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অমি মকঠ াঠেে ছড়া 
যিািো আিাে মনঠে ক’যে দ্াও না র্িই  ামল, 

আমি মকন্তু িাখমছ আিাে  াঠলঠি চুনকামল, 

যকাঠনা কাজটাই পামে নাঠকা বলঠি পামে ছড়া, 

পাঠ ে পড়া পমড় না ছাই পমড় যেঠলে পড়া। 

যিাঠিা ওষুধ ম মল নাঠকা, মিষ্টি এবং টক 

খাওোে মদ্ঠকই যজঠনা আিাে মচেকাঠলে সখ। 

বাবা-দ্াদ্া সবাে কাঠছই য া াঁোে এবং িে, 

ভাল হঠে িাকাে সঠে যলঠ ই আঠছ দ্বন্দ্ব । 

পড়ঠি ব’যস িাঠক আিাে পঠিে মদ্ঠক যচাখ, 

পঠিে যচঠে পঠিে যলাঠকে মদ্ঠকই যব ী য া াঁক। 

হুঠলে যকোে কমে নাঠকা িধুে জনয ছুষ্টট, 

যর্খাঠন মভড় যসখাঠনঠিই লা াই ছুঠটাছুষ্টট। 

পণ্ডিি এবং মবজ্ঞজঠনে যদ্খঠল িািা নাড়া, 

ভামব উপঠদ্ঠ ে ষা াঁঠড় কেঠল বুণ্ড  িাো। 

িাইঠিা মেমে ভঠে ভঠে, যদ্খঠল পঠে িকয, 

বুণ্ড  যকবল য ািে যসটা,- নেঠকা িধুপকয। 

ভুল কমে ভাই র্খন িখন, য াধোবাে আহ্লাঠদ্ 

যখোলিঠিা কাজ কঠে র্াই, কস্ট পাই মক সাঠধ ? 

যসাজাসুণ্ডজ র্া হে বুণ্ড , হাে অদৃ্স্ট চক্র! 

আিাে কিা যবাঠ  না যকউ পমৃিবীটাই বক্র।। 
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আজব লড়াই 

যেবরুোেী িাঠস ভাই, কলকািা  হঠে 

ঘটল ঘটনা এক, লম্বা যস বহঠে! 

লড়াই লড়াই যখলা শুু হল আিাঠদ্ে, 

যকউ েইল না ঘঠে োিাঠদ্ে  যািাঠদ্ে; 

োস্তাে যকাঠে যকাঠে জঠড়া হল সকঠল, 

িোৎ েইল নাঠকা আসঠল ও নকঠল, 

শুধু শুমন ‘ধে’ ‘ধে’ ‘িাে’ ‘িাে’  বরদ্ 

যর্ন খা াঁষ্টট রু্দ্ধ এ মিমলটােী জব্দ। 

বড়ো কাাঁদ্ুঠন  যাঠস কাাঁঠদ্, যচাখ ছল ছল 

হাঠস মছাঁচকা াঁদ্ুঠনো বঠল, ‘সব ঢাল জল’। 

ঐ বুণ্ড  ওো সব সেীন উাঁঠচাঠলা, 

ভে যনই, র্ি যহাক যবেঠনট ছুাঁ ঠচাঠলা, 

ইট-পাটঠকল যদ্মখ োঠখ এো তিমে, 

এইবাে র্াঠব যকািা বাছাধন তবেী! 

ভাঠবা বুণ্ড  যছাট যছঠল, এঠকবাঠে বাচ্চা! 

এঠদ্ে হাঠিই পাঠব ম ক্ষাটা আচ্ছা; 

মঢল খাও, িাড়া খাও, যপট ভঠে কলা খাও, 

 ালা ামল খাও আে খাও কানিলা খাও। 

জাঠল ঢাকা  ামড় চঠড় বীেত্ব মক যর্ এে 

বু ঠব যক, হেদ্ি সািলাে মনঠজঠদ্ে। 

বাি যা-পালাঠনা সব বীে এো বঠে 

রু্দ্ধ কেঠছ যছাট যছঠলঠদ্ে সঠে; 

মঢঠলে ভঠেঠি ওো চালাে যিম ন ান, 

“মবশ্বমবজেী” িাই োঠখ জান, বা াঁঠচ িান। 

খামল হাি যছঠলঠদ্ে যিঠড় ম ঠে কঠে খুন; 

সাবাস! সাবাস! ওো যখঠেঠছ োজাে নুন। 

 

র্াংগুমল যখলা নে, গুমলে সঠে যখলা, 

েক্ত-োঙাঠনা পঠি দ্’ুপাঠ  যছঠলে যিলা; 
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দ্ুদ্যি যখলা চঠল, মনঠষঠধ যক কান যদ্ে? 

