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অনুররোধ 
তুগে গক আেো   োরন  সুর   

পূবোল্ী বোতোস হরব, 
তুগে গক আেো  েরন  বরন  

বোাঁশীগি হইেো  রব! 
 োঙো অধর    োেধনুগির , 

ছড়োরব গক তুগে গেো  গেঘ-নীরড়, 
আগে গক গতোেো  কগব হব  োণী, 

তুগে গক কগবতো হরব; 
তুগে গক আেো  েরন  বরন  

বোাঁশীগি হইেো  রব! 
 

তুগে গক আেো  েোল্ো  ফুরল্  
গফগ রব  ন্ধ বরে, 

হোগসরব গক তুগে গেো  কপোরল্  
চন্দন গফোাঁিো হরে! 

তুগে গক আেো  নীল্োকোশ পর , 
ফুিোরব কুসুে সো ো োত ভর , 
সোাঁঝ-সকোরল্   োঙো গেঘ ধর  

অরে জড়োরে ল্রব; 
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তুগে গক আেো  েরন  বরন  
বোাঁশীগি হইেো  রব! 
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কল্যোণী 
গশোন, গশোন গেরে, কো  ঘ  তু গ জড়োরেছ গজোছনোে, 
 োঙো অনু ো  ছড়োরেছ তুগে কো  গেরহগি  ছোে! 
কো  আগঙনো  ধূগল্  োঙো হল্ চুগে ওই পিতল্, 
কোর  গিরল্ তুগে সুশীতল্ ছোেো প্রসোগ েো অঞ্চল্! 

 
তুগে আকোরশ  চোাঁি হরেগছরল্, কোহো  ফুরল্  শর , 
গবদ্ধ হইেো গহ নভচোগ নী গনরেছ েোগি  ঘর ! 

গকোন্ গস তেোল্ গেরঘ  েোেোে ওর ো গবিুযৎল্তো! 
ভুগল্রল্ আগজরক গব োেগবহীন  গত  চঞ্চল্তো। 

 
গচ  সুিূগ কো! কহ কহ তুগে, কোহো  বোাঁশী  সুর  
গ্রহতো কো  অনোহত বোণী আগনেোছ গিহপুর । 
গস গক জোগনেোরছ যু োন্তপোর  েহোেন্থ  গশরে, 
নীল্োমু্বগি  ত ে পর  ল্ক্ষ্মী িোাঁড়োল্ এরস! 

গস গক জোগনেোরছ, েোনস-সর    োঙো ে োল্ী  বোে, 
সন্ধযো-সকোল্ এক গিহ ধগ  িোাঁড়োরেরছ গন োল্োে! 

 
ওর ো কল্যোণী! কহ কহ গেোর , গস গক জোগনেোরছ হোে! 

ও ইন্দ্রধনু তনুখোগন তব জড়োরত শযোেল্  োে, 
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তপসযো- ত জল্-ভ ো গেঘ   রন   রন গঘোর , 
কোেনো-যরে গল্গল্হো বগি েহোগবিুযরত গপোরড়! 

গস গক জোগনেোরছ, বোণী  ভ্রে ী ও অধ  ফুল্ হরত 
উগড়েো আগসেো গহেোর  গয গবরড় গচ জনরে  ক্ষরত! 
গস গক গশগখেোরছ, বোসক শেরন ওই তনুিীপ জ্বোগল্ 
পতে সে প্রগত পরল্ পরল্ আপনোর  গিরত ঢোগল্! 
ও অধ  ভ ো ল্োল্ গপেোল্ো  দ্রোক্ষো রস  তর , 
জোেনোেোরজ  গবগচেোরছ পোগি সু ো-গবরেতো ঘর ! 
গস গক জগপেোরে ওই নোে তব তবসী-েোল্ো  সরন, 

গস গক ও নোরে  গকো োন গল্গখেো পগড়েোরছ েরন েরন! 
 

ওর ো কল্যোণী! কহ কহ তুগে গকবো ি রবশ, 
গতোেো  ল্োগ েো েন-গেোেবোগত পুড়োরে কগ ল্ গশে! 
কত বড় তো  প্রসোগ ত বুক, আকোরশ গয নোগহ ধর , 

গসই গবিুযৎ গবির  আগন লু্কোল্ বুরক  ঘর ! 
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গিৌরী চিচরর গমরে 
গহেোল্ে হরত আগসরল্ নোগেেো তুেো  বসন তযোগজ, 
গহরে  স্বপন অরে েোগখেো সোাঁরঝ  বসরন সোগজ। 
গহ গ গ  িুগহতো গতোেো  নেরন অল্কো  গেঘগুগল্, 
প্রগত সন্ধযোে প োইেো গযত েোেো-কোজরল্  তুগল্। 
তুগহন তুেোর  অে েোগজরত িুগ্ধধবল্ কোে, 

