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সূিনা 
‘কচি ও স্কামল’ েিনাে পূরবঝ কারবেে ভাষা আমাে কারে ধো স্েয়চন। কাাঁিা 

বয়রস মরনে ভাবগুরলা নূতনরেে আরবগ চনরয় রূপ ধেরত িারে, চকন্তু স্  

উপাোরন তারেেরক শেীরেে বাাঁধন চেরত পােত তােই অবিা তখন তেল; 

এইজরনে ওগুরলা হরয়রে স্েউওয়ালা জরলে উপেকাে প্রচতচবরেে মরতা 

আাঁকাবাাঁকা, ওো মূতঝ হরয় ওরে চন, সতুোং কারবেে পেবীরত স্প াঁেরত পারে চন। 

স্সইজনে আমাে মত এই স্ , কচি ও স্কামরলে পে স্থরকই আমাে কাবেেিনা 

ভারলা মি সব-চকেু চনরয় একটা স্পি সৃচিে ধাো অবলেন করেরে। 

প্রভাতসংগীরত স্  অবিায় আমাে প্রথম চবকারশা্ুখ মন অপচেণত ভাবনা 

চনরয় অপচেস্ফুট েিনায় প্রবৃত্ত হরয়চেল, তাে কথা আজও আমাে মরন আরে। 

তাে পূরবঝ সন্ধ্োসংগীরতে পরবঝ আমাে মরন স্কবলমাত্র হৃেয়ারবরগে গদ গেভাষী 

আরিালন িলচেল। প্রভাতসংগীরতে ঋতুরত আপনা-আপচন স্েখা চেরত আেম্ভ 

করেরে একটা-আধটা মনরনে রূপ, অথঝাৎ ফুল নয় স্স, ফসরলে পালা, স্সও 

অচশচিত চবনা িারষে জচমরত। 

স্সই সময়কাে কথা মরন পিরে  খন স্কাথা স্থরক কতকগুরলা মত মরনে 

অিে-মহরল স্জরগ উরে সেরেে েেজায় ধাক্কা চেচেল। ঐগুরলাে নাম--অনন্ত 

জীবন, অনন্ত মেণ, প্রচতধ্বচন। ‘অনন্ত জীবন’  বলস্ত আমাে মরন এই একটা 

ভাব এরসচেল--চবশ্বজগরত আসা এবং  াওয়া দুরটাই থাকােই অন্তগঝত, স্েউরয়ে 

মরতা আরলারত ওো এবং অন্ধ্কারে নামা। িরণ িরণ হাাঁ এবং িরণ িরণ না চনরয় 

এই জগৎ নয়, চবশ্বিোিে স্গািে-অরগািরেে চনেবচেন্ন মালা গাাঁথা। এই ভাবনাটা 

চভতরে চভতরে মনরক খুব স্োলা চেরয়চেল। চনরজে অন্তরেে চেরক স্িরয় একটা 

ধােণা আমাে মরধে স্জরগ উরেচেল স্ , আমাে প্রচত মুহূরতঝে সমস্ত ভারলামি, 

আমাে প্রচত চেরনে সুখদুুঃরখে সমস্ত অচভঞ্জতা চিেকারলে মরতা অনবেত একটা 

সৃচিরূপ ধেরে, প্রকাশ-অপ্রকারশে চনতে ওোপিা চনরয় স্  সৃচিে স্বরূপ। এই 

কথাটা ভাবরত ভাবরতই মরন হল, মৃতুে তা হরল কী॥ একেকম করে তাে উত্তে 

এরসচেল এই স্ , জীবন সব-চকেুরক োরখ আে মৃতে সব-চকেুরক িালায়। প্রচত 
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মুহূরতঝই মেচে আচম, আে স্সই মোে চভতে চেরয়ই আচম বাাঁিাে োস্তায় এরগাচে, 

স্ ন আমাে মরধে স্সলাইরয়ে কাজ িলরে-- গাাঁথা পিরে অতীত, ভচবষেৎ, 

বতঝমান। মুহূতঝকালীন মৃতুেপে্পরো চেরয় মতঝজীবন এই স্ মন স্বরি িরলরে 

প্রবালদ্বীরপে মরতা, স্তমচন মৃতুেে পে মৃতুে আমারক চেরয় স্লাক-রলাকান্তরেে 

অচভঞ্জতাে জাল চবস্তাে করে িলরব- -আমাে স্িতনাে সূত্রচটরক চনরয় মৃতুে এক-

এক স্ফাাঁরি এক-এক স্লাকরক সেন্ধ্সূরত্র গাাঁথরব। মরন আরে, এই চিন্তায় আমাে 

মনরক খুব আনি চেরয়চেল। ‘প্রচতধ্বচন’ কচবতা চলরখচেলুম  খন প্রথম 

চগরয়চেলুম োচজঝচলরে। স্  ভারব তখন আমারক আচবি করেচেল স্সটা এই স্ -- 

চবশ্বসৃচি হরে একটা ধ্বচন, আে স্স প্রচতধ্বচনরূরপ আমারক মু্ধ  কেরে, িু  ্

কেরে, আমারক জাচগরয় োখরে, স্সই সুিে, স্সই ভীষণ। সৃচিে সমস্ত গচতপ্রবাহ 

চনতেই একটা স্কান্ স্কন্দ্রিরল চগরয় পিরে আে স্সখান স্থরক প্রচতধ্বচনরূরপ 

চনর্ঝচেত হরে আরলা হরয়, রূপ হরয়, ধ্বচন হরয়। এই ভাবগুরলা  চেও অস্পি, 

তবু আমাে মরনে মরধে খুব প্রবল হরয় আরিাচলত হচেল, মুরখ মুরখ স্কারনা 

স্কারনা বন্ধ্ুে সরঙ্গ আরলািনাও করেচে। চকন্তু এ- সকল ভাবনা তখন কী গরেে কী 

পরেে আরলািনা কেবাে সময় হয় চন, তখরনা পাই চন ভাষাভােতীে প্রসাে। তাই 

বরল োখচে, প্রভাতসংগীরত এ-সমস্ত স্লখাে আে-রকারনা মূলে  চে থারক, স্স 

স্ষারলা- আনা সাচহচতেক মূলে নয়। 
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আহ্বানসংগীত 
ওরে তুই জগৎ-ফুরলে কীট, 

  জগৎ স্  স্তাে শুকারয় আচসল, 

      মাচটরত পচিল খরস- -  

  সাো চেন োত গুমচে গুমচে 

      স্কবচল আচেস বরস। 

  মিরকে কণা,চনজ হারত তুই 

      েচিচল চনরজে কাো, 

  আপনাে জারল জিারয় পচিয়া 

       আপচন হইচল হাো। 

  অবরশরষ কারে অচভশাপ চেস 

       হাহুতাশ করে সাো, 

  স্কারণ বরস শুধু স্ফচলস চনশাস, 

       োচলস চবরষে ধাো। 

  

জগৎ স্  স্তাে মুচেয়া আচসল, 

        ফুচটরত নাচেল আে, 

  প্রভাত হইরল প্রারণে মার্ারে 

        র্রে না চশচশেধাে। 

  স্ফচলস চনশাস, মরুে বাতাস 

       জ্বচলস জ্বালাস কত, 

  আপন জগরত আপচন আচেস 

       একচট স্োরগে মরতা। 

  হৃেরয়ে ভাে বচহরত পাে না, 

       আে মাথা নত করে- -  



প্রভাতসংগীত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
 

সূচিপত্র  

  ফুচটরব না ফুল, ফচলরব না ফল, 

       শুকারয় পচিরব মরে। 

  

স্োেন,রোেন, স্কবচল স্োেন, 

       স্কবচল চবষােশ্বাস- -  

  লুকারয়, শুকারয়, শেীে গুটারয় 

       স্কবচল স্কাটরে বাস। 

  নাই স্কারনা কাজ--মারর্ মারর্ িাস 

       মচলন আপনা-পারন, 

  আপনাে স্েরহ কাতে বিন 

       কচহস আপন কারন। 

  চেবস েজনী মেীচিকাসুো 

       স্কবচল কচেস পান। 

  বাচিরতরে তৃষা,  চবকারেে তৃষা- -  

       েট ফট করে প্রাণ। 

  ‘োও োও’   ব’স্ল সকচল স্  িাস, 

       জেে জ্বচলরে ভুরখ- -  

  মুচে মুচে ধুলা তুচলয়া লইয়া 

       স্কবচল পুচেস মুরখ। 

  চনরজে চনশারস কুয়াশা ঘনারয় 

       স্েরকরে চনরজে কায়া, 

  পথ আাঁধাচেয়া পরিরে সমুরখ 

       চনরজে স্েরহে োয়া। 

  োয়াে মার্ারে স্েচখরত না পাও, 

       শব্দ শুচনরল ডে’ - -  

  বাহু প্রসাচেয়া িচলরত িচলরত, 

       চনরজরে আাঁকচি ধে’ ।  

  িাচে চেরক শুধু িুধা েিাইরে 
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       স্  চেরক পচিরে চেে, 

  চবরষরত ভচেচল জগৎ স্ে তুই 

       কীরটে অধম কীট। 

  

আচজরক বারেক ভ্রমরেে মরতা 

       বাচহে হইয়া আয়, 

  এমন প্রভারত এমন কুসুম 

       স্কন স্ে শুকারয়  ায়। 

  বাচহরে আচসয়া উপরে বচসয়া 

       স্কবচল গাচহচব গান, 

  তরব স্স কুসুম কচহরব স্ে কথা,  

       তরব স্স খুচলরব প্রাণ।  

  আকারশ হাচসরব তরুণ তপন,  

       কানরন েুচটরব বায়,  

  িাচে চেরক স্তাে প্রারণে লহেী 

       উথচল উথচল  ায়।  

  বায়ুে চহরলারল ধচেরব পলব 

       মেমে  মৃদু তান,  

  িাচে চেক হরত চকরসে উলারস 

       পাচখরত গাচহরব গান।  

  নেীরত উচেরব শত শত স্েউ,  

       গারব তাো কল কল,  

  আকারশ আকারশ উথচলরব শুধু 

       হেরষে স্কালাহল।  

  স্কাথাও বা হাচস স্কাথাও বা স্খলা 

       স্কাথাও বা সুখগান- -  
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  মারর্ বরস তুই চবরভাে হইয়া,  

       আকুল পোরন নয়ান মুচেয়া 

  অরিতন সুরখ স্িতনা হাোরয় 

       কচেচব স্ে মধুপান।  

  ভুরল  াচব ওরে আপনারে তুই 

       ভুরল  াচব স্তাে গান।  

  স্মাহ েুচটরব স্ে নয়রনরত স্তাে,  

  স্  চেরক িাচহচব হরয়  ারব স্ভাে,  

   াহারে স্হচেচব তাহারে স্হচেয়া 

       মচজয়া েচহরব প্রাণ।  

ঘুরমে স্ঘারেরত গাচহরব পাচখ 

       এখরনা স্  পাচখ জারগ চন,  

  স্ভারেে আকাশ ধ্বচনয়া ধ্বচনয়া 

       উচেরব চবভাসোচগণী।  

  জগৎ- অতীত আকাশ হইরত 

       বাচজয়া উচেরব বাাঁচশ,  

  প্রারণে বাসনা আকুল হইয়া 

       স্কাথায়  াইরব ভাচস। 

  উোচসনী আশা গৃহ স্তয়াচগয়া 

  অসীম পরথে পচথক হইয়া 

  সুেূে হইরত সুেূরে উচেয়া 

       আকুল হইয়া িায়, 

  স্ মন চবরভাে িরকারেে গান 

  স্ভচেয়া স্ভচেয়া সুেূে চবমান 

  িাাঁরেে মেরণ মচেরত চগয়া 

       স্মরঘরত হাোরয়  ায়। 
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  মুচেত নয়ান, পোন চবভল, 

