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সন্ন্যাসীর গীচি 

 

উঠাও সন্ন্যাচস, উঠাও সস তান, 

চিমাচিচিখরে উচঠল সে গান— 

গভীে অেরযয পর্বত-প্ররেরি 

সংসারেে তাপ েথা নাচি পরি, 

সে সঙ্গীত-ধ্বচন-প্রিান্ত-লিেী 

সংসারেে সোল উরঠ সভে কচে; 

কাঞ্চন চক কাম চকম্বা েি- আি 

োইরত না পারে কভু োে পাি; 

েথা সতয-জ্ঞান-আনন্দ-চত্ররর্যী 

—সাধু োয় স্নান করে ধনয মাচন, 

উঠাও সন্ন্যাচস, উঠাও সস তান, 

গাও গাও গাও, গাও সসই গান— 

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।  

সভরে সেল িীঘ্র িেয-িৃঙ্খল— 

সসানাে চনচমবত িরল চক দুর্বল, 

সি ধীমান্, তাো সতামাে র্ন্ধরন? 

ভাে িীঘ্র তাই ভাে প্রাযপরয। 

ভালর্াসা-ঘৃযা, ভাল-মন্দ-দ্বন্দ্ব, 

তযজি উভরয়, উভরয়ই মন্দ। 

আেে’ োরসরে, কিাঘাত কে, 

োসত্ব-চতলক ভারলে উপে; 

স্বাধীনতা-র্স্তু কখনও জারন না, 
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স্বাধীন আনন্দ কভু সতা রু্রে না। 

তাই র্চল, ওরি সন্ন্যাচসপ্রর্ে, 

েূে কে দুরয় অতীর্ সত্বে; 

কে কে গান, কে চনেন্তে— 

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।  

োক অন্ধকাে, োক সসই তমঃ, 

আরলয়াে মত রু্চিে চর্ভ্রম 

ঘটারয় আঁধাে িইরত আঁধারে 

লরয় োয় এই ভ্রান্ত জীর্াত্মারে। 

জীর্রনে এই তৃষা চিেতরে 

চমটাও জ্ঞারনে র্াচে পান করে। 

এই তম-েজ্জু জীর্াত্মা-পশুরে 

জন্মমৃতুয-মারে আকষবয করে। 

সস-ই সর্ চজরন—চনরজ চজরন সেই, 

োঁরে পা চেও না—সজরন তত্ত্ব এই। 

র্লি সন্ন্যাচস, র্ল র্ীেবর্ান্— 

কেি আনরন্দ কে এই গান— 

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।  

‘কৃত কমবেল ভুচিরত িইরর্’  

র্রল সলারক, ‘সিতু কােব প্রসচর্রর্, 

শুভ করমব—শুভ, মরন্দ—মন্দ েল, 

এ চনয়ম সোরধ নাচি কােও র্ল। 

এ মে-জগরত সাকাে সে জন, 

িৃঙ্খল তািাে অরঙ্গে ভূষয।’  

সতয সর্, চকন্তু নামরূপ-পারে 
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চনতযমুক্ত আত্মা আনরন্দ চর্িরে। 

জান ‘তত্ত্বমচস’, করো না ভার্না‚ 

কেি সন্ন্যাচস, সোই সঘাষযা— 

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।  

সতয চকর্া তাো জারন না কখনও, 

সর্াই োিাো সেখরয় স্বপন— 

চপতা মাতা জায়া অপতয র্ান্ধর্— 

আত্মা সতা কখনও নরি এই সর্; 

নাচি তারি সকান চলঙ্গাচলঙ্গরভে, 

নাচিক জনম, নাচি সখোরখে। 

কাে চপতা তরর্, কািাে সন্তান? 

কাে র্নু্ধ িত্রু কািাে ধীমান? 

একমাত্র সের্া—সের্া সর্বময়, 

োিা চর্না সকান অচিত্বই নয়, 

‘তত্ত্বমচস’ ওরি সন্ন্যাচসপ্রর্ে, 

উচ্চেরর্ তাই এই তান ধে— 

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।  

একমাত্র মুক্ত জ্ঞাতা আত্মা িয়, 

অনাম অরূপ অরেে চনশ্চয়; 

তাঁিাে আশ্ররয় এ সমাচিনী মায়া 

সেচখরে এ সর্ স্বপরনে োয়া; 

সাক্ষীে স্বরূপ—সোই চর্চেত, 

প্রকৃচত-জীর্াত্মারূরপ প্রকাচিত; 

‘তত্ত্বমচস’ ওরি সন্ন্যাচসপ্রর্ে, 

ধে ধে ধে, উচ্চ তান ধে— 
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ওঁ তৎ সৎ ওঁ।  

অরেচষে মুচক্ত সকাথা র্নু্ধর্ে? 

পারর্ না সতা সিথা, চকম্বা এে পে; 

িারে র্া মচন্দরে রৃ্থা অরেষয; 

চনজ িরি েজ্জু—োরি আকষবয। 

তযজ অতএর্ রৃ্থা সিাকোচি, 

সেরে োও েজ্জু, র্ল সি সন্ন্যাচস— 

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।  

োও োও োও সর্ারে অভয়, 

র্ল—‘প্রাচযজাত, করো নারকা ভয়; 

চত্রচের্ পাতাল থাক সে সেখান, 

সকরলে আত্মা আচম চর্েযমান; 

স্বেগ নেক, ইিামুত্রেল 

আিা ভয় আচম তযচজনু সকল।’  

এইরূরপ কারটা মায়াে র্ন্ধন, 

গাও গাও গাও করে প্রাযপয— 

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।  

সভরর্া না সেরিে িয় চকর্া গচত, 

থারক চকম্বা োয়—অনন্ত চনয়চত; 

কােব অর্রিষ িরয়রে উিাে, 

এরর্ ওরত প্রােরেে অচধকাে; 

সকি র্া উিারে মালা পোইরর্, 

সকি র্া উিারে পে প্রিাচেরর্; 

চিরেে প্রিাচন্ত সভরো না কখনও, 

সোই আনরন্দ েচিরর্ মগন; 
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সকাথা অপেি—সকাথা র্া সুখযাচত? 

িার্ক-িারর্য একত্ব-প্রতীচত, 

অথর্া চনন্দুক-চনরন্দযে সেমচত। 

জাচন এ একত্ব আনন্দ-অন্তরে, 

গাও সি সন্ন্যাচস, চনভবীক অন্তরে— 

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।  

পচিরত পারে না কভু তথা সতয, 

কাম-রলাভ-র্রি সেই হৃচে মে; 

কাচমনীরত করে েীরু্চি সে জন, 

িয় না তািাে র্ন্ধন-রমািন; 

চকম্বা চকেু িরর্য োে অচধকাে, 

িউক সামানয—র্ন্ধন অপাে; 

সরারধে িৃঙ্খল চকম্বা পারয় োে, 

িইরত না পারে কভু মায়া পাে। 

তযজ অতএর্ এ সর্ র্াসনা, 

আনরন্দ সোই কে সি সঘাষযা— 

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।  

সুখ তরে গৃি করো না চনমবায, 

সকান্ গৃি সতামা ধরে, সি মিান্?  

