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১  

প্রচিচিন আচি হে   জীবনস্বািী 

       িাাঁড়াব হিািাচি সমু্মখে। 

কচি হজাড়কি, হে ভুবখনশ্বি, 

       িাাঁড়াব হিািাচি সমু্মখে। 

  

          হিািাি অপাি আকাখেি িখে 

                   চবজখন চবিখে হে — 

          নম্র হৃিখে নেখনি জখে 

                   িাাঁড়াব হিািাচি সমু্মখে। 

  

হিািাি চবচিত্র এ ভবসংসাখি 

       কিমপািাবািপাখি হে, 

চনচেেজগৎজখনি িাঝাখি 

       িাাঁড়াব হিািাচি সমু্মখে। 

  

          হিািাি এ ভখব হিাি কাজ যখব 

                   সিাপন েখব হে, 

          ওখগা িাজিাজ, একাকী নীিখব 

                   িাাঁড়াব হিািাচি সমু্মখে। 

 

২ 

              আিাি এ ঘখি আপনাি কখি 

                        গৃেিীপোচন জ্বাখো। 

সব দুেখোক সার্মক হোক 

              েচভো হিািাচি আখো। 
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হকাখে হকাখে যি েুকাখনা আাঁধাি 

       িরুক ধনয েখে, 

হিািাচি পুেয আখোখক বচসো 

       চপ্রেজখন বাচস ভাখো। 

               আিাি এ ঘখি আপনাি কখি 

                        গৃেিীপোচন জ্বাখো। 

  

পিেিচেি প্রিীপ হিািাি 

       অিপে িাি হজযাচি, 

হসানা কখি চনক পেখক আিাি 

       সব কেঙ্ক কাখো। 

                আিাি এ ঘখি আপনাি কখি 

                          গৃেিীপোচন জ্বাখো। 

  

আচি যি িীপ জ্বাচে শুধু িাি 

       জ্বাো আি শুধু কাচে, 

আিাি ঘখি দুোখি চেেখি 

       হিািাচি চকিে ঢাখো। 

                আিাি এ ঘখি আপনাি কখি 

                          গৃেিীপোচন জ্বাখো। 

  
  
  

৩ 

চনেীর্েেখন হভখব িাচে িখন 

   ওখগা অন্তিযািী, 

প্রভাখি প্রর্ি নেন হিচেো 

   হিািাখি হেচিব আচি, 
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সূচিপত্র  

           ওখগা অন্তিযািী। 

  

   জাচগো বচসো শুভ্র আখোখক 

   হিািাি িিখে নচিো পুেখক 

   িখন হভখব িাচে চিখনি কিম 

         হিািাখি সাঁচপব স্বািী , 

           ওখগা অন্তিযািী। 

  

চিখনি কিম সাচধখি সাচধখি 

  ক্ষখে ক্ষখে ভাচব িখন 

কিম-অখন্ত সন্ধ্যাখবোে 

  বচসব হিািাি সখন। 

  

  সন্ধ্যা হবোে ভাচব বখস ঘখি 

  হিািাি চনেীর্চবিািসাগখি 

  শ্রান্ত প্রাখেি ভাবনা হবিনা 

     নীিখব যাইখব নাচি, 

            ওখগা অন্তিযািী। 

৪ 

হিািাচি িাচগনী জীবনকুখে 

       বাখজ হযন সিা বাখজ হগা। 

হিািাচি আসন হৃিেপখে 

       িাখজ হযন সিা িাখজ হগা। 

  

               িব নন্দনগন্ধ্খিাচিি 

                      চিচি সুন্দি ভুবখন 

              িব পিখিেু িাচে েখে িনু 

                     সাখজ হযন সিা সাখজ হগা। 
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হিািাচি িাচগেী জীবনকুখে 

       বাখজ হযন সিা বাখজ হগা।  

  

              সব চবখেষ িূখি যাে হযন 

                       িব িঙ্গেিখে, 

              চবকাখে িাধুিী হৃিখে বাচেখি 

                      িব সংগীিছখন্দ। 

  
  

িব চনিমে নীিব োসয 

       হেচি অম্বি বযাচপো 

িব হগৌিখব সকে গবম 

       োখজ হযন সিা োখজ হগা। 

              হিািাচি িাচগেী জীবনকুখে 

                     বাখজ হযন সিা বাখজ হগা। 

  

 

৫ 

              যচি এ আিাি হৃিেদুোি 

                           বন্ধ্ িখে হগা কভু 

              োি হভখে িুচি এখসা হিাি প্রাখে, 

                          চিচিো হযখো না প্রভু। 

  

যচি হকানচিন এ বীোি িাখি 

িব চপ্রেনাি নাচে ঝংকাখি 

িো ক ' হি িুচি ক্ষখেক   িাাঁড়াখো, 

              চিচিো হযখো না প্রভু। 
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সূচিপত্র  

              িব আহ্বাখন যচি কভু হিাি 

              নাচে হভখে যাখে সুচিি হঘাি 

              বজ্রখবিখন জাগাখো আিাে, 

                          চিচিো হযখো না প্রভু। 

  

যচি হকাখনাচিন হিািাি আসখন 

আি-কাোখিও বসাই যিখন 

চিিচিবখসি হে িাজা আিাি, 

              চিচিো হযখো না প্রভু। 

৬ 

সংসাি যখব িন হকখড় েে, 

          জাখগ না যেন প্রাে, 

িেখনা, হে নার্, প্রেচি হিািাে 

          গাচে বখস িব গান। 

                 অন্তিযািী, ক্ষখিা হস আিাি 

                 েূনযিখনি বৃর্া উপোি 

                 পুষ্পচবেীন পূজা-আখোজন 

                        ভচিচবেীন িান — 

সংসাি যখব িন হকখড় েে, 

                 জাখগ না যেন প্রাে। 

  

ডাচক িব নাি শুষ্ক কখে, 

          আো কচি প্রােপখে 

চনচবড় হপ্রখিি সিস বিষা 

          যচি হনখি আখস িখন। 

                 সেসা একিা আপনা েইখি 

                 ভচি চিখব িুচি হিািাি অিৃখি 
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                  এই ভিসাে কচি পিিখে 

                        েূনয হৃিে িান — 

সংসাি যখব িন হকখড় েে, 

                 জাখগ না যেন প্রাে। 

৭ 

                   জীবখন আিাি যি আনন্দ 

                             হপখেচছ চিবসিাি 

                   সবাি িাঝাখি হিািাখি আচজখক 

                             স্মচিব জীবননার্। 

  

হযচিন হিািাি জগৎ চনিচে 

েিখষ পিান উখেখছ পুেচক 

হসচিন আিাি নেখন েখেখছ 

       হিািাচি নেনপাি। 

                   সব আনন্দ-িাঝাখি হিািাখি 

                             স্মচিব জীবননার্। 

  

                   বাি বাি িুচি আপনাি োখি 

                             স্বাখি গখন্ধ্ ও গাখন 

                   বাচেি েইখি পিে কখিছ 

                             অন্তি-িাঝোখন। 

চপিা িািা ভ্রািা চপ্রে পচিবাি, 

চিত্র আিাি, পুত্র আিাি, 

সকখেি সাখর্ হৃিখে প্রখবচে 

       িুচি আখছা হিাি সার্। 

                   সব আনন্দ-িাঝাখি হিািাখি 

                             স্মচিব জীবননার্। 
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৮ 

                 কাখবযি কর্া বাাঁধা পখড় যর্া 

                        ছখন্দি বাাঁধখন, 

পিাখন হিািাে ধচিো িাচেব 

                        হসইিখিা সাধখন। 

কাাঁপাখে আিাি হৃিখেি সীিা 

বাচজখব হিািাি অসীি িচেিা,  

চিিচবচিত্র আনন্দরূখপ 

          ধিা চিখব জীবখন 

                        কাখবযি কর্া বাাঁধা পখড় যর্া 

                               ছখন্দি বাাঁধখন। 

  

                 আিাি িুচ্ছ চিখনি কখিম 

                        িুচি চিখব গচিিা, 

                 আিাি িনুি অেুখি অেুখি 

                        িহব িব প্রচিিা। 

সকে হপ্রখিি হেখেি িাঝাখি 

আসন সাঁচপব হৃিেিাজাখি, 

অসীি হিািাি ভুবখন িচেো 

                 িখব িি ভবখন, 

                        কাখবযি কর্া বাাঁধা িখে যর্া 

                                ছখন্দি বাাঁধখন। 

৯ 

                 না বুখঝও আচি বুখঝচছ হিািাখি 

                        হকিখন চকছু না জাচন। 

                 অখর্মি হেষ পাই না, িবুও 
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                        বুখঝচছ হিািাি বােী। 

  

চনশ্বাখস হিাি চনখিখষি পাখি  

হিিনা হবিনা ভাবনা - আঘাখি 

হক হিে সবমেিীখি ও িখন 

                 িব সংবাি আচন। 

                        না বুখঝও আচি বুখঝচছ হিািাখি 

                               হকিখন চকছু না জাচন। 

  

িব িাজত্ব হোক েখি হোখক 

হস বািিা আচি হপখেচছ পেখক,  

হৃচি-িাখঝ যখব হেখিচছ হিািাি 

          চবখশ্বি িাজধানী। 

                 না বুখঝও আচি বুখঝচছ হিািাখি 

                        হকিখন চকছু না জাচন। 

  

আপনাি চিখি চনচবড় চনভৃখি 

হযর্াে হিািাখি হপখেচছ জাচনখি 

হসর্াে সকচে চিি চনবমাক্ 

          ভাষা পিাস্ত িাচন। 

                 না বুখঝও আচি বুখঝচছ হিািাখি 

                         হকিখন চকছু না জাচন। 

১০ 

যািা কাখছ আখছ িািা কাখছ র্াক্,  

          িািা হিা পাখব না জাচনখি 

িাোখিি হিখে িুচি কাখছ আছ 

          আিাি হৃিেোচনখি। 
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যািা কর্া বখে িাোিা বেুক,  

আচি কাোখিও কচি না চবিুে — 

িািা নাচে জাখন ভিা আখছ প্রাে 

           িব অকচর্ি বােীখি। 

                 নীিখব চনেি িখেছ আিাি 

                        নীিব হৃিেোচনখি। 

  

হিািাি োচগো কাখিও, হে প্রভু, 

পর্ হছখড় চিখি বচেব না কভু — 

যি হপ্রি আখছ সব হপ্রি হিাখি 

          হিািা-পাখন িখব টাচনখি। 

                 সকখেি হপ্রখি িখব িব হপ্রি 

                        আিাি হৃিেোচনখি। 

  

সবাি সচেখি হিািাি বাাঁধন, 

হেচি হযন সিা এ হিাি সাধন, 

সবাি সঙ্গ পাখি হযন িখন 

          িব আিাধনা আচনখি। 

                 সবাি চিেখন হিািাি চিেন 

                        জাচগখব হৃিেোচনখি। 

১১  

আাঁধাখি আবৃি ঘন সংেে 

       চবশ্ব কচিখছ গ্রাস, 

িাচি িাঝোখন সংেোিীি 

       প্রিযে কখি বাস। 

  

বাখকযি ঝড় িখকমি ধূচে 
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অন্ধ্বুচি চিচিখছ আকুচে ; 

প্রিযে আখছ আপনাি িাখঝ — 

       নাচে িাি হকাখনা ত্রাস। 

  

                   সংসািপখর্ েি সংকট 

                          ঘুচিখছ ঘূেমবাখে, 

                   িাচি িাঝোখন অিো োচন্ত 

                          অিিিরুচ্ছাখে। 

  

চনন্দা ও ক্ষচি িৃিুয চবিে 

কি চবষবাে উখড় অেিে, 

চিি হযাগাসখন চিি আনন্দ — 

       িাোি নাচেখকা নাে। 

১২ 

অিে কিে সেখজ জখেি হকাখে 

       আনখন্দ িখে িুচটো — 

চিচিখি না েে আেে হকার্াে ব’হে 

       ধুোে ধুোে েুচটো। 

  

হিিচন সেখজ আনখন্দ েিচষি 

হিািাি িাঝাখি িব চনিগ্নচিি, 

পূজােিিে আপচন হস চবকচেি 

       সব সংেে টচুটো। 

  

       হকার্া আছ িুচি পর্ না েুাঁচজব কভু, 

              শুধাব না হকাখনা পচর্খক। 

       হিািাচি িাঝাখি ভ্রচিব চিচিব, প্রভু, 

              যেন চিচিব হয চিখক। 
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িচেব যেন হিািাি আকােখগখে 

িব আনন্দপ্রবাে োচগখব হিখে, 

হিািাি পবন সোি িিন হেখে 

       বখক্ষ আচসখব ছুচটো। 

১৩ 

          সকে গবম িূি কচি চিব, 

                 হিািাি গবম ছাচড়ব না। 

          সবাখি ডাচকো কচেব, হযচিন 

                 পাব িব পিখিেুকো। 

িব আহ্বান আচসখব যেন 

হস কর্া হকিখন কচিব হগাপন? 