  স্ত্ হইয়া শুচনচব স্কবল, 

  জগরতরে সো ডুবারয় চেরতরে 

       জগৎ-অতীত গান- -  

  তাই শুচন স্ ন জাচগরত িাচহরে 

       ঘুরমরত-মগন প্রাণ। 

  জগৎ বাচহরে  মুনাপুচলরন 

       স্ক স্ ন বাজায় বাাঁচশ, 

  স্বপন-সমান পচশরতরে কারন 

       স্ভচেয়া চনশীথোচশ- -  

  

এ গান শুচন চন,এ আরলা স্েচখ চন, 

       এ মধু কচেচন পান, 

  এমন বাতাস পোন পুচেয়া 

       করে চন স্ে সুধা োন, 

  এমন প্রভাত-চকেণ মার্াে 

       কখরনা কচে চন োন, 

  চবফরল জগরত লচভনু জনম, 

       চবফরল কাচটল প্রাণ। 

  স্েখ্ স্ে সবাই িরলরে বাচহরে 

       সবাই িচলয়া  ায়, 

  পচথরকো সরব হারত হারত ধচে 

       স্শান্ স্ে কী গান গায়। 

  জগৎ বোচপয়া স্শান্ স্ে সবাই 

       ডাচকরতরে, আয়,আয়- -  

  স্কহ বা আরগরত স্কহ বা চপোরয়, 

       স্কহ ডাক শুরন ধায়। 
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অসীম আকারশ স্বাধীন পোরন 

       প্রারণে আরবরগ স্োরট, 

  এ স্শাভা স্েচখরল জরিে শেীরে 

       পোন নাচিয়া ওরে। 

  তুই শুধু ওরে চভতরে বচসয়া 

       গুমচে মচেরত িাস! 

  তুই শুধু ওরে কচেস স্োেন, 

       স্ফচলস দুরখে শ্বাস! 

  ভূচমরত পচিয়া আাঁধারে বচসয়া 

       আপনা লইয়া েত 

  আপনারে সো স্কারলরত তুচলয়া 

       স্সাহাগ কচেস কত! 

  আে কতচেন কাচটরব এমন, 

       সময় স্  িরল  ায়। 

  ওই স্শান্ ওই ডাচকরে সবাই, 

       বাচহে হইয়া আয়! 
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চনর্ঝরেে স্বপ্নভঙ্গ 
আচজ এ প্রভারত       প্রভাতচবহগ 

        কী গান গাইল স্ে! 

অচতেূে েূে        আকাশ হইরত 

       ভাচসয়া আইল স্ে! 

না জাচন স্কমরন       পচশল স্হথায় 

       পথহাো তাে একচট তান, 

    আাঁধাে গুহায় ভ্রচময়া ভ্রচময়া 

    গভীে গুহায় নাচময়া নাচময়া 

    আকুল হইয়া কাাঁচেয়া কাাঁচেয়া 

       েুাঁরয়রে আমাে প্রাণ। 

আচজ এ প্রভারত       সহসা স্কন স্ে 

       পথহাো েচবকে 

আলয় না স্পরয়     পরিরে আচসরয় 

       আমাে প্রারণে ’ পে!  

বহুচেন পরে           একচট চকেণ 

       গুহায় চেরয়রে স্েখা, 

পরিরে আমাে       আাঁধাে সচলরল 

       একচট কনকরেখা। 

    প্রারণে আরবগ োচখরত নাচে 

    থে থে কচে কাাঁচপরে বাচে, 

    টলমল জল করে থল থল, 

    কল কল কচে ধরেরে তান। 

আচজ এ প্রভারত      কী জাচন স্কন স্ে 

       জাচগয়া উরেরে প্রাণ। 

    জাচগয়া স্েচখনু, িাচেচেরক স্মাে 
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    পাষারণ েচিত কাোগাে স্ঘাে, 

বুরকে উপরে       আাঁধাে বচসয়া 

       কচেরে চনরজে ধোন। 

না জাচন স্কন স্ে      এতচেন পরে 

       জাচগয়া উরেরে প্রাণ। 

  

জাচগয়া স্েচখনু আচম আাঁধারে েরয়চে আাঁধা, 

আপনাচে মারর্ আচম আপচন েরয়চে বাাঁধা। 

েরয়চে মগন হরয় আপনাচে কলস্বরে, 

চফরে আরস প্রচতধ্বচন চনরজচে শ্রবণ-’পরে। 

েূে েূে েূে হরত স্ভচেয়া আাঁধাে কাো 

মারর্ মারর্ স্েখা স্েয় একচট সন্ধ্োে তাো। 

তাচে মুখ স্েরখ স্েরখ       আাঁধাে হাচসরত স্শরখ, 

তাচে মুখ স্িরয় স্িরয় করে চনচশ অবসান। 

চশহচে উরে স্ে বাচে,রোরল স্ে স্োরল স্ে প্রাণ, 

প্রারণে মার্ারে ভাচস        স্োরল স্ে স্োরল স্ে হাচস, 

স্োরল স্ে প্রারণে ’পরে আশাে স্বপন মম, 

স্োরল স্ে তাোে োয়া সুরখে আভাস- সম।  

  

মারর্ মারর্ একচেন আকারশরত নাই আরলা, 

পচিয়া স্মরঘে োয়া কারলা জল হয় কারলা। 

আাঁধাে  সচলল- ’পরে       র্ে র্ে বাচে র্রে 

র্ে র্ে র্ে র্ে,চেবাচনচশ অচবেল- -  

বেষাে দুখ-কথা,বেষাে আাঁচখজল। 

শুরয় শুরয় আনমরন চেবাচনচশ তাই শুচন 

একচট একচট ক’স্ে চেবাচনচশ তাই গুচন, 

তাচে সারথ চমলাইয়া কল কল গান গাই- -  

র্ে র্ে কল কল--চেন নাই, োত নাই। 
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এমচন চনরজরে লরয় েরয়চে চনরজে কারে, 

আাঁধাে সচলল -’পরে আাঁধাে জাচগয়া আরে। 

এমচন চনরজে কারে খুরলচে চনরজে প্রাণ, 

এমচন পরেে কারে শুরনচে চনরজে গান। 

  

       আচজ এ প্রভারত েচবে কে 

       স্কমরন পচশল প্রারণে ’ পে,  

স্কমরন পচশল        গুহাে আাঁধারে 

       প্রভাত-পাচখে গান। 

না জাচন স্কন স্ে        এতচেন পরে        

জাচগয়া উচেল প্রাণ। 

       জাচগয়া উরেরে প্রাণ, 

ওরে        উথচল উরেরে বাচে, 

ওরে       প্রারণে বাসনা     প্রারণে আরবগ 

       রুচধয়া োচখরত নাচে। 

থে থে কচে কাাঁচপরে ভূধে, 

চশলা োচশ োচশ পচিরে খরস, 

ফুচলয়া ফুচলয়া স্ফচনল সচলল 

গেচজ উচেরে োরুণ স্োরষ। 

স্হথায় স্হাথায় পাগরলে প্রায় 

ঘুচেয়া ঘুচেয়া মাচতয়া স্বিায়, 

বাচহচেরত িায়,         স্েচখরত না পায় 

       স্কাথায় কাোে দ্বাে। 

প্রভারতরে স্ ন লইরত কাচিয়া 

আকারশরে স্ ন স্ফচলরত চোঁচিয়া 

উরে শূনেপারন---পরি আোচিয়া 
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করে স্শরষ হাহাকাে। 

প্রারণে উলারস েুচটরত িায় 

ভূধরেে চহয়া টচুটরত িায়, 

আচলঙ্গন তরে ঊরধ্বঝ বাহু তুচল 

আকারশে পারন উচেরত িায়। 

 

প্রভাতচকেরণ পাগল হইয়া 

জগৎ-মার্ারে লুচটরত িায়। 

স্কন স্ে চবধাতা পাষাণ স্হন, 

িাচে চেরক তাে বাাঁধন স্কন? 

ভাঙ্ স্ে হৃেয় ভাঙ্ স্ে বাাঁধন, 

সাধ্ স্ে আচজরক প্রারণে সাধন, 

লহেীে পরে লহেী তুচলয়া 

আঘারতে পে আঘাত  কে।  

মাচতয়া  খন উচেরে পোন 

চকরসে আাঁধাে, চকরসে পাষাণ! 

উথচল  খন উচেরে বাসনা,  

জগরত তখন চকরসে ডে! 

  

সহসা আচজ এ জগরতে মুখ 

       নূতন কচেয়া স্েচখনু স্কন? 

একচট পাচখে আধখাচন তান 

       জগরতে গান গাচহল স্ ন! 

জগৎ স্েচখরত হইব বাচহে 

       আচজরক করেচে মরন, 

স্েচখব না আে চনরজচে স্বপন 
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       বচসয়া গুহাে স্কারণ। 

আচম       োচলব করুণাধাো, 

আচম       ভাচেব পাষাণকাো, 

আচম       জগৎ প্লাচবয়া স্বিাব গাচহয়া 

       আকুল পাগল-পাো; 

স্কশ এলাইয়া, ফুল কুিাইয়া, 

োমধনু-আাঁকা পাখা উিাইয়া, 

েচবে চকেরণ হাচস েিাইয়া, 

       চেব স্ে পোন োচল। 

চশখে হইরত চশখরে েুচটব, 

ভূধে হইরত ভূধরে লুচটব 

স্হরস খলখল স্গরয় কলকল 

       তারল  তারল চেব তাচল। 

তচটনী হইয়া  াইব বচহয়া- -  

 াইব বচহয়া-- াইব বচহয়া- -  

হৃেরয়ে কথা কচহয়া কচহয়া 

       গাচহয়া গাচহয়া গান, 

 ত স্েব প্রাণ       বরহ  ারব প্রাণ 

       ফুোরব না আে প্রাণ। 

এত কথা আরে       এত গান আরে 

       এত প্রাণ আরে স্মাে, 

এত সুখ আরে        এত সাধ আরে      

প্রাণ হরয় আরে স্ভাে। 
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এত সুখ স্কাথা       এত রূপ স্কাথা 

       এত স্খলা স্কাথা আরে! 

স্  বরনে স্বরগ       বচহয়া  াইব 

       স্ক জারন কাহাে কারে! 

অগাধ বাসনা        অসীম আশা 

       জগৎ স্েচখরত িাই! 

জাচগয়ারে সাধ       িোিেময় 

       প্লাচবয়া বচহয়া  াই। 

        ত প্রাণ আরে োচলরত পাচে, 

        ত কাল আরে বচহরত পাচে, 

        ত স্েশ আরে ডুবারত পাচে, 

          তরব আে চকবা িাই!    