গৃিোে তর্ অনন্ত আকাি, 

িয়ন সতামাে সুচর্িৃত ঘাস; 

দের্র্রি প্রাপ্ত োিা তুচম িও, 

সসই খারেয তুচম পচেতৃপ্ত েও; 

িউক কুৎচসত, চকম্বা সুেচন্ধত, 

ভিুি সকচল িরয় অচর্কৃত। 
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শুি আত্মা সেই জারন আপনারে, 

সকান্ খােয-রপয় অপচর্ত্র করে? 

িও তুচম িল-ররাতস্বতী মত, 

স্বাধীন উনু্মক্ত চনতয-প্রর্াচিত। 

উঠাও আনরন্দ উঠাও সস তান, 

গাও গাও গাও সো এই গান— 

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।  

তত্ত্বরজ্ঞে সংখযা মুচিরময় িয়, 

অ-তত্ত্বজ্ঞ সতামা িাচসরর্ চনশ্চয়; 

সি মিান্ , সতামা কচেরর্ক ঘৃযা, 

তািারেে চেরক সিরয়ও সেরখা না। 

স্বাধীন উনু্মক্ত—োও স্থারন স্থারন, 

অজ্ঞান িইরত উিারো অজ্ঞারন— 

মায়া-আর্েরয সঘাে অন্ধকারে, 

চনয়তই োো েন্ত্রযায় মরে। 

চর্পরেে ভয় করো না গযনা, 

সুখ অরেষরয সেন সি সমরতা না;  

োও এ উভয় দ্বন্দ্ব-ভূচমপারে, 

গাও গাও গাও, গাও উচ্চস্বরে— 

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।  

এইরূরপ র্রন্ধা, চেন পে চেন, 

কেরমে িচক্ত িরয় োরর্ ক্ষীয; 

আত্মাে র্ন্ধন ঘুচিয়া োইরর্, 

জনম তািাে আে না িইরর্; 

‘আচম’ র্া ‘আমাে’ সকাথায় তখন? 
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ঈশ্বে—মানর্—তুচম—পচেজন— 

সকরলরত ‘আচম’, আমারত সকল— 

আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ সকর্ল। 

সস আনন্দ তুচম, ওরি র্নু্ধর্ে, 

তাই সি আনরন্দ ধে তান ধে— 

ওঁ তৎ সৎ ওঁ। 

 

প্রবুদ্ধ ভারতির প্রচি 

 

জারগা আেও একর্াে! 

 

মৃতুয নরি, এ সে চনিা তর্, 

জাগেরয পুনঃ সঞ্চাচেরত 

নর্ীন জীর্ন, আেও উচ্চ 

লক্ষয ধযান তরে, প্রোচনরত 

চর্োম পঙ্কজ-আঁচখ-েুরগ। 

সি সতয! সতামাে তরে সিে 

প্রতীক্ষায় আরে চর্শ্বজন, 

—তর্ মৃতুয নাচি কোিন।  

 

িও পুনঃ অগ্রসে, 

 

তর্ সসই ধীে পেরক্ষরপ 

নাচি োরি িরে িাচন্ত তাে,  

চনরুরদ্বরগ পচথপারশ্বব চস্থত 
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েীন িীন ধূচল-কচযকাে; 

িচক্তমান্ তরু্, মচত চস্থে, 

আনন্দ-মগন, মুক্ত, র্ীে; 

সি সুচপ্তনািন, চিোগ্রচয! 

র্যক্ত কে তর্ র্জ্রর্াযী।  

 

লুপ্ত সস জনম-গৃি, 

 

সেথা র্হু সস্নিচসক্ত চিয়া  

পাচললা দিিরর্, িষবভরে 

চনেচখলা সেৌর্ন-উরন্মষ; 

চকন্তু সিে চনয়চত সস ধরে অরমাঘ প্রভার্—সৃি োিা 

প্রকৃচত-চনয়রম সরর্-চেরে 

সেথা স্থান উদ্ভর্-কােয 

লচভর্ারে প্রাযিচক্ত পুনঃ।  

 

উেি আর্াে তরর্, 

 

সসই তর্ জন্মস্থান িরত, 

চিম-িূপ অভ্রকচটিাে 

আিীচষরর্ সেথায় সতত, 

িচক্ত চেরর্ কচেয়া সঞ্চাে 

নর্ নর্ অসাধয সাধরন; 

সেথা সুেনেী তর্ স্বে 

র্াঁচধরর্ অমে গীচত-সুরে; 

সের্োরু োয়া চর্ধাচনরর্ 
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চনতয িাচন্ত সেথা তর্ চিরে।  

 

সরর্বাপচে, চেচন উমা 

 

িান্তপূতা চিমচগচেসুতা 

িচক্তরূরপ প্রাযরূরপ আে 

জননী সে সর্বভূরত চস্থতা, 

কােব োিা সচর্ কােব োঁে, 

এক ব্রহ্ম করে প্রপচঞ্চত, 

কৃপা োঁে সরতযে দুয়াে 

খুচল এক র্হুরত সেখায়, 

চেরর্ িচক্ত সস জননী সতামা 

োচন্তিীন, স্বরূপ োঁিাে 

অসীম, সস সপ্রম পাোর্াে।  

 

আিীচষরর্ সতামা তাঁো, 

 

পেমচষব সরর্, োঁিারেে 

সকান সেি, সকান কাল নারে 

শুধু আপনাে র্চলর্ারে, 

—এ জাচতে জনচয়তৃগয— 

সরতযে মেম োঁো সরর্, 

একই রূপ কচে অনুভর্, 

চনঃসরঙ্কারি প্রিাচেল ভরর্ ভাল মন্দ সেমন ভাষায়, 

তুচম োস তাঁিারেে, তায় 

লচভয়াে েিসয সস মূল। 
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—র্স্তু এক, ইরথ নাচি ভুল।  

 

সি সপ্রম! কি সস তর্ 

 

িান্ত চস্নগ্ধর্াযী, মায়া-সৃচি 

োিাে স্পন্দরন লয় পায়, 

িরে িরে োয়াস্বপ্ন আে 

সিে সর্ িূরনযরত চমলায়, 

অর্রিরষ সতয চনেমল 

‘সস্ব মচিচি’  চর্োরজ সকর্ল।  

 

কি আে চর্শ্বজরন … 

 

উঠ, জাগ, স্বপ্ন নরি আে। 

স্বপন-েিনা শুধু ভরর্— 

কমব সিথা গাঁরথ মালা োে 

নাচি সূত্র রৃ্ন্তমূলিীন 

ভাল মন্দ পুষ্প ভার্নাে, 

জন্ম লরভ, গরভব অসরতে, 

সরতযে মৃদুল শ্বারস ধায় 

আচেরত সে িূনয চেল তায়! 

