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অনুলরোধ 
বিপবিরপ তো  পোতেো গঠন,  োঙো হে টুকটুক 
হ োনো রূপোয় ঝেমে হেখরে তোহো  মুখ। 

হ ই হমরয়বট িেে হমোর  বেরয় একখোন খোতো, 
বেরখো কবি ইহো  মোরঝ েখন খুবি েো তো। 

 
উত্তর  তোয় কইনু আবম, এই হে রূরপ  ত ী, 

হিরয় তুবম চেি পরে আহো মব  মব । 
হে পে বেরয় েোও হ  পরে পবেক জনো  িুরক, 
হেউ ভোবঙয়ো এধো  ওধো  হয় হে কতই  ুরখ। 
রূরপ  ডোবে চেি িরয়, িোবি  ভোাঁরজ ভোাঁরজ, 
কু ুম ফুরে  মোঠখোবন হে কতই  রঙ  োরজ। 

 
একটুখোবন েোাঁিোও হমরয়, অমন মুরখ  হোব , 
খোবনকটো তো  ধর   োবখ বেরয় কেো  ফোাঁব । 
চেি পরে িবিরয় কতই  রঙ   রঙ  ফুে, 
বকিুটো তো  েই হে এাঁরক বেরয় ভোষো  ভুে। 
রূপিোেী ওই অঙ্গখোবন, গয়নো িোবি  ভোাঁরজ, 
আয়নো খোনো  োমরন বনরয় হেখি কত  োরজ। 
 বতি কর  িে করনি!  িো  হেমন েোরগ, 
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হতোমো  কোরি েোরগ বক তো  হোজো  ভোরগ  ভোরগ? 
বনরজ  হভোরগই আর  নো েো, হকনিো েতন ভর , 
 োিধোরনরত  োখি তোহোয়  িো  আিোে কর ! 
রূপ হেরখ েো  ভোে েোরগ, রূপ হে শুধু তো , 
তো  হুেরয় উেেপোেে রূরপ  মবহমো । 
হকন তুবম কৃপণ এত! হতোমো  েোহো নয়, 

পর   ধরন হপোদ্দো ী বক হতোমো  হিোভো পোয়? 
 িই ত েোয়, বকিুই ভরি  য় নো বচ তর , 

িো    োরত  হিষ নো হরত রূরপ  প্রেীপ ঝর । 
বক কর  িো  োখরি তোর ? িোহু  িোাঁধনখোবন, 
এতই বিবেে, পোর নো হে  োখরত তোর  টোবন। 

 
শুধু কেো   ব ৎ- োগ , তোহো  বনতে জরে, 
রূরপ  কমে  য় হে ফুরট হমবে হোজো  েরে। 
কেো  খোাঁচোয় িন্দী হরত এই ভঙু্গ  ধ ো, 
কত কোে হে ক রি  োধন হরয় স্বয়ম্ব ো। 
হ ই কেোও বচ কোরে  হয় নো বচ বেন, 

হ বেন হতোমো  আ  আমোর ো  ইরিনোক বচন। 
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আগমনী 
আজ তুবম আব রি হে হমরয়, 

হ ই হডোিো পুকুর   পোনো পুকুর  , কেমীেতো  
জোে বেরয় হে ো পোবন- হ ই হ  পোবনরত হনরয়। 
মরন েবে হয় কেমী ফুরে  কতকটো  ঙ 

েইও অধর  হমরখ, 
হঠোরটরত মোবখও আ  একটুকু হোব  
েোে  োপেো  হফোটো ফুেগুবে হেরখ। 

 
েবে মরন হয় ব ক্ত ি রন একটু েোাঁবিও 
ও অঙ্গ হিরয় ঝব রি  জে হ োনো, 

হেোষ বনওনোক ডোহুরক  ডোরক হয় েবে বকিু 
হিোট হিোট গীবত হিোনো। 

হেোষ বেওনোক হহ েোজ-হিোভনো! িরে হতোমো  
েুগে কমে ফুে, 

ব ক্ত ি ন িো ন নো মোবন 
েবে উবক হেয় বনরমরষ কব য়ো ভুে; 
েবে আকোরি  হ োনো হ োনো হ োে 