          পোরনে সাধ তাই। 

  

কী জাচন কী হল আচজ জাচগয়া উচেল প্রাণ, 

েূে হরত শুচন স্ ন মহাসাগরেে গান- -  

‘পাষাণ-বাাঁধন টচুট, চভজারয় কচেন ধো, 

বরনরে শোমল কচে, ফুরলরে ফুটারয় েো, 

       সাোপ্রাণ োচল চেয়া, 

       জুিারয় জগৎ-চহয়া- -  

আমাে প্রারণে মারর্ স্ক আচসচব আয় স্তাো!’  

  

আচম  াব, আচম  াব, স্কাথায় স্স, স্কান্ স্েশ- -  

       জগরত োচলব প্রাণ, 

       গাচহব করুণাগান, 

       উদ রবগ-অধীে চহয়া 

       সুেূে সমুরে চগয়া 

স্স প্রাণ চমশাব আে স্স গান কচেব স্শষ। 



প্রভাতসংগীত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
7

 

সূচিপত্র  

  

       ওরে, িাচে চেরক স্মাে এ কী কাোগাে স্ঘাে!  

ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কাো,  আঘারত আঘাত কর্!  

       ওরে, আজ   কী গান স্গরয়রে পাচখ,  

          এরয়রে েচবে কে!  
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প্রভাত- উৎসব  
হৃেয় আচজ স্মাে স্কমরন স্গল খুচল! 

জগত আচস স্সথা কচেরে স্কালাকুচল! 

ধোয় আরে  ত     মানুষ শত শত 

আচসরে প্রারণ স্মাে,হাচসরে গলাগচল। 

এরসরে সখা সখী     বচসয়া স্িাখারিাচখ, 

োাঁিারয় মুরখামুচখ হাচসরে চশশুগুচল। 

এরসরে ভাই স্বান   পুলরক ভো মন, 

ডাচকরে, ‘ভাই ভাই’ আাঁচখরত আাঁচখ তুচল। 

সখাো এল েুরট,    নয়রন তাো ফুরট, 

পোরন কথা উরে-- বিন স্গল ভুচল। 

সখীো হারত হারত    ভ্রচমরে সারথ সারথ, 

স্োলায় িচি তাো কচেরে স্োলাদুচল। 

চশশুরে লরয় স্কারল    জননী এল িরল, 

বুরকরত স্িরপ ধরে বচলরে ‘ঘুরমা ঘুরমা’ ।  

আনত দু’নয়ারন     িাচহয়া মুখপারন 

বাোে িাাঁেমুরখ স্খরতরে শত িুরমা। 

পুলরক পুরে প্রাণ, চশহরে করলবে, 

স্প্ররমে ডাক শুচন এরসরে িোিে- -  

এরসরে েচব শশী,এরসরে স্কাচট তাো, 

ঘুরমে চশয়রেরত জাচগয়া থারক  াো। 

পোন পুরে স্গল হেরষ হল স্ভাে 

জগরত  াো আরে সবাই প্রারণ স্মাে। 

  

প্রভাত হল স্ ই কী জাচন হল এ কী! 

আকাশপারন িাই কী জাচন কারে স্েচখ! 
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সূচিপত্র  

প্রভাতবায়ু বরহ      কী জাচন কী স্  করহ, 

মেমমারর্ স্মাে কী জাচন কী স্  হয়! 

এরসা স্হ এরসা কারে      সখা স্হ এরসা কারে- -  

এরসা স্হ ভাই এরসা,রবারসা স্হ প্রাণময়। 

পুেব-রমঘমুরখ পরিরে েচবরেখা, 

অরুণেথিূিা আরধক  ায় স্েখা। 

তরুণ আরলা স্েরখ পাচখে কলেব- -  

মধুে আহা চকবা মধুে মধু সব! 

মধুে মধু আরলা, মধুে মধু বায়, 

মধুে মধু গারন তচটনী বরয়  ায়! 

স্  চেরক আাঁচখ িায় স্স চেরক স্িরয় থারক, 

 াহাচে স্েখা পায় তারেই কারে ডারক, 

নয়ন ডুরব  ায় চশচশে-আাঁচখ-ধারে, 

হৃেয় ডুরব  ায় হেষ-পাোবারে। 

আয় স্ে আয় বায়ু,  া স্ে  া প্রাণ চনরয়, 

জগত-মার্ারেরত স্ে স্ে তা প্রসাচেরয়। 

ভ্রচমচব বরন বরন,  াইচব চেরশ চেরশ, 

সাগেপারে চগরয় পুেরব  াচব চমরশ। 

লইচব পথ হরত পাচখে কলতান, 

 ূথীে মৃদুশ্বাস,      মালতীমৃদুবাস- -  

অমচন তাচে সারথ  া স্ে  া চনরয় প্রাণ। 

পাচখে গীতধাে      ফুরলে বাসভাে 

েিাচব পরথ পরথ হেরষ হরয় স্ভাে, 

অমচন তাচে সারথ েিাচব প্রাণ স্মাে। 

ধোরে চঘচে চঘচে স্কবচল  াচব বরয় 

ধোে িাচে চেরক প্রারণরে েিাইরয়। 
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স্পরয়চে এত প্রাণ    তই কচে োন 

চকেুরত স্ ন আে ফুোরত নাচে তারে। 

আয় স্ে স্মঘ, আয়     বারেক স্নরম আয়, 

স্কামল স্কারল তুরল আমারে চনরয়  া স্ে! 

কনক-পাল তুরল   বাতারস দুরল দুরল 

ভাচসরত স্গরে সাধ আকাশ-পাোবারে। 

  

আকাশ, এরসা এরসা, ডাচকে বুচর্ ভাই- -  

স্গচে স্তা স্তাচে বুরক, আচম স্তা স্হথা নাই। 

প্রভাত-আরলা-সারথ েিায় প্রাণ স্মাে, 

আমাে প্রাণ চেরয় ভচেব প্রাণ স্তাে। 

  

ওরো স্হ ওরো েচব,আমারে তুরল লও, 

অরুণতেী তব পুেরব স্েরি োও, 

আকাশ-পাোবাে বুচর্ স্হ পাে হরব- -  

আমারে লও তরব, আমারে লও তরব। 

  

জগৎ আরস প্রারণ, জগরত  ায় প্রাণ 

জগরত প্রারণ চমচল গাচহরে এচক গান! 

স্ক তুচম মহাজ্ঞানী, স্ক তুচম মহাোজ, 

গেরব স্হলা কচে স্হরসা না তুচম আজ। 

বারেক স্িরয় স্েরখা আমাে মুখপারন- -  

উরেরে মাথা স্মাে স্মরঘে মার্খারন, 

আপচন আচস উষা চশয়রে বচস ধীরে 

অরুণকে চেরয় মুকুট স্েন চশরে, 

চনরজে গলা হরত চকেণমালা খুচল 

চেরতরে েচব-রেব আমাে গরল তুচল! 
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ধূচলে ধূচল আচম েরয়চে ধূচল-’পরে, 

স্জরনচে ভাই বরল জগৎ িোিরে। 
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অনন্ত জীবন 
অচধক কচে না আশা, চকরসে চবষাে, 

       জনরমচে দু চেরনে তরে- -  

 াহা মরন আরস তাই আপনাে মরন 

       গান গাই আনরিে ভরে। 

এ আমাে গানগুচল দু েরেে গান 

       েরব না েরব না চিেচেন- -  

পুেব-আকাশ হরত উচেরব উচ্ছ্বাস, 

       পচিরমরত হইরব চবলীন। 

 

স্তাো ফুল, স্তাো পাচখ, স্তাো স্খালা প্রাণ, 

       জগরতে আনি স্  স্তাো, 

       জগরতে চবষাে-পাসো। 

পৃচথবীরত উচেয়ারে আনিলহেী 

       স্তাো তাে এরককচট স্েউ, 

কখন উচেচল আে কখন চমলাচল 

       জাচনরতও পাচেল না স্কউ। 

 

       নাই স্তাে নাই স্ে ভাবনা, 

       এ জগরত চকেুই মরে না। 

নেীররারত স্কাচট স্কাচট মৃচত্তকাে কণা 

       স্ভরস আরস, সাগরে চমশায়- -  

       জান না স্কাথায় তাো  ায়! 

এরককচট কণা লরয় স্গাপরন সাগে 

       েচিরে চবশাল মহারেশ, 

       না জাচন করব তা হরব স্শষ! 
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মুহূরতঝই স্ভরস  ায় আমারেে গান, 

       জান না স্তা স্কাথায় তা  ায়! 

       আকারশে সাগেসীমায়! 

আকাশ-সমুে-তরল স্গাপরন স্গাপরন 

       গীতোজে হরতরে সৃজন, 

 ত গান উচেরতরে ধোে আকারশ 

       স্সইখারন কচেরে গমন। 

       আকাশ পুচেয়া  ারব স্শষ, 

       উচেরব গারনে মহারেশ। 

 

       নাই স্তাে নাই স্ে ভাবনা, 

       এ জগরত চকেুই মরে না। 

কাল স্েরখচেনু পরথ হেরষ  স্খচলরতচেল 

       দুচট ভাই গলাগচল কচে 

স্েরখচেনু জানালায় নীেরব োাঁিারয়চেল 

       দুচট সখা হারত হারত ধচে, 

স্েরখচেনু কচি স্মরয় মারয়ে বাহুরত শুরয় 

       ঘুমারয় কচেরে স্তনপান, 

ঘুমন্ত মুরখে ‘পরে বেচষরে স্েহধাো 

       স্েহমাখা নত দু’নয়ান, 

স্েরখচেনু োজপরথ িরলরে বালক এক 

       বৃদ্ধ জনরকে হাত ধচে- -  

কত কী স্  স্েরখচেনু, হয়রতা স্স-সব েচব 

       আজ আচম চগরয়চে পাসচে। 

       তা বরল নাচহ চক তাহা মরন? 

       েচবগুচল স্মরশচন জীবরন? 

স্মচৃতে কচণকা তাো স্মেরণে তরল পচশ 

       েচিরতরে জীবন আমাে- -  
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স্কাথা স্  স্ক চমশাইল, স্কবা স্গল কাে পারশ 

       চিচনরত পাচে স্ন তাহা আে। 

হয়রতা অরনকচেন স্েরখচেন ুেচব এক 

       দুচট প্রাণী বাহুে বাাঁধরন- -  

তাই আজ েুটােুচট এরসচে প্রভারত উচে 

       সখারে বাাঁচধরত আচলঙ্গরন। 

হয়রতা অরনক চেন শুরনচেন ুপাচখ এক 

       আনরি গাচহরে প্রাণ খুচল, 

সহসা স্ে তাই আজ প্রভারতে মুখ স্েচখ 

       প্রাণ মন উচেরে উথুচল। 

       সকচল চমরশরে আচস স্হথা, 

       জীবরন চকেু না  ায় স্ফলা- -  

       এই-র   া-চকেু স্িরয় স্েচখ 

       এ নরহ স্কবচল স্েরলরখলা। 

,  

এই জগরতে মারর্ একচট সাগে আরে 

       চনস্ত্ তাহাে জলোচশ, 

িাচে চেক হরত স্সথা অচবোম অচবশ্রাম 

       জীবরনে স্রাত চমরশ আচস। 

সূ ঝ হরত র্রে ধাো, িন্দ্র হরত র্রে ধাো, 

       স্কাচট স্কাচট তাো হরত র্রে, 

জগরতে  ত হাচস  ত গান  ত প্রাণ 

       স্ভরস আরস স্সই স্রারতাভরে- -  

       স্মরশ আচস স্সই চসন্ধ্ু-’পরে। 

পৃথবী হরত মহাররাত েুচটরতরে অচবোম 

       স্সই মহাসাগে- উস্েরশ, 

আমো মাচটে কণা জলররাত স্ঘালা কচে 

       অচবশ্রাম িচলয়াচে স্ভরস- -  
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       সাগরে পচিব অবরশরষ। 

জগরতে মার্খারন স্সই সাগরেে তরল 

       েচিত হরতরে পরল পরল 

       অনন্ত-জীবন মহারেশ, 

       স্ক জারন হরব চক তাহা স্শষ! 

