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১. শ্রীরামকৃষ্ণস্তাত্রাচি 

( ১)  

  

ওঁ হ্রীং ঋতীং ত্বমিল ো গুণচিৎ গুলণড্যঃ 

ন-ক্তচিবীং সকরুণীং তব পোদপদ্মম্। 

মমো-হঙ্কষীং বহুকৃতীং ন ভলি যলতোঽহীং 

তস্মোত্ত্বলমব শরণীং মম দরনবলধো!  

  

ওঁ হ্রীং তুচম সতয, চির, চত্রগুণিয়র অথি নোনোপ্রকোর গুলণর দ্বোরো স্তলবর মযোগ্য। মযলহতু 

মতোমোর মমোহচনবোরক পূিনরয় পোদপদ্ম আচম বযোকু ভোলব চদনরোচত্র ভিনো কচর নো, 

মসিনয মহ দরনবলধো! তুচমই আমোর আশ্রয়।  

  

ভ-চক্তভভগ্শ্চ ভিনীং ভবলভদকোচর 

গ্-চ্ছন্ত্য ীং সুচবপু ীং গ্মনোয় তত্ত্বম্। 

বলরোদৃ্ধলতোঽচপ দয়দলয় ন মম ভোচত চকচিৎ 

তস্মোত্ত্বলমব শরণীং মম দরনবলধো! 

  

সীংসোর-বধন-নোশকোরর ভিন, ভচক্ত ও ববরোগ্যোচদ ষড়ৈশ্বযভ মসই অচত মহোন্ 

ব্রহ্মতত্ত্বপ্রোচির পলে যলথষ্ট—এই কথো মুলে উচ্চোচরত হইল ও আমোর অন্ত্ঃকরলণ 

চকছুমোত্র প্রচতভোত হইলতলছ নো। অতএব মহ দরনবলধো! তুচমই আমোর আশ্রয়। 

  

মত-িস্তরচন্ত্ ত্বচরতীং ত্বচয় তৃিতৃষ্োঃ 

রো-গ্ীং কৃলত ঋতপলথ ত্বচয় রোমকৃলষ্। 

 ম-তভযোমৃতীং তব পদীং মরলণোচমভনোশীং 

তস্মোত্ত্বলমব শরণীং মম দরনবলধো!  
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মহ রোমকৃষ্! সলতযর পথস্বরূপ মতোমোলত যোহোরো অনুরক্ত, মতোমোলক পোইয়োই তোহোলদর 

সমুদয় কোমনো পূণভ হয়, সুতরোীং তোহোরো শরঘ্র রলিোগুণলক অচতক্রম কলর। মরণশর  

নরল োলক অমৃতস্বরূপ মতোমোর পোদপদ্ম মৃতুযরূপ তরঙ্গলক নোশ কলর।  অতএব মহ 

দরনবলধো! তুচমই আমোর আশ্রয়।  

  

ক-ৃতযীং কলরোচত ক ুষীং কুহকোন্ত্কোচর 

ষ্ো-ন্ত্ীং চশবীং সুচবম ীং তব নোম নোথ। 

য-স্মোদহীং ত্বশরলণো িগ্লদকগ্ময 

তস্মোত্ত্বলমব শরণীং মম দরনবলধো! 

  

মহ প্রলভো! মোয়োদূরকোরর মঙ্গ ময় অচত পচবত্র মতোমোর ‘ষ্োন্ত্’ (রোমকৃষ্) নোম পোপলকও 

পুলণয পচরণত কলর। মহ িগ্লতর একমোত্র  ভয, মযলহতু আচম চনরোশ্রয়, মসিনয মহ 

দরনবলধো! তুচমই আমোর আশ্রয়। 

  

( ২)  

আিণ্ডো োপ্রচতহতরলয়ো যসয মপ্রমপ্রবোহঃ 

ম োকোতরলতোঽপযহহ ন িলহৌ ম োকক যোণমোগ্ভম্। 

বত্রল োলকযঽপযপ্রচতমমচহমো িোনকরপ্রোণবধঃ 

ভক্তযো জ্ঞোনীং বৃতবরবপুঃ সরতোয় মযো চহ রোমঃ॥  

স্তব ধরকৃতয প্র য়কচ তীং বোহলবোত্থীং মহোন্ত্ীং 

চহত্বো রোচত্রীং প্রকৃচতসহিোমধতোচমস্রচমশ্রোম্। 

গ্রতীং শোন্ত্ীং মধুরমচপ যঃ চসীংহনোদীং িগ্িভ 

মসোঽয়ীং িোতঃ প্রচথতপুরুলষো রোমকৃষ্চিদোনরম্॥  

  

যোঁহোর মপ্রমলস্রোত িণ্ডো  পযভন্ত্ অপ্রচতহতলবলগ্ প্রবোচহত অথভোৎ িণ্ডোল োলকও চযচন 

ভো বোচসলত কুচিত হন নোই, আহো! চযচন অচতমোনব-স্বভোব হইয়োও ম োলকর ক যোলণর 

পথ পচরতযোগ্ কলরন নোই, স্বগ্ভ মতভয পোতো —এই চতনল োলকই যোঁহোর মচহমোর তু নো 
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নোই, চযচন সরতোর প্রোণস্বরূপ, চযচন ভচক্তর সচহত মশ্রষ্ঠ জ্ঞোলনর ক যোণমূচতভ ধোরণ 

কচরয়োচছল ন; 

  

কুরুলেত্র-যুলদ্ধর সময় ময ভয়োনক প্র য়তু য হুহুঙ্কোর উচিয়োচছ , তোহোলক স্তব্ধ কচরয়ো 

এবীং(অিুভলনর) ম োরতর স্বোভোচবক অধতম-স্বরূপ অজ্ঞোন-রিনরলক দূর কচরয়ো চদয়ো, 

শোন্ত্ ও মধুর গ্রত (গ্রতোশোস্ত্র) চযচন চসীংহনোদরূলপ গ্িভন কচরয়ো বচ য়োচছল ন—মসই 

চবেযোত পুরুষই এেলণ রোমকৃষ্রূলপ িচিয়োলছন।  

  

(শ্ররশরচ্চন্দ্র িক্রবতভর-কৃত পদযোনুবোদ) 

মপ্রলমর প্রবোহ যোঁর আিণ্ডোল  প্রবোচহত, 

ম োকচহলত রত সদো, হলয় চযচন ম োকোতরত, 

িোনকরর প্রোণবধ, উপমো নোচহক যোঁর, 

ভক্তযোবৃত জ্ঞোনবপু—চযচন রোম অবতোর; 

স্তব্ধ কচর কুরুলেত্র-প্র লয়র হুহুঙ্কোর, 

দূর কচর সহিোত মহোলমোহ-অধকোর, 

সুগ্ভরর উলিচছ  গ্রতচসীংহনোদ যোঁর, 

মসই এলব রোমকৃষ্ েযোতনোমো চত্রসীংসোর। 

  

( ৩)  