অভী িও, োঁোও চনভবরয় 

সতযগ্রািী, সরতযে আশ্ররয়, 

চমচি সরতয োও এক িরয়, 

চমথযা কমব-স্বপ্ন ঘুরি োক— 

চকম্বা থারক স্বপ্নলীলা েচে, 
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সিে সসই, সরতয গচত োে, 

থাক স্বপ্ন চনষ্কাম সসর্াে 

আে থাক সপ্রম চনের্চধ। 

 

মৃিুযরূপা মািা 
 

চনঃরিরষ চনরভরে তাোেল, সমঘ এরস আর্চেরে সমরঘ,  

স্পচন্দত ধ্বচনত অন্ধকাে, গেচজরে ঘূযব-র্ায়ুরর্রগ! 

লক্ষ লক্ষ উন্মাে পোয, র্চিগবত র্ন্দীিালা িরত, 

মিারৃ্ক্ষ সমূরল উপাচে’ েুৎকারে উোরয় িরল পরথ! 

সমুি সংগ্রারম চেল িানা, উরঠ সেউ চগচেিূো চজচন’  

নভিল পেচিরত িায়! সঘােরূপা িাচসরে োচমনী, 

প্রকাচিরে চেরক চেরক তাে মৃতুযে কাচলমা মাখা গায়। 

 

লক্ষ লক্ষ োয়াে িেীে! দুঃখোচি জগরত েোয়, 

নারি তাো উন্মাে তাণ্ডরর্; মৃতুযরূপা মা আমাে আয়! 

 

কোচল! কোল সতাে নাম, মৃতুয সতাে চনঃশ্বারস প্রশ্বারস  

সতাে ভীম িেয-চনরক্ষপ প্রচতপরে ব্রহ্মাণ্ড চর্নারি! 

কাচল, তুই প্রলয়রূচপযী, আয় মা সগা আয় সমাে পারি। 

 

সািরস সে দুঃখ দেনয িায়, মৃতুযরে সে র্াঁরধ র্াহুপারি,  

কাল-নৃতয করে উপরভাগ, মাতৃরূপা তাচে কারে আরস। 
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খেলা খমার হল খেষ 

 

কভু উচঠ, কখনও র্া পচে                          কারলে তেঙ্গ সরন 

গোইয়া িচলয়াচে িায়, 

ক্ষযস্থায়ী এক েৃিয িরত                          স্বল্পস্থায়ী েৃিযান্তরে 

জীর্রনে সজায়াে-ভাঁটায়। 

অন্তিীন এই প্রিসরন                          চতক্ত আচজ প্রায সমাে; 

আে ইিা নাচি লারগ ভাল, 

চমরে সোটা, পার্ নারতা কভু,                          সেখা নাচি োয় েূরে, 

সাগরেে পারে তীে কারলা! 

জন্ম িরত জন্মান্তোর্চধ                          দুয়ারে োঁোরয় আচে,  

কভু দ্বাে খুচলল না িায়, 

আঁচখ মম ক্ষীয িল তরু্,                          রৃ্থা আিা ধচের্ারে 

সস আরলাে একচট েটায়। 

অচত কু্ষি এই জীর্রনে                          সমুচ্চ সঙ্কীযব সসই 

সসতু ’পরে োঁোইয়া িাচি— 

অগচযত জনগয নীরি                         েুচেরে, কাঁচেরে সকি 

িাচসরতরে—সকন জাচন নাচি, 

সম্মুরখরত ভীষয কপাট                          ভ্রূভরঙ্গ িাচিয়া র্রল, 

‘আে নাচি িও অগ্রসে, 

এই সীমা অেৃরিে তর্;                         প্রলুি করো না আে, 

েত পাে সর্ সিয কে। 

চমরি োও ইিারেে সারথ                         পান কে িলািল 

নারিা গাও উিারেে সরন 
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জাচনর্ারে র্াসনা োিাে,                          দুঃখ আরে তাে ভারল, 

অতএর্ েি এই স্থারন।’  

আচম চকন্তু থাচকরত না িাই,                          জলরু্দ্বুরেে সম 

ভাসমান এই পৃথবীতল, 

িূনযগভব গঠন ইিাে,                          িূনযগভব নাম তাে, 

জন্মমৃতুয-িূনয সস সকল। 

সমাে কারে চমো এই সর্,                         আচম িাই সভচের্ারে 

নামরূপ চমথযা অর্য়রর্, 

খুচলর্ারে িাচি আচম ওই                          সম্মুরখে প্রিি কপাট— 

সমাে লাচগ খুচলরতই িরর্। 

দুয়াে খুচলয়া োও মাতঃ!                         সিচে পথ আরলাক-েটায় 

সখলা সমাে িইয়ারে সিষ— 

অচত শ্রান্ত পুত্র তর্ মা সগা,                          আকুল আকাঙ্ক্ষা হৃরে 

গৃরি আচজ কচেরর্ প্ররর্ি। 

ঘন সঘাে অন্ধকাে মারে                          সখচলরত োচেয়া চেরয় 

চর্ভীচষকা সেখাও আমারে, 

আিা সমাে িল আচজ সিষ,                          ভয় আচস সেখা চেল 

সখলাে আনন্দ সগল েূরে। 

তপ্ত স্ফীত সাগে সমান                          গভীে দুঃরখে মারে 

চেপুেল প্রর্ল তােরন, 

তেরঙ্গ চর্চক্ষপ্ত সিথা সসথা                          কত কি পাই মা সগা 

ভচর্ষযৎ সুরখে েলরন। 

জীর্রনে অথব সিথা িায়                          জীর্ন্ত মেয, আে 

মেয সে সকর্া র্রলা জারন— 

সুখদুঃখ চনয়ত-িররে                          পুনঃ সসই প্রর্তবন 
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নর্ আর্তবন নাচি আরন। 

চিশু সেরখ মধুে স্বপন—                          স্বযবসম সমুজ্জ্বল, 

ধূচলরত তা িয় পচেযত, 

পশ্চারত চেচেয়া সেরখ িায়—                          ভগ্ন তাে িত আিা, 

পুিীভূত মচেিাে মত। 

জীর্রনে সিষপ্রারন্ত েরর্                          চর্লরম্ব লচভয়া জ্ঞান 

ির োচে োই সমাো িচল, 

অনযজন নর্রতজ লরয়                          সস ির ঘুোরত আরস 

চেন োয় র্ষব পরে েচল। 

সঘারে ির অচর্েত সর্রগ                         মায়া-রীেনক মাত্র 

কামনা ইিাে সকন্দ্রস্থল, 

রৃ্থা আিা সেয় গচতরর্গ                          এ িররে েণ্ড েত 

সুখ দুঃখ অচনতয সকর্ল। 

ভাচসয়া িরলচে আজ আচম,                          সকাথা তািা নাচি জাচন, 

এ অনরল র্াঁিাও সগা আচস, 

করুযা-আধাে তুচম মা সগা,                          েক্ষা কে সমারে, সেন 

কামনা-সাগরে নাচি ভাচস। 

চেোরয়া না সেখারয়া না সমারে,                         ভয়ঙ্কে মুখ তর্ 

সচিরত পাচে না আচম এত, 

ক্ষমা কে সেি মা অভয়                          সেয়া িও সগা আচজ 

সোষ মম নাচি ধে মাতঃ! 

