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সূচিপত্র  

অপরূপ সস দুরন্ত 

   
 

     ভাব-চবোসী অপরূপ সস দুরন্ত,  

     বাঁধন-িারা মন সদা তার উড়ন্ত! 

সস    ুরর সবড়ায় নীে আোরে। 

           িাঁরদর সারর্থ মুিচে িারস,   

     গুঞ্জরর সস মউ-মক্ষীর গুঞ্জরন, 

সস   ফুরের সারর্থ সফারে, ঝরর পরাগ িরয় অঙ্গরন। 

     তার    সিারের পেে সভাররর তারায় ঝরে, 

            ধুমরেতু তার ফুেঝুচর, সস উল্কা িরয় িরে।   

                  অপরূপ সস দুরন্ত,  

                  মন সদা তার উড়ন্ত। 
 

সস   প্রর্থম-রফাো সগাোপ-েুঁচড়র সরন–  

     চিঙুে িরয় ওরি োরে িিাৎ অোররণ। 

     ধরা তারর ধররত নারর  ররর প্রদীপ চদরয়, 

সস   চেচের িরয় োঁরদ, সেরে পাচের পােে চনরয়।   

         সস    ঝরড়র সারর্থ িারস   

         সস    সাগর-ররারত ভারস, 

সস   উদাস মরন বরস র্থারে েংো পরর্থর পারে   

            অপরূপ সস দুরন্ত,   

            মন সদা তার উড়ন্ত! 
 

সস   বৃচিধারার সারর্থ পরড় গরে,   

     অস্ত-রচবর আড়াে সেরন েুোয় গগন-তরে।   
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সূচিপত্র  

     দীপ্ত রচবর মুেুরর সস আপন োয়া সদরে, 

সস   পরর্থ সেরত োয় সেন চে মায়ার সমাি এঁরে।   

     ঝরা তারার চতর িারন সস চনশুত রারতর নরভ, 

      ুমন্তরর োচগরয় সস সদয় চবপুে বজ্র-ররব।   

          অপরূপ সস দুরন্ত,   

          মন সদা তার উড়ন্ত! 
 

সস   রচঙন প্রোপচত 

েভ ু ফুরের চদরে মচত 

          েভু   ভুরের চদরে গচত 

তার   রুচধর-ধারা নদীর সরারতর মরতা 

     সদরির েূরে বদ্ধ তবু মুক্ত অচবরত। 

     রূপরে বরে সচঙ্গনী সস, সপ্রমরে বরে চপ্রয়া, 

     রূপ  ুমারে ঊরব্ ওরি আত্মারত সপ্রম চনয়া।  

           অপরূপ সস দুরন্ত,   

           মন সদা তার উড়ন্ত। 

   

     মরণরে সস ভয় েরর না, জ্ঞানীর সভায় ভয়,–   

     ভারবর সারর্থ ভাব েরর সস অভাব েরর েয়। 

তার  তরে িাচস সরে ভারব মুগ্ধ সবার মন, 

     মন ভরর না জ্ঞানীর, েরর অর্্থ অরেষণ। 

     সিাে আরে োর, তারই সিারের পাতা চেরপ ধরর,   

     িাচতোোয় োয় না, োয় ফুে সফারে সে- রর। 

           তার   পরর্থর পচর্থে সাচর্থ, 

           তার   বনু্ধ নীরব রাচত,   

     েযাচতর োতায় িায় না িাঁদা, িাঁরদর সারর্থ সেরে, 
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সস   ের্থা েরি, মুক্ত-পাো পাচের সদো সপরে।   

           অপরূপ সস দুরন্ত,   

           মন সদা তার উড়ন্ত! 

   

তারর   জ্ঞান-চবোসী ডারে না, তায় গাঁরয়র িাচষ ডারে,  

      তৃষার েরের পাত্র-সম েচড়রয় ধরর তারে।   

      সস    রয় না আরিােরন, 

সের্থা   আনি িয় আরিাচেত োয় সস সগাপন বরন। 

 সস    িাঁরদর আরো, বষ্া-রমর র েে, 

      আপনার েুচেরত ঝরর আপচন সস িঞ্চে। 

 সস   িায় না ফুরের মাো, সস ফুরের মধু িায়,   

           সস     িায় না তািার নাম,   

     দান চদরয় সস পাচেরয় সবড়ায়   

             িায় না তািার দাম।   

         অপরূপ সস দুরন্ত,   

         মন সদা তার উড়ন্ত! 

