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১ 
     আমার   সসানার বাাংলা, আচম স ামায় ভাললাবাচস। 

চিরচিন   স ামার আকাশ, স ামার বা াস, আমার প্রালে বাজায় বাাঁচশ॥ 

  ও মা,   ফাগুলন স ার আলমর বলন ঘ্রালে পাগল কলর, 

                মচর হায়, হায় সর— 

ও মা,   অঘ্রালন স ার ভরা সেল    আচম   কী সিলেচি মধুর হাচস॥ 

     কী সশাভা, কী িায়া সগা,   কী সেহ, কী মায়া সগা— 

     কী আাঁিল চবিালয়ি বলের মূলল,   নিীর কূলল কূলল। 

   মা, স ার   মুলের বােী আমার কালন লালগ সুধার মল া, 

                মচর হায়, হায় সর— 

মা, স ার   বিনোচন মচলন হলল,   ও মা,   আচম নয়নজলল ভাচস॥  

 স ামার এই    সেলাঘলর   চশশুকাল   কাচেল সর, 

     স ামাচর   ধুলামাচে অলে মাচে ধনয জীবন মাচন। 

   ুই   চিন ফুরালল সন্ধ্যাকালল কী িীপ জ্বাচলস ঘলর, 

                মচর হায়, হায় সর— 

 েন  সেলাধুলা সকল সফলল,   ও মা,   স ামার সকালল িুলে আচস॥ 

     সধনু-িরা স ামার মালে,   পালর যাবার সেয়াঘালে, 

     সারা চিন    পাচে-ডাকা িায়ায়-ঢাকা স ামার পল্লীবালে, 

  স ামার    ধালন-ভরা আচিনাল  জীবলনর চিন কালে, 

                মচর হায়, হায় সর— 

ও মা,   আমার সয ভাই  ারা সবাই, ও মা, স ামার রাোল স ামার িা চি॥ 

     ও মা, স ার   িরলেল    চিললম এই   মাথা সপল — 

     সি সগা স ার   পালয়র ধূলা, সস সয আমার মাথার মাচনক হলব। 

   ও মা,   গচরলবর ধন যা আলি  াই চিব িরে লল, 

                মচর হায়, হায় সর— 
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আচম   পলরর ঘলর চকনব না আর,   মা, স ার ভূিে ব’সল গলার ফাাঁচস॥ 

     

২ 
ও আমার       সিলশর মাচে, স ামার ’পলর সেকাই মাথা। 

স ামাল        চবশ্বময়ীর,   স ামাল    চবশ্বমালয়র আাঁিল পা া॥ 

 ুচম            চমলশি সমার সিলহর সলন, 

 ুচম            চমললি সমার প্রালে মলন, 

স ামার ওই     শযামলবরন সকামল মূচ ি মলমি গাাঁথা॥ 

ওলগা মা,       স ামার সকালল জনম আমার, মরে স ামার বুলক। 

                স ামার ’পলর সেলা আমার দুঃলে সুলে। 

 ুচম            অন্ন মুলে  ুলল চিলল, 

 ুচম            শী ল জলল জুড়াইলল, 

 ুচম সয        সকল-সহা সকল-বহা মা ার মা া॥ 

ও মা,          অলনক স ামার সেলয়চি সগা, অলনক চনলয়চি মা— 

 বু             জাচন সন-লয কী বা স ামায় চিলয়চি মা! 

আমার          জনম সগল বৃথা কালজ, 

আচম           কাোনু চিন ঘলরর মালে— 

 ুচম            বৃথা আমায় শচি চিলল শচিিা া॥ 

     

৩ 
যচি স ার   ডাক শুলন সকউ না আলস    লব   একলা িললা সর। 

একলা িললা,  একলা িললা,  একলা িললা,  একলা িললা সর॥ 

যচি   সকউ কথা না কয়,  ওলর ওলর ও অভাগা, 

যচি   সবাই থালক মুে চফরালয়  সবাই কলর ভয়— 
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             লব  পরান েুলল 

ও  ুই  মুে ফুলে স ার মলনর কথা  একলা বললা সর॥ 

যচি   সবাই চফলর যায়,   ওলর ওলর ও অভাগা, 

যচি   গহন পলথ যাবার কালল সকউ চফলর না িায়— 

             লব  পলথর কাাঁো 

ও  ুই  রিমাো িরে লল  একলা িললা সর॥ 

যচি   আললা না ধলর,  ওলর ওলর ও অভাগা, 

যচি   েড়-বািলল আাঁধার রাল   দয়ার সিয় ঘলর— 

             লব    বজ্রানলল 

আপন    বুলকর পাাঁজর জ্বাচললয় চনলয়    একলা জ্বললা সর॥ 

     

৪ 
           স ার   আপন জলন িাড়লব স ালর, 

               া ব’সল   ভাবনা করা িললব না। 

           ও স ার   আশাল া পড়লব চিাঁলড়, 

              হয়ল া সর ফল ফললব না॥ 

      আসলব পলথ আাঁধার সনলম,     াই ব’সলই চক রইচব সথলম— 

           ও  ুই   বালর বালর জ্বালচব বাচ , 

              হয়ল া বাচ  জ্বললব না॥ 

      শুলন স ামার মুলের বােী    আসলব চঘলর বলনর প্রােী— 

           হয়ল া স ামার আপন ঘলর 

              পািাে চহয়া গললব না। 

      বদ্ধ দয়ার সিেচল ব’সল  অমচন চক  ুই আসচব িলল— 

           স ালর   বালর বালর সেলল  হলব, 
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              হয়ল া দয়ার েললব না॥ 

     

৫ 
     এবার স ার    মরা গালি বান এলসলি,   ‘জয় মা’ ব’সল ভাসা  রী॥ 

  ওলর সর  ওলর মাচে, সকাথায় মাচে,   প্রােপলে, ভাই, ডাক সি আচজ— 

     স ারা   সবাই চমলল ববো সন সর,   েুলল সফল্ সব িড়ািচড়॥ 

     চিলন চিলন বাড়ল সিনা,  ও ভাই,  করচল সন সকউ সবিা সকনা— 

              হাল  নাই সর কড়া কচড়। 

     ঘালে বাাঁধা চিন সগল সর,   মুে সিোচব সকমন ক’সর— 

        ওলর,   সি েুলল সি, পাল  ুলল সি,  যা হয় হলব বাাঁচি মচর॥ 

     

