
 
 



 

 

লালেনর গান 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ভূিমকা 

ভারতীয় uপমহােদেশর সবেচেয ় pভাবশালী আধ ািtক সাধকেদর মেধ  aন তম লালন শাহ 1774 সােল জngহণ 
কেরন। িতিন eকাধাের সাধক, গীিতকার, সুরকার o গায়ক। লালন ফিকর নােমo িতিন পিরিচত।  

লালন কুি য়ার কুমারখালী uপেজলার েছঁuিড়য়ােত eকিট আখড়া তির কেরন। েসখােন িতিন তঁার িশষ েদর িশkা িদেতন। 
1890 সােলর 17i aেkাবর লালন 116 বছর বয়েস কুি য়ার েছuিড়য়ােত িনজ আখড়ায় মৃতু বরণ কেরন। 
 
লালেনর গান 'লালন গীিত' নােম পিরিচত। aবশ  েকu েকu  'লালন সংগীত'o বেল থােকন। লালন শাহ pায় 2000 গান 
রচনা কেরেছন। েসi গানgেলা সাধকেদর কে  গীত হেয় ছিড়েয় পেড়। রবীndনাথ ঠাকুরo লালেনর গােন pভািবত 
হেয়িছেলন। বাংলােদেশর িবিভn a ল েথেক লালেনর pায় সহsািধক গান সংগৃহীত হেয়েছ। মুহmদ মনসুরuিdন িতন 
শতািধক লালন গীিত সংgহ কেরেছন যা তঁার হারামিণ gেn সংকিলত হেয়েছ। e ছাড়াo মনসুরuিdন সmািদত ‘লালন 
ফিকেরর গান’ eবং ‘লালন গীিতকা’ বidিটেত আরo aেনকgেলা লালন গীিত সংকিলত হেয়েছ। রবীndনাথ কুি য়ার 
কুমারখালী থানার িশলাiদহ aবsানকােল লালন শােহর কাছ েথেক 298িট গান সংgহ কের 20িট গান pবাসী পিtকায় 
pকাশ কেরিছেলন। 
 
বতমান pজেnর aেনেকi লালেনর গােন আgহ খঁুেজ পােcন। ফেল inারেনেট নানা সাiেট লালেনর গান pকািশত 
হেc। বলেত েগেল oেয়ব জগেত লালেনর গানgেলা eখনo ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ। লালেনর েবশ িকছু গান eকেt 
pকাশ করার লেk i ei pয়াস। 'বiেয়র েদাকান' pকািশত 'লালেনর গান' নােমর বiিটেত লালেনর েলখা েবশ িকছু গান 
sান েপেয়েছ। জনিpয় গানgেলার পাশাপািশ তুলনামূলক কম pচিলত িকছু গানo রেয়েছ। ei গানgেলা েবশ িকছু বi 
েথেক েনoয়া। বigেলা হেলা- লালন ফিকর : কিব o কাব , বাংলার বাuল o বাuল গান, লালন ফিকর : কিব o কাব , 
বাuল কিব লালন শাহ, লালন-গীিতকা, হারামিণ, লালন o তঁার গান, লালন-স ীত। 'লালেনর গান' বiিটেত েনoয়া 
গানgেলার বানানরীিতেত oয়ািকল আহমদ সmািদত 'লালন গীিত সমg বiিট aনুসরণ করা হেয়েছ। তাছাড়া গােনর 
কথাnর o শbগত ব াখ ার েkেto oয়ািকল আহমেদর ব াখ া gহণ করা হেয়েছ। তার pিত িবেশষ কৃতjতা। লালেনর 
গানgেলা inারেনেটর িবিভn সাiট েথেক সংgহ করা হেয়েছ। যারা আgহ িনেয় 'iuিনেকাড' ফেn লালেনর গান 
inারেনেট তুেলেছন তােদর pিত কৃতjতা।  
 
'লালেনর গান' বiিট পাঠকেদর লালেনর গানgেলা eকেt েপেত সহায়তা করেব। পাশাপািশ আিম িব াস কির, ei বi 
লালেনর গােন ei pজেnর েনিটেজনেদর আgহ আরo বািড়েয় তুলেব। 
 
 
eকরামুল হক শামীম 
ঢাকা 
12 েম, 2012 

 

 



 

aকুল পাড় েদেখ েমােদর লাগল ের ভয় 

aকুল পাড় েদেখ েমােদর লাগল ের ভয়। 
মািঝ েবটা বড় েঠটঁা, হাল েছেড় িদেয় 
                       বগল বাজায়।। 
uজান ভািট িতনিট নােল 
েদাম দমা েদাম েবদম কেল 
                       eক শb হয়। 
grর gr পবন gr েpম আনেn 
                       সঁাতার েখলায়।। 
সামেনেত aপার নদী 
পার হেয় যায় ছয় জন বাদী 
                       িকrপ লীলাময়। 
লালন বেল, ভাব জািনেয় ডুব িদেয় রt uঠায়।।  

————————- 

হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 47-48 
গানিটেত স ারী sবকিট িমিসং। 



 

aমর েভেব সার 

             aমর েভেব সার 
             িদন েগল আমার 
সার বst ধন eবার হলাম ের হারা।। 
             হাoয়া বn হেল 
             সব যােব িবফেল 
েদেখ েন লালস েগল না মারা।। 
gr যাের সদয় হয় e সংসাের 
েলােভ স  িদেয় েসi যােব েসের। 
aঘাটায় আজ মরণ আমাের 
             জানলাম না ের grর করণ িক ধারা।। 
মহেত কয় পূেব থাকেল সুকৃিত 
েদখেত নেত grর পেদ হয় রিত। 
েস পূণ  েমার থািকত যিদ 
             তেব িক ের হiতাম eমন পাসরা।। 
সমেয় ছািড়েয় জািনলাম eখন 
grর কৃপা নiেল বৃথা েস জীবন। 
িবনয় কের কয় aধীন লালন, 
             মন ের আর িক আিম eবার পাব িকনারা।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 122 



 

aেনক ভােগ র ফেল েস চঁাদ েকu েদিখেত পায় 

aেনক ভােগ র ফেল েস চঁাদ েকu েদিখেত পায়। 
aমাবেস  নাiের চঁােদ িd-দেল তার িকরণ uদয়।। 
           িবnু মােঝ িসnু-বাির 
           মাঝখােন তার sণিগির 
           aধর চঁােদর শূন পুরী 
                      েসিহ েতা িতল-pমাণ জায়গায়।। 
           েযথা ের েস চnd ভুবন 
           িদবারািtর নাi aেmষণ 
           েকািট চnd িজিন িকরণ 
                      িবজিল স াের সদায়।। 
           দরশেন dঃখ হের 
           পরশেন পরশ কের 
           eমিন েস চােnর মিহেম 
                      লালন ডুেব েডােব না তায়।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 205 
কথাnরঃ 
           aেনক ভােগ র ফেল চঁাদ েকu েদিখেত পায়। 
           aমাবস া েনi েস চঁােদ িdদেল তার বারাম uদয়।। 
                      েযথা ের েস চnd-ভুবন 
                      িদবারািt নাi আলাপন 
                      েকািট চnd িজিন িকরণ 
                                 িবজিল চ লা সদায়।। 
           িবnুনােল িসnু-বাির 
           মাঝখােন তার sণিগির 
           aধর চঁােদর sগপুরী 
                      েসিহ েতা িতিন pমাণ জায়গায়।। 
           দরশেন dঃখ হের 
           পরশেন েসানা কের 
           eমিন মিহমা েস চঁােদর 
                      লালন ডুেব েডােব না তায়।।  

বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 48 



 

aিnম কােলর কােল o িক হয় না জািন 

aিnম কােলর কােল o িক হয় না জািন । 
িক মায়া েঘাের কাটালাম হাের িদনমিণ।। 
            eেনিছলাম, বেস েখলাম, 
            uপাজন কi কিরলাম, 
            িবকেশর েবলা 
            খাটেব না েভলা 
                        eেলা বািন।। 
            েজেন েন েসানা েফেল 
            মন মজালাম রা   িপতেল, 
            e লােজর কথা 
            বিলব েকাথা 
                        আর eখিন।। 
            ঠেক েগলাম কােজ কােজ, 
            িঘিরল তনু প ােশ 
            লালন বেল মন 
            িক হেব eখন 
                        বl  ের িন।। 

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ 195 
রবীnd-সদেন রিkত খাতার a d বানােন িলিখত গানgেলা সনৎকুমার িমt uk gেn সmাদনা কের pকাশ কেরেছন। 
েকান েকান েkেt বানান eতi a d েয, তার পােঠাdার করা drহ কাজ। 
গানিটর চরণ-িবন ােস aিভনবt আেছ। েছাট-বড় চরণ o an িমল িদেয় নােচর ভি o ছn আনা হেয়েছ। ‘িঘিরল তনু 
প ােশ’ পঙিk েথেক aনুিমত হয়, লালেনর বয়স যখন প াশ বছর, তখন গানিট রিচত হয়। eিট েpৗঢ়েt pেবেশর 
বয়স। “aিnম কােলর কােল o িক হয় না জািন ।” সূচনা-পঙিkেতo eকi iি ত আেছ। e সময় লালেনর েচতনায় o 
মেনর পিরপkতা eেসেছ। oয়ািকল আহমদঃ লালন গীিত সমg, পৃ. 42। 



 

আয় েক যািব oপাের 

আয় েক যািব oপাের। 
দয়াল চঁাদ েমার িদেc েখয়া 
            aপার সাগের।। 
েয িদেব েস নােমর েদাহাi 
তাের দয়া করেবন েগঁাসাi 
eমন দয়াল আর েকহ নাi 
            ভেবর মাঝাের।। 
পার কর জগৎ েবিড় 
েনয় না পােরর কিড় 
েসের সুের মেনর েদিড় 
            ভার েদনা তাের।। 
িদেয় ঐ ীচরেণ ভার 
কত aধম হল পার 
িসরাজ সঁাi কয়, লালন েতামার 
            িবগার যায় না ের।।  

————————- 

মিতলাল দাস, ‘লালন ফিকেরর গান’, লালন sারকgn, পৃ. 40; 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 38 



 

আেগ জান না o মনুরায় 

আেগ জান না o মনুরায়, - 
           বািজ হািরেল তখন 
           লjায় মরণ 
েশেষ আর িমেছ কািnেল িক হয়।। 
           েখল মন েখলাr 
           ভািবেয় ীgr 
সামাল সামাল বািজ সামাল সবদায়।।  

e েদেশের জুেয়াচুির েখলা 
েটাটকা েমের ফটকায় েফেল ের মনেভালা। 
           তাiেত রিল বাের 
           েখিলস খুব hিসয়াের 
নয়েন নয়েন বািnয়া সদায়।।  

েচােরর সে  নািহ খােট ধম ছাড়া 
হােতর ast কভু কিরস েন হাতছাড়া। 
           রাগ ast ধের 
           d  দমন কের 
sেদেশেত গমন করের তরায়।।  

েচায়ািন বািnেয় েখেল েয জন 
কাহার েয সাধ  েসo aে  েদয় হানা। 
            ফিকর লালন বেল আিম 
            িতন েতর না জািন 
বািজ েমের যাoয়া ভার হল আমায়।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 123-24 



 

আমাের িক রাখেবন gr চরণদাসী 

আমাের িক রাখেবন gr চরণদাসী? 
iতরপনা কায আমার aহিনিশ।। 
             জঠর যntণা েপেয় 
             eলাম েয করার িদেয় 
             রiলাম তা সব ভুিলেয় 
                          ভেব আিস।। 
             িচনলাম না েস gr িক ধন 
             জানলাম না তার েসবা সাধন 
             ঘুরেত বুিঝ হল ের মন 
             েচারািশ।। 
             gr যার থােক সদায় 
             শমন বেল তার িকেসর ভয় 
             লালন বেল, মন তুi আমার 
             করিল dিষ।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 122-23 
বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 257 



 

আজব রং ফিকির সাধা েসাহািগনী সঁাi 

আজব রং ফিকির সাধা েসাহািগনী সঁাi। 
o তার চুিপসাির ফিকির েভক েক বুিঝেব রাi।। 
             সবেকশী মুেখ দািড় 
             চরেণ তার চুিড় শািড় 
             েকাথা হেত eল িসিড় 
                          জানেত uিচত চাi।। 
             ফিকির েগােরর মাঝার 
             েদখ েহ কিরয়া িবচার 
             o েস সাধা েসাহাগী সবার 
                          আধ ঘর নেত পাi।। 
             সাধা েসাহািগনীর ভােব 
             pকৃিত হiেত হেব 
             সঁাi লালন কয়, মন পািব তেব 
                          ভাব সমুেd থাi।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 140-41 
লালন-গীিতকা, পৃ. 305-06 



 

আমার মন েববাগী েঘাড়া 

আমার মন েববাগী েঘাড়া 
          বাগ েফরােত পািরেন িদবারােত। 
মুরিশদ আমার বেুটর দানা 
          খায় না েঘাড়া েকানমেত।। 
িবসিমlায় িদেল লাগাম 
eকশ’ িtশ তাহার পালান 
হািদস মেত কশিন কেস 
          চড়লাম েঘাড়ায় েসায়ার হেত।। 
িবসিমlায় িকmু ভাির 
নামাজ েরাজা তাহার িসঁিড় 
খায় রােত িদন পঁাচ আিড় 
          িছঁড়ল দড়া আচিmেত।। 
লালন সঁাi কয় রেয় সেয় 
কত েঘাড়া েসায়ারী যােc েবেয় 
পার যাব িক আিছ বেস 
          ধু আমার েকাড়া হােত।।  

————————- 

লালন-স ীত, পৃ. 210 



 

আিম বিল েতাের মন, grর চরণ কর ের ভজন 

আিম বিল েতাের মন, grর চরণ কর ের ভজন। 
grর চরণ পরম রতন কর ের সাধন।। 
            মায়ােত মt হেল 
            grর চরণ না িচিনেল 
            সত  পথ হারাiেল 
                        সব েখায়ােল gr-বst ধন।। 
            িtপীেনর িtধাের 
            মীনrেপ gr িবরাজ কের 
            েকমন কের ধরেব তাের 
                        মনের aবুঝ মন।। 
            মহেতর স  ধেরা 
            কােমর ঘের কপাট মােরা 
            ফিকর লালন বেল, েকােলর েঘাের 
                        হারািল ের পরশ রতন।। 

————————- 
হারামিণ, 8ম খ , পৃ. 7 
 



 

আিম জn-dঃখী কপাল-েপাড়া 

আিম জn-dঃখী কপাল-েপাড়া 
             gr আিম eকজনা। 
আমার বd  হাল তুিম েদখেল না।। 
িশ কােল মiরা েগেছ মা 
গভ থুiয়া িপতা ম’ল 
             তাের েদখলাম না। 
েক করেব েসi লালন পালন 
             েক করেব সাntনা।। 
িগেয়িছলাম ভেবর বাজাের 
ছয় েচারা চুির কের  
             gr বঁােধ আমাের। 
তাi িসরাজ সঁাi খালাস পাiল 
             লালেনের িদল েজলখানা।। 

————————- 
লালন o তঁার গান, পৃ. 81 
 



 

আিম চরণ পাব েকানিদেন 

আিম চরণ পাব েকানিদেন। 
আিম ঘােট ঘােট পেথ পেথ 
             কঁাদিছ েতামার জেন ।। 
gr আমার দয়াল ভাির 
করেলন আমায় বনচারী 
gr দীেনর aধম করেল 
             হােত িদেয় িশেঙ।। 
চরণ পাবার আেশ gr 
িফির েতামার দােসর দাসী (মন ের), 
gr দীেনর aধম করেল 
             হােত িদেয় িশেঙ।। 

————————- 
যতীndনাথ েসনgp, ‘পlীস ীেত ভk কিব ফিকর লালন সা’, pবাসী, চt 1331 
 



 

আlা বল মন ের পাখী 

আlা বল মন ের পাখী। 
ভেব েকu কােরা নয় ের dখী।। 
ভুল নাের ভব াn কােজ 
আেখের eসব কা  িমেছ 
মন ের, আসেত eকা েযেত eকা 
           e ভব পীিরেতর ফল আেছ িক।। 
হাoয়া বn হেল িকছুi নাi 
বািড়র বািহর কের সবাi 
মন ের, েকবা আপন, পর েক তখন 
           েদেখ েন েখেদ ঝরেছ আঁিখ।। 
েগােরর িকনাের যখন লেয় যায় 
কঁািদেয় সবাi জীবন ছাড়েত হয় 
ফিকর লালন বেল, কােরা েগাের 
           েকu েতা যায় না, থাকেত হয় eকাকী।।  

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 72 



 

আর িক eমন জনম, বসেবা সাধুর েমেল 

আর িক eমন জনম, বসেবা সাধুর েমেল। 
েহলায় েহলায় িদন বেয় যায় িঘের eল কােল।। 
            মানব দেলেত আসায় 
            কত েদব-েদবতা বাি ত হয়; 
            েহন জনম দীন দয়াময় 
                         িদেছ েকান ফেল।। 
            কত কত লk জিম 
            মণ কেরেছ তুিম; 
            মানব কুেল মন ের তুিম 
                          eেস িক কিরেল।। 
            ভুল না ের মন রসনা 
            সুমেঝ কর েবচােকনা; 
            লালন বেল, কুল পাবা না 
                          eবার ঠেক েগেল।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 197 



 

আর িক বসেবা eমন সাধ বাজাের 

আর িক বসেবা eমন সাধ বাজাের। 
জািন েকান সময় িক দশা হয় আমাের।।  

সাধুর বাজার আনnময় 
েযমন aমাবস ায় পূণ চnd uদয়। 
              ভিk নয়ন যার, 
              েস চঁাদ দৃ  হয় তার, 
ভব-বnন jালা যাiয় েগা দূের।।  

েদেবর dঃসাধ  পেদ েস 
সাধু নাম যার সেত  ভােস। 
              পিতত পাবনী 
              গ া জননী, 
সাধুর চরণ েসo েতা বা া কের।। 
দােসর দাস oের দােসর েযাগ  নয়,  

িক ভােগ  েত eলাম ei সাধু-সভায় 
              (ফিকর) লালন কয়, 
              আমার ভিkশূন  কায়, 
আবার বুিঝ পিড় কদাচাের।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 1152 



 

আিম েকান সাধেন তাের পাi 

আিম েকান সাধেন তাের পাi। 
আমার জীবেনর জীবন সঁাi।। 
             সািধেল িসিdর ঘের 
             েনিছ েসo পায় না তাের; 
             সাধু েয ব িk 
             েপেল েয মুিk 
o েক যােব aমিন িন ের ভাi।। 
             শাk শব  বরাগ  ভাব 
             তােত যিদ হয় চরণ লাভ; 
             তেব দয়াময় 
             েকন সবদায় 
িবিধ বেল dিষেব তাi।। 
             েগল না ের মেনর াn 
             েপেলন না েস ভােবর an; 
             কয় মূঢ লালন 
             ভেব eেস মন 
িক কিরেত oের িক কের যাi।।  

————————- 
 
মুহmদ মনসুরudীন, ‘পlীগীিত সংgহ’, ভারতবষ, ফাlgন 1330 
 



 

আিম েকান সাধেন তাের পাi 

আিম েকান সাধেন তাের পাi। 
আমার জীবেনর জীবন সঁাi।। 
             সািধেল িসিdর ঘের 
             েনিছ েসo পায় না তাের; 
             সাধু েয ব িk 
             েপেল েয মুিk 
o েক যােব aমিন িন ের ভাi।। 
             শাk শব  বরাগ  ভাব 
             তােত যিদ হয় চরণ লাভ; 
             তেব দয়াময় 
             েকন সবদায় 
িবিধ বেল dিষেব তাi।। 
             েগল না ের মেনর াn 
             েপেলন না েস ভােবর an; 
             কয় মূঢ লালন 
             ভেব eেস মন 
িক কিরেত oের িক কের যাi।।  

————————- 
 
মুহmদ মনসুরudীন, ‘পlীগীিত সংgহ’, ভারতবষ, ফাlgন 1330 
 



 

আিম িক েদাষ িদব কাের ের 

আিম িক েদাষ িদব কাের ের। 
আপন মেনর েদােষ পেlম েফের ের।। 
             সুবুিd সুsভাব েগল, 
             কােকর sভাব মেন হল, 
             েত িজেয় aমৃত ফল- 
                         মাকাল ফেল মন ভিজল ের।। 
             েয আশায় e ভেব আসা, 
             ভাি ল ের আশার বাসা, 
             ঘিটল ের িক dদশা, 
                          ঠাকুর গািড়েত বানর হল ের।। 
             grবst িচনিল েন মন, 
             aসমেয় িক করিব তখন, 
             িবনয় কের বলেছ লালন, 
             যেjর ঘৃত কুtায় েখল ের।।  

————————- 
 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 198 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 31-32 
 



 

আিম িক তাi জানেল সাধন িসিd হয় 

আিম িক তাi জানেল সাধন িসিd হয়। 
আিম কথার aথ ভািব,আিম েতা েস আিম নয়।। 
           aনn শহের বাজাের 
           আিম আিম শb কের 
           আমার আিম িচনেত নাের, 
                      েবদ পিড় পাগেলর pায়।। 
           মনসুর হlাজ ফিকর েস েতা 
           বেলিছল আিম সত  
           সi হল সঁাiর আiন মত, 
                      সবাi িক জানেত পাi।। 
           কমেব জেন বা জেন আlা 
           সঁাiর hকুম আিম েহlা 
           লালন েতমিন েকেটা েমাlা, 
                      েভদ না বুেঝ েগাল বাধায়।।  

————————- 
 
বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 307 
 



 

আমার হয় না ের েস মেনর মত মন 

আমার হয় না ের েস মেনর মত মন। 
আিম জানেবা িক েস রােগর কারণ।। 
             পেড় িরপু iিndেয়র েভােল 
              মন েবড়ায় ের ডােল আেল 
              eবার d মেন eক মন হেল  
                            eড়াi শমন।। 
              রিসক ভk যারা 
              মেন মেন িমশােলা তারা 
              eবার শাসন কের িতনিট ধারা 
                            েপল রতন।। 
              িকেস হেব নািগনী বস 
              সাধেবা কেব aমৃত-রস 
              দরেবশ িসরাজ সঁাi কয়, িবেষেত নাশ 
                            হিল লালন।।  