সকে বাখকয সকে কখিম 

       প্রকাচেখব িব আিাধনা। 

          সকে গবম িূি কচি চিব, 

                  হিািাি গবম ছাচড়ব না। 

  

                   যি িান আচি হপখেচছ হয কাখজ 

                          হসচিন সকচে যাখব িূখি। 

                   শুধু িব িান হিখে িখন হিাি 

                          বাচজো উচেখব এক সুখি। 

  

পখর্ি পচর্ক হসও হিখে যাখব 

হিািাি বািিা হিাি িুেভাখব 

ভবসংসািবািােনিখে 

       বখস িব   যখব আনিনা। 

          সকে গবম িূি কচি চিব, 
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                 হিািাি গবম ছাচড়ব না। 

১৪ 

            হিািাি অসীখি প্রােিন েখে 

                   যি িূখি আচি যাই 

            হকার্াও দুুঃে হকার্াও িৃিুয 

                    হকার্া চবখচ্ছি নাই। 

  

িৃিুয হস ধখি িৃিুযি রূপ, 

দুুঃে হস েে দুুঃখেি কূপ 

হিািা েখি যখব স্বিে েখে 

       আপনাি পাখন িাই। 

  

            হে পূেম, িব িিখেি কাখছ 

            যাো-চকছু সব আখছ আখছ আখছ — 

            নাই নাই ভে, হস শুধু আিাচি — 

                   চনচেচিন কাাঁচি িাই। 

  
  

অন্তিগ্লাচন সংসািভাি 

পেক হিচেখি হকার্া একাকাি 

হিািাি স্বরূপ জীবখনি িাখঝ 

       িাচেবাখি যচি পাই। 

১৫ 

আাঁধাি আচসখি িজনীি িীপ 

         হজ্বখেচছনু যিগুচে 

চনবাও হি িন, আচজ হস চনবাও 

          সকে দুোি েুচে। 
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                        আচজ হিাি ঘখি জাচন না কেন 

                        প্রভাি কখিখছ িচবি চকিে, 

                        িাচটি প্রিীখপ নাই প্রখোজন — 

                               ধুোে হোক হস ধূচে। 

চনবাও, হি িন, িজনীি িীপ 

            সকে দুোি েুচে। 

  

িাখো িাখো, আজ িুচেখো না সুি 

       চছন্ন বীোি িাখি। 

নীিখব, হি িন, িাাঁড়াও আচসো 

       আপন বাচেি-োখি। 

  

                        শুন আচজ প্রাখি সকে আকাে 

                        সকে আখোক সকে বািাস 

                         হিািাি েইো গাখে সংগীি 

                               চবিাট কে িুচে। 

  চনবাও চনবাও িজনীি িীপ 

            সকে দুোি েুচে। 

১৬ 

            ভি কচিখছ প্রভুি িিখে 

                   জীবন সিপমে, 

            ওখি িীন, িুই হজাড়-কি কচি 

                   কর্ িাো িিেন। 

  

চিেখনি ধািা পচড়খিখছ ঝচি, 

বচেো হযখিখছ অিৃিেেিী, 

ভূিখে িার্াচট িাচেো েখো হি 
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       শুভাচেস-বচিষন। 

            ভি কচিখছ প্রভুি িিখে 

                   জীবন সিপমে। 

  

            ওই হয আখোক পখড়খছ িাাঁোি 

                   উিাি েোটখিখে, 

            হসর্া েখি িাচি একচট িচি 

                   পড়ুক িার্াে এখস। 

  

িাচি চিখক িাি োচন্তসাগি 

চিি েখে আখছ ভচি িিািি, 

ক্ষেকাে িখি িাাঁড়াও হি িীখি — 

       োন্ত কখিা হি িন। 

            ভি কচিখছ প্রভুি িিখে 

                   জীবন সিপমে। 

১৭ 

                   অল্প েইো র্াচক, িাই হিাি 

                             যাো যাে িাো যাে — 

                   কোটকুু যচি োিাে িা েখে 

                              প্রাে কখি োে-োে। 

  

নিীিটসি হকবচে বৃর্াই 

প্রবাে আাঁকচড় িাচেবাখি িাই, 

এখক এখক বুখক আঘাি কচিো 

       হঢউগুচে হকার্া ধাে। 

              অল্প েইো র্াচক, িাই হিাি 

                     যাো যাে িাো যাে। 
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                      যাো যাে আি যাো-চকছু র্াখক 

                      সব যচি চিই সাঁচপো হিািাখক 

                      িখব নাচে ক্ষে, সচব হজখগ িে 

                             িব িো িচেিাে। 

  

হিািাখি িখেখছ কি েেী ভানু, 

কভু না োিাখে অেু পিিােু — 

আিাি ক্ষুদ্র োিাধনগুচে 

       িখব না চক িব পাে? 

               অল্প েইো র্াচক, িাই হিাি 

                      যাো যাে িাো যাে। 

১৮ 

                 পাোইখে আচজ িৃিুযি িূি 

                        আিাি ঘখিি োখি, 

                 িব আহ্বান কচি হস বেন 

                        পাি েখে এে পাখি। 

আচজ এ িজনী চিচিি-আাঁধাি, 

ভেভািািুি হৃিে আিাি, 

িবু িীপ োখি েুচে চিো োি 

          নচিো েইব িাখি। 

                 পাোইখে আচজ িৃিুযি িূি 

                        আিাি ঘখিি োখি। 

  

                 পূচজব িাোখি হজাড়-কি কচি 

                        বযাকুে নেনজখে, 

                  পূচজব িাোখি পিাখনি ধন 

                        সাঁচপো িিেিখে। 
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আখিে পােন কচিো হিািাচি 

যাখব হস আিাি প্রভাি আাঁধাচি, 

েূেযভবখন বচস িব পাখে 

          অচপমব আপনাখি। 

                 পাোইখে আচজ িৃিুযি িূি 

                        আিাি ঘখিি োখি। 

১৯ 

প্রচিচিন িব গার্া 

       গাব আচি সুিধুি, 

িুচি হিাখি িাও কর্া 

       িুচি হিাখি িাও সুি। 

  

                 িুচি যচি র্াক িখন 

                 চবকি কিোসখন, 

                 িুচি যচি কি প্রাে 

                        িব হপ্রখি পচিপূি — 

                 প্রচিচিন িব গার্া 

                        গাব আচি সুিধুি। 

  

িুচি যচি হোন গান 

       আিাি সিুখে র্াচক, 

সুধা যচি কখি িান 

       হিািাি উিাি আাঁচে — 

  

                 িুচি যচি দুে-’পখি 

                 িাে োি হেেভখি, 

                 িুচি যচি সুে েখি 
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                         িম্ভ কিে িূি — 

                 প্রচিচিন িব গার্া 

                        গাব আচি সুিধুি। 

২০ 

হিািাি পিাকা যাখি িাও, িাখি 

     বচেবাখি িাও েকচি। 

হিািাি হসবাি িেৎ প্রোস 

     সচেবাখি িাও ভকচি। 

  

আচি িাই িাই   ভচিো পিান 

দুুঃখেচি সাখর্ দুুঃখেচি ত্রাে 

হিািাি োখিি হবিনাি িান 

     এড়াখে িাচে না িুকচি। 

দুে েখব হিাি িার্াি িাচনক 

     সাখর্ যচি িাও ভকচি। 

  

যি চিখি িাও কাজ চিখো, যচি 

     হিািাখি না িাও ভুচেখি — 

অন্তি যচি জড়াখি না িাও 

     জােজোেগুচেখি। 

  

বাাঁচধখো আিাে যি েুচে হডাখি, 

িুি িাচেখো হিািা-পাখন হিাখি, 

ধুোে িাচেখো পচবত্র ক ' হি 

     হিািাি িিেধূচেখি। 

ভুোে িাচেখো সংসািিখে, 

     হিািাখি চিখো না ভুচেখি । 
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হয পখর্ ঘুচিখি চিখেছ ঘুচিব, 

     যাই হযন িব িিখে। 

সব শ্রি হযন বচে েে হিাখি 

     সকে-শ্রাচন্ত-েিখে। 

  

দুগমি পর্ এ ভবগেন, 

     কি িযাগ হোক চবিেিেন — 

জীবখন িিে কচিো বেন 

      প্রাে পাই হযন িিখে। 

সন্ধ্যাখবোে েচভ হগা কুোে  

     চনচেেেিে িিখে। 

২১  

       ঘাখট বখস আচছ আনিনা, 

              হযখিখছ বচেো সুসিে। 

       এ বািাখস িিী ভাসাব না 

              হিািা-পাখন যচি নাচে বে। 

  

                             চিন যাে ওখগা চিন যাে, 

                                    চিনিচে যাে অখস্ত। 

                              নাচে হেচি বাট, িূিিীখি িাে 

                                    ধূসি হগাধূচেধূচেিে। 

  

ঘখিি চেকানা েে না হগা, 

       িন কখি িবু যাই-যাই। 

ধ্রুবিািা িুচি হযর্া জাগ’  

       হস চিখকি পর্ চিচন নাই। 

  

                             এি চিন িিী বাচেোি, 
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                                     বাচেোি িিী হয পখর্, 

                             েিবাি িিী ডুবুডুবু কচি 

                                    হস পখর্ ভিসা নাচে পাই। 

  
  

িীি-সাখর্ হেখিা েি হডাখি 

       বাাঁধা আখছ হিাি িিীোন। 

িচে েুখে হিখব কখব হিাখি, 

       ভাচসখি পাচিখে বাাঁখি প্রাে। 

  
  

                             হকার্া বুক-খজাড়া হোো োওো,  

                                    সাগখিি হোো োওো কই! 

                             হকার্া িোগান ভচি চিখব কান,  

                                    হকার্া সাগখিি িোগান! 

২২ 

িধযাখে নগি-িাখঝ পর্ েখি পখর্ 

কিমবনযা ধাে যখব উচ্ছচেি হরাখি 

েি োো-প্রোোে, নগখিি নাড়ী 

উখে স্ফীি িি েখে, নাখি হস আছাচড় 

পাষােচভচিি ’পখি — হিৌচিক আকুচে 

ধাে পান্থ, ছুখট ির্, উখড় শুষ্ক ধুচে — 

  
  

িেন সেসা হেচি িুচিো নেন 

িোজনািেয-িাখঝ অনন্ত চনজমন 

হিািাি আসনোচন — হকাোেে-িাখঝ 

হিািাি চনুঃেব্দ সভা চনস্তখে চবিাখজ। 
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সব দুুঃখে, সব সুখে, সব ঘখি ঘখি, 

সব চিখি সব চিন্তা সব হিষ্টা ’পখি 

যিিূি িৃচষ্ট যাে শুধু যাে হিো,  

হে সঙ্গচবেীন হিব, িুচি বচস একা!  

২৩ 

আচজ হেিখন্তি োচন্ত বযাি িিািখি। 

  

জনেূনয হক্ষত্র-িাখঝ িীি চেপ্রেখি 

েব্দেীন গচিেীন স্তেিা উিাি 

িখেখছ পচড়ো শ্রান্ত চিগন্তপ্রসাি 

স্বেমেযাি ডানা হিচে। ক্ষীে নিীখিো 

নাচে কখি গান আচজ, নাচে হেখে হেো 

বােুকাি িখট। িূখি িূখি পল্লী যি 

িুচদ্রিনেখন হিৌদ্র হপাোইখি িি 

চনদ্রাে অেস ক্লান্ত। 

  

                           এই স্তেিাে 

শুচনখিচছ িৃখে িৃখে ধুোে ধুোে,  

হিাি অখঙ্গ হিাখি হিাখি, হোখক 

হোকান্তখি 

গ্রখে সূখযম িািকাে চনিযকাে ধ’হি 

অেুপিিােুখিি নৃিযকেখিাে — 

হিািাি আসন হঘচি অনন্ত কখল্লাে। 

২৪ 

িাখঝ িাখঝ কিবাি ভাচব কিমেীন 

আজ নষ্ট েে হবো, নষ্ট েে চিন। 
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নষ্ট েে   নাই, প্রভু, হস-সকে ক্ষে — 

আপচন িাখিি িুচি কখিছ গ্রেে 

ওখগা অন্তযমািী হিব। অন্তখি অন্তখি 

হগাপখন প্রচ্ছন্ন িচে হকান্ অবসখি 

বীখজখি অঙু্কিরূখপ িখুেছ জাগাখে,  

িুকুখে প্রস্ফুটবখেম চিখেছ িাোখে, 

িুখেখি কখিছ িে িখস সুিধুি 

বীখজ পচিেি গভম। 

  
  

                         আচি চনদ্রািুি 

আেসযেযযাি ’পখি শ্রাচন্তখি িচিো 

হভখবচছনু সব কিম িচেে পচড়ো। 

  

প্রভাখি জাচগো উচে হিচেনু নেন, 

হিচেনু ভচিো আখছ আিাি কানন।  

২৫ 

আবাি আিাি োখি বীো িাও িুচে,  

আবাি আসুক চিখি োিা গানগুচে। 

  

সেসা কচেন েীখি িানখসি জখে 

পেবন িখি যাে, েংস িখে িখে 

সাচি হবাঁখধ উখড় যাে সিুূি িচক্ষখে 

জনেীন কােিুল্ল নিীি পুচেখন ; 

আবাি বসখন্ত িািা চিখি আখস যর্া 

বচে েখে আনখন্দি কেিুেিিা — 
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হিিচন আিাি যি উখড়-যাওো গান 

আবাি আসুক চিখি, হিৌন এ পিান 

ভচি উিখিাখে ; িািা শুনাক এবাি  

সিুদ্রিীখিি িান, অজ্ঞাি িাজাি 

অগিয িাখজযি যি অপরূপ কর্া, 

সীিােূনয চনজমখনি অপূবম বািিা। 

২৬ 

এ আিাি েিীখিি চেিাে চেিাে 

হয প্রাে-িিঙ্গিাো িাচত্রচিন ধাে 

হসই প্রাে ছুচটোখছ চবশ্বচিগ চবজখে, 

হসই প্রাে অপরূপ ছখন্দ িাখে েখে 

নাচিখছ ভুবখন ; হসই প্রাে িুখপ িুখপ 

বসুধাি িৃচিকাি প্রচি হিািকূখপ 

েক্ষ েক্ষ িৃখে িৃখে সঞ্চাখি েিখষ, 

চবকাখে পল্লখব পুখষ্প — বিখষ বিখষ 

চবশ্ববযাপী জন্মিৃিুযসিুদ্রখিাোে 

দুচেখিখছ অন্তেীন হজাোি-ভাাঁটাে। 

কচিখিচছ অনুভব, হস অনন্ত প্রাে 

অখঙ্গ অখঙ্গ আিাখি কখিখছ িেীোন।  

  

হসই যুগযুগাখন্তি চবিাট স্পন্দন 

আিাি নাড়ীখি আচজ কচিখছ নিমন। 

২৭ 

হিখে আি িখন প্রাখে েখে একাকাি  

এচক অপরূপ েীো এ অখঙ্গ আিাি! 
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এচক হজযাচি, এচক হবযাি িীি িীপ-জ্বাো 

চিবা আি িজনীি চিিনাটযোো!  