৬ 
     চনচশচিন   ভরসা রাচেস,   ওলর মন,   হলবই হলব। 

     যচি পে   কলর থাচকস   সস পে স ামার রলবই রলব। 

               ওলর মন,  হলবই হলব॥ 

     পািােসমান আলি পলড়,    প্রাে সপলয় সস উেলব ওলর, 

         আলি যারা সবাবার ম ন  ারাও কথা কলবই কলব॥ 

     সময় হল, সময় হল— সয যার আপন সবাো স াললা সর— 

         দুঃে যচি মাথায় ধচরস সস দুঃে স ার সলবই সলব। 

     ঘণ্টা যেন উেলব সবলজ   সিেচব সবাই আসলব সসলজ— 

         এক সালথ সব যত্রী য  একই রাস্তা ললবই ললব॥ 
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৭ 
         আচম ভয়    করব না ভয় করব না। 

      দ সবলা   মরার আলগ মরব না, ভাই, মরব না॥ 

    রীোনা বাইল  সগলল   মালে মালে  ুফান সমলল— 

    াই ব’সল হাল সিলড় চিলয়   ধরব না,   কান্নাকাচে ধরব না॥ 

   শি যা  াই সাধল  হলব,    মাথা  ুলল রইব ভলব— 

   সহজ পলথ িলব সভলব   পড়ব না,   পাাঁলকর ’পলর পড়ব না॥ 

   ধমি আমার মাথায় সরলে    িলব চসলধ রাস্তা সিলে— 

   চবপি যচি এলস পলড়   সরব না,   ঘলরর সকালে সরব না॥ 

     

৮ 
আপচন অবশ হচল,  লব   বল চিচব  ুইকালর? 

        উলে িাাঁড়া, উলে িাাঁড়া,  সভলি পচড়স না সর॥ 

   কচরস সন লাজ, কচরস সন ভয়,    আপনালক  ুই কলর সন জয়— 

        সবাই  েন সাড়া সিলব   ডাক চিচব  ুই যালর॥ 

   বাচহর যচি হচল পলথ    চফচরস সন আর সকালনামল , 

        সথলক সথলক চপিন-পালন িাস সন বালর বালর। 

   সনই সয সর ভয় চত্রভুবলন,   ভয় শুধু স ার চনলজর মলন— 

        অভয়িরে শরে ক’সর   বাচহর হলয় যা সর॥ 

     

৯ 
             আমরা   চমললচি আজ মালয়র ডালক। 

        ঘলরর হলয় পলরর ম ন ভাই সিলড় ভাই ক’চিন থালক?। 
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        প্রালের মালে সথলক সথলক   ‘আয়’ ব’সল ওই সডলকলি সক, 

সসই    গভীর স্বলর উিাস কলর—আর সক কালর ধলর রালে?। 

        সযথায় থাচক সয সযোলন   বাাঁধন আলি প্রালে প্রালে, 

সসই    প্রালের োলন সেলন আলন—সসই   প্রালের সবিন জালন না সক?। 

        মান অপমান সগলি ঘুলি,  নয়লনর জল সগলি মুলি— 

সসই    নবীন আলশ হৃিয় ভালস ভাইলয়র পালশ ভাইলক সিলে॥ 

        ক  চিলনর সাধনফলল   চমললচি আজ িলল িলল— 

আজ    ঘলরর সিলল সবাই চমলল   সিো চিলয় আয় সর মালক॥ 

     

১০ 
   আমরা       সবাই রাজা আমালির এই রাজার রাজলে— 

                নইলল সমালির রাজার সলন চমলব কী স্বলে ?। 

   আমরা       যা েুচশ  াই কচর,    বু      াাঁর েুচশল ই িচর,  

   আমরা       নই বাাঁধা নই িালসর রাজার ত্রালসর িাসলে— 

                নইলল সমালির রাজার সলন চমলব কী স্বলে?। 

   রাজা        সবালর সিন মান,    সস মান   আপচন চফলর পান, 

   সমালির      োলো ক’সর রালে চন সকউ সকালনা অসল য— 

                নইলল সমালির রাজার সলন চমলব কী স্বলে? 

   আমরা       িলব আপন মল ,    সশলি    চমলব  াাঁচর পলথ, 

   সমারা        মরব না সকউ চবফল ার চবিম আবল ি— 

                নইলল সমালির রাজার সলন চমলব কী স্বলে?। 

     

১১ 
              সলকালির চবহ্বল া চনলজলর অপমান, 
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              সকলের কল্পনাল  সহালয়া না চিয়মাে। 

     মুি কলরা ভয়,   আপনা-মালে শচি ধলরা, চনলজলর কলরা জয়। 

              দবিলললর রো কলরা, দজিলনলর হালনা, 

              চনলজলর িীন চনুঃসহায় সযন কভু না জালনা। 

     মুি কলরা ভয়,  চনলজর ’পলর কচরল  ভর না সরলো সাংশয়। 

              ধমি যলব শঙ্খরলব কচরলব আহ্বান 

              নীরব হলয়, নি হলয়, পে কচরলয়া প্রাে। 

     মুি কলরা ভয়,   দরূহ কালজ চনলজরই চিলয়া কচেন পচরিয়॥ 

     

১২ 
      নাই নাই ভয়, হলব হলব জয়, েুলল যালব এই দ্বার— 

      জাচন জাচন স ার বন্ধ্নলডার চিাঁলড় যালব বালর বার॥  

      েলন েলন  ুই হারালয় আপনা   সুচিচনশীথ কচরস যাপনা— 

      বালর বালর স ালর চফলর সপল  হলব চবলশ্বর অচধকার॥ 

      স্থলল জলল স ার আলি আহ্বান, আহ্বান সলাকাললয়— 

      চিরচিন  ুই গাচহচব সয গান সুলে দলে লালজ ভলয়। 

      ফুলপল্লব নিীচনেির   সুলর সুলর স ার চমলাইলব স্বর— 

      িলে সয স ার স্পচে  হলব আললাক অন্ধ্কার॥ 

     

১৩ 
   আমালির   যাত্রা হল শুরু   এেন,  ওলগা কেিধার, 

                  স ামালর   কচর নমস্কার। 

   এেন      বা াস িুেুক,  ুফান উেুক, চফরব না সগা আর— 

                  স ামালর   কচর নমস্কার। 
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   আমরা     চিলয় স ামার জয়ধ্বচন   চবপি বাধা নাচহ গচে 

