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ভুচিকা 
           জগৎ - পারািাচরর তীচর 

                খ চলরা কচর খিলা। 

           অন্তিীি গগিতল 

           িাথার ’পচর অিঞ্চল, 

           খফচিল ওই সুিীল জল 

                 িাচিচ  সারা খিলা। 

          উচিচ  তচ  কী খকালািল — 

                 খ চলরা কচর খিলা। 

  

           িালুকা চিচয় িাাঁচধচ  ঘর, 

                  চিিুক চিচয় খেলা। 

           চিপুল িীল সচলল -’পচর 

           ভাসায় তারা খেলার তরী 

           আপি িাচত খিলায় গচ  

                  পাতায় - গাাঁথা খভলা। 

            জগৎ - পারািাচরর তীচর 

                   খ চলরা কচর খেলা। 

  

           জাচি িা তারা সাাঁতার খিওয়া, 

                   জাচি িা জাল খফলা। 

              ডুিাচর ডুচি িুকুতা খিচয়, 

               িচিক ধায় তরিী খিচয়, 

            খ চলরা িুচ  কু াচয় খপচয় 

                      সাজায় িচস খেলা। 

               রতি ধি খোাঁচজ িা তারা, 
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                   জাচি িা জাল খফলা। 

  

             খফচিচয় উচি সাগর িাচস, 

                         িাচস সাগর - খিলা। 

                ভীষি খেউ চশশুর কাচি 

                রচিচ  গাথা তরল তাচি, 

                খিালিা ধচর খযিি গাচি 

                          জিিী খিয় খিলা। 

              সাগর খেচল চশশুর সাচথ, 

                     িাচস সাগর - খিলা। 

  

                 জগৎ - পারািাচরর তীচর 

                     খ চলরা কচর খিলা। 

                   িঞ্ঝা চফচর গগিতচল, 

                  তরিী ডুচি সুিূর জচল, 

                  িরি - িূত উচ য়া িচল, 

                       খ চলরা কচর খেলা। 

                  জগৎ - পারািাচরর তীচর 

                           চশশুর িিাচিলা। 
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সূশিপত্র  

জন্মকথা 
                 খোকা িাচক শুধায় খডচক — 

                 ‘ এচলি আচি খকাথা খথচক, 

          খকান োচি তুই কুচ চয় খপচল আিাচর। ' 

                 িা শুচি কয় খিচস খকাঁচি 

                 খোকাচর তার িুচক খিাঁচধ — 

          ‘ইো িচয় চ চল িচির িািাচর। 

  

                 চ চল আিার পুতুল - খেলায়, 

                 প্রভাচত চশিপূজার খিলায় 

          খতাচর আচি খভচেচ  আর গচ চ । 

                 তুই আিার িাকুচরর সচি 

                 চ চল পূজার চসিংিাসচি, 

          তাাঁচর পূজায় খতািার পূজা কচরচ । 

  

                 আিার চিরকাচলর আশায়, 

                 আিার সকল ভাচলািাসায়, 

          আিার িাচয়র চিচিিাচয়র পরাচি — 

                 পুরাচিা এই খিাচির ঘচর 

                 গৃিচিিীর খকাচলর ‘পচর 

          কতকাল খয লুচকচয় চ চল খক জাচি। 

  

                 খযৌিচিচত যেি চিয়া 

                 উচিচ ল প্রস্ফুচ য়া, 

          তুই চ চল খসৌরচভর িচতা চিলাচয়, 

                 আিার তরুি অচে অচে 

                 জচ চয় চ চল সচে সচে 
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সূশিপত্র  

          খতার লািিয খকািলতা চিলাচয়। 

  

                 সি খিিতার আিচরর ধি 

                 চিতযকাচলর তুই পুরাতি, 

             তুই প্রভাচতর আচলার সিিয়সী — 

                     তুই জগচতর স্বপ্ন িচত 

                    এচসচ স আিন্দ - খরাচত 

               িূতি িচয় আিার িুচক চিলচস। 

  

                      চিচিিচিচষ খতািায় খিচর 

                       খতার রিসয িুচি খি খর, 

              সিার চ চল আিার িচল খকিচি। 

                        ওই খিচি এই খিি িুচি 

                        িাচয়র খোকা িচয় তুচি 

                িধুর খিচস খিো চিচল ভুিচি। 

  

                    িারাই িারাই ভচয় খগা তাই 

                      িুচক খিচপ রােচত খয িাই, 

                  খকাঁচি িচর এক  ুসচর িাাঁ াচল। 

                      জাচি িা খকান িায়ায় খফাঁচি 

                           চিচের ধি রােি খিাঁচধ 

               আিার এ ক্ষীি িাহু দচ র আ াচল। ' 
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খেলা 
খতািার কচ  - তচ র ধচ  

       খক চিল রাচেয়া। 

খকািল গাচয় চিল পরাচয় 

      রচেি আচেয়া। 

চিিািচিলা আচেিাতচল 

এচস  তুচি কী খেলা চল, 

িরি দচ  িচলচত  ুচ  

        পচ চ  ভাচেয়া। 

খতািার কচ  - তচ র ধচ  

       খক চিল রাচেয়া। 

  

চকচসর সুচে সিাস িুচে 

       িাচি  িা চি, 

দয়ার - পাচশ জিিী িাচস 

          খিচরয়া িািচি । 

তাচথই খথই তাচলর সাচথ 

কাাঁকি িাচজ িাচয়র িাচত, 

রাোল - খিচশ ধচর  খিচস 

           খিিুর পাাঁিচি। 

চকচসর সুচে সিাস িুচে 

        িাচি  িা চি। 

  

চভোচর ওচর, অিি   ক’খর 

         শরি ভুচলয়া 

িাচগস কী িা িাচয়র গ্রীিা 
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         আাঁকচ  িুচলয়া। 