চনরয় োও জনচন সগা সমারে                          সসই েূরে পেপারে, 

সেথায় সকল দ্বন্দ্ব সিষ, 

সকল দুঃরখে পারে, অশ্রু                          সেথা নাচি সেখা সেয় 

পাচথবর্ সুরখেও নাচি সলি। 
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োিাে গচেমা েচর্ িিী,                          অনন্ত তােকাোচজ 

উজচলত আকারিে পরট, 

ক্ষযপ্রভা রূরপে েটায়                          প্রকাচিরত নাচি পারে 

মাত্র তাে প্রচতচর্ম্ব েরট। 

সেরখা সেন চমো স্বরপ্ন মা সগা                         সতামাে মু’খাচন িরত 

আমারে আোল নাচি করে, 

সখলা সমাে িল আচজ সিষ,                         িৃঙ্খল ভাচেয়া োও, 

মুক্ত আচজ কে মা আমারে। 

 

খ াষ কারও নয় 

 

চেনমচয ডুরর্ অিািরল, 

সেরখ োয় েক্তোো কে, 

আরলাচকত ক্ষীয চেনমারন 

এই সেন সিষ অর্সে! 

োচখ আঁচখ সেচখ সিচকরত 

চর্জরয়ে োচি চপরে েয়, 

জরয় গচয িীন লজ্জা র্রল 

আচম োো সোষী সকি নয়। 

জীর্রনরে গচে চেন চেন  

চকম্বা উিা করে িচল ক্ষয়, 

েথাকমব সসইরূপ েল— 

শুরভ শুভ, মরন্দ মন্দ িয়। 

সরাত েচে একর্াে ধায় 
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সোধ চকম্বা চনয়ন্ত্রয তাে  

সাধয নরি কভু আে কােও, 

আমা োো সোষ তরর্ কাে? 

আচম িই রূপধােী সসই, 

চেল োিা অতীত আমাে, 

সৃচির্ীজ সুপ্ত সসখারনই 

চর্কচিরত ভুর্রন আর্াে। 

ইচ্ছা, চিন্তা—সে অতীত ধচে 

মরনামারে সো র্যক্ত িয়, 

র্াচিরেে আকৃচতও তাই, 

আচম োো সোষী সকি নয়। 

 

সপ্রমরূরপ চেরে আরস সপ্রম 

ঘৃযা আরন ঘৃযা তীব্রতে, 

পচেমাপ চনরজ তাো করে 

সেরখ োয় োপ সমাে ’ পে।  

জীর্রনে সিরষ মেরযও 

তািারেে োর্ী জমা েয়, 

এই সভাগ—োয় আমাচে সতা 

আচম োো সোষী সকি নয়। 

 

তযচজলাম চমরে ভয়োচি 

রৃ্থা েত পচেতাপ আে 

রু্চেয়াচে গূঢ় অনুভরর্ 

স্বকরমবে চকর্া অচধকাে। 

িষব-র্যথা অপমান েি— 
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সমাে করমব জাত সপ্রতিয়, 

ইিারেে সম্মুরখ োঁোনু 

আচম োো সকি সোষী নয়। 

 

ভাল মন্দ সপ্রম আে ঘৃযা 

সুখ তথা দুঃখ োিা র্চল 

এরক োচে অনয নাচি থারক, 

েুগ্মভারর্ র্াঁধা সতা সকচল। 

দুঃখ োো সুখস্বপ্ন সেচখ  

ভ্রাচন্ত শুধু! সতয নাচি িয়, 

আচসল না, আচসরর্ না কভু 

আচম োো সকি সোষী নয়। 

 

অতএর্ তযচজলাম ঘৃযা 

তযচজলাম তুচ্ছ ভালর্াসা, 

েূে কচে দ্বরন্দ্বে সংঘাত 

চমচটয়ারে জীর্রনে তৃষা। 

চিেমৃতুয—ইিাই সতা িাই 

—চনর্বায এ জীর্ন-চিখাে, 

ঘুরি-োওয়া করমবে আশ্রয় 

েচিরর্ না সোষী সকি আে। 

 

একমাত্র নের্ে, এক সসই প্রভু 

একমাত্র চসি আত্মা চেচন 

কুরিলী-সরন্দিরঘো েত পথ চেল 

ঘৃযাভরে তযচজরলন চতচন, 
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অসীম সািসভরে কচেয়া মনন, 

অসরঙ্কারি উরেিয সেখান— 

‘মৃতুয মিা-অচভিাপ, জীর্রনও তাই 

সশ্রষ্ঠ র্স্তু জাচনও চনর্বায।’  

 

ওঁ নরমা ভগর্রত সম্বুিায় 

ওঁ নচত সমাে ভগর্ান্ রু্ি চেচন তাঁয়। 

 

ধৈর্য ৈর চকছুকাল খহ বীর হৃ য় 

 

সূেব েচে সমঘাচ্ছন্ন্ িয় চকেুক্ষয  

েচে র্া আকাি সিে চর্ষণ্ণ গম্ভীে, 

দধেব ধে চকেুকাল সি র্ীে হৃেয়, 

জয় তর্ সজরনা সুচনশ্চয়। 

িীত োয়, গ্রীষ্ম আরস তাে পারে পারে, 

সেউ পরে, ওরঠ পুন তাচে সারথ সারথ, 

আরলা োয়া আগাইয়া সেয় পেস্পরে;  

িও তরর্ ধীে, চস্থে, র্ীে। 

জীর্নকতবর্য-ধমব র্ে চতক্ত জাচন, 

জীর্রনে সুখিয় রৃ্থা ও িঞ্চল, 

লক্ষয আজ র্হুেূরে োয়ায় মচলন; 

তরু্ িল অন্ধকারে সি র্ীে হৃেয়, 

সর্টুকু িচক্ত সারথ লরয়। 

কমব নি নাচি িরর্, সকান সিিা িরর্ না চর্েল, 
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আিা সিাক উনূ্মচলত, িচক্ত অিচমত, 