ও-বামড় ও ও-পাড়াে কাঠলা, যছাটু প্রাে যদ্ে। 

স্বঠচ যদ্খলাি বণ্ডস্তে আলী জান, 

‘আংঠেজ চলা র্াও’ বঠল ভাই মদ্ল প্রাে। 

 

এিন মবোট যখলা য ষ হল চটপট 

বড়ঠদ্ে যবাকামিঠি আঠজা প্রাে ছটেট; 

এইবাঠে আমি ভাই যহঠে য মছ যখলাঠি, 

মেঠে য মছ দ্াদ্াঠদ্ে বকুমনে যেলাঠি; 

পঠেে বাঠেঠি ভাই শুনব না কাঠো িানা, 

যদ্বই, যদ্বই আমি মনঠজে জীবনখানা । 
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এক যর্ মছল 

এক যর্ মছল আপনঠভালা মকঠ াে, 

ইসু্কল িাে ভাল লা ি না, 

সহয হি না পড়াশুনাে  াঠিলা 

আিাঠদ্ে চলমি যলখাপড়া যস ম খল না যকাঠনাকাঠলই, 

অিচ যস ছামড়ঠে য ল সাো যদ্ঠ ে সবটুকু পাণ্ডিিযঠক। 

যকিন ক’যে?          যস প্রশ্ন আিাঠক ক’যো না।। 

 

বড়িানুষীে িঠধয  েীঠবে িঠিা িানুষ, 

িাই বড় হঠে যস বড় িানুষ না হঠে 

            িানুষ মহঠসব হল অঠনক বড়। 

যকিন ক’যে? যস প্রশ্ন আিাঠক ক’যো না।। 

 

 ানসাধাে বা াঁধা আইন যস িাঠন মন, 

অিচ স্বঠ যে বা ান যিঠক যস চুমে কঠে আনল 

            যিািাে আিাে  ান। 

কমব যস, ছমব আাঁকাে অভযাস মছল না যছাট বেঠস, 

অিচ ম ল্পী ব’যল যস-ই যপল যেষ্ঠ ম ল্পীঠদ্ে সম্মান। 

যকিন ক’যে ? যস প্রশ্ন আিাঠক ক’যো না।। 

 

িানুষ হল না বঠল যর্ মছল িাে মদ্মদ্ে আঠক্ষঠপে মবষে, 

অঠনক মদ্ন, অঠনক মবরূপ র্াঠক কঠেঠছ আহি; 

যস-ই একমদ্ন চিক লাম ঠে কেল মদ্মিজে। 

যকউ িাঠক বলল, ‘মবশ্বকমব’, যকউ বা ‘কমবগুু’ 

উত্তে-দ্মক্ষে-পূব য-পণ্ডিি চােমদ্ক কেল প্রোি। 

িাই পৃমিবী আঠজা অবাক হঠে িামকঠে বলঠছেঃ 

যকিন ক’যে? যস প্রশ্ন আিাঠক ক’যো না, 

এ প্রঠশ্নে জবাব যিািাঠদ্ে িঠিা আমিও খুাঁণ্ডজ।। 
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খাদ্য সিসযাে সিাধান 

            বনু্েঃ 

ঘঠে আিাে চাল বাড়নরি 

            যিািাে কাঠছ িাই, 

এলাি ছুঠট, আিাে মকছু 

            চাল ধাে দ্াও ভাই। 

 

            িজিুদ্ােেঃ 

দ্া াঁড়াও িঠব, বামড়ে যভিে 

            একটু ঘুঠে আমস, 

চাঠলে সঠে োউও পাঠব 

            েুটঠব িুঠখ হামস। 

 

            িজদু্িােেঃ 

এই নাও ভাই, চালকুিঠড়া 

            আিাে খামিে কঠো, 

চালও যপঠল কুিঠড়া যপঠল 

            লাভটা হল বড় ।। 
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য াপন খবে 

য ান একটা য াপন খবে মদ্ণ্ডচ্ছ আমি যিািাে, 

কলকািাটা র্খন খামব খাণ্ডচ্ছল যোজ যবািাে, 

যসই সিঠে একটা যবািা  ঠড়ে িাঠেে ধাঠে, 

িাষ্টটে যভিে যসাঁমধঠে ম ঠে মছল এঠেবাঠে, 

অঠনক মদ্ঠনে ঘটনা িাই ভুঠল য ছরল যলাঠক, 

িাষ্টটে যভিে মছল িাইঠিা যদ্ঠখ মন যকউ যচাঠখ, 

অঠনক বষ যা যকঠট য ল, য ল অঠনক িাস, 

রু্দ্ধ িািাে যেলল যলাঠক স্বণ্ডস্তে মনেঃশ্বাস, 

হাোৎ যসমদ্ন একলা োঠি  ঠড়ে িাঠেে ধাঠে, 

যবমড়ঠে যেোে সিে হোৎ চিঠক উষ্টেেঃ আঠে! 