 গব  গক ণ গপছগল্ গপছগল্ লু্িোত গহেোনী বোে! 
 োঙো েোগি পরর্ চগল্রত চগল্রত পর্ গযন েেতোে, 
আল্তো গ কোে  গঙন হইেো জড়োইত িুগি পোে। 
অল্রক গতোেো  পোহোড়ী পবন ফুরল্  গিউল্ লু্গি, 
 রন্ধ  বোসো  চনো কগ ত সো ো  োত ছুগি ছুগি। 

 
 গহন গুহো  কুহর  কুহর  কল্করলোরল্ ঘুগ , 
ঝ ণো গতোেো  চ ণ গবছোত েগণ-েোগনরক  নুগড়! 

পোেোরণ  ভোেো শুগনরত গয তুগে ঝ ণোে পোগত কোন, 
শুগনরত শুগনরত গকোন অজোনোে গভরস গযত তব প্রোণ! 
ঝ ণো  গরোরত ভোগসেো আগসত অল্স গসোনো  ঘুে, 
গতোেো  েোেোবী নেরন গবছোত িূ  স্বপরন  চুে। 
গশগর্ল্ গিহগি এল্োইেো গিেো ঘন তুেোর    োে, 

ঘুেোরে ঘুেোরে ঘুরের  গয ঘুে পোড়োইরত গন োল্োে। 
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গতোেো  গিরহ  গবম্ব আাঁগকেো আপন বুরক  পর , 
প রত  প  প ত গবছোত তুেো   জনী ভর । 

গতোেো  ছোেোে যত গস লু্কোত, চোাঁরি  কুেো  তত 
তুেো  প ত গভগিেো গসর্োে এরকল্ো উিে হ। 

িূ    রন  সোত-ভোই তো ো গশের  গবছোরে ছোেো, 
পোরুল্ গবোরন  গনশীর্ শেরন জ্বোল্রত আরল্ো  েোেো। 
গিন  জনী  গেোহনো  গসোাঁরত শুক-তো কো  ত ী, 
চগল্রত চগল্রত পর্ ভুরল্ গযন ঘোরি  বোাঁধন স্মগ । 
পূবথ গতো রণ িোাঁড়োরে প্রভোত ছুাঁগড়ত আবী  ধূগল্, 
গতোেো  নেন হইরত গফগল্ত ঘুরে  কোজল্ তুগল্। 

গকরশো  কুেো , প্রর্ে গহগ েো গতোেো  গকরশো ী কোেো, 
গেরঘ আ  গেরঘ ব রণ ব রণ েোখোত  রঙ  েোেো। 

 
গক কুহরক ভুরল্ ওর ো গ গ সুতো! এরসছ ে রত নোগে, 
গক গতোেো  ল্োগ  পূজো  গিউল্ সোজোরেরছ গিবো-যোগে। 

গহর্ে প্রখ  ে ীগচ-েোল্ী  জ্বরল্ হুতোশন জ্বোল্ো, 
িহরন গতোেো  শুকোরব গনরেরে বুরক েন্দো  েোল্ো। 

ে রত  জীব ববকুরে  নোগহ জোরন সন্ধোন, 
ফুরল্  গনশোে ফুরল্র  গছাঁগড়েো গভরঙ কর  শতখোন। 
রূরপ  পূজো ী রূরপর  ল্ইেো জ্বোল্োে গভোর   গচতো, 

গপ্ররের  কগ েো গসবোিোসী এ ো  রচ গয গপ্ররে   ীতো। 
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হোত বোড়োরল্ই গহর্ো পোওেো যোে, তৃষ্ণোর  বড় কগ , 
তপ-কৃে তনু ব গ কবোরস জোর নোক গবভোব ী। 

গহর্ো সেতল্, গজোেোর   পোগন একধো  হরত ভোগস, 
আ ধোর  এরস  ড়োইেো পরড় ছল্-কল্-ধোর  হোগস। 

গহর্োে কোে সহজ ল্ভয, পগ েো গযো ী  বোস, 
 হন গুহোে গযো োসরন গকউ কর  নো কোহোর ো আশ। 
গহর্োকো  গল্োক গখোল্ো গচগি পরড়, বন- হসয আাঁগক, 
বনু্ধ  পরর্ চরল্ নো তগিনী কোর ো নোে ডোগক ডোগক। 
তুগে গফর  যোও গহ গ গ -িুগহতো, গতোেো  পোেোণ পুর , 
গতোেোর  খুাঁগজেো কোাঁগিরছ ঝ ণো কুহর  কুহর  ঘুর । 