নরলদব মদব       িয় িয় নরলদব 

শচক্তসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গীং 

দচশভতলপ্রমচবিৃচিতরঙ্গীং 

সীংশয়রোেসনোশমহোস্ত্রীং 

যোচম গুরুীং শরণীং ভবড়বদযীং 

নরলদব মদব      িয় িয় নরলদব॥  

অদ্বয়তত্ত্বসমোচহতচিত্তীং 

মপ্রোজ্জ্ব ভচক্তপটোবৃতবৃত্তীং 
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কমভকল বরমদু্ভতলিষ্টীং 

যোচম গুরুীং শরণীং ভবড়বদযীং 

নরলদব মদব      িয় িয় নরলদব॥  
  

মহ নরলদব মদব! মতোমোর িয় হউক। চযচন শচক্তরূপ সমুদ্র হইলত উচত্থত তরঙ্গস্বরূপ, 

চযচন মপ্রলমর নোনো  র ো মদেোইয়োলছন, চযচন সলিহরূপ রোেস চবনোলসর মহোস্ত্রস্বরূপ, 

সীংসোররূপ মরোলগ্র চিচকৎসক মসই গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কচরলতচছ। মহ নরলদব মদব! 

মতোমোর িয় হউক।  

  

যোঁহোর চিত্ত অদ্বয় ব্রলহ্ম সমোচহত, যোঁহোর িচরত্র অচত মশ্রষ্ঠ ভচক্তরূপ বলস্ত্রর দ্বোরো 

আচ্ছোচদত—অথভোৎ যোঁহোর চভতলর জ্ঞোন এবীং বোচহলর ভচক্ত, চযচন মদলহর দ্বোরো ক্রমোগ্ত 

ম োকচহতোথভ কমভ কচরয়োলছন, যোঁহোর কোযভক োপ অদু্ভত, সীংসোররূপ মরোলগ্র চিচকৎসক 

মসই গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কচরলতচছ। মহ নরলদব মদব! মতোমোর িয় হউক।   

  

( ৪)  

সোমোেযোড়দযগ্ভরচতসুমধুড়রলমভ গ্িররল োড়ষ-  

যভজ্ঞধ্বোন-ধ্বচনতগ্গ্ড়নব্রভোহ্মড়ণজ্ঞভোতলবড়দঃ। 

মবদোন্ত্োলেৌঃ সুচবচহত-মলেোচদ্ভন্ন-লমোহোধকোড়রঃ 

স্তুলতো গ্রলতো য ইহ সততীং তীং ভলি রোমকৃষ্ম্॥ 

  

মবদতত্ত্বজ্ঞ ব্রোহ্মণগ্ণ যজ্ঞিল  মলরোচ্চোরণ দ্বোরো আকোশ বোতোস মুেচরত কচরলতন, 

চবচধপূবভক যজ্ঞ সম্পোদন করোর ফল  তোঁহোলদর শুদ্ধ দয়দয় হইলত মবদোন্ত্বোকযদ্বোরো ভ্রম ও 

অজ্ঞোলনর অধকোর দূররভূত হইয়োচছ ; তোঁহোরো মমল র মত গ্িরর সুমধুর সুলর সোমলবদ 

প্রভৃচত দ্বোরো যোঁহোর স্তব কচরয়োলছন, যোঁহোর মচহমো করতভন কচরয়োলছন—আচম সবভদো মসই 

শ্রররোমকৃলষ্র ভিনো কচর।* 

  

শ্রররোমকৃষ্প্র ণোমঃ 

িোপকোয় ি ধমভসয সবভধমভস্বরূচপলণ। 
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অবতোরবচরষ্ঠোয় রোমকৃষ্োয় মত নমঃ॥  

  

ধলমভর সীংিোপক, সক ধমভস্বরূপ, অবতোরগ্লণর মলধয মশ্রষ্ঠ মহ রোমকৃষ্, মতোমোলক প্রণোম 

কচর। 
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২. চিবস্তাত্রম্ 

ওঁ নমঃ চশবোয় 

  

চনচে ভুবনিিলিমভঙ্গপ্রলরোহোঃ 

অকচ তমচহমোনঃ কচিতো যত্র তচস্মন্। 

সুচবম গ্গ্নোলভ ত্বরশসীংলিঽপযনরলশ 

মম ভবতু ভলবঽচস্মন্ ভোসুলরো ভোববদ্ধঃ॥  

  

যোঁহোলত সমুদয় িগ্লতর উৎপচত্ত, চিচত ও  লয়র অঙ্কুরসমূহ অসীংেয চবভূচতরূলপ কচিত, 

চযচন সুচনমভ  আকোলশর তু য, চযচন িগ্লতর ঈশ্বররূলপ অবচিত, যোঁহোর মকোন চনয়ন্ত্ো 

নোই—মসই মহোলদব আমোর মপ্রমবধন দৃ  ও উজ্জ্ব  হউক।  

  

চনহতচনচে লমোলহ ঽধরশতো যত্র রূ ো 

প্রকচটতপরলপ্রম্নো  মযো মহোলদবসীংজ্ঞঃ। 

অচশচথ পচররিঃ  মপ্রমরূপসয যসয 

দয়চদ প্রণয়চত চবশ্বীং  বযোিমোত্রীং চবভুত্বম্॥  
  

চযচন সমুদয় মমোহ নোশ কচরয়োলছন, যোঁহোলত ঈশ্বরত্ব স্বোভোচবক ভোলব অবচিত, চযচন 

(হ োহ  পোন কচরয়ো িগ্লতর িরবগ্লণর প্রচত) পরম মপ্রম প্রকোশ করোয় ‘মহোলদব’ নোলম 

অচভচহত হইয়োলছন, মপ্রমস্বরূপ যোঁহোর গ্ো  আচ ঙ্গলন সমুদয় ঐশ্বযভই আমোলদর দয়দলয় 

শুধু মোয়ো বচ য়ো প্রচতভোত হয়, মসই মহোলদলব আমোর মপ্রমবধন দৃ  হউক।  

  

বহচত  চবপু বোতঃ পূবভসীংস্কোররূপঃ 

চবদ চত ব বৃিীং   ূচণভলতলবোচমভমো ো। 

প্রিচ ত  ে ু  যুগ্মীং  যুষ্মদস্মৎপ্রতরতম্ 

অচতচবকচ তরূপীং   মনৌচম চিত্তীং চশবিম্॥  
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পূবভসীংস্কোররূপ প্রব  বোয়ু প্রবোচহত হইলতলছ, উহো  ূণভোয়মোন তরঙ্গসমূলহর মত ব বোন্ 

বযচক্তচদগ্লকও দচ ত কচরলতলছ। ‘তুচম-আচম’-রূলপ প্রচতভোত দ্বন্দ্ব িচ লতলছ। মসই চশলব 

সীংিোচপত অচত চবকোরশর  অচির চিত্তলক আচম বিনো কচর। 

  

িনকিচনতভোলবো বৃত্তয়ঃ সীংস্কৃতোশ্চ 

অবগ্ণনবহুরূপো  যত্র  বিলকো  যথোথভঃ। 

শচমতচবকৃচতবোলত  যত্র  নোন্ত্বভচহশ্চ 

তমহহ   হরমরলৈ  চিত্তবৃলত্তচনভলরোধম্॥  

  