ওচর খর খলাভী, ভুিিোচি 

গগি িচত উপাচ  আচি 

ভচরয়া দচ  লচলত িুচি 

       চিি চক তুচলয়া। 

কী িাস ওচর অিি ক’খর 

        শরি ভুচলয়া। 

  

চিচেল খশাচি আকুল িচি 

       িূপুর - িাজিা। 

তপি শশী খিচরচ  িচস 

       খতািার সাজিা।       

ঘুিাও যচি িাচয়র িচুক 

আকাশ খিচয় রচি ও িুচে, 

জাচগচল পচর প্রভাত কচর 

        িয়ি - িাজিা। 

চিচেল খশাচি আকুল িচি 

       িূপুর - িাজিা। 

  

ঘুচির িুচ  আচসচ  উচ  

       িয়ি - েুলািী, 

গাচয়র ’পচর খকািল কচর 

        পরশ - িুলািী। 

িাচয়র প্রাচি খতািাচর লাচগ 

জগৎ - িাতা রচয়চ  জাচগ, 

ভুিি - িাচি চিয়ত রাচজ 

        ভুিি - ভুলািী। 

ঘুচির িুচ  আচসচ  উচ  
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         িয়ি - েুলািী। 

  

  



শিশু 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
1

 

সূশিপত্র  

খোকা 
খোকার খিাচে খয ঘুি আচস 

     সকল - তাপ - িাশা — 

জাি চক খকউ খকাথা িচত খয 

     কচর খস যাওয়া - আসা। 

শুচিচ  রূপকথার গাাঁচয় 

খজািাচক - জ্বলা িচির  াচয় 

দচলচ  দচ  পারুল - কুাঁচ , 

     তািাচর িাচি িাসা — 

খসোি খথচক খোকার খিাচে 

     কচর খস যাওয়া - আসা। 

  

খোকার খিাাঁচ  খয িাচসোচি 

     িিচক ঘুিচঘাচর — 

খকান খিচশ খয জিি তার 

     খক কচি তািা খিাচর। 

শুচিচ  খকান শরৎ - খিচঘ 

চশশু - শশীর চকরি খলচগ 

খস িাচসরুচি জিচি চ ল 

     চশচশরশুচি খভাচর — 

খোকার খিাাঁচ  খয িাচসোচি 

     িিচক ঘুিচঘাচর। 

  

খোকার গাচয় চিচলচয় আচ  

     খয কচি খকািলতা — 

জাি চক খস খয এত া কাল 
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সূশিপত্র  

     লুচকচয় চ ল খকাথা। 

িা যচি চ ল চকচশারী খিচয় 

করুি তাচর পরাি খ চয় 

িাধুরীরূচপ িুরচ  চ ল 

     কচি চি খকাচিা কথা — 

খোকার গাচয় চিচলচয় আচ  

     খয কচি খকািলতা। 

  

আচশস আচস পরশ কচর 

     খোকাচর চঘচর চঘচর — 

জাি চক খকি খকাথা িচত খস 

     িরচষ তার চশচর। 

ফাগুচি িি িলয়োচস, 

শ্রািচি িি িীচপর িাচস, 

আচশচি িি ধািযিচল, 

     আষাচ  িি িীচর — 

আচশস আচস পরশ কচর 

     খোকাচর চঘচর চঘচর। 

  

এই - খয খোকা তরুিতিু 

     িতুি খিচল আাঁচে — 

ইিার ভার খক লচি আচজ 

     খতািরা জাি তা চক। 

চিরিিয় চকরি - খিালা 

যাাঁিার এই ভুিি - খিালা 

তপি - শশী - তারার খকাচল 

     খিচিি এচর রাচে — 

এই - খয খোকা তরুিতিু 
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     িতুি খিচল আাঁচে। 
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ঘিুচিারা 
             খক চিল খোকার ঘুি িচরয়া। 

িা তেি জল চিচত              ও পা ার চিচঘচ চত 

             চগয়াচ ল ঘ  কাাঁচে কচরয়া।— 

তেি খরাচির খিলা               সিাই খ চ চ  খেলা, 

             ও পাচর িীরি িো-িেীরা; 

শাচলক খথচিচ  খিাচপ,            শুধু পায়রার খোচপ 

             িকািচক কচর সো-সেীরা; 

তেি রাোল খ চল               পাাঁিচি ধুলায় খফচল 

             ঘুচিচয় পচ চ  ি তলাচত; 

িাাঁশ-িাগাচির  াচয়             এক-িচি এক পাচয় 

             ো া িচয় আচ  িক জলাচত। 

খসই ফাাঁচক ঘুিচিার              ঘচরচত পচশয়া খিার 

             ঘুি চিচয় উচ  খগল গগচি, 

িা এচস অিাক রয়,            খিচে খোকা ঘর- িয় 

             িািাগুচ  চিচয় চফচর সঘচি। 

  

             আিার খোকার ঘুি চিল খক। 

খযথা পাই খসই খিাচর            িাাঁচধয়া আচিি ধচর, 

             খস খলাক লুকাচি খকাথা চত্রচলাচক। 

যাি খস গুিার  াচয়            কাচলা পাথচরর গাচয় 

             কুলু কুলু িচি খযথা িরিা। 

যাি খস িকুলিচি              চিচরচিচল খস চিজচি 

            ঘুঘুরা কচরচ  ঘর-করিা। 

খযোচি খস-িু া ি             িািাচয় চিচয়চ  জ , 

             চিচি ডাচকচ  চিচি দপুচর, 
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খযোচি িচির কাচ               িিচিিতারা িাচি 

