 

- যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয  

 

জাবন বদন অফান রফ , 

জাবন তফ ুবকছু ফাবক যরফ।  

যজনীরত ঘুভাযা াবখ  

এক ুরয গাবরফ একাকী-  

ছম শুবনরফ, ছ যবরফ জাবগ  

ছ জাবনরফ, তাবয নীাযা 

স্বন খুাঁজজরছ ছই তাযা  

ছমথা প্রাণ রষরছ বফফাগী।  

বকছু রয করয মারফ চু  

ছাষাঘন স্বরনয রূ।  

ঝরয মারফ আকাকুুভ, 

তখন কূজনীন ঘুভ  

এক রফ যাজেয ারথ।  

ছম-গান স্বরন বনর ফাা  

তায ক্ষীণ গুঞ্জন-বালা  

ছল রফ ফ-ছল যারত।  
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অছিমান  

 

- যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয  

 

 

কারয বদফ ছদাল ফন্ধু , কারয বদফ ছদাল!  

ফথৃা কয আস্ফারন , ফথৃা কয ছযাল।  

মাযা শুধু ভরয বকন্তু নাব ছদষ প্রাণ , 

ছক কবু তাারদয করয বন ম্মান।  

মতই কাগরজ কাাঁবদ , মত বদই গাবর , 

কারাভুরখ র তত কররেয কাবর।  

ছম ছতাভারয অভান করয অবন গ  

তাবয কারছ তাবয 'রয ছতাভায নাবর!  

বনরজয বফচায মবদ নাই বনজারত , 

দাঘাত ছখরষ মবদ না ায বপযারত--  

তরফ ঘরয নতবরয চু করয থাক্ , 

াপ্তাবরক বদগ্বফবদরক ফাজা ছন ঢাক।  

একবদরক অব আয অফজ্ঞা অটর , 

অনয বদরক ভী আয শুধু অশ্রুজর। 
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আকালপ্রদীপ  

 

- যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয  

 

 

ছগাধূবররত নাভর আাঁধায , 

পুবযরষ ছগর ছফরা , 

ঘরযয ভারঝ াঙ্গ র  

ছচনা ভুরখয ছভরা ।  

দরূয তাকাষ রক্ষযাযা  

নষন ছররাছররা , 

এফায তরফ ঘরযয প্রদী  

ফাইরয বনরষ চররা ।  

বভরনযারত াক্ষী বছর মাযা  

আরজা জ্বরর আকার ছই তাযা ।  

াণ্ডু-আাঁধায বফদাষযারতয ছরল  

ছম তাকাত ববযজর ূনযতা-উরের  

ছই তাযকাই ছতভবন ছচরষই আরছ  

অস্তররারকয প্রান্তদ্বারযয কারছ ।  

অকাযরণ তাই এ প্রদী জ্বারাই আকা-ারন — 

ছমখান রত স্বপ্ন নারভ প্রারণ । 

  



 

https://pdffile.co.in/ 

আহ্নি আমার হৃদয় আহ্নি িহ্নর  

- যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয  

 

আরছ আভায রৃদষ আরছ বরয , 

এখন তুবভ মা খুব তাই করযা।  

এভবন মবদ বফযাজ ' অন্তরয  

ফাবয রত করই ছভায রযা।  

ফ বাায ছমথাষ অফান  

ছথাষ মবদ ূণ গ করযা প্রাণ , 

তাায রয ভরুরথয ভারঝ  

উরঠ ছযদ্র উঠুক খযতয।  

 

এই ছম ছখরা ছখরছ কত ছরর  

এই ছখরা ছতা আবভ বারফাব।  

এক বদরকরত বাা আাঁবখজরর , 

আরযক বদরক জাবগরষ ছতার ' াব। 

মখন বাবফ ফ ছখাষারাভ ফুজঝ  

গবীয করয াই তাারয খুাঁজজ , 

ছকাররয ছথরক মখন ছপর ' দরূয 

ফুরকয ভারঝ আফায তুরর ধয '। 

 

ছযরথ। ই.আই.আয.  