কোযভকোরণভোব এবীং চনমভ  বৃচত্তসমূহ অসীংেয নোনোরূপ হইল ও মযেোলন একবস্তুই সতয, 

চবকোররূপ বোয়ু শোন্ত্ হইল  মযেোলন চভতর ও বোচহর থোলক নো, আহো! মসই চিত্তবৃচত্তর 

চনলরোধস্বরূপ মহোলদবলক আচম বিনো কচর।  

  

গ্চ তচতচমরমো ঃ      শুভ্রলতিঃপ্রকোশঃ 

ধব কম লশোভঃ     জ্ঞোনপুঞ্জোট্টহোসঃ। 

যচমিনদয়চদগ্লমযো     চনষ্কল ো ধযোয়মোনঃ 

প্রণতমবতু মোীং   সঃ  মোনলসো   রোিহীংসঃ॥  
  

যোঁহো হইলত অজ্ঞোনরূপ অধকোরসমূহ নষ্ট হইয়োলছ, শুভ্র মিযোচতর মত যোঁহোর প্রকোশ, চযচন 

মশ্বতবণভ পলদ্মর নযোয় মশোভো ধোরণ কচরয়োলছন, জ্ঞোনরোচশ যোঁহোর অট্টহোসযস্বরূপ (যোঁহোর 

অট্টহোচসলত জ্ঞোনরোচশ ছৈোইয়ো পচৈলতলছ), চযচন সীংযমর বযচক্তর দয়দলয়  ভয, চযচন 

অেণ্ডস্বরূপ, মলনোরূপ সলরোবলর অবচিত মসই রোিহীংসরূপর চশব, আমোর দ্বোরো ধযোত 

হইয়ো প্রণত আমোলক রেো করুন।  

  

দুচরতদ নদেীং       দেিোদত্তলদোষীং 

কচ তকচ ক ঙ্কীং       কম্রকহ্লোরকোন্ত্ম্। 

পরচহতকরণোয়       প্রোণপ্রলচ্ছদপ্ররতীং 

নতনয়নচনযুক্তীং       নর কিীং নমোমঃ॥ 
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চযচন পোপনোশ কচরলত সমথভ, দেকনযো সতর—যোঁহোলক করকম  দোন কচরয়োলছন, চযচন 

কচ র মদোষসমূহ নোশ কলরন, চযচন সুির কহ্লোরপুলের মত মলনোহর, পলরর ক যোলণর 

িনয প্রোণতযোগ্ কচরলত যোঁহোর সদোই প্ররচত, প্রণত বযচক্তগ্লণর মঙ্গল র িনয সবভদো যোঁহোর 

দৃচষ্ট রচহয়োলছ—মসই নর কি মহোলদবলক আমরো প্রণোম কচর। 
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৩. অম্বা-স্তাত্রম্ 

কো ত্বীং শুলভ চশবকলর সুেদুঃেহলস্ত 

আ ূচণভতীং ভবি ীং প্রবল োচমভভড়ঙ্গঃ। 

শোচন্ত্ীং চবধোতুচমহ চকীং বহুধো চবভগ্োীং 

মোতঃ প্রযত্নপরমোচস সড়দব চবলশ্ব॥  

  

মহ ক যোণকোচরণর মোতঃ, মতোমোর দুই হোলত সুে ও দুঃে। মক তুচম? সীংসোররূপ ি  প্রব  

তরঙ্গসমূহ দ্বোরো  ূণভোয়মোন হইলতলছ। তুচম চক সবভদোই নোনোপ্রকোলর ভগ্ শোচন্ত্লত িগ্লত 

প্রচতচষ্ঠত কচরবোর িনয যত্নপর হইলতছ?  

  

সম্পোদয়ন্ত্যচবরতীং ত্বচবরোমবৃত্তো  

যো বব চিতো কৃতফ ীং ত্বকৃতসয মনত্রর। 

সো মম ভবত্বনুচদনীং বরদো ভবোনর 

িোনোমযহীং ধ্রুবচময়ীং ধৃতকমভপোশো॥  

  

ময চনয়তচক্রয়োশর ো মদবর সবভদো কৃতকলমভর ফ  সীংলযোিনো কচরয়ো অবচিতো, যোঁহোলদর 

কমভেয় হইয়ো চগ্য়োলছ, তোঁহোচদগ্লক চযচন মমোেপলদ  ইয়ো যোন, মসই ভবোনর আমোলক 

সবভদো বর প্রদোন করুন। আচম চনশ্চয়ই িোচন, চতচন কমভরূপ রজ্জু ধোরণ কচরয়ো আলছন।  

  

চকীং বো কৃতীং চকমকৃতীং ক্ব কপো ল েঃ 

চকীং কমভ বো ফ চমহোচস্ত চহ যোীং চবনো মভোঃ।  

ইচ্ছোগুড়ণচনভয়চমতো চনয়মোঃ স্বতড়রঃ 

যসযোঃ সদো ভবতু সো শরণীং মমোদযো॥  

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । িীরিাণী (কবিতা)।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 11 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এ িগ্লত যোঁহো বযতরত ধমভ বো অধমভ অথবো কপোল র ম েো বো কমভ বো (তোহোর) ফ , এ 

সক  চকছুই হইলত পোলর নো, যোঁহোর স্বোধরন ইচ্ছোরূপ রজ্জু দ্বোরো চনয়মসমূহ পচরিোচ ত, 

মসই আচদকোরণস্বরূপো মদবর সবভদো আমোর আশ্রয়স্বরূপো হউন।  

  

সন্ত্োনয়চন্ত্ ি চধীং িচনমৃতুযিো ীং 

সিোবয়ন্ত্যচবকৃতীং চবকৃতীং চবভগ্ম্। 

যসযো চবভূতয় ইহোচমতশচক্তপো োঃ 

নোচশ্রতয তোীং বদ কুতঃ শরণীং ব্রিোমঃ॥  

  

এই সীংসোলর যোঁহোর অপচরচমতশচক্তশো র চবভূচতসমূহ িিমৃতুয-িো রূপ সমুদ্র চবস্তোর 

কচরলতলছ এবীং অচবকোরর বস্তুলক চবকৃত ও ভগ্ কচরলতলছ, ব , তোঁহোর আশ্রয় নো  ইয়ো 

কোহোর শরণোপন্ন হইব?  