  

     সেউ েচদ তায় ভারো বরে, আরোর বুরে িয় সস েয়,   

     বরে, ‘ওরগা সুির সমার, সতামায় বরে, আমায় নয়!’   

     েি তািার স্বচ্ছি, দ্বন্দ্ব মারঝ রয় না সস,   

     সে বরড়া তাঁর সুনাম চনরয় কু্ষদ্র ের্থা েয় না সস। 

তার   মি সোনার নাইরো সময়,   

      ররসর সারর্থ চনতয প্রেয়, 

তারর   চনিা চদরে িিন সদয়   

      সস    নিন-োদুের,   

      সুির সস, তাই সদরে না োিাররও সস অসুির। 
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তারর   সোভ সদচেরয় োয় না ধরা,   

                 আপনারে সে চদরত িায়–    

           সপ্রম-চভকু্ষ দুরন্ত সস েুচেরয় পরড় তািার পায়।   

           পূরণ্র সস প্রচতচ্ছায়া, অপরূপ সস দুরন্ত,   

           মন োঁরদ সমার তারই তরর, মন সদা োর উড়ন্ত! 
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আঁধারর 

 

অমাচনোয় আরস আঁধার সতপান্তররর মারি; 

স্তব্ধ ভরয় পচর্থে ভারব,– সেমরন রাত োরে! 

ওই সে ডারে হুরতাম-রপঁিা, বাতাস েরর োঁ োঁ! 

সমর  ঢাো অচিন মুেুে; সোর্থায় সর োর বাসা? 

গা েুঁরয় োয় োচেরয় েীরত েূনয পরর্থর েু েু–  

আঁধার স ারর েীবন-রেোর নূতন পাো রুেু। 
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আগা মুরচগ সে সে ভাগা 

[সুর : ‘এেদা তুচম চপ্ররয় আমারই এ তরুমূরে’ ]  

 

এেদা     তুচম আগা      সদৌরড় সে ভাগা      মুরচগ সেরে। 

সতামারর   সফেনু চিরন     ওই আনরন    েমোরো িাপ দাচড় সদরে॥ 

োরো োম    োচচ্ছরে সে    সসইচদন সসই    গারে িরড় 

োরো োম    মরন েরর     সফেরে সেরয়    সভামরা ধরর। 

‘িঁু েররা      আওর িাঁ েররা সোরড় গা সনই, 

সব েুে       োো োো    ো োরয় গা’ – বেরে সিঁরে॥ 

ভুরো আর     সেচম চেচম    সিরন সে ওই ঝাঁেড় িুরে, 

সতামারর       সদেরে পরর   তারস্বরর আরস সতরড় েযােুড় তুরে। 

   

ও-পাড়ার      িীরু সতামায়      সদরেই পাোয়    পগার-পারর, 

‘রুচপয়া        সে আও,’ বরে   ধররে তািার     োগেোরর। 

সদচেয়াই       মেরু চময়াঁর       মুরচগ েুোয়     সঝারপর আরড়, 

তাই চে        সেরেরমরয়       মুরচগ-রিারা      বরে ডারে॥ 
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উচিয়ারে ঝড় 

 

উচিয়ারে ঝড়, েড় েড় েড় ঈোরন নাোড়া বাচেরে তার, 

ওরর ভীরু, ওি, এেনই েুচেরব ধমরে তািার রুদ্ধ দ্বার! 

েৃষ্ণ সমর র চনোন তািার সদারে পচিম-রতাররণ ওই, 

ভ্রুেুচে- ভরঙ্গ সোচে তররঙ্গ নারি নদনদী তার্থই র্থই। 

তরবাচর তার িাচনরে চঝচেে সচপ্ে চবদুযরেোয়, 

িাচনরব আ াত সতার স্বরের চেেমিরের দররায়াোয় ;  

োঁচদরব পূব্ পুবাচে িাওয়ায়, সফাোরব েদম েুঁই েুসুম ;  

বৃচিধারায় ঝচররব অশ্রু,  নারে প্রেয় ররব চনঝুম? 