কচটরেি িরত তর্ জনচমরর্ উেেপুরুষ, 

দধেব ধে চকেুকাল সি র্ীে হৃেয় 

কলযারযে নাচিক চর্লয়। 

জ্ঞানী গুযী মুচিরময় জীর্রনে পরথ— 

তরু্ও তাঁোই সিথা িন কযবধাে, 

জনগয তাঁিারেে সর্ারে র্হু পরে;  

িাচিও না কােও পারন, ধীরে লরয় িল। 

সারথ তর্ রান্তেিবী েূেেিবী োঁো, 

সারথ তর্ ভগর্ান্ সর্বিচক্তমান্,  

আচিস েচেয়া পরে তর্ চিরে—তুচম মিাপ্রায— 

সতয সিাক, চির্ সিাক সকচল সতামাে। 

 

অজানা খ বিা 
 

১  

 

অন্ধকাে চনোিাে চর্সচপবল পরথ োন্ত পরে 

এ চনমবম চনোনন্দ জীর্রনে ভােনত 

িরলরে পচথক। 

হৃেরয়ে মনরনে সকান প্রান্ত িরত 

সকাথাও সমরল না প্রারয  

চনরমরষে সপ্রেযা-স্পন্দন। 

অর্রিরষ একো েখন 
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লুপ্তপ্রায় সীমারেখা 

ভালমন্দ সুখদুঃখ জন্মমেরযে— 

অকস্মাৎ উদ্ভাচসল পুযযেজনীরত 

অপরূপ সজযাচতরেখা হৃেরয়রত তাে। 

সকান্ উৎস িরত এল অরিনা এ আরলা— 

চকেুই সতা জারন না সস। 

তরু্ও জানাল 

আরলাক-ঈশ্বরে তাে প্রারযে প্রযাম। 

অজানা আিাে র্াযী 

র্যাপ্ত িল সমগ্র সোয়, 

স্বপ্নাতীত মচিমায় 

পূযব করে চেল তাে সমি ভুর্ন, 

সস ভুর্ন পাে িরয় আভাচসল আে এক জগৎ। 

র্চলরলন মৃদু সিরস পচণ্ডরতে েল— 

‘অন্ধ এ চর্শ্বাস।’  

সস আরলাে েীপ্ত িাচন্ত অনুভর্ কচে’  

র্চলল সস নম্র প্রতুযেরে, 

‘ধনয মাচন এ অন্ধচর্শ্বাস।’  

 

২ 

 

স্বাস্থয, িচক্ত, সম্পরেে সুোমে 

আে এক পচথক, 

জীর্রনে ঘূযবার্রতব েুরট িরল 

উন্মারেে মত, 

অর্রিরষ একো েখন 
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এ পৃচথর্ী মরন িয় চর্লাস-কানন 

সখলাে পুতুল েত কীটসম মানুরষে েল, 

চনয়তিঞ্চল েত চর্লারসে চর্চু্ছচেত আরলা 

েৃচিরে আচ্ছন্ন্ করে, ইচন্দ্রয় অর্ি, 

সুখদুঃখ একাকাে, অনুভূচতিীন; 

প্ররমােমচেোমে মিামূলয এ সেিরিতনা 

ির্সম লগ্ন িরয় থারক তাে দুই র্াহুপারি, 

েত সস োোরত িায়, 

তত তাে র্ক্ষ জুরে আরস; 

উন্মাে-কল্পনা-ভরে র্হুরূরপ মৃতুযরে সস িায়, 

চেরে আরস আের্াে মুগ্ধ আকষবরয। 

তােপে একচেন 

দুভবারগযে োি এল সনরম— 

হৃতিচক্ত, সম্পেচর্িীন, 

সর্েনায়, অশ্রুধারে, মমবেন্ত্রযায়— 

আত্মীয়তা চেরে সপল সাো চনচখরলে। 

র্নু্ধজন করে পচেিাস। 

কৃতজ্ঞ হৃেয় তাে করে উচ্চােযঃ 

‘ধনয দুঃখ; ধনয এ সর্েনা।’  

 

৩ 

 

সুন্দে সুঠাম সেি, 

শুধু মন তাে িচক্তিীন  

দুর্বাে গভীে সকান আরর্গ-সংেরম, 

অরমাঘ-প্ররৃ্চে-ররাত 
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রুি কো অসাধয তািাে। 

সংসারে সর্াই তারে— 

সোিয়, ভাল—র্রল জারন। 

পেম চনচশ্চন্ত চেল আপনারে চনরয়। 

েূে িরত সেরখরে সস সিরয়— 

সংসাে-তেঙ্গসারথ রৃ্থা েুরি েত 

নেনােী েত। 

সেচখরত সেচখরত মন, মচক্ষকাে মত 

সকর্চল সেোক্ত সেরখ সকল সংসাে, 

সর্ গ্লাচনময়। 

তােপে একো কখন, 

সিসা সসৌভাগযসূেব সেখা চেল সিরস, 

তাচে সরঙ্গ ঘরট সগল চনমবম পতন।  

সসই তাে েৃচি-উরন্মািন। 

রু্চেল সসঃ চনয়ম ভারে না কভু 

তরু ও প্রিে, 

তরু্ তাো প্রিে ও তরু িরয় থারক। 

চনয়মর্ন্ধন িরত ঊরধ্বব এরস 

সংগ্রামসাধনা চেরয় 

ভারগযরে সস করে সনরর্ জয়— 

এ পেম অচধকাে মানুরষেই তরে। 

চিরেে জেতা ঘুচি নর্ীন জীর্ন  

িল মুক্ত, প্রসাচেত— 

সংগ্রাম-সমুিপারে সে অনন্ত িাচন্ত চর্োচজত 

তািাচে আরলাক-েচি 
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উদ্ভাচসল জীর্রনে চেগন্ত-রেখায়। 

পশ্চারত েরয়রে পচে’  

অতীরতে 

অকৃতাথব চনষ্ফল জীর্ন, 

তরু ও প্রিে সম সিতনাচর্িীন, 

আে একচেরক তাে স্খলনপতন, 

োে লাচগ’ র্জবন করেরে তারে সমি সংসাে। 

সানন্দ-অন্তরে তরু্ 

ধনয মাচন এ অধঃপতন  

সঘাচষল সসঃ ‘ধনয এই পাপ। 

 

খহ স্বপন! 

 

ভাল মন্দ োই িয় সিাক, 

সুরখে সুচস্মত িাচস সেখা সেয় েচে, 

অথর্া উরদ্বল িয় দুঃখ-পাোর্াে, 

সর্াচে আপন অংি আরে অচভনরয়, 

কােও িাচস কােও কান্ন্া, েখন সেমন, 

েরয়রে আপন সাজ প্ররতযরকে তরে— 

সেৌি জরল আর্চতবয়া িরল েৃিযান্তে। 

 

সি স্বপন! সাথবক স্বপন! 

