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চিশু ভ োলোনোথ 
ওনর ভমোর চিশু ভ োলোনোথ,  

       তুচল দুই হোত 

ভের্োনন কচরস পদপোত 

চবষম তোণ্ডনব ভতোর লণ্ড ণ্ড হনয় েোয় সব ;  

          আপন চব ব 

আপচন কচরস নষ্ট ভহলো নর ;  

          প্রলনয়র ঘূণুিক্র- ’ পনর 

িূণু ভর্নলনোর ধূচল উনি চদনক চদনক ;  

          আপন সৃচষ্টনক 

ধ্বংস হনত ধ্বংসমোনে মুচি চদস অনগুল,  

ভর্লোনর কচরস রক্ষো চছন্ন কচর ভর্নলনো -  িৃঙ্খল। 

  

অচকঞ্চন,  ভতোর কোনছ চকছুরই ভতো ভকোননো মূলয নোই,  

          রচিস েো ভতোর ইচ্ছো তোই 

          েোহো র্ুচি তোই চদনয়,  

তোর পর  ুনল েোস েোহো ইচ্ছো তোই চননয়। 

আবরণ ভতোনর নোচহ পোনর সম্বচরনত চদগম্বর,  

           স্রস্ত চছন্ন পনি ধূচল- ’ পর।  

লজ্জোহীন সজ্জোহীন চবত্তহীন আপনো -  চবস্মতৃ,  

          অন্তনর ঐশ্বেু ভতোর,  অন্তনর অমৃত। 

দোচরদ্রয কনর নো দীন,  ধূচল ভতোনর কনর নো অশুচি,  

নৃনতযর চবনক্ষোন  ভতোর সব গ্লোচন চনতয েোয় ঘুচি। 

  

ওনর চিশু ভ োলোনোথ,  ভমোনর  ি ব’ ভল 

           ভন ভর ভতোর তোণ্ডনবর দনল ;  
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          ভদ ভর চিনত্ত ভমোর 

          সকল -  ভ োলোর ওই ভঘোর,  

ভর্নলনো -   োঙোর ভর্লো ভদ আমোনর বচল। 

আপন সৃচষ্টর বন্ধ আপচন চছিঁচিয়ো েচদ িচল 

          তনব ভতোর মত্ত নতুননর িোনল 

আমোর সকল গোন ছনে ছনে চমনল েোনব তোনল।  
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চিশুর জীবন 
ভছোন ো ভছনল হওয়োর সোহস 

          আনছ চক এক ভ োিঁ ো,  

                   তোই ভতো এমন বুনিো হনয়ই মচর। 

চতনল চতনল জমোই ভকবল 

          জমোই এ ো ও ো,  

                   পনল পনল বোক্স ভবোেোই কচর। 

কোলনক- চদননর  োবনো এনস 

আজ- চদনননর মোরনল ভেনস 

                   কোল তুচল ভ র পরচদননর ভবোেো। 

সোনধর চজচনস ঘনর এননই 

ভদচর্,  এনন  ল চকছু ভনই 

          ভর্োিঁনজর পনর আবোর িনল ভর্োিঁজো। 

  

 চবষযনতর  নয়  ীত 

ভদর্নত নো পোই পথ,  

          তোচকনয় থোচক পরশু চদননর পোনন,  

 চবষযৎ ভতো চিরকোলই 

          থোকনব  চবষযৎ,  

                   ছুচ  তনব চমলনব বো ভকোন্র্োনন?  

বুচি- দীনপর আনলো জ্বোচল 

হোওয়োয় চির্ো কোিঁপনছ র্োচল,  

                   চহনসব কনর পো চ নপ পথ হোিঁচ । 

মন্ত্রণো ভদয় কতজনো,  

সূক্ষ্ম চবিোর- চবনবিনো,  

                   পনদ-পনদ হোজোর র্ুিঁচ নোচ । 
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চিশু হবোর  রসো আবোর 

          জোগুক আমোর প্রোনণ,  

                   লোগুক হোওয়ো চন ুোবনোর পোনল,  

 চবষযনতর মুনর্োির্োনো 

          র্সোব এক োনন,  

                   ভদর্ব তোনরই বতুমোননর কোনল। 

ছোনদর ভকোনণ পুকুরপোনর 

জোনব চনতয-অজোনোনর 

                   চমচিনয় রনব অনিনো আর ভিনো;  

জচমনয় ধুনলো সোচজনয় ভেলো 

ততচর হনব আমোর ভর্লো,  

                   সুর্ রনব ভমোর চবনোমূনলযই ভকনো। 

  

বনিো হবোর দোয় চননয়,  এই 

          বনিোর হোন  এনস 

                   চনতয িনল ভেলোনেচলর পোলো। 

েোবোর ভবলোয় চবশ্ব আমোর 

          চবচকনয় চদনয় ভিনষ 

                   শুধুই ভনব  োিঁকো কথোর ডোলো!  

ভকোন্ ো সস্তো,  ভকোন্ ো দোচম 

ওজন করনত চগনয় আচম 

                   ভবলো আমোর বইনয় ভদব দ্রুত,  

সন্ধযো ের্ন  আিঁধোর হনব 

হেোৎ মনন লোগনব তনব 

                   ভকোননো োই নো হল মনঃপুত। 
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বোলয চদনয় ভে-জীবননর 

          আরম্ভ হয়  চদন 

                   বোনলয আবোর ভহোক- নো তোহো সোরো।  

জনল স্থনল সঙ্গ আবোর 

          পোক- নো বোিঁধন- হীন,  

                   ধুলোয় চ নর আসুক- নো পথহোরো। 

সম্ভোবনোর ডোঙো হনত 

অসম্ভনবর উতল ভস্রোনত 

                   চদই- নো পোচি স্বপন-তরী চননয়। 

আবোর মনন বুচে নো এই,   বস্তু বনল চকছুই ভতো ভনই 

                   চবশ্ব গিো েো র্ুচি তোই চদনয়। 

  

প্রথম ভেচদন এনসচছনলম 

          নবীন পৃথবীতনল 

                   রচবর আনলোয় জীবন ভমনল চদনয়,  

ভস ভেন ভকোন্ জগৎ- ভজোিো 

          ভছনলনর্লোর ছনল,  

                   ভকোথোনেনক ভকই বো জোনন কী এ!  

চিচির ভেমন রোনত রোনত,  

ভক ভে তোনর লুচকনয় গোিঁনথ,  

                   চেচি বোজোয় ভগোপন চেচনচেচন। 

ভ োরনবলো ভেই ভিনয় ভদচর্,  

আনলোর সনঙ্গ আনলোর এ কী 

                   ইিোরোনত িলনছ ভিনোচিচন। 

  

ভসচদন মনন ভজননচছনলম 

          নীল আকোনির পনথ 
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                   ছুচ র হোওয়োয় ঘুর লোগোল বুচে!  

েো- চকছু সব িনলনছ ওই 

          ভছনলনর্লোর রনথ 

                   ভে- েোর আপন ভদোসর র্ুিঁচজ র্ুিঁচজ। 

গোনছ ভর্লো  ুল- রোননো 

 ুনল ভর্লো  ল- ধরোননো,  

                    নলর ভর্লো অঙু্কনর অঙু্কনর। 

স্থনলর ভর্লো জনলর ভকোনল,  

জনলর ভর্লো হোওয়োর ভদোনল,  

                   হোওয়োর ভর্লো আপন বোিঁচির সুনর। 

  

ভছনলর সনঙ্গ আছ তুচম 

          চনতয ভছনলমোনুষ,  

                    চননয় ভতোমোর মোলমসলোর েুচল। 

আকোনিনত ওিোও ভতোমোর 

          কতরকম  োনুস 

                   ভমনঘ ভবোলোও রঙ- ভবরনঙর তুচল। 

ভসচদন আচম আপন মনন 

চ নরচছনলম ভতোমোর সনন,  

                   ভর্নলচছনলম হোত চমচলনয় হোনত। 

 োচসনয়চছনলম রোচি রোচি 

কথোয় গোিঁথো কোন্নোহোচস 

                   ভতোমোরই সব  োসোন- ভর্লোর সোনথ। 

  

ঋতুর তরী ভবোেোই কর 

          রচঙন  ুনল  ুনল,  

                   কোনলর ভস্রোনত েোয় তোরো সব ভ নস। 



শিশু ভ ালানাথ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
 

সূশিপত্র  

আবোর তোরো ঘোন  লোনগ 

          হোওয়োয় দুনল দুনল 

                   এই ধরণীর কূনল কূনল এনস। 

চমচলনয়চছনলম চবশ্ব-ডোলোয় 

ভতোমোর  ুনল আমোর মোলোয় 

                   সোচজনয়চছনলম ঋতুর তরণীনত,  

আিো আমোর আনছ মনন 

বকুল ভকয়ো চিউচল - সনন 

                   চ নর চ নর আসনব ধরণীনত। 

  

ভসচদন ের্ন  গোন ভগনয়চছ 

          আপন মনন চননজ,  

                   চবনো কোনজ চদন চগনয়নছ িনল,  

তর্ন আচম ভিোনর্ ভতোমোর 

          হোচস ভদনর্চছ ভে,  

                   চিননচছনল আমোয় সোচথ বনল। 

ভতোমোর ধুনলো ভতোমোর আনলো 

আমোর মনন লোগত  োনলো,  

                   শুননচছনলম উদোস-করো বোিঁচি। 

বুনেচছনল ভস- োল্গুনন 

আমোর ভস- গোন শুনন শুনন 

                   ভতোমোরও গোন আচম  োনলোবোচস। 

  