এচক েযাি বসুন্ধ্িা, সিুখদ্র িঞ্িে,  

পবমখি কচেন, িরুপল্লখব হকািে, 

অিখেয আাঁধাি! এচক চবচিত্র চবোে 

অচবশ্রাি িচিখিখছ সজৃখনি জাে 

আিাি ইচিেযখে ইিজােবৎ!  

প্রখিযক প্রােীি িাখঝ প্রকাণ্ড জগৎ।  

  

হিািাচি চিেনেযযা, হে হিাি িাজন্,  

ক্ষুদ্র এ আিাি িাখঝ অনন্ত আসন 

অসীি চবচিত্রকান্ত। ওখগা চবশ্বভূপ,  

হিখে িখন প্রাখে আচি এচক অপরূপ!  

২৮ 

িুচি িখব এখসা নার্, হবাখসা শুভক্ষখে 

হিখে িখন গাাঁর্া এই িো চসংোসখন। 

  

হিাি দু নেখন বযাি এই নীোম্বখি 

হকাখনা েূনয িাচেখো না আি-কাখিা িখি, 

আিাি সাগখি শেখে কান্তাখি কানখন,  

আিাি হৃিখে হিখে ; সজখন চনজমখন। 

  

হজযাৎোসুি চনেীখর্ি চনস্তে প্রেখি 

আনখন্দ চবষাখি গাাঁর্া ছাোখোক- ’পখি 

হবাখসা িুচি িাঝোখন। োচন্তিস িাও 

আিাি অশ্রুি জখে, শ্রীেস্ত বুোও 

সকে স্মচৃিি ’পখি, হপ্রেসীি হপ্রখি 
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িধুি িঙ্গেরূখপ িুচি এখসা হনখি। 

  
  

সকে সংসািবখন্ধ্ বন্ধ্নচবেীন 

হিািাি িোন িুচি র্াক্ িাচত্রচিন। 

২৯ 

ক্রখি ম্লান েখে আখস নেখনি হজযাচি 

নেনিািাে ; চবপুো এ বসুিিী 

ধীখি চিোইো আখস ছাোি িিন 

েখে িাি চসন্ধ্ু শেে কান্তাি কানন।  

চবচিত্র এ চবশ্বগান ক্ষীে েখে বাখজ 

ইচিেবীোি সূক্ষ্ম েিিেী-িাখঝ ; 

বখেম বখেম সুিচেি চবশ্বচিত্রোচন 

ধীখি ধীখি িৃদু েখস্ত েও িুচি টাচন 

সবমাঙ্গ হৃিে েখি ; িীি িীপাবেী 

ইচিখেি োখি োখি চছে যা উ্জ্বলচে 

িাও চনবাইো ; িাি পখি অধমিাখি 

হয চনিমে িৃিুযেযযা পাখিা চনজোখি — 

  

হস চবশ্বভুবনেীন চনুঃেব্দ আসখন 

একা িুচি হবাখসা আচস পিি চনজমখন। 

৩০ 

শবিাগযসাধখন িুচি, হস আিাি নে। 

  

অসংেযবন্ধ্ন-িাখঝ িোনন্দিে 

েচভব িুচিি স্বাি। এই বসুধাি 

িৃচিকাি পাত্রোচন ভচি বািম্বাি 
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হিািাি অিৃি ঢাচে চিখব অচবিি 

নানাবেমগন্ধ্িে। প্রিীখপি িখিা 

সিস্ত সংসাি হিাি েক্ষ বচিমকাে 

জ্বাোখে িুচেখব আখো হিািাচি চেোে 

হিািাি িচন্দি-িাখঝ। 

  

                         ইচিখেি োি 

রুি কচি হযাগাসন, হস নখে আিাি। 

হয-চকছু আনন্দ আখছ িৃখেয গখন্ধ্ গাখন 

হিািাি আনন্দ িখব িাি িাঝোখন। 

  

হিাে হিাি িুচিরূখপ উচেখব জ্বচেো, 

হপ্রি হিাি ভচিরূখপ িচেখব িচেো।  

৩১  

হিািাি ভুবন-িাখঝ চিচি িুগ্ধসি 

হে চবশ্বখিােন নার্। িখক্ষ োখগ িি 

প্রোন্ত আনন্দঘন অনন্ত আকাে ; 

েিৎিধযাখে পূেম সুবেম উচ্ছ্বাস 

আিাি চেিাি িাখঝ কচিো প্রখবে 

চিোে িখিি সাখর্ আিি আখবে। 

  

ভুোে আিাখি সখব। চবচিত্র ভাষাে 

হিািাি সংসাি হিাখি কাাঁিাে োসাে ; 

িব নিনািী সখব চিগ চবচিখক হিাখি 

হটখন চনখে যাে কি হবিনাি হডাখি, 

বাসনাি টাখন। হসই হিাি িুগ্ধ িন 

বীোসি িব অখঙ্ক কচিনু অপমে — 
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িাি েি হিােিখে কচিো আঘাি 

চবচিত্র সংগীি িব জাগাও হে নার্। 

৩২ 

চনজমন েেন-িাখঝ কাচে িাচত্রখবো 

ভাচবখিচছোি আচি বচসো এখকো 

গিজীবখনি কি কর্া ; হেন ক্ষখে 

শুচনোি িুচি কচেখিছ হিাি িখন — 

  

‘ ওখি িি ওখি িুগ্ধ, ওখি আত্মখভাো, 

হিখেচছচে আপনাি সব োি হোো ; 

িঞ্চে এ সংসাখিি যি ছাোখোক, 

যি ভুে, যি ধূচে, যি দুুঃেখোক, 

যি ভাখোিন্দ, যি গীিগন্ধ্ েখে 

চবশ্ব পখেচছে হিাি অবাধ আেখে। 

হসই সাখর্ হিাি িুি বািােখন আচি 

অজ্ঞাখি অসংেয বাি এখসচছনু নাচি। 

  
  

োি রুচধ জচপচিস যচি হিাি নাি 

হকান্ পর্ চিখে হিাি চিখি পচেিাি! '  

৩৩ 

িেন কচি চন, নার্, হকাখনা আখোজন ; 

চবখশ্বি সবাি সাখর্, হে চবশ্বিাজন্,  

অজ্ঞাখি আচসখি োচস আিাি অন্তখি 

কি শুভচিখন ; কি িুেূখিমি'পখি 

অসীখিি চিে চেখে হগছ! েই িুচে 
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হিািাি স্বাক্ষি-আাঁকা হসই ক্ষেগুচে — 

হিচে িািা স্মচৃি-িাখঝ আচছে ছড়াখে 

কি-না ধূচেি সাখর্, আচছে জড়াখে 

ক্ষচেখকি কি িচু্ছ সুেদুুঃে চঘখি! 

  

হে নার্, অবজ্ঞা কচি যাও নাই চিখি 

আিাি হস ধুোস্তপূ হেোঘি হিখে! 

হেো-িাখঝ শুচনখি হপখেচছ হর্খক হর্খক 

হয িিেধ্বচন — আজ শুচন িাই বাখজ 

জগৎসংগীি-সাখর্ িিসূযম-িাখঝ। 

৩৪ 

কাখি িূি নাচে কি। যি কচি িান 

হিািাখি হৃিে িন, িি েে িান 

সবাখি েইখি প্রাখে। চবখেষ হযোখন 

োি েখি কাখিও িাড়াে অপিাখন 

  

িুচি হসই সাখর্ যাও ; হযর্া অেংকাি 

ঘৃোভখি ক্ষুদ্রজখন রুি কখি োি 

হসর্া েখি চিি িুচি ; ঈষমা চিিখকাখে 

বচস বচস চছদ্র কখি হিািাচি আসখন 

িি েূখে। িুচি র্াক, হযর্াে সবাই 

সেখজ েুাঁচজো পাে চনজ চনজ োাঁই। 

  
  

ক্ষুদ্র িাজা আখস যখব, ভৃিয উচ্চিখব 

োাঁচক কখে, ‘ সখি যাও, িূখি যাও সখব।  '  

িোিাজ িুচি যখব এস, হসই সাখর্ 

চনচেে জগৎ আখস হিািাচি পশ্চাখি। 
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৩৫ 

কাচে োখসয পচিোখস গাখন আখোিখন 

অধমিাচত্র হকখট হগে বন্ধ্ুজন-সখন ; 

আনখন্দি চনদ্রাোিা শ্রাচন্ত বখে েখে 

চিচি আচসোি যখব চনভৃি আেখে 

িাাঁড়াইনু আাঁধাি অঙ্গখন। েীিবাে 

বুোখো হেখেি েস্ত িি ক্লান্ত গাে 

িুেূখিম িঞ্চে িখি োচন্ত আচন চিো। 

  

িুেূখিমই হিৌন েে স্তে েে চেো 

চনবমােপ্রিীপ চিি নাটযোো- সি।  

িাচেো হিচেনু ঊধ্বমপাখন ; চিি িি 

িুেূখিমই পাি েখে অসীি িজনী 

িাাঁড়াখো নক্ষত্রখোখক। 

  

                        হেচিনু িেচন — 

হেচেখিচছোি হিািা অকুচেিিখন 

িব স্তে প্রাসাখিি অনন্ত প্রাঙ্গখে। 

৩৬ 

হকার্া েখি আচসোচছ নাচে পখড় িখন 

অগেয যাত্রীি সাখর্ িীর্মিিেখন 

এই বসুন্ধ্িািখে ; োচগোখছ িিী 

নীোকাে সিুখদ্রি ঘাখটি উপচি। 

  

শুনা যাে িাচি চিখক চিবসিজনী 

বাচজখিখছ চবিাট সংসাি-েঙ্খধ্বচন 

েক্ষ েক্ষ জীবন-িুৎকাখি। এি হবো 
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যাত্রী নিনািী-সাখর্ কচিোচছ হিো 

পুিীপ্রাখন্ত পান্থোো- ’পখি। োখন পাখন 

অপিাে েখে এে গখল্প োচসগাখন — 

  

এেন িচন্দখি িব এখসচছ, হে নার্, 

চনজমখন িিেিখে কচি প্রচেপাি 

এ জখন্মি পূজা সিাচপব। িাি পি 

নবিীখর্ম হযখি েখব হে বসুখধশ্বি। 

৩৭ 

িোিাজ ক্ষখেক িেমন চিখি েখব 

হিািাি চনজমন ধাখি। হসর্া হডখক েখব 

সিস্ত আখোক েখি হিািাি আখোখি 

আিাখি একাকী-সবম সুেদুুঃে েখি 

সবম সঙ্গ েখি, সিস্ত এ বসুধাি 

কিমবন্ধ্ েখি। হিব, িচন্দখি হিািাি 

পচেোচছ পৃচর্বীি সবমযাত্রীসখন, 

োি িুি চছে যখব আিচিি ক্ষখে। 

িীপাবেী চনবাইো িখে যাখব যখব 

নানা পখর্ নানা ঘখি পূজখকিা সখব, 

োি রুি েখে যাখব ; োন্ত অন্ধ্কাি 

আিাখি চিোখে চিখব িিখে হিািাি। 

  

একোচন জীবখনি প্রিীপ িুচেো 

হিািাখি হেচিব একা ভুবন ভুচেো। 

৩৮ 

প্রভাখি যেন েঙ্খ উখেচছে বাচজ 
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হিািাি প্রাঙ্গনিখে, ভচি েখে সাচজ 