                            ওলগা কেিধার। 

   এেন      মাভভুঃ বচল ভাসাই  রী, িাও সগা কচর পার— 

                   স ামালর   কচর নমস্কার॥ 

   এেন      রইল যারা আপন ঘলর   িাব না পথ  ালির  লর 

                              ওলগা কেিধার। 

   যেন       স ামার সময় এল কালি  েন সক বা কার— 

                   স ামালর   কচর নমস্কার। 

   সমালির     সকবা আপন, সক বা অপর, সকাথায় বাচহর, সকাথা বা ঘর 

                             ওলগা কেিধার। 

   সিলয়      স ামার মুলে   মলনর সুলে  সনব সকল ভার— 

                  স ামালর   কচর ননস্কার॥ 

   আমরা     চনলয়চি িাাঁড়,  ুললচি পাল,    ুচম এেন ধলরা সগা হাল 

                            ওলগা কেিধার। 

   সমালির    মরে বাাঁিন সঢউলয়র নািন, ভাবনা কী বা  ার— 

                 স ামালর   কচর নমস্কার। 

   আমরা     সহায় েুাঁলজ পলরর দ্বালর    চফরব না আর বালর বালর 

                          ওলগা কেিধার। 

   সকবল      ুচমই আি আমরা আচি,   এই সজলনচি সার— 

               স ামালর   কচর নমস্কার॥ 

 

     

১৪ 
      জনগেমন-অচধনায়ক জয় সহ ভার ভাগযচবধা া! 
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      পঞ্জাব চসনু্ধ্ গুজরাে মরাো দ্রাচবড় উৎকল বে 

      চবন্ধ্য চহমািল যমুনা গো উচ্ছলজলচধ রে 

           ব শুভ নালম জালগ,    ব শুভ আচশস মালগ, 

                   গালহ  ব জয়গাথা। 

      জনগেমেলিায়ক জয় সহ ভার ভাগযচবধা া! 

          জয় সহ, জয় সহ, জয় সহ, জয় জয় জয়, জয় সহ॥      অহরহ  ব আহ্বান 

প্রিাচর , শুচন  ব উিার বােী 

      চহেু সবৌদ্ধ চশে বজন পারচসক মুসলমান েৃষ্টানী 

          পূরব পচিম আলস   ব চসাংহাসন-পালশ, 

                   সপ্রমহার হয় গাাঁথা। 

      জনগে-ঐকয-চবধায়ক জয় সহ ভার ভাগযচবধা া! 

          জয় সহ, জয় সহ, জয় সহ, জয় জয় জয়, জয় সহ॥      প ন-অভুযিয়-বনু্ধ্র 

পন্থা, যুগ-যুগ-ধাচব  যাত্রী। 

      সহ চিরসারচথ,  ব রথিলে মুেচর  পথ চিনরাচত্র। 

          িারুে  চবপ্লব-মালে   ব শঙ্খধ্বচন বালজ 

                   সকেদুঃেত্রা া। 

      জনগেপথপচরিায়ক জয় সহ ভার ভাগযচবধা া! 

          জয় সহ, জয় সহ, জয় সহ, জয় জয় জয়, জয় সহ॥      সঘারচ চমরঘন চনচবড় 

চনশীলথ পীচড়  মূচিি  সিলশ 

      জাগ্র  চিল  ব অচবিল মেল ন নয়লন অচনলমলি। 

          দুঃস্বলে আ লক    রো কচরলল অলক 

                   সেহময়ী  ুচম মা া। 

      জনগেদুঃেত্রায়ক জয় সহ ভার ভাগযচবধা া! 

          জয় সহ, জয় সহ, জয় সহ, জয় জয় জয়, জয় সহ॥      রাচত্র প্রভাচ ল, উচিল 

রচবচ্ছচব পূবি-উিয়চগচরভালল–  
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      গালহ চবহেম, পুেয সমীরে নবজীবনরস ঢালল। 

           ব করুোরুেরালগ   চনচদ্র  ভার  জালগ 

                    ব িরলে ন  মাথা। 

      জয় জয় জয় সহ, জয় রালজশ্বর ভার ভাগযচবধা া! 

          জয় সহ, জয় সহ, জয় সহ, জয় জয় জয়, জয় সহ॥ 

 

     

১৫ 
       সহ সমার চিত্ত, পুেয  ীলথি জালগা সর ধীলর 

       এই ভারল র মহামানলবর সাগর ীলর। 

       সহথায় িাাঁড়ালয় দ বাহু বাড়ালয় নচম নরলিব ালর— 

       উিার িলে, পরমানলে বেন কচর  াাঁলর। 

       ধযানগম্ভীর এই-লয ভূধর,   নিী-জপমালা-ধৃ  প্রান্তর, 

       সহথায় চন য সহলরা পচবত্র ধচরত্রীলর— 

       এই ভারল র মহামানলবর সাগর ীলর॥       সকহ নাচহ জালন কার আহ্বালন ক  

মানুলির ধারা 

       দবিার সরাল  এল সকাথা হল , সমুলদ্র হল হারা। 

       সহথায় আযি, সহথা অনাযি, সহথায় দ্রাচবড় িীন— 

       শক-হুন-িল পাোন-লমাগল এক সিলহ হল লীন। 

       পচিলম আচজ েুচলয়ালি দ্বার,  সসথা হল  সলব আলন উপহার,  

       চিলব আর চনলব, চমলালব চমচললব, যালব না চফলর— 

       এই ভারল র মহামানলবর সাগর ীলর॥       এলসা সহ আযি, এলসা অনাযি, চহেু-

মুসলমান। 

       এলসা এলসা আজ  ুচম ইাংরাজ, এলসা এলসা েৃষ্টান। 
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       এলসা ব্রাহ্মে, শুচি কচর মন ধলরা হা  সবাকার। 

       এলসা সহ পচ  , সহাক অপনী  সব অপমানভার। 

       মার অচভলিলক এলসা এলসা েরা,  মেলঘে হয় চন সয ভরা 

       সবার-পরলশ-পচবত্র-করা  ীথিনীলর— 

       আচজ ভারল র মহামানলবর সাগর ীলর॥ 

     

১৬ 
          সিশ সিশ নচে  কচর মচি   ব সভরী, 

          আচসল য  বীরবৃে আসন  ব সঘচর। 

          চিন আগ  ওই,  ভার   বু কই? 

          সস চক রচহল লুি আচজ সব-জন-পিাল ? 

          লউক চবশ্বকমিভার চমচল সবার সালথ। 

  সপ্ররে কর’ বভরব  ব দজিয় আহ্বান সহ,   জাগ্র  ভগবান সহ॥ 

          চবঘ্নচবপি দুঃেিহন  ুচ্ছ কচরল যারা 

          মৃ ুযগহন পার হইল, েুচেল সমাহকারা। 

          চিন আগ  ওই,  ভার   বু কই? 