 

সে সদরে সূে্ সডারব – সসই সদরে িইে নবীন সূরে্াদয়, 

উদয়-অিরে েেমে েরর অস্ত-রচবর আঁধার ভয়! 

েুগ েুগ ধচর, তপসযা চদরয় েররচে মচিরর মিামিান, 

ফুোরয়চে ফুে েচষ্য়া মরু, ধূচের ঊরব্ সগরয়চে গান।  

আচে সসই ফুরে-ফসে-রমোয় অচধোর নাই আমারদরই, 

আমারদর ধযান-সুির ধরা আমারদর নয় আচে সিচর! 

গীত-রেরষ নীরড় চফচরবার সবো সিচর নীরড় বাসা বাঁরধ েেনু, 

মাংস-রোেুপ চফচররতরে বযাধ স্করন্ধ রক্ত-ধনুগ্ুণ! 

নীরড় চফচরবার পর্থ নাই সতার, চনরে চনষাদ, ঊরব্ বাে,  

সতার সস অতীত মচিমা আচেরে সতারর সব সিরয় িাচনরে োে! 

 

উচিয়ারে ঝড় – ঝড় উচিয়ারে প্রেয়-ররণর আমন্ত্রণ, 

‘আদাওচত’র এ দাওরত সে োচব মৃতুযরত প্রাণ েচরয়া পণ? 

ঝরড় ো উচড়রব, পুচড়রব আগুরন, উড়ুে পুড়ুে সস সম্বে, 

মৃতুয সেোরন ধ্রুব সতার সসর্থা মৃতুযরর সিরস বচরচব িে!  
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অপচরমাণ এ েীবরন েচরচব েীচবরতর মরতা বযয় েচদ,  

ঊরব্ র্থােুে ঝরড়র আচেস, িররণ মরণ-অম্বুচধ! 

 

চবধাতার দান এই পচবত্র সদরির েচরচব অসম্মান? 

েেুন-চেবার োদয িইচব, চফরারয় চদচব না সোদার দান? 

এ-েীবন ফুে-অঞ্জচে সম নেরানা চদচব মৃতুযরর, –  

েীচবরতর মরতা ভুচঞ্জ েীবন বযয় েরর ো তা প্রাণ পুরর! 

িররণ দরেচে চবপুো পৃর্থবী সোচে গ্রি তারা ধচর চেরর,  

সমারদর তীর্্থ োচগ রচব েেী চনচেচদন আরস চফরর চফরর।  

চনিঃসীম নভ েত্র ধচরয়া, বিনা-গান গারি চবিগ, 

বষ্ায় ঝরর রিমত-পাচন-প্রতীক্ষমাণ সাত স্বরগ। 

অপচরমাণ এ দারনরর সেমরন েচরচব, সর ভীরু অস্বীোর? 

মৃতুযর মারফরত সোধ চদব চবচধর এ মিাদারনর ধার। 

সরাগ-পাণু্ডর সদি নয় – চদব সুির তনু সোরবাচন, 

সরাগ ও েরারর চদব না এ সদি, েীবন-ফুরের ফুেদাচন। 

তাো এ স্বাস্থ্য সুির সদি মৃতুযরর চদচব অ ্যদান,  

অচতচর্থরর চদচব েীরে-োওয়া ফুে? েতা চেঁরড় তাো েুসুম আন!  

 

আচসয়ারে ঝড়,  ররর চভতর তাচেম েচরয়া অচতরর্থ ডাে, 

বনু্ধর পরর্থ এরসরে বনু্ধ, িাচসয়া দরস্ত দস্ত রাে। 

সেৌবন-মদ পূণ্ েচরয়া েীবরনর মৃৎপাত্র ভর, 

তাই চনরয় সব সবহঁুে িইয়া ঝঞ্ঝার সারর্থ পাঞ্জা ধর। 

 

ঝঞ্ঝার সবগ রুচধরত নাচররব পড়-পড় ওই গৃি সর সতার, 

েুঁচে ধরর তার সেন বৃর্থা আর র্থাচেস বচসয়া, ভাঙ এ সদার! 