তব েহোরিব যু  যু  ধগ  ভস্ম গল্গপেো  োে, 
 হন গুহোে গতোেো  ল্োগ েো  রেরছ তপসযোে। 

অল্কো  গেরে! গফর  যোও তুগে, গতোেো  ভবন-দ্বোর , 
গচত্রকূরি  গল্খন বগহেো গফর  গেঘ জল্ধোর । 

গতোেো  ল্োগ েো গব হী যক্ষ গ গ -ি ী পর্-গকোরণ, 
পোেোণ   োরে আপন বযর্োর  েগিরছ আনেরন; 
গশোরক কৃশতনু, গবহবল্ েন, েৃণোল্ বোহুর  ছোগড়, 
বো  বো  কর  ভ্রষ্ট হইরছ স্বণথ-বল্ে তোগ । 

বোণী  কুরে েেূ  েেূ ী গভড়োরেরছ পোখো ত ী, 
িভথ-কুেো ী, গনবোর   বরন তৃণ আরছ গবস্মগ । 
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তুগে গফর  যোও তব আল্কোে, গ ৌ ী গ গ   গশর , 
চ রণ চ রণ তুেো  ভোগঙও েন্দোগকনী  তীর । 
করে পগ ও গকিংশুকেোল্ো, পোিল্-পুষ্প কোরন, 

নীপ-গকশর    গচও কব ী নব আেোরে   োরন। 
তীর্থ পগর্ক বহু পর্ বোগহ শ্রোন্ত ক্লোন্ত কোে, 

গকোন এক প্রোরত গযরে গপৌগছব গশঞ্চল্ গ গ  ছোে। 
গি  গজোড়ো ঘন কুেোশো  গল্োল্ অঞ্চল্খোগন, 

বোেু রর্ বগস গক ণ কুেো  গফগ রব সুিূর  িোগন। 
আে ো হোজো  নব নো ী গহর্ো  গহব প্রতীক্ষোে, 
গকোন শুভখরন গ গ -কনযো  ছোেো যগি গিখো যোে। 
গিবরস  প  গিবস কোগিরব, েহোশূরনয  পরর্, 
ব রণ  প  ব ণ ঢোগল্রব উতল্ গেরঘ   রর্। 
কুহকী প্রকৃগত গেরঘ  গুরে বোাঁগধেো বোিল্ ঝড়, 
ঘন গঘো   োরত েহোউলোরস নোগচরব েোর্ো  প । 
ভে-গবহবল্ গিবস লু্কোরব কগপল্ গেরঘ  বরন, 

খ  গবিুযৎ অট্ট হোগসরব   রন  প্রোেরণ। 
তীর্থ-পগর্ক তুব গফগ রব নো, গকোন শুভগিন ধগ , 
বহুিূ  পরর্ িোাঁড়োরব আগসেো গ ৌ ী গ গ   প ী। 
গসোনো  অরে জড়োরে জড়োরে গবজল্ী  ল্তোগুগল্, 
ফুল্ গফোিোইরব, হোগস ছড়োইরব অধ  গিোল্োে িুগল্। 
গকউ বো গিগখরব, গকউ গিগখরব নো, অনন্ত গেঘ পর , 
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আরল্োক প্রিীপ ভোগসেো যোইরব শুধু ক্ষগণরক  তর । 
তো প  গসর্ো ঘন কুেোশো  অনন্ত আাঁগধেো , 

আকোশ-ধ নী, বন-প্রোন্ত  কর  গিরব একোকো । 
 

আে ো েোনুে-ধ ো  েোনুে এই আেোরি  েন, 
যগি গকোনগিন পগ রত নো চোরহ কুিীর   বন্ধন; 

যগি গকোনগিন সুিূ  হইরত আরল্েো  আরল্ো-প ী, 
গবঘুে শেন কর  চঞ্চল্ ডোগক গেো  নোে ধগ । 
হেত গসগিন বোগহ  হইব,  ৃরহ  তুল্সী তরল্, 

গয প্রিীপ জ্বরল্ তোহোর  গসগিন গনবোরে যোইব চরল্। 
অরে পগ ব ব গ ক বোস,  ল্োে অক্ষহো , 

নেরন পগ ব উিোস চোহনী েোেো গেঘ বল্োকো । 
কোশীশ্বর   চ ণ ছুাঁইেো পূতপগবত্র কোে, 

জীবরন  যত পোপ েুরছ যোব প্রেোর   পর্  োে। 
হগ দ্বোর    গঙন ধূল্োে ঘুেোরে শ্রোন্ত কোে, 