          চনিল চনবিীযিবাহু কমিকীচ িহীলন 

          বযথিশচি চনরানে জীবনধনিীলন 

   প্রাে িাও, প্রাে িাও, িাও িাও প্রাে সহ,  জাগ্র  ভগবান সহ॥ 

          নূ নযুগসূযি উচেল, িুচেল চ চমররাচত্র, 

           ব মচের-অেন ভচর চমচলল সকল যাত্রী। 

          চিন আগ  ওই,  ভার   বু কই? 

          গ লগৌরব, হৃ -আসন, ন মস্তক লালজ— 

          গ্লাচন  ার সমািন কর’ নরসমাজমালে। 
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   স্থান িাও, স্থান িাও, িাও িাও স্থান সহ,  জাগ্র  ভগবান সহ॥ 

          জনগেপথ  ব জয়রথিেমুেরআচজ, 

          স্পচে  কচর  চিগ ্চিগন্ত উচেল শঙ্খ বাচজ। 

          চিন আগ  ওই,  ভার   বু কই? 

          বিনযজীেি কে  ার, মচলন শীেি আশা, 

          ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত  ার, নাচহ নাচহ ভািা। 

   সকাচেলমৌনকণ্ঠপূেি বােী কর’ িান সহ,  জাগ্র  ভগবান সহ॥ 

          যারা  ব শচি লচভল চনজ অন্তরমালে 

          বচজিল ভয়, অচজিল জয়, সাথিক হল কালজ। 

          চিন আগ  ওই,  ভার   বু কই? 

          আত্ম-অচবশ্বাস  ার নাশ’ কচেন ঘাল , 

          পুচঞ্জ  অবসািভার হান’ অশচনপাল । 

   িায়াভয়িচক মূঢ় করহ পচরত্রাে সহ,  জাগ্র  ভগবান সহ॥ 

     

১৭ 
          মা ৃমচের- পুেয-অেন কর’ মলহাজ্জ্বল আজ সহ 

          বর  -পুত্রসঙ্ঘ চবরাজ’ সহ। 

          শুভ  শঙ্খ বাজহ বাজ’ সহ। 

          ঘন           চ চমররাচত্রর চির প্র ীো, 

               পূেি কর’, লহ’ সজযাচ িীো, 

               যাত্রীিল সব সাজ’ সহ। 

          শুভ  শঙ্খ বাজহ বাজ’ সহ। 

          বল   জয় নলরাত্তম, পুরুিসত্তম, 

               জয়  পস্বীরাজ সহ। 
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                জয় সহ, জয় সহ, জয় সহ, জয় সহ॥ 

          এস’  বজ্রমহাসলন মা ৃ-আশীভিািলে, 

          সকল সাধক এস’ সহ, ধনয কর এ সিশ সহ। 

          সকল সযাগী, সকল  যাগী, এস’ দুঃেসহদুঃেভাগী–  

          এস’ দজিয়শচিসম্পি মুিবন্ধ্ সমাজ সহ। 

          এস’ জ্ঞানী, এস’ কমিী, নাশ’ ভার লাজ সহ। 

               এস’ মেল, এস’ সগৌরব, 

               এস’ অেয়পুেযলসৌরভ, 

          এস’ স জুঃসূযি উজ্জ্বল কীচ ি-অম্বর-মাে সহ। 

          বীরধলমি পুেযকলমি চবশ্বহৃিলয় রাজ’ সহ। 

          শুভ  শঙ্খ বাজহ বাজ’ সহ। 

          জয়   জয় নলরাত্তম, পুরুিসত্তম, 

               জয়  পস্বীরাজ সহ। 

               জয় সহ, জয় সহ, জয় সহ, জয় সহ॥ 

 

     

১৮ 
                 আলগ িল্, আলগ িল্ ভাই! 

               পলড় থাকা চপলি, মলর থাকা চমলি, 

                   সবাঁলি মলর চকবা ফল ভাই। 

                   আলগ িল্, আলগ িল্ ভাই॥ 

               প্রচ  চনলমলিই সযল লি সময়, 

               চিন েে সিলয় থাকা চকিু নয়— 

               ’সময় সময়’ ক’সর পাাঁচজ পুাঁচথ ধ’সর 
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                   সময় সকাথা পাচব বল্ ভাই! 

                   আলগ িল্, আলগ িল্ ভাই॥ 

               চপিালয় সয আলি  ালর সডলক নাও 

                   চনলয় যাও সালথ কলর— 

               সকহ নাচহ আলস, একা িলল যাও 

                   মহলের পথ ধলর। 

               চপিু হল  ডালক মায়ার কাাঁিন, 

               চিাঁলড় িলল যাও সমালহর বাাঁধন— 

               সাচধল  হইলব প্রালের সাধন, 

                   চমলি নয়লনর জল ভাই! 

                   আলগ িল্, আলগ িল্ ভাই॥ 

               চিরচিন আচি চভোচরর সবলশ 

                   জগল র পথপালশ— 

               যারা িলল যায় কৃপালিালে িায়, 

                   পিধুলা উলড় আলস। 

               ধূচলশযযা সিলড় ওলো ওলো সলব 

               মানলবর সালথ সযাগ চিল  হলব— 

                া যচি না পালরা সিলয় সিলো  লব 

                   ওই আলি রসা ল ভাই! 

                   আলগ িল্, আলগ িল্ ভাই॥ 

 

     

১৯ 
                                আনেধ্বচন জাগাও গগলন। 
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                        সক আি জাচগয়া  পুরলব িাচহয়া, 

                বললা ’উে উে’ সঘলন   গভীর চনদ্রামগলন॥ 

       সহলরা   চ চমররজনী যায় ওই,   হালস উিা নব সজযাচ মিয়ী— 

                        নব আনলে, নব জীবলন, 

                ফুল্ল কুসুলম, মধুর পবলন, চবহগকলকূজলন॥ 

       সহলরা   আশার আললালক জালগ শুক ারা উিয়-অিল-পলথ, 

                চকরেচকরীলে  রুে  পন উচেলি অরুেরলথ— 

       িললা যাই কালজ মানবসমালজ,  িললা বাচহচরয়া জগল র মালে— 

                সথলকা না মগন শয়লন, সথলকা না মগন স্বপলন॥ 

                যায়  লাজ ত্রাস, আলস চবলাস কুহক সমাহ যায়। 

                ওই  িূর হয় সশাক সাংশয় দুঃে স্বপনপ্রায়। 

       সফললা জীেি িীর, পলরা নব সাজ,  আরম্ভ কলরা জীবলনর কাজ— 

                সরল সবল আনেমলন, অমল অেল জীবলন॥ 

 