             িাাঁচিচিচত রুিুিুিু িূপুচর, 

যাি আচি ভরা সাাঁচি           খসই খিিুিি - িাচি 

          আচলা খযথা খরাজ জ্বাচল খজািাচক— 

শুধাি চিিচত কচর,            ‘আিাচির ঘুিচিাচর 

             খতািাচির আচ  জািাচশািা চক।’  

  

             খক চিল খোকার ঘুি িুরাচয়। 

খকাচিািচত খিো তার          পাই যচি একিার 

              লই তচি সাধ খিার পুরাচয়। 

খিচে তার িাসা েুাঁচজ          খকাথা ঘুি কচর পুাঁচজ, 

             খিারা ধি রাচে খকান আ াচল। 

সি লুচি লি তার,           ভাচিচত িচি িা আর 

             খোকার খিাচের ঘুি িারাচল 

ডািা দচ  খিাঁচধ তাচর       চিচয় যাি িিীপাচর 

             খসোচি খস ি’খস এক খকাচিচত 

জচল শরকাচি খফচল        চিচ  িা -ধরা খেচল 

             চিি কা াইচি কাশিচিচত। 

যেি সাাঁচির খিলা           ভাচেচি িাচ র খিলা 

             খ চলরা িাচয়র খকাল ভচরচি, 

সারা রাত চ চ -পাচে       চ  কাচর চিচি ডাচক— 

             ‘ঘুিচিারা কার ঘুি িচরচি।’  
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অপযশ 
িা া খর, খতার িচক্ষ খকি জল। 

     খক খতাচর খয কী িচলচ  

        আিায় েুচল িল্।  

     চলেচত চগচয় িাচত িুচে 

        খিচে  সি কাচল, 

খিািংরা ি’খল তাই চিচয়চ  গাচল? 

        চ  চ , উচিত এ চক।                       

     পূিিশশী িাচে িসী— 

        খিািংরা িলুক খিচে। 

  

িা া খর, খতার সিাই ধচর খিাষ। 

    আচি খিচে সকল-তাচত 

        এচির অসচন্তাষ। 

    খেলচত চগচয় কাপ োিা 

        চ াঁচ  েুাঁচ  এচল 

তাই চক িচল লক্ষ্মী া া খ চল। 

        চ  চ , খকিি ধারা। 

   খ াঁ া খিচঘ প্রভাত িাচস, 

        খস চক লক্ষ্মী া া। 

  

কাি চিচয়া িা খতািায় খক কী িচল। 

   খতািার িাচি অপিাি খয 

        ক্রচিই খিচ  িচল। 

   চিচি তুচি ভাচলািাস 

        তাই চক ঘচর পচর 
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খলাভী িচল খতািার চিচন্দ কচর! 

        চ  চ , িচি কী। 

   খতািায় যারা ভাচলািাচস 

        তারা তচি কী। 
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চিিার 
আিার খোকার কত খয খিাষ 

     খস-সি আচি জাচি, 

খলাচকর কাচ  িাচি িা িাই িাচি। 

     দিাচি তার পাচর চকম্বা 

            িাচর থািাচত, 

     ভাচলািন্দ খিািাপ া 

            তাচত আিাচত। 

     িাচির িচত তুচি তাচর 

            খযিচি কর দষী 

                যত খতািার েুচশ, 

     খস চিিাচর আিার কী িা িয়। 

            খোকা ি’খলই ভাচলািাচস, 

              ভাচলা িচলই িয়। 

  

খোকা আিার কতোচি 

     খস চক খতািরা খিাি। 

খতািরা শুধু খিাষ গুি তার খোাঁজ। 

     আচি তাচর শাসি কচর 

          িুচকচত খিাঁচধ , 

     আচি তাচর কাাঁিাই খয খগা 

          আপচি খকাঁচি। 

     চিিার কচর, শাসি কচর, 

          কচর তাচর দষী 

            আিার যািা েুচশ। 

     খতািার শাসি আিরা িাচি খি খগা। 
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          শাসি করা তাচরই সাচজ 

            খসািাগ কচর খয খগা। 
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িাতুরী 
আিার খোকা কচর খগা যচি িচি 

     এেচি উচ  পাচর খস খযচত 

          পাচরজাচতর িচি । 

          যায় িা খস চক সাচধ। 

     িাচয়র িুচক িাথাচ  থুচয় 

     খস ভাচলািাচস থাচকচত শুচয়, 

     িাচয়র িুে িা খিচে যচি 

          পরাি তার কাাঁচি। 

  

আিার খোকা সকল কথা জাচি। 

     চকন্তু তার এিি ভাষা, 

          খক খিাচি তার িাচি। 

          খিৌি থাচক সাচধ ? 

     িাচয়র িুচে িাচয়র কথা 

     চশচেচত তার কী আকুলতা, 

     তাকায় তাই খিািার িচতা 

          িাচয়র িুেিাাঁচি। 

  

খোকার চ ল রতিিচি কত— 

     তিু খস এল খকাচলর ’পচর 

        চভোচরচ র িচতা। 

          এিি িশা সাচধ ? 

     িীচির িচতা কচরয়া ভাি 

     কাচ চত িাচি িাচয়র প্রাি, 

     তাই খস এল িসিিীি 
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           সন্ন্যাসীর  াাঁচি। 

  

খোকা খয চ ল িাাঁধি-িাধা-িারা— 

     খযোচি জাচগ িূতি িাাঁি 

       ঘুিায় শুকতারা। 

       ধরা খস চিল সাচধ? 

    অচিয়িাো খকািল িুচক 

    িারাচত িাচি অসীি সুচে, 

    িুকচত খিচয় িাাঁধি চিিা 

       িাচয়র িায়া-ফাাঁচি। 

  

আিার খোকা কাাঁচিচত জাচিত িা, 

     িাচসর খিচশ কচরত শুধু 

          সুচের আচলািিা । 

          কাাঁচিচত িাচি সাচধ? 