িখেচছে নিনািী হিোচগো ঘি 

নবীন চেচেিচসি গুেনিুেি 

চেগ্ধবনপর্ চিখে। আচি অনযিখন 

সঘনপল্লবপুে ছাোকুেবখন 

চছনু শুখে িৃোস্তীেম িিচঙ্গেীিীখি 

চবেখঙ্গি কেগীখি সুিন্দ সিীখি। 

  

আচি যাই নাই হিব, হিািাি পূজাে — 

হিখে হিচে নাই পখর্ কািা িখে যাে।  

আজ ভাচব ভাখো েখেচছে হিাি ভুে, 

িেন কুসুিগুচে আচছে িুকুে-  

  

হেখিা িািা সািা চিখন িুচটখিখছ আচজ। 

অপিাখে ভচিোি এ পূজাি সাচজ। 

৩৯ 

হে িাখজি, িব োখি কাে অন্তেীন। 

  

গেনা হকে না কখি, িাচত্র আি চিন 

আখস যাে, িুখট ঝখি যুগযুগন্তিা। 

চবেম্ব নাচেক িব, নাচে িব ত্বিা — 

প্রিীক্ষা কচিখি জান। েিবষম ধ’হি 

একচট পুখষ্পি কচে িুটাবাি িখি 

িখে িব ধীি আখোজন। কাে নাই 

আিাখিি োখি ; কাড়াকাচড় কখি িাই 

সখব চিখে ; হিচি কাখিা নাচে সখে কভু। 

  

আখগ িাই সকখেি সব হসবা, প্রভু, 
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হেষ কখি চিখি চিখি হকখট যাে কাে — 

েূনয পখড় র্াখক োে িব পূজা-র্াে।  

  

অসিখে ছুখট আচস, িখন বাচস ভে — 

এখস হিচে, যাে নাই হিািাি সিে। 

৪০ 

হিািাি ইচঙ্গিোচন হিচে চন যেন 

ধূচেিুচষ্ট চছে িাখি কচিো হগাপন।  

  

যেচন হিখেচছ আজ, িেচন পুেখক 

চনিচে ভুবনিে আাঁধাখি আখোখক 

জ্বখে হস ইচঙ্গি ; োখে োখে িুখে িুখে 

িুখট হস ইচঙ্গি ; সিুখদ্রি কূখে কূখে 

ধচিত্রীি িখট িখট চিে আাঁচক ধাে 

হিনাচঙ্কি িিখঙ্গি িূড়াে িূড়াে 

দ্রুি হস ইচঙ্গি ; শুভ্রেীষম চেিাচদ্রি 

েৃখঙ্গ   েৃখঙ্গ   ঊধ্বমিুখে জাচগ িখে চিি 

স্তে হস ইংচগি। 

  

            িেন হিািাি পাখন 

চবিুে েইো চছনু কী েখে হক জাখন!  

  

চবপিীি িুখে িাখি পখড়চছনু, িাই 

চবশ্বখজাড়া হস চেচপি অর্ম বুচঝ নাই। 

৪১  

িব পূজা না আচনখে িণ্ড চিখব িাখি, 

যিিূি েখে যাখব নিখকি োখি — 
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ভচিেীখন এই বচে হয হিোে ভে 

হিািাি চনন্দুক হস হয, ভি কভু নে।  

  

হে চবশ্বভুবনিাজ, এ চবশ্বভুবখন 

আপনাখি সব হিখে হিখেছ হগাপখন 

আপন িচেিা-িাখঝ। হিািাি সৃচষ্টি 

ক্ষুদ্র বােুকোটকুু, ক্ষচেক চেচেি 

িািাও হিািাি হিখে প্রিযক্ষ আকাখি 

চিখক চিখক হঘাষো কচিখছ আপনাখি। 

  
  

যা-চকছু হিািাচি িাই আপনাি বচে 

চিিচিন এ সংসাি িচেোখছ ছচে — 

িবু হস হিাখিি হিৌযম পখড় না হিা ধিা। 

  

আপনাখি জানাইখি নাই িব ত্বিা। 

৪২ 

হসই হিা হপ্রখিি গবম ভচিি হগৌিব। 

হস িব অগিরুি অনন্ত নীিব 

চনস্তে চনজমন-িাখঝ যাে অচভসাখি 

পূজাি সুবেমর্াচে ভচি উপোখি। 

  

িুচি িাও নাই পূজা, হস িাখে পূচজখি — 

একচট প্রিীপ োখি িখে হস েুাঁচজখি 

অন্তখিি অন্তিাখে। হিখে হস িাচেো, 

একাকী বচসো আছ ভচি িাি চেো। 

  

িিচক চনবাখে িীপ হিখে হস িেন 
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হিািাখি ধচিখি নাখি অনন্ত গগন। 

চিিজীবখনি পূজা িিখেি িখে 

সিপমন কচি হিে নেখনি জখে। 

  

চবনা আখিখেি পূজা, হে হগাপনিািী, 

চবনা আহ্বাখনি হোাঁজ — হসই গবম িাচি।  

৪৩ 

কি-না িুষািপুে আখছ সুি েখে 

অগ্রখভিী চেিাচদ্রি সুিূি আেখে 

পাষােপ্রািীি-িাখঝ। হে চসন্ধ্ু িোন, 

িুচি হিা িাখিি কাখি কি না আহ্বান  

আপন অিে েখি। আপনাি িাখঝ 

আখছ িািা অবরুি, কাখন নাচে বাখজ 

চবখশ্বি সংগীি। 

  

            প্রভাখিি হিৌদ্রকখি 

হয িুষাি বখে যাে, নিী েখে ঝখি, 

বন্ধ্ টচুট ছুচট িখে, হে চসন্ধ্ু িোন, 

হসও হিা হোখন চন কভু হিািাি আহ্বান।  

হস সুিূি গখঙ্গাত্রীি চেেিিূড়াে 

হিািাি গম্ভীি গান হক শুচনখি পাে!  

  

আপন হরাখিি হবখগ কী গভীি টাখন 

হিািাখি হস েুাঁখজ পাে হসই িাো জাখন। 

৪৪ 

িিমবাসীখিি িুচি যা চিখেছ প্রভু, 
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িখিমি সকে আো চিটাইো িব ু

চিি িাো নাচে েে। িাি সবমখেষ 

আপচন েুাঁচজো চিখি হিািাচি উখেে।  

  

নিী ধাে চনিযকাখজ, সবম কিম সাচি 

অন্তেীন ধািা িাি িিখে হিািাচি 

চনিয জোেচেরূখপ ঝখি অচনবাি। 

কুসুি আপন গখন্ধ্ সিস্ত সংসাি 

সম্পেূম কচিো িবু সম্পেূম না েে — 

হিািাচি পূজাে িাি হেষ পচিিে। 

সংসাখি বচঞ্চি কচি িব পূজা নখে। 

  

কচব আপনাি গাখন যি কর্া কখে 

নানা জখন েখে িাি নানা অর্ম টাচন, 

হিািা-পাখন ধাে িাি হেষ অর্মোচন।  

৪৫ 

হয ভচি হিািাখি েখে শধযম নাচে িাখন, 

িুেূখিম চবহ্বে েে নৃিযগীিগাখন 

ভাখবান্মািিিিাে, হসই জ্ঞানোিা 

উদ ভ্রান্ত উচ্ছেখিন ভচিিিধািা 

নাচে িাচে নার্। 

  

            িাও ভচি োচন্তিস, 

চেগ্ধ সুধা পূেম কচি িঙ্গেকেস 

সংসািভবনোখি। হয ভচি-অিৃি 

সিস্ত জীবখন হিাি েইখব চবস্তিৃ 

চনগূঢ় গভীি, সবম কখিম চিখব বে,  
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বযর্ম শুভ হিষ্টাখিও কচিখব সিে 

আনখন্দ কেযাখে। সবম হপ্রখি চিখব িৃচি, 

সবম দুুঃখে চিখব হক্ষি, সবম সুখে িীচি 

িােেীন। 

  

            সম্বচিো ভাব-অশ্রুনীি 

চিি িখব পচিপূেম অিি গম্ভীি।  

৪৬ 

িািৃখেেচবগচেি স্তনযক্ষীিিস 

পান কচি োখস চেশু আনখন্দ অেস — 

হিিচন চবহ্বে েখষম ভাবিসিাচে 

শকখোখি কখিচছ পান ; বাজাখেচছ বাাঁচে 

প্রিি পঞ্চি সুখি, প্রকৃচিি বুখক 

োেনেচেিচিি চেশুসি সুখে 

চছনু শুখে ; প্রভাি-েবমিী-সন্ধ্যা-বধূ 

নানা পাখত্র আচন চিি নানাবেম িধু 

পুষ্পগখন্ধ্ িাো। 

  

                 আচজ হসই ভাবাখবে 

হসই চবহ্বেিা যচি েখে র্াখক হেষ, 

প্রকৃচিি স্পেমখিাে চগখে র্াখক িখূি — 

হকাখনা দুুঃে নাচে। পল্লী েখি িাজপুখি 

এবাি এখনছ হিাখি, িাও চিখি বে 

হিোও সখিযি িূচিম কচেন চনিমে।  

৪৭ 

আঘািসংঘাি-িাখঝ িাাঁড়াইনু আচস। 
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অঙ্গি কুণ্ডে কেী অেংকািিাচে 

েুচেো হিখেচছ িূখি। িাও েখস্ত িুচে 

চনজোখি হিািাি অখিাঘ েিগুচে, 

হিািাি অক্ষে িূে। অখে িীক্ষা হিখো 

িেগুরু। হিািাি প্রবে চপিৃখেে 

ধ্বচনো উেুক আচজ কচেন আখিখে। 

  

কখিা হিাখি সম্মাচনি নববীিখবখে, 

দুরূে কিমবযভাখি, দুুঃসে কখোি 

হবিনাে ; পিাইো িাও অখঙ্গ হিাি 

ক্ষিচিে-অেংকাি। ধনয কখিা িাখস 

সিে হিষ্টাে আি চনষ্ফে প্রোখস। 

ভাখবি েচেি হক্রাখড় না িাচে চনেীন 

কিমখক্ষখত্র কচি িাও সক্ষি স্বাধীন। 

৪৮ 

এ দুভমাগয হিে েখি হে িঙ্গেিে,  

িূি কখি িাও িুচি সবম িুচ্ছ ভে — 

হোকভে, িাজভে, িৃিুযভে আি। 

িীনপ্রাে দুবমখেি এ পাষােভাি,  

এই চিিখপষেযেো, ধূচেিখে 

এই চনিয অবনচি, িখণ্ড পখে পখে 

এই আত্ম-অবিান, অন্তখি বাচেখি 

এই িাসখত্বি িজ্জু, ত্রস্ত নিচেখি 

সেখরি পিপ্রান্তিখে বািম্বাি 

িনুষযিযমািাগবম চিিপচিোি — 

  

এ বৃেৎ েজ্জািাচে িিে-আঘাখি 
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িূেম কচি িূি কখিা। িঙ্গেপ্রভাখি 

িস্তক িুচেখি িাও অনন্ত আকাখে 

উিাি আখোক-িাখঝ উন্মুি বািাখস।  

৪৯ 

অন্ধ্কাি গখিম র্াখক অন্ধ্ সিীসৃপ ;  

আপনাি েোখটি িিনপ্রিীপ 

নাচে জাখন, নাচে জাখন সূযমাখোকখেে। 

হিিচন আাঁধাখি আখছ এই অন্ধ্ হিে 

হে িণ্ডচবধািা িাজা — হয িীি িিন 

পিাখে চিখেছ ভাখে িাোি যিন 

নাচে জাখন, নাচে জাখন হিািাি আখোক।  

  

চনিয বখে আপনাি অচস্তখত্বি হোক,  

জনখিি গ্লাচন। িব আিেম িোন 

আপনাি পচিিাখপ কচি োন-োন 

হিখেখছ ধূচেখি। প্রভু, হেচিখি হিািাে 

িুচেখি েে না িার্া ঊধ্বমপাখন োে। 

  

হয এক িিেী েক্ষ হোখকি চনভমি 

েণ্ড েণ্ড কচি িাখি িচিখব সাগি? 

৫০ 

হিািাখি েিধা কচি ক্ষুদ্র কচি চিো 

িাচটখি েুটাে যািা িৃি-সুি চেো 

সিস্ত ধিেী আচজ অবখেোভখি 

পা হিখেখছ িাোখিি িার্াি উপখি। 
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িনুষযত্ব িুচ্ছ কচি যািা সািাখবো 

হিািাখি েইো শুধু কখি পূজা-খেো 

িুগ্ধভাবখভাখগ, হসই বৃি চেশুিে 

সিস্ত চবখশ্বি আচজ হেোি পুিে।  

হিািাখি আপন-সাখর্ কচিো সিান 

হয েবম বািনগে কখি অবিান 

হক িাখিি চিখব িান! চনজ িেস্বখি 

হিািাখিই প্রাে চিখি যািা স্পধমা কখি 

হক িাখিি চিখব প্রাে! হিািাখিও যািা 

ভাগ কখি, হক িাখিি চিখব ঐকযধািা! 