,  

তাই বচল, প্রাণ ওরে, গান গা পাচখে মরতা, 

       িুে িুে দুুঃখ স্শাক ভুচল- -  

তুই  াচব,  গান  ারব, একসারথ স্ভরস  ারব 

       তুই আে স্তাে গানগুচল। 

চমচশচব স্স চসন্ধ্ুজরল অনন্তসাগেতরল, 

       একসারথ শুরয় েচব প্রাণ, 

       তুই আে স্তাে এই গান। 
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অনন্ত মেণ 
স্কাচট স্কাট স্োরটা স্োরটা মেরণরে লরয় 

        বসুন্ধ্ো েুচটরে আকারশ, 

        হারস স্খরল মৃতুে িাচে পারশ। 

        এ ধেণী মেরণে পথ, 

        এ জগৎ মৃতুেে জগৎ। 

 

 তটকুু বতঝমান, তারেই চক বল’ প্রাণ? 

         স্স স্তা শুধু পলক, চনরমষ। 

অতীরতে মৃত ভাে পৃরেরত েরয়রে তাে, 

        না জাচন স্কাথায় তাে স্শষ। 

 ত বষঝ স্বাঁরি আচে তত বষঝ মরে স্গচে, 

        মচেরতচে প্রচত পরল পরল, 

জীবন্ত মেণ স্মাো মেরণে ঘরে থাচক 

        জাচন স্ন মেণ কারে বরল। 

 

একমুো মেরণরে জীবন বরল চক তরব, 

        মেরণে সমচি স্কবল? 

একচট চনরমষ তুে শত মেরণে গুে, 

       নাম চনরয় এত স্কালাহল। 

মেণ বাচিরব  ত জীবন বাচিরব তত, 

      পস্ল পরল উচেব আকারশ 

      নিরত্রে চকেণচনবারস। 

 

মেণ বাচিরব  ত   স্কাথায় স্কাথায়  াব, 

       বাচিরব প্রারণে অচধকাে- -  
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চবশাল প্রারণে মারর্  কত গ্রহ কত তাো 

       স্হথা স্হাথা কচেরব চবহাে। 

উচেরব জীবন স্মাে কত-না আকাশ স্েরয়, 

        োচকয়া স্ফচলরব েচব শশী- -  

 ুগ- ুগান্তে  ারব, নব নব োজে পারব 

      নব নব তাোয় প্ররবচশ। 

 

       করব স্ে আচসরব স্সই চেন 

       উচেব স্স আকারশে পরথ, 

       আমাে মেণ-রডাে চেরয় 

       স্বাঁরধ স্েব জগরত জগরত। 

       আমারেে মেরণে জারল 

       জগৎ স্ফচলব আবচেয়া, 

       এ অনন্ত  আকাশসাগরে 

       েশ চেক েচহব স্ঘচেয়া। 

 

জয় স্হাক জয় স্হাক মেরণে জয় স্হাক- -  

          আমারেে অনন্ত মেণ, 

          মেরণে হরব না মেণ। 

এ ধোয় স্মাো সরব শতাব্দীে িেু চশশু 

           লইলাম স্তামাে শেণ। 

এরসা তুচম এরসা কারে, স্েহ-রকারল লও তুচম, 

          চপয়াও স্তামাে মাতৃস্তন, 

          আমারেে করো স্হ পালন। 

আনরি পুরেরে প্রাণ, স্হচেরতচে এ জগরত 

          মেরণে অনন্ত উৎসব। 

কাে চনমন্ত্ররণ স্মাো মহা রজ্ঞ এরসচে স্ে, 

          উরেরে চবপুল কলেব। 
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স্  ডাচকরে ভারলারবরস, তারে চিচনস স্ন চশশু? 

       তাে কারে স্কন স্তাে ডে? 

জীবন  াহারে বরল মেণ তাহাচে নাম, 

       মেণ স্তা নরহ স্তাে পে।  

       আয়, তারে অচলঙ্গন কর্-  

       আয়, তাে হাতখাচন ধর্। 
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পুনচমঝলন 
       চকরসে হেষ স্কালাহল 

       শুধাই স্তারেে, স্তাো বল্।  

আনি-মার্ারে সব উচেরতরে স্ভরস স্ভরস 

        আনরি হরতরে কভু লীন- -  

িাচহয়া ধেণী-পারন নব আনরিে গারন 

        মরন পরি আে-এক চেন। 

স্স তখন স্েরলরবলা--েজনী প্রভাত হরল, 

তািাতাচি শ ো োচি েুচটয়া স্ রতম িরল; 

সাচে সাচে নাচেরকল বাগারনে এক পারশ, 

বাতাস আকুল করে আম্রমুকুরলে বারস। 

          পথপারশ দুই ধারে 

          স্বলফুল ভারে ভারে 

ফুরট আরে, চশশুমুরখ প্রথম হাচসে প্রায়- -  

          বাগারন পা চেরত চেরত 

          গন্ধ্ আরস আিচেরত, 

নে   রগস্ স্কাথা ফুরট খুাঁরজ তারে পাওয়া োয়। 

মারর্রত বাাঁধারনা স্বেী, জুাঁইগাে িাচে ধারে- -  

সূর ঝােয় স্েখা চেত প্রািীরেে পেপারে। 

          নবীন েচবে আরলা 

         স্স স্  কী লাচগত ভারলা, 

সবঝারঙ্গ সুবণঝসুধা অজর পচিত র্রে- -  

প্রভাত ফুরলে মরতা ফুটারয় তুচলত স্মারে। 

  

      এখরনা স্স মরন আরে 

           স্সই জানালাে কারে 
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বরস থাচকতাম একা জনহীন চদ্বপ্রহরে। 

           অনন্ত আকাশ নীল, 

           স্ডরক িরল স্ ত চিল 

জানারয় সুতীব্র তৃষা সুতীক্ষ্ণ করুণ স্বরে। 

           পুকুে গচলে ধারে, 

          বাাঁধা ঘাট এক পারে- -  

কত স্লাক  ায় আরস, োন করে, স্তারল জল- -  

          োজহাাঁস তীরে তীরে 

          সাোচেন স্ভরস চফরে, 

ডানা দুচট ধুরয় ধুরয় কচেরতরে চনেমল। 

          পূবঝ ধারে বৃদ্ধ বট 

          মাথায় চনচবি জট, 

স্ফচলয়া প্রকাে োয়া োাঁিারয় েহসেময়। 

          আাঁকচি চশকি-মুরে 

          প্রািীে স্ফরলরে টরুট, 

স্খারপখারপ স্র্ারপর্ারপ কত-না চবস্ময় ভয়। 

বচস শারখ পাচখ ডারক সাোচেন একতান-  

িাচে চেক স্ত্ স্হচে কী স্ ন কচেত প্রাণ। 

মৃদু তপ্ত সমীেণ গারয় লাচগত এরস, 

স্সই সমীেণররারত কত চক আচসত স্ভরস 

          স্কান্ সমুরেে কারে 

          মায়াময় োজে আরে, 

স্সথা হরত উরি আরস পাচখে র্াাঁরকে মরতা 

কত মায়া, কত পেী, রূপকথা কত শত। 

 

আরেকচট স্োরটা ঘে মরন পরি নেীকূরল, 

সমু্মরখ স্পয়াোগাে ভরে আরে ফরল ফুরল। 

বচসয়া োয়ারত তাচে ভুচলয়া শশশবরখলা, 
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জাহ্নবীপ্রবাহ-পারন স্িরয় আচে সাোরবলা। 

োয়া কাাঁরপ, আরলা কাাঁরপ, র্ুরু র্ুরু বরহ বায়- -  

র্ে র্ে মে মে পাতা র্রে পরি  ায়। 

          সাধ স্ ত  াই স্ভরস 

          কত োরজে কত স্েরশ, 

দুলারয় দুলারয় স্েউ চনরয়  ারব কত েূে- -  

          কত স্োরটা স্োরটা গ্রাম 

          নূতন নূতন নাম, 

অভ্ররভেী শুভ্র স্স ধ, কত নব োজপুে। 

কত গাে, কত োয়া জচটল বরটে মূল- -  

          তীরে বালুকাে ’পরে, 

          স্েরলরমরয় স্খলা করে, 

সন্ধ্োয় ভাসায় েীপ, প্রভারত ভাসায় ফুল। 

ভাচসরত ভাচসরত শুধু স্েচখরত স্েচখরত  াব 

কত স্েশ, কত মুখ, কত-কী স্েচখরত পাব। 

          স্কাথা বালরকে হাচস, 

          স্কাথা োখারলে বাাঁচশ, 

সহসা সুেূে হরত অরিনা পাচখে গান। 

         স্কাথাও বা োাঁি স্বরয় 

         মাচর্ স্গল গান স্গরয়, 

স্কাথাও বা তীরে বরস পচথক ধচেল তান। 

শুচনরত শুচনরত  াই আকারশরত তুরল আাঁচখ- -  

আকারশরত ভারস স্মঘ, আকারশরত ওরি পাচখ। 

হয়রতা বেষা কাল-- র্ে র্ে বাচে র্রে, 

পুলকরোমাঞ্চ ফুরট জাহ্নবীে করলবরে- -  

          স্থরক স্থরক র্ন্ র্ন্ 

          ঘন বাজ-বচেষন, 

স্থরক স্থরক চবজলীে িমচকত িকমচক। 
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           বচহরে পুেব বায়, 

           শীরত চশহচেরে কায়, 

গহন জলরে চেবা হরয়রে আাঁধােমুখী। 

 

           স্সই স্সই স্েরলরবলা 

           আনরি করেচে স্খলা 

প্রকৃচত স্গা, জননী স্গা, স্কবচল স্তামাচে স্কারল। 

তাে পরে কী স্  হল-- স্কাথা স্  স্গরলম িরল। 

হৃেয় নারমরত এক চবশাল অেণে আরে, 

          চেরশ চেরশ নাচহরকা চকনাো, 

          তাচে মারর্ হ’নু, পথহাো। 

          স্স বন আাঁধারে োকা 

          গারেে জচটল শাখা 

          সহর স্েরহে বাহু চেরয় 

          আাঁধাে পাচলরে  বুরক চনরয়। 

নাচহ েচব, নাচহ শশী, নাচহ গ্রহ, নাচহ তাো, 

          স্ক জারন স্কাথায় চেগ  চবচেক। 

          আচম শুধু এরকলা পচথক। 

          স্তামারে স্গরলম স্ফরল, 

          অেরণে স্গরলম িরল, 

          কাটারলম কত শত চেন 

          চম্রয়মাণ সুখশাচন্তহীন। 

  

আচজরক একচট পাচখ পথ স্েখাইয়া  স্মারে 

         আচনল এ অেণে-বাচহরে 

         আনরিে সমুরেে তীরে। 

         সহসা স্েচখনু েচবকে, 

         সহসা শুচননু কত গান। 
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         সহসা পাইনু পচেমল, 

         সহসা খুচলয়া স্গল প্রাণ। 

স্েচখনু ফুচটরে ফুল, স্েচখনু উচিরে পাচখ, 

         আকাশ পুরেরে কলস্বরে। 

 

জীবরনে স্েউগুচল ওরে পরি িাচেচেরক, 

         েচবকে নারি তাে ’পরে। 

িাচে চেরক বরহ বায়ু, িাচেচেরক ফুরট আরলা, 

         িাচেচেরক অনন্ত আকাশ, 

িাচে চেক-পারন িাই--িাচে চেরক প্রাণ ধায়, 

        জগরতে অসীম চবকাশ। 

স্কহ এরস বরস স্কারল, স্কহ ডারক সখা ব’স্ল, 

       কারে এরস স্কহ করে স্খলা। 

স্কহ হারস, স্কহ গায়, স্কহ আরস, স্কহ  ায়- -  

       এ কী স্হচে আনরিে স্মলা! 