২১ আলাশ ১৩১৭  

 

কাফযগ্রন্থিঃ গীতাঞ্জবর 
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আজজ জন্মবােহ্নরর বক্ষ ভিদ কছর  

 

- যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয  

 

 

আজজ জন্মফারযয ফক্ষ ছবদ কবয  

বপ্রষভৃতুযবফরেরদয এররছ ংফাদ ; 

আন আগুরন ছাক দগ্ধ কবয বদর আনারয  

উটঠর প্রদীপ্ত রষ।  

াষােরফরায বারর অস্তূম গ ছদষ যাইষা  

যরতাজ্জর ভবভায টটকা , 

স্বণ গভষী করয ছদষ আন্ন যাজেয ভুখশ্রীরয , 

ছতভবন জ্বরন্ত বখা ভৃতুয যাইর ছভারয  

জীফরনয জশ্চভীভাষ। 

আররারক তাায ছদখা বদর  

অখন্ড জীফন , মার জন্মভৃতুয এক রষ আরছ ; 

ছ ভবভা উদ্ফাবযর মাায উজ্জ্বর অভযতা  

কৃণ বারগযয দদরনয বদরন বদরন ছযরখবছর ছঢরক।  
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আমার এই পথ-চাওয়াহ্নতই আনন্দ  

 

- যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয  

 

 

আভায এই থ-চাষারতই আনন্দ।  

ছখরর মাষ ছযদ্র ছাষা , ফল গা আর ফন্ত।।  

 

কাযা এই ভুখ বদরষ আর মাষ খফয বনরষ , 

খুব যই আন ভরন- ফাতা ফর ুভন্দ।  

াযাবদন আাঁবখ ছভরর দুষারয যফ একা , 

শুবখন ঠাৎ এরর তখবন াফ ছদখা।  

ততখন ক্ষরণ ক্ষরণ াব গাই আন-ভরন , 

ততখন যব যব ছবর আর ুগন্ধ।।  

 

আভায এই থ-চাষারতই আনন্দ।  

ছখরর মাষ ছযদ্র ছাষা , ফল গা আর ফন্ত।  

আভায এই থ-চাষারতই আনন্দ।  

 

 

যচনা: বরাইদ ১৭ দচে ১৩১৮  

গীতবফতান ূজা ৫৫৯ , বফশ্ববাযতী ১৩৮০ ং  ৃ২২০ ছথরক ংগৃীত।  

 

াঠান্তয:  

গীবতভাররয (যফীন্দ্র যচনাফরী , বফশ্ববাযতী ১৩৮৯ ং , খণ্ড ১১ ,  ৃ১৩৪) ঙ্জত ৭ এ 'আন-ভরন' বছর 'ভরন ভরন"। 
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আমার না-বা বােীর ঘন যাছমনীর মাহ্নে  

 

- যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয  

 

 

আভায না-ফরা ফাণীয ঘন মাবভনীয ভারঝ  

ছতাভায বাফনা তাযায ভতন ফারজ ॥  

বনবৃত ভরনয ফরনয ছাষাটট বঘরয  

না-ছদখা পুররয ছগান গন্ধ বপরয , 

আভায রুকাষ ছফদনা অঝযা অশ্রুনীরয--  

অশ্রুত ফা াঁব রৃদষগরন ফারজ ॥  

ক্ষরণ ক্ষরণ আবভ না ছজরন করযবছ দান  

ছতাভাষ আভায গান।  

যারনয াজজ াজাই ছখরায পুরর , 

জাবন না কখন বনরজ ছফরছ র তুরর--  

তুবভ অরখ আররারক নীযরফ দুষায খুরর  

প্রারণয য বদরষ মা ছভায কারজ ॥  



 

https://pdffile.co.in/ 

আমার মাহ্নে ভতামার ীা হহ্নব  

 

- যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয  

 

 

আভায ভারঝ ছতাভায রীরা রফ , 

তাই ছতা আবভ এরবছ এই বরফ।  

এই ঘরয ফ খুরর মারফ দ্বায , 

ঘুরচ মারফ কর অংকায , 

আনন্দভষ ছতাভায এ ংায  

আভায বকছু আয ফাবক না যরফ।  

 

ভরয বগরষ ফা াঁচফ আবভ , তরফ 

আভায ভারঝ ছতাভায রীরা রফ।  

ফ ফানা মারফ আভায ছথরভ  

বভরর বগরষ ছতাভাবয এক ছপ্ররভ , 

দুিঃখুরখয বফবচে জীফরন  

তুবভ ছাা আয বকছু না যরফ।  

 

 

 

৭ শ্রাফণ ১৩১৭  

কাফযগ্রন্থিঃ গীতাঞ্জবর  

যচনা ংখযািঃ ১৩০ 

 