চদন ভগল ঐ মোনে বোন ,  

          আিঁধোর ভননম প’ ল;  

                   এপোর ভথনক চবদোয় ভমনল েচদ 

তনব ভতোমোর সনন্ধনবলোর  
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          ভর্য়োনত পোল ভতোনলো,  

                   পোর হব  এই হোন র ঘোন র নদী। 

আবোর ওনগো চিশুর সোচথ,  

চিশুর  ুবন দোও ভতো পোচত,  

                   করব ভর্লো ভতোমোয় আমোয় একো। 

ভিনয় ভতোমোর মুনর্র চদনক 

ভতোমোয়,  ভতোমোর জগৎচ নক 

                   সহজ ভিোনর্ ভদর্ব সহজ ভদর্ো। 
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তোলগোছ 
তোলগোছ        এক পোনয় দোিঁচিনয় 

                   সব গোছ ছোচিনয় 

                             উিঁচক মোনর আকোনি। 

মনন সোধ,         কোনলো ভমঘ  ুিঁনি েোয় 

                   এনকবোনর উনি েোয় ;  

                             ভকোথো পোনব পোর্ো ভস?  

  
  

তোই ভতো ভস     চেক তোর মোথোনত 

                   ভগোল ভগোল পোতোনত 

                             ইচ্ছোচ  ভমনল তোর,  

মনন মনন        োনব,  বুচে ডোনো এই,  

                   উনি ভেনত মোনো ভনই 

                             বোসোর্োচন ভ নল তোর। 

  
  

সোরোচদন        েরের থের 

                    কোিঁনপ পোতো -  পত্তর,  

                             ওনি ভেন  োনব ও,  

মনন মনন       আকোনিনত ভবচিনয় 

                   তোরোনদর এচিনয় 

                             ভেন ভকোথো েোনব ও।  

  
  

তোর পনর        হোওয়ো ভেই ভননম েোয়,  

                   পোতো -  কোিঁপো ভথনম েোয়,  
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                              ভ নর তোর মনচ  — 

ভেই  োনব,        মো ভে হয়  মোচ  তোর,  

                    োনলো লোনগ আরবোর 

                             পৃচথবীর ভকোণচ ।         
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বুচি 
এক ভে চছল িোিঁনদর ভকোণোয় 

          িরকো -  কো ো বুচি   

পুরোনণ তোর বয়স ভলনর্ 

          সোতনিো হোজোর কুচি। 

সোদো সুনতোয় জোল ভবোনন ভস 

          হয়  নো বুনন সোরো 

পণ চছল তোর ধরনব জোনল 

          লক্ষ ভকোচ  তোরো।  

  

ভহনকোনল কর্ন আিঁচর্ 

          পিল ঘুনম েুনল,  

স্বপনন তোর বয়সর্োনো 

          ভববোক ভগল  ুনল। 

ঘুনমর পনথ পথ হোচরনয়,  

          মোনয়র ভকোনল এনস 

পূণ ু িোিঁনদর হোচসর্োচন 

          ছচিনয় চদল ভহনস। 

  

সনন্ধনবলোয় আকোি ভিনয় 

          কী পনি তোর মনন। 

িোিঁদনক কনর ডোকোডোচক,  

          িোিঁদ হোনস আর ভিোনন। 

ভে -  পথ চদনয় এনসচছল 

          স্বপন -  সোগর -  তীনর 

দু -  হোত তুনল ভস -  পথ চদনয় 
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          িোয় ভস ভেনত চ নর। 

  

ভহনকোনল মোনয়র মুনর্ 

           ভেমচন আিঁচর্ ভতোনল 

িোিঁনদ ভ রোর পথর্োচন ভে 

          তক্র্চন ভস ভ োনল। 

ভকউ জোনন নো ভকোথোয় বোসো,  

          এল কী পথ ভবনয়,  

ভকউ জোনন নো,  এই ভমনয় ভসই 

          আচদযকোনলর ভমনয়। 

  

বয়সর্োনোর র্যোচত তবু 

          রইল জগৎ জুচি — 

পোিোর ভলোনক ভে ভদনর্ ভসই 

          ডোনক,  ‘ বুচি বুচি’ ।  

সব -  ভিনয় ভে পুরোননো ভস,  

          ভকোন্ মনন্ত্রর বনল 

সব -  ভিনয় আজ নতুন হনয় 

          নোমল ধরোতনল। 
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রচববোর 
ভসোম মঙ্গল বুধ এরো সব 

          আনস তোিোতোচি,  

এনদর ঘনর আনছ বুচে 

          মস্ত হোওয়ো -  গোচি?  

রচববোর ভস ভকন,  মো ভগো,  

           এমন ভদচর কনর?  

ধীনর ধীনর ভপৌিঁছয় ভস 

          সকল বোনরর পনর। 

আকোি -  পোনর তোর বোচিচ  

          দূর চক সবোর ভিনয়?  

ভস বুচে মো ভতোমোর মনতো 

          গচরব -  ঘনরর ভমনয়?  

  

ভসোম মঙ্গল বুনধর ভর্য়োল 

          থোকবোরই জননযই,  

বোচি -  ভ রোর চদনক ওনদর 

          এক ওু মন ভনই। 

রচববোরনক ভক ভে এমন 

          চবষম তোিো কনর,  

ঘণ্টোগুনলো বোজোয় ভেন 

          আধ ঘণ্টোর পনর। 

আকোি -  পোনর বোচিনত তোর 

          কোজ আনছ সব -  ভিনয়?  

ভস বুচে,  মো,  ভতোমোর মনতো 

          গচরব -  ঘনরর ভমনয়। 
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ভসোম মঙ্গল বুনধর ভেন 

          মুর্গুনলো সব হোিঁচি 

ভছোন ো ভছনলর সনঙ্গ তোনদর 

          চবষম আিোআচি। 

চকন্তু িচনর রোনতর ভিনষ 

           ভেমচন উচে ভজনগ,  

রচববোনরর মুনর্ ভদচর্ 

          হোচসই আনছ ভলনগ। 

েোবোর ভবলোয় েোয় ভস ভকিঁনদ 

          ভমোনদর মুনর্ ভিনয়। 

ভস বুচে,  মো,  ভতোমোর মনতো 

          গচরব ঘনরর ভমনয়?  
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সময়হোরো 
েত ঘণ্টো,  েত চমচন ,  সময় আনছ েত 

          ভিষ েচদ হয়  চিরকোনলর মনতো,  

তর্ন স্কুনল ভনই বো ভগনলম ;  ভকউ েচদ কয় মে,  

          আচম বলব,  '  দি ো বোজোই বন্ধ। '  

                   তোচধন তোচধন তোচধন। 

  
  

শুই ভন বনল রোচগস েচদ,  আচম বলব ভতোনর,  

          '  রোত নো হনল রোত হনব কী কনর। 

ন ো বোজোই থোমল ের্ন ,  ভকমন কনর শুই?  

          ভদচর বনল ভনই ভতো মো চকচ্ছুই। '  

                   তোচধন তোচধন তোচধন। 

  
  

েত জোচনস রূপকথো,  মো,  সব েচদ েোস বনল 

          রোত হনব নো,  রোত েোনব নো িনল ;  

সময় েচদ  ুনরোয় তনব  ুনরোয় নো ভতো ভর্লো,  

           ুনরোয় নো ভতো গল্প বলোর ভবলো। 

                   তোচধন তোচধন তোচধন। 
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মনন পিো 
মোনক আমোর পনি নো মনন। 

          শুধু কর্ন ভর্লনত চগনয় 

                   হেোৎ অকোরনণ 

এক ো কী সুর গুনগুচননয় 

          কোনন আমোর বোনজ,  

মোনয়র কথো চমলোয় ভেন 

          আমোর ভর্লোর মোনে। 

মো বুচে গোন গোইত,  আমোর 

          ভদোলনো ভেনল ভেনল ;  

মো চগনয়নছ,  ভেনত ভেনত 

          গোনচ  ভগনছ ভ নল। 

  

মোনক আমোর পনি নো মনন। 

          শুধু ের্ন আচশ্বনননত 

                   ভ োনর চিউচলবনন 

চিচির -  ভ জো হোওয়ো ভবনয় 

           ুনলর গন্ধ আনস,  

তর্ন ভকন মোনয়র কথো 

          আমোর মনন  োনস?  