————————- 
 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 258; 
বাংলা বাuল o গান, পৃ. 110 
হারামিন 2য় খ , পৃ. 21 
মনসুর uিdেনর ‘হারামিন’ 2য় খে  গানিট স িলত রেয়েছ। eেত সামান  কথাnর আেছ। 
ধুয়ার িdতীয় চরণঃ আিম সাধেবা কেব েসi রােগর কারণ। 
anরার pথম চরণঃ পেড় িরপু iেndর জােল। 
আেভােগর pথম চরণঃ কেব হেব নািগনী বশ। 
ভিনতায় ‘দরেবশ’ শb ei; ছেnর খািতের চরণিট “িসরাজ সঁাi কয়, িবেষেত নাশ” হoয়াi সংগত। -oয়ািকল আহেমদ, 
লালন গীিত সমg, পৃ. 53 
 



 

আমার মেন ের েবাঝাi িকেস 

আমার মেন ের েবাঝাi িকেস। 
            ভব-যাতনা আমার 
            jান-চkু আnার 
িঘরল ের েযন রাhেত eেস।।  

েয আশােত আমার ভেব আসা হল, 
aসার ভািবেয় জn ফুরাiল; 
            পূেব েয সুকৃিত িছল 
            েপলাম েসিহ ফল, 
না জািন িক আর হেব ের েশেষ।। 
আিম gেন আিন েদয়া, হেয় যায় ের কুেয়া 
আমার হল েতমিন সকল কম ভুেয়া 
           কাের বলব eসব কথা 
           েক ঘুচােব ব থা, 
মন আgেন মন দg হেতেছ।। 
e ভুবেন িবিধ বড় বল ধের 
কমফঁােস েবেn মািরল আমাের; 
           েকেn লালন ফিকর সদায় 
           িদেছ grর েদাহাi 
আর েযন আিস েন eমন েদেশ।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 157 
পা ুিলিপেত ধুয়ার েp dিট চরণ আেছ, যা pিkp বেল pিতভাত হয়। মূেলর aেথর সােথ eর েযাগসূt েনi; eজন  মূল 
পােঠ তা uেlখ করা হয় িন। চরণ dিট erপঃ  

েযমন বেন আgন লােগ সবাi তাহা েদেখ। 
মন আgন েক েদেখ মন েকাটা েফেস।।  

স ারীর শb চয়ন o an িমল trিটপূণ। তেব pিkp aংশ বাদ িদেল গােনর সুর-কাঠােমােত সমতা লk  করা যায়। – 
oয়ািকল আহেমদ, লালন গীিত সমg, পৃ. 52 



 

আমার মেনর বাসনা পূণ হল না 

আমার মেনর বাসনা পূণ হল না।। 
        বা া িছল যুেগাল পেদ  
        সাধ িমটােবা ঐ পদ েসেধ 
        িবিধ িবমুখ হল তােত 
                 িদল সংসার যাতনা।। 
        িবিধ হয় সংসােরর রাজা 
        আমায় কের রাখেলন pজা 
        কর না িদেল েদয় েগা সাজা 
                 কােরা েদাহাi মােন না।। 
        পেড় েদলাম িবিধর বােম 
        ভুল হল েমাের মূল সাধেন 
        লালন বেল e তুফােন 
        মুরিশদ ঘুচাo যntণা।।  

————————- 
 
বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 314 
 



 

আমার মন ের, িদন থািকেত িচেন 

আমার মন ের, িদন থািকেত িচেন 
আপন েদেহর মানুষ ধর। 
আেগ মন মানুষ ধর 
            ঐ আপন সারা সােরা।। 
আেছ সত  মানুষ বতমান 
ন  দরজায় েপেত ফঁাদ 
            দেমর পর bhাে র খবর।। 
েদহ েকবা uঠায়, েকবা জাগায়, 
েক িবdা যায়, েক কথা কয়, 
আবার কার বা েদহ েক চালায় 
            কাের িনেয় চল।। 
তাi লালন দরেবেশ বেল, 
িকনু ের বাপ, আয় সকােল 
ei মানব জনম যায় েগা িবফেল 
            বেস বা িক কর।।  

————————- 
 
হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 12 
গানিটর sবক িবন াস o ছn-রীিতেত শিথল  আেছ। লালেনর গােনর আঁটসঁাট বঁাধন eখােন রিkত হয় িন। আেভােগর 
“িকনু ের বাপ, আয় সকােল” চরণিট apাসি ক বেল মেন হয়। eসব মনসুর udীন েকান ব াখ া েদন িন। -oয়ািকল 
আহেমদ, লালন গীিত সমg, পৃ. 51 
 



 

আমার মন ের, তুi হiিল েকন েপেরসান 

আমার মন ের, তুi হiিল েকন েপেরসান। 
aসমেয় কৃিষ কের জিমেন ডাকাiিল বান।। 
            আবার ভাd মােস লা ল চেষ 
            হাপুর hপুর বীজ বুিনেল 
            েজায়ার eেস েনয় ভাসাiয়া, 
                       িকেস ের েতার ফলেব ধান।। 
            আবার আি ন মােস েজায়ার আiল, 
            তাiেত জিমন ভােলা হiল; 
            কািতক মােস রিসক িচেন, 
                        লালন কয়, তাi ের িচেন েবান ধান।।  

————————- 
 
হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 16 
গানিট পূণা  নয়। eখােন eকিট sবক েলাপ েপেয়েছ। an িমেলo trিট পিরলিkত হয়। -oয়ািকল আহেমদ, লালন গীিত 
সমg, পৃ. 51 
 



 

আমার মন যাের চায়, তাের িক েকাথায় পাi 

আমার মন যাের চায়, তাের িক েকাথায় পাi, 
             o মেনের িক িদেয় বুঝাi। 
েদখা পাiেল চেল যাiতাম ের- 
             যাiতাম dিনয়ার বালাi।। 
িছলাম জননীর েকােল 
ভজন ভিজব বেল 
িশ কােল িরপু eেস 
             ফঁািস েদয় গেল। 
আিম মায়ার বেশ সবনােশ 
             বাজাi েদাজেখর সানাi।। 
o gr, েতামার নােমর an নাi 
আিম েকান নামিট ধাi; 
েতামার নােমর মূল aথ 
             আিম নেত চাi। 
আিম চার বৎসর চার েদেশ ঘুiরা ের 
             তাi লালন বেল েতামাের না পাi।।  

————————- 

হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 38 



 

আমার মন-েচারাের েকাথা পাi 

আমার মন-েচারাের েকাথা পাi। 
েকাথা যাi মন আজ িকেস বুঝাi।। 
           িন লে  িছলাম ঘের 
           িকবা rপ নয়েন েহের, 
মন েতা আমার ধয নাi।। 
           o েস চঁাদ বেট িক েগৗর েদেখ 
           হলাম েবহসঁ েথেক েথেক 
আমার মেন পেড় তাi।। 
           িবষম েরােগ আমায় দংিশেল 
           িবষ uিঠল েবঘ মূেল 
           েস িবষ গঁাটির করা, 
           না যায় হরা 
িক কিরেব কিবরাজ েগঁাসাi।। 
           মন বুঝ ধন িদেত পাের 
           েক আেছ ei ভাব-নগের 
           কার কােছ ei মন জুড়াi। 
           যিদ gr দয়াময় 
           ei aনল িনভায়, 
aধীর লালন বেল, তার িক বল uপায়।।  

————————- 

সনৎকুমার িমt সmািদত, বাuল, লালন o রবীndনাথ, কলকাতা, 1995, পৃ. 105 



 

আমার ঠাহর নাi েগা মন-েবপারী 

আমার ঠাহর নাi েগা মন-েবপারী। 
eবার িtধারায় বুিঝ েদােব আমার তরী।। 
         েযমন দঁািড়-মাlা েবয়াড়া 
         েতমিন মািঝ িদশাহারা, 
         েকান িদেক েয বায় তাহারা- 
আমার পািড় েদoয়া কিঠন হেলা ভাির।। 
         eকিট নদীর িতনিট ধারা 
         েসi নদীেত নাi কূল-িকনারা; 
         েসথা েবেগ তুফান বয় 
         েদেখ লােগ ভয় 
িডিঙ বঁাচাবার uপায় িক কির।। 
         েকাথা েহ দয়াল (আমাির) 
         আপিন eেস হo কা াির; 
         েতামায় sরণ কির 
         ভাসাi তরী। 
লালন কয়, েযন িবপােক না পিড়।।  

————————- 

বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 92 



 

আমার ঘেরর চািব পেররi হােত 

আমার ঘেরর চািব পেররi হােত। 
েকমেন খুিলয়া েস ধন েদখেবা চেkেত।। 
         আপন ঘের েবাঝাi েসানা 
         পের কের েলনা েদনা 
         আিম হলাম জn-কানা 
                  না পাi েদিখেত।। 
         রািজ হেল দরoয়ািন 
         dারা ছািড়েয় েদেবন িতিন 
         তাের বা ক িচিন িন 
                 েবড়াi কুপেথ।। 
         ei মানুেষ আেছ ের মন 
         যাের বেল মানুষ-রতন 
         লালন বেল, েপেয় েস ধন 
         পারলাম না িচনেত।। 

————————- 
ী রবীndনাথ ঠাকুর, ‘হারামিণ’, pবাসী, আি ন 1322, পৃ. 698; 

লালন-গীিতকা, পৃ. 100-1; 
হারামিণ, 4থ খ , পৃ. 67; 5ম খ , পৃ. 112 



 

আমার আপন খবর আপনার হয় না 

আমার আপন খবর আপনার হয় না। 
েস েয আপনাের িচনেল পের, যায় aেচনাের েচনা।। 

সঁাi িনকট েথেক দূের েদখায় 
েযমন েকেশর আেড় পাহাড় লুকায়, 
                      েদখ আ। 
আিম ঢাকা িদlী হাতেড় িফির 
আমার েকােলর েঘাটত যায় না।। 

েস েয আtাrেপ কতাহির, 
মেন িন া হেলi িমলেব তাির 
                      িঠকানা। 
আর েবদ-েবদাn পড়েব যত বাড়েব তত ল  না।। 

আিম আিম েক বেল মন, 
েয জােন তার চরণ শরণ 
                      েল না। 
ফিকর লালন বেল, 
েবেদর েগােল 
হলাম েচাখ থাকেত কানা।। 

————————- 
সরলােদবী, ‘ফিকর লালন o গগন’, ভারতী, ভাd 1302 



 

আপনাের আপিন ের মন, না জান িঠকানা 

আপনাের আপিন ের মন, না জান িঠকানা। 
পেরর anর েকেট সমুdর, িকেস যােব জানা।। 
            পর aেথ পরম ঈ র, 
            আtাrেপ কেরন িবহার, 
                      িdদল বারামকখানা। 
শতদল সহsদেল aনn কrণা।। 
            েকেশর আেড়েত যেস 
            পবত লুকােয় আেছ, 
                      দরশন হল না। 
eবার েহঁট নয়ন যার িনকেট তার িসd কামনা।। 
            িসরাজ সঁাi বেল ের লালন 
            grপেদ ডুেব আপন 
                      আtার েভদ েজেন েন না। 
আtা আর পরমাtা িনত  েভদ েজন না।। 

————————- 
মিতলাল দাস, ‘লালন ফিকেরর গান’, লালন sারকgn (আবুল আহসান েচৗধরুী সmািদত), ঢাকা, 1974, পৃ. 38 



 

আপনাের আপিন িচিন েন 

আপনাের আপিন িচিন েন। 
িদন েদােনর পর যার নাম aধর 
           তাের িচনেবা েকমেন।। 

আপনাের িচনতাম যিদ 
িমলেতা aটল চরণ-িনিধ 
মানুেষর করণ হত িসিd 
           িন আগম পুরােণ।। 

কতাrেপর নাi aেmষণ 
আtার িক হয় িনrপণ 
আtাতেtt পায় সাধ  ধন 
           সহজ সাধক জেন।। 

িদব jানী েয জন হেলা 
িনজতেtt িনর ন েপেলা 
িসরাজ সঁাi লালন রেলা 
           জn-an মন-gেন।। 

————————- 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 192-93 



 

আপনাের আপিন েচনা যিদ যায় 

আপনাের আপিন েচনা যিদ যায় 
তেব তাের িচনেত পাির েসi পিরচয়।। 
uপরoয়ালা সদয় বািড়, 
আtাrেপ aবতাির, 
মেনর েঘাের িচনেত নাির 
           িকেস িক হয়।। 

েয a  েসi aংশ কলা 
কায় িবেশেষ িভn বলা 
যার ঘুেচেছ মেনর েঘালা 
           েস িক তা কয়।। 

েসi আিম িক আিম আিম 
তাi জািনেল যাi dনািম, 
লালন কয় তেব িক িম 
           ভব কৃপায়। 

—————————————– 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 193 



 

আপনাের আপন িচেনেছ েয জন 

আপনাের আপন িচেনেছ েয জন, 
েদখেত পােব েসi rেপরi িকরণ।। 
           েসi আপন আপন rপ 
           েসবা েকান srপ 
srেপরo েস rপ জািনo কারণ।। 

           েসi আপনা েমাকাম 
           জািনেয় pধান 
েয জােন েসi েমাকােমরi সnান। 
           কের েমাকােমরi সাধন 
           আের েসi রিসক জন 
ujjলা হiয়ােছ তাi e িtভূবন।। 

           েসi ঘেরর aেmষণ 
           জােন েযবা জন 
ঘেরর মেধ  আেছ লিতফা ছয় জন। 
           ঘের আেছ পঁাচ পা াতন 
           oের আtা পা  জন 
আtা িদেয় আtার কের ের ভজন।। 

           েসi রিসেকরi মন  
           রেসেত মগন 
েসirপ রেসেত েয জন িদেয়েছ নয়ন। 
           ফিকর লালন বেল (sািম) 
           আমার হারাiলাম আিম 
আিম িবেন আমার সকল aকারণ।। 

————————- 
মুহmদ মনসুর udীন সmািদত, হারামিণ। 5ম খ , পৃ. 74-75 



 

আপনার আপন খবর নাi 

আপনার আপন খবর নাi। 
গগেনর চঁাদ ধরব বেল  
        মেন কির তাi।। 

েয গেঠেছ e েpম-তরী 
েসi হেয়েছ চড়nারী 
েকােলর েঘাের িচনেত নাির 
        িমেছ েগাল বাধাi।। 

আঠােরা েমাকােম জানা 
মহারেসর বারামখানা 
েসi রেসর িভতের েস-না 
        আেলা কের সঁাi।। 

না েজেন চঁাদ ধরার িবিধ 
কথারi েকািট সাধন কির 
লালন বেল, বাদী েভদী 
        িববাদী সদাi।। 

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 58-59 



 

আপনােক আপেন েয জন জােন, 

আপনােক আপেন েয জন জােন, 
            আপন আtােক েদেখেছ নয়েন। 
সেব বেল আিম আিম, 
            আিম েক তা েকu না জােন।। 

o মন আপনােক েয িচেনেছ, 
িনগূঢ় তtt েসi েপেয়েছ, 
েস জন িনgেম বেস 
            আগেম ধের টােন।। 

o মন মালাকুেতর েমাকােম পািন, 
লাhেতর েমাকােম aিg, 
জবrেতর েমাকােম পািন 
            হাoয়া চালােc নাসুেতর েমাকােম।। 

o মন তার uপের মিণেকাঠা 
তােত িকছু না যায় েটাটা 
েস েতা বিসেয় আেছ হেয় েটাটা 
            েস ঢাকায় বেস িদlীর খবর জােন।। 

————————- 

মুহmদ মনসুর udীন, হারামিণ, 2য় খ , পৃ. 37-38 



 

আজ েরাগ বাড়ািল কুপথ  কের 

আজ েরাগ বাড়ািল কুপথ  কের। 
ঔষধ েখেয় aপযশিট করিল কিবরােজ ের।। 
     মানেল কিবরােজর বাক তেব েতা েরাগ হত আেরাগ  
     মেধ  মেধ  িনেজ িবj 
          হেয় েরাগ বাড়ািল ের।। 

     aমৃত ঔষধ খািল 
     তােত মুিk নািহ েপিল 
     েলাভ লালেস ভুেল রiিল 
     িধক েতার লালেস ের।। 

েলােভ পাপ, পােপ মরণ 
তা িক জান না ের মন 
লালন বেল, যা যা eখন 
     মর েগ েঘাের িবমাের।। 

————————- 

বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 320 



 

iবিলেসর েসজদার ঠঁাi েছেড় 

iবিলেসর েসজদার ঠঁাi েছেড় 
চাi েসজদা করা। 
hজুেরর নামােজর আiন 
eমিন ধারা।। 
েসজদা করেছ েস েতা 
sগ-মত -মাতাল েজাড়া। 
েকান জায়গাiয় েস বাদ েরেখেছ 
েদখ না েতারা।। 
জায়গার মাহাt  বুেঝ 
েসজদা িদেত পাের যারা, 
আদম কয় তােদর হেব 
নামাজ সারা।। 
িকেস হয় আসল নামাজ, কর েসi কাজ 
ভাi সকেলরা। 
লালন বেল, আেখর যােত 
না যায় মারা।। 

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 195-96 
eকi an িমল dারা চতুরে র ei গানিট রিচত হেয়েছ। eেত লালেনর িন-jান o ছn-pীিতর পিরচয় পাoয়া যায়। 
oয়ািকল আহমদঃ লালন গীিত সমg, পৃ. 208। 



 

eকবার ভেবর েকনাের লাগাo তরী 

eকবার ভেবর েকনাের লাগাo তরী। 
েকাথায় রiেলন দয়াল কা ারী।। 
            তুিম েহ কrণার িসnু 
            aধম জনারo বnু 
            দাo েহ eকবার পদিবnু 
                        েযন তুফান তিরেত পাির।। 
            পাপী যিদ না তরােব 
            পিতত পাবন নাম েক নােব 
            নােমর ভরম েতামারi যােব 
                        েকাথায় রiেল দয়াল কা ারী।। 
            ডুবাo ভাসাo হাতিট েতামার 
            তুিম িবেন েকu েনi আমার 
            তাi লালন েদয় েদাহাi েতামার 
                        চরেণ তুিম েদo তাির।।  

————————- 

হারামিণ, 8ম খ , পৃ. 88-89 



 

eমন মানব জনম আর িক হেব 

eমন মানব জনম আর িক হেব। 
মন যা কর, tরায় কর ei ভেব।। 
aনn rপ সৃি  করেলন সঁাi, 

িন মানেবর তুলনা িকছুi নাi । 
            েদব-দানবগণ, 
            কের আরাধন 
জনম িনেত মানেব।।  

কত ভােগ র ফেল না জািন, 
মন ের, েপেয়ছ ei মানব-তরণী 
            েবেয় যাo tরায়  
            তরী সুধারায়, 
েযন ভরা না েডােব।।  

ei মানুেষ হেব মাধুয  ভজন, 
তাiেত মানুষ rপ ei গিঠল িনর ন, 
            eবার িঠিকেল আর 
            না েদিখ িকনার, 
লালন কয় কাতর ভােব।।  

————————- 

ী রবীndনাথ ঠাকুর, ‘লালন ফিকেরর গান’, pবাসী, েপৗষ 1322। 



 

eবার েক েতার মােলক, িচনিলেন তাের 

eবার েক েতার মােলক, িচনিলেন তাের। 
eমন জনম আর িক হেব ের।। 
             েদেবর dলভ eবার 
             মানব জনম েতামার 
             eমন জনেমর আবার  
                          করিল িক কের।। 
             িনঃ ােসর নািহ ের িব াস 
             পলেকেত করেব নরাশ 
             eবার মেন রেব মেনর আশ 
                          বলিব কাের।। 
             eখন াস আেছ বজায় 
             যা কর ের তাi িসিd হয় 
             দরেবশ িসরাজ সঁাi তাi  
                          বাের বাের কয় লালন ের।।  

————————- 
 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 158 
 



 

eেন মহাজেনর ধন িবনাশ করিল k াপা 

eেন মহাজেনর ধন িবনাশ করিল k াপা। 
সদ   বািকর দায় যািব যমুনায় 
             হেব ের কপােল দায়মাল ছাপা।। 
কৃিত-কমা েসিহ ধনী 
aমূল  মািণক মিণ 
             কিরল কৃপা েতাের কিরল কৃপা। 
েস ধন eখন 
হারািল ের মন 
             eমন িক েতার কপাল বদoকা।। 
আনn বাজাের eেল 
েবপারীর লাভ করব বেল 
             eখন শূন  েসদকা। 
মে ির সে  
মেজ কু-রে  
             হােতর তীর হারােয় হিল k াপা।। 
েদখিল েন মন বst খঁুেজ 
কােঠর মালা েনেড় েচেড় 
             িমছা নাম জপা। 
লালন ফিকর কয়, 
িক হেব uপায় 
             বিদক রল েযন চkু ঝঁাপা।।  

————————- 
 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 182-83 
লালন-গীিতকা, pর. 311 
 



 

eমন সমাজ কেব েগা সৃজন হেব 

eমন সমাজ কেব েগা সৃজন হেব। 
েযিদন িহnু মুসলমান েবৗd ি sান  
            জািত েগাt নািহ রেব।। 
েশানােয় েলােভর বুিল 
েনেব না েকu কঁােধর ঝুিল 
iতর আতরাফ বিল 
            দূের েঠেল নািহ েদেব।। 
আিমর ফিকর হেয় eক ঠঁাi 
সবার পাoনা পােব সবাi 
আশরাফ বিলয়া েরহাi  
            ভেব েকহ নািহ পােব।। 
ধম কুল েগাt জািতর 
তুলেব না েগা েকহ িজিগর 
েকঁেদ বেল লালন ফিকর  
            েকবা েদখােয় েদেব।।  

————————- 
 
লালন মৃতু -শতবািষকী sারকgn, পৃ. 157-58 
 



 

eখন আর ভাবেল িক হেব 

eখন আর ভাবেল িক হেব। 
কৃিত-কমার েলখাপড়া আর িক িফিরেব।। 
             তুেষেত পাড় েকu যিদ েদয় 
             আর িক তােত দানা েবর হয়; 
             মন হল েসi তুেষর ন ায় 
                          বstহীন ভেব।। 
             কপূর uেড় যায় েস েযমন 
             েগালমিরচ িমশায় তার কারণ; 
             মন হল েগালমিরচ েতমন 
                          বst েকন যােব।। 
             কথার িচেড়, হাoয়ার দিধ 
             ফলার িদেল িনরবিধ 
             লালন বেল েতমিন pািp 
                          েকন না পােব।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 256-57 