বৃষ্টি যপঠে জঠেঠছ এক লম্বা যবািাে  াছ, 

িােই িািাে যদ্খা র্াঠচ্ছ চা াঁঠদ্ে আঠলাে নাচ, 

 াঠছে র্াঠল  ুলঠছ যকবল যবািা-ই সামে সামে, 

িাই না যদ্ঠখ ভড়ঠক ম ঠে মেঠে এলাি বামড়। 

পঠেে মদ্নই সকাল যবলা য লাি িেদ্াঠন, 

হােঠে!-  াছটা চুমে য ঠছ যকািাে যক িা জাঠন। 

 াছটা মছল।  ঠড়ে িাঠে খুাঁজঠি আঠজা ঘুমে, 

প্রিাে আঠছ অঠনক, যকবল  াছটা য ঠছ চুমে।। 
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জ্ঞানী 
বঠেনবাবু িস্ত জ্ঞানী, িস্ত বড় পােক, 

পঠড়ন মিমন মদ্নোমত্তে  ল্প এবং নাটক, 

কমবিা আে উপনযাঠসে যবজাে মিমন ভক্ত, 

মর্ঠটকর ষ্টটঠভে কামহনীঠি  েি কঠেন েক্ত; 

জাঠনন মিমন দ্ যন আে নানা েকি মবজ্ঞান 

যজযামিষ াস্ত্র জাঠনন মিমন, িাইঠিা আঠছ মদ্কর -জ্ঞান; 

ইমিহাস আে ভূঠ াঠলঠি যবজাে মিমন দ্ক্ষ,- 

এসব কিা ভাবঠলই িা াঁে েুলঠি িাঠক বক্ষ। 

সব সিঠেই পঠড়ন মিমন, সকাল যিঠক সন্যা, 

ছুষ্টটে মদ্ঠন পঠড়ন মিমন, পঠড়ন পূঠজাে বঠন্। 

িাঠ  িাঠ  প্রকা  কঠেন  ূঢ় জ্ঞাঠনে িিরিরব 

মবদ্যাখানা জামহে কঠেন বঠেন্দ্রনাি দ্ত্তেঃ 

হোৎ ঢুঠক োন্না ঘঠে বঠলন, ওসব কী যে? 

ভাইণ্ড   ীিা যহঠস বঠল, এসব কাঠলা ণ্ডজঠে। 

বঠেনবাবু যেঠ  বঠলন, ণ্ডজঠে যিা হে সাদ্া, 

মিলও কাঠলা, ণ্ডজঠেও কাঠলা? যপঠেমছস মক  াধা? 

োন্না কোে সিে যকবল পুমড়ঠে হাজাে লঙ্কা, 

হনুিিী হঠেমছস িুই, হঠচ্ছ আিাে  ঙ্কা। 

হোৎ যছাট্ট যখাকাটাঠক কাাঁদ্ঠি যদ্ঠখ, দ্িরি 

যখাঠলন মবোট বইঠেে পািা নািষ্টট “িনস্তত্ত্ব”। 

খুাঁজঠি খুাঁজঠি বঠেনবাবু হঠে য ঠলন সাো- 

বু ঠলন না, যকন যখাকা িািাে কেঠছ পাড়া। 

হোৎ এঠস ভাইণ্ড   ীিা দ্ুঠধে বাষ্টট মনঠে, 

খাইঠে মদ্ঠে পা াঁচ মিমনঠট মদ্ল ঘুি পামড়ঠে। 

বঠেনবাবু ভাঠবন, ‘যখাকাে যকিনিে ধাো 

আধ ঘণ্টাে যচাঁ চাঠিমচ পা াঁচ মিমনঠটই সাো?’ 

বঠেনবাবুে কাঠছ আঠো মবোট একষ্টট ধা াঁধা, 

হলঠদ্ চাঠলে েঙ যকন হে ভাি হঠল পে সাদ্া? 
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পািে বাষ্টটে  েি ণ্ডজমনস োিা হে িা জামন, 

পাহাড় যদ্ঠ   েি যকন এিন ছটেটামন? 