কনব বুচে আনত মো ভসই 

           ুনলর সোচজ বনয়,  

পুনজোর গন্ধ আনস ভে তোই 

          মোনয়র গন্ধ হনয়। 

  

মোনক আমোর পনি নো মভন। 
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          শুধু ের্ন বচস চগনয় 

                   ভিোবোর ঘনরর ভকোনণ ;  

জোনলো ভথনক তোকোই দূনর 

           নীল আকোনির চদনক,  

মনন হয়  মো আমোর পোনন 

          িোইনছ অচনচমনর্। 

ভকোনলর ‘ পনর ধনর কনব 

          ভদর্ত আমোয় ভিনয়,  

ভসই িোউচন ভরনর্ ভগনছ 

          সোরো আকোি ভছনয়। 

  



শিশু ভ ালানাথ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
0

 

সূশিপত্র  

পুতুল  োঙো 
‘ সোত -  আ ন  সোতোি’ ,  আচম 

          বনলচছলোম বনল 

গুরুমিোয় আমোর ’ পনর 

          উেল রোনগ জ্বনল। 

মো ভগো,  তুচম পোিঁি পয়সোয় 

          এবোর রনথর চদনন 

ভসই ভে রচঙন পুতুলর্োচন 

          আপচন চদনল চকনন 

র্োতোর চননি চছল েোকো ;  

          ভদর্োনল এক ভছনল,  

গুরুমিোয় ভরনগনমনগ 

          ভ নঙ চদনলন ভ নল। 

বলনলন,  '  ভতোর চদনরোচত্তর 

          ভকবল েত ভর্লো। 

এক ওু ভতোর মন বনস নো 

          পিোশুনোর ভবলো!  '  

  

মো ভগো,  আচম জোনোই কোনক?  

          ওিঁর চক গুরু আনছ?  

আচম েচদ নোচলি কচর 

          এক্র্চন তোিঁর কোনছ?  

ভকোননোরকম ভর্লোর পুতুল 

          ভনই চক,  মো,  ওিঁর ঘনর 

সচতয চক ওিঁর এক ওু মন  

          ভনই পুতুনলর ‘ পনর?  



শিশু ভ ালানাথ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
1

 

সূশিপত্র  

সকোল -  সোিঁনজ তোনদর চননয় 

          করনত চগনয় ভর্লো 

ভকোননো পিোয় কনরন চন চক 

          ভকোননোরকম ভহলো?  

ওিঁর েচদ ভসই পুতুল চননয় 

           োনঙন ভকহ রোনগ,  

বল ভদচর্ মো,  ওিঁর মনন তো 

          ভকমনতনরো লোনগ?  
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মুর্ুু 
ভনই বো হনলম ভেমন ভতোমোর 

          অচম্বনক ভগোিঁসোই। 

আচম ভতো,  মো,  িোই ভন হনত 

          পচণ্ডতমিোই। 

নোই েচদ হই   োনলো ভছনল,  

ভকবল েচদ ভবিোই ভর্নল 

তুিঁনতর ডোনল র্ুিঁনজ ভবিোই 

          গুচ নপোকোর গুচ ,  

মুর্ুু হনয় রইব  তনব?  

আমোর তোনত কীই বো হনব,  

মুর্ুু েোরো তোনদরই ভতো 

          সমস্তর্ন ছুচ । 

  

তোরোই ভতো সব রোর্োল ভছনল 

          ভগোরু িরোয় মোনে। 

নদীর ধোনর বনন বনন 

          তোনদর ভবলো কোন । 

চডচঙর ’ পনর পোল তুনল ভদয়,  

ভেউনয়র মুনর্ নোও র্ুনল ভদয়,  

েোউ কো নত েোয় িনল সব 

          নদীপোনরর িনর। 

তোরোই মোনে মোিো ভপনত 

পোচর্ তোিোয়  সল -  ভর্নত,  

বোিঁনক কনর দই চননয় েোয় 

          পোিোর ঘনর ঘনর। 
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কোনস্ত হোনত িুবচি মোথোয়,  

          সনন্ধ হনল পনর 

ভ নর গোিঁনয় কৃষোণ ভছনল,  

          মন ভে ভকমন কনর। 

ের্ন  চগনয় পোেিোলোনত 

দোগো বুনলোই র্োতোর পোনত,  

গুরুমিোই দুপুরনবলোয় 

          বনস বনস ভেোনল,  

হোিঁচকনয় গোচি ভকোন্ গোনিোয়োন 

মোনের পনথ েোয় ভগনয় গোন,  

শুনন আচম পণ কচর ভে 

          মুর্ুু হব  বনল। 

  

দুপুরনবলোয় চিল ভডনক েোয় ;  

          হেোৎ হোওয়ো আচস 

বোিঁি -  বোগোনন বোজোয় ভেন 

          সোপ -  ভর্লোবোর বোিঁচি। 

পুনবর চদনক বননর ভকোনল 

বোদল -  ভবলোর আিঁিল ভদোনল,  

ডোনল ডোনল উছনল ওনে 

          চিরীষ ুনলর ভেউ। 

এরো ভে পোে -  ভ োলোর দনল 

পোেিোলো সব ছোিনত বনল,  

আচম জোচন এরো ভতো,  মো,  

          পচণ্ডত নয় ভকউ। 

  

েোিঁরো অননক পুিঁচথ পনিন 
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          তোিঁনদর অননক মোন। 

ঘনর ঘনর সবোর কোনছ 

          তোিঁরো আদর পোন। 

সনঙ্গ তোিঁনদর ভ নর ভিলো,  

ধুমধোনম েোয় সোরো ভবলো,  

আচম ভতো,  মো,  িোই ভন আদর 

          ভতোমোর আদর ছোিো। 

তুচম েচদ মুর্ুু বনল 

আমোনক মো নো নোও ভকোনল 

তনব আচম পোচলনয় েোব 

          বোদলো ভমনঘর পোিো। 

  

ভসর্োন ভথনক বৃচষ্ট হনয় 

          চ চজনয় ভদব িুল। 

ঘোন  ের্ন  েোনব,  আচম 

          করব হুলুসূ্থল। 

রোত থোকনত অননক ভ োনর 

আসব ভননম আিঁধোর কনর,  

েনির হোওয়োয় েুকব ঘনর 

          দুয়োর ভেনল ভ নল,  

তুচম বলনব ভমনল আিঁচর্,  

‘ দুষ্টু ভদয়ো ভর্পল নো চক? ’  

আচম বলব,  ‘ ভর্নপনছ আজ 

          ভতোমোর মুর্ুু ভছনল।’  
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সোত সমুদ্র পোনর 
ভদর্ছ নো চক,  নীল ভমনঘ আজ 

          আকোি অন্ধকোর। 

সোত সমুদ্র ভতনরো নদী 

          আজনক হব  পোর। 

নোই ভগোচবে,  নোই মুকুে,  

          নোইনকো হচরি ভর্োিঁিো। 

তোই  োচব ভে কোনক আচম 

          করব আমোর ভঘোিো। 

  
  

কোগজ চছিঁনি এননচছ এই 

            বোবোর র্োতো ভথনক,  

ভনৌনকো ভদ -  নো বোচননয়,  অমচন 

          চদস,  মো,  ছচব এিঁনক। 

রোগ করনবন বোবো বুচে 

          চদিী ভথনক চ নর?  

ততক্ষণ ভে িনল েোব 

          সোত সমুদ্র তীনর। 

  
  

এমচন চক ভতোর কোজ আনছ,  মো,  

          কোজ ভতো ভরোজই থোনক। 

বোবোর চিচে এক্র্ুচন চক 

          চদনতই হনব ডোনক?  

নোই বো চিচে ডোনক চদনল 

          আমোর কথো রোনর্ো,  
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আজনক নো হয়  বোবোর চিচে 

          মোচস চলর্ুন -  নোনকো!  

  
  

আমোর এ ভে দরকোচর কোজ 

          বুেনত পোর নো চক?  

ভদচর হনলই এনকবোনর 

          সব ভে হনব  োিঁচক। 

  ভমঘ ভকন  ভেই ভরোদ উেনব 

          বৃচষ্ট বন্ধ হনল,  

সোত সমুদ্র ভতনরো নদী 

          ভকোথোয় েোনব িনল!  
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ভজযোচতষী 
            ওই   ভে রোনতর তোরো 

            জোচনস চক,  মো,  কোরো?  

সোরোচ র্ন ঘুম নো জোনন 

ভিনয় থোনক মোচ র পোনন 

          ভেন ভকমনধোরো!  

আমোর ভেমন ভনইনকো ডোনো,  

আকোি -  পোনন উিনত মোনো,  

          মন ো ভকমন কনর,  

ভতমচন ওনদর পো ভনই বনল 

পোনর নো ভে আসনত িনল 

          এই পৃচথবীর ’ পনর। 

  
  

সকোনল ভে নদীর বোিঁনক 

জল চননত েোস কলসী কোিঁনর্ 

          সজননতলোর ঘোন ,  

ভসথোয় ওনদর আকোি ভথনক 

আপন ছোয়ো ভদনর্ ভদনর্ 

          সোরো পহর কোন । 

 োনব ওরো ভিনয় ভিনয় 

‘ হনতম েচদ গোিঁনয়র ভমনয় 

           তনব সকোল -  সোিঁনজ 

কলচসর্োচন ধনর বুনক 

সোিঁতনর চননতম মননর সুনর্ 

           রো নদীর মোনে’ ।  
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আর আমোনদর ছোনতর ভকোনণ 

তোকোয়,  ভেথো গ ীর বনন 

          রোক্ষসনদর ঘনর 

রোজকনযো ঘুচমনয় থোনক,  

ভসোনোর কোচে ছুিঁইনয় তোনক 

          জোগোই িেযো’ পনর। 

   োনব ওরো,  আকোি ভ নল 

হত েচদ ভতোমোর ভছনল,  

          এইর্োনন এই ছোনত 

চদন কো োত ভর্লোয় ভর্লোয় 

তোর পনর ভসই রোনতর ভবলোয় 

          ঘুনমোত ভতোর সোনথ। 

  
  

ভেচদন আচম চনষুত রোনত 

হেোৎ উচে চবছোনোনত 

          স্বপন ভথনক ভজনগ 

জোনলো চদনয় ভদচর্ ভিনয় 

তোরোগুচল আকোি ভছনয় 

          েোপসো আনছ ভমনঘ। 

বনস বনস ক্ষনণ ক্ষনণ 

ভসচদন আমোর হয়  ভে মনন 

          ওনদর স্বপ্ন বনল। 

অন্ধকোনরর ঘুম লোনগ ভেই 

ওরো আনস ভসই পহনরই,  

          ভ োরনবলো েোয় িনল। 

আিঁধোর রোচত অন্ধ ও ভে,  
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ভদর্নত নো পোয়,  আনলো ভর্োিঁনজ,  

          সবই হোচরনয় ভ নল। 

তোই আকোনি মোদুর ভপনত 

সমস্তর্ন স্বপনননত 

          ভদর্ো -  ভদর্ো ভর্নল। 
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ভর্লো- ভ োলো 
তুই চক  োচবস,  চদনরোচত্তর 

          ভর্লনত আমোর মন?  