হ খোরন িিোরয় পরি, 
তুবম খুি ভোে হমরয়! 
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হকোন অপ োধ  োবখও নো অন্তর । 
 বঙন ি ন আজ নো পব রে, 
পদ্ম পোতো   িুজ িোিীবট 
হতোমোর  মোনোয় ভোে। 

শ্রী অঙ্গ হরত তোব  ভোরজ ভোরজ হোব রি হখবেরি 
বিজেী েতো  আরেো। 

 োমরন হেবখরি ধোন হখতগুবে, 
অঙ্গ হইরত িিোইও বকিু হ োনো, 
ধোন িিোগুবে নোবচয়ো উবঠরি 

িোতোর   হেোরে হরয় চঞ্চে মনো। 
 

 োিধোরন তুবম চবেও কনিো! 
 োমরন  রয়রি মট শুবট  হখত; 
পোতোয় পোতোয়  োঙো িউগুবে 
ফুে হরয় ও ো হহর  কুবট কুবট 
স্বরে  হেোর  হকোন হ  িধু  

হপরয় হেন  রেত। 
 

এখরনো  োরত  বিবির   হফোটো শুকোয়বন কোর ো গোরয়, 
এখরনো  োরত  জবিত জবিমো েোবগয়ো  রয়রি েুইবট আাঁবখ  িোরয়। 

অবত  োিধোরন চবেও কনিো েুপোরয় হ োনো  
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নূপু  হেন নো িোরজ; 
এ মধু-স্বপন ভোবঙরে তোরে  

হকোেোয় েুকোরি হ  অপ োরধ  েোরজ! 
 

আর ো  োিধোন হইও কনিো! 
েবে হকউ ভুে ভর , 

হ  ফুরে  মোরঝ তুবমও একবট 
আ  হকোন হকহ েয় িো গননো কর । 

আর ো একটুকো এবগরয় হগরেই   রষ হখরত  পর , 
হতোমোর  আমো  েত ভোে েোরগ, 
হ  অনু োরগ  হেুে ি ন 

বিিোইয়ো আরি বেক বেগন্ত ভর । 
েরণক হ খোরন েোাঁিোও েবে িো 

হভোম  হভোম ী ফুে হরত ফুরে েুর , 
হে কেো হতোমোর  িবেিো  ভোষো খুাঁবজয়ো পোইনো, 

হ   ি হতোমোর  হিোনোইরি  ুর   ুর । 
 

মোরঝ মোরঝ হ েো উতে পিন ফুরে   ুিোর  েুরে, 
হহেোয় হ েোয় গিোরয় পবিরত 

বিবে হেরি  ুরখ তোরে  মোেো  চুরে। 
মরন হরি তি, মোঠখোবন হেন হহবেরি েুবেরি। 
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হেুে স্বপন ভর , 
 োিধোন হরয়ো,  ুগন্ধ িোরয় িবিরয় হেরয়ো নো 

আ  হকোন হেি পর । 
েবে মরন েয় হ ইখোন হরত 

বকিুটো হেুে মোবখও হতোমো  গোয়, 
 ো ো মোঠখোবন জীিন পোইরি 

হতোমো  অরঙ্গ জিোইয়ো আপনোয়। 
েুধোর  অেই  ব ষো  িন 

মোঝখোন বেরয়  রু িোাঁকো পেখোবন, 
হেোষ বনওনোক ফুরে ো হতোমো  

ধব রে আাঁচে টোবন। 
অবত  োিধোরন িোবিও আাঁচে, 

হেন তোহোরে   ুরকোমে েেগুবে; 
ভোবঙয়ো নো েোয়, বনঠু  হরয়োনো 
েবে িো তোহো  স্বরগোত্র িবে 
হতোমর  িো ভোরষ ভুবে। 

 
আর ো বকিু পে চবেরত পোইরি কু ুম ফুরে  হখত, 

হেুরে েোরেরত হমিোরমিী হেন 
মোরঠ  কবি  অবেবখত  রেত। 
েবে মরন েয় হ খোরন হহোিট 
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খোইও ইচ্ছো ভর , 
হতোমো  িোিীরত  ঙ বেরয় বনও, 
কু ুম ফুরে  হখতখোবন তুবম 