রচবর িুচে চনচভয়া চগয়ারে, ধূম্রায়মান নীে গগন, 

ঝঞ্ঝা এরসরে ঝাপচেয়া পাো, সধরয় আয় তুই ক্ষীণ পবন! 
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ের্্থযভাষা 

 

ের্্থযভাষা েইরত নাচর শুদ্্ধ ের্থা চভন্ন। 

সনড়ায় আচম চনে বচে (োরণ) সেঁড়ায় বচে চেন্ন॥ 

সগাঁসাইরে েই সগাস্বামী, তাই মোইরে সমাস্ব্ামী।  

বানরে বচে বনযা, আর োনরে েনযা েই আচম॥  

িাষায় আচম িশ ে বচে, আোয় বচে অশ্ব। 

সোেরে বচে সোষ্ঠ, আর নাসায় বচে নসয॥ 

েোরর েই চেষয আচম, ভাষারর েই ভীষ্ম। 

চপচসরর েই চপিে আর মাচসরর মাচিষয॥  

পুেুররে েই প্রুষ্কচরণী, েুেুররে েই কু্রক্কু। 

বদনরে েই বদনা, আর গাড়ুরে গুড়ুক্কু॥  

িাঁড়ােরে েই িণ্ডাে, তাই আড়ােরে অণ্ডাে। 

োোরর েই েোো, আর োোয় বচে েঙ্কাে॥ 

শ্বশুররে েই শ্মশ্রু, আর দাদারে েই দদ্রু। 

বামারর েই বম্বু, আর োদারর েই েদ্রু॥ 

আরও অরনে বাত্রা োচন, বুঝরে ভায়া চমনু্ট। 

সভরবে সব চেরে সনরব, বেচেরন আর চেন্তু॥  
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গান 

 

আমার চবফে পূোঞ্জচে 

    অশ্রু-ররারত োয় সে সভরস। 

সতামার আরাচধোর পূো 

    সি চবরিী, েও সি এরস। 

সোঁরে সতামায় িন্দ্র তপন, 

পূরে সতামায় চবশ্বভুবন, 

আমার সে নার্থ ক্ষচণে েীবন 

    চমেরব চে সাধ ভারোরবরস॥ 

না-রদো সমার বনু্ধ ওরগা, 

    সোর্থায় বাঁচে বাোও এো, 

প্রাণ সবারঝ তা অনুভরব 

    নয়ন সেন পায় না সদো! 

   

চসনু্ধ সেমন চবপুে োরন  

তচেনীরর সেরন আরন, 

সতমচন েরর সতামার পারন  

    আমায় ডারো চনরুরেরে॥ 
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স াষণা 

 

িারত িাত চদরয় আরগ িরো, িারত 

                  নাই র্থাে িাচতয়ার! 

েমারয়ত িও, আপচন আচসরব 

                  েচক্ত েুেচফোর॥ 

 

আরনা   আচের সেৌে্, সিারসরনর তযাগ, 

       ওমররর মরতা েম্ানুরাগ, 

       োরেরদর মরতা সব অসাময   

             সভরঙ েররা এোোর॥ 

   

ইসোরম নাই সোরো বরড়া আর 

           আেরাফ আতরাফ; 

এই সভদ-জ্ঞান চনষ্ঠুর িারত 

           েররা চমসমার সাফ! 
 

       িাের সৃচেরত িােচর েচররত 

       ইসোম আরস নাই পৃচর্থবীরত; 

       মচররব কু্ষধায় সেি চনরন্ন, 

       োররা  রর ররব অরঢে অন্ন, 

       এ-েুেুম সরিচনরো ইসোম –  

              সচিরব না আেও আর॥ 
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বন্ধন 

 

অনন্তোে এ-অনন্তরোরে 

            মন-রভাোরনারর তার েুঁরে চফরর মন। 

দচক্ষণা-বায় িায় ফুে-রোররে ; 

             পাচে িায় োেী, েতা-পাতা-র রা বন। 

        চবরশ্বর োমনা এ – এে িরব দুই ; 