 ুবক  ুবচত হারস, বালক বাচলকা নারি 

       স্েরখ স্  স্ে জুিায় নয়ন। 

ও স্ক স্হাথা গান গায়, প্রাণ স্করি চনরয়  ায়, 

        ও কী শুচন অচময়- বিন।  

 

        তাই আচজ শুধাই স্তামারে, 

       স্কন এ আনি িাচেধারে! 

বুরর্চে স্গা বুরর্চে স্গা, এতচেন পরে বুচর্ 

       চফরে স্পরল হাোরনা সন্তান। 

তাই বুচর্ দুই হারত জিারয় লরয়ে বুরক, 

        তাই বুচর্ গাচহরতে গান। 

ভারলাবাসা খুাঁচজবারে স্গচেনু অেণেমারর্, 

        হৃেরয় হইনু পথহাো, 
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        বেচষনু অশ্রুবাচেধাো। 

ভ্রচমলাম েূরে েূরে--রক জাচনত বল্ স্েচখ 

        স্হথা এত ভারলাবাসা আরে। 

স্  চেরকই স্িরয় স্েচখ স্সইচেরক ভারলাবাসা 

          ভাচসরতরে নয়রনে কারে। 

মা আমাে,  আজ আচম কত শত চেন পরে 

           খচন স্ে োাঁিানু সমু্মরখ, 

অমচন িুচমচল মুখ, চকেু নাই অচভমান, 

         অমচন লইচল তুরল বুরক। 

োচিব না স্তাে স্কাল, েব স্হথা অচবোম, 

        স্তাে কারে চশচখব স্ে স্েহ, 

সবারে বাচসব ভারলা--রকহ না চনোশ হরব 

         স্মারে ভারলা বাচসরব স্  স্কহ। 
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প্রচতধ্বচন 
অচয় প্রচতধ্বচন, 

      বুচর্ আচম স্তারে ভারলাবাচস, 

      বুচর্ আে কারেও বাচস না। 

আমারে কচেচল তুই আকুল বোকুল, 

      স্তাে লাচগ কাাঁরে স্মাে বীণা। 

স্তাে মুরখ পাচখরেে শুচনয়া সংগীত, 

      চনর্ঝরেে শুচনয়া র্র্ঝে, 

গভীে েহসেময় অেরণেে গান, 

      বালরকে মধুমাখা স্বে, 

স্তাে মুরখ জগরতে সংগীত শুচনয়া, 

      স্তারে আচম ভারলাবাচসয়াচে; 

তবু স্কন স্তারে আচম স্েচখরত না পাই, 

      চবশ্বময় স্তারে খুাঁচজয়াচে। 

 

চিেকাল---চিেকাল- - - -  

       তুই চক স্ে চিেকাল 

           স্সই েূরে েচব, 

আরধা সুরে গাচব শুধু গীরতে আভাস, 

           তুই চিেকচব। 

স্েখা তুই চেচব না চক?  নাহয় না চেচল 

      একচট চক পুোচব না আশ? 

কারে হরত একবাে শুচনবারে িাই 

      স্তাে গীরতাচ্ছ্বাস। 

অেরণেে পবঝরতে সমুরেে গান, 

      র্চটকাে বজ্রগীতস্বে, 
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চেবরসে প্ররোরষে েজনীে গীত, 

     স্িতনাে চনোে মমঝে, 

বসরন্তে বেষাে শেরতে গান, 

     জীবরনে মেরণে স্বে, 

আরলারকে পেধ্বচন মহা অন্ধ্কারে 

     বোপ্ত কচে চবশ্বিোিে, 

পৃচথবীে িন্দ্রমাে গ্রহ-তপরনে, 

    স্কাচট স্কাচট তাোে সংগীত, 

স্তাে কারে জগরতে স্কান্ মার্খারন 

     না জাচন স্ে হরতরে চমচলত। 

স্সইখারন একবাে বসাইচব স্মারে 

      স্সই মহা-আাঁধাে চনশায়, 

শুচনব স্ে আাঁচখ মুচে চবরশ্বে সংগীত 

      স্তাে মুরখ স্কমন শুনায়। 

স্জােনায় ফুলবরন একাকী বচসয়া থাচক, 

       আাঁচখ চেয়া অশ্রুবাচে র্রে- -  

বল্ স্মারে বল্ অচয় স্মাচহনী েলনা, 

       স্স চক স্তাচে তরে? 

চবোরমে গান স্গরয় সায়ারহ্নে বায় 

        স্কাথা বরহ  ায়- -  

তাচে সারথ স্কন স্মাে প্রাণ হু হু করে, 

        স্স চক স্তাচে তরে? 

বাতারস স্স েভ ভারস, আাঁধারে কত-না তাো, 

        আকারশ অসীম নীেবতা- -  

তখন প্রারণে মারর্ কত কথা স্ভরস  ায়, 

       স্স চক স্তাচে কথা? 

ফুরলে স্স েভগুচল আকারশ স্খলারত এরস 
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       বাতারসরত হয় পথহাো, 

       িাচেচেরক ঘুরে হয় সাো, 

       মাে স্কারল চফরে স্ রত িায়, 

       ফুরল ফুরল খুাঁচজয়া স্বিায়, 

স্তমচন প্রারণে মারর্ অশেীেী আশাগুচল 

       ভ্ররম স্কন স্হথায় স্হাথায়- -  

       স্স চক স্তারে িায়? 

আাঁচখ স্ ন কাে তরেপথ-পারন স্িরয় আরে 

       চেন গচন গচন, 

মারর্ মারর্ কারো মুরখ সহসা স্েরখ স্স স্ ন          

অতুল রূরপে প্রচতধ্বচন, 

         কারে স্গরল চমলাইয়া  ায় 

         চনোরশে হাচসচটে প্রায়- -  

স্স ির ঝ মেীচিকা এ কাহাে মায়া, 

        এ চক স্তাচে োয়া! 

 

জগরতে গানগুচল েূে-েূোন্তে হরত 

       েরল েরল স্তাে কারে  ায়, 

স্ ন তাো বচহ্ন স্হচে পতরঙ্গে মরতা 

       পেতরল মচেবারে িায়! 

জগরতে মৃত গানগুচল 

       স্তাে কারে স্পরয় নব প্রাণ, 

সংগীরতে পেরলাক হরত 

       গান স্ ন স্েহমুক্ত গান। 

তাই তাে নব কণ্ঠধ্বচন 

       প্রভারতে স্বপরনে প্রায়, 
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কুসুরমে স্স েরভে সারথ 

       এমন সহরজ চমরশ  ায়। 

  

আচম ভাচবরতচে বরস     গানগুচল স্তারে 

       না জাচন স্কমরন খুাঁরজ পায়- -  

       না জাচন স্কাথায় খুাঁরজ পায়। 

       না জাচন কী গুহাে মার্ারে 

       অস্ফুট স্মরঘে উপবরন, 

       স্মচৃত ও আশায় চবজচিত 

       আরলাক-োয়াে চসংহাসরন, 

োয়াময়ী মূচতঝখাচন     আপরন আপচন চমচশ 

       আপচন চবচস্মত আপনায়, 

       কাে পারন শূনেপারন িায়! 

সায়ারহ্ন প্রশান্ত েচব          স্বণঝময় স্মঘমারর্ 

          পচিরমে সমুেসীমায় 

প্রভারতে জ্ভূচম          শশশব পুেব-পারন 

          স্ মন আকুল স্নরত্র িায়, পুেরবে শূনেপরট           

              প্রভারতে স্মচৃতগুচল 

          এখরনা স্েচখরত স্ ন পায়, 

স্তমচন স্স োয়াময়ী          স্কাথা স্ ন স্িরয় আরে 

         স্কাথা হরত আচসরতরে গান- -  

এলারনা কুন্তলজারল         সন্ধ্োে তােকাগুচল 

          গান শুরন মুচেরে নয়ান। 

          চবচিত্র স্স ি ঝ জগরতে 

          স্হথা আচস হইরতরে লয়। 
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সংগীত, স্স েভ, স্শাভা      জগরত  া-চকেু আরে 

          সচব স্হথা প্রচতধ্বচনময়। 

          প্রচতধ্বচন, তব চনরকতন, 

         স্তামাে স্স স্স ি ঝ অতুল, 

          প্রারণ জারগ োয়াে মতন- -  

          ভাষা হয় আকুল বোকুল। 

আমেণ চিেচেন     স্কবচল খুাঁচজব স্তারে 

          কখরনা চক পাব না সন্ধ্ান? 

স্কবচল চক েচব েূরে,        অচত েূে হরত 

         শুচনব স্ে ওই আরধা গান? 

এই চবশ্বজগরতে    মার্খারন োাঁিাইয়া 

          বাজাইচব স্স ির ঝে বাাঁচশ, 

অনন্ত জীবনপরথ    খুাঁচজয়া িচলব স্তারে, 

          প্রাণমন হইরব উোসী। 

তপরনরে চঘচে চঘচে         স্ মন ঘুচেরে ধো, 

          ঘুচেব চক স্তাে িাচে চেরক? 

অনন্ত প্রারণে পরথ           বেচষচব গীতধাো, 

          স্িরয় আচম েব অচনচমরখ। 

স্তাচে স্মাহময় গান          শুচনরতচে অচবেত, 

          স্তাচে রূপ কল্পনায় চলখা- -  

কচেস স্ন প্রবঞ্চনা           সতে করে বল্ স্েচখ 

          তুই স্তা নচহস মেীচিকা? 

কত বাে আতঝ স্বরে          শুধারয়চে প্রাণপরণ,           

                 অচয় তুচম স্কাথায়- - স্কাথায়- -  

অমচন সুেূে হরত        স্কন তুচম বচলয়াে 
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         ‘ স্ক জারন স্কাথায়’ ?  