 

e েদেশেত ei সুখ হল 

e েদেশেত ei সুখ হল 
           আবার েকাথা যাi না জািন। 
েপেয়িছ eক ভা া েনৗকা 
           জনম েগল েছঁচেত পািন।। 
কার বা আিম, েকবা আমার 
pাp বst িঠক নাi তার, 
বিদক েমেঘ েঘার anকার 

           uদয় হয় না িদনমিণ।। 
আর িক ের ei পাপীর ভােগ  
দয়াল চােnর দয়া হেব 
কতিদন ei হােল যােব 
           বিহ e পােপর তরণী।। 
কার েদাষ িদব e ভুবেন 
হীন হেয়িছ ভজন-gেণ 
লালন বেল, কতিদেন  
           পাব সঁাiর চরণ dখািন।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 148-49 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 22 



 

ঐ rপ িতেল িতেল জপ মন জুেত 

ঐ rপ িতেল িতেল জপ মন জুেত। 
ভুল নাের মন aন  েভােলেত।। 
            gr rপ িধয়ােন রয় 
            িক করেব তাের শমন রায় 
                        যায় েস grর চরণ-তরীেত।। 
            uপর বাির সদর-আলা 
            srপ-rেপ করেছ েখলা 
            srপ grর srপ েচলা  
                        েক আেছ ei জগেত।। 
            eমিন তায় a  ভাির 
            gr িবেন নাi কা ারী 
            ফিকর লালন বেল, ভাসাo তরী 
                        যা কেরন সঁাi কৃপােত।।  

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 63-64 



 

o আমার মন যাের চাi 

o আমার মন যাের চাi, তাের েকাথায় পাi 
            মেন ের িক িদেয় বুঝাi 
েদখা পাiেল চেল যাiতাম ের 
            যাiত e dিনয়ার বালাi।। 
o িছলাম জননীর েকােল ভজন ভিজব বেল 
িশ কােল িরপু আiেস ফঁািস েদয় গেল। 
আিম মায়ায় বেস সবনােশ 
            বাজাi েদাজেখর নাi।। 
o gr, েতামার নােমর an নাi, েকান নামিট ধাi 
েতামার নােমর মূল aথ িক, আিম নেত চাi। 
আিম চার বৎসর চার েদেশ ঘুiরা ের 
            তাi লালন বেল, েতামাের না পাi।।  

————————- 

হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 38 



 

oের মন আমার েগল জানা 

oের মন আমার েগল জানা। 
              কােরা রেব না e ধন 
              জীবন েযৗবন 
তেব ের েকন eত বাসনা।। 
              eকবার সবুেরর েদেশ 
              বয় েদিখ দম কেষ 
uিঠস েনের েভেস েপেয় যাতনা।। 
েয কিরল কালার চরেণির আশা, 
জান না ের মন তাহার িক দশা, 
              ভk বিল রাজা িছল 
              রাজt তার িনল 
বামন rেপ pভু কের ছলনা।। 
কণ রাজা ভেব বড় দাতা িছল 
aিতিথ rেপ তার সবংশ নািশল, 
              তবু না হল dিখ 
              রiল না aনুরাগী 
aিতিথর মন করল সাntনা।। 
phাদ চিরt েদখ িচtধােম, 
কত ক  হল তার কৃ  নােম, 
              তাের aিgেত েফিলল 
              জেল ডুবাiল 
তবু না ছািড়ল ীনাম সাধনা।। 
রােমর ভk লkন িছল সবকােল, 
শিkেশল হািনল তাহার বkঃsেল, 
              তবু রামচnd pিত  
              না ভুিলল ভিk 
লালন বেল, কর e িবেবচনা।।  

————————- 
 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 201 
 



 

o মন, েদেখ েন েঘার েগল না 

o মন, েদেখ েন েঘার েগল না। 
িক কিরেত িক কিরলাম, dেgেত িমিশল েচানা।। 
             মদন রাজার ডা া ভাির, 
             হলাম রাজার আjাকারী, 
             যার মািটেত বসত কির  
                          িচরিদন তাের িচনলাম না।। 
             রােগর আ য় িনেল তখন, 
             িক কিরেত পাের মদন; 
             আমার হল কাম-েলাভী মন 
                          মদন রাজার গঁাটির-টানা।। 
             uপর হািকম eকিদেন, 
             কৃপা করত িনজ gেণ; 
             দীেনর aধীন লালন ভেন 
                          েযেতা ের মেনর েদা-টানা।।  

————————- 
 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 158-59 
 



 

o মন, েক েতামার যােব সােথ 

o মন, েক েতামার যােব সােথ? 
েকাথা রেব ভাi বnু সব 
              পড়িব েযিদন কােলর হােত।। 
েয আশার আশায় আসা 
হল না তার রিত মাসা 
ঘটািল ের িক dদশা 
              কু-সে  কু-রে  েমেত।। 
িনকােশর দায় কের খাড়া 
মারিব আতেশর েকাড়া 
েসাজা করেব েবঁকােতড়া 
              েজার জবর খাটেব না তােত।। 
যাের ধের পািব িনsার 
তাের সদায় ভািবের পর 
িসরাজ সঁাi কয়, লালন েতামার 
              সাের ভেবর কুটুিmেত।।  

————————- 
 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 153-154 
 



 

o তার িঠেকর ঘের ভুল পেড়েছ মন 

o তার িঠেকর ঘের ভুল পেড়েছ মন। 
িকেস িচনিব ের মানুষ রতন।। 
আপনার খবর নাi aপনাের 
েবড়াo পেরর খবর কের 
মন ের আপনাের িচনেল পের 
              পরেক েচনা যায় তখন।। 
িছিল েকাথা eিল েকাথা 
sরণ িকছু হল না তা 
মন ের িক বুেঝ মুড়াi মাথা 
              পেথর নাi aেmষণ।। 
যার সােথ ei েদেশ eিল 
তাের আজ েকাথায় হারািল 
দরেবশ িসরাজ সঁাi কয়, েপট সকিল 
              তাi লেয় পাগল লালন।।  

————————- 
 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 196 
 



 

o জীেবর ধাnা েকন যায় না 

o জীেবর ধাnা েকন যায় না। 
e ভেব কয় বার আiিল, কয় বার েগিল 
              তাi মন িকছু ভাবিল না।।  

হায়! gr ভজেবা বেল আশা িছল, 
কাল-শমেন িঘের িনল, 
িদেন িদেন িদন ফুরাiল, 
o আমার আসল বst লুেট িনল 
              েবােmেট ছয় জনা।।  

সত  যুেগ িছেলন হির, 
dাপের রাম ধনুকধারী, 
েtতায় কৃ  বংশীধারী, 
তাi লালন কয়, কিলেত হেc লীলা 
              o িনত  কথা েকu কয় না।।  

————————- 
 
হারামিণ, পৃ. 7-8 



 

েকান কুেল যািব মনুরায় 

েকান কুেল যািব মনুরায়। 
gr-কুল চায় যিদ েকu 
            েলাক-কুল তার ছাড়েত হয়।। 
dকূল িঠক রয় না গাে  
eক কূল রয় আর কূল ভাে  
oমিন েযন সাধুর সে  
            েবদ-িবিধর কুল দূের যায়।। 
েরাজা পূজা েজেতর আচার 
মন যিদ হয় কর eবার; 
েবজািতর কাজ েবদাnর 
            মায়াবাদীর কায নয়।। 
েভেব বুেঝ eক কুল ধর 
েদাটানায় েকন ঘুের মর; 
িসরাজ সঁাi কয়, লালন েতার 
            কু-ফুরােব েকান সময়।।  

————————- 
 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 124-25 
লালন-গীিতকা, পৃ. 305-06 
বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 312 
 



 

েকেন ডুবিল না মন grর চরেণ 

েকেন ডুবিল না মন grর চরেণ। 
eেস কাল শমন বঁাধেব েকানিদেন।। 
িনdােবেশ িনিশ েগল 
বৃথা কােজ িদন ফুরাল 
          েচেয় েদখিল েন। 
eবার েগেল আর হেব না।। 
          পড়িব কুkেণ।। 
আমার পুt আমার দারা 
সে  েকu চােব না তারা 
          েযেত শােন। 
আসেত eকা েযেত eকা 
          তা িক জািনs  েন।। 
eখনo েতার আেছ সময় 
সাধেল িকছু ফল পাoয়া যায় 
          যিদ লয় মেন। 
িসরাজ সঁাi বেল ের লালন, 
          েম ভুিলs  না।।  

————————- 
 
বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 280 
 



 

কুেলর েবৗ হেয় মন আর কতিদন 

কুেলর েবৗ হেয় মন আর কতিদন 
                  থাকিব ঘের। 
েঘামটা খুেল চল নাের যাi  
                  সাধ-বাজাের।। 
কুেলর ভেয় কাজ হারািব, কুল িক িনিব 
                  সে  কের। 
পsািব শােন েযিদন 
                  েফলেব েতাের।। 
িদস েন আর আড়াi কিড়, নাড়ার নািড় 
                  হo েযi ের। 
o তুi থাকিব ভাল সবকাল 
                  যােব দূের।। 
কুল মান সব েযজন বাড়ায়, gr সদয় 
                  হয় না তাের। 
লালন েবড়ায়, কাতের েবড়ায় 
                  কুল ঢােক ের।।  

————————- 
 
লালন-গীিতকা, পৃ. 10 
 



 

িক কির েভেব মির 

িক কির েভেব মির, 
            মন-মািঝ ঠহর েদিখ েন। 
bhা আিদ খাiেছ খািব,1 

            েসi নদীর পার যাi েকমেন।। 
মাড়ুয়াবাদী েযমন ধারা, 
মাঝ দিরয়ায় ডুিবেয় ভরা, 
েদেশ যায় পিড়েয় ধড়া 
            েসi দশা মূল ভাব না েজেন।। 
শিkপেদ ভিkহারা, 
কপট ভােবর ভাবুক তারা, 
মন আমার েতমিন ধারা 
            যােক sির রাtিদেন।।2 
মাকাল ফলিট রা া েচা া 
তাi েদেখ মন হিল েখা া, 
লালন কয়, তাল-েডা া 
            েকান ঘিড় েডােব তুফােন।।  

————————- 
 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 149-50 
কথাnরঃ   1. bhা আিদ খায় ের খািব 
            2. ভােবর চুির রাtিদেন 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 26 
 



 

িক কির েকান পেথ যাi মেন িকছু 

িক কির েকান পেথ যাi মেন িকছু 
          িঠক পেড় না। 
েদাটানােত ভাবিছ বেস 
          ঐ ভাবনা।। 
েকu বেল মkায় েযেয় হজ কিরেল  
          যােব েগানা। 
েকu বিলেছ মানুষ ভেজ  
          মানুষ হ’না।। 
েকu বেল পড়েল কালাম পায় েস আরাম 
          েভেsখানা। 
েকu বেল ভাi o সুেখর ঠঁাi 
          কােয়ম রয় না।। 
েকu বেল মুরিশেদর ঠঁাi খঁুিজেল পাi 
          আিদ িঠকানা। 
লালন েভেড় না বুিঝেয় 
          হয় েদাটানা।।  

————————- 
 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 172; 
লালন-গীিতকা, পৃ. 9; 
লালন স ীত, পৃ. 64 (কথাnরঃ লালন েভেড় তাi না বুেঝ/হয় েদাটানা।।)। 
 



 

কাশী িক মkায় যািব ের মন, চল ের যাi 

কাশী িক মkায় যািব ের মন, চল ের যাi। 
েদাটানােত ঘুরেল পেথ সেn  েবলায় uপায় নাi।। 
         মkােত ধাkা েখেয়  
         েযেত চাo কাশী sােন 
         eমিন জােল কাল কাটােল 
                  িঠক না মােন েকাথা ভাi।। 
         নেবদ  পাকা কলা 
         েদেখ মন েভােল েভালা 
         িসিn েবলায় দরগা-তলা 
                  তাo েদেখ মন খলবলায়।। 
         চুল েপেক হেল বুেড়া hেড়া 
         না েপেল পেথর মুেড়া 
         লালন বেল, সিn েজেন 
                  না েপেল জল নদীর ঠঁাi।।  

————————- 
 
লালন-গীিতকা, পৃ. 8-9 
 



 

কাল কাটািল কােলর বেশ 

কাল কাটািল কােলর বেশ। 
            eবার েযৗবন কাল 
            কােম িচt কাল 
মন ের েকান কােল আর হেব িদেশ।। 
েযৗবন কােলর কােল র  িদিল মন, 
িদেনর িদেন হারািল িপতৃধন; 
            েগল রিবর েজার 
            আঁিখ হল েঘার 
েকানিদন িঘরেব মহাকােল eেস।। 
যােদর সে  রে  রিল িচরকাল 
কালা কােল তারাi হেব কাল; 
            মন ের জান না 
            কার িক gণপনা 
ধিনর ধন েগল সব িরপুর বেশ।। 
বাদী েভিদ িববাদী সবায় 
সাধন িসিd কিরেত না েদয়; 
            নােটর gr হয় 
            লালস মহাশয় 
ডুির েদo ের লালন েলাভ লালসা-রেস।।  

————————- 
 
লালন ফিকরঃ কিব o বাব , পৃ. 154-55 
 



 

কাের িদব েদাষ 

             কাের িদব েদাষ 
             নািহ পেরর েদাষ 
মেনর েদােষ আিম পড়লাম ের েফের। 
             আমার মন যিদ বুিঝত 
             েলােভর েদশ ছািড়ত 
লেয় েযত আমায় িবরজা পাের।। 
             মেনর gেণ েকহ হল মহাজন, 
             েবপার কের েপল aমূল  রতন, 
             আমাের ডুবািল aেবাধ মন 
eখন পােরর সmল িকছুi না েপলাম কের।। 
             aিnম কােলর কােল িক না জািন হয়, 
             eকিদন ভাবেল না aেবাধ মনুরায় 
             েভেবছ িদন eমিন বুিঝ যায় 
সকল জানা যােব েযিদন শমেন ধের।। 
             কােম িচt হত মন ের আমার, 
             সুধা েত েজ গরল খায় েস েব মার 
             িসরাজ সঁাi কয়, লালন ের েতামার 
বুিঝ ভgদশা ভাi ঘটল আেখের।।  

————————- 
 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 155-156 
 



 

কi হল েমার মাছ ধরা 

কi হল েমার মাছ ধরা। 
সারা কাল ধাপ েঠিলেয় 
           হলাম েকবল বল সারা।। 
eেক যাi ধােপা িবিল 
oেঠ ধু শামুেকর ভারা। 

ভ েযাগ না েপেল েস মাছ বেল 
           হয় না কভু kার ছাড়া।। 
েকi বলা-কoয়া কের 
েসi মাছ েpম-সাগের 
েয েচেন নদীর িtধারা। 
আিম মরেত eলাম েসi নদীেত 
           খাটল আ খ াপলা-খরা।। 
েযজন ডুবাr ভাল 
মােছর িঝম েসi িচিনল 
o তার ভ হল যাtা 
(হলাম) ধারা েঠলা পাiট আিম, লালন 
           সার হল ধু লাল পড়া।।  

————————- 
 
তৃিp bh, লালন-পিরkমা, 3য় খ , পৃ. 69 



 

িকেস আর েবাঝাi মন েতাের 

িকেস আর েবাঝাi মন েতাের। 
েদল-মkার েভদ না জািনেল 
           হজ িকেস হয় ের।। 
েদল-মkা েখাদ কুদরিত কাম 
েখাদ েখাদা েদয় তাiেত বারাম 
েসiজন  নূর েদল-মkা নাম 
           সব সংসাের।। 
eক েদল যার িজয়ারত হয় 
হাজার হাজী তার তুল  নয় 
েকতােবেত সাফ েলখা যার 
           তাiেত বিল ের।। 
মানুেষর মkা গঠন 
মানুেষ তাi কের ভজন 
লালন কয় আিদ মkা েকমন  
           িচনিব কেব ের।  

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 201-02 



 

িকবা েশাভা িdদেলর ‘পের 

িকবা েশাভা িdদেলর ‘পের। 
eক রাশ মিণ-মািণেক র rপ ঝলক মাের।। 
আেলাক-সmব েস িনত  েগালক 
তােহ িবরাজ কের পূণ bhেলাক; 
            হেল িd-দল িনণয় 
            সব জানা যায় 
বাধা থােক না সাধন-dাের।। 
শত িকংবা সহsদল 
রস-রিত কের চলাচল; 
            িd-দেলেত িsিত 
            িবd t  আকৃিত 
ষড়-দেল েস েতা ষড়তtt হয় 
দশম দেল মৃণাল-গিত গ া বয়; 
            o েয তীর-ধারা তার 
            ীgণ িবচার 
লালন বেল, gr aনুসাের।।  

————————- 

বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 105 
কথাnরঃ 
            িকবা েশাভা িd-দেল ‘পের। 
রস মিণ-মািণেক র rপ ঝলক মাের।। 
আিবm sেmেত aিনত  েগালক 
িবরাজ কের তােহ পূণ bhেলাক; 
            হেল িd-দল িনণয় 
            সব জানা যায় 
pস  থােক না সাধন-dাের।। 
শত িকংবা সহsদল 
রস-রিত  rেপ কের চলাচল; 
            িd-দেল িsিত 
            িবd t  আকৃিত 
ষড়-দেল বারাম েযাগাল তাের।। 
ষড়-দেল েস েতা ষড়তtt হয় 
দশম দেল মৃণাল-গিত গ া বয়; 
            o েগা িতেরাধারা তার 
            ীgণ িবচার 
লালন বেল gr aনুসাের।।  

লালন-গীিতকা, পৃ. 155-56 



 

িকবা rেপর ঝলক িদেc িdদেল 

িকবা rেপর ঝলক িদেc িdদেল। 
েস rপ েদখেল নয়ন যায় ভুেল।। 
ফিণ-মিণ েসৗদািমনী িজিন 
                        erপ uজেল।। 
            aিs-চম শূন rপ 
            আেছ মহারেসর কূপ 
                        েবেগ েঢu েখেল। 
o তার eক িবnু aপার িসnু 
                        হয়ের e ভূম েল। 
            েদেহর দল পd যার 
            uপাসনা নাi েগা তার 
                        েকাথা িক েমেল। 
তীথ-bত যার জন  ei েদেহ তার 
                        সব েমেল।। 
            রিসক যারা সেচতন 
            রস-রিত েটেন uজান 
                        rপ uদয় েপেল। 
লালন েগঁাড়া েলঙিট eড়া 
                        িমেছ েবড়ায় rপ ভুেল।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 216 
‘বাংলার বাuল o বাuল গােন’ anরার ‘sণrপ’ sেল ‘শূন rপ’ কথাnর আেছ। তা ছাড়া স ারী o আেভাগ eভােব 
িলিখত হেয়েছঃ 
            uপাসনার নাi েগা তার 
            েদেহর সাধন সবসার 
            তীথ bত যার জন   
                        e েদেহ তার সব িমেল।। 
            রিসক যারা সেচতন 
            রস-রিত েটেন েস জন 
                        rেপ uদয় েখেল। 
            লালন েগঁাড়া েলংিট eড়া 
                        িমেছ েবড়ায় rপ ভুেল।। 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 101-02 
‘লালন গীিতকা’য় আেভােগর 3য় চরণ “ujjল rেপ uদয় েখেল” rেপ িলিখত হেয়েছ। পৃ. 97 



 

িক আজব কেল রিসক বািনেয়েছ েকাঠা 

িক আজব কেল রিসক বািনেয়েছ েকাঠা।। 
শূন ভের েপাsা কের তার uপর ছাদ আঁটা।। 
           aনn কুঠির থের থর 
           চারিদেক আয়না-মহল তার 
হাoয়ার পথ নাi, rপ েদখা যায় মিণ-মািণেক র ছটা।। 
           েযিদন যােব রিসক চঁাদ সের 
           হাoয়ার pেবশ হেব েসi ঘের 
িনভাiেল রেসর বািত েভেস যােব সব ঘটা।। 
           েদিখেত বাসনা যার হয় 
           িদল-দিরয়ায় ডুবেল েদখা যায় 
লালন বেল, কল ছুিটেল কার আর েদখিব েকটা।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 204 
eখােন ধুয়ার পূরণবাচক চরণ েনi। “লালন-গীিতকা” েথেক চরণিট গৃহীত হেয়েছ। e gেn ভিনতার পদিট eভােব েলখা 
হেয়েছঃ “লালন বেল, কল ছুিটেল েদখিব আয় মন ের েকটা।”-পৃ. 122-23 



 

েকান রােগ েস মানুষ আেছ মহারেসর ধনী 

েকান রােগ েস মানুষ আেছ মহারেসর ধনী। 
পেd মধু চেnd সুধা েজাগায় রাtিদিন।। 
            সাধন িসিd pবত িতন 
            রাগ ধের আেছ িতন জন 
            e িতন ছাড়া বাগ িনrপন 
                        জানেল হয় ভািবনী।। 
            মৃণাল গিত রেসর েখলা 
            নব ঘােট নব েঘেটলা 
            দশেম েযাগ বাির েগালা 
                        যেj র aেযািন।। 
            িসরাজ সঁাiর আেদেশ লালন 
            বলেছ বাণী েশান ের মজন1 
            ঘুরেত হেব নাগর-েদালন 
                        না েজেন মন বাণী।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 226 
uেপndনাথ ভ াচােযর সংগৃহীত গােন anরার 4থ চরণ ‘েকাথাo হয় না জািন’ eবং স ারীর 3য় চরণ ‘দশেম েযাগকারী 
েমলা’ rেপ েলখা হেয়েছ। eখােন আেভাগিট েলখা হেয়েছ সmণূ িভn আি েক, যথা- 
            িসরাজ সঁাiেয়র আেদেশ বলেছ লালন 
            েশান ের মন, ঘরেত হেব নাগর-েদালন 
                        না েজেন মন ei বাণী।। 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 112-13 
বstত eিট trিটপূণ; ছn o সুেরর িদক েথেক aন  sবেকর সােথ স িতপূণ নয়। লালেনর গােন erপ aস িত সচারচর 
পিরলিkত হয় না। 
‘লালন-গীিতকা’ঊ আেভােগর 2য় চরেণ ‘মজন’ sেল ‘র ’ আেছ। (পৃ. 313) পাঠিট d নয়। -oয়ািকল আহেমদ, 
লালন গীিত সমg, পৃ. 117 
1 মজন – মহাজন, মহt  জন। 



 