     িধুিুচের িাচসচ  চিয়া 

      াচি খস িচ  িাচয়র চিয়া, 

     কান্ন্া চিচয় িযথার ফাাঁচস 

          চিগুি িচল িাাঁচধ। 
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চিচলিপ্ত 
     িা া খর খিার িা া, 

ধূচলর ’পচর িরষভচর 

     লইয়া তৃিগা া 

আপি িচি খেচল  খকাচি, 

     কাচ চ  সারা খিলা। 

িাচস খগা খিচে এ ধূচল খিচে 

     এ তৃি লচয় খেলা। 

  

     আচি খয কাচজ রত, 

লইয়া োতা ঘুরাই িাথা 

     চিসাি কচষ কত, 

আাঁচকর সাচর িচতচ  ভারী 

     কাচ য়া যায় খিলা— 

ভাচি  খিচে চিথযা এচক 

     সিয় চিচয় খেলা। 

  

     িা া খর খিার িা া, 

খেচলচত ধূচল চগচয়চ  ভুচল 

     লইচয় তৃিগা া। 

খকাথায় খগচল খেচলিা খিচল 

     ভাচিয়া কাচ  খিলা, 

খি াই েুাঁচজ কচরচত পুাঁচজ 

     খসািারূপার খেলা। 

  

     যা পাও িাচর চিচক 

তািাই ধচর তুচল  গচ  
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     িচির সুেচ চক। 

িা পাই যাচর িাচিয়া তাচর 

     আিার কাচ  খিলা, 

আশাতীচতরই আশায় চফচর 

     ভাসাই খিার খভলা। 
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খকি িধুর 
       রচেি খেচলিা চিচল ও রাো িাচত 

       তেি িুচি খর িা া, খকি খয প্রাচত 

এত রে খেচল খিচঘ           জচল রে ওচি খজচগ, 

        খকি এত রে খলচগ ফুচলর পাচত— 

       রাো খেলা খিচে যচি ও রাো িাচত। 

  
  

        গাি খগচয় খতাচর আচি িািাই যচি 

         আপি হৃিয়-িাচি িুচি খর তচি, 

  পাতায় পাতায় িচি       ধ্বচি এত কী কারচি, 

          খেউ িচি চিজিচি তরল রচি, 

          িুচি তা খতািাচর গাি শুিাই যচি। 

  

       যেি িিিী চিই খলালুপ কচর 

       িাচত িুচে খিচেিুচক খি াও ঘচর, 

  তেি িুচিচত পাচর       স্বাদ খকি িিীিাচর, 

       ফল িধুরচস ভারী চকচসর তচর, 

       যেি িিিী চিই খলালুপ কচর। 

  

       যেি িুচিচয় খতার িিিোচি 

       িাচসচ  ফু াচয় তুচল তেচি জাচি 

  আকাশ চকচসর সুচে     আচলা খিয় খিার িুচে, 

       িায়ু চিচয় যায় িুচক অিৃত আচি— 

       িুচি তা িুচিচল খতার িিিোচি। 
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খোকার রাজয 
খোকার িচির চিক িািোিচ চত 

আচি যচি পাচর িাসা চিচত— 

     তচি আচি একিার 

     জগচতর পাচি তার 

          খিচয় খিচে িচস খস চিভৃচত। 

     তার রচি শশী তারা 

     জাচি খি খকিিধারা 

          সভা কচর আকাচশর তচল, 

  আিার খোকার সাচথ 

   খগাপচি চিিচস রাচত 

        শুচিচ  তাচির কথা িচল। 

   শুচিচ  আকাশ তাচর 

   িাচিয়া িাচির পাচর 

        খলাভায় রচেি ধিু িাচত, 

   আচস শালিি -' পচর 

   খিচঘরা িন্ত্রিা কচর 

        খেলা কচরিাচর তার সাচথ। 

   যারা আিাচির কাচ  

   িীরি গম্ভীর আচ , 

        আশার অতীত যারা সচি, 

   খোকাচর তািারা এচস 

   ধরা চিচত িায় খিচস 

        কত রচে কত কলরচি। 

  

খোকার িচির চিক িািোি খঘাঁচষ 
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খয পথ চগচয়চ  সৃচিচশচষ 

  সকল-উচেশ-িারা 

   সকল-ভূচগাল- া া 

          অপরূপ অসম্ভি খিচশ— 

   খযথা আচস রাচত্রচিি 

  সিি-ইচতিাস-িীি 

          রাজার রাজত্ব িচত িাওয়া, 

   তাচর যচি এক ধাচর 

        পাই আচি িচসিাচর 

          খিচে কারা কচর আসা-যাওয়া। 

   তািারা অদ্ভুত খলাক, 

   িাই কাচরা দুঃে খশাক, 

          খিই তারা খকাচিা কচিি কাচজ, 

   চিন্তািীি িৃতুযিীি 

   িচলয়াচ  চিরচিি 

          খোকাচির গল্পচলাক-িাচি। 

   খসথা ফুল গা পালা 

   িাগকিযা রাজিালা 

          িািুষ রাক্ষস পশু পাচে, 

    যািা েুচশ তাই কচর, 

    সচতযচর চক ু িা ডচর, 

          সিংশচয়চর চিচয় যায় ফাাঁচক। 
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চভতচর ও িাচিচর 
  