পি চলঠি যভঠব এসব মভঠজ ওঠেন ঘাঠি, 

িামনকিলা যর্ঠি চাঠপন ধি যিলাে ট্রাঠি। 

বঠেনবাবু জাঠনন মকন্তু নানা েকি মবজ্ঞান, 

যজযামিষ াস্ত্র জাঠনন মিমন িাইঠিা এিন মদ্কর -জ্ঞান।। 

  



 মিঠে কড়া 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

 

পুেঠনা ধা াঁধা 
বলঠি পাে বড়িানুষ যিাটে যকন চড়ঠব? 

 েীব যকন যসই যিাটঠেে িলাে চাপা পড়ঠব? 

বড়িানুষ যভাঠজে পাঠি যেঠল লুমচ-মিষ্টি, 

 েীবো পাে যখালািকুমচ, এমক অনাসৃষ্টি? 

বলঠি পাে ধনীে বামড় তিমে র্াো কেঠছ, 

কুাঁ ঠড়ঘঠেই িাো যকন িামছে িঠিা িেঠছ? 

ধনীে যিঠেে দ্ািী পুিুল হঠেক েকি যখলনা, 

 েীব যিঠে পাে না আদ্ে, সবাে কাঠছ েযালনা। 

বলঠি পাে ধনীে িুঠখ র্াো যর্া াে খাদ্য, 

ধনীে পাঠেে িলাে িাো িাকঠি যকন বাধয? 

‘মহং-ষ্টটং-ছটর’ প্রশ্ন এসব, িািাে িঠধয কািড়াে, 

বড়ঠলাঠকে ঢাক তিমে  েীব যলাঠকে চািড়াে। 
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পমৃিবীে মদ্ঠক িাকাও 

যদ্খ, এই যিাটা যলাকটাঠক যদ্খ 

        অভাব জাঠন না যলাকটা, 

র্া মকছু পাে যস আাঁকমড়ঠে ধঠে 

        যলাঠভ জ্বঠল িাে যচাখটা। 

িািা উাঁচু কো প্রাসাঠদ্ে সামে 

        পািঠে তিমে সব িাে, 

কি সুেে, পুঠোঠনা এগুঠলা! 

        অট্রামলকা এ যলাকটাে। 

উাঁচু িািা িাে আকা  ছুাঁ ঠেঠছ 

        যচঠে যদ্ঠখ না যস নীচুঠি, 

কি জামিে যর্ িামলক যলাকটা 

        বু ঠব না িুমি মকছুঠি। 

যদ্খ, মচিনীো কী যধা াঁো ছাড়ঠছ 

        কঠল আে কােখানাঠি, 

যিম ঠনে কমপকঠলে  বরদ্ 

        য াঠনা, সবাইঠক জানাঠি। 

িজঠুেো রিু যখঠটই চঠলঠছ- 

        যখঠট যখঠট হল হঠনয ; 

ধনঠদ্ৌলি বামড়ঠে িুলঠছ 

        যিাটা প্রভুষ্টটে জঠনয। 

যদ্খ একজন িজেুঠক যদ্খ 

        ধুাঁঠক ধুাঁঠক মদ্ন কাটঠছ, 

যকনা য ালাঠিে িিই খাটুমন 

        িাই হাড়ভাঙা খাটঠছ। 

ভাঙা ঘে িাে নীচু ও আাঁধাে 

        সযা াঁিঠসাঁঠি আে মভঠজ িা, 

এে সঠে মক িুলনা কেঠব 

        প্রাসাদ্ মবশ্ব-মবঠজিা? 
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কুাঁ ঠড়ঘঠেে িা সাোমদ্ন খাঠট 

        কাজ কঠে সাো যবলা এ, 

পঠেে বামড়ঠি যধাো যিাছা কাজ- 

        বামকটা যপাষাে যসলাঠে। 

িবুও ভা াঁড়াে  ূনযই িাঠক, 

        িাঠক বাড়ন্ত ঘঠে চাল, 

বাচ্চা যছঠলো উপবাস কঠে 

        এিমন কঠেই কাঠট কাল। 

বাবু র্ি িাো িজেুঠক িাড়া 

        কঠে যচাঠখ যচাঠখ োঠখ, 

যঘা াঁৎ যঘা াঁৎ ক’যে িজেুঠক ধঠে 

        যদ্াকাঠন র্াওোে োাঁঠক। 

খাওোে সিে যভা াঁ বাজঠল িাো 

        ছুঠট আঠস পাঠল পাল, 

খাে শুধু কড়কঠড় ভাি আে 

        হেঠিা একটু র্াল। 

কি-িজমুেে মদ্ন ঘুঠে এঠল 

        খাদ্য মকনঠি ম ঠে 

যদ্ঠখ এ টাকাে মকছুই হে না, 

        বঠস  াঠল হাি মদ্ঠে। 

পুুি য খাে, ভ বানই যজঠনা প্রভু 

(সুিোং চুপ; কিা বলঠব না কভু) 