        নূতরন নূতনতর সদচেরব চনতুই॥ 

সতামারর গাওয়াত গান োর চবরি  

             এচড়রয় িোর েরে োচিয়াে োয়, 

এে সসই সুদূররর মচদর-রমাি 

              এে সসই বন্ধন েড়ারত গোয়। 

        মাো সে পচররত োরন, েরে তািার 

        িয় না গোর ফাঁচস িারু-ফুেিার॥ 

েেময়, নদী তবু নরি েোেয়, 

        েূরে েূরে বন্ধন তবু গারি গান ; 

বুরে তরচণর সবাঝা চেেু সেন নয়–  

              চসনু্ধর সন্ধানী িঞ্চে-প্রাণ। 

        দুই পারে র্থাে তব বন্ধন-পাে, 

        সমুরে োচগয়া র্থাে সাগর-চবোস॥ 

চবররির িোিচে ররি তারা নীড়, 

              প্রারত সোরন চনম্ে চবমারনর ডাে ; 

সসই ডারে সভারে নীড়, সভারে নদীতীর, 

              সন্ধযায় গারি : ‘এই বন্ধন র্থাে’ !  

        আোরের তারা র্থাে েল্পরোরে, 

        মাচের প্রদীপ র্থাে োগর-রিারে॥ 



ঝড় 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
4

 

সূচিপত্র  

সাোম অস্ত-‘রচব’  

 

োবয-গীচতর সেষ্ঠ রিা, দ্রিা, ঋচষ ও ধযানী 

মিােচব রচব অস্ত চগয়ারে! বীণা, সবণুো ও বাণী 

নীরব িইে। ধূচের ধরচণ োচন না সস েত চদন 

রস-েমুনার পরে পারব না। প্রেৃচত বাণীিীন 

সমৌন চবষারদ োঁচদরব ভুবরন ভবরন ও বরন এো ;  

সরোয় সরোয় রূপ চদরব আর োিার েি-রেো? 

অপ্রােৃত মদরন মাধবী িাঁরদর সেযাৎস্না চদয়া  

রূপাচয়ত রসাচয়ত েচররব সে সেেনী, তুচেো চনয়া? 

 

বযাস, বাল্মীচে, োচেদাস, খেয়াম, িাচফে ও রুচম  

আররবর ইমরুে-োরয়স সে চেরে এে সারর্থ তুচম! 

সেে সদরের সেে োরের সেে েচবরর ভাচঙ 

তাঁিারদর রূরপ ররস রাঙাইয়া, বুচঝ েত েুগ োচগ  

সতামারর রচিে রচসে চবধাতা, অপরূপ সস চবোস, 

তব রূরপ গুরণ চেে সে পরম সুিররর আভাস! 

 

এে সস রচবর আরোরে চতচমর-ভীত এ ভারতবাসী 

ভুরেচেে পরাধীনতা-পীড়ন দুিঃে-দদনযরাচে। 

সেন ঊরব্র বরাভয় তুচম আোর রিমত, 

চনতয চদয়াে মৃত এ োচতরর অমৃত েরবত। 

সেে সদরের সেে োচতর সেে সোরের তুচম 

অ ্য আচনয়া ধনয েচররে ভারত-বঙ্গভুচম॥ 

 

সতামার মরুরত সতামার আরোরে োয়া-তরু ফুে-েতা 
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েচিয়া চির-চস্নগ্ধ েচরয়া সররেচেে েত বযর্থা। 

অন্তরর আর পাই না সে আরো মানস-গগন-েচব, 

বাচিররর রচব সিচরয়া োরগ সে অন্তরর তব েচব।  

সগাোপ ঝরররে, সগাোচব আতর োঁচদয়া চফচররে, িায়! 

আতরর োতর েরর আরও প্রাণ ফরেরর সদচেরত িায়। 

ফুরের, পাচের, িাঁদ-সুরুরের নাচিরো সেমন োচত, 

সেরে তারদরর ভারোবারস, চেে সতমচন সতামার েযাচত। 

রস-রোে িরত রস সদয় োরা বৃচিধারার প্রায় 

তারদর নাচিরো ধম্ ও োচত, সেরের  রর োয়।  

অবাচরত দ্বার রস-চেল্পীর, সিরররমও অনায়ারস 

োয় তার সুর েচবতা ও েচব আনরি অবোরে। 

 

চেে সে সতামার অবাচরত দ্বার সেে োচতর সগরি, 

সতামারর ভাচবত আোরের িাঁদ, িাচিত গভীর সস্নরি! 