কক্র্ননো তো সচতয নো মো — 

          আমোর কথো ভিোন্।  

ভসচদন ভ োনর ভদচর্ উনে 

বৃচষ্টবোদল ভগনছ ছুন ,  

ভরোদ উনেনছ চেলচমচলনয় 

          বোিঁনির ডোনল ডোনল ;  

ছুচ র চদনন ভকমন সুনর 

পুনজোর সোনোই বোজনছ দূনর,  

চতনন  িোচলর্ েগিো কনর 

          রোন্নোঘনরর িোনল — 

ভর্লনোগুনলো সোমনন ভমচল 

কী ভে ভর্চল,  কী ভে ভর্চল,  

ভসই কথো োই সমস্তর্ন 

           োবনু আপন মনন। 

লোগল নো চেক ভকোননো ভর্লোই,  

ভকন  ভগল সোরোনবলোই,  

ভরচলঙ ধনর রইনু বনস 

          বোরোেো োর ভকোনণ। 

  
  

ভর্লো -  ভ োলোর চদন মো,  আমোর 

          আনস মোনে মোনে। 

ভসচদন আমোর মননর চ তর 
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          ভকমনতনরো বোনজ। 

িীনতর ভবলোয় দুই পহনর 

দূনর কোনদর ছোনদর ’ পনর 

ভছোট্ট ভমনয় ভরোদদুনর   ভদয় 

          ভবগচন রনঙর িোচি। 

ভিনয় ভিনয় িুপ কনর রই ,  

ভতপোন্তনরর পোর বুচে ঐ,  

মনন  োচব ঐর্োনননতই 

          আনছ রোজোর বোচি। 

থোকত েচদ ভমনঘ -  ওিো 

পচক্ষরোনজর বোচ্ছো ভঘোিো 

তক্র্ুচন ভে ভেনতম তোনর 

          লোগোম চদনয় কনষ। 

ভেনত ভেনত নদীর তীনর 

বযোঙ্গমো আর বযোঙ্গমীনর 

পথ শুচধনয় চননতম আচম 

          গোনছর তলোয় বনস। 

  
  

এক -  এক চদন ভে ভদনর্চছ,  তুই 

          বোবোর চিচে হোনত 

িুপ কনর কী  োচবস বনস 

          ভেস চদনয় জোনলোনত 

মনন হয়  ভতোর মুনর্ ভিনয় 

তুই ভেন ভকোন্ ভদনির ভমনয়,  

ভেন আমোর অননক কোনলর 

          অননক দূনরর মো। 

কোনছ চগনয় হোতর্োচন ছুিঁই 
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হোচরনয় -  ভ লো মো ভেন তুই,  

মোে -  পোনর ভকোন্ বন র তলোর 

          বোিঁচির সুনরর মো। 

ভর্লোর কথো েোয় ভে ভ নস,  

মনন  োচব ভকোন্ কোনল ভস 

ভকোন্ ভদনি ভতোর বোচি চছল 

          ভকোন্ সোগনরর কূনল। 

চ নর ভেনত ইনচ্ছ কনর 

অজোনো ভসই দ্বীনপর ঘনর 

ভতোমোয় আমোয় ভ োরনবলোনত 

          ভনৌনকোনত পোল তুনল। 
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পথহোরো 
আজনক আচম কতদূর ভে 

             চগনয়চছনলম িনল!  

েত তুচম  োবনত পোনরো 

তোর ভিনয় ভস অননক আনরো,  

ভিষ করনত পোরব নো তো 

          ভতোমোয় ব’ ভল ব’ ভল। 

  

অননক দূর ভস,  আনরো দূর ভস,  

          আনরো অননক দূর।  

মোের্োনননত কত ভে ভবত,  

কত ভে বোিঁি,  কত ভে ভর্ত,  

ছোচিনয় ওনদর েোকুরবোচি 

          ছোচিনয় তোচলমপুর। 

  

ভপচরনয় ভগনলম ভেনত ভেনত 

          সোত -  কুচি সব গ্রোম,  

ধোননর ভগোলো গুনব কত 

ভজোদ্দোরনদর ভগোলোর মনতো,  

ভসর্োনন ভে ভমোিল কোরো 

          জোচন ভন তোর নোম। 

  

এনক এনক মোে ভপনরোলুম 

          কত মোনের পনর। 

তোর পনর,  উঃ,  বচল মো ভিোন্,  

সোমনন এল প্রকোণ্ড বন ,  

চ তনর তোর েুকনত ভগনল 
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          গো ছ্ম্ছ্ছ্ম্ছ্ কনর। 

  

জোমতলোনত বুচি   চছল,  

          বলনল ‘ র্বরদোর’ !  

আচম বলনলম বোরণ শুনন 

‘ ছ -  পণ কচি এই ভন গুনন’ ,  

েতক্ষণ ভস গুননত থোনক 

          হনয় ভগলোম পোর। 

  

চকছুরই ভিষ ভনই ভকোেোও 

          আকোি পোতোল জুচি। 

েতই িচল েতই িচল 

ভবনিই িনল বননর গচল,  

কোনলো মুনর্োিপরো আিঁধোর 

          সোজল জুজুবুচি। 

  

ভর্জুরগোনছর মোথোয় বনস 

          ভদর্নছ কোরো েুিঁচক। 

কোরো ভে সব ভেোনপর পোনি 

এক রু্োচন মুিনক হোনস,  

ভবিঁন  ভবিঁন  মোনুষগুনলো 

          ভকবল মোনর উিঁচক। 

  

আমোয় ভেন ভিোর্ চ পনছ 

          বুনিো গোনছর গুিঁচি। 

লম্বো লম্বো কোনদর পো ভে 

েুলনছ ডোনলর মোনে মোনে,  

মনন হনচ্ছ চপনে আমোর 
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          ভক চদল সুিসুচি। 

  

চ সচ চসনয় কইনছ কথো 

          ভদর্নত নো পোই ভক ভস। 

অন্ধকোনর দুদ্দোচিনয় 

ভক ভে কোনর েোয় তোচিনয়,  

কী জোচন কী গো ভিন  েোয় 

          হেোৎ কোছ এনস। 

  

 ুনরোয় নো পথ  োবচছ আচম 

          চ রব ভকমন কনর। 

সোমনন ভদচর্ চকনসর ছোয়ো,  

ভডনক বচল,  ‘ ভিয়োল  োয়ো,  

মোনয়র গোিঁনয়র পথ ভতোরো ভকউ 

          ভদচর্নয় ভদ -  নো ভমোনর।’  

  

কয় নো চকছুই,  িুপচ  কনর 

          ভকবল মোথো নোনি। 

চসচঙ্গমোমো ভকোথো ভথনক 

হেোৎ কর্ন এনস ভডনক 

ভক জোনন মো,  হোলুম ক’ ভর 

           পিল ভে কোর ঘোনি। 

  

বল্ ভদচর্ তুই,  ভকমন কনর 

          চ নর ভপনলম মোনক?  

ভকউ জোনন নো ভকমন কনর ;  

কোনন কোনন বলব ভতোনর?  

ভেমচন স্বপন ভ নঙ ভগল 
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          চসচঙ্গমোমোর ডোনক। 
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সংিয়ী 
ভকোথোয় ভেনত ইনচ্ছ কনর 

          শুধোস চক মো,  তোই?  