গত্র েো জরল্ গসনোন কগ েো জুড়োইব আপনোে। 
কেন্ডলু্রত ভগ েো ল্ইব তীর্থ নিী  বোগ , 

ল্ছেন গঝোল্ো পো  হরে যোব পূজো- োন উচ্চোগ । 
তোপসীজরন  অরে  বোরে পগবত্র পর্ ছোরে, 

গবশ্রোে ল্গভ সেুরক  পোরন ছুরি যোব পোরে পোরে। 
গবশ্রোে ল্গভ সেুরখ  পোরন ছুরি যোব পোরে পোরে। 
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গিউরল্ গিউরল্  োগখব প্রণোে, তীর্থ নিী  জরল্ 
পূজো  প্রসূন ভোসোইেো গিব গেো  গিবতোর  বরল্। 
েোস-বৎস  কোগিেো যোইরব, গকিো  বি ী ছোগড়, 
ঘন বনু্ধ  পরর্ চগল্েোরছ সনযোসী সোগ  সোগ , 
করিো  তোরপরত ক্ষীন্ন শ ী  শ্রোন্তক্লোন্ত কোে, 
সেুরখ  পোরন ছুরি চরল্ গকোন িু ন্ত তৃষ্ণোে। 

 
সহসো একিো েোনস সর   গবগড়েো কণক তী , 
গহোরে  আগুন জ্বগল্েো উগিরব হোজো  সন্নযোসী । 
গশখোে গশখোে গল্খন গল্গখেো পোিোরব শূনযপোরন, 
েরে েরে ছড়োরব কোেনো েহো-ওঙ্কো   োরন। 
তোগ  ঝঙ্কোর  স্ব থ হইরত বোগহেো কণক  র্, 
বহেবতীর ো, নোগেেো আগসও ধগ  ের্থয  পর্। 
নীল্ কুবল্ে হরস- ধগ ও িোাঁড়োরে স সী নীর , 

ে োল্ ে োল্ী পোখো  আড়োল্  গচরব গতোেো  গশর । 
প্রর্ে উিীতো-ঊেসী-জবো  কুসুে েূ গত ধগ , 

 গল্ত গহ ণ গক রণ নোগহও, গহ গ গ  িুগহতো পগ । 
অধ  ডগল্েো  ক্ত েৃণোরল্ েুগছও বল্োকো পোরখ, 
অে গঘগ েো ল্োবণয গযন ল্ীল্োত ে আাঁরক। 

চোগ ধো  হরত ভকত করে উগিরব পূজো   োন, 
তো  গসাঁগড় গবরে স্ব র   পরর্ কর ো তুগে অগভযোন। 
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তীর্থ-পগর্ক, গফগ েো আগসব আবো  েোগি  ঘর , 
গ গ  গ ৌ ী  বোগহনী আগনব কেন্ডলু্রত ভর । 

গিউরল্ গিউরল্  গড়ব প্রগতেো, পূজো  প্রসূন কর , 
জনরে জনরে গিখো গযন পোই প্রণগেব ইহো স্মর । 
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রূপ 
রূরপর  কগহনু ডোগক 

হোে রূপ! তুগে গকন চরল্ যোও, 
তুগে গকন একখোরন 

গি  হরে  গহরত নো পোও! 
তুগে গক জোন নো রূপ, 

আাঁগখরত কোজল্-ল্তো এরকাঁ, 
তরুণী ো গতোেোর  ধগ রত পোরত ফোাঁি- 

িশন েুকুতো েোল্ো গিরে 
জড়োরে হোগস   োঙো চোাঁি 

তুগে গক জোন নো রূপ, বোহু  গবজল্ী ল্তো িুগি, 
বোহুর  ছোগড়েো যগি যোে; 
ল্হ  পহ  জোর  বগস 
শোড়ী  সুনীল্ িগ েোে। 

 
তুগে গক জোন নো রূপ, 
গিরহ  ধূরপ  পোত্র ভগ , 
গতোেো ল্োগ  গহোে-েে 
ধ্বগনরছ গিবস গবভোব ী; 
কত গয হইল্ প্রোণবগল্ 
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কত গয হইল্ তনুক্ষে, 
হোে রূপ! গচ চঞ্চল্ রূপ!…. 