েকান রেস েকান রিতর েখলা 

েকান রেস েকান রিতর েখলা। 
জানেত হয় ei েবলা।। 
সােড় িতন রিত বেট 
েলখা যায় শাstপােট 
সােধ র মূল িতন রস ঘেট 
            িতনশ’ ষাট রেসর বালা। 
জানেল েস রেসর মরম 
            রিসক তাের যায় বলা।। 
িতন রস সােড় িতন রিত 
িবভােগ কের িsিত 
grর ঠঁাi েজেন পািত 
            শাসন কের িনরালা। 
তার মানব জনম সফল হেব 
            eড়ােত শমন-jালা। 
রস-রিতর নাi িবচkণ 
আnােজ কির সাধন 
িকেস হয় pাp িক ধন 
            েঘােচ না মেনর েঘালা। 
আিম uজায় িক েভেটন1 পিড় 
            িtপীিনর তীর নালা।। 

d েpম-রিসক হেল 
রস-রিত uজান চেল 
িভয়ােন সদ  ফেল  
            aমৃত িমছির oলা 
লালন বেল, আমার েকবল 
            ধুi জল েতালা-েফলা।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 202-03 
‘লালন-গীিতকা’য় anরা-স ারীর sান বদল হেয়েছ। e ছাড়াo িকছু পাঠেভদ আেছ। কেয়কিট চরণ eভােব েলখা হেয়েছঃ 
1. মেধ র মূল িতন রস বেট 
2. জানেল েস রেসর মরম/রেস িক তাের যায় বলা। (e পাঠিট d নয়) 
3. রসবতীর ন ায় িবচkণ 
রসবতী uজান চেল/ েভয়ােন d ফেল/aমৃত িমছরী uলা।- পৃ. 47  

1  uজান-েভেটন – বাuেলর েদহতেtt েজায়ার-ভাটার rপক আেছ। িবেশষ কের তািntক েযাগ সাধনায় e িবষেয় িবেশষ 
grt আেরাপ করা হয়। e সmেক িসরাজুিdন কািসমপুরী বেলন, “uজান’ শেbর aথ রিতিkয়ার সময় বীেযর ঊধগমন 
িkয়ার aভ াস গঠন। ei aভ াস বdমূল হiেল সাধনায় িসিd লাভ হiয়া থােক। iহােত শারীিরক o মানিসক শিk খুব 
বৃিd পাiয়া মানুষেক দান কের পূণ মানুষ হoয়ার শিk সামথ । ‘েভেটল’- ei পেথ বা িkয়ায় বীযপাত হয়, সnান জেn, 
িসিd হয় না, aথাt  ঊধেরতা হoয়া যায় না। িসd grর িনকট ei ‘uজান-েভেটল’ সাধন pিkয়া িশkা কিরেত হয়।” – 
বাংলােদেশর েলাকস ীত পিরিচিত, পৃ. 445 



 

কয় দেমেত বােজ ঘিড় করেব িঠকানা 

কয় দেমেত বােজ ঘিড় করেব িঠকানা। 
কয় আজ িদন রজনী চলেছ বল না।। 
            েদেহর খবর েয জন কের 
            aেনক rপ েস েদখেত পাের 
            aেনক rপ হাoয়ায় চেল ের 
                        িক আজব কারখানা।। 
            েদহ-তলায় ঘিড় েঘাের 
            শb হয় শেbর ঘের 
            o আর কলকািঠ মুকুেলর dাের 
                        দেম আসল েচনা।। 
            দেমর সে  কর সিmলন 
            aজান খবর জানিব ের মন 
            িবনয় কের বলেছ লালন 
                        িঠেকর ঘের ভুল না।।  

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 106-07 



 

কাের বলেবা আমার মেনর েবদনা 

কাের বলেবা আমার মেনর েবদনা। 
eমন ব থায় ব িথত েমেল না।। 
            েয dেখ আমার মন 
            আেছ সদায় uচাটন 
            বলেল সাের না। 
            gr িবেন আর না েদিখ িকনার 
                        তাের আিম ভজলাম না।। 
            aনােথর নাথ েয জনা েমার 
            েস আেছ েকান aিচন শহর 
            তাের িচনলাম না। 
            িক কির িক হয়, িদেনর িদন যায় 
                        কেব পুরেব মেনর বাসনা।। 
            aন  ধেনর নয় ের dখী 
            মন বেল hদেয় রািখ 
            ীচরণখানা। 
            লালন বেল, েমার পােপর নাi oর 
                        তাiেত আশা পূণ হল না।।  

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 147 



 

েকাথা আেছ ের েসi দীন দরদী সঁাi 

েকাথা আেছ ের েসi দীন দরদী সাঁi? 
েচতন-grর স  লেয় খবর কর ভাi।। 
            চkু an েদেলর েধঁাকায় 
            েকেশর আেড় পাহাড় লুকায় 
            িক র  সঁাi েদখেছ সদায় 
                        বেস িনgম ঠঁাi।। 
            েজেn যিদ না েদিখেব 
            আর েকাথা িকrেপ পােব 
            ম’েল gr pাp হেব 
                        িকেস বুিঝ তাi।। 
            eখােন না েদখলাম যাের 
            িচনব তাের েকমন কের 
            ভােগ েত আেখের তাের 
                        েদিখেত যিদ পাi।। 
            ঠাuের ভজন সাধন কর 
            িনকেট ধন েপেত পার 
            লালন বেল, িনজ েমাকাম েঢঁাড় 
                        বh দূের নাi।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 124 



 

েকান বা েদেশর মানুষ েগা, o বেলা 

েকান বা েদেশর মানুষ েগা, o বেলা 
           েকান বা েদেশ যােবা। 
েকান বা েদেশ েগেল দয়াল 
           েতামার নাগাল পােবা।। 
oের রiলাম িবপেkর েদেশ, 
সাধন ভজন হiেব িকেস, 
আিম কাল কাটালাম পরবােস; 
…….. 
আমার যার যা আেছ, 
যায় তার কােছ 
……… 
           o আিম কার মুখপােন চােবা।। 
মূল pবৃিt সাধক িসিd 
o আমার েকান েদেশ নাi িsিত 
তাi ফিকর লালন বেল, িক হেব গিত 
           েকান gেণ িসরাজ সঁাiর চরণ পােবা।।  

————————- 
 
হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 31-32 
ei গােন anরার 4থ চরণ eবং স ারীর 3য় চরণ েনi। eেত গােনর a হািন ঘেটেছ। ‘ডট’ িচh dারা ei ‘িমিসং’ 
চরণ েদখােনা হেয়েছ। 
 



 

েকান েদেশ যািব মন, চল েদিখ যাi 

েকান েদেশ যািব মন, চল েদিখ যাi 
           েকাথা পীর হo তুিম ের। 
তীেথ যািব, েসখােন িক পাপী নাi ের।। 
o েকu নারী েছড়া জ েলেত যায়, 
spেদাষ িক হয় না েসথায়; 
আপন মেনর বােঘ যাহাের খায় 
           েক েঠকায় ের।। 
সে  আেছ িরপু েষাল আনা জন, 
তারা সদাi কের jালাতন; 
           যথা যািব তথায় ঘটােব ের।। 
পাগল (o েকu) িম পেথ 
           পথ না খঁুেজ পায় ের। 
িসরাজ সঁাi কয়, লালন 
           েতারo বুিd নাi ের।।  

————————- 
 
লালন-গীিতকা, পৃ. 8 
 



 

খঁুেজ ধন পাi িক মেত 

খঁুেজ ধন পাi িক মেত, 
            পেরর হােত ঘেরর কলকািট।1 
শেতক তালা মালকুিঠ।।2 
শেbর ঘের িনঃশেbর কঁুেড় 
সদাi তারা আেছ জুেড়, 
            িদেয় জীেবর নজের েঘার টািট।। 
আপন ঘের পেরর কারবার, 
আিম েদখলাম নাের তার বািড়-ঘর, 
            আিম েবhঁস মুেট কার েমাট ঘািট।। 
থাকেত রতন ঘের 
e িক েবহাত আজ আমাের, 
            লালন-বেল, িমেছ ঘর-বািট।।  

————————- 
 

ী রবীndনাথ ঠাকুর, ‘লালন ফিকেরর গান’, pবাসী, মাঘ 1322 
কথাnরঃ   1. পেরর হােত কলকািঠ। – বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 75 
            2. শেতক তেলা আঁটা মানকুঠী। – লালন-গীিতকা, পৃ. 101 



 

খােক গড়েলা িপি ের 

খােক গড়েলা িপি ের। 
e কপািখ আমার িকেস গেঠেছ ের।। 
           পািখ পুষলাম িচরকাল 
           নীল িকংবা লাল 
eকিদন না েদখলাম েস rপ সামেন ধের।। 
           আেব-খােক িপি রা বত 
           আতেস হiল েপাk 
                      পবন আড়া েসi ঘের।। 
           আেছ কপািখ েসথায় 
           েpেমর িশকল পায় 
আজব েখল েখলেছ r েগাসঁাi েমের।। 
           িকবা ের িপি রার জা 
           িনেয় uপর নয় দরজা 
                      কুঠুির ঘের ঘের। 
           আেছ প  কুঠুির তার 
           মােঝ মূলাধার 
o েস মূলাধােরর মূল েসi শূন  ভের।।  

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 150 



 

খঁাচার িভতর aিচন পাখী েকমেন আেস যায় 

খঁাচার িভতর aিচন পাখী েকমেন আেস যায়। 
ধরেত পারেল মন-েবড়ী িদতাম তাহার পায়।। 
            আট কুঠুরী নয় দরজা আঁটা 
            মেধ  মেধ  ঝরকা কাটা 
            তার uপের সদর েকাঠা 
                        আয়না-মহল তায়।। 
            কপােল েমার নiেল িক আর 
            পািখিটর eমন ব বহার 
            খঁাচা খুেল পাখী আমার 
                        েকান বেন পালায়।। 
            মন, তুi রiিল খঁাচার আেশ 
            খঁাচা েয েতার তরী কঁাচা বঁােশ 
            েকানিদন খঁাচা পড়েব খেস 
                        লালন েকঁেদ কয়।। 
            লালন কয় খঁাচা খুেল 
                        েস পাখী েকানখােন পালায়।।  

————————- 

তৃিp bh, লালন-পিরkমা, 3য় খ , পৃ. 135; 4থ খ , পৃ. 4। ঐ gেn স ারীর 1ম চরেণ ‘কপােল েমার’ sেল ‘কপােলর 
ফ ার’, 3য় চরেণ ‘খুেল’ sেল ‘েভে ’ eবং 4থ চরেণ ‘পালায়’ sেল ‘লুকায়’ কথাnর আেছ। ‘বাংলার বাuল o বাuল 
গােন’ গানিটর স ারীর sবক েনi। আেভােগ eকিট বাড়িত চরণ যুk হেয়েছ। লালেনর গােনর সুগিঠত সুর-কাঠােমােত 
erপিট েদখা যায় না। -oয়ািকল আহেমদ, লালন গীিত সমg, পৃ. 117 
aংশিট erপঃ 
            মন, তুi রiিল খঁাচার আেশ 
            খঁাচা েয েতার তরী কঁাচা বঁােশ 
            েকানিদন খঁাচা পড়েব খেস 
            লালন কয় খঁাচা খুেল 
                        েস পাখী েকানখােন পালায়।। -বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 73 



 

খুল েন েকেন েস ধন 

খুল েন েকেন েস ধন, 
           (o তার) গায়ক1 িবেন। 
(কত) মুkা-মিণ েরেখেছ েস ধনী, 
           (েস ধন) বঁাধাi কের েয2 েদাকােন।। 
সাধু মহাজন যারা, 
মােলর মূল  জােন তারা। 
মূল  িদেয় লন 
aমূল  রতন 
           েস ধন েজেন- েন তারাi েকেন।। 
মাকাল ফেলর রতন েদেখ 
(েযমন) ডােল বেস নােচ কােক। 
েতমিন আমার মন 
চটেক িবমন 
           (মন তুi) িদন ফুরািল িদেন িদেন।। 
মন েতামার gণ জানা েগল 
িপতল িকেন েসানা বল। 
aধীন লালন বেল, মন 
িচনিল েন েস ধন 
           মূল হারািল (মন তুi) িনেজর gেণ।।  

————————- 
 

ীকrণাময় েগাsামী, ‘হারামিণ’, pবাসী, ভাd 1322 
কথাnরঃ 1. gাহক; 2. তার। 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 40 



 

gr বেল ধর পািড় মন hঁস েথেক 

gr বেল ধর পািড়, মন hঁস েথেক 
        o নদীর uজান বঁােক।। 
o নদীর মাঝখােন বিস 
আেছ eক েমেয় রাkসী 
তার সুখ-সnান েবশী 
o মােলর জাহাজ পাiেল পের 
        েস েয মাল লুেট েনয় চুমেক।। 
o নদীর িতন ধাের িতন জন 
bhা িব ু িtেলাচন 
পাহারা িদেc সবkণ 
নদীেত বান ডািকেল সুধ uেঠ ের 
        o তারা পান কের বেস সুেখ।। 
ফিকর লালন শাহ তাi কয় 
নদীর বাnাল রাখা দায় 
o েযন েকান সময় িক হয় 
েpম-নদীেত ডুব না, িকনু 
        ডুব িদেল ডুব যায় ফঁােক।। 

————————- 
হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 33 



 

gr বল েনৗকা েখাল 

gr বল, েনৗকা েখাল 
        সােধর েজায়ার যায়। 
আমার মন পবেন েঢu uেঠেছ 
        েpেমর বাদাম েদo েনৗকায়।। 
আবার পােছর েনৗকার মািঝ ভাল 
তারা েবেয় আেগ েগল  
        o আবার িফের িফের চায়। 
আমার মন-মািঝ েস েডেক বেল 
        নাo লাগাio েpম-তলায়।। 
eেক েতা েমার জীণ তরী 
পােপর েবাঝাi হেয়েছ ভাির 
েকানিদন েযন ডiুবা মির 
তাi লালন বেল, gr আiসা হo কা ারী 
        েসi েpেমর েনৗকায়।। 

——————— 
হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 42-43 



 

grপেদ মিত আমার হল কi 

grপেদ মিত আমার হল কi। 
সাধন আজ হেব কাল হেব বেল 
         কথায় কথায় িদন েগল।। 
েযrপ েদিখ তাiেত আঁিখ 
হেয় যায় ের িবেভাল। 
দীেপর আেলায় েদেখ েযমন 
         পত  পুেড় ম’ল।। 
iিndয়ািদ সব িববাদী 
সদায় েয বাধায় েগাল। 
তারা কােরা কথা বেল না 
         uপায় িক কির বল।। 
িক কিরেত eলাম ভেব 
িক কের জনম েগল 
লালন বেল যেjর ঘৃত 
         সকিল কুtায় েখল।। 

———————— 
হারামিণ, 7ম খ , পৃ. 396 



 

grপেদ িন া মন যার হেব 

grপেদ িন া মন যার হেব। 
যােব তার সবs সার, 
         aমূল  ধন হােত েসi পােব।। 
gr হয় যার কা ারী 
চালা iয়েস aতল তরী 
তুফান বেল ভয় িক তাির 
         েনেচ েগেয় ভবপাের যােব।। 
আগেম িনগেম ei কয় 
grপেদ দীন দয়াময় 
aসমেয় সখা েস হয় 
         aধীন হেয় েয তাের ভিজেব।। 
grেক মনুষ  jান যার 
aধঃপেত গিত হয় তার 
লালন বেল, তাi আজ আমার 
         ঘুিটল বুিঝ মেনর কু-ভােব।। 

—————– 
লালন ফিকর : কিব o কাব , পৃ. 126 



 

grপেদ ডুেব থাক ের আমার মন 

grপেদ ডুেব থাক ের আমার মন। 
grপেদ না ডুিবেল জনম যােব aকারণ।। 
          gr-িশষ  eমনi ধারা 
          চঁােদর েকােল থােক তারা 
          আয়নােত লাগােয় পারা 
                    েদেখ িtভুবন।। 
          িশষ  যিদ হয় কােয়মী 
          কেণ েদয় মntদানী 
          gr িনজ নােম হয় চkুদানী 
                    নiেল an di নয়েন।। 
          ঐ েদখা যায় আn কা লহর 
          aিচন মানুষ aিচন শহর 
          িসরাজ সঁাi কয়, লালন ের েতার 
                    জনম েগল aকারণ।। 

————————- 
বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 305 



 

gr েদাহাi েতামার, মনেক আমার লo েগা সুপেথ 

gr েদাহাi েতামার, মনেক আমার লo েগা সুপেথ। 
েতামার দয়া িবেন েতামার সাধেবা িক মেত।। 
            তুিম যাের হo েগা সদয় 
            েস েতামাের সাধেন পায় 
            িববাদী তার sবেশ রয় 
                        েতামার কৃপােত।। 
            যেntেত যntী েযমন 
            েযমত বাজায় বােজ েতমন 
            েতমিন যnt আমার মন 
                        েবাল েতামার হােত।। 
            জগাi মাধাi দসু  িছল 
            তাের grর কৃপা হল 
            aধীন লালন েদাহাi িদল 
                        েসi আশােত।। 

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 126-27; 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 63; 
লালন-গীিতকা, পৃ. 317-18 



 

gr েগা সঁাi, হক নাম বল রসনা 

gr েগা সঁাi, হক নাম বল রসনা। 
েয sরেণ যােব জীব যntণা।। 
            িশয়ের শমন বেস 
            েকান সময় বঁাধেব কেষ 
            ভুেল রiিল িবষয় বেশ 
                        িদেশ হল না।। 
            কবার েযন ঘুের িফের 
            মানুষ জনম েপেয়েছ ের 
            eবার েযন aলস কের 
                        েস নাম ভুল না।। 
            ভেবর ভাi বnু jািত 
            েকu হেব না সে র সাথী 
            লালন বেল, মুরিশদ রিত 
                        কর সাধনা।।  

————————- 

হারামিণ, 8ম খ , পৃ. 29-30 



 

ঘেরর মেধ  ঘর েবেঁধেছন 

ঘেরর মেধ  ঘর েবেঁধেছন 
           মন মেতা মেনাহরা।। 
ঘেরর আট কুঠুরী নয় দরজা 
আঠাম েমাকাম েচৗd েপায়া 
           di খঁুিটেত পাড়া সুসারা।। 
ঘেরর বায়াn বাজার, েতপাnা গিল 
ঐ বাজাের েবচােকনা 
           কের মনেচারা।। 
ঘেরর মটকােত আেছ 
           নামিট তার aধরা। 
ফিকর লালন বেল, ঐ rেপ িনহার রােখ 
           aনুরাগী যারা।।  

————————- 

লালন o তঁার গান, পৃ. 77; 
হারামিণ, 8ম খ , পৃ. 6 
গানিটর ছn o an িমেল trিট আেছ। আেভােগ চরণ িবন াস সুসম স নয়। -oয়ািকল আহেমদ, লালন গীিত সমg, পৃ. 
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চল েদিখ মন েকান েদেশ যািব 

চল েদিখ মন েকান েদেশ যািব। 
aিব াস হেল েকাথায় িকপািব।। 
eেদেশ ভূত েপত বেল 
সাের েপেড়াo কয়তা িদল 
েপেড়ার ভূত েকান েদেশ েগল 
         মুিk পায় েস ভািব।। 
মন েবাঝ না তীথ করা 
িমছািমিছ েহঁেট মরা 
েপেড়ার কাজ িপেড়i সারা 
         িন া হয় মন যদ িপ।। 
বার ভািট বাংলা জুেড় 
eকi মািট আেছ পেড় 
িসরাজ সঁাi কয়, লালন েভেড় 
         িঠক দাo আপন নিসবী।।  

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 7 



 

চারিট চnd ভােবর ভুবেন। 

চারিট চnd1 ভােবর ভুবেন। 
o তার dিট চnd pকাশ  হয় 
            তাi জােন aেনক জেন।। 
েয জােন েস চnd-েভদ কথা 
বলব িক তার ভিkর kমতা 
েস চঁাদ ধের পায় চঁাদ aেmষণ 
            েয চঁাদ না েকu পায় gেণ।। 
eক চেnd চার চnd িমেশ রয় 
kেণক kেণক িবিভn rপ হয় 
o েস মিণেকাঠার খবর জান েগ 
            সকল খবর েসi জােন।। 
ধরেত চায় মূল চnd েকান জন 
গরল চেndর কর aেmষণ 
দরেবশ িসরাজ সঁাi কয়, েদখ ের লালন 
            িবষামৃেত িমলেন।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 213-14 
‘লালন-গীিতকা’য় আেভােগর 2য় চরেণ “গরল চnd কর িনrপণ” কথাnর আেছ। – পৃ.121 
1 k, রজঃ, িব া o মূt – েদেহ ei চার পদাথেক pতীেকর ভাষায় ‘চাির-চnd’ বলা হয়। বাuল েদহতtt সাধনায় 
‘চািরচnd েভদ’ পdিতর grt আেছ। ei েভদ-তtt dারাi বাuলগন aন ান  uপাসক সmpদায় েথেক িভn- eকথা 
akয়কুমার দt, শিশভষূণ দাসgp pমুখ িবেশষj মnব  কেরন। – oয়ািকল আহেমদ, লালন গীিত সমg, পৃ. 119 



 

িচরকাল জল েছঁেচ আমার জল 

িচরকাল জল েছঁেচ আমার জল 
             ছােড় না e ভা া নায়। 
eক মালা জল েছঁচেত েগেল 
             িতন মালা েজাগায় েততালায়।। 
ছুেতার েবটার কারসািজেত 
             জনম তরীর সাধ মারা নয়। 
তরীর আেশপােশ কা  সরল 
             েমেজল কাঠ গেড় েচতলায়।। 
আগায় েমার মন সবkণ 
             বেস বেস েচাকম েখলায়। 
আবার আমার দশা তলা ফাসা 
             জল েসিচ আর gদিড় গলায়।। 
মহাজেনর aমূল  ধন 
             মারা েগল ডাকিন েদালায়। 
ফিকর লালন বেল, েমার কপােল 
                          িক হেব িনকােশর েবলায়।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 156-57 
‘লালন-গীিতকা’য় ‘েমেজল কাঠ গেড় েচতনায়’, ‘জল েসঁচা সার gদিড় গলায়’ eবং ‘মারা েগল ডােকিন েজালায়’-erপ 
কথাnর আেছ। -পৃ.296 



 