সকঠলেই প্রভু- ভাঠলা আে খাোঠপে 

িা াঁেই ইচ্ছাে এ; চুপ কঠো সব যেে। 

ম ক্ষক বঠল, য ান সব এই মদ্ঠক, 

চালামক ক’যো না, ভাঠলা কিা র্াও ম ঠখ। 

এঠদ্ে কিাে ভেসা হে না িবু? 

সঠে এঠসা িঠব, যদ্খ সমিয যক প্রভু। 

েযাকাঠ  ম শুো, িুঠখ  াণ্ডস্তে ভীমি, 

আঠ ে িঠিাই যিঠন চঠল সব নীমি। 



 মিঠে কড়া 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
3

 

র্মদ্ িজঠুেো কখঠনা লড়ঠি চাে 

পুমল  প্রহাঠে যজঠল যটঠন মনঠে র্াে। 

িজঠুেে য ষ লড়াইঠেে যনিা র্ি 

এঠলাঠিঠলা সব মিলাে ইিস্তি- 

কাোপ্রাচীঠেে অন্কাঠেে পাঠ । 

যসখাঠনও স্বাধীনিাে বািযা আঠস। 

োম োই, শুধু োম ো িহানর যদ্ , 

যর্খাঠন হঠেঠছ য ালামিে মদ্ন য ষ; 

োম ো, যর্খাঠন িজঠুেে আজ জে, 

যলমনন  ঠড়ঠছ োম ো! কী মবস্মে! 

োম ো যর্খাঠন নযাঠেে োজয স্থােী, 

মনষরেুে ‘জাে’ যর্ই যদ্ঠ  ধো ােী, 

যসামভঠেট-‘িাো’ যর্খাঠন মদ্ঠচ্ছ আঠলা, 

মপ্রেিি যসই িজঠুেে যদ্  ভাঠলা। 

িজঠুেে যদ্ , কল-কােখানা, 

প্রাসাদ্, ন ে, গ্রাি, 

িজঠুেে খাওো িজঠুেে হাওো, 

শুধু িজঠুেে নাি। 

িজঠুেে ছুষ্টট, মবোি আে 

 েঠি সা ে-ধাে, 

িজঠুেে কি স্বাধীনিা! আে 

অজস্র অমধকাে। 

িজঠুেে যছঠল ইসু্কঠল র্াে 

জ্ঞাঠনে মপপাসা মনঠে, 

যছাট যছাট িন ভঠে যনে শুধু 

জ্ঞান-মবজ্ঞান মদ্ঠে। 

িজঠুেে যসনা ‘লাল যেৌজ’ যদ্ে 

পাহাো মদ্ন ও োি, 

 েীঠবে যদ্ঠ  সইঠব না িাো 

বড়ঠলাকঠদ্ে হাি। 
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 ান্ত-মিগ্ধ, মববাদ্-মবহীন 

জীবন যসখাঠন, িাই 

সকঠলই সুঠখ বাস কঠে আে 

সকঠলই ভাই-ভাই; 

এক িঠনপ্রাঠে কাজ কঠে িাো 

বা াঁচাঠি িািৃভূমি, 

যিািাে জঠনয আমি, যসই যদ্ঠ , 

আিাে জঠনয িুমি।। 
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মবঠে বামড়ে িজা 
মবঠে বামড়েঃ বাজঠছ সানাই, বাজঠছ নানান বাদ্রর্ 

একষ্টট ধাঠে তিমে হঠচ্ছ নানা েকি খাদ্য; 

তহ-তচ আে যচাঁ চাঠিমচ, আসঠছ লুমচে  ন্, 

আঠলাে আঠলাে খুম  সবাই, কান্নাকাষ্টট বন্, 

বাসেঘঠে সাজঠছ কঠন, সকঠল উৎেুল্ল, 

যলাকজনঠক আসঠি যদ্ঠখ কিযাে িুখ খুললেঃ 

“আসুন, আসুন-বসুন সবাই, আজঠক হলাি ধনয, 

র্ৎসািানয এই আঠোজন আপনাঠদ্েই জনয; 