  

চমলত্র চরলপৌ ত্বচবষমীং তব পদ্মলনত্রীং 

স্বলিঽসুলে ত্বচবতথস্তব হস্তপোতঃ। 

ছোয়ো মৃলতস্তব দয়ো ত্বমৃতি মোতঃ 

মুিন্তু মোীং ন পরলম শুভদৃষ্টয়লস্ত॥  

  

মতোমোর পদ্মলনলত্রর দৃচষ্ট—শত্রু-চমত্র উভলয়র প্রচতই সমভোলব পচতত হইলতলছ, সুের দুঃের 

উভয়লক তুচম একই ভোলব স্পশভ কচরলতছ। মহ মোতঃ, মৃতুযচ্ছোয়ো ও িরবন—উভয়ই মতোমোর 

দয়ো। মহ মহোলদবর, মতোমোর শুভদৃচষ্টসমূহ আমোলক মযন পচরতযোগ্ নো কলর।  

  

ক্বোম্বো চশবো ক্ব গ্ৃণনীং মম হরনবুলদ্ধঃ  

মদোভভযোীং চবধতুভচমব যোচম িগ্চদ্বধোত্ররম্।  

চিন্ত্যীং চশ্রয়ো সুিরণীং ত্বভয়প্রচতষ্ঠীং 

মসবোপড়ররচভনুতীং শরণীং প্রপলদয॥   

মসই মঙ্গ ময়র মোতোই বো মকোথোয় এবীং হরনবুচদ্ধ আমোর এই স্তববোকযই বো মকোথোয়? আচম 

আমোর এই েুদ্র দুই হস্ত দ্বোরো িগ্লতর চবধোত্ররলক মযন ধচরলত উদযত হইয়োচছ।  ্র 
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যোঁহোর চিন্ত্ো কলরন, যোঁহোর সুির পোদপলদ্ম মুচক্ত প্রচতচষ্ঠত, মসবোপরোয়ণ িনগ্ণ যোঁহোর 

বিনো কলরন, আচম মসই িগ্িোতোর আশ্রয়  ই োম।  

  

যো মোীং চিরোয় চবনয়তযচতদুঃেমোড়গ্ভঃ 

আসীংচসলদ্ধঃ স্বকচ ড়ত ভচ ড়তচবভ োড়সঃ। 

যো মম মচতীং সুচবদলধ সততীং ধরণযোীং 

সোম্বো চশবো মম গ্চতঃ সফল ঽফল  বো॥  

  

চসচদ্ধ োভ নো হওয়ো পযভন্ত্ চিরচদন চযচন আমোলক চনিকৃত মলনোহর  র োদ্বোরো অচত 

দুঃেময় পথ চদয়ো  ইয়ো যোইলতলছন, চযচন সবভদো পৃচথবরলত আমোর বুচদ্ধলক উত্তমরূলপ 

পচরিোচ ত কচরলতলছন, আচম সফ ই হই আর চবফ ই হই, মসই ক যোণময়র িননরই 

আমোর গ্চত।  

  

(স্বোমর রোমকৃষ্োনি-কৃত পদযোনুবোদ) 

তুচ  ম োর ঊচমভভলঙ্গ,          মহোবতভ তোর সলঙ্গ 

এ ভবসোগ্লর মক মো, মেচ লতছ ব  নো? 

চশবময়র মূচতভ মতোর               শুভঙ্কচর, এচক ম োর, 

সুে দুঃে ধচর কলর কর সলব ছ নো। 

এতই চক মতোর কোি,          সদো বযস্ত চবশ্বমোঝ, 

অশোন্ত্ ধরোয় চক মগ্ো শোচন্ত্দোন বোসনো?  

  

ময চছঁলৈলছ কমভপোশ,          তোলর কচর চিরদোস 

চনতযশোচন্ত্ সুধোরোচশ চপয়োলতছ, িননর, 

কোযভ কচর ফ  িোয়,          কৃত ফ  চদলত তোয় 

সদোই আকু  তুচম, ওলগ্ো হর রণর, 

িোচন মো, মতোমোয় আচম,          কমভপোলশ বোঁলধো তুচম 

মবঁলধো নো বরলদ, মমোলর, নোলশো দুঃেরিনর!  
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চক কোরলণ কোযভিয়,          িগ্লত প্রকট হয়, 

সুকৃত দুষৃ্কত চকম্বো   োট-চ চেত মর, 

মকহ নো মদচেয়ো কূ ,          কহলয় অদৃষ্ট-মূ , 

ধমভোধলমভ সুে-দুঃে এ নলহ চনচশ্চত মর, 

স্বতর চবধোন যোঁর,           বদ্ধ আলছ এ সীংসোর, 

মস মূ  শচক্তর আচম সদোই আচশ্রত মর।  

যোঁহোর চবভূচতিয়,          ম োকপো  সমুদয়, 

যোঁলদর অচমত শচক্ত মকোন বোধো মোলন নো, 

িি মৃতুয িরো বযোচধ,          ময সোগ্লর চনরবচধ 

মস অনন্ত্ ি চনচধ যোঁহোলদর রিনো, 

প্রকৃচত-চবকৃচতকোরর           এই সব কমভিোরর,  

যোঁর বল  ব রয়োন্, কর তোঁচর অিভনো।  

  

মো মতোমোর কৃপোদৃচষ্ট          সমভোলব সুধোবৃচষ্ট, 

শত্রু চমত্র সকল র উপলরই কর মগ্ো, 

সমভোলব ধনর দরলন,          রেো কর চনচশচদলন, 

মৃতুয বো অমৃত, দুলয় তব কৃপো ঝলর মগ্ো, 

যোচি পলদ, চনরুপলম,          ভু  নো মো, এ অধলম, 

শুভদৃচষ্ট তব মযন সবভতোপ হলর মগ্ো।  

  

চবশ্বপ্রসচবনর তুচম,          েুদ্রবুচদ্ধ িরব আচম, 

কচরব মতোমোর স্তুচত বৃথো এই কিনো। 

সরমোহরন মদশকোল ,          ধলর আছ চবশ্বিোল , 

মতোমোয় ধচরলত হোলত উিোলদর বোসনো, 

অচকিন ভচক্তধন,           রমোভোবয ময িরণ, 

মস পলদ শরণ পোই, এই মোত্র কোমনো।৬ 
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স্বিচরত  র োগ্োর,           মলনোহর এ সীংসোর, 

সুে দুঃে  লয় সদো নোনো মে ো মেচ ছ, 

পূণভ জ্ঞোন চদলব তোই,          িি হলত সুে নোই, 

দুঃেপথ চদয়ো মমোর কলর ধচর িচ ছ, 

সফ  চনষ্ফ  হই,           কভু বুচদ্ধহোরো নই, 

মতোমোচর প্রসোলদ তুচম সদো মমোলর রোচেছ, 

তুচম গ্চত মমোর, তোই মেলহ মোলগ্ো পোচ ছ। 
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৪. শ্রীরামকৃষ্ণ -আরাচত্রক ভজন 

চমশ্র—মিৌতো  

  