৫১  

হে িাখজি হিািা-কাখছ নি েখি হগখে 

হয ঊখধ্বম উচেখি েে, হসর্া বাহু হিখে 

েখো ডাচক সুদুগমি বন্ধ্ুি কচেন 

শেেপখর্ ; অগ্রসি কখিা প্রচিচিন 

হয িোন পখর্ িব বিপুত্রগে 

চগোখছন পখি পখি কচিো অজমন 

িিে-অচধক দুুঃে। 

  

                  ওখগা অন্তযমািী, 

অন্তখি হয িচেোখছ অচনবমাে আচি 

দুুঃখে িাি েব আি চিব পচিিে। 

িাখি হযন ম্লান নাচে কখি হকাখনা ভে,  

িাখি হযন হকাখনা হোভ না কখি িঞ্চে।  

হস হযন জ্ঞাখনি পখর্ িখে সিুজ্জব্ে,  

জীবখনি কখিম হযন কখি হজযাচি িান,  

িৃিুযি চবশ্রাি হযন কখি িেীোন।  
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৫২ 

দুগমি পখর্ি প্রাখন্ত পান্থোো- ’পখি 

যাোিা পচড়ো চছে ভাবাখবেভখি 

িসপাখন েিজ্ঞান, যাোিা চনেি 

িাখে নাই আপনাখি উিযি জাগ্রি — 

িুগ্ধ িূঢ় জাখন নাই চবশ্বযাত্রীিখে 

কেন িচেো হগখছ সুিূি অিখে 

বাজাখে চবজেেঙ্খ! শুধু িীঘম হবো 

হিািাখি হেেনা কচি কচিোখছ হেো। 

  
  

কখিমখি কখিখছ পঙ্গু চনির্ম আিাখি, 

জ্ঞাখনখি কখিখছ েি োেকািাগাখি, 

আপন কখক্ষি িাখঝ বৃেৎ ভুবন 

কখিখছ সংকীেম রুচধ োি-বািােন — 

িািা আজ কাাঁচিখিখছ। আচসোখছ চনো 

— 

হকার্া যাত্রী, হকার্া পর্, হকার্াে হি 

চিো! 

৫৩ 

িুচি সবমাশ্রে, এ চক শুধু েূনযকর্া? 

ভে শুধু হিািা- ’পখি চবশ্বাসেীনিা 

হে িাজন। 

  

             হোকভে? হকন হোকভে 

হোকপাে? চিিচিবখসি পচিিে 

হকান্ হোক সাখর্? 
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                           িাজভে কাি িখি 

হে িাখজি? িুচি যাি চবিাজ’ অন্তখি 

েখভ হস কািাি িাখঝ চত্রভুবনিে  

িব হক্রাড়, স্বাধীন হস বচন্দোখে।  

  

                                   িৃিুযভে 

কী োচগো হে অিৃি? দু চিখনি প্রাে 

েুি েখে িেচন চক িুিাইখব িান — 

এি প্রােদিেয, প্রভু, ভাণ্ডাখিখি িব? 

হসই অচবশ্বাখস প্রাে আাঁকচড়ো িব?  

  
  

হকার্া হোক, হকার্া িাজা, হকার্া ভে 

কাি! 

িুচি চনিয আছ, আচি চনিয হস হিািাি। 

৫৪ 

আিাখি সৃজন কচি হয িোসম্মান 

চিখেছ আপন েখস্ত, িচেখি পিান 

িাি অপিান হযন সেয নাচে কচি। 

হয আখোক জ্বাোখেছ চিবস-েবমিী 

িাি ঊধ্বমচেো হযন সবম-উখচ্চ িাচে, 

অনািি েখি িাখি প্রাে চিো ঢাচক।  

হিাি িনুষযত্ব হস হয হিািাচি প্রচিিা, 

আত্মাি িেখে িি হিািাচি িচেিা 

িখেশ্বি! 

  

   হসর্াে হয পিখক্ষপ কখি, 
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অবিান বচে আখন অবজ্ঞাি ভখি, 

হোক-না হস িোিাজ চবশ্বিেীিখে 

িাখি হযন িণ্ড চিই হিবখদ্রােী বখে 

সবমেচি েখে হিাি। যাক আি সব, 

আপন হগৌিখব িাচে হিািাি হগৌিব। 

৫৫ 

িুচি হিাখি অচপমোছ যি অচধকাি 

ক্ষুণ্ন না কচিো কভু কোিাত্র িাি 

সম্পেূম সাঁচপো চিব হিািাি িিখে 

অকুচেি িাচে িাখি চবপখি িিখে। 

জীবন সার্মক েখব িখব। 

  

                          চিিচিন 

জ্ঞান হযন র্াখক িুি েৃঙ্খোচবেীন। 

ভচি হযন ভখে নাচে েে পিানি 

পৃচর্বীি কািও কাখছ। শুভখিষ্টা যি 

হকাখনা বাধা নাচে িাখন হকাখনা েচি েখি 

আত্মা হযন চিবািাচত্র অবাচিি হরাখি 

সকে উিযি েখে ধাে হিািা-পাখন 

সবম বন্ধ্ টচুট। সিা হেো র্াখক প্রাখে 

‘িুচি যা চিখেছ হিাখি অচধকািভাি 

িাো হকখড় চনখি চিখে অিানয হিািাি।’  

৫৬ 

ত্রাখস োখজ নিচেখি চনিয চনিবচধ 

অপিান অচবিাি সেয কখি যচি 

িখব হসই িীন প্রাখে িব সিয োে 
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িখে িখে ম্লান েে। দুবমে আত্মাে 

হিািাখি ধচিখি নাখি িঢ়ৃচনষ্ঠাভখি।  

ক্ষীেপ্রাে হিািাখিও ক্ষুদ্রক্ষীে কখি 

আপনাি িখিা — যি আখিে হিািাি 

পখড় র্াখক, আখবখে চিবস কাখট িাি। 

পুে পুে চির্যা আচস গ্রাস কখি িাখি 

িিুচিমখক। চির্যা িুখে, চির্যা বযবোখি, 

চির্যা চিখি, চির্যা িাি িস্তক িাড়াখে — 

না পাখি িাড়াখি িাখি উচেো িাাঁড়াখে। 

  
  

অপিাখন নিচেি ভখে-ভীি জন 

চির্যাখি ছাচড়ো হিে িব চসংোসন।  

৫৭ 

হে সকে ঈশ্বখিি পিি ঈশ্বি, 

িখপাবনিরুচ্ছাখে হিঘিিস্বি 

হঘাষো কচিোচছে সবাি উপখি 

অচগ্নখি, জখেখি, এই চবশ্বিিািখি,  

বনস্পচি ওষচধখি এক হিবিাি 

অেে অক্ষে ঐকয। হস বাকয উিাি 

এই ভািখিচি। 

  

        যাাঁিা সবে স্বাধীন 

চনভমে সিেপ্রাে, বন্ধ্নচবেীন 

সিখপম চিচিোখছন বীযমখজযাচিষ্মান 

েচঙ্খো অিেয নিী পবমি পাষাে 

িাাঁিা এক িোন চবপুে সিয-পখর্ 
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হিািাখি েচভোখছন চনচেে জগখি। 

হকাখনাোখন না িাচনো আত্মাি চনখষধ  

সবখে সিস্ত চবশ্ব কখিখছন হভি। 

৫৮ 

িাাঁোিা হিচেোখছন — চবশ্ব িিািি 

ঝচিখছ আনন্দ েখি আনন্দচনঝমি। 

অচগ্নি প্রখিযক চেো ভখে িব কাাঁখপ, 

বােুি প্রখিযক শ্বাস হিািাচি প্রিাখপ, 

হিািাচি আখিে বচে িৃিুয চিবািাি 

িিািি িিমচিো কখি যািাোি। 

চগচি উচেোখছ ঊখধ্বম হিািাচি ইচঙ্গখি, 

নিী ধাে চিখক চিখক হিািাচি সংগীখি। 

েূখনয েূখনয িিসযূম গ্রেিািা যি 

অনন্ত প্রাখেি িাখঝ কাাঁচপখছ চনেি।  

  

িাাঁোিা চছখেন চনিয এ চবশ্ব-আেখে 

হকবে হিািাচি ভখে, হিািাচি চনভমখে — 

হিািাচি োসনগখবম িীিিৃিিুখে 

চবশ্বভুবখনশ্বখিি িক্ষুি সমু্মখে। 

৫৯ 

আিিা হকার্াে আচছ, হকার্াে সুিূখি 

িীপেীন জীেমচভচি অবসািপুখি 

ভগ্নগৃখে, সেখরি ভ্রূকুচটি নীখি 

কুব্জপৃখষ্ঠ নিচেখি, সেখরি চপখছ 

িচেোচছ প্রভুখত্বি িজমনী-সংখকখি 

কটাখক্ষ কাাঁচপো — েইোচছ চেি হপখি 
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সেরোসনোে। 

  
  

          সংকুচিি-কাো 

কাাঁচপখিখছ িচি চনজ কল্পনাি ছাো। 

সন্ধ্যাি আাঁধাখি বচস চনিানন্দ ঘখি 

িীন-আত্মা িচিখিখছ েি েক্ষ ডখি। 

পখি পখি ত্রস্তচিখি েখে েুেযিান  

ধূচেিখে, হিািাখি হয কচি অপ্রিাে। 

হযন হিািা চপিৃোিা ধাই পখর্ পখর্ 

অনীশ্বি অিাজক ভোিম জগখি। 

৬০ 

একিা এ ভািখিি হকান্ বনিখে 

হক িুচি িোন্ প্রাে, কী আনন্দবখে 

উচ্চাচি উচেখে উখচ্চ — ‘ হোখনা চবশ্বজন,  

হোখনা অিৃখিি পুত্র যি হিবগে 

চিবযধািবাসী, আচি হজখনচছ িাাঁোখি, 

িোন্ত পুরুষ চযচন আাঁধাখিি পাখি 

হজযাচিিমে। িাাঁখি হজখন, িাাঁি পাখন িাচে 

িৃিুযখি েচিখি পাখিা, অনয পর্ নাচে।’  

  

আিবাি এ ভািখি হক চিখব হগা আচন 

হস িো আনন্দিে, হস উিািবােী 

সেীবনী, স্বখগম িখিম হসই িৃিুযেে 

পিি হঘাষো, হসই একান্ত চনভমে  

অনন্ত অিৃিবািমা। 

  

              হি িৃি ভািি, 
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শুধু হসই এক আখছ, নাচে অনয পর্। 

৬১  

এ িৃিুয হছচিখি েখব, এই ভেজাখে,  

এই পুেপুেীভূি জখড়ি জোে, 

িৃি আবজমনা। ওখি, জাচগখিই েখব 

এ িীি প্রভািকাখে, এ জাগ্রি ভখব 

এই কিমধাখি। দুই হনত্র কচি আাঁধা 

জ্ঞাখন বাধা, কখিম বাধা, গচিপখর্ বাধা, 

আিাখি চবিাখি বাধা, কচি চিো িিূ 

ধচিখি েইখব িুি চবেখঙ্গি সুি 

আনখন্দ উিাি উচ্চ। 

  
  

                             সিস্ত চিচিি 

হভি কচি হিচেখি েইখব ঊিমচেি 

এক পূেম হজযাচিিমখে অনন্ত ভুবখন। 

হঘাষো কচিখি েখব অসংেেিখন — 

‘ওখগা চিবযধািবাসী হিবগে যি, 

হিািা অিৃখিি পুত্র হিািাখিি িখিা।’  

৬২ 

িব িিখেি আো, ওখগা িোিাজ, 

ছাচড় নাই। এি হয েীনিা, এি োজ, 

িবু ছাচড় নাই আো। হিািাি চবধান 

হকিখন কী ইিজাে কখি হয চনিমাে 

সংখগাপখন সবাি নেন-অন্তিাখে 

হকে নাচে জাখন। হিািাি চনচিমষ্ট কাখে 
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িুেূখিমই অসম্ভব আখস হকার্া েখি 

আপনাখি বযি কচি আপন আখোখি 

চিিপ্রিীচক্ষি চিিসম্ভখবি হবখে। 

আছ িুচি অন্তযমািী এ েচজ্জি হিখে — 

সবাি অজ্ঞািসাখি হৃিখে হৃিখে 

গখৃে গৃখে িাচত্রচিন জাগরূক েখে 

হিািাি চনগূঢ় েচি কচিখিখছ কাজ। 

আচি ছাচড় নাই আো, ওখগা িোিাজ! 

৬৩ 

পচিি ভািখি িুচি হকান্ জাগিখে 

জাগাইখব, হে িখেে, হকান্ িোক্ষখে, 

হস হিাি কল্পনািীি। কী িাোি কাজ,  

কী িাোি েচি, হিব, কী িাোি সাজ, 

হকান্ পর্ িাি পর্, হকান্ িচেিাে 

িাাঁড়াখব হস সম্পখিি চেেিসীিাে 

হিািাি িচেিাখজযাচি কচিখি প্রকাে 

নবীন প্রভাখি! 

  
  

           আচজ চনোি আকাে 

হয আিখেম িচিোখছ আখোখকি িাো,  

সাজাখেখছ আপনাি অন্ধ্কাি-র্াো, 

ধচিোখছ ধচিত্রীি িার্াি উপি, 

হস আিেম প্রভাখিি নখে িখেশ্বি! 