িাংস, যপালাও, চপ-কাটঠলট, লুমচ এবং মিষ্টি। 

খাবাে সিে এঠদ্ে প্রমি যদ্ঠবন একটু দৃ্ষ্টি।” 

বে আঠস মন, িাই সকঠল বযস্ত এবং উৎসুক, 

আনঠে আজ বুক সকঠলে নাচঠছ যকবল ধুকর -ধুকর , 

‘হুলু’ মদ্ঠি তিেী সবাই,  া াঁক হাঠি সব প্রস্তুি, 

সিে চঠল র্াঠচ্ছ ব’যল িনটা কেঠছ খুাঁি-খুাঁি। 

ভাবঠছ সবাই যকিন ক’যে বেঠক কেঠব জব্দ; 

হোৎ পাওো য ল পঠিে যিাঠড়  ামড়ে  ব্দেঃ 

হুলুধ্বমন উেল যিঠি,  া াঁক বাজঠলা যজাঠে, 

বেঠক সবাই এম ঠে মনঠি য ল পঠিে যিাঠড়। 

যকািাে বঠেে সাজসজ্জা? যকািাে েুঠলে িালা? 

সবাই হোৎ যচাঁ মচঠে ওঠে, পালা, পালা, পালা। 

বে নেঠকা, লাল-পা মড় পুমল  আসঠছ যনঠি। 

মবঠেবামড়ে যলাকগুঠলা সব হোৎ উেল যঘঠি, 

বলঠল পুমল েঃ এই মক কিযা, কু্ষর আঠোজন? 

পঞ্চা  জন যকািাে? এ যর্ যদ্খমছ হাজাে জন! 

এিমন ক’যে চাল নি দ্ুমভযঠক্ষে কাঠল? 

িানাে চঠলা, কাজ মক এখন এইখাঠন য ালিাঠল? 

কিযা হঠলন কাাঁঠদ্া-কাাঁঠদ্া, যচাঠখঠি জল আঠস, 

য ঠটে পাঠ  জঠড়া-হওো কাঙালীো হাঠস।। 
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ব্ল্যাক-িাঠকযট 

হাি কঠে িহাজন, হাি কঠে যজািদ্াে, 

ব্ল্যাক-িাঠকযট কঠে ধনী োি যপাদ্দাে, 

 েীব চাষীঠক যিঠে হািখানা পাকাঠলা 

বামল ঠেঠি বামড় খান ছে হা াঁকাঠলা। 

যকউ যনই ণ্ডত্রভুবঠন, যনই মকছু অভাবও 

িবু ছাড়ল না িাে যলাক-িাো স্বভাবও। 

একা িাঠক, িাই হমে চাকেটা েক্ষী 

ণ্ডত্রসীিানা িাড়াে না িাই কাক-পক্ষী। 

মবঠশ্ব কাউঠক োি কাঠছ যপঠি চান না, 

হমেই বাজাে কঠে, যস-ই কঠে োন্না। 

এিমন ক’যেই যব  যকঠট র্াণ্ডচ্ছল কাল, 

হোৎ মহঠসঠব োি যদ্খঠলন য ালিাল, 

বলঠলন চাকেঠকেঃ মকঠে বযাটা, মক বযাপাে? 

এি টাকা লাঠ  যকন বাজাঠেঠি যোজকাে? 

আলু মিন টাকা যসে? পটল পঠনঠো আনা? 

যভঠবমছস বাজাঠেে মকছু বুণ্ড  যনই জানা? 

যোজ যোজ চুমে যিাে? হিভা া, বজ্জাি! 

হাসমছস? একু্ষমে যভঠঙ যদ্ব সব দ্া াঁি। 

খামনকটা চুপ কঠে বলল চাকে হমেেঃ 

আপনােই যদ্খাঠদ্মখ ব্ল্যাক-িাঠকটয কমে। 
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ভাল খাবাে 

ধনপমি পাল, মিমন জমিদ্াে িস্ত; 

সূর্ য োঠজয িা াঁে র্াে নাঠকা অসরি 

িাে ওপে েুঠল উঠে কােখানা-বযাঠঙ্ক 

আেিঠন হাোঠলন যিাটা যকালা বযাঙঠক। 

সবাে “হুজেু” মিমন, সকঠলে কিযা, 

হাজাে যসলাি পান মদ্ঠন  ড়পড়িা। 

সদ্াই পাহাো যদ্ে বাইঠে যসপাই িা াঁে, 

কাজ যনই, িাই শুধু ‘খাই-খাই’ বাই িা াঁে। 

এটা খান, যসটা খান, সব লাঠ  মবদ্ঘুঠট, 

টান যিঠে যেঠল যদ্ন একটু খাবাে খুাঁঠট; 