িঠেকর ঘের ভুল পেড়েছ মন 

িঠেকর ঘের ভুল পেড়েছ মন। 
িকেস িচনিব ের মানুষ রতন।। 
আপন খবর নাi আপনাের, 
েবড়াo পেরর খবর কের, 
আপন খবর জানল পের, 
          পরেক েচনা যায় তখন।। 
িছেল েকাথা eেল েহথা 
িনrপণ িক কিরিল তা, 
িক বুেঝ মুড়ািল মাথা, 
          পেথর নাi েতার aেmষণ।। 
যার সে  ei ভেব eিল 
তাের আজ েকাথায় হারািল, 
িসরাজ সঁাi কয়, েপট শাখািল 
          তাi লেয় পাগল লালন।।  

————————- 
 
বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 308-09 



 

না েজেন ঘেরর খবর তাকাi আসমােন 

না েজেন ঘেরর খবর তাকাi আসমােন। 
চঁাদ রেয়েছ চঁােদ েঘরা ঈশান েকােন। 
           pথেম চঁাদ uদয় দিkেণ 
           কৃ পেk aধঃ হয় বােম 
আবার েদিখ kপেk িকrেপ যায় দিkেণ।। 
           খঁুিজেত আপন ঘরখানা 
           পাiেত সকল িঠকানা 
বার মােস চিbশ পk, aধর ধরা তার সেন।। 
           sগচnd মিণচnd হয় 
           তাহােত িভn িকছু নয় 
e চঁাদ ধরেল েস চঁাদ িমেল, লালন কয় তাi িনজেন।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 203-04; 
লালন-গীিতকা, পৃ. 16; 
হারামিণ, 7ম খ , পৃ. 407-07; 
‘বাংলার বাuল o বাuল গান’ eর pিত ছেt িকছু কথাnর আেছঃ  

না েজেন ঘেরর খবর তাকাo েকন আসমােন। 
চঁাদ রেয়েছ চঁােদর েকােল ঈশান েকােণ। 
           pথেম চঁাদ uদয় দিkেণ 
           kপেk আেস েনেম বােম 
আবার েদখ কৃ পেk িকrেপ যায় দিkেণ।। 
           খঁুজেল আপন ঘরখানা 
           তুিম পােব সকল িঠকানা 
বার মােস চিbশ পk, aধর ধরা তার সেন।। 
           sগ-চnd েদহ-চnd হয় 
           তােত িভn িকছু নয় 
e চঁাদ ধিরেল েস চঁাদ িমেল, লালন কয় িনজেন।। - বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 49-50  

িনসেগর চেndর আিবভাব o িবলেয়র সােথ মানবেদেহর aভ nের চেndর আগাম-িনগেমর তুলনা কের গানিট রিচত 
হেয়েছ। মানবেদেহর ‘চেnd’র ব াখ া pসে  uেপndনাথ ভ াচায বেলন, “বাuলরা িবিভn aেথ ‘চnd’ শbিট ব বহার 
কেরেছ। (1) k, (2) krপী মেনর মানুষ, (3) েpম, (4) সাধনালb aনুভূিতর jান বা তttjান, (5) চndবt  
েজ ািতময় পদাথ, (6) িkিত, ap , েতজ, মrt , েব াম -ei প ভেূতর সেmলেন েয েদহ-bhাে র uৎপিt হয়, তাহার 
চািরিট ভূতsrপ চািরিট পদাথ- মল, মূt, রজঃ, k। iহােক ‘চািরচnd’ বেল। - বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 375 



 

িনরাকার ভাসেছ ের eক ফুল 

িনরাকার ভাসেছ ের eক ফুল। 
           িবিধ িব ু হর 
           আিদ পরুnর 
তােদর েস ফুল হয় মাতৃফুল।।  

বলেবা িক েস ফুেলর gণিবচার 
প মুেখ সীমা িদেত নাের হর। 
           যাের বিল মূলাধার 
           েসo েতা aধর 
ফুেল আেছ ধরা েচার সমুতুল।।  

লীলা িনত  পাtিsিত েস ফুেল 
সাধেকর মূল বst e ভূ-ম েল। 
           েস েয েবেদর aেগাচর 
           েস ফুেলর নাগর 
সাধু জনা েভেব কেরেছ uল।।  

েকাথায় বৃk হাের েকাথায় ের তার ডাল 
তরে  পেড় ফুল ভাসেছ িচরকাল।। 
           েস েয কখন eেস aিল 
           মধু খায় েস ফুিল 
লালন বেল, চাiেত েগেল েদয় ভুল।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 225; 
লালন-গীিতকা, পৃ. 67-68  

‘বাংলার বাuল o বাuল গােন’ ধুয়া o anরা sবেক পাথক  সামান ; িকnt স ারী o আেভােগ েবশ পিরবতন আেছ। 
িমেল বst ফুেলর সাধেন 
েবেদর aেগাচর, েকহ নািহ জােন 
েসi ফুেলর নগর আেছ েকান sােন।। 
           সাধু জনা েভেব কেরেছন uল।। 
েকাথায় েস ফুেলর বৃk, েকাথায় েস জল 
তরে র uপর ভাসেছ ের িচরকাল 
           কখন আেস aিল  
           মধু খায় েস ফুিল 
লালন ধরেত েগেল পায় না েস ফুল।। - বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 79  

স ারীর মূল কাঠােমািট েভে  েফলা হেয়েছ। e পাঠ gহণেযাগ  নয়। আেভােগ কাঠােমািট িঠক আেছ; কতক শেbর 
কথাnর আেছ। -oয়ািকল আহেমদ, লালন গীিত সমg, পৃ. 124 



 

পাের যািব িক ধের ের মন 

পাের যািব িক ধের ের মন 
েযেত hজুের তর  ভেব েভেব েদখ মন।। 
           iসরািফেলর িশ া রেব, 
           জিমন আসমান uেড় যােভ, 
           হেব নরাকারময় 
           েক ভাসেব েকাথায় 
           …… 
           চুেলর সঁােকা তােত হীরার ধার, 
           ভাসেছ ের েসi তুফােনর uপর, 
           তােত নজর হেব না 
           েকাথায় িদেব পা 
                      েসi পেথ।। 
           পাপী aধম যার েহlা, 
           তের যােব পােরর েবলা, 
           লালন বেল মন 
           িক কিরস eখন 
                      ভেব িচনেলম না তাের।।  

————————- 
হারামিণ, 1ম খ , কিলকাতা, 1930, পৃ. 57 
মনসুরudীন জিনক ফিকর সঁাiেয়র িনকট েথেক সংgহ কেরন। গানিটেত নানা ধরেনর trিট আেছ। anরার সমািpসূচক 
চরণিট েনi; ‘ডট’ িচh িদেয় তা বুঝােনা হেয়েছ। ধুয়ার সােথ স ারীর o আেভােগর েশষ চরেণ an িমল রিkত হয় িন। 
িতিন eসব p  েতােলন িন। eকািধক পাঠ না পাoয়া পযn e িবষেয় সমধান েদoয়া সmব নয়। – oয়ািকল আহেমদ, 
লালন গীিত সমg, পৃ. 81 
 



 

পাপীর ভােগ  eমন িদন িক আর হেব ের 

পাপীর ভােগ  eমন িদন িক আর হেব ের। 
o মন, েদখ েদখ মনুরা হেয়েছ uদয় 
                      িক আনnময় সাধ বাজাের।। 
           সােথর বাজাের ের মন 
           বেনর কা  হয় চnন 
           েহন পেদ িন া যার 
           না হয়, তার  
                      না জািন িক কপােল আেছ ের।। 
           যথা ের মন সাধুর বারাম 
           তথা সাধ বারাম িনরnর 
           েসi ের সাধ সভায়, 
           eেন মন আমার 
                      আবার েযন েফের েফিলs  না ের।। 
           সাধুর grর ei মিহমা, 
           েদবািদেত নাi ের সীমা, 
           লালন কয়, ের মন 
           েখাদাজীর আরাধন 
                      সাধুর সে  র  েবশ কর ের।।  

————————- 

হারামিণ, 2য় খ , পৃ. 32 



 

পাগল েদoয়ােনর মন িক ধন িদেয় পাi 

পাগল েদoয়ােনর1 মন িক ধন িদেয় পাi। 
          বিল েয আমার আমার, 
          আেছ িক ধন আমার, 
সদা মেন মেন ভািব তাi।। 
          েদহ ধন মন িদেত হয়, 
          েসo ধন তাির, আমার েতা নয়, 
আিম মুেট েমাট চালাi। 
          আবার েভেব েদিখ, 
          আিমi বা িক, 
তাo েতা আমার িহসাব নাi।। 
          o েস পাগলটার েয পাগলা িখিজ, 
          নয় সামান  ধেন রািজ, 
েকান ভােব েকান ভাব িমশাi। 
          পাগলা ভাব না েজেন, 
          যিদ যায় শােন2, 
পাগল হয় িক aে  মাখেল ছাi।। 
          o েস পাগল েভেব পাগল হলাম, 
          েসi পাগল কi সরল হলাম, 
আপন পর েতা ভুিল নাi। 
          aধীন লালন বেল, 
          আপনার আপিন েভােল 
ঘেট েpম, পাগেলর eমিন বাi।।3  

————————- 
ী রবীndনাথ ঠাকুর, ‘লালন ফিকেরর গান’, pবাসী, মাঘ 1322 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 192-193 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 86  

কথাnরঃ 
1. েদoয়ানার 
2. যিদ েকu যায় শােন 
3. o েস পাগল েভেব পাগল হলাম 
                            আপন পর েতা ভুিল নাi। 
              aধীন লালন বেল, 
              আপনার আপিন ভুেল 
                            ঘেট েpম, পাগেলর eমিন বাi।। 



 

পূণচnd uদয় কখন কর মন িবেবচনা 

পূণচnd uদয় কখন কর মন িবেবচনা। 
আগেম আেছ pকািশ 
েষাল কলাi পূণশশী 
পেনরi পূণমাসী 

েন মেনর েঘাল েগলনা। 
সাতাiশ নkt সঁাiিtশ েযােগেত 
েকান সময় চেল সাiিtেশেত 
েযােগর eমিন লkণ 
aমৃত ফেলর sান 
জানত যিদ দিরd মন 
         a সার িকছুi রiত না।। 
পূিণমার েযাগােযাগ হেল 

কনা নদী uজান চেল 
িtেবণীর িপছল ঘােট 
িনঃশেb বন া েছােট 
চঁাদ-চেকাের ভাটার েচােট 
         বঁাধ েভে  যায় তৎkণা।। 
িনেচর চঁাদ রাhেত েঘরা 
গগন চঁাদ িক পাব ধরা 
দখল হয় ের aমাবেস  
তখন চnd রয় েকান েদেশ 
লালন ফিকর হারায় িদেশ 
         েচাখ থাকেত হেয় কানা।।  

————————- 

লালন-স ীত, পৃ. 108 



 

েবেদ িক তার মরম জােন 

েবেদ িক তার মরম জােন। 
েযrপ সঁাiর লীলা েখলা আেছ 
                      ei েদহ-ভুবেন।। 
           প তtt েবেদর িবচার 
           পি েতরা কেরন pচার 
           মানুষতtt ভজেনর সার 
                      েবদ ছাড়া বরােগ র মােন।। 
           েগােল হির বিলেল িক হয় 
           িনগূঢ় তtt িনরালা পায় 
           নীের kীের যুগেল রয় 
                      (সঁাiর) বারামখানা েসiখােন।। 
           পিড়েল িক পায় পদাথ 
           আtতেtt যারা াn 
           লালন বেল, সাধু মহাn 
                      িসিd হয় আপনাের িচেন।।  

————————- 

ী রবীndনাথ ঠাকুর, ‘লালন ফিকেরর গান’, pবাসী, মাঘ 1322; 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 185-86; 
লালন-গীিতকা, পৃ. 91; 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 71 



 

বসত বাড়ীর ঝগড়া-েকেজ 

বসত বাড়ীর ঝগড়া-েকেজ 
           আমার েতা িমটল না। 
কার েগাহােল েক ধঁুয়া েদয়  
           সব তা-না-না।। 
ঘেরর েচাের মাের ঘর 
বসেতর সুখ হয় িক তার 
ভূেতর কীিত েতমন pকার 
           eমন তার বসতখানা।। 
েদেখ েন আtকলহ 
কতা ব িk হত হল 
সাkােত ধন েচাের েগল 
           e লjা েতা যােব না।। 
সবজয় হািকেমর তের 
আরিজ কির বাের বাের 
লালন বেল, আমার ‘পের 
           eকবার িফের চাiেল না।।  

————————- 

বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 277 



 

মন িক তুi েভাড়য়ুা বা াল jান ছাড়া। 

মন িক তুi েভাড়ুয়া বা াল jান ছাড়া। 
সদেরর কাজ করেছা সদায়, 
            পাছ-বািড়েত নাi েবড়া।। 
েকাথা বst েকাথা ের মন 
েচৗিক পাহারা েদয় হােমশা েকান 
কাজ েদিখ পাগেলর সমান 
            কথায় েযমন কাঠ ফাড়া।। 
েকান েকাণায় িক হেc ঘের 
eকিদন েতা েদখিল নাের 
পিতক ধন িনেলা েচাের 

            হিল ের তুi েফাকতারা।। 
পাছ-বািড় আঁট কেরা 
ঘর-েচারাের িচেন ধেরা 
লালন বেল, নiেল েতার 
            থাকেল না মূল eক কড়া।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 200 
‘লালন-গীিতকা’য় ধুয়ার ‘কাজ’ sেল ‘সাজ’, স ারীর ‘েফাকতারা’র sেল ‘েকাকতারা’ eবং আেভােগর ‘আঁট’ sেল 
‘আটন’ কথাnর আেছ। পৃ. 293-94 



 

মধুর েদল দিরয়ায় ডুিবয়া কর ফিকির 

মধুর েদল দিরয়ায় ডুিবয়া কর ফিকির। 
কর ফিকির চাড় ফিকরী, হেব আেখরী।। 
েখাদার তtt বাnার েদল যথা 
বেলেছ েকারােন েখােদ েখাদ কতা 
আজািজেলর পর হল খাতাদার 
           মন না ডুিবিল গভীির।। 
জানেত হয় েস দেলর েচৗd ঘর 
আঠার েমাকাম চােরেত pচার 
লা-েমাকাম তাহার uপর 
           িনেজর আসন েসi পুরী।। 
েদল-দিরয়ার ডুবাr েয হয় 
আলখানার েভদ েসi জানেত পায় 
আেল আজব কল, িdদেল আরাম 
           ফিকর লালন েখঁােজ বািহরী।।  

————————- 

বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 285 



 

মানবেদেহর ভাব েজেন কর সাধনা 

মানবেদেহর ভাব েজেন কর সাধনা। 
েদল েকারান না পিড়েল আয়াত েকারান পড়েল 
                                 িকছু হেব না।। 
           মুে েত ‘িমম’ আেলা 
‘েহ’েত মগজ িছল 
‘েত’ ‘েয’ েত di কান জানা েগল 
           ‘আেয়ন’ ‘গােয়েন’ di নয়না।। 
aধর যুগেল ‘লাম’ ‘িমম’ 
সব aে  ‘আেলেফ’র িচন 
আরo d বাজুেত ‘িসন’ ‘িছন’ 
           মুেখেত ‘েব’র গঠনা।। 
‘লাম’ ‘আিলফ’ নািসকাখািন 
‘িছয়া’েত di কn িন 
‘িমেম’ হয় েজেকর িন 
           ‘েহ’ েত হােড়র গঠনা।। 
‘েফ’েত েফঁাফড়া পািন পুরা 
‘কােফ’েত কিলজা িঘরা 
আরo বড় ‘কাফ’ নািড়েত িঘরা 
           ‘েজ’েত দেমর িঠকানা।। 
‘তi’ ‘জi’ িতিlেত িছল 
‘েছায়াত’ ‘েদায়াত’ hেদ রািখল 
‘নফস’েত ‘নু’ হরফ হল 
           rেপেত েভদ যায় জানা।। 
আরo িটমিটমারী ‘হামজা’ আের 
েজেন েনo মুরিশেদর ধাের 
‘দাল’ ‘জাল’ di জানুর ‘পের 
           দিলেত তার িনশানা।। 
দশ হরেফ সাধেনর গিত 
সাধেন jেল jােনর বািত 
িন ায় েরখ রিত মিত 
           gr কর ভজনা।। 
আরo লাhত নাছুত মলকুত জবrত 
ছয় লতফা ঐ েদেহ মজুত 
দরেবশ লালন কয়, িদয়ােছ মাবুদ 
           ei ‘িজ’েত েকন েখঁাজ না।।  

————————- 

হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 73 



 

মেন ের বঝুােবা কত 

মেন ের বুঝােবা কত। 
েয পেথ মরণ-ফঁাসী 
             েসi পেথ মন সদায় রত।। 
েয জল লবন জnায়, 
েসi জেল লবন গেল যায়, 
েতমিন আমার মন মনুরায় 
             মরণ-ফঁািস িনেc েস ত।। 
চােরর েলােভ মৎস  িগেয় 
পেড় েস চােরর uপের, 
েতমিন আমার মন েভেড় 
             eকা eকা হেc হত।। 
িসরাজ সঁাi দরেবেশর বাণী, 
বুঝিব লালন িদিন িদিন 
শিkহারা ভাবুক িযিন 
             েসিক পােব grর পদ।।  

————————- 

হারামিণ, 7ম খ , পৃ. 20 



 

মেনের বঝুাiেত আমার হল িদন আেখরী 

মেনের বুঝাiেত আমার হল িদন আেখরী। 
েবােঝ না মন আপন মরণ eিক aিবচারী।। 
          ফঁাদ পািতলাম িশকার বেল 
          ফঁাদ uিঠল আপন গেল 
          e লjা িক যােব ধুেল 
                    ভেবর কাছারী।। 
          পর েkেত যাi েলাভ েদিখেয় 
          আপিন পেড় েলােভ েখেয় 
          হােতর মামলা হারা হেয় 
                    eখন েকঁেদ িফির।। 
          ছা’র জন  আিনলাম আদার 
          আদাের ছা েখল eবার 
          লালন বেল eবার আমার 
                    ভgদশা ভাির।।  

————————- 

বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 315 



 

মেনর হল মিত মn 

মেনর হল মিত মn 
তাiেত রiলাম আিম জn-an।। 
           ভব-রে  থািক মেজ 
           ভাব দঁাড়ায় না hদয় মােঝ, 
           grর দয়া ভেব িকেস 
েদেখ ভিkিবহীন প র ছn।। 
           ত িজেয় ের সুধা রতন 
           গরল েখেয় ঘটায় মরণ, 
           মািনেল সাধ grর বচন 
তাiেত মূল হারােয় েশষ হiেব ধn।। 
           বালক-বৃd সকিল কয় 
           সাধুিচt আনnময় 
           লালন বেল আমার সদায় 
যায়না মেনর িনরনn।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 123; 
লালন-গীিতকা, পৃ. 131 (স ারীর 3য় চরণ eভােব েলখা হেয়েছ – “আিম মািনেন সাধু grর চরণ।”) 
হারামিণ, 5ম o 7ম খে  গানিটর সামান  কথাnর আেছ। 7ম খে  ধুয়া o স ারী েলখা হেয়েছ eভােব - 
ধুয়াঃ  
           মেনর হেল মn 
           জn থািক রiলাম জn-an। 
স ারীঃ  
                      ত ািগয়া aমূল  ধন 
           গরল েখেয় ঘটায় মরণ 
           মািন না েসi grর বচন 
                      মূল হািরয়া হiল ধn।।  

হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 46-47; 7ম খ , পৃ. 386। 



 

মেনর েল িুট eঁেট কর ের ফিকরী 

মেনর েল ুিট eেঁট কর ের ফিকরী। 
আমানেতর ঘের েযন না হয় নাক চুির।। 
eেদেশ েদিখ সদায় 
ডািকনী বািঘনীর ভয় 
িদেনেত মানুষ ধের খায় 
থাকেব hঁিসয়ারী।। 
বাের বাের বিল মন 
করের আt সাধন 
আকষেণ d  মার 
ধির ধির।। 
কাজ েদিখ বড় েফােড় 
েলংিট েতামার নড়বেড় 
খাটেব নাের লালন েভেড় 
টাকশােল চাতুরী।।  

————————- 

বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 319 



 

মেনর মেন হল না eকিদেন 

মেনর মেন হল না eকিদেন। 
আিম আিছ েকাথা যাব, েকাথায় কার সেন।। 
            আমার বািড় আমাির ঘর 
            বলা েকবল ঝকমাির সার 
            পলেক সব হেব সংহার 
                        েকানিদেন।। 
            পাকা দালান েকাঠা িদব 
            মহাসুেখ বাস কিরব 
            মেন ভাবলাম না েয কখন যাব 
                        শােন।। 
            িক কিরেত িকবা কির 
            পােপ েবাঝাi হiল তরী 
            লালন কয় তর  ভাির 
                        সামেন।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 193; 
‘বাংলার বাuল o বাuল গােন’ (পৃ. 23) সামান  পাঠেভদ আেছ। eখােন 1ম চরণিট হল – “মেনর মেন িঠকানা হেলা না 
eকিদেন।” স ারীর sবকিট eভােব েলখা হেয়েছঃ 
            পাকা দালান েকাঠা িদব 
            মহাসুেখ বাস কিরব (আেছ মেন)। 
            েভালা মন েয কখন যােব শােন।। 



 

মন ের আtতtt না জািনেল 

মন ের আtতtt না জািনেল 
ভজন হেব না, পড়িব ের েগােল।।  

আেগ জান েগ কালুlা 
আয়নাল হক আlা 
            যাের মানুষ বেল। 
পেড় ভূত মন আর 
েহাস েন বারংবার 
            eকবার েদখ না েpম নয়ন খুেল।।  

আপিন সঁাi ফিকর 
আপিন হয় িফিকর 
            o েস িনেল ছেল। 
আপনাের আপিন 
ভুেল রbািন 
            আপিন ভােস আপন েpম বেল।।  

লা-eলাহা enান 
elাlাহ জীবন 
            আজ েpম জাগেল। 
লালল ফিকর কয়, 
            যািব মন েকাথায় 
            আপনাের আজ আপিন ভুেল।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 181; 
লালন-গীিতকা, পৃ. 171 (কথাnরঃ’আজ েpম জাগেল’ sেল ‘আেছ েpম যুগেল’)। 



 