জাচগো উচেখব প্রািী হয অরুোখোখক 

হস চকিে নাই আচজ চনেীখর্ি হিাখে। 
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৬৪ 

েিাব্দীি সূযম আচজ িিখিঘ-িাখঝ 

অস্ত হগে, চেংসাি উৎসখব আচজ বাখজ 

অখে অখে িিখেি উন্মাি িাচগনী 

ভেংকিী। িোেীন সভযিানাচগনী 

িুখেখছ কুচটে িো িখক্ষি চনখিখষ 

গুি চবষিন্ত িাি ভচি িীব্র চবখষ। 

  
  

স্বাখর্ম স্বাখর্ম হবখধখছ সংঘাি, হোখভ 

হোখভ 

ঘখটখছ সংগ্রাি — প্রেেিন্থনখক্ষাখভ 

ভদ্রখবেী ববমিিা উচেোখছ জাচগ 

পঙ্কেযযা েখি। েজ্জা েিি হিোচগ 

জাচিখপ্রি নাি ধচি প্রিে অনযাে 

ধখিমখি ভাসাখি িাখে বখেি বনযাে।  

কচবিে িীৎকাচিখছ জাগাইো ভীচি 

িোনকুকু্কিখিি কাড়াকাচড়-গীচি।  

৬৫ 

স্বাখর্মি সিাচি অপঘাখি। অকস্মাৎ 

পচিপূেম স্ফীচি-িাখঝ িারুে আঘাি 

চবিীেম চবকীেম কচি িূেম কখি িাখি 

কােঝঞ্ঝাঝংকাচিি দুখযমাগ-আাঁধাখি।  

এখকি স্পধমাখি কভু নাচে হিে িান 

িীঘমকাে চনচেখেি চবিাট চবধান। 
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স্বার্ম যি পূেম েে হোভক্ষুধানে 

িি িাি হবখড় ওখে — চবশ্বধিািে 

আপনাি োিয বচে না কচি চবিাি 

জেখি পুচিখি িাে। বীভৎস আোি 

বীভৎস ক্ষুধাখি কখি চনিমে চনোজ — 

িেন গচজমো নাখি িব রুদ্র বাজ। 

ছুচটোখছ জাচিখপ্রি িৃিুযি সন্ধ্াখন 

বাচে স্বার্মিিী, গুি পবমখিি পাখন। 

৬৬ 

এই পচশ্চখিি হকাখে িিিাগখিো 

নখে কভু হসৌিযিচি অরুখেি হেো 

িব নব প্রভাখিি। এ শুধু িারুে 

সন্ধ্যাি প্রেেিীচি। চিিাি আগুন 

পচশ্চিসিুদ্রিখট কচিখছ উদ গাি 

চবস্ফুচেঙ্গ, স্বার্মিীি েুে সভযিাি 

িোে েইখি েখে হেষ অচগ্নকো। 

  

এই িোখনি িাখঝ েচিি সাধনা 

িব আিাধনা নখে হে চবশ্বপােক।  

হিািাি চনচেেপ্লাবী আনন্দ-আখোক 

েেখিা েুকাখে আখছ পূবমচসন্ধ্ুিীখি 

বহু শধখযম নম্র স্তে দুুঃখেি চিচিখি 

সবমচিি অশ্রুচসি শিখনযি িীক্ষাে 

িীঘমকাে, ব্রাহ্ম িুেূখিমি প্রিীক্ষাে। 

৬৭ 

হস পিি পচিপূেম প্রভাখিি োচগ,  
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হে ভািি, সবমদুুঃখে িখো িুচি জাচগ 

সিেচনিমেচিি — সকে বন্ধ্খন 

আত্মাখি স্বাধীন িাচে, পুষ্প ও িন্দখন 

আপনাি অন্তখিি িাোত্মযিচন্দি 

সচজ্জি সুগচন্ধ্ কচি, দুুঃেনম্রচেি 

িাাঁি পিিখে চনিয িাচেো নীিখব। 

  

িাাঁ’ েখি বচঞ্চি কখি হিািাখি এ ভখব 

এিন হকেই নাই — হসই গবমভখি 

সবমভখে র্াখকা িুচি চনভমে অন্তখি 

িাাঁি েস্ত েখি েখে অক্ষে সম্মান।  

ধিাে হোক-না িব যি চনম্ন িান 

িাাঁি পািপীে কখিা হস আসন িব 

যাাঁি পািখিেুকো এ চনচেে ভব। 

৬৮ 

হস উিাি প্রিুযখষি প্রর্ি অরুে 

যেচন হিচেখব হনত্র প্রোন্তকরুে, 

শুভ্রচেি অভ্রখভিী উিেচেেখি, 

হে দুুঃেী জাগ্রি হিে, িব কন্ঠস্বখি 

প্রর্ি সংগীি িাি হযন উখে বাচজ 

প্রর্ি হঘাষোধ্বচন। 

  

               িুচি হর্খকা সাচজ 

িন্দনিচিমি োি চনিমে ব্রাহ্মে, 

উচ্চচেি ঊখধ্বম িুচে গাচেখো বন্দন — 

‘ এখসা োচন্ত, চবধািাি কনযা েোচটকা, 

চনোিি চপোখিি িিিীপচেো 
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কচিো েচজ্জি।’ িব চবোে সখন্তাষ 

চবশ্বখোখক-ঈশ্বখিি িত্নিাজখকাষ।  

িব শধযম শিববীযম। নম্রিা হিািাি 

সিুচ্চ িুকুটখশ্রষ্ঠ, িাাঁচি পুিস্কাি।  

৬৯ 

িাাঁচি েস্ত েখি চনখো িব দুুঃেভাি,  

হে দুুঃেী, হে িীনেীন। িীনিা হিািাি 

ধচিখব ঐশ্বযমিীচি, যচি নি িখে 

িাাঁচি োখি। আি হকে নখে নখে নখে, 

চিচন ছাড়া আি হকে নাই চত্রসংসাখি 

যাি কাখছ িব চেি েুটাইখি পাখি। 

  
  

চপিৃরূখপ িখেখছন চিচন, চপিৃ-িাখঝ 

নচি িাাঁখি। িাাঁোচি িচক্ষে েস্ত িাখজ 

নযােিে- ’পখি, নিচেখি েই িুচে 

িাোি োসন। িাাঁচি িিে-অঙ্গুচে 

আখছ িেখেি ’পখি, িেখিি োখি 

আপনাখি নম্র ক’হি পূজা কচি িাাঁখি। 

িাাঁচি েস্তস্পেমরূখপ কচি অনুভব 

িস্তখক িুচেো েই দুুঃখেি হগৌিব। 

৭০ 

হিািাি নযাখেি িে প্রখিযখকি কখি 

অপমে কখিছ চনখজ। প্রখিযখকি ’পখি 

চিখেছ োসনভাি হে িাজাচধিাজ। 

হস গুরু সম্মান িব হস দুরূে কাজ 
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নচিো হিািাখি হযন চেখিাধাযম কচি 

সচবনখে। িব কাখযম হযন নাচে ডচি 

কভু কাখি। 

  

        ক্ষিা হযর্া ক্ষীে দুবমেিা, 

হে রুদ্র, চনষ্ঠুি হযন েখি পাচি ির্া 

হিািাি আখিখে। হযন িসনাে িি 

সিযবাকয ঝচে উখে েিেড়্গসি 

হিািাি ইচঙ্গখি। হযন িাচে িব িান 

হিািাি চবিািাসখন েখে চনজিান। 

অনযাে হয কখি আি অনযাে হয সখে 

িব ঘৃো হযন িাখি িৃেসি িখে। 

৭১  

ওখি হিৌনিূক, হকন আচছস নীিখব 

অন্তি কচিো রুি? এ িুেি ভখব 

হিাি হকাখনা কর্া নাই হি আনন্দেীন? 

হকাখনা সিয পখড় নাই হিাখে? ওখি 

িীন, 

কখে নাই হকাখনা সংগীখিি নব িান? 

  
  

হিাি গৃেপ্রান্ত িুচম্ব সিুদ্র িোন 

গাচেখছ অনন্ত গার্া, পচশ্চখি পুিখব 

কি নিী চনিবচধ ধাে কেিখব 

িিেসংগীিধািা েখে িূচিমিিী। 

শুধু িুচি হিে নাই হস প্রিযক্ষ হজযাচি 

যাো সখিয যাো গীখি আনখন্দ আোে 
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িুখট উখে নব নব চবচিত্র ভাষাে। 

িব সিয িব গান রুি েখে িাখজ 

িাচত্রচিন জীেমোখে শুষ্কপত্র-িাখঝ! 

৭২ 

চিি হযর্া ভেেূনয, উচ্চ হযর্া চেি, 

জ্ঞান হযর্া িুি, হযর্া গৃখেি প্রািীি 

আপন প্রাঙ্গেিখে চিবসেবমিী 

বসুধাখি িাখে নাই েে ক্ষুদ্র কচি, 

হযর্া বাকয হৃিখেি উৎসিুে েখি 

উচ্ছ্বচসো উখে, হযর্া চনবমাচিি হরাখি 

হিখে হিখে চিখে চিখে কিমধািা ধাে 

অজর সেরচবধ িচিিার্মিাে — 

  

হযর্া িুচ্ছ আিাখিি িরুবােুিাচে 

চবিাখিি হরািুঃপর্ হিখে নাই গ্রাচস, 

হপৌরুখষখি কখি চন েিধা ; চনিয হযর্া 

িুচি সবম কিম চিন্তা আনখন্দি হনিা — 

চনজ েখস্ত চনিমে আঘাি কচি, চপিুঃ, 

ভািখিখি হসই স্বখগম কখিা জাগচিি।  

৭৩ 

আচি ভাখোবাচস, হিব, এই বাোোি 

চিগন্তপ্রসাি হক্ষখত্র হয োচন্ত উিাি 

চবিাজ কচিখছ চনিয, িুি নীোম্বখি 

অচ্ছাে আখোখক গাখে শবিাখগযি স্বখি 

হয শভিবীগান, হয িাধুিী একাচকনী 

নিীি চনজমন িখট বাজাে চকচঙ্কেী 
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িিে কখল্লােখিাখে, 

হয সিে হেে 

িরুচ্ছাো-সাখর্ চিচে চেগ্ধপল্লীখগে  

অঞ্চখে আবচি আখছ, হয হিাি ভবন 

আকাখে বািাখস আি আখোখক িগন 

সখন্তাখষ কেযাখে হপ্রখি — 

  

             কখিা আেীবমাি, 

যেচন হিািাি িূি আচনখব সংবাি 

িেচন হিািাি কাখযম আনচন্দিিখন 

সব ছাচড় হযখি পাচি দুুঃখে ও িিখে। 

৭৪ 

এ নিীি কেধ্বচন হযর্াে বাখজ না 

িািৃকেকেসি, হযর্াে সাখজ না 

হকািো উবমিা ভূচি নবনখবাৎসখব 

নবীন-বিন বখে হযৌবনখগৌিখব 

বসখন্ত েিখি বিষাে, রুিাকাে 

চিবস-িাচত্রখি হযর্া কখি না প্রকাে 

পূেমপ্রস্ফুচটিরূখপ, হযর্া িািৃভাষা 

চিি-অন্তুঃপুখি নাচে কখি যাওো-আসা 

কেযােী হৃিেেক্ষ্মী, হযর্া চনচেচিন 

কল্পনা চিচিো আখস পচিিেেীন 

পিগৃেোি েখি পখর্ি িাঝাখি — 

  

হসোখনও যাই যচি, িন হযন পাখি 

সেখজ টাচনো চনখি অন্তেীন হরাখি 

িব সিানন্দধািা সবম োাঁই েখি। 
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৭৫ 

আিাি সকে অখঙ্গ হিািাি পিে 

েগ্ন েখে িচেোখছ িজনী-চিবস 

প্রাখেশ্বি, এই কর্া চনিয িখন আচন 

িাচেব পচবত্র কচি হিাি িনুোচন। 

িখন িুচি চবিাচজছ, হে পিি জ্ঞান,  

এই কর্া সিা স্মচি হিাি সবমধযান 

সবমচিন্তা েখি আচি সবমখিষ্টা কচি 

সবমচির্যা িাচে চিব িূখি পচিেচি। 

  

হৃিখে িখেখছ িব অিে আসন 

এই কর্া িখন   হিখে কচিব োসন 

সকে কুচটে হেষ, সবম অিঙ্গে — 

হপ্রখিখি িাচেব কচি প্রস্ফুট চনিমে। 

সবম কখিম িব েচি এই হজখন সাি 

কচিব সকে কখিম হিািাখি প্রিাি। 

৭৬ 

অচিন্তয এ ব্রহ্মাখেি হোকখোকান্তখি 

অনন্ত োসন যাাঁি চিিকােিখি 

প্রখিযক অেুি িাখঝ েখিখছ প্রকাে,  

যুখগ যুখগ িানখবি িো ইচিোস 

বচেো িখেখছ সিা ধিেীি ’ পি  

যাাঁি িজমনীি ছাো, হসই িখেশ্বি 

আিাি শিিনয-িাখঝ প্রখিযক পেখক 

কচিখছন অচধষ্ঠান ; িাাঁোচি আখোখক 

িক্ষু হিাি িৃচষ্টিীি, িাাঁোচি পিখে 
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অঙ্গ হিাি স্পেমিে প্রাখেি েিখষ।  