আশাময়ী,  ও কী কথা       তুচম চক আপনহাো- -  

          আপচন জান না আপনায়?  
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মহাস্বপ্ন 
পূণঝ কচে মহাকাল পূণঝ কচে অনন্ত গগন, 

চনোমগ্ন মহারেব স্েচখরেন মহান্ স্বপন্।  

চবশাল জগৎ এই        প্রকাে স্বপন স্সই, 

হৃেয়সমুরে তাাঁে উচেরতরে চবরেে মতন। 

উচেরতরে িন্দ্র স ূঝ, উচেরতরে আরলাক আাঁধাে, 

উচেরতরে লি লি নিরত্রে স্জোচত-পচেবাে। 

উচেরতরে, েুচটরতরে গ্রহ উপগ্রহ েরল েরল, 

উচেরতরে ডুচবরতরে োচত্র চেন, আকারশে তরল। 

একা বচস মহাচসন্ধ্ু চিেচেন গাইরতরে গান, 

েুচটয়া সহর নেী পেতরল চমলাইরে প্রাণ। 

তচটনীে কলেব, লি চনর্ঝরেে র্ে র্ে, 

চসন্ধ্ুে গম্ভীে গীত, স্মরঘে গম্ভীে কণ্ঠস্বে,  

র্চটকা কচেরে হা হা আশ্রয়-আলয় তাে োচি 

বাজারয় অেণেবীণা ভীমবল শত বাহু নাচি, 

রুে োগ আলাচপয়া গিারয় পচিরে চহমোশ 

পবঝতদেরতেে স্ ন ঘনীভূত স্ঘাে অট্টহাস, 

ধীরে ধীরে মহােণে নাচিরতরে জটাময় মাথা- -  

র্ে র্ে মে মে উচেরতরে সুগম্ভীে গাথা। 

স্িতনাে স্কালাহরল চেবস পুচেরে েশ চেচশ, 

চর্চলেরব একমন্ত্র জচপরতরে তাপচসনী চনচশ, 

সমস্ত একরত্র চমচল ধ্বচনয়া ধ্বচনয়া িাচে চভত 

উোইরে মহা-হৃরে মহা এক স্বপনসংগীত। 

স্বপরনে োজে এই স্বপন-োরজেে জীবগণ 

স্েহ ধচেরতরে কত মুহুমুঝহু নূতন নতূন। 

ফুল হরয়  ায় ফল, ফুল ফল বীজ হয় স্শরষ, 
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নব নব বিৃ হরয় স্বাঁরি থারক কানন-প্ররেরশ। 

বাষ্প হয়, স্মঘ হয়, চবিু চবি ুবৃচিবাচেধাো 

চনর্ঝে তচটনী হয়, ভাচে স্ফরল চশলাময় কাো। 

চনোঘ মচেয়া  ায়, বেষা শ্মশারন আচস তাে 

চনবায় জলন্ত চিতা বেচষয়া অশ্রুবাচেধাে। 

বেষা হইয়া বৃদ্ধ স্শ্বতরকশ শীত হরয়  ায়,  

  াচতে মরতা পুন বসন্তর  বন চফরে পায়।  

এক শুধু পুোতন,  আে সব নূতন নূতন 

এক পুোতন হৃরে উচেরতরে নূতন স্বপন।  

অপূণঝ স্বপন- সৃি মানুরষো অভারবে োস,  

জাগ্রত পূণঝতা- তরে পাইরতরে কত না প্রয়াস।  

স্িতনা চোঁচিরত িারহ আরধা- অরিতন আবেণ- -  

চেনোচত্র এই আশা,  এই তাে একমাত্র পণ।  

পূণঝ আত্মা জাচগরবন,  কভু চক আচসরব স্হন চেন?  

অপূণঝ জগৎ- স্বপ্ন ধীরে ধীরে হইরব চবলীন?  

িন্দ্র- সূ ঝ- তােকাে অন্ধ্কাে স্বপ্নময়ী োয়া 

স্জোচতমঝয় স্স হৃেরয় ধীরে ধীরে চমলাইরব কায়া।  

পৃচথবী ভাচেয়া  ারব,  এরক এরক গ্রহতাোগণ 

স্ভরে স্ভরে চমরল  ারব এরককচট চবরেে মতন।  

িন্দ্র- সূ ঝ- গ্রহ স্িরয় স্জোচতমঝয় মহান্ বৃহৎ 

জীব- আত্মা চমলাইরব এরককচট জলচবেবৎ।  

কভু চক আচসরব,  স্েব,  স্সই মহাস্বপ্ন- ভাো চেন 

সরতেে সমুে- মারর্ আরধা সতে হরয়  ারব লীন?  

আরধক প্রলয়জরল ডুরব আরে স্তামাে হৃেয়- -  

বরলা,  স্েব,  করব স্হন প্রলরয়ে হইরব প্রলয়।  
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সৃচি চিচত প্রলয় 
স্েশশূনে কালশূনে স্জোচতুঃশূনে, মহাশূনে-’পচে 

           িতুমুঝখ কচেরেন ধোন, 

মহা অন্ধ্ অন্ধ্কাে সভরয় েরয়রে োাঁিাইয়া- -  

           করব স্েব খুচলরব নয়ান। 

অনন্ত হৃেয়-মারর্ আসন্ন জগৎ-িোিে 

           োাঁিাইয়া স্তচম্ভত চনিল, 

অনন্ত হৃেরয় তাাঁে ভূত ভচবষেৎ বতঝমান 

           ধীরে ধীরে চবকাচশরে েল। 

স্লরগরে  ভারবে স্ঘাে,  মহানরি পূণঝ তাাঁে প্রাণ 

           চনরজে হৃেয়পারন িাচহ, 

চনস্তেঙ্গ েচহয়ারে অনন্ত আনিপাোবাে- -  

           কূল নাচহ, চেগ চবচেক নাচহ। 

           পুলরক পূচণঝত তাাঁে প্রাণ, 

সহসা আনিচসন্ধ্ু হৃেরয় উচেল উথচলয়া, 

           আচেরেব খুচললা নয়ান;  

জনশূনে স্জোচতুঃশূনে অন্ধ্তম অন্ধ্কাে-মারর্ 

           উচ্ছ্বচস উচেল স্বেগান। 

           িাচে মুরখ বাচহচেল বাণী 

           িাচে চেরক কচেল প্রয়াণ। 

           সীমাহাো মহা অন্ধ্কারে 

           সীমাশূনে স্বোমপাোবারে 

           প্রাণপূণঝ র্চটকাে মরতা, 

           ভাবপূণঝ, বোকুলতা- সম,  

           আশাপূণঝ অতৃচপ্তে প্রায়, 

           সঞ্চচেরত লাচগল স্স ভাষা। 
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           েূে েূে  ত েূে  ায় 

           চকেুরতই অন্ত নাচহ পায়- -  

            ুগ  ুগ  ুগ   ুগান্তে 

           ভ্রচমরতরে আচজও স্স বাণী, 

           আচজও স্স অন্ত নাচহ পায়। 
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স্রাত 
জগৎ-ররারত স্ভরস িরলা, স্  স্ থা আে ভাই! 

িরলরে স্ থা েচব শশী িল্ স্ে স্সথা  াই। 

স্কাথায় িরল স্ক জারন তা, স্কাথায়  ারব স্শরষ, 

জগৎ-ররাত বরহ চগরয় স্কান্ সাগরে স্মরশ। 

অনাচে কাল িরল স্রাত অসীম আকারশরত, 

উরেরে মহা কলেব অসীরম স্ রত স্ রত। 

উচেরে স্েউ, পরি স্েউ, গচনরব স্কবা কত! 

ভাচসরে শত গ্রহ তাো, ডুচবরে শত শত। 

স্েউরয়ে ’পরে স্খলা করে আরলারক আাঁধারেরত, 

জরলে স্কারল লুকািুচে জীবরন মেরণরত। 

শরতক স্কাচট গ্রহ তাো স্  স্রারত তৃণপ্রায় 

স্স স্রাত-মারর্ অবরহরল োচলয়া চেব কায়, 

অসীম কাল স্ভরস  াব অসীম আকারশরত, 

জগৎ- কলকলেব শুচনব কান  স্পরত। 

স্েচখব স্েউ--উরে স্েউ, স্েচখব চমরশ  ায়, 

জীবন-মারর্ উরে স্েউ মেণ-গান গায়। 

স্েচখব স্িরয় িাচে চেরক, স্েচখব তুরল মুখ- -  

কত-না আশা, কত হাচস, কত-না সুখ দুখ, 

চবোগ স্দ্বষ ভারলাবাসা, কত-না হায়-হায়- -  

তপন ভারস, তাো ভারস, তা’োও স্ভরস  ায়। 

কত-না  ায়, কত িায়, কত-না কাাঁরে হারস- -  

আচম স্তা শুধু স্ভরস  াব, স্েচখব িাচে পারশ। 

  

অরবাধ ওরে, স্কন চমরে কচেস ‘আচম আচম’ ।  

উজারন স্ রত পাচেচব চক সাগেপথগামী? 
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জগৎ-পারন  াচব স্ন স্ে, আপনা-পারন  াচব- -  

স্স স্  স্ে মহামরুভূচম, কী জাচন কী স্  পাচব।  

মাথায় করে আপনারে, সুখ-দুরখে স্বার্া, 

ভাসারত িাস প্রচতকূরল-- স্স স্তা স্ে নরহ স্সাজা। 

অবশ স্েহ, িীণ বল, সঘরন বরহ শ্বাস, 

লইয়া স্তাে সুখদুখ এখচন পাচব নাশ। 

  

জগৎ হরয় েব আচম, এরকলা েচহব না। 

মচেয়া  াব একা হরল একচট জলকণা। 

আমাে নাচহ সুখ দুখ, পরেে পারন িাই- -  

 াহাে পারন স্িরয় স্েচখ তাহাই হরয়  াই। 

তপন ভারস, তাো ভারস, আচমও  াই স্ভরস- -  

তারেে গারন আমাে গান, স্ রতচে এক স্েরশ। 

প্রভাত সারথ গাচহ গান, সাাঁরর্ে সারথ গাই, 

তাোে সারথ উচে আচম--তাোে সারথ  াই। 

ফুরলে সারথ ফুচট আচম, লতাে সারথ নাচি, 

বায়ুে সারথ ঘুচে শুধু ফুরলে কাোকাচে। 

মারয়ে প্রারণ স্েহ হরয় চশশুে পারন ধাই, 

দুখীে সারথ কাাঁচে আচম সুখীে সারথ গাই। 

সবাে সারথ আচে আচম, আমাে সারথ নাই, 

জগৎ-ররারত চেবাচনচশ ভাচসয়া িরল  াই। 
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স্িরয় থাকা 
মরনরত সাধ  স্  চেরক িাই 

      স্কবচল স্িরয় েব। 

স্েচখব শুধু, স্েচখব শুধু, 

       কথাচট নাচহ কব। 

পোরন শুধু জাচগরব স্প্রম, 

       নয়রন লারগ স্ঘাে, 

জগরত স্ ন ডুচবয়া েব 

       হইয়া েব স্ভাে। 

তচটনী  ায়, বচহয়া  ায়, 

       স্ক জারন স্কাথা  ায়; 

তীরেরত বরস েচহব স্িরয়, 

       সাোচট চেন  ায়। 

সুেূে জরল ডুচবরে েচব 

       স্সানাে স্লখা চলচখ, 

সাাঁরর্ে আরলা জরলরত শুরয় 

        কচেরে চর্চকচমচক। 

সুধীে স্রারত তেণীগুচল 

        স্ রতরে সাচে সাচে, 

বচহয়া  ায়, ভাচসয়া  ায় 

        কত-না নেনােী। 

না জাচন তাো স্কাথায় থারক 

       স্ রতরে স্কান্ স্েরশ, 

সুেূে তীরে স্কাথায় চগরয় 

        থাচমরব অবরশরষ। 

কত কী আশা গচিরে বরস 
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        তারেে মনখাচন, 

কত কী সুখ কত কী দুখ 

        চকেুই নাচহ জাচন। 

  

স্েচখব পাচখ আকারশ ওরি, 

        সুেূরে উরি  ায়, 

চমশারয়  ায় চকেণমারর্, 

        আাঁধােরেখাপ্রায়! 