েণ্ডন-ভব-বধন, িগ্-বিন বচি মতোমোয়। 

চনরঞ্জন, নররূপধর, চনগুভণ, গুণময়॥ 

মমোিন-অ দূষণ  িগ্ভূষণ, চিদ ্ নকোয়। 

জ্ঞোনোঞ্জন-চবম -নয়ন বরেলণ মমোহ যোয়॥  

ভোস্বর ভোব-সোগ্র চির-উিোদ মপ্রম-পোথোর। 

ভক্তোিভন-যুগ্ িরণ, তোরণ-ভব-পোর॥ 

িৃচিত-যুগ্-ঈশ্বর , িগ্দরশ্বর, মযোগ্সহোয়। 

চনলরোধন, সমোচহত মন, চনরচে তব কৃপোয়॥  

ভঞ্জন- দুঃেগ্ঞ্জন  করুণো ন, কমভকলিোর।  

প্রোণোপভণ-িগ্ত-তোরণ, কৃন্ত্ন-কচ লড্োর॥  

বিন-কোমকোিন, অচতচনচিত-ইচন্দ্রয়-রোগ্। 

তযোগ্রশ্বর, মহ নরবর, মদহ পলদ অনুরোগ্॥ 

চনভভয়, গ্তসীংশয়, দৃ চনশ্চয়মোনসবোন্ । 

চনষ্কোরণ-ভকত-শরণ, তযচি িোচতকু মোন২৪॥  

সম্পদ তব শ্ররপদ, ভব মগ্োেদ-বোচর যথোয়। 

মপ্রমোপভণ, সমদরশন, িগ্িন-দুঃে যোয়॥ 

  

[পূলবভ এই ভিনচট চনম্নচ চেতভোলব রচিত হইয়োচছ ; পলর স্বোমরির উহোর পূলবভোক্তরূলপ 

পচরবতভন কলরন।] 

  

েণ্ডন্-ভব-বধন, িগ্-বিন, বচি মতোমোয়। 

চনরঞ্জন, নররূপধর, চনগুভণ, গুণময়॥ 
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নলমো নলমো প্রভু বোকযমনোতরত 

মলনোবিড়নকোধোর, 

মিযোচতর মিযোচত উি  দয়চদকির 

তুচম তমভঞ্জনহোর।  

মধ মধ মধ,  ঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বোলি অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ, 

গ্োইলছ ছি ভকতবৃি, আরচত মতোমোর॥  
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৫. চিব-সঙ্গীত 

চশব-সঙ্গরত 

  

( ১)  

কণভোচট—একতো ো 

তোলথইয়ো তোলথইয়ো নোলি মভো ো,বম্ বব বোলি গ্ো ।  

চড্চম চড্চম চড্চম ড্মরু বোলি, দুচ লছ কপো  মো । 

গ্রলি গ্ঙ্গো িটোমোলঝ, উগ্লর অন  চত্রশূ  রোলি, 

ধক্ ধক্ ধক্ মমৌচ বধ জ্বল  শশোঙ্ক-ভো । 

  

( ২)  

তো —সুর ফোঁকতো  

হর হর হর ভূতনোথ পশুপচত। 

মযোলগ্শ্বর মহোলদব চশব চপনোকপোচণ॥  

ঊধ্বভ জ্ব ত িটোিো , নোিত মবযোমলকশ ভো , 

সি ভুবন ধরত তো , ট ম  অবনর॥ 

  

শ্ররকৃষ্-সঙ্গরত 

মু তোন—চিমো চত্রতো র 

মুলঝ বোচর বলনোয়োরর মসঁইয়ো, যোলনলকো মদ।  

যোলনলকো মদ মর মসঁইয়ো, যোলনলকো মদ (আিু ভো ো)।  

মমরো বলনোয়োরর, বোঁচদ তুহোচর 

মছোলৈ িতুরোই মসঁইয়ো, যোলনলকো মদ (আিু ভো ো)  

(লমোলর মসঁইয়ো) 

যমুনোচক নরলর, ভলরোঁ গ্োগ্চরয়ো  
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মিোলর কহত মসঁইয়ো, যোলনলকো মদ॥  
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৬. সৃচি 

েোম্বোি—মিৌতো  

  

একরূপ, অ-রূপ-নোম-বরণ, অতরত-আগ্োমর-কো -হরন, 

মদশহরন, সবভহরন, ‘মনচত মনচত’ চবরোম যথোয়॥  

মসথো হলত বলহ কোরণ-ধোরো 

ধচরলয় বোসনো মবশ উিো ো, 

গ্রচি গ্রচি উলি তোর বোচর, 

‘অহমহচমচত’ সবভেণ॥ 

মস অপোর ইচ্ছো-সোগ্রমোলঝ, 

অযুত অনন্ত্ তরঙ্গ রোলি, 

কতই রূপ, কতই শকচত, 

কত গ্চত চিচত, মক কলর গ্ণন॥ 

মকোচট িন্দ্র—মকোচট তপন 

 চভলয় মসই সোগ্লর িনম, 

মহোল োর মরোল  ছোই  গ্গ্ন, 

কচর দশ চদক মিযোচতমগ্ন॥  

তোলহ বলস কত িৈ িরব প্রোণর, 

সুে দুঃে িরো িনম মরণ, 

মসই সূযভ, তোচর চকরণ; মসই সূযভ, মসই চকরণ॥ 
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৭. প্রলয় বা গভীর সমাচি 

বোলগ্শ্রর—আৈো 

  

নোচহ সূযভ, নোচহ মিযোচতঃ, নোচহ শশোঙ্ক সুির, 

ভোলস মবযোলম ছোয়োসম ছচব চবশ্ব িরোির॥ 

অস্ফুট মন-আকোলশ, িগ্তসীংসোর ভোলস, 

ওলি ভোলস মড্োলব পুনঃ অহীং-লস্রোলত চনরন্ত্র॥  

ধরলর ধরলর ছোয়োদ , মহো লয় প্রলবচশ , 

বলহ মোত্র ‘আচম’ ‘আচম’—এই ধোরো অনুেণ॥  

মস ধোরোও বদ্ধ হ , শুলনয চম োই , 

‘অবোঙ ্মনলসোলগ্োিরম্’, মবোলঝ—প্রোণ মবোলঝ যোর॥ 
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৮. সখার প্রচত 

আঁধোলর আল োক-অনুভব, দুঃলে সুে, মরোলগ্ স্বোিযভোন;  

প্রোণ-সোের চশশুর ক্রিন, মহথো সুে ইচ্ছ মচতমোন্? 

দ্বন্দ্বযুদ্ধ িল  অচনবোর, চপতো পুলত্র নোচহ মদয় িোন;  

‘স্বোথভ’ ‘স্বোথভ’ সদো এই রব, মহথো মকোথো শোচন্ত্র আকোর? 

সোেোৎ নরক স্বগ্ভময়—মকবো পোলর ছোচৈলত সীংসোর? 

কমভ-পোশ গ্ল  বোঁধো যোর—ক্ররতদোস ব  মকোথো যোয়? 

  

মযোগ্-লভোগ্, গ্োহভিয-সন্নযোস, িপ-তপ, ধন-উপোিভন, 

ব্রত তযোগ্ তপসযো কলিোর, সব মমভ মদলেচছ এবোর; 

মিলনচছ সুলের নোচহ ম শ, শরররধোরণ চবৈম্বন;  

যত উচ্চ মতোমোর দয়দয়, তত দুঃে িোচনহ চনশ্চয়। 

দয়চদবোন্ চনঃস্বোথভ মপ্রচমক! এ িগ্লত নোচহ তব িোন; 

ম ৌহচপণ্ড সলহ ময আ োত, মমভর-মূরচত তো চক সয়? 