ভের্োন ভথনক এনসচছনলম 

          ভসথোয় ভেনত িোই। 

চকন্তু ভস ভে ভকোন্ জোয়গো 

           োচব অননকবোর। 

মনন আমোর পনি নো ভতো 

         এক রু্োচন তোর। 

 োবনো আমোর ভদনর্ বোবো 

          বলনল ভসচদন ভহনস,  

‘ ভস -  জোয়গোচ  ভমনঘর পোনর 

          সন্ধযোতোরোর ভদনি।’  

তুচম বল,  ‘ ভস -  ভদির্োচন 

          মোচ র নীনি আনছ,  

ভের্োন ভথনক ছোিো ভপনয় 

           ুল ভ োন  সব গোনছ।’  

মোচস বনল,  ‘ ভস -  ভদি আমোর 

          আনছ সোগরতনল,  

ভের্োনননত আিঁধোর ঘনর 

          লুচকনয় মোচনক জ্বনল।’  

দোদো আমোর িুল ভ নন ভদয়,  

          বভল,  ‘ ভবোকো ওনর,  

হোওয়োয় ভস -  ভদি চমচলনয় আনছ 

           ভদর্চব ভকমন কনর? ’  

আচম শুনন  োচব,  আনছ 
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          সকল জোয়গোনতই। 

চসধু মোস্টোর বনল শুধু 

          ‘ ভকোননোর্োননই ভনই।’  
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রোজো ও রোনী 
         এক ভে চছল রোজো 

ভসচদন   আমোয় চদল সোজো। 

          ভ োনরর রোনত উনে 

আচম     চগনয়চছলুম ছুন ,  

          ভদর্নত ডোচলম গোনছ 

বননর    চপর ু ভকমন নোনি। 

          ডোনল চছনলম িনি,  

ভস ো     ভ নঙই ভগল পনি। 

          ভসচদন হল মোনো 

আমোর   ভপয়োরো ভপনি আনো,  

          রথ ভদর্নত েোওয়ো,  

আমোর   চিিঁনির পুচল র্োওয়ো। 

          ভক চদল ভসই সোজো,  

জোন      ভক চছল ভসই রোজো?  

  

          এক ভে চছল রোনী 

আচম     তোর কথো সব মোচন। 

          সোজোর র্বর  ভপনয় 

আমোয়   ভদর্ল ভকবল ভিনয়। 

          বলনল নো ভতো চকছু,  

ভকবল   মুর্চ  কনর চনিু 

          আপন ঘনর চগনয় 

ভসচদন   রইল আগল চদনয়। 

          হল নো তোর র্োওয়ো,  

চকংবো    রথ ভদর্নত েোওয়ো। 



শিশু ভ ালানাথ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
0

 

সূশিপত্র  

          চনল আমোয় ভকোনল 

সোজোর   সময় সোরো হনল। 

           গলো  োঙো -   োঙো 

তোর     ভিোর্ -  দুর্োচন রোঙো। 

          ভক চছল ভসই রোনী 

আচম     জোচন জোচন জোচন। 
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দূর 
পুনজোর ছুচ  আনস ের্ন  

          বকসোনরনত েোবোর পনথ — 

দূনরর ভদনি েোচচ্ছ ভ নব 

          ঘুম হয়  নো ভকোননোমনত। 

ভসর্োনন ভেই নতুন বোসোয় 

          হপ্তো দুনয়ক ভর্লোয় কোন  

দূর চক আবোর পোচলনয় আনস 

          আমোনদরই বোচির ঘোন !  

দূনরর সনঙ্গ কোনছর ভকবল 

          ভকনই ভে এই লুনকোিুচর,  

দূর ভকন ভে কনর এমন 

          চদনরোচত্তর ভঘোরোঘুচর। 

আমরো ভেমন ছুচ  হনল 

          ঘরবোচি সব ভ নল ভরনর্ 

ভরনল িনি পচিনম েোই 

          ভবচরনয় পচি ভদনির ভথনক,  

ভতমচনতনরো সকোলনবলো 

          ছুচ নয় আনলো আকোনিনত 

রোনতর ভথনক চদন ভে ভবনরোয় 

          দূরনক বুচে র্ুিঁনজ ভপনত?  

ভস -  ও ভতো েোয় পচিনমনতই,  

          ঘুনর ঘুনর সনন্ধ হনল,  

তর্ন ভদনর্ রোনতর মোনেই 

          দূর ভস আবোর ভগনছ িনল। 

সবোই ভেন পলোতকো 
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          মন ভ নক নো কোনছর বোসোয়। 

দনল দনল পনল পনল 

          ভকবল িনল দূনরর আিোয়। 

পোতোয় পোতোয় পোনয়র ধ্বচন,  

           ভেউনয় ভেউনয় ডোকোডোচক,  

হোওয়োয় হোওয়োয় েোওয়োর বোিঁচি 

          ভকবল বোনজ থোচক থোচক। 

আমোয় এরো ভেনত বনল,  

          েচদ বো েোই,  জোচন তনব 

দূরনক র্ুিঁনজ র্ুিঁনজ ভিনষ 

          মোনয়র কোনছই চ রনত হনব। 
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বোউল 
                   দূনর অিথ তলোয় 

পুিঁচতর            কচির্োচন গলোয় 

          বোউল             দোিঁচিনয় ভকন আছ?  

                   সোমনন আচঙনোনত 

ভতোমোর           একতোরোচ  হোনত 

          তুচম               সুর লোচগনয় নোনিো!  

                   পনথ করনত ভর্লো 

আমোর            কর্ন হল ভবলো 

          আমোয়            িোচস্ত চদল তোই। 

                    ইনচ্ছ ভহোথোয় নোচব 

চকন্তু               ঘনর বন্ধ িোচব 

          আমোর            ভবনরোনত পথ নোই।       

                   বোচি ভ রোর তনর 

ভতোমোয়           ভকউ নো তোিো কনর 

          ভতোমোর           নোই ভকোননো পোেিোলো। 

                   সমস্ত চদন কোন  

ভতোমোর           পনথ ঘোন  মোনে 

          ভতোমোর           ঘনরনত ভনই তোলো। 

                   তোই ভতো ভতোমোর নোনি 

আমোর            প্রোণ ভেন  োই বোিঁনি — 

          আমোর            মন ভেন পোয় ছুচ । 

                   ওনগো ভতোমোর নোনি 

ভেন               ভেউনয়র ভদোলো আনছ,  

           েনি               গোনছর লুন োপুচ । 

                   অননক দূনরর ভদি 
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আমোর            ভিোনর্ লোগোয় ভরি,  

          ের্ন                ভতোমোয় ভদচর্ পনথ। 

                   ভদর্নত পোয় ভে মন 

ভেন               নোম -  নো -  জোনো বন  

          ভকোন্              পথহোরো পবুনত। 

                   হেোৎ মনন লোনগ,  

ভেন               অননক চদননর আনগ,  

          আচম              অমচন চছনলম ছোিো। 

                   ভসচদন ভগল ভছনি,  

আমোর                      পথ চনল ভক ভকনি,  

          আমোর             হোরোল একতোরো। 

                   ভক চনল ভগো ভ নন,  

আমোয়            পোেিোলোনত এনন,  

          আমোর            এল গুরুমিোয়। 

                   মন সদো েোর িনল 

েত                ঘরছোিোনদর দনল 

          তোনর         ঘনর ভকন বসোয়?  

                   কও ভতো আমোয়  োই,  

ভতোমোর           গুরুমিোয় নোই?  

           আচম              ের্ন ভদচর্ ভ নব 

                   বুেনত পোচর র্োিঁচ ,  

ভতোমোর           বুনকর একতোরোচ ,  

          ভতোমোয়           ওই ভতো পিো ভদনব। 

                   ভতোমোর কোনন কোনন 

ওরই               গুনগুনোচন গোনন 

          ভতোমোয়           ভকোন্ কথো ভে কয়!  

                    সব চক তুচম ভবোে?  

তোরই              মোনন ভেন ভর্োিঁজ 
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          ভকবল             চ নর  ুবনময়। 

                   ওরই কোনছ বুচে 

আনছ              ভতোমোর নোনির পুিঁচজ,  

          ভতোমোর           ভর্পো পোনয়র ছুচ ?  

                   ওরই সুনরর ভবোনল 

ভতোমোর            গলোর মোলো ভদোনল 

          ভতোমোর           ভদোনল মোথোর েুিঁচ । 

                   মন ভে আমোর পোলোয় 

ভতোমোর           একতোরো -  পোেিোলোয়,  

          আমোয়             ুচলনয় চদনত পোর?  

                   ভননব আমোয় সোনথ?  

এ -  সব             পচণ্ডনতরই হোনত 

          আমোয়             ভকন সবোই মোর?  

                    ুচলনয় চদনয় পিো 

আমোয়            ভির্োও সুনর -  গিো 

          ভতোমোর           তোলো -   োঙোর পোে। 

                   আর চকছু নো িোই,  

ভেন               আকোির্োনো পোই,  

          আর               পোচলনয় েোবোর মোে। 

                   দূনর ভকন আছ?  

দ্বোনরর             আগল ধনর নোনিো,  

          বোউল             আমোরই এইর্োনন। 

                   সমস্ত চদন ধ’ ভর 

ভেন               মোতন ওনে  ’ ভর 

          ভতোমোর            োঙন -  লোগো গোনন। 

  



শিশু ভ ালানাথ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
6

 

সূশিপত্র  

দুষু্ট 
ভতোমোর কোনছ আচমই দুষ্ট ু

           োনলো ভে আর সবোই। 

চমচত্তরনদর কোলু নীলু 

           োচর েোণ্ডো ক -   োই!  