তাহাচে সারথ সাোচট চেন 

        উচিরব স্মাে প্রাণ, 

নীেরব বরস তাহাচে সারথ 

        গাচহব তাচে গান। 

তাহাচে মরতা স্মরঘে মারর্ 

        বাাঁচধরত িাচহ বাসা, 

তাহাচে মরতা িাাঁরেে স্কারল 

        গচিরত িাচহ আশা! 

তাহাচে মরতা আকারশ উরে, 

        ধোে পারন স্িরয় 

ধোয়  ারে এরসচে স্ফরল 

        ডাচকব গান স্গরয়। 

তাহাচে মরতা, তাহাচে সারথ 

        উষাে দ্বারে চগরয়, 

ঘুরমে স্ঘাে ভাোরয় চেব 

        উষারে জাগাইরয়। 

  

পরথে ধারে বচসয়া েব 

        চবজন তরুোয়, 

সমুখ চেরয় পচথক  ত 
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        কত-না আরস  ায় 

ধুলায় বরস আপন-মরন 

        স্েরলো স্খলা করে, 

মুরখরত হাচস সখাো চমরল 

        স্ রতরে চফরে ঘরে। 

  

পরথে ধারে ঘরেে দ্বারে 

        বাচলকা এক স্মরয়, 

স্োরটা ভারয়রে পািায় ঘুম         

কত কী গান স্গরয়। 

তাহাে পারন িাচহয়া থাচক 

        চেবস  ায় িরল, 

স্েরহরত ভো করুণ আাঁচখ— 

        হৃেয়  ায় গরল। 

এতটকুু স্স পোনচটরত 

        এতটা সুধাোচশ। 

কারেরত তাই োাঁিারয় তারে 

        স্েচখরত ভারলাবাচস। 

  

স্কাথা বা চশশু কাাঁচেরে পরথ 

        মারয়রে ডাচক ডাচক, 

আকুল হরয় পচথকমুরখ 

        িাচহরে থাচক থাচক। 

কাতে স্বে শুচনরত স্পরয় 

        জননী েুরট আরস, 

মারয়ে বুক জিারয় চশশু 
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        কাাঁচেরত চগরয় হারস। 

অবাক হরয় তাহাই স্েচখ 

        চনরমষ ভুরল চগরয়, 

দুইচট স্ফাাঁটা বাচহরে জল 

        দুইচট আাঁচখ চেরয়। 

  

 ায় স্ে সাধ জগৎ-পারন 

        স্কবচল স্িরয় েই 

অবাক হরয়, আপনা ভুরল, 

        কথাচট নাচহ কই। 
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সাধ 
অরুণময়ী তরুণী উষা 

        জাগারয় চেল গান। 

পুেব স্মরঘ কনকমুখী 

বারেক শুধু মাচেল উাঁচক, 

অমচন স্ ন জগৎ স্েরয় 

        চবকচশ উরে প্রাণ। 

কাহাে হাচস বচহয়া এরন 

        কচেচল সুধা োন। 

ফুরলো সব িাচহয়া আরে 

       আকাশপারন মগন-মনা, 

       মুরখরত মৃদু চবমল হাচস 

       নয়রন দুচট চশচশে-কণা। 

আকাশ-পারে স্ক স্ ন ব’স্স, 

       তাহারে স্ ন স্েচখরত পায়, 

বাতারস দুরল বাহুচট তুরল 

       মারয়ে স্কারল র্াাঁচপরত  ায়। 

কী স্ ন স্েরখ, কী স্ ন স্শারন- -  

       স্ক স্ ন ডারক, স্ক স্ ন গায়- -  

ফুরলে সুখ, ফুরলে হাচস 

       স্েচখচব স্তাো আয় স্ে আয়। 

আ মচে মচে অমচন  চে 

       ফুরলে মরতা িাচহরত পাচে। 

চবমল প্রারণ চবমল সুরখ 

চবমল প্রারত চবমল মুরখ 

ফুরলে মরতা অমচন  চে 
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       চবমল হাচস হাচসরত পাচে। 

দুচলরে, মচে, হেষ-ররারত, 

       অসীম স্েরহ আকাশ হরত 

স্ক স্ ন তারে স্খরতরে িরুমা, 

       স্কারলরত তাচে পচিরে লুরট। 

স্ক স্ ন তাচে নামচট ধ’ স্ে 

ডাচকরে তারে স্সাহাগ ক’ স্ে 

শুচনরত স্পরয় ঘুরমে স্ঘারে 

       মুখচট ফুরট হাচসচট স্ফারট,  

চশশুে প্রারণ সুরখে মরতা 

       সুবাসটুকু জাচগয়া ওরে।  

আকাশপারন িাচহয়া থারক,  

       না জাচন তারহ কী সুখ পায়।  

বচলরত স্ ন স্শরখ চন চকেু,  

       কী স্ ন তবু বচলরত িায়।  

আাঁধাে স্কারণ থাচকস স্তাো,  

       জাচনস চক স্ে কত স্স সুখ,  

আকাশপারন িাচহরল পরে 

       আকাশপারন তুচলরল মুখ।  

সুেূে েূে,  সুনীল নীল,  

       সুেূরে পাচখ উচিয়া  ায়।  

সুনীল েূরে ফুচটরে তাো,  

       সুেূে হরত আচসরে বায়।  

প্রভাতকরে কচে স্ে োন 

        ঘুমাই ফুলবারস,  

পাচখে গান লারগ স্ে স্ ন 



প্রভাতসংগীত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
3

 

সূচিপত্র  

       স্েরহে িাচে পারশ।  

বাতাস স্ ন প্রারণে সখা,  

প্রবারস চেল,  নতুন স্েখা,  

েুচটয়া আরস বুরকে কারে 

        বােতা শুধাইরত।  

িাচহয়া আরে আমাে মুরখ,  

চকেণময় আমাচে সুরখ 

আকাশ স্ ন আমাচে তরে 

        েরয়রে বুক স্পরত।  

মরনরত কচে আমাচে স্ ন 

        আকাশ- ভো প্রাণ,   

আমাচে প্রাণ হাচসরত স্েরয় 

জাচগরে উষা তরুণ স্মরয়, 

করুণ আাঁচখ কচেরে প্রারণ 

        অরুণসুধা োন। 

আমাচে বুরক প্রভাতরবলা 

ফুরলো চমচল কচেরে স্খলা, 

স্হচলরে কত, দুচলরে কত, 

        পুলরক ভো মন, 

আমাচে স্তাো বাচলকা স্মরয় 

        আমাচে স্েহধন। 

আমাচে মুরখ িাচহয়া স্তাে 

        আাঁচখচট ফুচটফুচট। 

আমাচে বুরক আলয় স্পরয় 

        হাচসয়া কুচটকুচট। 
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স্কন স্ে বাো, স্কন স্ে স্হন 

        আকুল চকচলচবচল, 

কী কথা স্ ন জানারত িাস 

        সবাই চমচল চমচল। 

স্হথায় আচম েচহব বরস 

        আচজ সকালরবলা 

নীেব হরয় স্েচখব  স্িরয় 

        ভাইরবারনে স্খলা। 

বুরকে কারে পচিচব েরল 

        িাচহচব চফরে চফরে, 

পেচশ স্েরহ  স্কামলেল 

স্েরহরত স্িারখ আচসরব জল,  

চশচশেসম স্তারেে ’পরে 

        র্চেরব ধীরে ধীরে। 

 

হৃেয় স্মাে আকাশ-মারর্ 

তাোে মরতা উচেরত িায়, 

আপন সুরখ ফুরলে মরতা 

আকাশপারন ফুচটরত িায়। 

চনচবি োরত আকারশ উরে 

িাচে চেরক স্স িাচহরত িায়,  

তাোে মারর্ হাোরয় চগরয় 

আপন মরন গাচহরত িায়।  

স্মরঘে মরতা হাোয় চেশা 

আকাশ- মারর্ ভাচসরত িায়- -  

স্কাথায়  ারব চকনাো নাই,  



প্রভাতসংগীত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
5

 

সূচিপত্র  

চেবসচনচশ িরলরে তাই 

বাতাস এরস লাচগরে গারয়,  

স্জােনা এরস পচিরে পারয়,  

উচিয়া কারে গাচহরে পাচখ,  

মুচেয়া স্ ন এরসরে আাঁচখ,  

আকাশ- মারর্ মাথাচট থুরয় 

আোরম স্ ন ভাচসয়া  ায়,  

হৃেয় স্মাে স্মরঘে মরতা 

আকাশ- মারর্ ভাচসরত িায়।  

ধোে পারন স্মচলয়া আাঁচখ 

উষাে মরতা হাচসরত িায়।  

জগৎ- মারর্ স্ফচলরত পা 

িেণ  স্ ন উচেরে না,  

শেরম স্ ন হাচসরে মৃদু হাস,  

হাচসচট স্ ন নাচমল ভুাঁরয়,  

জাগারয় চেল ফুরলরে েুাঁরয়,  

মালতীবধূ হাচসয়া তারে 

        কচেল পচেহাস।  

স্মরঘরত হাচস জিারয়  ায়,  

বাতারস হাচস গিারয়  ায়,  

উষাে হাচস- - ফুরলে হাচস- -  

কানন- মারর্ েিারয়  ায়।  

হৃেয় স্মাে আকারশ উরে 

উষাে মরতা হাচসরত িায়।  
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সমাপন 
       আজ আচম কথা কচহব না। 

        আে আচম গান গাচহব না। 

স্হরো আচজ স্ভােরবলা এরসরে স্ে স্মলা স্লাক, 

        চঘরে আরে িাচে চেরক 

        স্িরয় আরে অচনচমরখ, 

স্হরে স্মাে হাচসমুখ ভুরল স্গরে দুখরশাক। 

        আজ আচম গান গাচহব না। 

  

সকাতরে গান স্গরয় পথপারন স্িরয় স্িরয় 

        এরেে স্ডরকচে চেবাচনচশ। 

স্ভরবচেনু চমরে আশা, স্বারর্ না আমাে ভাষা, 

        চবলাপ চমলায় চেচশ চেচশ। 

কারে এো আচসত না, স্কারল বরস হাচসত না, 

        ধচেরত িচকরত হত লীন। 

মেরম বাচজত বেথা--সাচধরল না করহ কথা- -  

        সাচধরত চশচখ চন এতচেন। 

চেত স্েখা মারর্ মারর্, েূরে স্ ন বাাঁচশ বারজ, 

        আভাস শুচননু স্ ন হায়। 

স্মরঘ কভু পরি স্েখা, ফুরল কভু স্েয় স্েখা, 

        প্রারণ কভু বরহ িরল  ায়। 

  

        আজ তাো এরসরে স্ে কারে 

        এে স্িরয় স্শাভা চকবা আরে। 

স্কহ নাচহ করে ডে, স্কহ নাচহ ভারব পে, 

        সবাই আমারক ভারলাবারস 
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        আগ্ররহ চঘচেরে িাচে পারশ। 

        এরসচেস স্তাো  ত জনা, 

        স্তারেে কাচহনী আচজ স্শানা। 

 াে  ত কথা আরে খুরল বল্ স্মাে কারে, 

        আজ আচম কথা কচহব না। 

  

আয় তুই কারে আয়, স্তারে স্মাে প্রাণ িায়, 

        স্তাে কারে শুধু বরস েই। 

        স্েচখ শুধু, কথা নাচহ কই। 

লচলত পেরশ স্তাে পোরন  লাচগরে স্ঘাে, 

        স্িারখ স্তাে বারজ স্বণুবীণা- -  

        তুই স্মারে গান শুনাচব না? 