হও িৈপ্রোয়, অচত নরি, মুলে মধু, অন্ত্লর গ্র — 

সতযহরন, স্বোথভপরোয়ণ, তলব পোলব এ সীংসোলর িোন।  

  

চবদযোলহতু কচর প্রোণপণ, অলধভক কলরচছ আয়ুেয়— 

মপ্রমলহতু উিোলদর মত, প্রোণহরন ধলরচছ ছোয়োয়;  

ধমভ তলর কচর কত মত, গ্ঙ্গোতরর শ্মশোলন আ য়, 

নদরতরর পবভতগ্হ্বর, চভেোশলন কত কো  যোয়। 

অসহোয়-চছন্নবোস ধলর দ্বোলর দ্বোলর উদরপূরণ— 

ভগ্লদহ তপসযোর ভোলর, চক ধন কচরনু উপোিভন? 

  

মশোন বচ  মরলমর কথো, মিলনচছ িরবলন সতয সোর— 
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তরঙ্গ-আকু  ভবল োর, এক তরর কলর পোরোপোর— 

মর-তর, প্রোণ-চনয়মন, মতোমত, দশভন-চবজ্ঞোন, 

তযোগ্-লভোগ্—বুচদ্ধর চবভ্রম; ‘মপ্রম’ ‘মপ্রম’ —এই মোত্র ধন। 

  

িরব ব্রহ্ম, মোনব ঈশ্বর, ভূত-লপ্রত-আচদ মদবগ্ণ, 

পশু-পের করট-অণুকরট—এই মপ্রম দয়দলয় সবোর। 

‘মদব’ ‘মদব’—ব  আর মকবো? মকবো ব  সবোলর িো োয়? 

পুত্র তলর মোলয় মদয় প্রোণ, দসুয হলর—মপ্রলমর মপ্ররণ!! 

হলয় বোকয-মন-অলগ্োির, সুে-দুঃলে চতচন অচধষ্ঠোন, 

মহোশচক্ত কো র মৃতুযরূপো, মোতৃভোলব তোঁচর আগ্মন। 

মরোগ্-লশোক, দোচরদ্রয-যোতনো, ধমভোধমভ, শুভোশুভ ফ , 

সব ভোলব তোঁচর উপোসনো, িরলব ব  মকবো চকবো কলর? 

  

ভ্রোন্ত্ মসই মযবো সুে িোয়, দুঃে িোয় উিোদ মস িন— 

মৃতুয মোলঙ্গ মসও ময পোগ্ , অমৃতত্ব বৃথো আচকিন। 

যতদূর যতদূর যোও, বুচদ্ধরলথ কচর আলরোহণ, 

এই মসই সীংসোর-ি চধ, দুঃে সুে কলর আবতভন। 

  

পেহরন মশোন চবহঙ্গম, এ ময নলহ পথ পো োবোর 

বোরীংবোর পোইছ আ োত, মকন কর বৃথোয় উদযম? 

ছোৈ চবদযো িপ যজ্ঞ ব , স্বোথভহরন মপ্রম ময সম্ব ;  

মদে, চশেো মদয় পতঙ্গম—অচগ্চশেো কচর আচ ঙ্গন। 

রূপমুগ্ধ অধ করটোধম, মপ্রমমত্ত মতোমোর দয়দয়; 

মহ মপ্রচমক, স্বোথভ-মচ নতো অচগ্কুলণ্ড কর চবসিভন। 

চভেুলকর কলব ব  সুে? কৃপোপোত্র হলয় চকবো ফ ? 

দোও আর চফলর নোচহ িোও, থোলক যচদ দয়দলয় সম্ব । 

অনলন্ত্র তুচম অচধকোরর মপ্রমচসধু দয়লদ চবদযমোন, 
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‘দোও’, ‘দোও’—মযবো চফলর িোয়, তোর চসধু চবিু হলয় যোন। 
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৯. নািুক তাহাস্ত িযামা 

ফুল্ল ফু  মসৌরলভ আকু , মত্ত অচ কু  গুঞ্জচরলছ আলশ পোলশ। 

শুভ্র শশর মযন হোচসরোচশ, যত স্বগ্ভবোসর চবতচরলছ ধরোবোলস॥  

মৃদুমি ম য়পবন, যোর পরশন, স্মৃচতপট মদয় েুল । 

নদর, নদ, সরসর-চহলল্লো , ভ্রমর িি , কত বো কম  মদোল ॥  

মফনময়র ঝলর চনঝভচরণর—তোনতরচঙ্গণর—গুহো মদয় প্রচতধ্বচন। 

স্বরময় পতচত্রচনিয়,  ুকোলয় পোতোয়, শুনোয় মসোহোগ্বোণর॥ 

চিত্রকর, তরুণ ভোস্কর, স্বণভতুচ কর, মছোঁয় মোত্র ধরোপলট।  

বণভলে ো ধরোত  ছোয়, রোগ্পচরিয় ভোবরোচশ মিলগ্ ওলি॥ 

  

মম মন্দ্র কুচ শ-চনস্বন, মহোরণ, ভুল োক-দুযল োক-বযোপর। 

অধকোর উগ্লর আঁধোর, হুহুঙ্কোর শ্বচসলছ প্র য়বোয়ু॥ 

ঝ চক ঝ চক তোলহ ভোয়, রক্তকোয় করো  চবি রজ্বো ো। 

মফনময় গ্চিভ মহোকোয়, ঊচমভ ধোয়  চিলত পবভতিূৈো॥ 

ম োলষ ভরম গ্িরর ভূত , ট ম  রসোত  যোয় ধরো। 

পৃথবরলচ্ছচদ উচিলছ অন , মহোি  িূণভ হলয় যোয় মবলগ্॥ 

  

মশোভোময় মচির-আ য়, হ্লদ নর  পয়, তোলহ কুব য়লশ্রণর। 

দ্রোেোফ -দয়দয়-রুচধর, মফনশুভ্রচশর, বল  মৃদু মৃদু বোণর॥ 

শ্রুচতপলথ বরণোর ঝঙ্কোর, বোসনো চবস্তোর, রোগ্ তো  মোন  লয়।  

কতমত ব্রলির উচ্ছ্বোস, মগ্োপর-তিশ্বোস, অশ্রুরোচশ পলৈ বলয়॥  

চবম্বফ  যুবতর-অধর, ভোলবর সোগ্র—নরল োৎপ  দুচট আঁচে। 

দুচট কর—বোঞ্ছোঅগ্রসর, মপ্রলমর চপঞ্জর, তোলহ বোঁধো প্রোণপোের॥ 

  

ড্োলক মভরর, বোলি ঝর ্র্ ঝর ্র্ দোমোমো নক্কোৈ, বরর দোলপ কোঁলপ ধরো। 
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ম োলষ মতোপ বব-বব-বম্, বব-বব-বম্ বিুলকর কৈকৈো॥  