খাঠদ্য অুমচ িা াঁে, সব লাঠ  মিক্ত, 

খাওো যেঠল ধিকান য ঠষ অমিমেক্ত। 

মদ্নোি মচৎকােেঃ আঠো যবম  টাকা চাই, 

আঠো মকছু িহমবঠল জিা হঠে িাকা চাই। 

সব ভঠে জঠড়াসঠড়া, যো  বড় পযা াঁচাঠনা, 

খাওো যেঠল মদ্নোি টাকা ব’যল যচাঁ চাঠনা। 

র্াক্তাে কমবোজ মেঠে য ল বামড়ঠি; 

মচন্তা পাকাঠলা জট নাঠেঠবে দ্ামড়ঠি। 

নাঠেব অঠনক যভঠব বঠল হুজঠুেে প্রমিেঃ 

কী খাদ্য চাই? কী যস যখঠি উত্তি অমি? 

নাঠেঠবে অনুঠোঠধ ধনপমি চামেমদ্ক 

যদ্ঠখ মনঠে বাে কে হাসঠলন মেক-মেকর ; 

িােপে বলঠলনেঃ বলা ভামে  কর ি 

সবঠচঠে ভাঠলা যখঠি  েীঠবে েক্ত। 
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যভজাল 

যভজাল, যভজাল, যভজাল যে ভাই, যভজাল সাো যদ্ টাে, 

যভজাল ছাড়া খা াঁষ্টট ণ্ডজমনস মিলঠব নাঠকা যচিাে! 

যভজাল যিল আে যভজাল চাল, যভজাল মঘ আে িেদ্া, 

‘যকৌন যছাঠড়  া যভজাল যভইো, যভজালঠস হাে েেদ্া।’ 

যভজাল যপাষাক, যভজাল খাবাে, যভজাল যলাঠকে ভাবনা, 

যভজাঠলেই োজত্ব এ পাটনা যিঠক পাবনা 

যভজাল কিা- বাংলাঠি ইংঠেজী যভজাল চলঠছ, 

যভজাল যদ্ওো সমিয কিা যলাঠকো আজ বলঠছ। 

‘খা াঁষ্টট ণ্ডজমনস’ এই কিাটা যেঠখা না আে মচঠত্ত, 

‘যভজাল’ নািটা খাষ্টট যকবল আে সকলই মিঠিয। 

কমলঠি ভাই ‘যভজাল’ সিয যভজাল ছাড়া  মি যনই, 

ছড়াটাঠিও যভজাল মদ্লাি, যভজাল মদ্ঠল ক্ষমি যনই।। 
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যিঠেঠদ্ে পদ্বী 
যিঠেঠদ্ে পদ্বীঠি য ালিাল ভােী, 

অঠনঠকে নাঠি িাই যদ্মখ বাড়াবামড়; 

‘আ’কাে অন্ত মদ্ঠে িমহলা কোে 

যচিা হামসে। িাই ভূমিকা ছড়াে। 

‘গুপ্ত’ ‘গুপ্তা’ হে যিঠেঠদ্ে নাঠি, 

যদ্ঠখমছ অঠনক মচষ্টে, যপািকার্য, খাঠি। 

যস মনেঠি র্মদ্ আজ ‘যঘাষ’ হে ‘যঘাষা’, 

িা হঠল অঠনক যিঠে কেঠবই য াসা, 

‘পামলি’ ‘পামলিা’ হঠল ‘পাল’ হঠল ‘পালা’ 

মনঘ যাৎ বাড়ঠবই যিঠেঠদ্ে জ্বালা; 

‘িমল্লক’ ‘িমল্লকা’, ‘ দ্াস’ হঠল ‘দ্াসা’ 

য ানাঠব পদ্বীগুঠলা অমি ে খাসা; 

‘কে’ র্মদ্ ‘কো’ হে, ‘ধে’ হে ‘ধো’ 

যিঠেো যদ্খঠব এই পৃমিবীটা- “সো”। 

‘না ’ র্মদ্ ‘না া’ হে ‘যসন’ হে ‘যসনা’ 

বড়ই কষ্টেন হঠব যিঠেঠদ্ে যচনা।। 
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যে ন কার্য 
েঘুবীে একমদ্ন মদ্ঠি ম ঠে আড্ডা, 

হামেঠে যেলল ভুঠল যে ঠনে কার্যটা; 