খোকা থাচক জগৎ-িাচয়র 

     অন্তুঃপুচর— 

তাই খস খশাচি কত খয গাি 

     কতই সুচর। 

িািাি রচে রাচেচয় চিচয় 

     আকাশ পাতাল 

িা রচিচ ি খোকার খেলা-  

     ঘচরর িাতাল। 

চতচি িাচসি, যেি তরু-  

     লতার িচল 

খোকার কাচ  পাতা খিচ  

     প্রলাপ িচল। 

সকল চিয়ি উচ চয় চিচয় 

     সূযি শশী 

খোকার সাচথ িাচস, খযি 

     এক-িয়সী। 

সতযিুচ া িািা রচের 

     িুচোশ ’পচর 

চশশুর সচি চশশুর িচতা 

     গল্প কচর। 

িরািচরর সকল কিি 

     ক’খর খিলা 

িা খয আচসি খোকার সচে 

     করচত খেলা। 
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খোকার জচিয কচরি সৃচি 

     যা ইচে তাই— 

খকাচিা চিয়ি খকাচিা িাধা-  

     চিপচি িাই। 

খিািাচিরও কথা িলাি 

     খোকার কাচি, 

অসা চকও জাচগচয় খতাচলি 

     খিতি প্রাচি। 

খোকার তচর গল্প রচি 

     িষিা শরৎ, 

খেলার গৃি িচয় ওচি 

     চিেজগৎ। 

খোকা তাচর িািোচিচত 

     খি ায় ঘুচর, 

খোকা থাচক জগৎ-িাচয়র 

     অন্তুঃপুচর। 

  

আিরা থাচক জগৎ-চপতার 

     চিিযালচয়— 

উচিচ  ঘর পাথর-গাাঁথা 

     খিয়াল লচয়। 

  খজযাচতষশাস্ত্র-িচত িচল 

     সূযি শশী, 

চিয়ি থাচক িাচগচয় ল’খয় 

    রশারচশ। 

এম চি ভাচি িাাঁচ চয় থাচক 

     িৃক্ষ লতা, 

খযি তারা খিাচিই িাচকা 
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     খকাচিাই কথা। 

িাাঁপার ডাচল িাাঁপা খফাচ  

     এম চি ভাচি 

খযি তারা সাত ভাচয়চর 

     খকউ িা জাচি। 

খিচঘরা িায় এম চিতচরা 

     অচিাধ ভাচি, 

খযি তারা জাচিই িাচকা 

     খকাথায় যাচি। 

ভাো পুতুল গ ায় ভুাঁচয় 

     সকল খিলা, 

খযি তারা খকিল শুধু 

     িাচ র খেলা। 

চিচঘ থাচক িীরি িচয় 

     চিিারাত্র, 

িাগকচিযর কথা খযি 

     গল্পিাত্র। 

সুেদুঃে এম চি িুচক 

     খিচপ রচি, 

খযি তারা চক ুিাত্র 

     গল্প িচি। 

খযিি আচ  খতম চি থাচক 

     খয যািা তাই— 

আর খয চক ু িচি এিি 

     ক্ষিতা িাই। 

চিেগুরু-িশায় থাচকি 

     কচিি িচয়, 

আিরা থাচক জগৎ-চপতার 
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     চিিযালচয়। 
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প্রশ্ন 
িা খগা, আিায়  ুচ  চিচত িল্,  

        সকাল খথচক পচ চ  খয খিলা। 

এেি আচি খতািার ঘচর িচস 

        করি শুধু প া-প া খেলা। 

তুচি িল  দপুর এেি সচি, 

        িািয় খযি সচতয িল তাই, 

একচিিও চক দপুরচিলা িচল 

        চিচকল িল িচি করচত িাই? 

আচি খতা খিশ ভািচত পাচর িচি 

        সুচযয ডুচি খগচ  িাচির খশচষ, 

িাগ চি-িুচ  িুিচ  ভচর চিচয় 

        শাক তুচলচ  পুকুর-ধাচর এচস। 

আাঁধার িল িািার-গাচ র তলা, 

        কাচল িচয় এল চিচঘর জল, 

িাচ র খথচক সিাই এল চফচর, 

        িাচির খথচক এল িাচষর িল। 

িচি কর -িা উিল সাাঁচির তারা, 

        িচি কর -িা সচে িল খযি। 

রাচতর খিলা দপুর যচি িয় 

        দপুর খিলা রাত িচি িা খকি। 
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সিিযথী 
যচি       খোকা িা িচয় 

আচি     িচতি কুকুর- ািা— 

তচি     পাচ  খতািার পাচত 

আচি     িুে চিচত যাই ভাচত 

তুচি     করচত আিায় িািা? 

          সচতয কচর িল্ 

আিায়   কচরস খি িা,  ল— 

          িলচত আিায় ‘িূর িূর িূর। 

          খকাথা খথচক এল এই কুকুর'? 

          যা িা, তচি যা িা, 

আিায়   খকাচলর খথচক িািা। 

আচি    োি িা খতার িাচত, 

আচি    োি িা খতার পাচত। 

  

যচি      খোকা িা িচয় 

আচি     িচতি খতািার চ চয়, 

তচি     পাচ  যাই িা, উচ  

আিায়   রােচত চশকল চিচয়? 

           সচতয কচর িল্ 

আিায়   কচরস খি িা,  ল— 

          িলচত আিায় ‘িতভাগা পাচে 

          চশকল খকচ  চিচত িায় খর ফাাঁচক'? 