কারে েূরে প্রসাচেত কে মায়াজাল, 

সপলর্ সকামল কে তীব্র সেখা েত, 
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সর্ রুক্ষতারে তুচম নম্র করে সতারলা। 

 

সতামাচে মাোরে আরে সর্ ইন্দ্রজাল। 

সতামাচে পেরি 

প্রাযপুরষ্প চিরলাচলত 

জারগ মরুভূচম, 

মধুে সঙ্গীরত ভরে 

ঘনরঘাে অিচন-গজবন, 

মৃতুয আরন মধুময় মুচক্তে আস্বাে। 

 

অকাতল খ াটা একচট  ুতলর প্রচি৯ 

 

তুষাে-কচঠন মাচটই না িয় সিাক না সতামাে িেযা, 

আর্েয তর্ িীতাতব েঞ্ঝাে, 

জীর্রনে পরথ নাই র্া জুচটল র্নু্ধজনাে িষব, 

র্যথব সতামাে সসৌেভ-চর্িাে; 

 

সপ্রম েচে িয় চনরজই র্যথব তরু্ কী-র্া আরস োয় 

না িয় র্যথব সসৌেভসঞ্চাে— 

অকলযারযে জয় েচে িয়, কলযায পোচজত, 

পুরযযে ’পরে পারপে অতযািাে; 

 

তরু্ প্রিান্ত চর্কচিত থাক, পচর্ত্র মধুময় 

থাক অচর্িল আপনাে মচিমায়, 

োও, সেরল োও চস্নগ্ধ উোে মধু সসৌেভ তর্ 
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চিে-প্রসন্ন্ অোচিত করুযায়। 

 

খক জাতন মাতয়র খেলা! 

 

সক জারন—িয়রতা তুচম রান্তেিবী ঋচষ! 

সাধয কাে স্পিব করে সস অতল গভীে গিন, 

সেখারন লুকান েয় মা’ে িারত অরমাঘ অিচন! 

 

িয়রতা পরেরে ধো উৎসুক করুযরনত্র চিশুে েৃচিরত, 

েৃরিযে আোরল সকান োয়াে সরঙ্কত, 

মুিূরতব ো িরত পারে দুচনবর্াে ঘটনাপ্রর্াি। 

আরস তাো কখন সকাথায়, মা োো সক জারন! 

 

িয়রতা র্া জ্ঞানেীপ্ত মিান্ তাপস, 

র্রলরেন েতটুকু, 

তােও সর্িী সপরয়রেন প্রারয। 

সক জারন কখন, 

কাে হৃচে-চসংিাসরন 

মা আমাে পারতন আসন। 

 

মুচক্তরে র্াঁচধরর্ সকান্ চনয়মিৃঙ্খরল, 

ইচ্ছারে চেোরর্ তাঁে সকান্ পুযযর্রল, 

সংসারেে সশ্রষ্ঠ চর্চধ—সখয়াল তাঁিাে 

ইচ্ছামাত্র অরমাঘ চর্ধান। 
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িয়রতা চিশুে সিারখ চের্যেৃচি জারগ, 

স্বরপ্নও ভারর্চন োিা চপতাে হৃেয়, 

িয়রতা সির িচক্ত কনযাে অন্তরে 

সেরখরেন চর্শ্বমাতা সেত্ন সঞ্চয়। 

 

পানপাত্র 

 

এই তর্ পানপাত্র, সতামাচে উরেরি 

সৃচিে উরন্মষ িরত এ পাত্র-েিনা। 

জাচন জাচন এ পানীয় কালকূট সঘাে, 

সতামাচে মচিত সুো—েূে অতীরতে 

র্াসনা সর্েনা ভ্রাচন্ত েুগেুগারন্তে। 

 

দুগবম দুঃসি পিা—এই তর্ পথ,  

প্রচত পরে অচর্শ্রান্ত উপল-সঙ্ঘাত 

সস আমাচে োন। চেরয়চে র্নু্ধরে তর্ 

চস্নগ্ধ স্বচ্ছ পত্রখাচন সানন্দোত্রাে। 

সতামাচে মতন সসও পারর্ সমাে র্রক্ষ 

পেম আশ্রয়। সতামারে িচলরত িরর্ 

এই পথ ধরে—এ চনমবম চনোনন্দ 

চনঃসঙ্গ সাধন—আে কােও তরে নয়, 

এ শুধু সতামাে। সমাে চর্শ্বেিনায় 

আরে তােও স্থান। লও এই পানপাত্র— 

রু্চেরত র্চলচন আচম, চক অথব ইিাে, 
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শুধু সিাখ রু্রে সেখ স্বরূপ আমাে। 

 

জাগ্রি খ বিা  

 

সসই এক চর্োচজত অন্তরে র্াচিরে, 

সর্ িারত তাঁচে কাজ, 

সর্ পারয় তাঁচে িলা, 

তাঁচে সেি সতামো সর্াই, 

 

কে তাঁে উপাসনা, 

সভরে সেরলা আে সর্ পুতুল প্রচতমা। 

 

মিামিীয়ান চেচন, েীন িরত েীন, 

একাধারে কীট ও সের্তা চেচন, 

পাপী পুযযর্ান, 

েৃিযমান, জ্ঞানগময, সর্বর্যাপী, প্রতযক্ষ মিান্,  

কে তাঁে উপাসনা, 

সভরে সেরলা আে সর্ পুতুল প্রচতমা। 

 

অতীত জীর্নধাো নাই তাঁে মারে, 

অথর্া আগামী সকান জনম মেয, 

চনয়ত চেলাম সমাো তাঁিারত চর্লীন, 

চিেকাল এক িরয় ের্ তাঁচে রু্রক। 

কে তাঁে উপাসনা, 

সভরে সেরলা আে সর্ পুতুল প্রচতমা। 
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ওরে মূখবেল! 

জীর্ন্ত সের্তা সঠচল’ ,  

অর্রিলা কচে’  

অনন্ত প্রকাি তাঁে এ ভুর্নময়, 

িরলচেস েুরট চমথযা মায়াে চপেরন  

রৃ্থা দ্বন্দ্ব কলরিে পারন— 

কে তাঁে উপাসনা, একমাত্র প্রতযক্ষ সের্তা, 

সভরে সেরলা আে সর্ পুতুল প্রচতমা। 

 

আতলাক  

 

সম্মুরখ পশ্চারত সিরয় সেচখ— 

সর্ চঠক, সকচল সাথবক। 

সর্েনাে গভীে আমাে 

জ্বরল এক চিন্ময় আরলাক। 

 

োচিতি খস লভকু চবশ্রাম 

 

িল আত্মা, িীঘ্রগচত, তােকা-খচিত তর্ পরথ, 

ধাও সি আনন্দময়, সেথা নাচি র্াঁরধ মরনােরথ;  

সেিকাল েৃচিপথ সেথা নাচি করে আর্েয! 