িােপে যখা াঁজাখুণ্ডজ এখাঠন ও ওখাঠন, 

েঘু ছুঠট এল িাে যে ঠনে যদ্াকাঠন, 

যসখাঠন বলল যকাঁ ঠদ্, হুজেু, চাই যর্ আটা- 

যদ্াকানী বলল যহাঁঠক, চলঠব না কাাঁদ্া-কাাঁটা, 

হাঠট িাঠে-ঘাঠট র্াও, যখা াঁঠজা ম ঠে োস্তাে 

ছুঠট র্াও আড্ডাে, যখা াঁঠজা চামেপা টাে; 

মকংবা অমেঠস র্াও এ যে ন এলাকাে, 

আিাে িািাে মপঠস, কাজ কঠে যছঠল িাে, 

িাে কাঠছ য ঠল পঠে সবই ষ্টেক হঠে র্াঠব, 

ছ’িাঠসে িঠধযই নো এক কার্য পাঠব। 

েঘুবীে বঠল যকাঁ ঠদ্, ছ’িাস মক কেব? 

ছ’িাস মক উপবাস ক’যে ধুাঁঠক িেব? 

আমি িাে কেব কী?- যদ্াকানী উেল যেঠ - 

র্া খুম  িা কঠো িুমি- বলল যস অমি যবঠ ; 

পেসা িাঠক যিা যখও যহাঠটঠল মক যিঠসঠি, 

নইঠল সটানর িুমি যর্ঠি পাে যদ্ঠ ঠি।। 
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মসপাহী মবঠরাহ 

হোৎ যদ্ঠ  উেল আওোজ- “যহা-যহা, যহা-যহা, যহা-যহা” 

চিঠক সবাই িামকঠে যদ্ঠখ- মসপাহী মবঠরাহ! 

আগুন হঠে সাোটা যদ্  যেঠট পড়ল োঠ , 

যছঠল বুঠড়া যজঠ  উেল নব্বই সন আঠ েঃ 

একঠ া বছে য ালামিঠি সবাই িখন মক্ষপ্ত, 

মবঠদ্ ীঠদ্ে েক্ত যপঠল িঠবই হঠব িৃপ্ত! 

নানাসাঠহব, িা াঁমিোঠটামপ,  া াঁসীে োেী লক্ষ্মী- 

সবাে হাঠি অস্ত্র, নাঠচ বঠনে পশু-পক্ষী। 

যকবল ধনী, জমিদ্াে, আে আঠ ে োজাে ভকর ি 

যর্া  মদ্ল, িা নেঠকা, মদ্ল  েীঠবোও েক্ত! 

সবাই জীবন িুচ্ছ কঠে, িুসলিান ও মহে,ু 

সবাই মদ্ঠি োণ্ডজ িাঠদ্ে প্রমি েক্তমবে;ু 

ইমিহাঠসে পািাে যিািো পড় যকবল মিঠিয, 

মবঠদ্ ীো ভুল যবা াঠি চাে যিািাঠদ্ে মচঠত্ত। 

অিযাচােী নেঠকা িাো, অিযাচােীে িুেররু্ 

যচঠেমছল যেলঠি মছাঁঠড় জ্বামলঠে অমিকুেররু্। 

নানা জাঠিে নানান যসপাই  েীব এবং িূখ যেঃ 

সবাই িাো বুঠ মছল অধীনিাে দ্ুেঃখ; 

িাইঠিা িাো স্বাধীনিাে প্রিি লড়াই লড়ঠি 

এম ঠেমছল, এম ঠেমছল িেে বেে কেঠি! 
 

আজঠক র্খন স্বাধীন হবাে য ষ লড়াইঠেে র্ঙ্কা 

উঠেঠছ যবঠজ, যকাঠনামদ্ঠকই যনইঠকা যকাঠনা  ঙ্কা; 

জব্বলপুঠে যসপাইঠদ্েও উেঠছ যবঠজ বাদ্রর্ 

নিুন ক’যে মবঠরাহ আজ, যকউ নেঠকা বাধয, 

িখন এাঁঠদ্ে স্মেে কঠো, স্মেে কঠো মনিয- 

এাঁঠদ্ে নাঠি, এাঁঠদ্ে পঠে  ামনঠে যিাঠলা মচত্ত। 

নানাসাঠহব, িা াঁমিোঠটামপ,  া াঁসীে োেী লক্ষ্মী, 

এাঁঠদ্ে নাঠি, দৃ্প্ত মকঠ াে, খুলঠব যিািাে যচাখ মক? 
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