
তুমি মি কিবল ছমব? 

~ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বলাকা হতে সংগ্রহীে) 

 

েুমি মক ককবল ছমব শুধু পতে মলখা। 

ওই কে সুদরূ নীহামরকা 

োরা কতর আতছ মিড় 

আকাতের নীড়; 

ওই কে োরা মদনরাত্রি 

অতলা-হাতে চমলয়াতছ আধঁাতরর োিী 

গ্রহ োরা রমব 

েুমি মক োতদমর িতো সেয নও। 

হায় ছমব, েুমি শুধু ছমব। 

মচরচঞ্চতলর িাতে েুমি ককন োন্ত হতয় রও। 

পমথতকর সঙ্গ লও 

ওত া পথহীন। 

ককন রাত্রিমদন 

সকতলর িাতে কথতক সবা হতে আছ এে দতূর 

মিরোর মচর অন্তঃপুতর। 

এই ধূমল 

ধূসর অঞ্চল েুমল 

বায়ুিতর ধায় মদতক মদতক; 

ববোতখ কস মবধবার আিরণ খুমল 

েপমিনী ধরণীতর সাজায় ব মরতক; 

অতঙ্গ োর পিমলখা কদয় মলতখ 

বসতন্তর মিলন-উষায়, 

এই ধূমল এও সেয হায়; 

এই েৃণ 

মবতের চরণেতল লীন 

এরা কে অমির, োই এরা সেয সমব-- 

েুমি মির, েুমি ছমব, 

েুমি শুধু ছমব। 



একমদন এই পতথ চতলমছতল আিাতদর পাতে। 

বক্ষ েব দুমলে মনোতস; 

অতঙ্গ অতঙ্গ প্রাণ েব 

কে  াতন কে নাতচ 

রমচয়াতছ 

আপনার ছন্দ নব নব 

মবেোতল করতখ োল; 

কস কে আজ হল কে কাল। 

এ জীবতন 

আিার িুবতন 

কে সেয মছতল। 

কিার চতক্ষ এ মনমখতল 

মদতক মদতক েুমিই মলমখতল 

রূতপর েুমলকা ধমর রতসর িুরমে। 

কস-প্রিাতে েুমিই কো মছতল 

এ-মবতের বাণী িূমে িিেী। 

একসাতথ পতথ কেতে কেতে 

রজনীর আড়াতলতে 

েুমি ক তল থামি। 

োর পতর আমি 

কে দুঃতখ সুতখ 

রাত্রিমদন চতলমছ সম্মুতখ। 

চতলতছ কজায়ার-িােঁা আতলাতক আধঁাতর 

আকাে-পাথাতর; 

পতথর দুধাতর 

চতলতছ ফুতলর দল নীরব চরতণ 

বরতন বরতন; 

সহস্রধারায় কছাতে দুরন্ত জীবন-মনেিমরণী 

িরতণর বাজাতয় মকত্রিণী। 

অজানার সুতর 

চমলয়ামছ দরূ হতে দতূর-- 



কিতেমছ পতথর কপ্রতি। 

েুমি পথ হতে কনতি 

কেখাতন দাড়ঁাতল 

কসখাতনই আছ কথতি। 

এই েৃণ, এই ধূমল-- ওই োরা, ওই েেী-রমব 

সবার আড়াতল 

েুমি ছমব, েুমি শুধু ছমব। 

কী প্রলাপ কতহ কমব। 

েুমি ছমব? 

নতহ নতহ, নও শুধু ছমব। 

কক বতল রতয়ছ মির করখার বন্ধতন 

মনস্তব্ধ ক্রন্দতন। 

িমর িমর, কস আনন্দ কথতি কেে েমদ 

এই নদী 

হারাে েরঙ্গতব , 

এই কিঘ 

িুমছয়া কফমলে োর কসানার মলখন। 

কোিার মচকন 

মচকুতরর ছায়াখামন মবে হতে েমদ মিলাইে 

েতব 

একমদন কতব 

চঞ্চল পবতন লীলাময়ে 

িি ির-িুখর ছায়া িাধবী-বতনর 

হে িপতনর। 

কোিায় মক ম তয়মছনু িুতল। 

েুমি কে মনতয়ছ বাসা জীবতনর িূতল 

োই িুল। 

অনযিতন চমল পতথ, িুমল কন মক ফুল। 

িুমল কন মক োরা। 

েবুও োহারা 

প্রাতণর মনোসবায়ু কতর সুিধুর, 



িুতলর েূনযো-িাতে িমর কদয় সুর। 

িুতল থাকা নয় কস কো কিালা; 

মবস্মমৃের িতি ি বমস রতে কিার মদতয়ছ কে কদালা। 

নয়নসম্মুতখ েুমি নাই, 

নয়তনর িােখাতন মনতয়ছ কে ঠাইঁ; 

আত্রজ োই 

েযািতল েযািল েুমি, নীমলিায় নীল। 

আিার মনমখল 

কোিাতে কপতয়তছ োর অন্ততরর মিল। 

নামহ জামন, ককহ নামহ জাতন 

েব সুর বাতজ কিার  াতন; 

কমবর অন্ততর েুমি কমব, 

নও ছমব, নও ছমব, নও শুধু ছমব। 

কোিাতর কপতয়মছ ককান   প্রাতে, 

োর পতর হারাতয়মছ রাতে। 

োর পতর অন্ধকাতর অত াচতর কোিাতরই লমি। 

নও ছমব, নও েুমি ছমব। 

 