চিেিাচন্ত আিীর্বাে সেথা করে সতামারে র্েয! 
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সাথবক সতামাে সসর্া, পচেপূযব তর্ আত্মোন, 

অপাচথবর্ সপ্রমপূযব হৃেরয়রত সিাক তর্ স্থান; 

মধুময় তর্ স্মৃচত সেিকাল চেয়ারে চমলারয়, 

সর্েীতরল পুষ্পসম সেরখ সগরল সসৌেভ চর্োরয়! 

 

টুরটরে র্ন্ধন তর্, সপরয়ে সস আনন্দ-সন্ধান, 

জন্মমৃতুযরূরপ চেচন, তাঁে সারথ িরল একপ্রায, 

তুচম সে সিায় চেরল, স্বাথবতযাগী চিে এ ধোয়, 

আরগ িল, সংসাে-সংগ্রারম আরনা প্রীচতে সিায় 

 

আেীবযা   

 

র্ীরেে সঙ্কল্প আে মারয়ে হৃেয়, 

েচক্ষরযে সমীেয—মৃদুমধুময়, 

আেবরর্েী ’পরে েীপ্ত মুক্ত সিামানরল 

সে পুযয সসৌন্দেব আে সে সিৌেব চর্োরজ— 

সকলই সতামাে সিাক, আেও, আেও চকেু 

স্বরপ্নও ভারর্চন োিা অতীরতে সকি। 

 

ভােরতে ভচর্ষযৎ সন্তারনে তরে 

তুচম িও র্নু্ধ, োসী, গুরু—একাধারে। 
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মুচি 

 

ওই সেখ চমলাইয়া োয় কারলা সমঘপুি েত 

োচত্রে আঁধারে আেও ঘন কচে, ধেযীে ’পরে 

তািাো থমচক চেল, অর্সন্ন্ চর্ষাে কাচলমা! 

সতামাে সমািন-স্পরিব জগৎ জাচগয়া উরঠ ওই! 

পাখীো তুচলরে তান—েুলেল তুরল ধরে তাে 

চিচিে-খচিত িত তাোে মুকুট; সুস্বাগত 

জানায় সতামায় তাো দুচলয়া দুচলয়া। সরোর্ে 

সপ্রমভরে সমচলয়ারে িত িত আঁচখিতেল— 

সতামারে র্চেয়া চনরত, তাে সাো গভীেতা চেয়া।  

এস, এস, এস তুচম, আরলারকে ওরগা অচধোজ! 

সতামাচে লাচগয়া আজ অন্তরেে স্বাগত আহ্বান! 

ওরগা সূেব, আজ তুচম েোইে মুচক্ত চেরক চেরক! 

 

ভার্ সেচখ, সকমন পৃচথর্ী আচেল প্রতীক্ষােত 

কত কাল; সতামাচে সন্ধারন প্রচত সেরি প্রচত েুরগ 

কত না োচেল গৃি, কত চপ্রয় পচেজন প্রীচত 

সতামাচে লাচগয়া তাো িচলয়ারে আত্ম-চনর্বাচসত 

ভয়ঙ্কে সাগে চিচেয়া—আচেম র্নানী মারে; 

প্রচত পেরক্ষরপ তাে সেয় তাল জীর্ন মেয। 

তােপে এল চেন—সেচলয়া উচঠল েখন 

সকল সাধনা কমব পূজা সপ্রম আত্মর্চলোন— 

গ্রিয কচেরল আচস—সর্ িল—সমূ্পযব সাথবক! 
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তখন উচঠরল তুচম—সি প্রসন্ন্, েোর্াে তরে 

মুচক্তে আরলাক শুভ্র—সাো চর্শ্ব-মানরর্ে ’পরে! 

 

িল প্রভু, িল তর্ র্াধািীন পরথ ততচেন— 

েতচেন ওই তর্ মাধযচন্দন প্রখে প্রভায় 

প্লাচর্ত না িয় চর্শ্ব, পৃচথর্ীে প্রচত সেরি সেরি 

সসই আরলা না িয় েচলত, েতচেন নেনােী  

তুচল উচ্চ চিে—নাচি সেরখ টুরটরে িৃঙ্খলভাে— 

না জারন চিিোনরন্দ তািারেে জীর্ন নূতন।  

 

োচি  

 

ওই সেখ—আরস মিারর্রগ 

মিািচক্ত, োিা িচক্ত নয়- — 

অন্ধকারে আরলাকস্বরূপ 

তীব্রারলারক োয়াে আভাস 

 

আনন্দ ো িয়চন প্রকাি, 

অরর্চেত দুঃখ সুগভীে, 

অোচপত অমৃত জীর্ন— 

অরিাচিত মৃতুয সনাতন। 

 

দুঃখ নয়, আনন্দও নয় 

মারে তাে তারে সর্াধ িয়, 

োচত্র নয়, ঊষাও সস নয়— 
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উভরয়ে মারে জুরে েয়। 

সঙ্গীরতে মারে মধু সম— 

সুপচর্ত্র েন্দ মারে েচত, 

নীের্তা কথাে অন্তরে, 

মারে দুই চেপু তােনাে 

হৃেরয়ে িান্ত ভার্ সস সে! 

অরেখা সস সসৌন্দেবসম্ভাে, 

সস সে সপ্রম একাকী অদ্বয়, 

অগাচিত জারগ মিাগান— 

অজাচনত পচেপূযব জ্ঞান! 

 

মৃতুয দুই জীর্রনে মারে, 

িেতা সস েঞ্ঝাদ্বয় মারে, 

শুিতা সস েঞ্ঝাদ্বয় মারে, 

মিািূনয—ো িরত সৃজন— 

োরি পুনঃ আচসরে চেচেয়া। 

 

এচে লাচগ েরে আঁচখজল 

সাো চর্রশ্ব িাচস েোর্ারে, 

এ সে িাচন্ত—লক্ষয জীর্রনে — 

একমাত্র আশ্রয় চনশ্চয়। 

 

জীবন্মুতির গীচি  
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চর্িারে চর্িাল েযা েচলতা েচযনী; 

প্রজ্বচলত হুতািন েথা সঞ্চালরন, 

িূনয সর্যাম-পরথ েথা উরঠ প্রচতধ্বচন 

মমবািত সকিেীে কুচপত গজবরন। 

 

প্লার্রনে ধাো োরল েথা মিা ঘন, 

োচমনী েলরক তাে হৃচে চর্োচেয়া, 

আত্মাে গভীে সেরি কচেরল স্পন্দন, 

মিাপ্রায উচ্চ তত্ত্ব সেয় প্রকাচিয়া। 

 