  

হযর্া িচে, হযর্া িচে, হযর্া বাস কচি 

প্রখিযক চনশ্বাখস হিাি এই কর্া স্মচি 

আপন-িস্তক-’পখি সবমিা সবমর্া 

বচেব িাাঁোি গবম, চনখজি নম্রিা।  

৭৭ 

না গচে িখনি ক্ষচি ধখনি ক্ষচিখি 

হে বখিেয, এই বি হিখো হিাি চিখি।  

হয ঐশ্বখযম পচিপূেম হিািাি ভুবন  

এই িৃেভূচি েখি সুিূি গগন 

হয আখোখক, হয সংগীখি, হয 

হসৌন্দযমধখন, 

িাি িূেয চনিয হযন র্াখক হিাি িখন 

স্বাধীন সবে োন্ত সিে সখন্তাষ।  

  

অিৃখষ্টখি কভু হযন নাচে চিই হিাষ 

হকাখনা দুুঃে হকাখনা ক্ষচি অভাখবি িখি। 

চবস্বাি না জখন্ম হযন চবশ্বিিািখি 

ক্ষুদ্রেে োিাইো।   ধনীি সিাখজ 

না েে না হোক িান, জগখিি িাখঝ 

আিাি আসন হযন িখে সবম োাঁই, 

হে হিব, একান্তচিখি এই বি িাই।  

৭৮ 

এ কর্া স্মিখে িাো হকন হগা কচেন 

িুচি আছ সব হিখে, আছ চনচেচিন, 
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আছ প্রচি ক্ষখে — আছ িূখি, আছ কাখছ, 

যাো-চকছু আখছ, িুচি আছ ব’ হে আখছ। 

  

হযিচন প্রখবে আচি কচি হোকােখে, 

যেচন িানুষ আখস স্তুচিচনন্দা েখে — 

েখে িাগ, েখে হেষ, েখে গবম িাি 

অিচন সংসাি ধখি পবমি-আকাি 

আবচিো ঊধ্বমখোক ; িিচঙ্গো উখে 

োজভে হোভখক্ষাভ ; নখিি িুকুখট 

হয েীিক জ্বখে িাচি আখোক-ঝেখক 

অনয আখো নাচে হেচি দুযখোখক 

ভূখোখক।  

িানুষ সমু্মখে এখে হকন হসই ক্ষখে 

হিািাি সমু্মখে আচছ নাচে পখড় িখন?  

৭৯ 

হিািাখি বখেখছ যািা পুত্র েখি চপ্রে, 

চবি েখি চপ্রেিি, যা-চকছু আত্মীে 

সব েখি চপ্রেিি চনচেে ভুবখন, 

আত্মাি অন্তিিি, িাখিি িিখে 

পাচিো িাচেখি িাচে হৃিে আিাি। 

হস সিে োন্ত হপ্রি গভীি উিাি — 

হস চনচশ্চি চনুঃসংেে, হসই সুচনচবড় 

সেজ চিেনাখবগ, হসই চিিচিি 

আত্মাি একাগ্র েক্ষয, হসই সবম কাখজ 

সেখজই সঞ্চিে সিা হিািা-িাখঝ 

গম্ভীি প্রোন্ত চিখি, হে অন্তিযািী, 

হকিখন কচিব োভ? পখি পখি আচি 
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হপ্রখিি প্রবাে িব সেজ চবশ্বাখস 

অন্তখি টাচনো েব চনশ্বাখস চনশ্বাখস। 

৮০ 

হে অনন্ত, হযর্া িুচি ধািো-অিীি 

হসর্া েখি আনখন্দি অবযি সংগীি 

ঝচিো পচড়খছ নাচি, অিেৃ অগি 

চেিাচদ্রচেেি েখি জােবীি সি। 

  
  

হস ধযানাভ্রখভিী েৃঙ্গ, হযর্া স্বেমখেো 

জগখিি প্রািুঃকাখে চিখেচছে হিো 

আচি অন্ধ্কাি-িাখঝ, হযর্া িিচ্ছচব 

অস্ত যাখব জগখিি শ্রান্ত সন্ধ্যািচব 

নব নব ভুবখনি হজযাচিবমাষ্পিাচে  

পুে পুে নীোচিকা যাি বখক্ষ আচস 

চিচিখছ সৃজনখবখগ হিঘেেসি 

যুখগ যুগান্তখি — চিিবািােন িি 

হস অগিয অচিখন্তযি পাখন িাচত্রচিন 

িাচেব উন্মুি কচি হে অন্তচবেীন।  

৮১  

একাধাখি িুচিই আকাে, িুচি নীড়। 

হে সুন্দি, নীখড় িব হপ্রি সুচনচবড় 

প্রচি ক্ষখে নানা বখেম নানা গখন্ধ্ গীখি 

িুগ্ধ প্রাে হবষ্টন কখিখছ িাচি চভখি। 

হসর্া ঊষা ডান োখি ধচি স্বেমর্াো 

চনখে আখস একোচন িাধুখযমি িাো 
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নীিখব পিাখে চিখি ধিাি েোখট ; 

সন্ধ্যা আখস নম্রিুখে হধনুেূনয িাখে 

চিেেীন পর্ চিখে েখে স্বেমঝাচি 

পচশ্চিসিুদ্র েখি ভচি োচন্তবাচি। 

  

িুচি হযর্া আিাখিি আত্মাি আকাে, 

অপাি সঞ্চািখক্ষত্র, হসর্া শুভ্র ভাস ; 

চিন নাই, িাি নাই, নাই জনপ্রােী,  

বেম নাই, গন্ধ্ নাই — নাই নাই বােী। 

৮২ 

িব হপ্রখি ধনয িুচি কখিছ আিাখি 

চপ্রেিি। িব ুশুধু িাধুযম-িাঝাখি 

িাচে না চনিগ্ন কখি িাচেখি হৃিে।  

আপচন হযর্াে ধিা চিখে, হেেিে, 

চবচিত্র হসৌন্দযমখডাখি কি হেখে হপ্রখি, 

কি রূখপ — হসর্া আচি িচেব না হর্খি 

হিািাি প্রেে-অচভিাখন। চিখি হিাি 

জড়াখে বাাঁচধব নাখকা সখন্তাখষি হডাি।  

  
  

আিাি অিীি িুচি হযর্া, হসইোখন 

অন্তিাত্মা ধাে চনিয অনখন্তি টাখন 

সকে বন্ধ্ন-িাখঝ — হযর্াে উিাি 

অন্তেীন োচন্ত আি িুচিি চবস্তাি। 

  

হিািাি িাধুযম হযন হবাঁখধ নাচে িাখে, 

িব ঐশ্বখযমি পাখন টাখন হস আিাখক। 
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৮৩ 

হে িূি েইখি িূি, হে চনকটিি, 

হযর্াে চনকখট িুচি হসর্া িুচি িি, 

হযর্াে সুিূখি িুচি হসর্া আচি িব। 

কাখছ িুচি নানা ভাখব চনিয নব নব 

সুখে দুুঃখে জনখি িিখে। িব গান 

জে িে েূনয েখি কচিখছ আহ্বান 

হিাখি সবম কিম-িাখঝ — বাখজ গঢ়ূস্বখি 

প্রেখি প্রেখি চিিকুেখি-কুেখি 

হিািাি িঙ্গেিে।  

  

                      হযর্া িূি িুচি 

হসর্া আত্মা োিাইো সবম িটভূচি 

হিািাি চনুঃসীি-িাখঝ পূেমানন্দভখি 

আপনাখি চনুঃখেচষো সিপমে কখি। 

কাখছ িুচি কিমিট আত্মা-িচটনীি, 

িূখি িুচি োচন্তচসন্ধ্ু অনন্ত গভীি। 

৮৪ 

িুি কখিা, িুি কখিা চনন্দা-প্রেংসাি 

দুখেিয েৃঙ্খে েখি। হস কচেন ভাি 

যচি েখস যাে িখব িানুখষি িাখঝ 

সেখজ চিচিব আচি সংসাখিি কাখজ — 

হিািাচি আখিে শুধু জেী েখব নার্। 

হিািাি িিেপ্রাখন্ত কচি প্রচেপাি 

িব িে পুিস্কাি অন্তখি হগাপখন 

েইব নীিখব িুচে — 
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                  চনুঃেব্দ গিখন 

িখে যাব কিমখক্ষত্র-িাঝোন চিো 

বচেো অসংেয কাখজ একচনষ্ঠ চেো, 

সাঁচপো অবযর্ম গচি সের হিষ্টাে 

এক চনিয ভচিবখে, নিী যর্া ধাে 

েক্ষ হোকােে-িাখঝ নানা কিম সাচি 

সিুখদ্রি পাখন েখে বন্ধ্েীন বাচি। 

৮৫ 

দুচিমন ঘনাখে এে ঘন অন্ধ্কাখি 

হে প্রাখেে। চিগ চবচিক বৃচষ্টবাচিধাখি 

হভখস যাে, কুচটে কটাখক্ষ হেখস যাে 

চনষ্ঠুি চবদুযৎ-চেো, উিখিাে বাে 

িুচেে উিো কচি অিেয কানন।  

  
  

আচজ িুচি ডাখকা অচভসাখি, হে হিােন,  

হে জীবনস্বািী। অশ্রুচসি চবশ্ব-িাখঝ 

হকাখনা দুুঃখে, হকাখনা ভখে, হকাখনা বৃর্া 

কাখজ 

িচেব না রুি েখে। এ িীপ আিাি 

চপচচ্ছে চিচিিপখর্ হযন বািম্বাি 

চনখব নাচে যাে, হযন আদ্রম সিীিখে 

হিািাি আহ্বান বাখজ। দুুঃখেি হবষ্টখন 

দুচিমন িচিে আচজ চনচবড় চনজমন, 

হোক আচজ হিািা-সাখর্ একান্ত চিেন।  
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৮৬ 

িীঘমকাে অনাবৃচষ্ট, অচি িীঘমকাে, 

হে ইি, হৃিখে িি। চিক্ িক্রবাে 

ভেংকাি েূনয হেচি, নাই হকাখনাোখন 

সিস সজে হিো — হকে নাচে আখন 

নববাচিবষমখনি েযািে সংবাি। 

  

যচি ইচ্ছা েে, হিব, আখনা বজ্রনাি 

প্রেেিুেি চেংর ঝচটকাি সাখর্। 

পখে পখে চবদুযখিি বক্র কোঘাখি 

সিচকি কখিা হিাি চিগ চিগন্তি। 

সংেখিা সংেখিা, প্রখভা, চনস্তে প্রেি 

এই রুদ্র, এই বযাি, এ চনুঃেব্দ িাে 

চনুঃসে শনিােযিাপ। িাখো নার্, িাখো 

জননী হযিন িাখে সজে নোখন 

চপিাি হক্রাখধি চিখন সন্তাখনি পাখন। 

৮৭ 

আিাি এ িানখসি কানন কাোে 

েীেম শুষ্ক বাহু হিচে বহু িীঘমকাে 

আখছ কু্রি ঊধ্বম-পাখন িাচে। ওখে নার্, 

এ রুদ্র িধযাে-িাখঝ কখব অকস্মাৎ 

পচর্ক পবন হকান্ িূি েখি এখস 

বযগ্র োোপ্রোোে িখক্ষি চনখিখষ 

কাখন কাখন িটাইখব আনন্দিিমি, 

প্রিীক্ষাে পুেচকো বনবনান্তি। 

গম্ভীি িাদভুঃিি হকার্া েখি ব’হে 
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হিািাি প্রসািপুে ঘনসিাখিাখে 

হিচেখব আচ্ছন্ন কচি চনচবড়চ্ছাোে।  

িাি পখি চবপুে বষমে। িাি পখি 

পিচিন প্রভাখিি হসৌিযিচবকখি 

চিি িােখঞ্চি িাখঝ পূজাপুষ্পিাচে 

নাচে জাচন হকার্া েখি উচেখব চবকাচে। 

৮৮ 

এ কর্া িাচনব আচি, এক েখি দুই 

হকিখন হয েখি পাখি জাচন না চকছুই।  

হকিখন হয চকছু েে, হকে েে হকে, 

চকছু র্াখক হকাখনারূখপ, কাখি বখে হিে, 

কাখি বখে আত্মা িন, বুচঝখি না হপখি 

চিিকাে চনিচেব চবশ্বজগখিখি 

চনস্তে চনবমাক্ চিখি। 

  

                বাচেখি যাোি 

চকছুখি নাচিব হযখি আচি অন্ত িাি,  

অর্ম িাি, িে িাি, বুচঝব হকিখন 

চনখিখষি িখি? এই শুধু জাচন িখন 

সুন্দি হস, িোন্ হস, িোভেংকি, 

চবচিত্র হস, অখজ্ঞে হস, িি িখনােি।  

  
  

ইো জাচন, চকছুই না জাচনো অজ্ঞাখি 

চনচেখেি চিিখরাি ধাইখছ হিািাখি। 
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৮৯ 

জীবখনি চসংেোখি পচেনু হয ক্ষখে 

এ আশ্চযম সংসাখিি িোচনখকিখন, 

হস ক্ষে অজ্ঞাি হিাি। হকান্ েচি হিাখি 

িুটাইে এ চবপুে িেখসযি হক্রাখড় 

অধমিাখত্র িোিখেয িুকুখেি িখিা? 