 ো োবট অরঙ্গ ধর । 
 

 োমরন হেবখরি আম কোাঁঠোরে  িোয়োয় িীতে 
কৃষোণী  হিোট িোবি, 

িোখোয় িোখোয় নোনো পোবখ হফর  
 ুনোম গোবহয়ো তোব । 

হ ইখোন বেরয় চবেরত েবে িো 
আমো  মরন  িো নো হইয়ো কুটুম পোবখ ো, 
হতোমোর  হহব য়ো কুটুম কটুম ডোরক, 

খোবনক েোবমও, তুবম ও এমন  ুন্দ  হমরয়! 
হকমরন এিোরি হ ই ভোেিো োটোরক। 
হচোখ হগে িবে হকোন পোবখ েবে 

হকাঁরে ওরঠ উভ োয়, 
হেোষ বনওনোক, আবমও েৃবি করি হো োরয়বি 

ও রূরপ  ধূপিোয়। 
হেবেন হতোমোর  হেবখবি কনিো! 

আন কোরনো রূপ পরি নো প োরণ আ , 
আমো  স্বগগ মত্তগি হিবিয়ো হতোমো  িোবেকো 
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কোবন্ত  হেন স্নোনরিরষ িোব ধো । 
আ ো বকিুেূ  চবেরে হহব রি 

জোঙেো ভব য়ো কনিো  োজোনী  ীমেতোগুবে 
হইয়ো নীেোম্ব ী, 

হতোমো  েোবগয়ো অরপেমোণ, 
েবে হকোনবেন অরঙ্গ েওি পব । 
হেখোরন কনিো, খরনক েোাঁবিও! 

বকিো রূপ মব  মব ! 
হেহ  োমধনু হরত বিিব রি 

উিবেত রুপ বিব । 
হ খোরন হয়ত হকোন হগাঁরয়ো কবি  োব ন্দো  ুর , 

কোবহনী  হকোন নোয়ীকো  রূপ বেরয়, 
হতোমো  নোমবট িোজোরয় িোজোরয় নেী তীর  তীর  

হফর  েবে তো  আপন িিেোর  বনরয়; 
বকিুটো তোহোর  বেও প্রশ্রয় 

ইচ্ছো হইরে তোহো  কোবহনী জোরে; 
বনরজর  জিোরয় িোাঁবচয়ো  বহও 

অনোগত হকোন েূ  ভবিষৎ কোরে। 
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উপহোর 
ফুেবেরয় হগরে হমরয়! 
এর   োবখি হকমন িরে, 
এর  মোেোয় পব রে জ্বোেো 
গরে িৃঙ্খে হরে হেোরে। 
এর  ধব রত িুাঁইরত কর  

এ হে, হভোর   বিবি  হফোাঁটো 
এ হে, খরনক জীিন ধর । 
এর , পোইয়ো কপোে হপোিো, 

কোাঁবেয়ো জনম েোয়, 
এর , আাঁবখ  জরে  ধোর  
খরনক িোাঁচোন েোয়। 
ফুে ত বেরে নো িোেো 

বেরে, সৃ্মবত  বি হ মোেো, 
বন োেো গহন  োরত 

িুরক েহন বিজেী জ্বোেো। 
* * * 

ফুে নোবহ বেরয় হমরয়, 
ফুে হকন নোবহ হরে, 
হমো  ভোেিো ো বেরয় 
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ফুটোতোম িতেরে। 
ফুে জোরনোক হহেো, 
জোরননো আপন প , 
হে েতটো তোর  চোয় 
হ  তো  হতমনত । 
ফুে বেরে তুবম হমরয় 

েবে ফুরে  নো বেরে ব বত, 
তরি িৃেোই িীনো  তোর  
িোবজরি  ু েো গীবত। 

তরি িৃেোই আকোরি হমেো 
েুবেরি হমরে  হভেো, 
তরি িৃেোই পটুয়ো হ েো 

কর  নোনো  রঙ েরয় হখেো। 
ফুে বেরয় হগরে িোেো 
এর   োবখি হকমন িরে 
এর  মোেোয় পব রে জ্বোেো 
গরে িৃঙ্খে হরয় হেোরে। 
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কচিতো 
তোহোর  কবহনু,  ুন্দ  হমরয়! হতোমোর  কবিতো কব , 
েবে বকিু বেবখ ভুরু িোাঁকোইয়ো  রি নো ত হেোষ ধব ।” 
হ  কবহে হমোর , “কবিতো বেবখয়ো হতোমো  হইরি নোম, 
হেরি হেরি তি হরি  ুখিোবত, আবম বকিো পোইেোম ?” 