মন িববাগী বাগ মােন না ের 

মন িববাগী বাগ মােন না ের। 
যােত aপমৃতু  হেব তাi সদায় কের।। 
িকেস হেব আমার ভজন সাধন 
মন হল না আমার মেনরi মতন 
           েদেখ িশমুল ফুল 
           সদাi েবয়াকুল 
(মনেক) বুঝাiেত নাির জনম ভের।। 
মেনর gেন েকহ মহাজন হয় 
ঠাকুর হেয় েকহ িনত  পূজা খায় 
           আমার ei মেন েতা 
           আমার করেল হত 
dকূেলা হারাiলাম মেনরi েফের।। 
মেনর মত মনেক েপলাম না 
িকrেপ আজ কির সাধনা 
           লালন বেল, আিম  
           হলাম পাতালগামী 
িক কিরেত eেস, েগলাম িক কের।।  

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 133-34 



 

মন, েতাের আজ ধরেত পারতাম হােত 

মন, েতাের আজ ধরেত পারতাম হােত। 
েদখতাম হাের মন িক কের 
         সদায় আলেস মােত।। 
o মন, সদায় বর আর ভুলব না 
িতেলক তা িঠক থােক না 
d  লালসা েদােষ মনা 
         মজািল আমাের নানা মেত।। 
িক কব েবহাত আমার 
নiেল িক মন e তাল েতামার 
আিম পাiেন gেন তােলর মার 
         েকান তােল আমায় নাচাo েকান পেথ।। 
kেম তনু পল ভািট 
আর কেব মন হবা খঁািট 
লালন বেল, নারদ-কািঠ 
         বাজেল aমিন েনেচ oঠ তােত।।  

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 134। 
“kেম তনু পল ভািট/আর কেব মন হবা খঁািট” চরণ েথেক pতীত হয়, গানিট বৃd বয়েস েলখা।- oয়ািকল আহেমদ, লালন 
গীিত সমg, পৃ. 89। 



 

মন, েতার আপন বলেত েক আেছ 

মন, েতার আপন বলেত েক আেছ? 
কার কাnায় কাn িমেছ।। 
থাক েস ভেবর ভাi-েবরাদর, 
pাণ-পািখ েস হয় আপনার, 
পেরর মাথায় মিজেয় eবার 
             pাp ধন হারায় পােছ।। 
সারা িনিশ েদখ মনুরায়, 
নানান পkী eক বৃেk বয়, 
যাবার েবলায় েক কাের কয় 
             েদহ-pাণ েতমিন েস েয।। 
িমেছ মায়ায় মদ েখo না, 
pাp পথ ভুেল েযo না, 
eবার েগেল আর হেব না 
             পড়িব ক’য় যুেগর েপঁেচ।। 
আসেত eকা eিল ের মন, 
েযেত eকা যািব তখন, 
িসরাজ সঁাi বেল ের লালন, 
             কার নাচায় নােচা িমেছ।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 152-53; 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 32; 
লালন-গীিতকা, পৃ. 17-18। 
e গােন eকিট aিতিরk sবক আেছ। ‘বাংলার বাuল o বাuল গােন’ 2য় sবেকর pথম চরেণ ‘সারা িনিশ’র sেল 
‘িদবািনিশ’ কথাnর আেছ। ‘লালন-গীিতকা’য় anরা o স ারীর sান-বদল হেয়েছ। 



 

মন তুিম সহেজ িক সi হবা 

মন তুিম সহেজ িক সi1 হবা। 
ভাবার ঘের মুgর পেল 
           েসi িদেন গা েটর পাবা।। 
িচরিদন icা মেন তুিম 
           আiল ড ামাiয়া ঘাস2 খাবা। 
বাহার3 েতা েগল চেল 
পেথ যাo ঠ ালা েপেল 
           েকানিদন পাতাল ধাবা। 
তবু েতামার যায় না eবার 
           ট ারা চলন বদ-েলাভা।। 
সুেখর আশা থাকেল মেন 
dেখর ভার িনদােন 
           aবশ  মাথায় িনবা। 
ilেত4 sভাব হেল 
পািনেত যায় না ধুেল 
খাজলিত5 িকেস থুবা। 
ফিকর লালন বেল, িহসাব কােল 
সকল িফিকর হারাবা।।  

————————- 

লালন-পিরkমা, 3য় খ , পৃ. 20, 44 
1. সi- েসাজা; 
2. ড ামাiয়া- িডঙাiয়া; (আ িলক শb)। ‘েঘাড়া িডিঙেয় ঘাস খাoয়া’ pবােদর সমতুল ‘আiল িডিঙেয় ঘাস খাoয়া’ 
pবাদিট। 
3. বাহার- চমক, eখােন েযৗবনকাল; 
4. ilত- খারাপ; 
5. খাজলত<খাসলত-বদ sভাব। 



 

মন আমার তুi করিল eিক iতরপনা 

মন আমার তুi করিল eিক iতরপনা। 
dেgেত েযমন ের েতার িমশল েচানা।। 
           d রােগ থাকেত যিদ 
           হােত েপেত aতল িনিধ, 
           বিল মন তাi িনরবিধ 
                      বাগ মােন না।। 
           িক বিদেক িঘরল hদয়, 
           হল না সু-রােগর uদয়, 
           নয়ন থািকেত সদায় 
                      হিল কানা।। 
           বােপর ধন েতার েখেলা সেপ 
           রাগ-চkু নাi েদখিব কাের 
           লালন বেল িহসাব কােল 
                      যােব জানা।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 154; 
লালন-গীিতকা, পৃ. 42-43 



 

মন আমার িক ছার েগৗরব করছ ভেব 

মন আমার িক ছার েগৗরব করছ ভেব। 
েদখ না ের সব হাoয়ার েখলা, 
            বn হেত েদর িক হেব।। 
থাকেত হাoয়ার হাoয়াখানা 
মoলা বেল ডাক রসনা 
মহাকাল বেসেছ রানায় 
            কখন জািন কু ঘটােব।। 
বn হiেল e হাoয়ািট 
মািটর েদহ হেব মািট 
েদেখ েন হoনা খঁািট 
            েক েতাের কতi বুঝােব।। 
ভেব আসার আেগ তখন 
বেলিছেল করেবা সাধন 
লালন বেল, েস কথা মন 
            ভুেলছ ei ভেবর েলােভ।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 218-19; 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 37-38; 
কথাnরঃ 
মন আমার িক ছার েগৗরব করেছা ভেব! 
েদখ না ের সব হাoয়ার েখলা, 
              হাoয়া বn হেত েদরী িক হেব? 
থাকেত হাoয়ার হাoয়াখানা 
মoলা বেল ডাক রসনা 
মহাকাল বেসেছ রানায় 
              কখন েযন কু ঘটােব। 
বn হেল e হাoয়াটী, 
মাটীর েদহ হেব মাটী 
েদেখ েন হoনা খঁাটী 
              মন! েক েতাের কত বুঝােব।। 
ভেব আসার আেগ যখন, 
বেলিছেল কম সাধন 
লালন বেল েস কথা মন, 
              ভুেলেছা ei ভেবর েলােভ।।  

মুহmদ মনসুরudীন, ‘শাহ লালন ফিকেরর গান’, pবাসী, ফাlgন 1333; 
হারামিণ, 1ম খ , পৃ. 43-44; 
হারামিণ, 4থ খ , পৃ. 69 



 

মন আমার আজ পড়িল েফের 

মন আমার আজ পড়িল েফের। 
িদন িদন েতার পতৃক ধন েগল েচাের।। 
            মায়া-মদ েখেয় মনা 
            িদবািনিশ েঝঁাক েছােট না, 
            পঁাচ বািড়র uল হল না 
                        েক িক কের।। 
            ঘেরর েচাের ঘর মাের মন, 
            যায় না ঘুম জানিব কখন, 
            eকবার িদেল না নয়ন 
                        আপন ঘের।। 
            ব াপার করেত eেসিছিল, 
            আসেল িবনাশ হিল, 
            লালন তুi hজুের েগিল 
                        বলিব িক ের।।  

————————- 

বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 31; 
হারামিণ, 1ম খ , পৃ. 35 



 

মন আiন মািফক িনিরখ িদেত ভােবা িক 

মন আiন মািফক িনিরখ িদেত ভােবা িক। 
কাল-শমন eেল হেব িক।। 
           ভািবেত িদন আেখর হল, 
           েষাল আনা বািক প’ল, 
           িক আলস  িঘের eল, 
                      েদ  িল েন খুেল আঁিখ।। 
           িন ামী িনিবকার1 হেল, 
           জীয়েn2 মের েযাগ সািধেল  
           তেব খাতায় oয়ািশল3 পােব, 
                      নiেল uপায় কi েদিখ।। 
           d মেন সকিল হয়, 
           তাo েতা eবার েজািটল না েতামায়,4 
           লালন বেল, করিব হায় হায়, 
                      েছেড় েগেল pাণ-পািখ।।  

————————- 
ী রবীndনাথ ঠাকুর, ‘লালন ফিকেরর গান’, pবাসী, মাঘ 1322 

কথাnরঃ  
           1. িনিবচার; 
           2. েজেn; 
           3. u ল; 
           4. তেtt েতা eবার েজােট না েতামায়। 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 136 (?) 



 

েয জন হাoয়ার ঘের ফঁাদ েপেতেছ 

েয জন হাoয়ার ঘের ফঁাদ েপেতেছ, 
ঘুেচেছ তার মেনর আঁধার, েস েয 
            িদন ছাড়া িনিরখ েবঁেধেছ।। 
হাoয়ার দেম েবঁেধ েভলা 
aধর চঁাদ েমার করেছ েখলা 
ঊেধ নােল সদা চলা 
            বh সাধন-gেণ েকu েদেখেছ।। 
হাoয়া dাের দম কুঠির 
মাঝখােন aটল িবহারী 
শূন  িবহার sণ পুরী 
            কলকািঠ তার bhdাের আেছ।। 
মন ছুেট েpম-ফঁািস কের 
জান িশকারী িশকার ধের 
ফিকর লালন কয়, িবনয় কের 
            েস ভাব ঘটল না েমার hদয়-মােঝ।।  

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 106 
লালন-স ীত, পৃ. 109 



 

শহের েষাল জনা েবােmেট 

শহের েষাল জনা েবােmেট 
কিরেয় পাগলপারা িনেলা তার সব লুেট।। 
             পঁাচ জন ধনী িছল 
             তারা সব ফতুর হল 
             কারবাের ভ  িদল 
                          কখন জািন যায় uেঠ।। 
             রােজ র রাজা িযিন 
             েচােররo িশেরামিণ 
             নািলশ কিরব আিম 
                          েকানখােন কার িনকেট।। 
             েগল েগল ধন-মান নামায় 
             খািল ঘর েদিখ জমায় 
             লালন কয়, খাজনার দায় 
                          তাo কেব যায় লােট।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 223 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 55 
হারামিণ, 8ম খ , পৃ. 28 
লালন-গীিতকা, পৃ. 14 



 

সুফলা ফলােc gr মেনর ভাব েজেন 

সুফলা ফলােc gr মেনর ভাব েজেন। 
মন-pােণ aবাক কের ডাকেছ তাের েয জেন।। 
            যার েদেহ নাi েpেমর a ুর 
            সাধন ভজন সব হেব দূর 
            যার িহংসায় ভরা েদল-সমুdুর 
                        d হেব েকমেন।। 
            যার েদেহ রয় কুিটলতা 
            মুেখ বেল েস সরল কথা 
            o anের যার গরল গাথা 
                        pািp হেব েকমেন।। 
            লালন বেল, rপ নয়েন 
            আেছ েয জন েযাগ ধ ােন 
            কাজ িকের তার েলাক জানােন 
                        সাধন কের িনজেন।।  

————————- 

হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 21; 7ম খ , পৃ. 398 



 

hজুের কার হেব ের িনকাশ েদনা 

hজুের কার হেব ের িনকাশ েদনা। 
প  জন আেছ ঘের েবরাদর 
            তার েষাল জনা।। 
পি ত e পােঠর কােছ 
জনম ভের ধায় eেস 
            েঘার েগল না। 
পের লয় পেরর খবর 
            িনেজর খবর িনেজ হয় না।। 
িkিত জল বাu hতাশেন 
যার যার বst েসi েসখােন 
            িমশেব তাi (মনা) 
আকােশ িমশেব আকাশ 
            জানা েগল প  েবনা।। 
েদেহর আtা কতা কাের গিল 
            আoনা যাoনা। 
েসi মহেল লালন েকান জন  
            তাo লালেনর িঠক হল না।।  

————————- 

বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 280 



 

হায় িক আজব কল বেট। 

হায় িক আজব কল বেট। 
িক iসারায় িটেপ েদয় 
            aমিন ছিব যায় uেঠ।। 
aিg জল হেত েস কল সদা নােচ িভতেরেত। 
ধড়ফড় কের চলেছ ছিব 
            েকান িটেপ দঁাড়ায় েহঁেট।। 
h h শেb ধূম uঠেছ কল েফেট। 
eকজনা েস িভতর েঝঁােক 
            তার জাগা ঐ বার িপেট।। 
দেমর ঘের রেয়েছ সকল কেলর মূল gেট 
লালন বেল, সব aকারণ 
            কখন েস কল যায় েকেট।।  

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 105 



 

হায় eিক কেলর ঘরখািন েবেঁধ 

হায় eিক কেলর ঘরখািন েবঁেধ 
             সদায় িবরাজ কের সঁাi আমার।। 
েদখিব যিদ েস কুদরিত 
             েদল-দিরয়ার খবর কর।। 
জেলর েজাড়া সকল েসi ঘের 
তার খঁুিটর েগাড়া শূেনর uপের 
শূন  ভের সিn কের 
             চার যুেগ আেছ aধর।। 
িতল পিরমাণ জায়গা বলা যার 
শত শত কুঠির েকাঠা তার 
o তার িনেচ-uপর নয়টা dয়ার 
             নয় rেপ সঁাi িদেc বার।। 
ঘেরর মািলক আেছ বতমান eকজন 
তাের েদখিল নাের, েদখিব আর কখন 
িসরাজ সঁাi কয়, লালন 
             েতামায় বলব িক সঁাiর কৃিত আর।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 211-212 



 

হাoয়ার ঘের দম আটকা পেড়েছ 

হাoয়ার ঘের দম আটকা পেড়েছ 
             িক aপrপ কারখানা। 

d হাoয়া-কেল aেনক দেম চেল 
             হাoয়া িনবাণ হেল দম থােক না।। 
হাoয়া দেম েজকার গিণ 
িনgম তtt িন 
বলেত ডরাi েসসব aসম ভাব-বাণী 
             লীেল িনত কারী 
             হাoয়া েযােগ রী 
হাoয়ার ঘের দেমর হয় েলনােদনা।। 
             িনমল হাoয়ার gণ বলেবা িক আর 
             eক সে  দম হেলা আর 
aে  হাoয়া দম েখলেছ সদায় 
ঘের কলকািঠ যার হােত বািহের েস জনা।। 
             েযজন হাoয়া-শিk ধের 
             েযােগ জানেত পাের 
িনগূঢ় করণ কারণ েসi যােব েসের 
             লালন বেল, েমাের 
             েকােল িবষম েঘার 
হাoয়ার ফঁাদ পািতেল েযত সব জানা।।  

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 146 



 

ধর েচার হাoয়ার ঘের ফাn েপেত 

ধর েচার হাoয়ার ঘের ফাn েপেত। 
েস িক সামান  েচার ধরিব েকানা-কাি েত।। 
             পাতােল েচােরর বহর 
             েদখায় আসমােনর uপর 
             িতন তাের কেরেছ খবর 
                          হাoয়ার মূল ধরেত তােত।।1 
             েকাথা ঘর িক বাসনা 
             েক জােন িঠক িঠকানা 
             হাoয়ায় তার বারামখানা 
                          ভ ভ েযাগমেত।।2 
             েচার ধের রাখিব যিদ 
             hদ-গারদ কর েগ খঁািট 
             লালন কয়, নািটখঁুিট 
                          থাকেত িক েস েদয় ছঁুেত।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 209-10 
anদাশ র রােয়র ‘লালন o তঁার গান’ gেn গানিটর শেb o চরেণ পাঠেভদ আেছ। গানিট udৃত করা হলঃ  

ধর েচার হাoয়ার ঘের ফাn েপেত। 
েস িক সামান  েচারা ধরিব েকাণা-কাি েত।। 
             পাতােল েচােরর বহর 
             েদখায় আসমােনর uপর 
             িতন তাের হেc খবর 
                          gবাgব েযাগমেত।। 
             েকাথা ঘর িক বাসনা 
             েক কের িঠক িঠকানা 
             হাoয়ায় তার েলনােদনা 
                          হাoয়া মূলাধার তােত।। 
             েচার ধের রাখিব যিদ 
             hদ-গারদ কর েগ খঁািট 
             লালন কয়, নািট-খঁুিট 
                          থাকেত িক েতােক েদয় ছুঁেত।। - লালন o তঁার গান’, পৃ. 79  

anরা o স ারীর 4থ চরেণর sান বদল হেয়েছ। 
‘লালন-গীিতকা’য় erপ কথাnর আেছঃ 
1 হাoয়া মূলাধার তােত 
2 হাoয়ায় তার েলনা-েদনা। -পৃ. 34-35  

‘লালন o তঁার গান’-eর সােথ e পােঠর িমল আেছ। eসব পাঠ িমিলেয় eকিট সিঠক পাঠ িনণয় করা যায়। pথম পােঠ 
scnতা aিধক। -oয়ািকল আহেমদ, লালন গীিত সমg, পৃ. 123 



 

ধেড় েকাথায় মkা-মিদনা 

ধেড় েকাথায় মkা-মিদনা 
           েচেয় েদখ eক নজের। 
ধেড়র খবর না জািনেল 
           েঘার যােব না েকানিদেন।। 
oহাদািনেয়t 1-eর রাহা 
ভুল যিদ মন কর তাহা 
hজুেরেত পথ পাবা না 
           ঘুরিব কত ভুবেন।। 
uপরoয়ালা সদর বািড় 
aিচন েদেশ তার কাবািড় 
সদায় কের hকুম জাির 
           মkায় বেস িনজেন।। 
চাির রােহ বাির মকবুল2 
oহাদািনেয়েত রসুল 
িসরাজ সঁাi কয়, না েজেন uল3 
           লালন তুi ঘুিরs  েকেন।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 238 
‘লালন-গীিতকা’য় anরার ‘hজুেরেত’ sেল ‘gজুর েযেত’, স ারীর ‘কাবািড়’ sেল ‘কাছাির’ eবং আেভােগর ‘চাির 
রােহ বাির মকবুল’ sেল ‘চাির রােহ চাির মকবুল’ কথাnর আেছ। -পৃ. 201  

1 oহাদািনেয়t – আlার eকt o aিdতীয়t; 
2 মকবুল – িpয়জন, বnু; 
3 uল – সnান  

কথাnরঃ 
           েচেয় েদখ নয়ের 
           ধেড়র েকাথায় মkা-মিদনা।। 
           oহাদািনেয়েত রাহা 
           ভুল যিদ মন কর তাহা 
           eবার hজুের জািতর পথ িমলেব না 
                      ঘুরিব েকন বেন বেন।। 
           সদর আমলার hকুম ভারী 
           aিচন েদেশ তার কাছারী 
           সদায় কের hকুম জাির 
                      মkায় বেস িনজেন।। 
           চাির রােহ চাির মকবুল 
           oহাদািনেয়েত রসুল 
           িসরাজ কয়, কর না uল 
                      o তুi, িফরিব লালন বেন বেন।।  



 

-হারামিণ, 1ম খ , পৃ. 55-56 



 

েদখ ের িদন েকাথা হiেত হয়। 

েদখ ের িদন েকাথা হiেত হয়। 
েকান পােক িদন আেস ঘুের, েকান পােক রজনী যায়।। 
           রাtিদেনর খবর নাiের যার 
           িকেসর eকটা uপাসনা তার 
নাম েগায়ালা কািজ ভkণ, ফিকির তার েতমন pায়।। 
           দয় দেম িদন চালােc বাির 
           কয় দেম রজনী আেখরী 
আপন ঘেরর িনকাশ কের, েয জােন েস মহাশয়।। 
           বািহর খঁুেজ েক, যােব জানা 
           কািরগেরর িকবা gণপনা 
aধীর লালন বেল, িতনিট তাের aনn rপ কল খাটায়।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 220-21 
‘লালন’গীিতকা’য় anরা-স ারীর sান-বদল হেয়েছ। dিট চরেণ erপ কথাnর আেছঃ 
1. নাম েগায়ালা কািজ সার 
2. সামােন ত িক যােব জানা। -পৃ. 77 
‘নাম েগায়ালা কািজ ভkণ’ pবাদিট pচিলত আেছ। 



 

েদেহর খবর বিল েশান ের মন 

েদেহর খবর বিল েশান ের মন। 
েদেহর utর িদেক আেছ েবশী 
        দিkেণেত আেছ কম।। 
েদেহর খবর ন জািনেল 
আpতtt িকেস েমেল 
লাল জরদ িসয়া সেফদ 
        বায়াn বাজার ei চাির েকাণ।। 
আেগ খঁুেজ ধর তাের 
নািসকােত চেল েফের 
নািভ পেdর মূল দূয়াের 
        বেস আেছ সবkণ।। 
আঠােরা েমাকােম মানুষ 
েয না জােন েসিহ েতা েবhস 
লালন বেল, থাক ের hস 
        আদ  েমাকােম তার আসন।।  

————————- 

লালন-স ীত, পৃ. 126 



 

িদল দিরয়ার মােঝ ের মন 

িদল দিরয়ার মােঝ ের মন 
            ডুিবয়া েদখেল না।। 
রেসেত uিবডুিব থােক জল 
ঐ কুেmেত েকমেন রািখ েস জল 
            eক িবnু টেল না। 
েসi ভাটার েবলায় গহীন জেল 
            জল ‘পের জল মােন না।। 
েসi নদীর নােল খােল 
আজব eক জাহাজ চেল 
বেস িtেবণীর েকােল 

            চালায় জাহাজখানা। 
িদবািনিশ চালায় জাহাজ 
            কখন েস ঘুমায় না।। 
েসi নদীর িtেবণীেত আজব eক ফুল ফুেটেছ 
েসi ফুল যার ভােগ  আেছ 
            o ফুরায় তার বাসনা। 
bhা িব ু আর মেহ ের 
            তাi লালন বেল, o ফুেলর পাহারা িতন জনা।।  

————————- 

হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 9 



 