ধূলম ধূলম ভরম রণি , গ্রচি অন  বলম শত জ্বো োমুের। 

ফোলট মগ্ো ো  োলগ্ বুলক গ্োয়, মকোথো উলৈ যোয় আলসোয়োর ম োৈো হোতর॥ 

পৃথবরত  কোঁলপ থরথর,  ে অশ্ববরপৃলষ্ঠ বরর ঝোঁলক রলণ। 

মভচদ ধূম মগ্ো োবচরষণ গুচ  স্বন্ স্বন্, শত্রুলতোপ আলন চছলন॥ 

আলগ্ যোয় বরযভ-পচরিয় পতোকো-চনিয়, দলণ্ড ঝলর রক্তধোরো। 

সলঙ্গ সলঙ্গ পদোচতকদ , বিুক প্রব , বররমলদ মোলতোয়োরো॥ 

ঐ পলৈ বরর ধ্বিোধোরর, অনয বরর তোচর ধ্বিো  লয় আলগ্ িল । 

তল  তোর মির হলয় যোয় মৃত বররকোয়, তবু চপলছ নোচহ টল ॥ 

মদহ িোয় সুলের সঙ্গম, চিত্ত-চবহঙ্গম সঙ্গরত-সুধোর ধোর। 

মন িোয় হোচসর চহলিো , প্রোণ সদো ম ো  যোইলত দুঃলের পোর॥  

ছোচৈ চহম শশোঙ্কচ্ছটোয়, মকবো ব  িোয়, মধযোহ্নপতন-জ্বো ো। 

প্রোণ যোর িণ্ড চদবোকর, চেগ্ধ শশধর, মসও তবু  োলগ্ ভো ॥  

সুেতলর সবোই কোতর, মকবো মস পোমর দুঃলে যোর ভো বোসো? 

সুলে দুঃে, অমৃলত গ্র , কলি হ োহ , তবু নোচহ ছোলৈ আশো॥ 

রুদ্রমুলে সবোই ড্রোয়, মকহ নোচহ িোয় মৃতুযরূপো এল োলকশর।  

উষ্ধোর, রুচধর-উদ্গোর, ভরম তরবোর েসোইলয় মদয় বোঁশর॥ 

সতয তুচম মৃতযরূপো কো র, সুেবনমো র মতোমোর মোয়োর ছোয়ো। 

করোচ চন, কর মমভলচ্ছদ, মহোক মোয়োলভদ, সুেস্বপ্ন মদলহ দয়ো॥  

মুণ্ডমো ো পরোলয় মতোমোয়, ভলয় চফলর িোয়, নোম মদয় দয়োময়র।  

প্রোণ কোঁলপ, ভরম অট্টহোস, নগ্ চদক ্বোস, বল  মো দোনবিয়র॥ 

মুলে বল  মদচেলব মতোমোয়, আচসল  সময় মকোথো যোয় মকবো িোলন। 

মৃতুয তুচম, মরোগ্ মহোমোরর চবষকুি ভচর, চবতচরছ িলন িলন॥ 

  

মহ উিোদ, আপনো ভু োও, চফলর নোচহ িোও, পোলছ মদে ভয়ঙ্করো।  

দুে িোও, সুে হলব বল , ভচক্তপূিোছল  স্বোথভ-চসচদ্ধ মলন ভরো॥ 
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ছোগ্কি রুচধলরর ধোর, ভলয়র সিোর, মদলে মতোর চহয়ো কোঁলপ।  

কোপুরুষ! দয়োর আধোর! ধনয বযবহোর! মমভকথো বচ  কোলক? 

ভোঙ্গ বরণো—মপ্রমসুধোপোন, মহো আকষভণ—দূর কর নোররমোয়ো। 

আগুয়োন, চসধুলরোল  গ্োন, অশ্রুি পোন, প্রোণপণ, যোক্ কোয়ো॥  

িোলগ্ো বরর,  ুিোলয় স্বপন, চশয়লর শমন, ভয় চক মতোমোর সোলি? 

দুঃেভোর, এ ভব-ঈশ্বর, মচির তোহোর মপ্রতভূচম চিতোমোলঝ॥  

পূিো তোঁর সীংগ্রোম অপোর, সদো পরোিয় তোহো নো ড্রোক মতোমো। 

িূণভ মহোক স্বোথভ সোধ মোন, দয়দয় শ্মশোন, নোিুক তোহোলত শযোমো॥ 
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১১. গাই গীত শুনাস্ত স্তামায় 

গ্োই গ্রত শুনোলত মতোমোয়, 

ভো  মি নোচহ গ্চণ, 

নোচহ গ্চণ ম োকচনিো যশকথো। 

দোস মতোমো মদোঁহোকোর, 

সশচক্তক নচম তব পলদ। 

আছ তুচম চপলছ দোঁৈোইলয়, 

তোই চফলর মদচে তব হোচসমুে। 

  

চফলর চফলর গ্োই, কোলর নো ড্রোই, 

িিমৃতুয মমোর পদতল । 

দোস তব িনলম িনলম দয়োচনলধ! 

তব গ্চত নোচহ িোচন, 

মম গ্চত—তোহোও নো িোচন। 

মকবো িোয় িোচনবোলর? 

ভুচক্ত মুচক্ত ভচক্ত আচদ যত, 

িপ-তপ সোধন- ভিন,  

আজ্ঞো তব, চদলয়চছ তোৈোলয়; 

আলছ মোত্র িোনোিোচন-আশ, 

তোও প্রভু কর পোর। 

  

িেু মদলে অচে  িগ্ৎ, 

নো িোলহ মদচেলত আপনোয়, 

মকন বো মদচেলব? 

মদলে চনিরূপ মদচেল  পলরর মুে। 
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তুচম আঁচে মম, তব রূপ সবভ  লট। 

  

মছল লে ো কচর তব সলন, 

কভু মক্রোধ কচর মতোমো ’পলর, 

মযলত িোই দূলর প োইলয়; 

চশয়লর দোঁৈোলয় তুচম মরলত, 

চনবভোক আনন, ছ  ছ  আঁচে,  

  

িোহ মম মুেপোলন। 

অমচন ময চফচর, তব পোলয় ধচর, 

চকন্তু েমো নোচহ মোচগ্। 

তুচম নোচহ কর মরোষ। 

পুত্র তব, অনয মক সচহলব প্রগ্  ্ভতো? 