েতীি  োনলো,  সতীি  োনলো,  

          নযোিো নবীন  োনলো,  

তুচম বল ওরোই ভকমন 

          ঘর কনর রয় আনলো। 

মোর্নবোবুর দুচ  ভছনল 

          দুষ্টু ভতো নয় ভকউ — 

ভগন  তোনদর কুকুর বোিঁধো 

           করনতনছ ভঘউ ভঘউ। 

পোিঁিকচি ভঘোষ লক্ষ্মী ভছনল,  

          দত্তপোিোর গবোই,  

ভতোমোর কোনছ আচমই দুষ্টু 

           োনলো ভে আর সবোই। 

ভতোমোর কথো আচম ভেন 

          শুচন ভন কক্র্ননোই,  

জোমোকোপি ভেন আমোর 

          সো  থোনক নো ভকোননোই!  

ভর্লো করনত ভবলো কচর,  

          বৃচষ্টনত েোই চ নজ,  

দুষ্টুপনো আনরো আনছ 

           অমচন কত কী ভে!  

বোবো আমোর ভিনয়  োনলো?  
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          সচতয বনলো তুচম,  

ভতোমোর কোনছ কনরন চন চক 

          এক ওু দুষ্টুচম?  

েো বল সব ভিোননন চতচন,  

          চকচ্ছ ু ভ োনলন নোনকো?  

ভর্লো ভছনি আনসন িনল 

          ভেমচন তুচম ডোনকো?  
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ইচ্ছোমতী 
ের্ন  ভেমন মনন কচর 

          তোই হনত পোই েচদ 

আচম তনব একর্োচন হই  

          ইচ্ছোমতী নদী। 

রইনব আমোর দচর্ন ধোনর 

          সূেু ওেোর পোর,  

বোিঁনয়র ধোনর সনন্ধনবলোয় 

          নোমনব অন্ধকোর। 

আচম কইব মননর কথো 

          দুই পোনররই সোনথ,  

আনধক কথো চদননর ভবলোয়,  

          আনধক কথো রোনত। 

  
  

ের্ন  ঘুনর ঘুনর ভবিোই 

          আপন গোিঁনয়র ঘোন  

চেক তর্চন গোন ভগনয় েোই 

          দূনরর মোনে মোনে। 

গোিঁনয়র মোনুষ চিচন,  েোরো 

          নোইনত আনস জনল,  

ভগোরু মচহষ চননয় েোরো 

          সোিঁতনর ওপোর িনল। 

দূনরর মোনুষ েোরো তোনদর 

           নতুনতনরো ভবি,  

নোম জোচন ভন,  গ্রোম জোচন ভন 
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          অদ্ভুনতর একনিষ। 

  
  

জনলর উপর েনলোমনলো 

           কুনরো আনলোর রোচি। 

ভেউনয় ভেউনয় পরীর নোিন,  

          হোততোচল আর হোচস। 

নীনির তলোয় তচলনয় ভেথোয় 

          ভগনছ ঘোন র ধোপ 

ভসইর্োনননত কোরো সবোই 

          রনয়নছ িুপিোপ। 

ভকোনণ ভকোনণ আপন মনন 

          করনছ তোরো কী ভক। 

আমোরই  য় করনব ভকমন 

          তোকোনত ভসই চদনক। 

  
  

গোিঁনয়র ভলোনক চিননব আমোর 

          ভকবল এক রু্োচন। 

বোচক ভকোথোয় হোচরনয় েোনব 

          আচমই ভস চক জোচন?  

একধোনরনত মোনে ঘোন  

          সবুজ বরন  শুধু,  

আর -  এক ধোনর বোলুর িনর 

           ভরৌদ্র কনর ধ ূ  ধূ। 

চদননর ভবলোয় েোওয়ো আসো,  

          রোচত্তনর থ্   থ্!  

ডোঙোর পোনন ভিনয় ভিনয় 
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          করনব গো ছ্ ছ্। 
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অনয মো 
আমোর মো নো হনয় তুচম 

          আর -  কোনরো মো হনল 

 োবছ ভতোমোয় চিননতম নো,  

          ভেনতম নো ঐ ভকোনল?  

মজো আনরো হত  োচর,  

দুই জোয়গোয় থোকত বোচি,  

আচম থোকনতম এই গোিঁনয়নত,  

          তুচম পোনরর গোিঁনয়। 

এইর্োনননতই চদননর ভবলো 

েো -  চকছু সব হত ভর্লো 

চদন  ুনরোনলই ভতোমোর কোনছ 

          ভপচরনয় ভেনতম নোনয়। 

হেোৎ এনস চপছন চদনক 

আচম বলনতম,  ‘ বল্ ভদচর্ ভক? ’  

তুচম  োবনত,  ভিনোর মনতো 

           চিচন ভন ভতো তবু। 

তর্ন ভকোনল েোিঁচপনয় পনি 

আচম বলনতম গলো ধনর — 

‘ আমোয় ভতোমোর চিননত হনবই,  

          আচম ভতোমোর অবু! ’  

  

ঐ পোনরনত ের্ন  তুচম 

          আননত ভেনত জল,  

এই পোনরনত তর্ন ঘোন  

          বল্ ভদচর্ ভক বল্?  
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কোগজ -  গিো ভনৌনকোচ নক 

 োচসনয় চদনতম ভতোমোর চদনক,  

েচদ চগনয় ভপৌিঁনছোত ভস 

          বুেনত চক,  ভস কোর?  

সোিঁতোর আচম চিচর্চন ভে 

নইনল আচম ভেনতম চননজ,  

আমোর পোনরর ভথনক আচম 

          ভেনতম ভতোমোর পোর। 

মোনয়র পোনর অবুর পোনর 

থোকত ত োত,  ভকউ ভতো কোনর 

ধরনত চগনয় ভপত নোনকো,  

          রইত নো একসোনথ। 

চদননর ভবলোয় ঘুনর ঘুনর 

ভদর্ো -  ভদচর্ দূনর দূনর — 

সনন্ধনবলোয় চমনল ভেত 

          অবুনত আর মোনত। 

  

চকন্তু হেোৎ ভকোননোচদনন 

          েচদ চবচপন মোচে 

পোর করনত ভতোমোর পোনর 

          নোই হত মো রোচজ। 

ঘনর ভতোমোর প্রদীপ ভজ্বনল 

ছোনতর ’ পনর মোদুর ভমনল 

বসনত তুচম,  পোনয়র কোনছ 

          বসত ক্ষোন্তবুচি,  

উেত তোরো সোত  োনয়নত,  

ডোকত ভিয়োল ধোননর ভর্নত,  

উনিো ছোয়োর মনতো বোদুি 
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          ভকোথোয় ভেত উচি। 

তর্ন চক মো,  ভদচর ভদনর্ 

 য় হত নো ভথনক ভথনক 

পোর হনয় মো,  আসনত হতই 

          অব ু ভেথোয় আনছ। 

তর্ন চক আর ছোিো ভপনত?  

চদনতম চক আর চ নর ভেনত?  

ধরো পিত মোনয়র ওপোর 

          অবুর পোনরর কোনছ। 
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দুনয়োরোনী 
ইনচ্ছ কনর,  মো,  েচদ তুই 

          হচতস দুনয়োরোনী!  

ভছনি চদনত এমচন চক  য় 

          ভতোমোর এ ঘরর্োচন। 

ওইর্োনন ওই পুকুরপোনর 

চজয়ল গোনছর ভবিোর ধোনর 

ও ভেন ভঘোর বননর মনধয 

          ভকউ ভকোেোও ভনই। 

ওইর্োনন েোউতলো জুনি 

বোিঁধব ভতোমোর ভছোট্ট কুিঁনি,  

শুকননো পোতো চবচছনয় ঘনর 

          থোকব দুজননই। 

বোঘ  োিুক অননক আনছ,  

আসনব নো ভকউ ভতোমোর কোনছ,  

চদনরোচত্তর ভকোমর ভবিঁনধ 

          থোকব পোহোরোনত। 

রোক্ষনসরো ভেোনপ েোনি 

মোরনব উিঁচক আনি আনি,  

ভদর্নব আচম দোিঁচিনয় আচছ 

          ধনুক চননয় হোনত। 

  
  

আিঁিনলনত র্ই চননয় তুই 

          ভেই দোিঁিোচব দ্বোনর 

অমচন েত বননর হচরণ 
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          আসনব সোনর সোনর। 

চিঙগুচল সব আিঁকোবোিঁকো,  

গোনয়নত দোগ িোকো িোকো,  

লুচ নয় তোরো পিভব  ুিঁনয় 

          পোনয়র কোনছ এনস। 

ওরো সবোই আমোয় ভবোনে,  

করনব নো  য় এক ওু ভে,  

হোত বুচলনয় ভদব গোনয়,  

          বসনব কোনছ ভঘিঁনষ। 

 লসো -  বনন গোনছ গোনছ 

 ল ধনর ভমঘ কনর আনছ,  

ওইর্োনননত ময়ূর এনস 

          নোি ভদচর্নয় েোনব। 

িোচলর্রো সব চমচছচমচছ 

লোচগনয় ভদনব চকচিচমচি,  

কোেনবিোচল ভলজচ  তুনল 

          হোত ভথনক ধোন র্োনব। 

  
  

চদন  ুনরোনব,  সোিঁনের আিঁধোর 

          নোমনব তোনলর গোনছ। 

তর্ন এনস ঘনরর ভকোনণ 

          বসব ভকোনলর কোনছ। 

থোকনব নো ভতোর কোজ চকছু ভতো,  

রইনব নো ভতোর ভকোননো ছুনতো,  

রূপকথো ভতোর বলনত হনব 

          ভরোজই নতুন কনর। 

সীতোর বনবোনসর ছিো 
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সবগুচল ভতোর আনছ পিো ;  

সুর কনর তোই আগোনগোিো 

          গোইনত হনব ভতোনর। 

তোর পনর ভেই অিথবনন 

ডোকনব ভপিঁিো,  আমোর মনন 

এক রু্োচন  য় করনব 

          রোচত্র চনষুত হনল। 

ভতোমোর বুনক মুর্চ  গুিঁনজ 

ঘুনমনত ভিোর্ আসনব বুনজ — 

তর্ন আবোর বোবোর কোনছ 

          েোস ভন ভেন িনল!  