     

২০ 
     বাাংলার মাচে, বাাংলার জল,  বাাংলার বায়ু, বাংলার ফল— 

     পুেয হউক, পুেয হউক, পুেয হউক সহ ভগবান॥ 

     বাাংলার ঘর, বাাংলার হাে,  বাাংলার বন, বাাংলার মাে— 

     পূেি হউক, পূেি হউক, পূেি হউক সহ ভগবান॥ 

     বািাচলর পে, বািাচলর আশা,  বািাচলর কাজ, বািাচলর ভািা— 

     স য হউক, স য হউক, স য হউক সহ ভগবান॥ 

     বািাচলর প্রাে, বািাচলর মন,  বািাচলর ঘলর য  ভাই সবান— 

     এক হউক, এক হউক, এক হউক সহ ভগবান॥ 
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২১ 
        আচজ           বািলালিলশর হৃিয় হল    কেন আপচন 

         ুচম এই        অপরূপ রূলপ বাচহর হলল জননী! 

        ওলগা   মা,  স ামায়  সিলে সিলে আাঁচে না চফলর! 

        স ামার  দয়ার আচজ েুলল সগলি সসানার মচেলর॥ 

        ডান হাল  স ার েড়্গ জ্বলল,  বাাঁ হা  কলর শকাহরে, 

        দই নয়লন সেলহর হাচস, ললােলনত্র আগুনবরে। 

        ওলগা   মা, স ামার কী মুরচ  আচজ সিচে সর! 

        স ামার  দয়ার আচজ েুলল সগলি   সসানার মচেলর॥ 

        স ামার  মুিলকলশর পুঞ্জ সমলঘ   লুকায় অশচন, 

        স ামার  আাঁিল েলল আকাশ লল   সরৌদ্রবসনী! 

        ওলগা   মা, স ামায়  সিলে সিলে আাঁচে না চফলর! 

        স ামার  দয়ার আচজ েুলল সগলি  সসানার মচেলর॥ 

        যেন    অনািলর িাই চন মুলে   সভলবচিললম দুঃচেনী মা 

        আলি   ভািা ঘলর একলা পলড়,  দলের বুচে নাইলকা সীমা। 

        সকাথা সস স ার িচরদ্র সবশ,  সকাথা সস স ার মচলন হাচস–  

        আকালশ আজ িচড়লয় সগল   ওই িরলের িীচিরাচশ! 

        ওলগা   মা, স ামার  কী মুরচ  আচজ সিচে সর! 

        স ামার  দয়ার আচজ েুলল সগলি সসানার মচেলর॥ 

        আচজ    দলের রাল  সুলের সরাল  ভাসাও ধরেী–  

        স ামার  অভয় বালজ হৃিয়মালে  হৃিয়হরেী! 

        ওলগা   মা, স ামায়  সিলে সিলে আাঁচে না চফলর! 
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        স ামার  দয়ার আচজ েুলল  সসানার মচেলর॥ 

 

     

২২ 
            আমায়  সবাললা না গাচহল  সবাললা না। 

    এ চক  শুধু হাচস সেলা, প্রলমালির সমলা, শুধু চমলি কথা িলনা ?। 

  এ সয  নয়লনর জল, হ ালশর শ্বাস,  কললকর কথা, িচরলদ্রর আশ,  

    এ সয  বুক-ফাো দলে গুমচরলি বুলক গভীর মরমলবিনা। 

    এ চক  শুধু হাচস সেলা, প্রলমালির সমলা, শুধু চমলিকথা িলনা। 

  এলসচি চক সহথা যলশর কািাচল  কথা সগাঁলথ সগাঁলথ চনল  কর াচল— 

      চমলি কথা কলয়, চমলি যশ ললয়, চমলি কালজ চনচশযাপনা! 

  সক জাচগলব আজ, সক কচরলব কাজ,  সক ঘুিাল  িালহ জননীর লাজ— 

      কা লর কাাঁচিলব, মালয়র পালয় চিলব সকল প্রালের কামনা? 

      এ চক  শুধু হাচস সেলা, প্রলমালির সমলা, শুধু চমলিকথা িলনা?। 

 

     

২৩ 
              অচয়   ভুবনমলনালমাচহনী,   মা, 

      অচয়  চনমিলসূযিকলরাজ্জল ধরেী  জনকজনচনজননী॥ 

      নীলচসনু্ধ্জললধৌ িরে ল,  অচনলচবকচম্প -শযামল-অঞ্চল, 

      অম্বরিুচম্ব ভালচহমািল, শুভ্র ুিারচকরীচেনী॥ 

      প্রথম প্রভা  উিয়  ব গগলন,  প্রথম সামরব  ব  লপাবলন, 

      প্রথম প্রিাচর   ব বনভবলন জ্ঞানধমি ক  কাবযকাচহনী। 

      চিরকলযােময়ী  ুচম ধনয,   সিশচবলিলশ চব চরি অন্ন— 
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      জাহ্নবীযমুনা চবগচল  করুো পুেযপীযূিস্তনযবাচহনী॥ 

 

     

২৪ 
           সাথিক জনম আমার জলেচি এই সিলশ। 

           সাথিক জনম, মা সগা, স ামায় ভাললালবলস॥ 

       জাচন সন স ার ধনর ন  আলি চক না রানীর ম ন, 

       শুধু    জাচন আমার অে জুড়ায় স ামার িায়ায় এলস॥ 

       সকান্ বলনল  জাচন সন ফুল  গলন্ধ্ এমন কলর আকুল, 

           সকান্ গগলন ওলে সর িাাঁি এমন হাচস সহলস। 

       আাঁচে সমলল স ামার আললা  প্রথম আমার সিাে জুড়াললা, 

           ওই আললাল ই নয়ন সরলে মুিব নয়ন সশলি॥ 

 

     

২৫ 
        সয স ামায়   িালড় িাড়ুক,  আচম স ামায় িাড়ব না মা! 