          তচি িাচিচয় খি িা, 

আিায়   ভাচলািাচসস খি িা। 

আচি     রি িা খতার খকাচল, 
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আচি     িচিই যাি িচল। 
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চিচিত্র সাধ 
আচি যেি পািশালাচত যাই 

     আিাচির এই িাচ র গচল চিচয়, 

িশ া খিলায় খরাজ খিেচত পাই 

     খফচরওলা যাচে খফচর চিচয়। 

‘িুচ  িা— ই, িুচ  িাই’ খস িাাঁচক, 

িীচির পুতুল িুচ চত তার থাচক, 

যায় খস িচল খয পচথ তার েুচশ, 

     যেি েুচশ োয় খস িাচ  চগচয়। 

িশ া িাচজ, সাচ  িশ া িাচজ, 

      িাইচকা তা া িয় িা পাচ  খিচর। 

ইচে কচর খসচল  খফচল চিচয় 

      অম চি কচর খি াই চিচয় খফচর। 

  

আচি যেি িাচত খিচে কাচল 

      ঘচর চফচর, সাচ  িারচ  িাচজ, 

খকািাল চিচয় িাচ  খকাপায় িালী 

      িািুচির ওই ফুল-িাগাচির িাচি। 

খকউ খতা তাচর িািা িাচি কচর 

খকািাল পাচ  পচ  পাচয়র ‘পচর। 

গাচয় িাথায় লাগচ  কত ধুচলা, 

      খকউ খতা এচস িচক িা তার কাচজ। 

িা তাচর খতা পরায় িা সাফ জািা, 

      ধুচয় চিচত িায় িা ধুচলািাচল। 

ইচে কচর আচি িচতি যচি 

      িািুচির ওই ফুল-িাগাচির িালী। 
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এক  ুখিচশ রাত িা িচত িচত 

       িা আিাচর ঘুি পা াচত িায়। 

জািলা চিচয় খিচে খিচয় পচথ 

       পাগচ  প’খর পািারওলা যায়। 

আাঁধার গচল, খলাক খিচশ িা িচল, 

গযাচসর আচলা চিট চিচ চয় জ্বচল, 

লণ্ঠিচ  িুচলচয় চিচয় িাচত 

       িাাঁচ চয় থাচক িাচ র িরজায়। 

রাত িচয় যায় িশ া এগাচরা া 

       খকউ খতা চক ু িচল িা তার লাচগ। 

ইচে কচর পািারওলা িচয় 

       গচলর ধাচর আপি িচি জাচগ। 
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িাস্টারিাি ু
আচি আজ কািাই িাস্টার, 

     খপাচ া খিার খি াল ািাচ । 

আচি ওচক িাচর খি িা, খিত, 

     চিচ চিচ  িচস চিচয় কাচি। 

খরাজ খরাজ খিচর কচর আচস, 

     প াচত খিয় িা ও খতা িি, 

ডাি পা তুচলচয় খতাচল িাই 

     যত আচি িচল ‘খশান খশান’ ।  

চিিরাত খেলা খেলা খেলা, 

     খলোয় প ায় ভাচর খিলা। 

আচি িচল ‘ ি   জ ি ঞ’ ,  

     ও খকিল িচল ‘চিচয়াাঁ চিচয়াাঁ’ ।  

  

প্রথি   ভাচগর পাতা েুচল 

       আচি ওচর খিািাই িা, কত— 

িুচর কচর োস খি কেচিা, 

       ভাচলা খিাস খগাপাচলর িচতা। 

যত িচল সি িয় চিচ , 

       কথা যচি একচ ও খশাচি— 

িা  যচি খিচেচ  খকাথাও 

       চক ুই থাচক িা আর িচি। 

ি াই পাচের খিো খপচল 

        ুচ  যায় সি প া খফচল। 

যত িচল ‘ ি   জ ি ঞ’ ,  

       দিুচি কচর িচল ‘চিচয়াাঁ’ ।  
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আচি ওচর িচল িার িার, 

       ‘প ার সিয় তুচি খপাচ া— 

তার পচর  ুচ  িচয় খগচল 

       খেলার সিয় খেলা খকাচরা।’  

ভাচলািািুচষর িচতা থাচক, 

       আচ  আচ  িায় িুেপাচি, 

এম চি খস ভাি কচর খযি 

       যা িচল িুচিচ  তার িাচি। 

এক  ুসুচযাগ খিাচি খযই 

       খকাথা যায় আর খিো খিই। 

আচি িচল ‘ ি   জ ি ঞ’ ,  

       ও খকিল িচল ‘চিচয়াাঁ চিচয়াাঁ’ ।  
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চিজ্ঞ 
েুচক খতািার চকেু খিাচি িা িা, 

            েুচক খতািার ভাচর খ চলিািুষ। 

ও খভচিচ  তারা উিচ  িুচি 

            আিরা যেি উচ চয়চ চলি ফািুস। 

আচি যেি োওয়া - োওয়া খেচল 

            খেলার থাচল সাচজচয় চিচয় িুচ , 

ও ভাচি িা সচতয খেচত িচি 

            িুচিা ক’খর িুচে খিয় িা, পুচর। 

সািচিচত ওর চশশুচশক্ষা েুচল 

            যচি িচল, ‘েুচক, প া কচরা’  

দ িাত চিচয় পাতা চ াঁ চত িচস— 

            খতািার েুচকর প া খকিিতচরা। 

আচি যচি িুচে কাপ  চিচয় 

            আচে আচে আচস গুচ গুচ  

খতািার েুচক অম চি খকাঁচি ওচি, 

             ও ভাচি িা এল জুজুিুচ । 

আচি যচি রাগ ক’খর কেচিা 

            িাথা খিচ  খিাে রাচেচয় িচক— 

খতািার েুচক চেল্ চেচলচয় িাচস। 

            খেলা করচ  িচি কচর ও চক। 

সিাই জাচি িািা চিচিশ খগচ  

            তিু যচি িচল ‘আসচ  িািা’  

তা াতাচ  িার চিচকচত িায়— 

            খতািার েুচক এম চি খিাকা িািা। 

খধািা এচল প াই যেি আচি 
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            খ চি চিচয় তাচির িাো গাধা, 

আচি িচল ‘আচি গুরুিশাই’ ,  

            ও আিাচক খিাঁচিচয় ডাচক ‘িািা’ ।  

খতািার েুচক িাাঁি ধরচত িায়, 

            গচিশচক ও িচল খয িা গািুশ। 

খতািার েুচক চকেু খিাচি িা িা, 

           খতািার েুচক ভাচর খ চলিািুষ। 
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িযাকুল 
            অিি কচর আচ স খকি িা খগা, 

            খোকাচর খতার খকাচল চিচি িা খগা? 