স্জরগরে নূতন প্রাণ, স্বরজরে নূতন গান, 

        ওই স্েখ স্পাহারয়রে োচত। 

আমারে বুরকরত স্ন স্ে, কারে আয়--আচম স্  স্ে 

        চনচখরলে স্খলাবাে সাথী। 

িাচে চেরক স্স েভ, িাচে চেরক গীতেব, 

        িাচে চেরক সুখ আে হাচস, 

িাচে চেরক চশশুগুচল মুরখ আরধা আরধা বুচল, 

        িাচে চেরক স্েহরপ্রমোচশ! 

আমারে চঘরেরে কাো, সুরখরত করেরে সাো, 

     জগরত হরয়রে হাো প্রারণে বাসনা। 

        আে আচম কথা কচহব না- -  

        আে আচম গান গাচহব না। 
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সংর াজন 

স্েহ উপহাে 

                   শ্রীমতী ইচিো প্রাণাচধকাসু। 

বাব   লা। 

                   আয় স্ে বাো স্কারল বরস িা’ স্মাে মুখ - পারন, 

                   হাচসখুচশ প্রাণখাচন স্তাে প্রভাত স্ডরক আরন। 

                   আমাে স্েরখ আচসস েুরট, আমায় বাচসস ভারলা, 

                   স্কাথা হরত পিচল প্রারণ তুই স্ে উষাে আরলা। 

  

                   স্েখ্ স্ে প্রারণ স্েরহে মরতা সাো সাো জুাঁই ফুরটরে। 

                   স্েখ্ স্ে, আমাে গারনে সারথ ফুরলে গন্ধ্ জচিরয় স্গরে। 

                   স্গরথচে স্ে গারনে মালা, স্ভারেে স্বলা বরন এরস 

                   মরন বরিা সাধ হরয়রে পোব স্তাে এরলারকরশ। 

                   গারনে সারথ ফুরলে সারথ মুখখাচন মানারব ভারলা, 

                    আয় স্ে তরব আয় স্ে স্মরয় স্েখ্ স্ে স্িরয় োত স্পাহারলা। 

                   কচিমুখচট চঘরে স্েব লচলতোচগণী চেরয়, 

                   বারপে কারে মারয়ে কারে স্েচখরয় আসচব েুরট চগরয়। 

  

                   িাাঁেচন োরত স্বিাই োরত মুখখাচন স্তাে মরন পরি, 

                   স্তাে কথাটাই চকচলচবচল মরনে মরধে নরিিরি। 

                   হাচস হাচস মুখখাচন স্তাে স্ভরস স্ভরস স্বিায় কারে, 

                   হাচস স্ ন এচগরয় এল, মুখচট স্ ন চপচেরয় আরে। 

                   কচি প্রারণে আনি স্তাে ভাো বুরক স্ে েচিরয়, 

                    স্োরটা দুচট হাত চেরয় স্তাে গলাচট স্মাে ধে জচিরয়। 

  

                   চবজন প্রারণে দ্বারে বরস কেচব স্ে তুই স্েরলরখলা,  
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                   িুপ করে তাই বরস বরস স্েখব আচম সরন্ধ্রবলা। 

                   স্কাথায় আচেস, সািা স্ে স্ে, বুরকে কারে আয় স্ে তরব,  

                   স্তাে মুরখরত গানগুচল স্মাে স্কমন স্শানায় শুনরত হরব। 

  

               আচম স্ ন োাঁচিরয় আচে একটা বাবলা গারেে মরতা 

                   বরিা বরিা কাাঁটাে ভরয় তফাত থারক লতা  ত। 

                   সকাল হরল মরনে সুরখ ডারল ডারল ডারক পাচখ, 

           আমাে  কাাঁটা - ডারল স্কউ ডারক না িুপ করে তাই 

োাঁচিরয় থাচক! 

                   স্নই বা লতা এল কারে, স্নই বা পাচখ বসল শারখ, 

                    চে আমাে বুরকে কারে বাবলা ফুলচট ফুরট থারক। 

                   বাতারসরত দুরল দুরল েচিরয় স্েয় স্ে চমচি হাচস, 

                   কাাঁটা - জ্ ভুরল চগরয় তাই স্েরখ হেরষ ভাচস! 

                  েূে কে োই, স্র্াাঁরকে মাথায় বরল স্ফললাম কত কী স্ ?  

                   কথাগুরলা স্েকরে স্ ন স্িারখে জরল চভরজ চভরজ! 

                                                        েচব কাকা। 
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শেরত প্রকৃচত 
কই স্গা প্রকৃচত োনী, স্েচখ স্েচখ মুখখাচন, 

স্কন স্গা চবষােোয়া েরয়রে অধে েুাঁরয় 

মুখাচন মচলন স্কন স্গা? 

এই স্  মুহূতঝ আরগ হাচসরত চেরল স্গা স্েচখ 

পলক না পালচটরত সহসা স্নহাচে এ চক— 

মেরন চবলীন স্ ন স্গা! 

স্কন তনুখাচন োকা শুভ্র কুরহচলকা বারস 

মৃদু চবষারেে ভারে সুধীরে মুচেয়া আরস 

নয়ন - নচলন স্হন স্গা? 

  

ওই স্েরখা স্িরয় স্েরখা—একবাে স্িরয় স্েরখা— 

িাাঁরেে অধে দুচট হাচসরত ভাচসয়া  ায়। 

চনশীরথে প্রারণ চগয়া স্স হাচস চমচশয়া  ায়। 

স্স হাচসে স্কারল বচস কানন - স্গালাপগুচল 

আরধা আরধা কথা করহ স্সাহারগরত দুচল দুচল। 

স্স হাচসে পারয় পচি নেীে লহেীগন 

 াে  ত কথা আরে বচলরত আকুল মন। 

স্স - হাচসে চশশুদুচট লচতকামন্ডরপ চগয়া 

আাঁধারে ভাচবয়া সাো বাচহচেরব স্কাথা চেয়া 

স্স - হাচস অলরস েচল চেগরন্ত পচিয়া নুরয়, 

স্মরঘে অধেপ্রান্ত একট ুেরয়রে েুাঁরয়। 

বরলা তুচম স্কন তরব 

এমন মচলন েরব? 

চবষাে - স্বপন স্েরখ হাচসে স্কারলরত শুরয়। 
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স্ঘামটাচট স্খারলা স্খারলা 

মুখখাচন স্তারলা স্তারলা 

 িাাঁরেে মুরখে পারন িাও একবাে। 

বরলা স্েচখ কারে স্হচে এত হাচস তাে! 

চনলাজ বসন্ত  রব কুসুরম কুসুমময় 

মাচতয়া চনরজে রূরপ হাচসয়া আকুল হয়, 

মলয় মেরম মচে, 

চফরে হাহাকাে কচে— 

বরনে হৃেয় হরত স্স েভ - উোস বয়! 

তারে স্হচে হয় না স্স এমন হেরষ স্ভাে ; 

কী স্িারখ স্েরখরে িাাঁে ওই মুখখাচন স্তাে! 

তুই তব ুস্কন স্কন 

োরুন চবোরগ স্ ন 

িাস স্ন িা িাাঁরেে হাচস িাাঁরেে আেে! 

নাই স্তাে ফুলবাস 

নাইক স্প্ররমে হাস, 

পাচপয়া আিারল বচস শুনায় না স্প্রমগান! 

কী দুরখরত উোসীচন 

স্  বরনরত সন্নোচসনী! 

কাহাে স্ধয়ারন মগ্ন শুভ্র বস্ত্র পচেধান? 

  

এক - কারল চেল স্তাে কুসুচমত মধুমাস— 

হৃেরয় ফুচটত স্তাে অজর ফুরলে োশ ; 

স্  বন - উোরস স্ভাে 

প্রারণে সুেচভ স্তাে 

পচথক সমীরে সব চেচল তুই চবলাইয়া! 

স্শরষ গ্রীষ্মতারপ জ্বচল 

শুকাইল ফুল - কচল, 
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সবঝস্ব  াহারে চেচল স্সও স্গল পলাইয়া! 

স্িতনা পাইয়া স্শরষ হইয়া সবঝস্ব - হাো 

সাোচট বেষা তুই কাাঁচেয়া হইচল সাো! 

এত চেন পরে বুচর্ শুকাইল অশ্রুধাো! 

আজ বুচর্ মরন মরন কচেচল োরুন পণ 

স্ াচগনী হইচব তুই পাষারণ বাাঁচধয়া মন! 

বসরন্তে স্েরলরখলা ভারলা নাচহ লারগ আে— 

িপল িঞ্চল হাচস ফুলময় অলংকাে!  

এখন স্  হাচস হারসা আচজ চবোরগে চেন, 

শুভ্র শান্ত সুচবমল বাসনা - লালসাহীন। 

এত কচেচল পণ 

তবুও স্তা িরণ িণ 

স্স চেরনে স্মচৃতোয়া হৃেরয় স্বিায় ভাচস। 

প্রশান্ত মুরখে ’পরে 

কুরহচলকা োয়া পরি— 

ভাবনায় স্মঘ উরে সহসা আরলাক নাচশ— 

মুহূরতঝ চকরসে লাচগ 

আবাে উচেস জাচগ 

আবাে অধরে ফুরট স্সই স্স পুোরনা হাচস! 

  

ঘুমারয় পচিস  রব চবহ্বল েজনীরশরষ, 

অচত মৃদু পা চটচপয়া উষা আরস স্হরস স্হরস, 

অচতশয় সাবধারন দুইচট আেুল চেয়া 

কুয়াশা - স্ঘামটা স্তাে স্েয় ধীরে সোইয়া। 

অমচন তরুণ েচব পারশ আচস মৃদুগচত 

মুচেত নয়ন স্তাে িুরম ধীরে ধীরে অচত! 

চশহচেয়া কাাঁচপ উচে 

স্মচলস নয়ন দুচট, 
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োো হরয় ওরে স্তাে করপাল - কুসুমেল 

শেরম আকুল র্রে চশচশে -  নয়নজল!  

  

সুদুে আলয় হরত তািাতাচি স্খলা ভুচল 

মারর্ মারর্ েুরট আরস দুেরন্ডে স্মঘগুচল। 

িমচক োাঁিারয় থারক, ওই মুখপারন িায়, 

কাাঁচেয়া কাাঁচেয়া স্শরষ কাাঁচেয়া মচেয়া  ায়! 

চকরসে চবোগ এত, কী তরপ আচেস স্ভাে! 

এত করে স্সরধ স্সরধ 

এত করে স্কাঁরে স্কাঁরে 

স্ াচগনী, চকেুরত তবু ভাচেরব না পণ স্তাে? 

স্ াচগনী, চকেুরত চক স্ে চফচেরব না মন স্তাে? 

 