                   আচম  স ামার িরে— 

  মা সগা, আচম  স ামার িরে করব শরে,  আর কালরা ধার ধারব না মা॥ 

          সক বলল স ার িচরদ্র ঘর,  হৃিলয় স ার র নরাচশ— 

  আচম   জাচন সগা  ার মূলয জাচন,    পলরর আির কাড়ব না মা॥ 

     মালনর আলশ সিশচবলিলশ  সয মলর সস মরুক ঘুলর— 

  স ামার   সিাঁড়া কাাঁথা আলি পা া,  ভুলল  সস সয পারব না মা! ।  

     ধলন মালন সলালকর োলন   ভুচললয় চনল  িায় সয আমায়— 

  ও মা,    ভয় সয জালগ চশয়র-বালগ,  কালরা কালিই হারব না মা॥ 
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২৬ 
      সয স ালর  পাগল বলল   ালর  ুই  বচলস সন চকিু॥ 

      আজলক স ালর সকমন সভলব  অলে সয স ার ধুললা সিলব 

      কাল সস প্রাল  মালা হাল  আসলব সর স ার চপিু-চপিু॥ 

      আজলক আপন মালনর ভলর  থাক্ সস বলস গচির ’পলর— 

      কাললক সপ্রলম আসলব সনলম, করলব সস  ার মাথা চনিু॥ 

 

     

২৮ 
   যচি স ার           ভাবনা থালক চফলর যা-না।   লব  ুই  চফলর যা-না। 

                যচি স ার   ভয় থালক স া কচর মানা॥ 

   যচি স ার           ঘুম জচড়লয় থালক গালয়  ভুলচব সয পথ পালয় পালয়, 

   যচি স ার           হা  কাাঁলপ স া চনচবলয় আললা সবালর করচব কানা॥ 

   যচি স ার           িাড়ল  চকিু না িালহ মন  কচরস ভারী সবাো আপন–  

    লব  ুই   সইল  কভু পারচব সন সর  এ চবিম পলথর োনা॥ 

   যচি স ার           আপনা হল  অকারলে   সুে সিা না জালগ মলন 

    লব  ুই    কি  ক’সর সকল কথা কচরচব নানাোনা॥ 

 

     

২৯ 
  মা চক  ুই   পলরর দ্বালর পাোচব স ার ঘলরর সিলল? 
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   ারা সয     কলর সহলা, মালর সঢলা, চভোেুচল সিেল  সপলল॥ 

                কলরচি  মাথা চনিু, িললচি  যাহার চপিু 

                        যচি বা  সিয় সস চকিু অবলহলল— 

   বু চক      এমচন কলর চফরব ওলর আপন মালয়র প্রসাি সফলল?। 

                চকিু সমার  সনই েম া  সস সয সঘার  চমলথয কথা, 

                        এেলনা  হয় চন মরে শচিলশলল— 

  আমালির      আপন শচি আপন ভচি িরলে স ার সিব সমলল॥ 

                সনব সগা  সমলগ-লপল   যা আলি  স ার ঘলরল , 

                        সি সগা স ার  আাঁিল সপল  চিরলকলল— 

  আমালির  সসইলেলন মান,  সসইলেলন প্রাে,  সসইলেলন চিই হৃিয় সঢলল॥ 

 

     

৩০ 
      চি চি,  সিালের জলল সভজাস সন আর মাচে। 

       এবার   কচেন হলয় থাক্ -না ওলর, বলোদয়ার আাঁচে— 

         সজালর     বলোদয়ার আাঁচে॥ 

       পরানোলক গচললয়  সফলল চিস সন, সর ভাই, পলথ সঢলল 

                 চমলথয অকালজ— 

       ওলর  চনলয়  ালর িলচব পালর ক ই বাধা কাচে, 

         পলথর     ক ই বাধা কাচে॥ 

       সিেলল ও স ার জললর ধারা  ঘলর পলর হাসলব যারা 

                  ারা িার চিলক— 

        ালির    দ্বালরই চগলয় কান্না জুচড়স,    যায় না চক বুক ফাচে, 

         লালজ      যায় না চক বুক ফাচে॥ 
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  চিলনর সবলা জগৎ-মালে  সবাই যেন িললি কালজ  আপন গরলব— 

       স ারা  পলথর ধালর বযথা চনলয় কচরস ঘাাঁোঘাাঁচে— 

         সকবল     কচরস ঘাাঁোঘাাঁচে॥ 

     

৩১ 
         ঘলর মুে মচলন সিলে গচলস সন— ওলর ভাই, 

         বাইলর মুে আাঁধার সিলে েচলস সন— ওলর ভাই॥ 

        যা স ামার আলি মলন  সালধা  াই পরানপলে, 

         শুধু  াই িশজনালর বচলস সন— ওলর ভাই॥ 

        একই পথ আলি ওলর,  িললা সসই রাস্তা ধলর, 

         সয আলস  ারই চপলি িচলস সন— ওলর ভাই! 

        থাক্ -না আপন কালজ,  যা েুচশ বলুক-না সয, 

          া চনলয় গালয়র জ্বালায় জ্বচলস সন— ওলর ভাই॥ 

 

     

৩২ 
         এেন  আর সিচর নয়, ধর্ সগা স ারা  হাল  হাল  ধর্ সগা। 

         আজ  আপন পলথ চফরল  হলব   সামলন চমলন -স্বগি॥ 

  ওলর,   ওই উলেলি শঙ্খ সবলজ,  েুলল দয়ার মচেলর সয— 

         লগ্ন বলয় যায় পালি, ভাই,  সকাথায় পূজার অঘিয?। 

  এেন   যার যা-চকিু আলি ঘলর   সাজা পূজার থালার ’পলর, 

          আত্মিালনর উৎসধারায়  মেলঘে ভর্ সগা। 

  আজ    চনল ও হলব, আজ   চিল ও হলব,  সিচর সকন কচরস  লব— 

          বাাঁিল  যচি হয় সবাঁলি সন,  মর ্ল  হয় স া মর ্ সগা॥ 
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৩৩ 
     বুক সবাঁলধ  ুই িাাঁড়া সিচে,  বালর বালর সহচলস সন ভাই! 

     শুধু  ুই  সভলব সভলবই হাল র লক্ষ্মী  সেচলস সন ভাই॥ 

   একো চকিু কলর সন চেক,    সভলস সফরা মরার অচধক— 

     বালরক এ চিক বালরক ও চিক, এ সেলা আর সেচলস সন ভাই॥ 

   সমলল চক না সমলল র ন  করল   বু হলব য ন— 

     না যচি হয় মলনর ম ন  সিালের জলো সফচলস সন ভাই! 