পা  চ চয় ঘচরর খকাচি 

কী খয ভাচিস আপি িচি, 

            এেচিা খতার িয় চি খতা িুল িাাঁধা। 

িৃচিচত যায় িাথা চভচজ, 

জািলা েুচল খিচেস কী খয— 

            কাপচ  খয লাগচি ধুচলাকািা। 

ওই খতা খগল িারচ  খিচজ, 

 ুচ  িল ইস্কুচল খয— 

            িািা আসচি িচি খিইচকা চসচ । 

খিলা অম চি খগল িচয়, 

খকি আচ স অিি িচয়— 

            আজচক িুচি পাস চি িািার চিচি। 

খপয়ািা া িুচলর খথচক 

সিার চিচি খগল খরচে— 

             িািার চিচি খরাজ খকি খস খিয় িা? 

প চি ি’খল আপচি রাচে, 

যায় খস িচল িুচল - কাাঁচে, 

             খপয়ািা া ভাচর দিু সযায়িা। 

  

              িা খগা িা, তুই আিার কথা খশান,  

              ভাচিস খি িা, অিি সারা ক্ষি। 

কালচক যেি িাচ র িাচর 

িাজার করচত যাচি পাচর 
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               কাগজ কলি আিচত িচলস চিচক। 

খিচো ভুল করি িা খকাচিা— 

ক ে খথচক িূধিিয ি 

               িািার চিচি আচিই খিি চলচে। 

খকি িা, তুই িাচসস খকি। 

িািার িচতা আচি খযি 

               অিি ভাচলা চলেচত পাচর খিচকা, 

লাইি খকচ  খিা া খিা া 

িচ া িচ া খগা া খগা া 

                চলেি যেি তেি তুচি খিচো। 

চিচি খলো িচল পচর 

িািার িচতা িুচি ক’খর 

               ভাি  খিি িুচলর িচধয খফচল? 

কক েচিা িা, আপচি চিচয় 

যাি খতািায় পচ চয় চিচয়, 

              ভাচলা চিচি খিয় িা ওরা খপচল। 
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খ াচ ািচ া 
এেচিা খতা িচ া িই চি আচি, 

          খ াচ া আচ  খ চলিািুষ ি’খল। 

িািার খিচয় অচিক িে িি 

          িচ া িচয় িািার িচতা িচল। 

িািা তেি প চত যচি িা িায়, 

পাচের  ািা খপাচষ খকিল োাঁিায়, 

তেি তাচর এিচি িচক খিি! 

            িলি, ‘তুচি িুপচ  ক’খর পচ া।’  

িলি, ‘তুচি ভাচর দিু খ চল’ — 

             যেি িি িািার িচতা িচ া। 

       তেি চিচয় িািার োাঁিাোিা 

       ভাচলা ভাচলা পুষি পাচের  ািা। 

  

সাচ  িশ া যেি যাচি খিচজ 

            িািার জচিয করি িা খতা তা া। 

 াতা এক া ঘাচ  ক’খর চিচয় 

            িচ  পাচয় খিচ চয় আসি পা া। 

গুরুিশায় িাওয়ায় এচল পচর 

খিৌচক এচি চিচত িলি ঘচর, 

চতচি যচি িচলি ‘খসচল  খকাথা? 

            খিচর িচে, িচস প া কচরা’  

আচি িলি, ‘খোকা খতা আর খিই, 

            িচয়চ  খয িািার িচতা িচ া।’  

     গুরুিশায় শুচি তেি কচি, 

     ‘িািুিশায়, আচস এেি তচি।’  
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খেলা করচত চিচয় খযচত িাচি 

            ভুলু যেি আসচি চিচকল খিলা, 

আচি তাচক ধিক চিচয় কি, 

            ‘ কাজ করচ , খগাল খকাচরা িা খিলা। 

রচথর চিচি েুি যচি চভ  িয় 

একলা যাি, করি িা খতা ভয়— 

িািা যচি িচলি  ুচ  এচস 

            ‘ িাচরচয় যাচি, আিার খকাচল িচ া’  

িলি আচি, ‘খিে  িা চক িািা, 

            িচয়চ  খয িািার িচতা িচ া।’  

     খিচে খিচে িািা িলচি, ‘তাই খতা, 

     খোকা আিার খস খোকা আর িাই খতা।’  

  

আচি খযচিি প্রথি িচ া িি 

            িা খসচিচি গোস্নাচির পচর 

আসচি যেি চে চক - দচয়ার চিচয় 

            ভািচি ‘খকি খগাল শুচি খি ঘচর।’  

তেি আচি িাচি েুলচত চশচে 

যত ইচে  াকা চিচে চিচক, 

িা খিচে তাই িলচি তা াতাচ  

            ‘ খোকা, খতািার খেলা খকিিতচরা।’  

আচি িলি, ‘িাইচি চিচে আচি, 

            িচয়চ  খয িািার িচতা িচ া। 

     ফুচরায় যচি  াকা, ফুচরায় োিার, 

     যত িাই িা, এচি খিি আিার।’  

  

আচেচিচত পুচজার  ুচ  িচি, 
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            খিলা িসচি গাজিতলার িাচ , 