ফুে িারাইয়া আঁিরে রুমারে সতামার সুরচভ মারে  

বরক্ষ নয়রন বুোরয় আতর, সেঁরদ ঝরাফুে ডারে। 

 

আপন েীবন চনঙাচড় সে েন তৃষাতুর েনগরণ  

সদয় সপ্রম-রস, অভয়-েচক্ত বচস দূর চনে্রন, 

মানুষ তািারই তরর োঁরদ, োঁরদ তারই তরর আোহ্,  

সবরিশ ত িরত সফররেতা েরি তািাররই বাদোি! 

 

েত রূরপ ররঙ েীো-চনরেতন আোর দুচনয়ারে 

রাঙায় োিারা, আোর েৃপা সদা তাঁরর চ রর র্থারে।  

তুচম সেন সসই সোদার রিম এরসচেরে রূপ ধরর, 

আররের োয়া সদোইয়া চেরে রূরপর আরচে ভরর। 
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োোম ঝরররে সতামার েেরম, সাোম েইয়া োও! 

ঊরব্ র্থাচে এ পাষাণ োচতরর ররস গোইয়া দাও॥  
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চিচি গান 

 

॥ ১॥  

 

          আে বন-উপবন-রম 

          িঞ্চে সমরর মন-রম 

সমািন মুরেীধারী েুঞ্জ েুঞ্জ চফরর েযাম। 

     সুরনা সমািন নূপুর গঁুেত িযায়, 

          বারে মুরেী সবারে রাধা নাম॥ 

               েুঞ্জ েঞু্জ চফরর েযাম॥ 

সবারে বাঁেচর আও েযাম-চপয়াচর–  

          ঢুঁড়ত িযায় েযাম-চবিারী, 

          বনবাো সব িঞ্চে 

          ওড়াওরয় অঞ্চে 

সোরয়ে সেী গাওরয় সার্থ গুণধাম॥  

          েুঞ্জ েঞু্জ চফরর েযাম॥ 

   

     ফুেেচে সভারে  ুং ে সোরে 

চপয়াচে চমেনচে সপ্রমচে সবাচে সবারে, 

          পবন চপয়া সেরে সুির সসৌরভ 

          িাঁসত েমুনা সেী চদবস-োম॥ 

               েুঞ্জ েঞু্জ চফরর েযাম॥ 

   

॥ ২॥  

সেেত বায়ু ফুে-বনরম আও প্রাণ-চপয়া। 

আও মনরম সপ্রম-সাচর্থ আে রেচন 
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             গাও প্রাণ-চপ্রয়া॥ 

     মন-বনরম সপ্রম চমচে 

     সভােত িযায় ফুে-েচে, 

     সবােত িযায় চপয়া চপয়া। 

             বারে মুরচেয়া॥ 

   

মচিররম রােত িযায় চপয়া তব মুরচত, 

সপ্রম-পূো সেও চপয়া, আও সপ্রম-সাচর্থ, 

        িাঁদ িারস তারা সারর্থ 

        আও চপয়া সপ্রম-রারর্থ, 

সুির িযায় সপ্রম-রাচত, আও সমািচনয়া। 

        আও প্রাণ-চপয়া॥ 

 

॥ ৩॥  

িক্র সুদে্ন সোড়রে সমািন 

       তুম বযরন বনওয়াচর। 

চেন চেরয় িযায় গদা পদম সব 

       চমে েররে ব্রেনারী॥ 

িার ভুো আব সদা বানারয়, 

সোড়রে খবেুে চব্রে-রম আরয়, 

রাস রিারয় চব্রে-রে সমািন 

      বযন গরয় মুরেীধারী॥ 

   