তবু তুগে কোহোর ো ত হরল্ নে। 
গতোেো  তনু  হোওেো ল্োগ  

গপ্রে-ফুল্ ফুগিেো িুগিেো ের  যোে, 
কর্ো  কোকগল্ ওরড় পরর্ 
গসোহোর  আ র  েূ ছোে। 

রূপ! তুগে রূপ! কোর ো ল্োগ  র্োগেরল্ নো গকোন পর্ বোাঁরক 
একগি আগশে-কণো, একিু করুণো-বোগ , 

িেো কর  নোগহ গিরল্ কোরক। 
 

রূরপর  কগহনু ডোগক, 
গশোন রূপ, আেোরি  কলূ্ে অন্ত , 

গতোেোর  ছুাঁইরত গযরে হোে 
আেোরি  ধ ণী  ধূগল্র  েোখোই তব  োে; 

গশশু ো স ল্ েন, 
গচোরখ েুরখ স্ব র   চুেু গল্র  আরছ, 

তুগে গক পো  নো রূপ! গকছুগিন  গহবোর  
গখল্োঘর  তোহোরি  কোরছ? 
ফুরল্ ো তোরি ও গচরে ভোল্, 

হোগসেুরখ গচরে র্োরক খোগল্, কর্ো নোগহ জোরন, 
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পোগখ ো বরন  পোগখ 
ডোরল্ ডোরল্ েধু  কোকগল্ কর  গফর ; 

তুগে গক তোরি  েোরঝ 
গকছুগিন  গহরত পো  নো রূপ! 
গতোেো  চল্ো  পর্ গছরড়? 
রূরপর  কগহনু গডরক আর ো, 
হোে রূপ! গচ চঞ্চল্ রূপ, 
গিহ হরত গিহ পোরন ধোও, 

গতোেো গহগ  এত কর্ো জোর  গেো  েরন; 
গতোেো  গক গকোন কর্ো নোই? 

আে ো গতোেোর  চোগহ, তুগে গক কোর ও নোগহ চোও! 
আর ো কগহল্োে তোর , রূপ! তুগে 

তনুরত তনুরত বোসো বোাঁগধ, 
 জনী প্রভোরত চরল্ যোও; 
গতোেো  নোগহক তৃগি- 

গক গচরে গক গযন নোগহ পোও। 
গতোেো  হোরত  ব -েোল্ো 
গনশীরর্ প োরে কোর ো  রল্ 
প্রভোরত খুগল্েো ল্রে যোও; 
কোর  গয গবরসছ ভোল্ 

তুগে তো জোন নো বরল্ রূপ, 
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গকবগল্ সেুখ পোরন ধোও। 
বড় গয অভো ো রূপ, 
বড় গয অবল্ো রূপ, 

জোরন নো গক কর  কর্ো বরল্। 
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সোর্থক রজনী 
আজরক  োতর  যোইরত গিব নো, শুধু শুধু কর্ো করে, 
তো ো ফুিোইব, হোগস ছড়োইব আাঁধোর   গল্োকোল্রে। 
গ োল্োপী গিোাঁরি  গকৌিোে কর   োগখব  োরতর  ভগ , 
গতোেো  িু-খোগন  গঙন বোহু  বোাঁধরন তোহোর  ধগ । 
আজরক   োত শুধু আজরক -যত ভোল্ ভোল্ কর্ো, 
করে আ  করে ফুিোইব তোরত যত স্বপরন  ল্তো! 

 
আজরক   োত, গেরু কুরহগল্  এক গফোাঁিো সরু চোাঁি, 
আরজ   োত-শত গন োশো  একগি পূগ ত সোধ। 

আরজ   োরতর  জড়োরে  োগখব গতোেো  গসোনো   োে, 
আজরক   োরতর  গিোল্োে গিোল্োব তবগনশ্বোস বোে। 

 
আজরক   োরত কর্ো কব আগে-যত ভোল্ ভোল্ কর্ো, 
কর্ো  ফুরল্রত সোজোইেো গিব গতোেো  গিরহ  ল্তো! 
কর্োে কর্োে উরড় যোব আগে, ছড়োইেো যোব আ , 
ের  যোব আগে গনিঃরশে হরে গবসৃ্মগত পো োবো । 

 
গিবরস যো হে হইরব তখন,  োরত  গপেোল্ো ভগ , 
গিহ-েগি ো  গসোনোল্ী পোনীে উর্গল্ যোইরব পগড়। 
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আজরক   োরত বল্, ভোল্বোগস বল্ বল্ তুগে গেো , 
নো হে ভুগল্ও যখন হইরব গতোেো   জনী গভো - 
আেো   জনী গভো  হরবনোক, এ  োত জহ -জোে, 
পোন কর  আগে গশে-নোগহ-হওেো গনদ্রো গয ল্গভল্োে। 
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