িদল দিরয়ার মােঝ েদখলাম আজব কারখানা 

িদল দিরয়ার মােঝ েদখলাম আজব কারখানা।। 
            েদেহর মােঝ বািড় আেছ 
            েসi বাড়ীেত েচার েলেগেছ 
            ছয় জনােত িসঁদ কািটেছ, 
                        চুির কের eকজনা।। 
            ei েদেহর মােঝ নদী আেছ 
            েসi নদীেত েনৗকা চলেছ 
            ছয় জনােত gণ টািনেছ, 
                        হাল ধেরেছ eকজনা।। 
            েদেহর মেধ  বাগান আেছ 
            নানা জািতর ফুল ফুেটেছ 
            ফুেলর েসৗরেভ জগt  েমেতেছ 
                        েকবল লালেনর pাণ মাতাল না।।  

————————- 

মুhmদ শহীdlাহ, ‘লালন শােহর কােব  আtিনেবদেনর সুর’, লালন sারকgn, পৃ. 59 



 

জানা চাi aমাবস ায় চঁাদ থােক েকাথায় 

জানা চাi aমাবস ায় চঁাদ থােক েকাথায়। 
গগেন চঁাদ uদয় হেল েদেখ েয আেছ যথায়।। 
           aমাবস ার মম না েজেন 
           েবড়াi িতিথ নkt gেণ 
pিত মােস নবীন চঁাদ েস মির eিক ধের কায়।। 
           aমাবস া আর পূণমাসী 
           িক মম হয় কাের িজjািস 
েতামরা েয জােনা েস বলেছ, মন জুড়ায় আজ েসথায়।। 
           সাতাশ নkt হয় গগন 
           sাতী নkt েযাগ কখন 
না েজেন aধীন লালন সাধক নাম ধের বৃথায়।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 204-05; 
লালন-গীিতকা, পৃ. 76-77। 
গানিটেত লালন েজ ািতষিবদ ার পিরচয় আেছ। েদহতtt সাধনায় িদন, kণ, িতিথ, নkt মান  করা হয়। -oয়ািকল 
আহেমদ, লালন গীিত সমg, পৃ. 120 

 



 

o েস ফুেলর মম জানেত হয় 

o েস ফুেলর মম জানেত হয়। 
েয ফুেল aটল িবহাের নেত লােগ িবষম ভয়।। 
            ফুেল মধু pফুlতা 
            ফেল তার aমৃত সুধা 
            eমন ফুল দীন-dিনয়ায় পয়দা 
                        জািনেল dগিত হয়।। 
            িচরিদেন েসi েয ফুল 
            দীন-dিনয়ার মকবুল 
            যােত পয়দা দীেনর রসলু 
                        মােলক সঁাi যার েপৗrষ গায়।। 
            জnপেথ ফুেলর জা 
            ফুল ছাড়া নয় gr পূজা 
            িসরাজ সঁাi কয়, e েভদ েবাঝা 
                        লালন েভঁেড়র কায নয়।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 249-50; 
লালন-গীিতকা, পৃ. 67 



 

eক ফুেল চার রঙ ধেরেছ 

eক ফুেল চার রঙ ধেরেছ 
o েস ভাব-নগর ফুেল 
                        িক আজব েশাভা কেরেছ।।1 
            কারণ বািরর মেধ  েস ফুল 
            েভেস েবড়ায় eকুল oকুল 
            ে ত বরণ eক মর ব াকুল 
                        েস ফুেল মধুর আেশ।।2 
            মূল ছাড়া েস ফুেলর লতা 
            ডাল ছাড়া তার আেছ পাতা 
            e বড় aৈকতব কথা  
                        েস পর ভােব কi কার কােছ।।3 
            ডুেব েদখ মন েদল-দিরয়ায় 
            েয ফুেল নবীর জn হয় 
            েস ফুল েতা সামান  ফুল নয়, 
                        লালন কয়, যার মূল নাi েদেশ।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 216 
কথাnরঃ 
            1 o েস ফুেল ভাব-নগের িক েশাভা ধেরেছ। 
            2 েস ফুেলর মধুর আেশ ঘুরেতেছ। 
            3 ফুেলর ভাব কi কার কােছ। 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 100 
‘লালন-গীিতকা’য় anরা o স ারীর sবেকর sান-বদল হেয়েছ। স ারীর 4থ চরণ eভােব েলখা হেয়েছঃ “pত য় হেব 
কয় কার কােছ।” -পৃ. 66 



 

e বড় আজব কুদরিত 

e বড় আজব কুদরিত 
আঠার েমাকােমর মােঝ 
             jলেছ eকিট rেপর বািত।। 
িকবা ের কুদরিত েখলা 
জেলর মােঝ aিg-jালা 
খবর জানেত হয় িনরালা 
             নীের kীের আেছ েজ ািত।। 
ফিণমিন লাল জহের 
েস বািত েরেখেছ িঘের 
িতন সময় িতন েযাগ েসi ঘের 
             েয জােন েস মহারিত।।1 
থাকেত বািত uজালাময় 
েদখেত যার বাসনা hদয় 
লালন কয়, কখন েকান সময় 
             anকার হেব বসিত।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 225 
কথাnরঃ 
             1 চুিন মিণ লাল জহরা 
             েসi বািত রেয়েছ েঘরা 
             িতন সময় িতন েযাগ ধরা 
                          েয জােন েস মহারিত।। 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 42-32; 
হারামিন, 1ম খ , পৃ. 40-41  

             ছিন মিণ লাল জহের 
             েসi বািত েরেখেছ িঘের 
             িতন সময় িতন েযােগ ধের 
                          েয জােন েসi মহারথী।। 
লালন-গীিতকা, পৃ. 85  

বুdেদব রায় গানিটর sরিলিপ রচনা কেরন। েসখােন পাঠেভদ আেছ; eছাড়া আেভাগ sবকিট েনi। 
গানিট udৃত হলঃ 
             e বড় আজব কুদরিত 
             আঠােরা েমাকােমর মােঝ 
                          jলেছ eকিট rেপর বািত।। 
             েক বেল কুদরিত েখলা 
             জেলর নেছ aিg jালা 
             ডুেব েদখেত হয় িনরালা 
                          েয জােন েস মহারথী।। 
             িছয়া মিণলাল জহরা 



 

             েসi বািত েরেখেছ িঘরা 
             খবর করেত হয় িনরালা 
                          েয জােন েস সাধু ব িk।। 
বুdেদব রায়, েলাকগীিত-sরিলিপ, কলকাতা, 1386, পৃ. 47 
‘হারামিণ’ 2য় খে  গানিট aিভn আকােরi আেছ; eখােনo ভিনতা েনi। পৃ. 161 



 

আমার েদহ-নদীর েবগ থােক না 

আমার েদহ-নদীর েবগ থােক না। 
            বানব কয় েমাহানা। 
কাম-jালােত jেল মির 
            ক হল ের uপাসনা।। 
কালীধার o পূেবর ঘােট 
eক মৃণােল িতন ফুল েফােট 
            েযাগ ছাড়া চেল না। 
আিম ভুলব বেল েস ফুেলর মূল 
            ছয় পাগেলর েগাল েমেট না।। 
নদীরo uজান বঁােক 
aজাগের ফণা ধের 
            কুmীেরর কারখানা। 
ঘােট পার হiয়া যায় রিসক সুজন 
            লালেনর ভােগ  তাo হল না।।  

————————- 

 হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 77 



 

আবহায়ােতর নদী েকানখােন 

আবহায়ােতর নদী েকানখােন। 
আেগ িজnাপীেরর খাnােন যাo 
           েদিখেয় িদেব সnােন।। 
েসi নদীর িপছল ঘাটা 
চঁাদ েকাটােল েখলেছ ের ভাটা 
দীন dিনয়া েজাড়া eকটা 
           মীন আেছ তার মাঝখােন।। 
মoলার মিহমা ের eমিন 
o েস নদীেত বয় পরেশ িন 
           aমর হেব েসi জেন।। 
আবহায়ােতর মম েয জন পায় 
uপাসনার সীমা তাির হয় 
িসরাজ সঁাiর আেদশ তাi 
           aধীন লালন ফিকর ভেন।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 221; 
লালন-গীিতকা, পৃ. 135-36 



 

আপন ঘেরর খবর েল না 

আপন ঘেরর খবর েল না। 
aনায়ােস েদখেত পািব 
            েকানখােন কার বারামখানা।। 
েকামল েফাটা কাের বিল 
কার েমাকাম তার েকাথায় গিল 
েকান সময় পেড় ফুিল 
            মধু খায় েস aিল জনা।। 
aন  jান যার সখ  েমাk 
সাধক uপলk 
aপrপ তার বৃk 
            েদখেল চেkর পাপ থােক না।। 

 নদীর  সেরাবর 
িতেল িতেল হয় েগা সঁাতার 
লালন কয়, কৃিত-কমার 
            িক কারখানা।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 212 
‘লালন গীিতকা’য় স ারীর 3য় চরেণ ‘বৃk’ sেল ‘bh’ eবং আেভােগর 1ম চরেণ ‘  সেরাবর’ sেল ‘সুখ সেরাবর’ 
কথাnর আেছ।-পৃ. 32 



 

আঠার েমাকােম eকিট rেপর বািত jলেছ সদাi 

আঠার েমাকােম eকিট rেপর বািত jলেছ সদাi। 
নািহ েতল তার নািহ তুলা আজgিব হেয়েছ uদয়।। 
            েমাকােমর মেধ  েমাকাম 
            শূন  িশখর বিল যার নাম 
            বািতর লুnন েসথায় সুদন 
            িtভুবেন িকরণ েদয়।। 
            িদবািনিশ আট pহের 
            eক rেপ চার rপ ধের 
            বত থাকেত েদখিল নাের 
            ঘুির মিল েবেদর িবধায়।। 
            েয জােন েস বািতর খবর 
            ছুেটেছ তার নয়েনর েঘার 
            িসরাজ সঁাi কয়, লালন ের েতার 
            দৃ  হয় না মেনর িdধায়।।  

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 155 



 

আজব আয়না-মহল মিণ গভীের 

আজব আয়না-মহল মিণ গভীের। 
েসথা সতত িবরােজ সঁাi েমের।। 
           পূব িদেক রt-েবদী 
           তাহার uপের েখলেছ েজ ািত 
           তাের েয েদেখেছ ভাগ পিত 
                      েস জন সেচতন সব খবের।। 
           জেলর েভতের কেনা জিম 
           আঠার েমাকােম তাi কােয়িম 
           িনঃsাদ sােদর ud গািম1 
                      েস েমাকােমর খবর জান েগ যা ের।।2 
           মিণপুেরর হােট মেনাহারী কল 
           েতহাটা িtিপণী আেছ বঁাকা নল 
           মাকড়শার আেশ বnী েস জল 
                      লালন বেল স ী বুঝেব েফের।।3  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 210 
কথাnরঃ 
1 িনঃশb শেbর udারী 
2 যা যা েস েমাকােমের জান েগ তাের। 
3 লালন বেল, সিn বুঝেব েক ের। 
মুহmদ মনসুরudীন, বাংলার মুসিলম সাধনা, 2য় খ , পৃ. 22; 
লালন-গীিতকা, পৃ. 36-38। 



 

আেছ আিদ মkা ei মানব েদেহ 

আেছ আিদ মkা ei মানব েদেহ 
           েদখ না ের মন েচেয়। 
েদশ-েদশাnর েদৗেড় eবার 
           মিরs  েকন হঁািপেয়।। 
কের aিত আজব ভাkা 
গেঠেছ সঁাi মানুষ-মkা 
           কুদরিত নূর িদেয়। 
o তার চার dাের চার নূেরর iমাম 
           মেধ  সঁাi বিসেয়।। 
মানুষ-মkা কুদরিত কাজ 
uঠেছ ের আজgিব আoয়াজ 
           সাততলা েভিদেয়। 
আেছ িসংহ-দরজায় dারী eকজন 
           িনdাত াগী হেয়।। 
দশ-dয়ারী মানুষ মkা 
grপেদ ডুেব েদখ না 
           ধাkা সামলােয়। 
ফিকর লালন বেল, েস েয gp মkা 
           আিম iমাম েসi িমেঞ। 
oের েসথা যাi  
           েকান পথ িদেয়।।  

————————- 

বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 43 
িকছু gেn sবক িবন ােস পাথক সহ িকছু পাঠেভদ আেছ। পেরর বার তা িদেয় েদয়া হেব। 



 

aমাবস ার িদেন চnd থােকন েযেয় েকান শহের 

aমাবস ার িদেন চnd থােকন েযেয় েকান শহের। 
pিতপেদ হয় েস uদয়, দৃ  হয় না েকন তাের।। 
           মােস মােস চেnর uদয় 
           আমাবস া মাস-aেn হয় 
           সূেযর aমাবস ার িনণয় 
                      জানেত হেব েনহাজ কের।। 
           েষাল কলা হেল শচী 
           তেব েতা হয় েপৗণমাসী 
           পনরi পূিণমা িকিস 
                      পি েতরা কয় সংসাের।। 
           জানেত পারেল েদহ-চnd 
           sগ-চেndর পায় েস খবর 
           িসরাজ সঁাi কয়, লালন ের েতার 
                      মূল হারািল েকােলর েঘাের।।  

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 21 



 

মেনর কথা বলেবা কাের 

মেনর কথা বলেবা কাের, 
েক আেছ সংসাের। 
         আিম ভািব তাi, 
         আর না েদিখ uপায় 
কার মায়ায়  
         েবড়াi ঘুের।। 
মন আমার ভুেল তtt 
হিল মt 
সার পদাথ 
         িচনিল না ের। 
হল না grর করণ 
তাiেত মরণ 
েকানিদন মন 
         যাবা েগাের।। 
েছেড় মূল ভিk দাড়া 
লkীছাড়া 
কপালেপাড়া 
         েদিখ তাের। 
েলেগ ei ভেবর েনশা 
তাiেত দশা 
সবনাশা 
         েবড়াi ঘুের।। 
মন আমার আপন বেস 
মদন রেস 
আপিন িমেশ 
         েবড়াi হাের। 
লালন সঁাi বাক  েছেড় 
গলা েনেড় 
েগাল গেড় 
         পাতাল পুের।।  

————————- 

লালন-স ীত, পৃ. 217 



 

মন আমার কুসর মালা জাঠ হল ের 

মন আমার কুসর মালা জাঠ হল ের। 
িচর িদন gতায় পেড় আটেলা না ের।। 
          কত রকম কির দমন 
          কতi কির বnন ছnন 
          কটােk মাত  মন 
                    কখন েযন যায়ের েছেড়।। 
          কপােলর েদাষ নiেল আমার 
          েলােভর কুকুর হi েগা eবার 
          মন gিন িক হয় জািন 
                    কখন েযন িক ঘটায় ের।। 
          মলয় পবত কাে র 
          সেব সার হয়, হয় না বঁােশর 
          লালন বেল, কপাল েদােষ 
                    আমার বুিঝ তাi হল ের।।  

————————- 

লালন-স ীত, পৃ. 214 



 

দােয় েঠেক বলছ ের মন আlাগিন 

দােয় েঠেক বলছ ের মন আlাগিন। 
সুেখর কালােত তাের েভাল ের মিন।। 
          আগা েকেট হিল মুসলমাল 
          মানুেষ আনিল েন ঈমান 
          মানুষ rেপ মdদ শয়তান 
                    ঘের ঘের জািন।। 
          uবহায়জাত মুিসবt  eেল 
          দrদ কালাম পড় সকেল 
          েস সকল uতরােয় েগেল 
                    গাজীর গান েবড়াo িন।। 
          dেষ েবড়াo জাত ভাল না 
          আপন জািতর খবর জােন না 
          লালন বেল, eমন িদনকানা 
                    আর েতা েদিখিন।।  

————————- 

 লালন-স ীত, পৃ. 216 



 

হীরা লাল মিতর েদাকােন েগল না 

হীরা লাল মিতর েদাকােন েগল না। 
সদায় িকনিল ের সব িপতল দানা।। 
           চটেক ভুেল ের o মন 
           হারািল তুিম aমূল  ধন 
           eবার েহের বািজ কঁাদেল তখন 
                      আর সাের না।। 
           েশেষর কথা আেগ ভােব 
           uিচত বেট তাi জািনেব 
           eবার গত কেমর িবিধ িকের 
                      মন-রসনা।।1 
           েবপােরর লাভ করিল ভাব 
           েস gণপনা জানা েগল 
           aধীন লালন বেল, িমেছ হল 
                      আনা-যানা।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 254-55 
কথাnরঃ 
           েশেষর কথা আেগ েভেব 
           uিচত যাহা তাi কিরেব 
           eবার গত কােজর িবিধ ছাড় 
                      মন-রসনা।। 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 53-54 



 

সামাল সামাল সমাল তরী 

সামাল সামাল সামাল তরী 
          ভব-নদীর তুফান ভাির।। 
িনিরখ েরেখা ঈশান েকােণ 
চালাo তরী সযতেন 
খািল খািল মরিব pােণ 
          জানা যােব মািজিগির।। 
না জািন িক হয় কপােল 
চিnপাঠ ডুিবল জেল 
বাের eিহ বার বঁািচেল 
          আর হব না কাnারী।। 
ব াপােরর ভাব যায় না জানা 
িচnা-jের হলাম েটানা 
লালন বেল, িঠক েপলাম না 
          েকাথা আlা েকাথা নবী।।  

————————- 

বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 287 



 

সামান  jােন িক মন তুi পাiিব ের 

সামান  jােন িক মন তুi পাiিব ের। 
িবষ জুদা কিরেয় সুধা রিসক জনা পান কের।। 
            েদখােদিখ মন িক ভাব 
            সুধা েখেয় aমর হব 
            পার যিদ ভালi ভাল 
                        নiেল েলঠা বাধেব ের।। 
            কতজন সুধার আশায়, 
            ফিণর মুেখ হাত িদেত চায়, 
            িবেষর আতস েলেগ গায় 
                        েশেষ তার মরণ দশা হয় ের।। 
            মন তুিম িক iহাi ভাব, 
            সুধা েখেয় aমর হব, 
            পার যিদ ভালi ভাল 
                        তাi লালন ফিকর কiয় ের।।  

————————- 

েমাহাmদ মনসুরudীন, ‘পlীগীিত সংgহ’, ভারতবষ, ফাlgন 1330। 
ei গােন স ারী sবকিট েনi। 



 

সাধ  িক ের আমার েস rপ িচিনেত 

সাধ  িক ের আমার েস rপ িচিনেত। 
aহিনিশ মায়া-ঠুিস jান-চেkেত।। 
ঘের ঈষাণ েকােণ হােমশ ঘিড় 
েসi নেড় িক আিম নিড় 
আিম আমায় হাতড়া পািড় 
            পাi না েদিখেত।। 
আিম আর েস aিচন eকজন 
eক জাগােত থােক dজন 
ফঁাক িদেয় লk েযাজন 
            চাiেল ধিরেত।। 
ঢঁুেড় হd েমেন আিছ 
eখন বেস েখদায় মািছ 
লালন বেল মের বঁািচ 
            েকান কােজেত।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 194; 
লালন-গীিতকা, পৃ. 390 



 

সাধুর সে  সাধুর স  সব শােst কয় 

সাধুর সে  সাধুর স  সব শােst কয়। 
সাধুর স  েনয়া মাt কৃ pাp হয় 
             আমার সাধুর স  হiল ক।। 
যিদ সাধুর স  হত 
a  aে  িমেশ েযত 
             েস ভাব আমার হiল ক।। 
েসানােত েসাহাগা িদেল 
কিঠন েসানা যায় গেল, 
             আমার িহয়া গিলল ক।। 
মুেখ gr gr বিল 
anেরেত জুয়াচুির, 
েদিখেল aমিন পেরর নারী 
             ঐ রেস মািতয়া রi।। 
ফিকর লালন বেল, 
আমার gr-নােম পাষাণ গেল 
             আমার মন-পাষাণ গেল ক।।  

————————- 

হারামিণ, 8ম খ , পৃ. 2 



 

সদা মন েথেকা ের hঁস 

সদা মন েথেকা ের hঁস 
            ধর মানুষ rপ-িনহাের। 
আয়না আঁটা rেপর ছটা 
            িচেলেকাঠায় ঝলক মাের।। 
srপ rেপ rপেক জানা, 
তারi নাম uপাসনা, 
গঁাজার দাম চিড়েয় মনা, 
            বমকালী আর বেলা না ের।। 
বতমােন েদেখা ধির, 
নরেদহ aটল িবহারী, 
মেরা েকন হির বিড় 
            কােঠর মালা িটেপ-হাের।। 
েদল ঢঁুেড় দরেবশ যারা, 
rপ েনহারী িসd তারা, 
লালন কয়, আমার েখলা 
            ‘ডা াgিল’ সার হেলা ের।।  

————————- 

িব নাথ মজুমদার, লালন ফিকর’, লালন sারকgn, পৃ. 98 



 

ীrেপর সাধন আমার ক হল 

ীrেপর সাধন আমার ক হল। 
ধু কথায় েকাট মািরয়া জনম িবফেল েগল।। 

             rেপর দয়া হল না েমাের 
             ভিk নাi আমার anের 
             িদন আেখরী কথার েজাের 
                          সকল েতার ফুরাল।। 
             ীrেপর আি ত যারা 
             aনায়ােস েpম সাধল তারা 
             হল না েমার আnসারা 
                          কপােল ei িছল।। 
             eেলা বুিঝ কিঠন সমন 
             িনকাশ িক করব তখন, 
             তাiেত eবার aধীন লালন 
                          grর েদাহাi িদল।।  

————————- 

হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 3-4 



 

েযেত সাধ হয় ের কাশী কম ফঁািস 

েযেত সাধ হয় ের কাশী কম ফঁািস 
                         বােধ গলায়। 
আিম আর কতিদন ঘুরব eমন 
                         নাগর-েদালায়।। 
হেল ের eিক দশা সবনাশা  
                         মেনর েভালায়। 
ডুবল িড া িন য় বুিঝ 
                         জn-নালায়।। 
িবধাতা েদয় বািজ িকবা মন পািজ 
                         েফের েফলায়।।1 
বাo না বুেঝ বাi তরণী 
                         kেম তলায়।। 
কলুর বলদ েযমন ঢােক নয়ন 
                         পােক চালায়। 
aধীন লালন প’েলা েতমিন পােক 
                         েহলায় েহলায়।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 200-01 
কথাnরঃ 
1. িবধাতার সাজা eিক, িকবা মন পািজ ফঁািক/েফের েফলায়। 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 31-32 



 