চিচমত িউক সনত্র, অন্তে মূচেবত, 

চর্েল র্নু্ধত্ব—সপ্রম প্রতােযা সিাক, 

চনয়চত পাঠাক তাে ভীচত অগচযত 

পুিীকৃত অন্ধকারে পথ রুি সিাক। 

 

সোষ-েীপ্ত মূচতব ধচে আসুক জগৎ 

িূচযবরত সতামায়—তরু্ জাচনও চনশ্চয়, 

সি আত্মা, তুচম সি সের্, তুচম সস মিৎ, 

মুচক্তই গন্তর্য তর্—অনয গচত নয়। 

 

নচি স্বগবর্াসী আচম—নে পশু নয়, 

পুরুষ চক নােী নচি, নচি সেি মন, 

িচম্ভত চনর্বাক েত জ্ঞান-গ্রিিয়, 

স্বরূপ র্চযবরত সমাে—আচম সসই, ‘সসাঽিম্’ ।  

 

সূেব সসাম র্সুন্ধো জরন্ম নাই েরর্, 

তাোেল ধূমরকতু জরন্মচন েখন, 
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কারলে-ও উদ্ভর্ েরর্ িয়চন এ ভরর্, 

চেলাম, আচে ও আচম থাচকর্ তখন। 

 

সমচেনী সুষমাময়ী, ভাস্বে তপন, 

এই িান্ত সুধাকে, উজ্জ্বল আকাি 

চনচমে-অধীরন করে গমনাগমন, 

জীর্ন তারেে-ও র্ি, র্ন্ধরন চর্নাি। 

 

চর্শ্ব-মন চর্িাচেয়া অচনরতযে জাল 

ধচেয়া তারেে োরখ েৃঢ়র্ি করে, 

পৃচথর্ী নেক স্বগব—মন্দ আে ভাল 

সস চিন্তা-তন্তুে মারে উরঠ আে পরে। 

 

সেি আে কাল, আে কােব ও কােয, 

এ সকচল িয় মাত্র র্চিোর্েয! 

ইচন্দ্রয়- মরনে পারে সমাে অর্স্থান। 

আচম িিা এ চর্রশ্বে—সাক্ষী সস মিান্!  

 

নরি দদ্বত, নরি র্হু—অদ্বদ্বরতে ভূচম, 

একরত্ব চমচলত তাই সকচল আমায়। 

সভে ঘৃযা নাচি সমাে, নচি চভন্ন্ আচম, 

থাচক আচম মগ্ন মাত্র সপ্ররমে চিন্তায়। 

 

ভাে মায়া, মুক্ত িও র্ন্ধন িইরত, 

ভীত নাচি িও—রু্ে েিসয পেম! 

চনজ প্রচতচর্ম্ব সমারে নারে সন্ত্রাচসরত, 

সজরনা চস্থে—আচম সসই, ‘সসাঽিং, সসাঽিং’ ।  
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আমারই আত্মাতক  

 

ধরে থাক আেও চকেুকাল, অটল হৃেয়, 

চেন্ন্ করো নারকা এই আজন্ম র্ন্ধন, 

েচেও অস্পি ক্ষীয এই র্তবমান—ভচর্ষযৎ ঘনতরমাময়! 

 

সকরট সগরে সেন এক েুগ—সতামারত আমারত চমরল 

োত্রা শুরু কচেলাম—জীর্রনে উঁিু-নীিু পরথ, 

অপূর্ব সমুরি কভু সভরস োই িান্ত ধীে পারল, 

আচম সমাে তর্ কারে, তাে সিরয় তুচম আেও কারে, মারে মারে,  

মরনে তেঙ্গগুচল উচঠর্াে আরগ প্রকাচিত করেে তুচমও! 

 

অচর্কল প্রচতভাস! সতামাে স্পন্দন সমলান আমাে সারথ, 

সূক্ষ্মতম চিন্তা, তরু্ পূযবরূরপ ধ্বচনত সতামারত। 

সি সংস্কাে-চলচপকাে! এখন চক আমারেে চর্োরয়ে পালা? 

 

সতামারতই েচিয়ারে র্নু্ধত্ব, চর্শ্বাস, 

অশুভ র্াসনা েরর্ সেনাইয়া ওরঠ, সতকব করেে তুচম, 

সার্ধান-র্াযী তর্ সিলায় চেরয়চে সেরল, 

তরু্ তুচম সতয শুভ িচক্ত সমাে—পূরর্বে মতন! 

আমন্ত্রণ  
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সোেন চক সিতু সখা? সর্বিচক্ত সতামাচে সতা অন্তরে চনচিত! 

জ্ঞান-র্ীেব-প্রে সসই চনজ চের্য স্বরূরপরে কে উরদ্বাচধত— 

চত্ররলারক ো চকেু আরে সর্ই তর্ পােমূরল আচসরর্ তখন! 

আত্মাে িচক্তই িয় চিেজয়ী—জেিচক্ত নরি কোিন। 

 

চত্রভুর্ন উপাচের্, তােকা চির্ারয় খার্ [কচে অট্টিাস]!  

জান না চক সকর্া সমাো? র্ীে গতভয় সমাো োমকৃষ্ণ োস।  

 

সেিরকই ‘আচম’ ভারর্—নাচিকয ইিাচে নাম—োো অচনক্ষয 

‘ক্ষীয সমাো, েীন সমাো’ র্চল করে তািাোই করুয রন্দন। 

োমকৃষ্ণ-োস সমাো—[রেিাতীত অচর্কােী অমৃত অভয় 

সোরকই ‘আচম’ জাচন] অভয়-পরেরত চস্থত িরয়চে েখন— 

আচিকয ইিাচে নাম—িইয়াচে সমাো সরর্ র্ীে, গতভয়। 

সংসাে-আসচক্ত তযচজ, তযচজ সর্ব-দ্বন্দ্ব-মূল স্বাথবপেতায়, 

পোমৃত পান কচে, ধযান কচে সর্বচর্ধ কলযায-চনলয় 

শ্রীগুরু-িেযাম্বুজ, ধোর্াসী সর্াকারে কচে নমস্কাে 

অমৃরতে পূযবপারত্র পান তরে আমন্ত্রয কচে র্ােংর্াে— 

পূযব সেই পাত্রখাচন অনাচে-অনন্ত-রর্ে-  

পরয়াচধ-মিন-লে অতুলন ধরন, 

োরি িচক্ত প্রোচনলা প্রজাপচত-নাোয়য-  

মরিিাচে িচক্তমান্ সর্ব সের্গরয, 

পচেপূযব োিা সর্ব-অর্তাে-প্রাযসারে— 

পূযব েিা সর্াকাে চমচলত সোয়— 

সস অমৃত-পূযবপাত্র ধচেয়া মানর্রেি 

োমকৃষ্ণ-রূপ লরয় এরসরে ধোয়। 
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