  



শিশু ভ ালানাথ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
7

 

সূশিপত্র  

রোজচমস্ত্রী 
বয়স আমোর হনব চতচরি,  

          ভদর্নত আমোয় ভছোন ো,  

আচম নই  মো,  ভতোমোর চিচরি,  

          আচম হচচ্ছ ভনোন ো। 

আচম ভে ভরোজ সকোল হনল 

েোই িহনরর চদনক িনল 

          তচমজ চমঞোর ভগোরুর গোচি িনি। 

সকোল ভথনক সোরো দুপর 

ইিঁ  সোচজনয় ইিঁন র উপর 

          ভর্য়োলমনতো ভদয়োল তুচল গনি। 

 োবছ  তুচম চননয় ভেলো 

ঘর -  গিো ভস আমোর ভর্লো,  

          কক্র্ননো নো সচতযকোর ভস ভকোেো। 

ভছোন ো বোচি নয় ভতো ভমোন ,  

চতনতলো পেুন্ত ওনে,  

          থোমগুনলো তোর এমচন ভমো ো ভমো ো। 

চকন্তু েচদ শুধোও আমোয় 

ওইর্োনননতই ভকন থোমোয়?  

          ভদোষ কী চছল ষো  -  সত্তর তলো?  

ইিঁ  সুরচক জুনি জুনি 

এনকবোনর আকোি  ুিঁনি 

          হয়  নো ভকন ভকবল ভগিঁনথ িলো?  

গোিঁথনত গোিঁথনত ভকোথোয় ভিনষ 

ছোত ভকন নো তোরোয় ভমনি?  

          আচমও তোই  োচব চননজ চননজ। 
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ভকোথোও চগনয় ভকন থোচম 

ের্ন  শুধোও,  তর্ন আচম 

          জোচন ভন ভতো তোর উত্তর কী ভে। 

  

ের্ন  র্ুচি ছোনতর মোথোয় 

           উেচছ  োরো ভবনয়। 

সচতয কথো বচল,  তোনত 

          মজো ভর্লোর ভিনয়। 

সমস্ত চদন ছোত -  চপ চুন 

গোন ভগনয় ছোত চপন োয় শুচন,  

          অননক চননি িলনছ গোচিনঘোিো। 

বোসনওআলো থোলো বোজোয় ;  

সুর কনর ওই হোিঁক চদনয় েোয় 

          আতোওআলো চননয়  নলর ভেোিো। 

সোনি িোরন  ভবনজ ওনে,  

ভছনলরো সব বোসোয় ভছোন  

          ভহো ভহো কনর উচিনয় চদনয় ধুনলো। 

ভরোদ্দুর    ভেই আনস পনি 

পুনবর মুনর্ ভকোথোয় ওনি 

          দনল দনল ডোক চদনয় কোকগুনলো। 

আচম তর্ন চদননর ভিনষ 

 োরোর ভথনক ভননম এনস 

          আবোর চ নর আচস আপন গোিঁনয়। 

জোন ভতো,  মো,  আমোর পোিো 

ভের্োনন ওই র্ুিঁচ  গোিো 

           পুকুরপোনি গোজনতলোর বোিঁনয়। 

ভতোরো েচদ শুধোস ভমোনর 

র্নির িোলোয় রই কী কনর?  
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          ভকোেো ের্ন গিনত পোচর চননজ ;  

আমোর ঘর  ভে ভকন তনব 

সব -  ভিনয় নো বনিো হনব?  

          জোচন ভন ভতো তোর উত্তর কী ভে!  
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ঘনুমর তত্ত্ব 
জোগোর ভথনক ঘুনমোই,  আবোর 

          ঘুনমর ভথনক জোচগ — 

অননক সময়  োচব মনন 

          ভকন,  চকনসর লোচগ?  

আমোনক,  মো,  ের্ন  তুচম 

          ঘুম পোচিনয় রোর্ 

তর্ন তুচম হোচরনয় চগনয় 

          তবু হোরোও নোনকো। 

রোনত সূেু,  চদনন তোরো 

          পোই ভন,  হোজোর র্ুিঁচজ। 

তর্ন তো’ রো ঘুনমর সূে,ু  

          ঘুনমর তোরো বুচে?  

িীনতর চদনন কনকিোিঁপো 

          েোয় নো ভদর্ো গোনছ,  

ঘুনমর মনধয নুচকনয় থোনক 

          ভনই তবুও আনছ। 

রোজকননয থোনক,  আমোর 

          চসিঁচির চননির ঘনর। 

দোদো বনল,  ‘ ভদচর্নয় ভদ ভতো।’  

          চবশ্বোস নো কনর। 

চকন্তু,  মো,  তুই জোচনস ভন চক 

          আমোর ভস রোজকননয 

ঘুনমর তলোয় তচলনয় থোনক,  

          ভদচর্ ভন ভসইজননয। 
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ভনই তবুও আনছ এমন 

          ভনই চক কত চজচনস?  

আচম তোনদর অননক জোচন,  

          তুই চক তোনদর চিচনস?  

ভেচদন তোনদর রোত ভপোয়োনব 

           উেনব িক্ষু ভমচল 

ভসচদন ভতোমোর ঘনর হনব 

          চবষম ভেলোনেচল। 

নোচপত  োয়ো,  ভিয়োল  োয়ো,  

           বযোঙ্গমো ভবঙ্গুমী 

চ ি ক’ ভর সব আসনব ের্ন  

          কী ভে করনব তুচম!  

তর্ন তুচম ঘুচমনয় ভপোনিো 

          আচমই ভজনগ ভথনক 

নোনোরকম ভর্লোয় তোনদর 

          ভদব  ুচলনয় ভরনর্। 

তোর পনর ভেই জোগনব তুচম 

          লোগনব তোনদর ঘুম,  

তর্ন ভকোথোও চকচ্ছুই ভনই 

          সমস্ত চনজ্েুম। 
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দুই আচম 
বৃচষ্ট ভকোথোয় নুচকনয় ভবিোয় 

          উনিো ভমনঘর দল হনয়,  

ভসই ভদর্ো ভদয় আর -  এক ধোরোয় 

          শ্রোবণ -  ধোরোর জল হনয়। 

আচম  োচব িুপচ  কনর 

          ভমোর দিো হয়  ওই েচদ!  

ভকই বো জোনন আচম আবোর 

          আর -  একজনও হই  েচদ!  

একজনোনরই ভতোমরো ভিন 

          আর -  এক আচম কোনরোই নো। 

ভকমনতনরো  োবর্োনো তোর 

          মনন আননত পোনরোই নো। 

হয়নতো বো ওই ভমনঘর মনতোই 

          নতুন নতুন রূপ ধনর 

কর্ন ভস ভে   ডোক চদনয় েোয়,  

          কর্ন থোনক িুপ কনর। 

কর্ন বো ভস পুনবর ভকোনণ 

          আনলো -  নদীর বোিঁধ বোিঁনধ,  

কর্ন বো ভস আনধক রোনত 

          িোিঁদনক ধরোর  োিঁদ  োিঁনদ। 

ভিনষ ভতোমোর ঘনরর কথো 

          মনননত তোর ভেই আনস,  

আমোর মতন হনয় আবোর 

          ভতোমোর কোনছ ভসই আনস। 

আমোর চ তর লুচকনয় আনছ 
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          দুই রকনমর দুই ভর্লো,  

এক ো ভস ওই আকোি -  ওিো,  

          আনরক ো এই  ুিঁই -  ভর্লো। 
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মতুযবোসী 
কোকো বনলন,  সময় হনল 

          সবোই ি’ ভল 

          েোয় ভকোথো ভসই স্বগু -  পোনর। 

বল্ ভতো কোকী 

          সচতয তো চক 

                   এনকবোনর?  

চতচন বনলন,  েোবোর আনগ 

                   তন্দ্রো লোনগ 

          ঘণ্টো কর্ন ওনে বোচজ,  

দ্বোনরর পোনি 

           তর্ন আনস 

                   ঘোন র মোচে। 

বোবো ভগনছন এমচন কনর 

                   কর্ন ভ োনর 

          তর্ন আচম চবছোনোনত। 

ভতমচন মোর্ন 

          ভগল কর্ন 

                   অননক রোনত। 

চকন্তু আচম বলচছ ভতোমোয় 

                    সকল সময় 

          ভতোমোর কোনছই করব ভর্লো,  

রইব  ভজোনর 

          গলো ধনর 

                   রোনতর ভবলো। 

সময় হনল মোনব নো ভতো,  
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                   জোনব নো ভতো,  

          ঘণ্টো মোচের বোজল কনব। 

  তোই চক রোজো 

          ভদনবন সোজো 

                   আমোয় তনব?  