সতযভামা-রো সোড়রে আরয়, 

রাধা-পযাচর সার্থ-রম োরয়, 

খবতরচণ-রো সোড়রে বযন গরয় 

      েমুনারে তেিারী॥ 
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॥ ৪॥  

তুম সপ্রমরে  নেযাম 

           মযায় সপ্রম চে েযাম পযাচর। 

সপ্রম ো গান তুমিরর দান  

           মযায় হঁু সপ্রম-চভোচর॥ 

     হৃদয় চবিরম েমুনা-তীর 

     তুমিচর মুরেী বারে ধীর, 

     নয়ন-নীর েী বিত েমুনা 

           সপ্রমরে মারতায়াচর॥ 

েুগ েুগ সিারয় তুমিচর েীো সমরর হৃদয়-বনরম। 

তুমিরর সমািন মচির চপয়া সমািত সমরর মনরম। 

   

     সপ্রম-নদী-নীর চনত বচি োয়, 

     তুমিরর িরণ সো োঁহু না পায়, 

     সরারয় েযাম-পযাচর সারর্থ ব্রেনারী 

           আও মুরেীধারী॥ 

   

॥ ৫॥  

ঝুেন ঝুোরয় ঝাউ ঝে সঝারর, 

      সদরো সেী িম্পা েিরে। 

বাদরা গররে দাচমনী দমরে॥  

   

আও ব্রে-চে েুঙাচর ওরে নীে োচড়, 

নীে েমে-েচেরে পিরন ঝুমরে॥ 

িাররর ধান চে েও সম সিা বাচে, 

      ওড়চন রাঙাও েতরচঙ্গ আচে, 
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      ঝুো ঝুরো ডাচে ডাচে, 

আও সপ্রম-েুঙাচর মন ভাও, 

পযারর পযারর সুর-রম োওচন সুনাও! 

   

চরমচঝম চরমচঝম পড়ত সোয়ারর, 

সুন চপয়া চপয়া েরি মুরেী পুোরর, 

      ওচি সবাচে-রস চিরদয় েেরে॥ 

 

॥ ৬॥  

ঝুরে েদমরে ডাররে ঝুেনা সম চেরোরী চেরোর। 

সদরে সদাউ এে এে-রে মুেরো িন্দ্রমা-িরোর–  

েযায়সা িন্দ্রমা িরোর সিারে সপ্রম-রনো চবরভার॥ 

   

     সম -মৃদং বারে ওচি ঝুেনারে েি্-রম, 

     চরমচঝম বাদর বররষ আনি্-রম, 

     সদেরন েুগে েীমুে-িি-রো 

           গগন স চর আরয়  ন ো-র ার॥ 

   

     নব নীর বরষরণ সো িাতেী িায়, 

     ওয়রস সগাপী  নেযাম সদে তৃষ্ণা চমোয়; 

     সব সদবরদবী বিনা-গীত গায়–  

           ঝরর বরষা-রম চত্রভুবন-চে আনিাশ্রু-রোর॥ 

   

॥ ৭॥  

সপ্রমনগর-ো চিোনা ের-রে 

     সপ্রমনগর-ো চিোনা। 

সোড় োচররয় সদা-চদন-ো  র 
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     ওচি রাি-রম োনা॥ 

দুচনয়া দওেত িযায় সব মায়া, 

সুে-দুে িযায় সদা েগৎ ো োয়া, 

     দুে-রো তু গরে োগা সে–  

        আরগ না পসতানা॥ 

   

আচত িযায় েব রাত আঁধাচর–  

সোড় তুম মায়া বন্ধন ভাচর, 

সপ্রম-নগর চে ের খতয়াচর 

       আয়া িযায় পররায়ানা॥ 

   

॥ ৮॥  

সসাওত েগত আঁিু োন রািত প্রভু 

       মন-রম তুমিারর ধযান। 

রাত-আঁরধচর-রস িাঁদ সমান প্রভু 

       উজ্জ্বে ের সমরা প্রাণ॥ 

   

এে সুর সবারে চঝওর সারর রাত–  

এযায়রস চি েপ তুহু সতরা নাম, সি নার্থ! 

রুম রুম সম রম ররিা সমরর 

       এে তুমিারা গান॥ 

গচয় বনু্ধ েুেুম স্বেন–  

তযে চদনু মযায় তুমিারর োরণ, 

তুম সিা সমরর প্রাণ-আধারণ–  

       দাসী তুমিাচর জ্ঞান॥ 

 