   ভাসাল  হয় ভাসা সভলা,  কচরস সন আর সহলালফলা— 

     সপচরলয় যেন যালব সবলা   েন আাঁচে সমচলস সন ভাই॥ 

 

     

৩৪ 
        আমরা     পলথ পলথ যাব সালর সালর, 

        স ামার    নাম সগলয় চফচরব দ্বালর দ্বালর॥ 

                   বলব, ‘জননীলক সক চিচব িান, 

                   সক চিচব ধন স ারা সক চিচব প্রাে’ — 

        ‘স ালির   মা সডলকলি’ কব বালর বালর॥ 

                   স ামার নালম প্রালের সকল সুর 

                   আপচন উেলব সবলজ সুধামধুর 

        সমালির    হৃিয়যলেরই  ালর  ালর। 

                   সবলা সগলল সশলি স ামারই পালয় 

                   এলন সিব সবার পূজা কুড়ালয় 

https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6585
http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।   স্বদেশ   ।         গান 

 26 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

        স ামার    সন্তালনরই িান ভালর ভালর॥ 

 

     

৩৫ 
       এ ভারল  রালো চন য, প্রভু,  ব শুভ আশীবিাি— 

       স ামার অভয়, স ামার অচজ  অমৃ  বােী, 

           স ামার চস্থর অমর আশা॥ 

       অচনবিাে ধমি আললা  সবার ঊলধি জ্বাললা জ্বাললা, 

             সাংকলে দচিিলন সহ, 

           রালো  ালর অরলেয স ামারই পলথ॥ 

       বলে বাাঁচধ িাও  ার  বমি  ব চনচবিিার, 

           চনুঃশলক সযন সঞ্চলর চনভিীক। 

       পালপর চনরচে জয়  চনষ্ঠা  বুও রয়— 

           থালক  ব িরলে অেল চবশ্বালস॥ 

 

     

৩৬ 
               রইল বলল রােলল কালর, হুকুম স ামার ফললব কলব? 

   স ামার     োনাোচন চোঁকলব না ভাই, রবার সযো সসোই রলব॥ 

               যা-েুচশ  াই করল  পালরা   গালয়র সজালর রালো মালরা— 

               যাাঁর গালয় সব বযথা বালজ চ চন যা সন সসোই সলব॥ 

               অলনক স ামার োকা কচড়,  অলনক িড়া অলনক িচড়, 

               অলনক অশ্ব অলনক করী— অলনক স ামার আলি ভলব। 

               ভাবি হলব  ুচমই যা িাও,  জগৎোলক  ুচমই নািাও— 
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               সিেলব হোৎ নয়ন েুলল হয় না সযো সসোও হলব॥ 

 

     

৩৭ 
        জননীর দ্বালর আচজ ওই শুন সগা শঙ্খ বালজ। 

        সথলকা না সথলকা না, ওলর ভাই, মগন চমথযা কালজ॥ 

            অঘিয ভচরয়া আচন ধলরা সগা পূজার থাচল, 

            র নপ্রিীপোচন য লন আলনা সগা জ্বাচল, 

            ভচর ললয় দই পাচে বচহ আলনা ফুলডাচল, 

                  মার আহ্বানবােী রোও ভুবনমালে॥ 

        আচজ প্রসন্ন পবলন নবীন জীবন িুচেলি। 

        আচজ প্রফুল্ল কুসুলম নব সুগন্ধ্ উচেলি। 

            আচজ উজ্জ্বল ভালল স াললা উন্ন  মাথা, 

            নবসেী  ালল গাও গম্ভীর গাথা, 

            পলরা মালয কপালল নবপল্লব-গাাঁথা, 

                 শুভ সুের কালল সালজা সালজা নব সালজ॥ 

 

     

৩৮ 
               আচজ এ ভার  লচজ্জ  সহ, 

               হীন াপলক মচজ্জ  সহ॥ 

    নাচহ সপৌরুি, নাচহ চবিারো,   কচেন  পসযা, স যসাধনা— 

       অন্তলর বাচহলর ধলমি কলমি সকলই ব্রহ্মচববচজি  সহ॥ 

    চধক্ কৃ  লাচি  পৃথবী ’পলর,     ধূচলচবলুচণ্ঠন্ত সুচিভলর— 
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       রুদ্র, স ামার চনিারুে বলজ্র কলরা  ালর সহসা  চজি  সহ॥  

    পবিল  প্রান্তলর নগলর গ্রালম   জাগ্র  ভার  ব্রলহ্মর নালম, 

       পুলেয বীলযি অভলয় অমৃল  হইলব পললক সচজ্জ  সহ॥ 

 

     

৩৯ 
          িললা  যাই, িললা, যাই িললা, যাই— 

             িললা  পলি পলি সল যর িলে, 

               িললা  দজিয় প্রালের আনলে। 

                  িললা  মুচিপলথ, 

             িললা  চবঘ্নচবপিজয়ী মলনারলথ 

          কলরা চিন্ন, কলরা চিন্ন, কলরা চিন্ন— 

                 স্বেকুহক কলরা চিন্ন। 

               সথলকা না জচড়  অবরুদ্ধ 

                        জড় ার জজির বলন্ধ্। 

             বললা  জয় বললা, জয় বললা, জয়— 

                মুচির জয় বললা ভাই॥ 

             িললা  দগিমিূরপথযাত্রী,  িললা চিবারাচত্র, 

                    কলরা জয়যাত্রা, 

             িললা বচহ চনভিয় বীলযির বা িা, 

                বললা  জয় বললা, জয় বললা, জয়— 

                        সল যর জয় বললা ভাই॥ 

             িূর কলরা সাংশয়শকার ভার, 

                যাও িচল চ চমরচিগলন্তর পার। 
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             সকন  যায় চিন হায় দচিন্তার দ্বলে— 

                িললা  দজিয় প্রালের আনলে। 

                  িললা সজযাচ ললিালক  জাগ্র  সিালে— 

               বললা  জয় বললা, জয় বললা, জয়— 

             বললা চনমিল সজযাচ র জয় বললা ভাই॥ 

               হও  মৃ ুযল ারে উত্তীেি, 

             যাক,  যাক সভলি যাক যাহা জীেি। 

         িললা  অভয় অমৃ ময় সলালক,  অজর অলশালক, 

               বললা  জয় বললা, জয় বললা, জয়— 

                     অমৃল র জয় বললা ভাই॥ 

 

     

৪০ 
            শুভ  কমিপলথ ধর’ চনভিয় গান। 

            সব   দবিল সাংশয় সহাক অবসান॥ 

            চির-  শচির চনেির চন য েলর 

            লহ’   সস অচভলিক ললাে ’পলর। 

             ব  জাগ্র  চনমিল নূ ন প্রাে 

             যাগব্রল  চনক িীো, 

            চবঘ্ন হল  চনক চশো— 

            চনষ্ঠুর সকে চিক সম্মান। 

            দুঃেই সহাক  ব চবত্ত মহান। 

            িল’  যাত্রী, িল’ চিনরাচত্র— 

            কর’  অমৃ ললাকপথ অনুসন্ধ্ান। 
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            জড় া ামস হও উত্তীেি, 