স্তব্ধ হইয়ো িব য়ো  বহনু বক বেি জিোি আ , 
 ুখিোবত তর  হে হেরখ কবিতো, কবিতো হয় নো তো । 
হৃেরয়  ফুে আপবন হে হফোরট কেো  কবেকো ভব , 
ইচ্ছো কব রে পোব রন হফোটোরত অরনক হচিো কব । 
অরনক িিেো  অরনক  হো , অতে গভী  হরত, 
কবিতো  ফুে ভোব য়ো হে ওরঠ হৃেয়  োগ  হরোরত। 

 
তোর  কবহেোম, হতোমো  মোঝোর  এমন বকিু িো আরি, 
েোহো  ঝেরক আমো  বহয়ো  অনোহত  ু  িোরজ। 
তুবমই হয়ত পবিয়ো আমো  হগোপন গহন িরন, 
হৃেয়-িীণোয় িোজোইয়ো  ু  কেো  কু ুম  রন। 

আবম কব  শুধু হেখরক  কোজ, হে হেয় হৃেরয় নোিো, 
কবিতো ত তো  ; আ  হেিো হিোরন-কোর ো নয় এ ো িোিো। 

মোনি জীিরন  িরচরয় েত  ুন্দ তম কেো, 
কবিকো  তো ই গিন গবিয়ো বিেোইরি েেোতেো। 
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হ কেো শুবনয়ো েোভ হেোক োন বক জোবন হয় নো হয়, 
হকহ হকহ কর   ম কন্দ তোব  তর  বিবনময়। 
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লহলেনো 
নতুন নোবতনী,  ুচোরু হোব নী, মধু  ভোবষনী েেনো, 
হেুরে চুরনরত বমিোরত বকিুরত হয় নো তোহো  তুেনো। 
তোহো  নো োরত বক হেন ভোষোরত হভোম  গোবহরি গহনো, 
েুগে আাঁবখ  কোজে েীবে  নীর  বিজেী  নোহনো। 

হজোিো হ  ভুরুরত েুগে ধনুরত চোহনী-তী  হে হেোবজত, 
েোহো  উপর  হোবনরি হ হর  হইরি জীিরন িবষত। 
েুগে মোেীকো হগাঁরেরি িোবেকো হেন িো েুইবট িোহুরত, 
হহব  অধব মো-মুখ-চবিমো হয়রতো গ্রোব রি  োহুরত। 
চেরন িেরন িেরন হখেরন ঝেরক পেরক কবিতো, 
পোহোি গবেত নোহো  নোবচত েবেিো শুবনত বকিু তো। 

েবে হ  আকোরি েোাঁিোত  হোর  চোাঁে এর  েি নরখরত, 
েি গ্ররহ তো ো আরেোরক  ধো ো িিোত মরন   ুরখরত। 
উিুয়ো জোহোরজ চবিনো তোই হে গোরট  পয় ো ভোবঙয়ো, 
তোহোর  হেবখরত েোই হে চবকরত  ুেু  আকোরি উবিয়ো। 
হ  েোহো  গরে ও িহুেুগরে প োরি প্রণয় মোেীকো, 
বক তো   োজোর  েুব রি িোজোর  েইয়ো দ্রিি তোবেকো, 
হং গোবমনী টরে হে হমবেনী তোহো  পোরয়  আেোরত, 

হে হেরখ তোহোর  মর  হ  আহোর  তোহো  রুরপ  প্রভোরত। 
নোরমরত হহরেনো কেো হে হমরে নো িোখোবনরত তো  গীবত হহ, 
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কবি হীনমবত মোবন অখিোবত এখোরন বেবখনু ইবত হে। 
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