েযখােন সঁাiর বারামখানা 

েযখােন সঁাiর বারামখানা 
িনেল pাণ চমেক uেঠ 

          েদেখ েযন বুজ না।। 
যা ছঁুiেল pােণ মির 
e জগেত তাiেত তির 
বুেঝ তা বুঝেত নাির 
          িক কির তার নাi িঠকানা।। 
আtতtt েয েজেনেছ 
িদব jানী েস হেয়েছ 
ক-বৃেk সুফল েপেয়েছ 
          আমার মেনর েঘাল েগল না।। 
েয ধেনর uৎপিt pাণধন 
েস ধেনর হল না যতন 
aকােজর ধন পাকায় লালন 
          েদেখ েন jান হল না।।  

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 40-41 



 

েযo না আnাজী পেথ মন-রসনা 

েযo না আnাজী পেথ মন-রসনা। 
দেবােচ িবপােক প’েল pাণ বঁাচেব না।। 
            পেথেরা পিরচয় কের 
            যাo না মেনর সn েমের 
            লাভ-েলাকসান বুেঝর dাের 
                        যায় েগা জানা। 
            uজান েভটান পথ dিট 
            েদখ েধয়ান কের খঁািট, 
            েদo যিদ মন গড়া ভািট 
                        কূল পাবা না।। 
            aনুরােগর তরণী কেরা, 
            ধার িচেন uজােন ধেরা, 
            লালন কয়, তেব করেত পােরা 
                        মন-িঠকানা।।  

————————- 

লালন-গীিতকা, পৃ. 26-27; 
কথাnরঃ 
েযo না আnাজী পেথ মন-রসনা। 
দেবােচ িবপােক পেল pাণ বঁাচেব না।। 
            পেথেরা পিরচয় কের 
            যাo না মেনর সn েমের 
            লাভ-েলাকসান বুেঝর dাের 
                        যায় েগা জানা। 
            uজান েভেটন পথ dিট 
            েদখ েধয়ান কের খঁািট, 
            েদo যিদ মন-গড়া ভািট 
                        কূল পাবা না।। 
            aনুরােগর তরণী কেরা, 
            ধার িচেন uজােন ধেরা, 
            লালন কয়, তেব করেত পােরা 
                        মন-িঠকানা।।  

বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 95 



 

েয পরশ পরেশ, েস পরশ িচেন েল না 

েয পরশ পরেশ, েস পরশ িচেন েল না। 
সামান  পরেশর gণ েলাহার কােছ েগল জানা।। 
            পরশমিণ srপ েগঁাসাi 
            েস পরেশর তুলনা নাi 
            পরশীের েয জন তাi 
                        ঘুিচেব কেঠার যntণা।। 
            কুমীেরেত পরেক েযমন 
            ধরায় েস আপন ধরণ 
            s-পরেশ জািন ের মন 
                        oমিন মেতা পরশনা।। 
            bেজর ঐ জলদ কােলা 
            েয পরেশ েগৗর হেলা 
            লালন বেল মন ের চেলা 
                        জািনেত েসi uপাসনা।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 125; 
‘লালন গীিতকা’য় (পৃ. 53-54) ধুয়ার 1ম চরণ “েয পরেশর েজার েয পরশ, েস পরশ িচিনেল না।” eবং স ারীর 2য় 
চরণ “পরেশ জািনেব মন eমিন েয পড়ােশানা।” -erপ পাঠেভদ আেছ। 
‘বাuল কিব লালন শাহ’ gেn (পৃ. 295) ধুয়ার 1ম চরণ eভােব েলখা হেয়েছ, “েয পরেশ sেশ পরশ, েস পরশখািন 
িচেন েলনা।” ei gেn স ারীর sবকিট erপঃ 
            কুমুের পত  েযমন 
            ধরাiল আপন চরণ 
            েস পরেশ জােন েয জন 
            েতমিন তার uপাসনা 



 

েয পেথ eেসছ ের মন 

েয পেথ eেসছ ের মন 
             েযেত হেব েসi পেথ।। 
মহামায়ায় ভুেল রিল 
আজকাল বেল িদন ফুরািল 
কর ঐ নাম কৃতা লী 
             যিদ সময় হয় তােত।। 
েসi পেথর নাম িtিপেনর ঘাট, 
বােঘ সেপ ধেরেছ বাট, 
রিসক জনা েসi ঘােটর ঠাট 
             মহা যােc তার সােথ।। 
েসi পেথেত িতনিট মরা, 
েপেল মানুষ খােc তারা; 
লালন বেল মরার মরা 
             েখলেছ েখলা তার সােথ।।  

————————- 

হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 20 



 

ভুলব না ভুলব না বিল 

ভুলব না ভুলব না বিল, 
             কােজর েবলা িঠক থােক না। 
আিম বিল ভুলব না ের, 
sভাব ছােড় না েমাের, 
কটােk1 মন পাগল কের 
             িদব  jােন িদেয় হানা।। 
স  gেণ রে  ধের, 
জািনলাম কায aনুসাের। 
িক-সে  সmn জুেড়, 
সুমিত েমার েগল েছেড় 
খািব েখলাম আপায় পেড় 
             e লjা ধুেলo েতা যায় না।।2 
েয েচােরর দােয় েদশাnির, 
েস েচার েদিখ স  ধির, 
মদন রাজার ড া ভাির 
কাম-jালা েদয় সেnাষপুরী 
ভুেল যায় েমার মন-কা ারী 
             িক কিরেব gণির জনা।। 
রে  েমেত সঙ সািজেয়, 
বেস আিছ মগন হেয় 
সু-আকাের স  কের 
জানতাম যিদ স-স  ের 
লালন বেল, তেব িক ের 
             েছঁেচােড় মাের মালখানা।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 199-200 
লালন-গীিতকা, পৃ. 291-92  

1. হারামিন, 5ম খে  ধুয়ার ‘কটােk’র sেল ‘হঠাt ’ কথাnর আেছ। 
2. স  gেণ রে  ধের 
জানেলম কায aনুসাের 
সু-আকাের সে  েরেখ 
রাখতাম সু-সে  ের 
লালন বেল তেব িক ের 
েস েচাের মাের e জালখানা।। – ঐ, পৃ. 3-4 



 

িবষয় িবেষ চ ল মন িদবা-রজনী 

িবষয় িবেষ চ ল মন িদবা-রজনী। 
মন েতা বুঝােল েবােঝ না ধম-কািহনী।। 
             িবষয় ছিড়েয় কেব 
             মন আমার শাn হেব, েহ। 
             আিম কেব েস চরণ 
             কিরব শরণ, 
যােত শীতল হেব তািপত পরানী।। 
             েকান িদন শানবাসী হব, 
             িক ধন সে  লেয় যাব, েহ। 
             আিম িক কির িক কi 
             ভূেতর েবাঝা বi, 
eকিদনo ভাবেলম না grর বাণী।। 
             aিনত  েদেহেত বাসা 
             তাiেত eত আশার আশা, েহ। 
             aধীন লালন বেল, 
             তাi িনত  হiেল, 
আর কতi িক মেন করেত না জািন।।  

————————- 

ীবসnকুমার পাল, ‘ফিকর লালন সাহ’, pবাসী, বশাখ 1335; 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 157-58; 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 98 
স ারীর 4থ চরেণ গােনর খাতায় ‘grর’ sেল ‘ ীgrর’ আেছ। বাংলার বাuল o বাuল গােন ঐ চরণিট eভােব েলখা 
হেয়েছ- “eকিদন ভাবেল না মনা, grর বাণী।” ধুয়ার 1ম চরেণ ‘চ ল’ sেল ‘চ লা’ েলখা হেয়েছ। ‘লালন-গীিতকা’য় 
আেভাগিট eভােব আেছঃ 
             জািন o েদেহেত বাসা 
             তাiেত eত আশার আশা েহ 
             aধীন লালন তাi বেল 
             িনgণ হiেল 
আর কতi িক মেন করেত না জািন।। – পৃ. 309 



 

িবনা পাগােল গিড়য়া কািচ করছ নাচানািচ 

িবনা পাগােল গিড়য়া কািচ করছ নাচানািচ। 
মেন মেন ভাবছ বুিঝ, কামার েবটাের আিম ঠকাiিছ।।1 
            জানা যােব eসব নাচন 
            কািচেত কাটেব না যখন 
                        কাের করিব dিষ। 

ধু েলাহায় কাটেব না ত টানিব িমছািমিছ।।2 
            পাগেলর েগাবধ আনn 
            মন ের েতামার েসিহ ছn 
                        েদেখ ধn আিছ। 
িনজ মরণ পাগল েবােঝ, তাo েতামার নাi বুিঝ।। 
            জানা েগল eসব লীেল 
            আপন পােক আপিন প’েল 
                        আরo মহাখুসী। 
িসরাজ সঁাi বেল ের লালন, jান হল েতার নরাশী।।3  

————————- 

হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 22 
কথাnরঃ 
1. েভেবছ কামার েবটাের ফঁািকেত েফেলিছ। 
2. েবঁাটা ast েটেন েকবল মরছ িমছািমিছ 
3. লালন বেল স  gেণ jান হল নরাশী 
লালন স ীত, পৃ. 116 



 

বািকর কাগজ েগল hজুের 

বািকর কাগজ েগল hজুের। 
কখন জািন আসেব শনম সেnাষপুের।। 
          যখন িভেটয় হo বসিত 
          িদেয়িছেল েখাস কবলিত 
          হরদেম নাম েরখ িsিত 
                    eখন ভুেলেছ তাের।। 
          আiন মািফক িনিরখ েদ না 
          তােত েকেন iতরপনা 
          যােব ের মন যােব জানা 
                    জানা যােব আেখের।। 
          সুখ েপেল হo সুখ-েভালা 
          dখ েপেল হo dখ-uতালা 
          লালন কয়, সাধেনর েখলা 
                    িকেছ জুt  ধের।।  

————————- 
 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 196 
কথাnরঃ 
বািকর কাগজ েগল hজুের। 
          েকানিদন মন েতার আসেব শনম  
                    সােধর anঃপুের।। 
          যখন িভেটয় হo বসিত, 
          িদেয়িছেল মন েখাস কবলিত 
          তুিম হরদেম নাম রাখেব িsিত, 
                    eখন ভুেল িগেয়ছ তাের।। 
          আiন-মািফক িনিরখ েদ না, 
          o মন তােত েকেন iতরপনা, 
          যােব ের মন যােব জানা 
                    জানা যােব আেখের।। 
          সুখ পা’েল হo সুখ-েভালা 
          dখ পা’েল হo dখ-uতালা 
          লালন কয় সাধেনর েখলা 
                    মন েতার িকেছ জুt  ধের।।  

বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 77 



 

বল কাের খঁুিজব েkপা েদশ-িবেদেশ 

বল কাের খঁুিজব েkপা েদশ-িবেদেশ। 
আপন ঘর খঁুজেল রতন পায় aনায়ােস।। 
             েদৗড়ােদৗিড় িদlী-লােহার, 
             আপনার েকােল রয় েঘার, 
             িনrপ আেলক সঁাi েমার 
                          আtrপ েস।। 
             েয লীলা bhাে র ‘পর, 
             েসi লীলা ভা  মাঝার, 
             ঢাকা েযমন চnd আকার 
                          েমেঘর পােশ।। 
             আপনােক আপিন েচনা 
             েসi বেট uপাসনা, 
             লালন কয়, aেনক েচনা 
                          হয় তার িদেশ।।  

————————- 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 191 
 



 

ফঁাক তােল dিনয়াদারী হল দেমর ঘের েবদম ফঁািক 

ফঁাক তােল dিনয়াদারী হল দেমর ঘের েবদম ফঁািক।। 
            যখিন মন ভেব আiিল 
            জমা-খরচ িনেয় আiিল 
            o লােভর মূেল েখায়ািল 
o মন হেছ িপ রার পািখ।। 
            তাi েভেব েদখ aকূল মনা 
            িনকাশ েদনা সi হল না 
            o তার সার েকবল বাড়ী বানা 
তাiেত মানুষ হেছ কেলর েঢঁিক।। 
            তাi ভিজেয় আমার (মন) 
            িদন থাকেত কর সাধন ভজন 
            তাi লালন বেল …… 
                        নiেল সকিল ফঁািক।।  

————————- 

হারামিণ, 5ম খ , পৃ. 13-14 
গানিটর আেভাগ sবক trিটপূণ। তথ দাতার sৃিতেলােপর কারেণ 3য় চরণিট aপূণ েথেক েগেছ। ‘ডট’ িচh িদেয় েসটা 
েদখােলা হল। – oয়ািকল আহেমদ, লালন গীিত সমg, পৃ. 81 



 

না হেল মন সরলা িক ফেল েমেল 

না হেল মন সরলা িক ফেল েমেল 
                          েকাথায় ঢঁুেড়। 
হােত হােত েবড়াi িমেছ 
                          েতৗবা পেড়।। 
মkা-মিদনা যািব, ধাkা খািব  
                          sণঘের। 
হািজ নাম পরম লভ  
                          তাi েদিখ ের।। 
মেন েয পেড় কালাম, তাির সুনাম 
                          hজুর বােড়। 
মন খঁািট নয়, বঁাধেল িক হয় 
                          বেন কঁুেড়।। 
মন যার হেয়েছ খঁািট মুেখ যিদ  
                          গলদ পেড়। 
েখাদা তাের নারাজ নয় ের 
                          লালন েভেড়।।  

————————- 
 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 243 
 



 

েদল ছঁুেড় েদখনা মনা 

েদল ছঁুেড় েদখনা মনা। 
িমেছ েকবল সেnেহর েদালায় 
           ঘুের মিরস o িদনকানা।। 
ভিজিব মানুেষর চরণ 
মkােত কিরিব গমন 
যা icা তাi কর eখন 
           e জনম েয আর পািব না।। 
যিদ যায়ের মেনর েধাকা 
বতমােন পািব েদখা 
সঁাiর িদদার আেছ পাকা 
           ei জীবেন কর িঠকানা।। 

েন পেড়i জীবন েগল 
eগ gেণ মন সi না হল 
বািকর েলােভ লালন ম’েলা 
           কের ধু আগােগানা  

————————- 
 
হারামিণ, 7ম খ , পৃ. 2 
 



 

েদখ না মন, ঝকমাির ei dিনয়াদারী 

েদখ না মন, ঝকমাির ei dিনয়াদারী। 
আcা মজা কপিন- জা uড়ােল ফিকরী।। 
            যা কর তা কর ের মন, 
            েতার িপেছর কথা েরেখ sরণ; 
            বরাবরi (o তার) িপেছ িপেছ ঘুরেছ শমন, 
                        কখন হােত িদেব দিড়।। 
            (তখন) দরেদর ভাi বnুজনা, 
            সে  েতামার েকu যােব না; 
            মন েতামাির, তারা eকা পেথ খািল আেত 
                        িবদায় িদেব েতামাির।। 
            বড় আশার বাসাখািন 
            েকাথায় পেড় রেব মন েতার িঠক না জািন; 
            িসরাজ সঁাi কয়, লালন েভেরা 
                        তুi কিরs  েন কার en তাজাির।।  

————————- 

ীকrণাময় েগাsামী, ‘হারামিণ’, pবাসী, ভাd 1322  

িকছু িভn কথাnর িনেয় গানিট ‘বাংলার বাuল o বাuল গান’(পৃ. 36)-e eভােব সংকিলত হেয়েছঃ 
েদখ না ের মন ঝকমাির ei dিনয়াদাির। 
আcা কপিন- জা uড়ােল কের ফিকির।। 
            যা কেরা তা কেরা ের মন, 
            েরেখা িপেছর কথা আেগ sরণ 
                        বরাবরi। 
            (o েতার) িপেছ িপেছ ঘুরেছ শমন, 
                        কখন েদেব হােত দিড়।। 
            দরেদর ভাi বnুজনা, 
            সে  তারা েকu যােব না, 
            বড় সােধর বালাখানা 
                        েকাথায় রেব পেড় েতামাির।। 
            িসরাজ সঁাi কয়, লালন েভঁেড়া 
                        তুi কিরs  েন কারo en তাজাির।। 



 

িদেন িদেন হল আমার িদন আেখির 

িদেন িদেন হল আমার িদন আেখির। 
আিম িছলাম েকাথায়, eলাম েকাথা 
            আবার যাব েকাথায় েভেব মির।।1 
বসত কির িদবারােত, 
েষাল জন েবােmেটর সােথ; 
আমায় েযেত েদয় না সরল পেথ, 
            আমায় কােজ কােজ কের দাগাদাির।।2 
বাল কাল েখলায় েগল; 
যুবকাল কল  হল; 
আবার বৃdকাল সামেন eল, 
            মহাকােল করেল aিধকারী।।3 

েয আশায় ভেব আসা, 
তােত হল ভgদশা; 
লালন বেল, হায় িক দশা, 
            আমার uজাiেত েভেটন প’ল তরী।।  

————————- 

লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 197 
লালন-গীিতকা, পৃ. 276 
কথাnরঃ 1. আিম েকাথায় িছলাম, েকাথায় eলাম/সদায় েভেব মির। 
2. তারা েদয় না েযেত সরল পেথ/ পেদ পেদ কের দাগাদারী। 
3. বৃdকাল সামেন eল/ eবার মহাকাল হল aিধকারী। 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 101 



 

তুিম কার আজ েকবা েতামার ei সংসাের 

তুিম কার আজ েকবা েতামার ei সংসাের। 
িমেছ মায়ায় মিজেয় মন িক কর ের।। 
            eত িপিরত দেn িজhায় 
            কায়দা েপেল েসo সাজা েদয়; 
            slেত সব জািনেত হয় 
                        ভাব-নাগের।। 
            সমেয় সকিল সখা 
            aসমেয় েকu েদয় না েদখা; 
            যার পােপ েস েভােগ eকা 
                        চার যুগ ের।। 
            আপিন যখন নাi আপনার 
            কাের বল আমার আমার; 
            িসরাজ সঁাi কয়, লালন েতামার 
                        jান নািহ ের।।  

————————- 
 
লালন ফিকরঃ কিব o কাব , পৃ. 256 
 



 

জান না ের মন 

জান না ের মন, 
বািজ হারেল তখন লjায় মরণ 
         েশেষ ের আর কঁািদেল িক হয়। 
েখলা েখল মন েখলাr 
ভািবয়া ীgr 
         aধঃপােত মারা েযন নািহ যায়।। 
e েদেশেত যত জুয়াচুির েখলা, 
েটাটকা িদেয় ফটকায় েফেল ের মন-েভালা, 
তাi বিল মন েতামারi 
েখলা েখল hঁিসয়ারী 
         নয়েন নয়েন বঁািধেয় সদায়।। 
েচােরর সে  মন খােট না ধম দঁাড়া, 
হােতর ast কভু কেরা না হাতছাড়া, 
aনুরােগর ast ধের 
d  দমন কের 
         sেদেশ গমন করের tরায়।। 
চুয়ানী বঁািধেয় েখেল েযবা জনা, 
সাধ  িক তার aে  িদেত পাের হানা, 
লালন বেল আিম 
িতন েতেরা না জািন 
         বািজ েসের যাoয়া ভার হল আমায়।।  

————————- 

বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 298-99 



 

চঁাদ বদেন বল েগাসঁাi। 

চঁাদ বদেন বল েগাসাঁi। 
বাnার eক দেমর ভরসা নাi।। 
িহnু িক যবেনর বালা 
পেথর পিথক িচেন ধর ei েবলা। 
           িপেছ কাল শমন 
           িফরেছ সবkণ 
েকানিদন িবপদ ঘটােব তাi।। 
আমার িবষয় আমার বািড়ঘর 
ei বেল িদন েগল েগা আমার; 
           িবষয় িবষ খািব 
           েস ধন হারািব 
েশেষ কঁাদেল েতা ছাড়েব না ভাi।। 
িনকেট থািকেত েস ধন 
সদাi চ লােত েদখিল না ের মন; 
           ফিকর লালন কয়, 
           েস ধন েকাথায় রয় 
আেখের খািল হােত েযেত হেব।।  

————————- 
 
হারামিণ, 7ম খ , পৃ. 409-10; 
বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 264 
 



 

k াপা তুi না েজেন েতার আপন খবর যািব েকাথায় 

k াপা তুi না েজেন েতার আপন খবর যািব েকাথায়। 
আপন ঘর না বুেঝ বািহের খঁুেজ পড়িব ধঁাধায়।। 
             আিম সত  না হiেল 
             হয় gr সত  েকান কােজ 
আিম েযrপ েদখ না েসrপ দীন দয়াময়।। 
             আtrেপ েসi a-ধর 
             স ী aংেশ কলা তার 
েভদ না েজেন বেন বেন িফিরেল িক হয়।। 
             আপনার আপিন না িচেন 
             ঘুরিব কত ভুবেন 
লালন বেল, aিnম কােল নাi ের uপায়।।  

————————- 
 

ী রবীndনাথ ঠাকুর, ‘লালন ফিকেরর গান’, pবাসী, আি ন 1322; 
বাংলার বাuল o বাuল গান, পৃ. 51 



 

সব েলােক কয় লালন িক জাত সংসাের 

সব েলােক কয় লালন িক জাত সংসাের। 
লালন বেল জােতর িক rপ 
           েদখলাম না ei নজের।। 
েকu মালায় েকu তসিব গলায়, 
তাiেত েয জাত িভn বলায়। 
যাoয়া িকmা আসার েবলায়, 
           জােতর িচh রয় কার ের।। 
যিদ ছুnত িদেল হয় মুসলমান, 
নারীর তেব িক হয় িবধান? 
বামন িচিন পতা pমাণ, 
           বামনী িচিন িকেস ের।। 
জগt  েবেড় েজেতর কথা, 
েলােক েগৗরব কের যথা তথা। 
লালন েস েজেতর ফাতা 
            ঘুিচয়ােছ সাধ বাজাের।। 

————————- 

‘মহাtা লালন ফিকর’, িহতকরী, 15i কািতক 1297 (31েশ aেkাবর 1890)। 



 

হক নাম বল রসনা 

হক নাম বল রসনা 
েয নাম sরেণ ের মন 
যােব জঠর যাতনা।। 
িশয়ের শমন বেস 
কখন েযন বঁােধ কেস 
রiেল ভুেল িবষয় িবেষ 
            িদেশ হল না ের।। 
কয়বার েযন ঘুির িফির 
েপেয় eেল মানবপুরী 
eবার েযন aলস কির 
            েস নাম ভুল না।। 
e ভেবর ভাi বnু আিদ 
েকu না হেব সে র সাথী 
লালন বেল gr রথী 
            কর সাধনা।।  

————————- 

বাuল কিব লালন শাহ, পৃ. 265 

 
 
 