            ক্লাচন্তজাল কর িীেি চবিীেি— 

            চিন-অলন্ত অপরাচজ  চিলত্ত 

            মৃ ুয রে  ীলথি কর’ োন॥ 

 

     

৪১ 
             ওলর,  নূ ন যুলগর সভালর 

      চিস সন সময় কাচেলয় বৃথা সময় চবিার কলর॥ 

      কী রলব আর কী রলব না,    কী হলব আর কী হলব না, 

                      ওলর চহসাচব, 

        এ সাংশলয়র মালে চক স ার ভাবনা চমশাচব?। 

             সযমন কলর েনিা নালম দগিম পবিল  

        চনভিাবনায় োাঁপ চিলয় পড় অজাচনল র পলথ। 

       জাগলব   ই শচি য ই হানলব স ালর মানা, 

        অজানালক বশ ক’সর  ুই করচব আপন জানা। 

               িলায় িলায় বাজলব জলয়র সভরী— 

        পালয়র সবলগই পথ সকলে যায়,  কচরস সন আর সিচর॥ 

 

     

৪২ 
      বযথি প্রালের আবজিনা পুচড়লয় সফলল আগুন জ্বাললা। 

      একলা রাল র অন্ধ্কালর    আচম িাই   পলথর আললা॥ 

         দেুচভল  হল সর কার আঘা  শুরু, 

https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6585
http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।   স্বদেশ   ।         গান 

 31 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

         বুলকর মলধয উেল সবলজ গুরুগুরু— 

      পালায় িুলে সুচিরাল র স্বলে-লিো মে ভাললা॥ 

         চনরুলেলশর পচথক আমায় ডাক চিলল চক— 

         সিেল  স ামায় না যচি পাই নাই-বা সিচে। 

         চভ র সথলক ঘুচিলয় চিলল িাওয়া পাওয়া, 

      ভাব্ নাল  সমার লাচগলয় চিলল েলড়র হাওয়া 

      বজ্রচশোয় এক পললক চমচললয় চিলল সািা কাললা॥ 

 

     

৪৩ 
      ওলির    বাাঁধন য ই শি হলব   ই বাাঁধন েুেলব, 

                সমালির   ই বাাঁধন েুেলব। 

      ওলির    য ই আাঁচে রি হলব সমালির আাঁচে ফুেলব, 

                  ই সমালির আাঁচে ফুেলব॥ 

    আজলক সয স ার কাজ করা িাই,  স্বে সিোর সময় স া নাই— 

      এেন     ওরা য ই গজিালব, ভাই,  িা   ই িুেলব, 

                সমালির    িা   ই িুেলব॥ 

    ওরা        ভািল  য ই িালব সজালর   গড়লব   ই চদ্বগুন কলর,  

      ওরা      য ই রালগ মারলব সর ঘা   ই সয সঢউ উেলব। 

    স ারা      ভরসা না িাচড়স কভু,  সজলগ আলিন জগৎ-প্রভু— 

      ওরা      ধমি য ই িললব   ই ধুলায় ধ্বজা লুেলব, 

                ওলির   ধুলায় ধ্বজা লুেলব॥ 
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৪৪ 
           চবচধর বাাঁধন কােলব  ুচম এমন শচিমান— 

                ুচম চক  এমচন শচিমান! 

        আমালির  ভািাগড়া স ামার হাল  এমন অচভমান— 

               স ামালির  এমচন অচভমান॥ 

          চিরচিন  োনলব চপলি,  চিরচিন রােলব  নীলি— 

        এ  বল  নাই সর স ামার,  সলব না সসই োন॥ 

      শাসলন  য ই সঘলরা  আলি বল  দবিললরও, 

        হও-না  য ই বলড া  আলিন ভগবান। 

          আমালির  শচি সমলর  স ারাও  বাাঁিচব সন সর, 

             সবাো স ার  ভারী হললই ডুবলব  রীোন॥ 

 

     

৪৫ 
  েযাপা  ুই    আচিস আপন সেয়াল ধলর। 

  সয আলস     স ারই পালশ,  সবাই হালস সিলে স ালর॥ 

  জগল         সয যার আলি আপন কালজ চিবাচনচশ। 

   ারা         পায় না বুলে  ুই কী েুাঁলজ সেলপ-লবড়াস জনম ভ’সর॥ 

  স ার         নাই অবসর, নাইলকা সিাসর ভলবর মালে। 

  স ালর        চিনল  সয িাই, সময় না পাই নানান কালজ॥ 

  ওলর,  ুই     কী শুনাল  এ  প্রাল  মচরস সডলক? 

  এ সয         চবিম জ্বালা োলাপালা, চিচব সবায় পাগল কলর॥ 

  ওলর,  ুই     কী এলনচিস, কী সেলনচিস ভালবর জালল? 

   ার চক      মূলয আলি কালরা কালি সকালনা কালল॥ 
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  আমরা        লালভর কালজ হালের মালে ডাচক স ালর। 

   ুই চক       সৃচষ্টিাড়া, নাইলকা সাড়া, রলয়চিস সকান্ সনশার সঘালর? 

  এ জগৎ      আপন মল  আপন পলথ িলল যালব-  

  বলস  ুই      আর-এক সকালে চনলজর মলন চনলজর ভালব॥ 

  ওলর ভাই,   ভালবর সালথ ভলবর চমলন হলব কলব— 

  চমলি  ুই      াচর লাচগ আচিস জাচগ না জাচন সকান্ আশার সজালর॥ 

 

     

৪৬ 
           সাধন চক সমার আসন সনলব হট্টলগাললর কাাঁলধ? 

           োাঁচে চজচনস হয় সর মাচে সনশার পরমালি॥ 

     কথায় স া সশাধ হয় না সিনা,  গালয়র সজালর সজাড় সমলল না— 

           সগাললমালল ফল চক ফলল সজাড়া াড়ার িাাঁলি॥  

           সক বললা স া চবধা ালর  াড়া চিলয় সভালায়? 

           সৃচষ্টকলরর ধন চক সমলল জাদকলরর সোলায়? 

     মস্ত-বলড ার সলালভ সশলি     মস্ত ফাাঁচক সজালে এলস, 

           বযস্ত-আশা জচড়লয় পলড় সবিনাশার ফাাঁলি॥ 
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