ভতোমরো বল,  স্বগু  োনলো 

                   ভসথোয় আনলো 

          রনঙ রনঙ আকোি রোঙোয়,  

সোরো ভবলো 

           ুনলর ভর্লো 

                   পোরুলডোঙোয়!  

ভহোক -  নো  োনলো েত ইনচ্ছ — 

                    ভকনি চননচ্ছ 

          ভকই বো তোনক বনলো,  কোকী?  

ভেমন আচছ 

          ভতোমোর কোনছই 

                   ভতমচন থোচক!  

ওই আমোনদর ভগোলোবোচি,  

                   ভগোরুর গোচি 

          পনি আনছ িোকো -   োঙো,  

গোনবর ডোনল 

          পোতোর লোনল 

                   আকোি রোঙো। 

ভসথো ভবিোয় েক্ষীবুচি 

                   গুচিগুচি 

          আসনিওিোর ভেোনপ েোনপ 

 ুনলর গোনছ 

          ভদোনয়ল নোনি 
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                    ছোয়ো কোিঁনপ। 

নুচকনয় আচম ভসথো পলোই,  

                   কোনোই বলোই 

          দু -   োই আনস পোিোর ভথনক। 

   োঙো গোচি 

          ভদোলোই নোচি 

                   ভেিঁনক ভেিঁনক। 

সনন্ধনবলোয় গল্প বনল 

                   রোর্ ভকোনল,  

          চম চমচ নয় জ্বনল বোচত। 

িোলতো -  িোনর্ 

          ভপিঁিো ডোনক,  

                   বোনি রোচত। 

স্বনগু েোওয়ো ভদব  োিঁচক 

                   বলচছ,  কোকী,  

          ভদর্ব আমোয় ভক কী কনর। 

চিরকোলই 

          রইব  র্োচল 

                   ভতোমোর ঘনর। 
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বোণী- চবচনময় 
মো,  েচদ তুই আকোি হচতস,  

           আচম িোিঁপোর গোছ,  

ভতোর সোনথ ভমোর চবচন -  কথোয় 

          হত কথোর নোি। 

ভতোর হোওয়ো ভমোর ডোনল ডোনল 

          ভকবল ভথনক ভথনক 

কত রকম নোিন চদনয় 

          আমোয় ভেত ভডনক। 

মো ব’ ভল তোর সোিো ভদব 

          কথো ভকোথোয় পোই,  

পোতোয় পোতোয় সোিো আমোর 

          ভননি উেত তোই। 

ভতোর আনলো ভমোর চিচির -  ভ োিঁ োয় 

          আমোর কোনন কোনন 

 লমচলনয় কী বলত ভে 

          েলমলোচনর গোনন। 

আচম তর্ন  ুচ নয় চদনতম 

          আমোর েত কুিঁচি,  

কথো কইনত চগনয় তোরো 

          নোিন চদত জুচি। 

উনিো ভমনঘর ছোয়োচ  ভতোর 

          ভকোথোয় ভথনক এনস 

আমোর ছোয়োয় ঘচননয় উনে 

          ভকোথোয় ভেত ভ নস। 

ভসই হত ভতোর বোদল -  ভবলোর  
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          রূপকথোচ র মনতো ;  

রোজপুত্তুর ঘর ভছনি েোয় 

          ভপচরনয় রোজয কত ;  

ভসই আমোনর বনল ভেত 

          ভকোথোয় আনলর্ -  লতো,  

সোগরপোনরর তদতযপুনরর 

          রোজকনযোর কথো ;  

ভদর্নত ভপনতম দুনয়োরোনীর 

           িক্ষু  র -   র,  

চিউনর উনে পোতো আমোর 

          কোিঁপত থনরোথনরো। 

হেোৎ কর্ন বৃচষ্ট ভতোমোর 

          হোওয়োর পোনছ পোনছ 

নোমত আমোর পোতোয় পোতোয় 

           োপুর -   পুুর নোনি ;  

ভসই হত ভতোর কোিঁদন -  সুনর 

          রোমোয়নণর পিো,  

ভসই হত ভতোর গুনগুচননয় 

          শ্রোবণ -  চদননর ছিো। 

মো,  তুই হচতস নীলবরনী,  

           আচম সবুজ কোিঁিো ;  

ভতোর হত,  মো,  আনলোর হোচস,  

          আমোর পোতোর নোিো। 

ভতোর হত,  মো,  উপর ভথনক 

          নয়ন  ভমনল িোওয়ো,  

আমোর হত আিঁকুবোিঁকু 

          হোত তুনল গোন গোওয়ো। 

ভতোর হত,  মো চিরকোনলর 
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          তোরোর মচণমোলো,  

আমোর হত চদনন চদনন 

           ুল -  ভ ো োবোর পোলো। 
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বৃচষ্ট ভরৌদ্র 
েুিঁচ  - বোিঁধো ডোকোত ভসনজ 

দল ভবিঁনধ ভমঘ িনলনছ ভে 

          আজনক সোরোনবলো। 

কোনলো েোিঁচপর মনধয  নর 

সুচেুনক ভনয় িুচর কনর, 

           য় - ভদর্োবোর ভর্লো। 

বোতোস তোনদর ধরনত চমনছ 

হোিঁচপনয় ভছোন  চপনছ চপনছ, 

          েোয় নো তোনদর ধরো। 

আজ ভেন ওই জনিোসনিো 

আকোি জুনি মস্ত বনিো 

          মন - ভকমন - করো। 

বন র ডোনল ডোনো - চ নজ 

কোক বনস ওই  োবনছ কী ভে, 

          িিুইগুনলো িুপ। 

বৃচষ্ট হনয় ভগনছ ভ োনর 

িজননপোতোয় েনর েনর 

          জল পনি  পু পু। 

ভলনজর মনধয মোথো থুনয় 

র্োিঁদন কুকুর আনছ শুনয় 

          ভকমন একরকম। 

দোলোন োনত ঘুনর ঘুনর 

পোয়রোগুনলো কোিঁদন - সুনর 

          ডোকনছ বকবকম। 

কোচতুনক ওই ধোননর ভর্নত 
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চ নজ হোওয়ো উেল ভমনত 

          সবুজ ভেউনয়র ’পনর। 

পরি ভলনগ চদনি চদনি 

চহচহ কনর ধোননর চিনষ 

          িীনতর কোিঁপন ধনর। 

ভঘোষোল - পোিোর লক্ষ্মী বুচি 

ভছিঁিো কোিঁথোয় মুচিসুচি 

          ভগনছ পুকুরপোনি, 

  ভদর্নত  োনলো পোয় নো ভিোনর্ 

চবিচবচিনয় বনক বনক 

          িোক ভতোনল, ঘোি নোনি। 

ঐ েমোেম বৃচষ্ট নোনম 

মোনের পোনর দূনরর গ্রোনম 

          েোপসো বোিঁনির বন। 

ভগোরু ো কোর ভথনক ভথনক 

ভর্োিঁ োয় - বোিঁধো উেনছ ভডনক 

          চ জনছ সোরোক্ষণ। 

গদোই কুনমোর অননক ভ োনর 

সোচজনয় চননয় উিঁিু ক’ভর 

           হোিঁচির উপর হোিঁচি 

িলনছ রচববোনরর হোন , 

গোমছো মোথোয় জনলর ছোিঁন  

          হোিঁচকনয় ভগোরুর গোচি। 

বন্ধ আমোর রইল ভর্লো, 

ছুচ র চদনন সোরোনবলো 

          কো নব ভকমন কনর? 

মনন হনচ্ছ এমচনতনরো 

েরনব বৃচষ্ট েনরোেনরো 
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          চদনরোচত্তর ধনর! 

এমন সময় পুনবর ভকোনণ 

কর্ন ভেন অনযমনন 

           োিঁক ধনর ওই ভমনঘ, 

মুনর্র িোদর সচরনয় ভ নল 

হেোৎ ভিোনর্র পোতো ভমনল 

          আকোি ওনে ভজনগ। 

চছিঁনি - েোওয়ো ভমনঘর ভথনক 

পুকুনর ভরোদ পনি ভবিঁনক, 

          লোগোয় চেচলচমচল। 

বোিঁিবোগোননর মোথোয় মোথোয় 

ভতিঁতুলগোনছর পোতোয় পোতোয় 

          হোসোয় চর্চলচর্চল। 

হেোৎ চকনসর মন্ত্র এনস 

 ুচলনয় চদনল একচননমনষ 

           বোদলনবলোর কথো। 

হোচরনয় - পোওয়ো আনলোচ নর 

নোিোয় ডোনল চ নর চ নর 

          ভবিোর েুমনকোলতো। 

উপর চননি আকোি  নর 

এমন বদল ভকমন কনর 

          হয়, ভস - কথোই  োচব। 

উল পোল  ভর্লোচ  এই, 

সোনজর ভতো তোর সীমোনো ভনই, 

          কোর কোনছ তোর িোচব? 

এমন ভে ভঘোর মন - র্োরোচপ 

বুনকর মনধয চছল িোচপ 

          সমস্ত র্ন আচজ — 
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হেোৎ ভদচর্ সবই চমনছ 

নোই চকছু তোর আনগ চপনছ 

          এ ভেন কোর বোচজ। 

 