প্রভু তুচম, প্রোণসেো তুচম মমোর। 

কভু মদচে আচম তুচম, তুচম আচম। 

বোণর তুচম, বরণোপোচণ কলি মমোর, 

তরলঙ্গ মতোমোর মভলস যোয় নরনোরর। 

চসধুলরোল  তব হুহুঙ্কোর, 

িন্দ্রসূলযভ মতোমোচর বিন, 

মৃদুমি পবন—আ োপ, 

এ সক  সতয কথো। 

চকন্তু মোচন—অচত িূ  ভোব, 

তত্ত্বলজ্ঞর এ নলহ বোরতো। 

  

সূযভিন্দ্র ি গ্রহতোরো, 

মকোচট মকোচট মণ্ড রচনবোস 

ধূমলকতু চবিচ  আভোস, 
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সুচবস্তৃত অনন্ত্ আকোশ—মন মদলে। 

কোম মক্রোধ ম োভ মমোহ আচদ 

ভঙ্গ যথো তরঙ্গ- র োর 

চবদযো-অচবদযোর  র, 

িি িরো িরবন মরণ, 

সুে-দুঃে-দ্বন্দ্বভরো, 

মকন্দ্র যোর ‘অহমহচমচত’ ,  

ভূিদ্বয়—বোচহর অন্ত্র, 

আসমুদ্র আসূযভিন্দ্রমো, 

আতোরক অনন্ত্ আকোশ, 

মন বুচদ্ধ চিত্ত অহঙ্কোর, 

মদব যে মোনব দোনব, 

পশু পের কৃচম করটগ্ণ, 

অণুক দ্বযণুক িৈিরব— 

মসই সমলেলত্র অবচিত। 

িূ  অচত এ বোহয চবকোশ, 

মকশ যথো চশরঃপলর। 

  

মমরুতলট চহমোনরপবভত, 

মযোিন মযোিন মস চবস্তোর; 

অভ্রলভদর চনরভ্র আকোলশ 

শত উলি িূৈো তোর। 

ঝকমচক জ্বল  চহমচশ ো 

শত শত চবিচ -প্রকোশ! 

উত্তর অয়লন চববস্বোন্, 

একরভূত সহস্রচকরণ, 
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মকোচট বজ্রসম করধোরো 

িোল  যলব তোহোর উপর,  

  

শৃলঙ্গ শৃলঙ্গ মূচছভত ভোস্কর, 

গ্ল  িূৈো চশের গ্হ্বর, 

চবকট চননোলদ েলস পলৈ চগ্চরবর, 

স্বপ্নসম িল  ি  যোয় চমল । 

সবভ বৃচত্ত মলনর যেন 

একরভূত মতোমোর কৃপোয় 

মকোচট সূযভ অতরত প্রকোশ, 

চিৎসূযভ হয় মহ চবকোশ, 

গ্ল  যোয় রচব শশর তোরো, 

আকোশ পোতো  ত োত , 

এ ব্রহ্মোণ্ড মগ্োেদ-সমোন। 

বোহযভূচম অতরত গ্মন, 

শোন্ত্ ধোতু, মন আস্ফো ন নোচহ কলর, 

শ্লথ দয়দলয়র তরর যত, 

েুল  যোয় সক  বধন, 

মোয়োলমোহ হয় দূর, 

বোলি তথো অনোহত ধ্বচন—তব বোণরঃ 

—শুচন সসম্ভ্রলম, দোস তব প্রস্তুত সতত 

সোচধলত মতোমোর কোি।— 

  

‘আচম বতভমোন। 

অনন্ত্ ব্রহ্মোণ্ড গ্রোচস যলব 

প্র লয়র কোল  
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জ্ঞোন মজ্ঞয় জ্ঞোতো  য়, 

অ েণ অতকভয িগ্ৎ, 

নোচহ থোলক রচব শশর তোরো, 

মস মহোচনবভোণ, নোচহ কমভ করণ কোরণ, 

মহো অধকোর মফলর অধকোর-বুলক, 

আচম বতভমোন। 

‘আচম বতভমোন। 

প্র লয়র কোল  অনন্ত্ ব্রহ্মোণ্ড গ্রোচস যলব 

জ্ঞোন মজ্ঞয় জ্ঞোতো  য়, 

অ েণ অতকভয িগ্ৎ, 

নোচহ থোলক রচব শশর তোরো, 

মহো অধকোর মফলর অধকোর-বুলক, 

চত্রশূনয িগ্ৎ শোন্ত্ সবভগুণলভদ, 

একোকোর সূ্রূপ শুদ্ধ পরমোণুকোয়, 

আচম বতভমোন। 

  

‘আচম হই চবকোশ আবোর। 

মম শচক্ত প্রথম চবকোর, 

আচদ বোণর প্রণব ওঙ্কোর 

বোলি মহোশূনযপলথ, 

অনন্ত্ আকোশ মশোলন মহোনোদ-ধ্বচন, 

তযলি চনদ্রো কোরণমণ্ড র, 

পোয় নব প্রোণ অনন্ত্ অনন্ত্ পরমোণু; 

 ম্ফঝম্প আবতভ উচ্ছ্বোস 

িল  মকন্দ্র প্রচত—দূর অচত দূর হলত; 

মিতন-পবন মতোল  ঊচমভমো ো 
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মহোভূত-চসধু ’পলর; 

পরমোণু আবতভ চবকোশ, 

আস্ফো ন পতন উচ্ছ্বোস, 

মহোলবলগ্ ধোয় মস তরঙ্গরোচি। 

অনন্ত্ অনন্ত্ েণ্ড তোর 

উৎসোচরত প্রচত োত-বল , 

মছোলট শূনযপলথ েলগ্ো মণ্ড রূলপ 

ধোয় গ্রহ-তোরো, 

মফলর পৃথবর মনুষয-আবোস। 

  

‘আচম আচদ কচব, 

মম শচক্ত চবকোশ-রিনো 

িৈ িরব আচদ যত 

আচম কচর মে ো শচক্তরূপো মম মোয়ো সলন  

একো আচম হই বহু মদচেলত আপন রূপ। 

‘আচম আচদ কচব, 

মম শচক্ত চবকোশ-রিনো 

িৈ িরব আচদ যত। 

মম আজ্ঞোবল  

বলহ ঝঞ্ঝো পৃচথবর উপর, 

গ্লিভ মম  অশচন-চননোদ; 

মৃদুমি ম য়- পবন  

আলস যোয় চনঃশ্বোস-প্রশ্বোসরূলপ; 

িোল  শশর চহম করধোরো, 

তরু তো কলর আচ্ছোদন ধরোবপু; 

মতোল  মুে চশচশরমোচিভত 
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ফুল্ল ফু  রচব-পোলন।’  

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । িীরিাণী (কবিতা)।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 34 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

১২. সাগর-বস্ে 

নর োকোলশ ভোলস মম কু , 

মশ্বত কৃষ্ চবচবধ বরণ— 

তোলহ তোরতময তোরল যর 

পরত ভোনু মোচঙ্গলছ চবদোয়। 

রোগ্চ্ছটো ি দ মদেোয়। 

বলহ বোয়ু আপনোর মলন, 

প্রভঞ্জন কচরলছ গ্িন— 

েলণ গ্লৈ, ভোলঙ্গ আর েলণ— 

কতমত সতয অসিব— 

িৈ, িরব, বণভ, রূপ, ভোব। 

ঐ আলস তূ োরোচশ সম, 

পরেলণ মহর মহোনোগ্, 

মদে চসীংহ চবকোলশ চবক্রম, 

আর মদে প্রণচয়যুগ্ ; 

মশলষ সব আকোলশ চম োয়। 

নরলি চসধু গ্োয় নোনো তোন; 

মহরয়োন্ মস নলহ, ভোরত! 

অম্বুরোচশ চবেযোত মতোমোর; 

রূপরোগ্ হলয় ি ময় 

গ্োয় মহথো, নো কলর গ্িভন। 
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