  

িবু হিা প্রভাখি চেি কচিো উন্নি 

যেচন নেন হিচে চনিচেনু ধিা 

কনকচকিে-গাাঁর্া চনোম্বি-পিা। 

চনিচেনু সুখে-দুুঃখে-েচিি সংসাি, 

িেচন অজ্ঞাি এই িেসয অপাি 

চনখিখষই িখন েে িািৃবক্ষসি 

চনিান্তই পচিচিি, একান্তই িি। 

  
  

রূপেীন জ্ঞানািীি ভীষে েকচি 

ধখিখছ আিাি কাখছ জননী-িুিচি। 

৯০ 

িৃিুযও অজ্ঞাি হিাি। আচজ িাি িখি 

ক্ষখে ক্ষখে চেেচিো কাাঁচপখিচছ ডখি। 

সংসাখি চবিাে চিখি, আাঁচে ছেছচে 

জীবন আাঁকচড় ধচি আপনাি বচে 

দুই ভুখজ। 

  

            ওখি িূঢ়, জীবন সংসাি 

হক কচিো হিখেচছে এি আপনাি 
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জনি-িুেূিম েখি হিািাি অজ্ঞাখি, 

হিািাি ইচ্ছাি পূখবম? িৃিুযি প্রভাখি 

হসই অখিনাি িুে হেচিচব আবাি 

িুেূখিম হিনাি িখিা। জীবন আিাি 

এি ভাখোবাচস বখে েখেখছ প্রিযে, 

িৃিুযখি এিচন ভাখো বাচসব চনশ্িে।  

  
  

স্তন েখি িুখে চনখে কাাঁখি চেশু ডখি, 

িুেূখিম আশ্বাস পাে চগখে স্তানান্তখি। 

৯১  

বাসনাখি েবম কচি িাও হে প্রাখেে।  

হস শুধু সংগ্রাি কখি েখে এক হেে 

বৃেখিি সাখর্। পে িাচেো চনচেে 

চজচনো চনখি হস িাখে শুধু এক চিে।  

বাসনাি ক্ষুদ্র িাজয কচি একাকাি 

িাও হিাখি সখন্তাখষি িো অচধকাি। 

  
  

অযাচিি হয সম্পি অজর আকাখি 

ঊষাি আখোক েখি চনোি আাঁধাখি 

জখে িখে িচিোখছ অনন্ত চবভব — 

হসই সবমেভয সুে অিূেয দুেমভ 

সব হিখে। হস িো সেজ সুেোচন 

পূেমেিিেসি হক চিখব হগা আচন 

জেিে-আকাখেি িাঝোন েখি, 

ভাসাইো আপনাখি সেখজি হরাখি! 
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৯২ 

েচিিম্ভ স্বার্মখোভ িািীি িিন 

হিচেখি হিচেখি আচজ চঘচিখছ ভুবন। 

হিে হেখি হিোন্তখি স্পেমচবষ িাি 

োচন্তিে পল্লী যি কখি ছািোি। 

হয প্রোন্ত সিেিা জ্ঞাখন সিু্জ্বলে, 

হেখে যাো িসচসি, সখন্তাখষ েীিে, 

চছে িাো ভািখিি িখপাবনিখে। 

  

বস্তুভািেীন িন সবম জখে িখে 

পচিবযাি কচি চিি উিাি কেযাে,  

জখড় জীখব সবমভূখি অবাচিি ধযান 

পচেি আত্মীেরূখপ। আচজ িাো নাচে 

চিি হযর্া চছে হসর্া এে দ্রবযিাচে, 

িৃচি হযর্া চছে হসর্া এে আড়ম্বি,  

োচন্ত হযর্া চছে হসর্া স্বাখর্মি সিি।  

৯৩ 

হকাখিা না হকাখিা না েজ্জা হে 

ভািিবাসী, 

েচিিিিি ওই বচেক চবোসী 

ধনিৃি পচশ্চখিি কটাক্ষসমু্মখে 

শুভ্র উিিীে পচি োন্ত হসৌিযিুখে 

সিে জীবনোচন কচিখি বেন। 

  
  

শুখনা না কী বখে িািা ; িব হশ্রষ্ঠ ধন 

র্াকুক হৃিখে িব, র্াক্ িািা ঘখি,  
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র্াক্ িাো সুপ্রসন্ন েোখটি ’পখি 

অিৃেয িুকুট িব। হিচেখি যা বখড়া,  

িখক্ষ যাো স্তপূাকাি েইোখছ জখড়া, 

িাচি কাখছ অচভভূি েখে বাখি বাখি 

েুটাখো না আপনাে। স্বাধীন আত্মাখি 

িাচিখদ্রযি চসংোসখন কখিা প্রচিচষ্ঠি 

চিিিাি অবকাখে পূেম কচি চিি। 

৯৪ 

হে ভািি, নৃপচিখি চেোখেছ িুচি 

িযচজখি িুকুট িণ্ড চসংোসনভূচি,  

ধচিখি িচিদ্রখবে ; চেোখেছ বীখি 

ধিমযুখি পখি পখি ক্ষচিখি অচিখি, 

ভুচে জে-পিাজে েি সংেচিখি। 

কিমীখি চেোখে িুচি হযাগযুি চিখি 

সবমিেস্পেৃা ব্রখহ্ম চিখি উপোি।  

গৃেীখি চেোখে গৃে কচিখি চবস্তাি 

প্রচিখবেী আত্মবন্ধ্ু অচিচর্ অনাখর্। 

  

হভাখগখি হবাঁখধছ িুচি সংযখিি সাখর্,  

চনিমে শবিাখগয শিনয কখিছ উ্জ্বলে, 

সম্পখিি পুেযকখিম কখিছ িঙ্গে, 

চেোখেছ স্বার্ম িযচজ সবম দুুঃখে সুখে 

সংসাি িাচেখি চনিয ব্রখহ্মি সমু্মখে। 

৯৫ 

হে ভািি, িব চেক্ষা চিখেখছ হয ধন,  

বাচেখি িাোি অচি অল্প আখোজন, 
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হিচেখি িীখনি িখিা, অন্তখি চবস্তাি 

িাোি ঐশ্বযম যি।  

  

                      আচজ সভযিাি 

অন্তেীন আড়ম্বখি, উচ্চ আস্ফােখন,  

িচিদ্ররুচধিপুষ্ট চবোসোেখন, 

অগনয িখক্রি গখজম িুেিঘঘমি, 

হেৌেবাহু িানখবি ভীষে ববমি 

রুদ্রিি-অচগ্নিীি পিি স্পধমাে 

চনুঃসংখকাখি োন্তচিখি হক ধচিখব, োে, 

নীিবখগৌিব হসই হসৌিয িীনখবখে 

সুচবিে, নাচে যাখে চিন্তাখিষ্টাখেে? 

  

হক িাচেখব ভচি চনজ অন্তি-আগাি 

আত্মাি সম্পিিাচে িঙ্গে উিাি? 

৯৬ 

অন্তখিি হস সম্পি হিখেচছ োিাখে।  

িাই হিািা েজ্জানি ; িাই সবম গাখে 

ক্ষুধািম দুভমি শিনয কচিখছ িংেন ; 

িাই আচজ ব্রাহ্মখেি চবিে বসন 

সম্মান বখে না আি ; নাচে ধযানবে,  

শুধু জপিাত্র আখছ ; শুচিত্ব হকবে 

চিিেীন অর্মেীন অভযস্ত আিাি। 

  

সখন্তাখষি অন্তখিখি বীযম নাচে আি,  

হকবে জড়ত্বপুে ; ধিম প্রােেীন  

ভািসি হিখপ আখছ আড়ষ্ট কচেন। 
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িাই আচজ িখে িখে িাই ছুচটবাখি 

পচশ্চখিি পচিিযি বে েুচটবাখি 

েুকাখি প্রািীন   শিনয। বৃর্া হিষ্টা ভাই, 

সব সজ্জা েজ্জা-ভিা চিি হযর্া নাই। 

৯৭ 

েচি হিাি অচি অল্প, হে িীনবৎসে,  

আো হিাি অল্প নখে। িব জেিে 

িব জীবখোক-িাখঝ হযর্া আচি যাই 

হযর্াে িাাঁড়াই আচি সবমত্রই িাই 

আিাি আপন িান। িানপখত্র িব 

হিািাি চনচেেোচন আচি চেচে েব।  

  
  

আপনাখি চনচেচিন আপচন   বচেো 

প্রচি ক্ষখে ক্লান্ত আচি। শ্রান্ত হসই চেো 

হিািাি সবাি িাখঝ কচিব িাপন 

হিািাি সবাখি কচি আিাি আপন। 

চনজ ক্ষুদ্র দুুঃে সুে জেঘটসি 

িাচপখছ দুভমি ভাি িস্তখকখি িি। 

ভাচে িাো ডুব চিব চবশ্বচসন্ধ্ুনীখি, 

সেখজ চবপুে জে বচে যাখব চেখি। 

৯৮ 

িাখঝ িাখঝ কভু যখব অবসাি আচস 

অন্তখিি আখোক পেখক হিখে গ্রাচস, 

িন্দপখি যখব শ্রাচন্ত আখস চিে চিে 

হিািাি পূজাি বৃন্ত কখি হস চেচর্ে 
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চম্রেিাে — িেখনা না হযন কচি ভে, 

িেখনা অটে আো হযন হজখগ িে 

হিািা-পাখন। 

  

          হিািা-’পখি কচিো চনভমি 

হস শ্রাচন্তি িাখত্র হযন সকে অন্তি 

চনভমখে অপমে কচি পর্ধূচেিখে 

চনদ্রাখি আহ্বান কচি। প্রােপে বখে 

ক্লান্ত চিখি নাচে িুচে ক্ষীে কেিব 

হিািাি পূজাি অচি িচিদ্র উৎসব। 

  

িাচত্র এখন িাও িুচি চিবখসি হিাখে, 

আবাি জাগাখি িাখি নবীন আখোখক।  

৯৯ 

িব কাখছ এই হিাি হেষ চনখবিন — 

সকে ক্ষীেিা িি কিে হছিন 

িৃঢ়বখে, অন্তখিি অন্তি েইখি 

প্রভু হিাি। বীযম হিখো সুখেি সচেখি, 

সুখেখি কচেন কচি। বীযম হিখো দুখে, 

যাখে দুুঃে আপনাখি োন্তচস্মি িুখে 

পাখি উখপচক্ষখি। ভকচিখি। বীযম হিখো 

কখিম যাখে েে হস সিে, প্রীচি হেে 

পুখেয ওখে িুচট। বীযম হিখো ক্ষুদ্র জখন 

না কচিখি েীনজ্ঞান, বখেি িিখে 

না েুচটখি। বীযম হিখো চিখিখি একাকী 

প্রিযখেি িুচ্ছিাি ঊখধ্বম চিখি িাচে। 
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বীযম হিখো হিািাি িিখে পাচি চেি 

অেচনমচে আপনাখি িাচেবাখি চিি।  

১০০ 

সংসাখি হিাখি িাচেোছ হযই ঘখি 

     হসই ঘখি িব সকে দুুঃে ভুচেো। 

করুো কচিো চনচেচিন চনজ কখি 

     হিখে চিখো িাি একচট দুোি েুচেো। 

হিাি সব কাখজ হিাি সব অবসখি 

হস দুোি িখব হিািাচি প্রখবে-িখি, 

হসর্া েখি বােু বচেখব হৃিে-’পখি 

     িিে েইখি িব পিিজ িুচেো। 

হস দুোি েুচে আচসখব িুচি এ ঘখি, 

     আচি বাচেচিব হস দুোিোচন েুচেো। 

  

আি যি সুে পাই বা না পাই, িব ু

     এক সুে শুধু হিাি িখি িুচি িাচেখো। 

হস সুে হকবে হিািাি আিাি প্রভু, 

     হস সুখেি ’পখি িুচি জাগ্রি র্াচকখো।  

িাোখি না ঢাখক আি যি সুেগুচে, 

সংসাি হযন িাোখি না হিে ধূচে, 

সব হকাোেে েখি িাখি িুচি িুচে 

     যিন কচিো আপন অখঙ্ক ঢাচকখো। 

আি যি সুখে ভরুক চভক্ষাঝুচে, 

     হসই এক সুে হিাি িখি িুচি িাচেখো। 

  

যি চবশ্বাস হভখে হভখে যাে, স্বািী, 

     এক চবশ্বাস িখে হযন চিখি োচগো। 
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হয অনেিাপ যেচন সচেব আচি 

     হিে হযন িাখে িব নাি বুখক িাচগো। 

দুে পখে যখব িখিমি িাঝোখন 

হিািাি চেেন-স্বাক্ষি হযন আখন, 

রুক্ষ বিন যিই আঘাি োখন 

     সকে আঘাখি িব সুি উখে জাচগো। 

েি চবশ্বাস হভখে যচি যাে প্রাখে 

     এক চবশ্বাখস িখে হযন িন োচগো। 

 