িািার খিৌচকা কত িূচরর খথচক 

            লাগচি এচস িািুগচের ঘাচ । 

িািা িচি ভািচি খসাজাসুচজ, 

খোকা খতিচি খোকাই আচ  িুচি, 

খ াচ া খ াচ া রচেি জািা জুচতা 

            চকচি এচি িলচি আিায় ‘পচরা’ ।  

আচি িলি, ‘িািা পরুক এচস, 

            আচি এেি খতািার িচতা িচ া। 

     খিে  িা চক খয খ াচ া িাপ জািার— 

     পরচত খগচল আাঁ  িচি খয আিার।’  
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সিাচলািক 
িািা িাচক িই খলচে সি চিচজ। 

চক ুই খিািা যায় িা খলচেি কী খয। 

খসচিি পচ  খশািাচেচলি খতাচর, 

িুচিচ চল?— িল্ িা সচতয ক’খর। 

     এিি খলোয় তচি 

     িল্ খিচে কী িচি। 

খতার িুচে িা, খযিি কথা শুচি, 

খতিি খকি খলচেি িাচকা উচি। 

িাকুরিা চক িািাচক কক েচিা 

রাজার কথা খশািায় চিচকা খকাচিা। 

     খস - সি কথাগুচল 

     খগচ ি িুচি ভুচল? 

  

স্নাি করচত খিলা িল খিচে 

তুচি খকিল যাও িা, খডচক খডচক— 

োিার চিচয় তুচি িচসই থাচকা, 

খস কথা তাাঁর িচিই থাচক িাচকা। 

     কচরি সারা খিলা 

     খলো - খলো খেলা। 

িািার ঘচর আচি খেলচত খগচল 

তুচি আিায় িল, ‘দিু খ চল!' 

িক আিায় খগাল করচল পচর— 

‘খিেচ স খি চলেচ  িািা ঘচর!' 

     িল্ খতা, সচতয িল্,  

     চলচে কী িয় ফল। 
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আচি যেি িািার োতা খ চি 

চলচে িচস খিায়াত কলি এচি— 

ক ে গ ঘ ে ি য ি র,  

আিার খিলা খকি িা, রাগ কর। 

     িািা যেি খলচে 

     কথা কও িা খিচে। 

িচ া িচ া রুল - কা া কাগজ 

িি িািা কচরি িা চক খরাজ। 

আচি যচি খিৌচকা করচত িাই 

অম চি িল, িি করচত িাই। 

     সািা কাগজ কাচলা 

     করচল িুচি ভাচলা? 
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িীরপুরুষ 
            িচি কচরা খযি চিচিশ ঘুচর 

            িাচক চিচয় যাচে অচিক িূচর। 

তুচি যাে পালচকচত িা িচ  

িরজা দচ া এক কুু ফাাঁক কচর, 

আচি যাচে রাো খঘা ার ’পচর 

             গ িচগচয় খতািার পাচশ পাচশ। 

রাো খথচক খঘা ার েুচর েুচর 

             রাো ধুচলায় খিঘ উচ চয় আচস। 

  

            সচে িল, সূযি িাচি পাচ , 

            এচলি খযি খজা াচিচঘর িাচি। 

ধূধূ কচর খয চিক - পাচি িাই, 

খকাচিাোচি জিিািি িাই, 

তুচি খযি আপি - িচি তাই 

            ভয় খপচয় — ভাি , ‘এচলি খকাথা!’  

আচি িলচ , ‘ভয় খকাচরা িা িা খগা, 

             ওই খিো যায় িরা িিীর খসাাঁতা।’  

  

             খিারকাাঁ াচত িাি রচয়চ  খেচক, 

              িািোচিচত পথ চগচয়চ  খিাঁচক। 

খগারু িা ুর খিইচকা খকাচিাোচি, 

সচে িচতই খগচ  গাাঁচয়র পাচি, 

আিরা খকাথায় যাচে খক তা জাচি, 

              অেকাচর খিো যায় িা ভাচলা। 

তুচি খযি িলচল আিায় খডচক, 
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              ‘চিচঘর ধাচর ওই খয চকচসর আচলা!’  

  

              এিি সিয় ‘িাাঁচর খর খর খর খর,’  

              ওই খয কারা আসচতচ  ডাক খ চ । 

তুচি ভচয় পালচকচত এক খকাচি 

িাকুর - খিিতা স্মরি কর  িচি, 

খিয়ারাগুচলা পাচশর কাাঁ ািচি 

              পালচক খ চ  কাাঁপচ  থচরাথচরা। 

আচি খযি খতািায় িলচ  খডচক, 

             ‘আচি আচ , ভয় খকি িা কর।’  

  

               িাচত লাচি, িাথায় িাাঁক া িুল, 

               কাচি তাচির খগাাঁজা জিার ফুল। 

আচি িচল, ‘িাাঁ া, েির িার! 

এক পা কাচ  আচসস যচি আর— 

এই খিচয় খিখ্ আিার তচলায়ার, 

                কুচরা কচর খিি খতাচির খসচর।’  

শুচি তারা লম্ফ চিচয় উচি 

               খিাঁচিচয় উিল, ‘িাাঁচর খর খর খর খর।’  

  

               তুচি িলচল, ‘যাস খি খোকা ওচর,’  

               আচি িচল, ‘খিচো িা িুপ কচর।’  

 ুচ চয় খঘা া খগচলি তাচির িাচি, 

োল তচলায়ার িন িচিচয় িাচজ, 

কী ভয়ািক ল াই িল িা খয, 

               শুচি খতািার গাচয় খিচি কাাঁ া। 

কত খলাক খয পাচলচয় খগল ভচয়, 

               কত খলাচকর িাথা প ল কা া। 
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              এত খলাচকর সচে ল াই কচর 

              ভাি  খোকা খগলই িুচি িচর। 

আচি তেি রক্ত খিচে খঘচি 

িলচ  এচস, ‘ল াই খগচ  খথচি,’  

তুচি শুচি পালচক খথচক খিচি 

               িুচিা খেচয় চিে আিায় খকাচল— 

িল , ‘ভাচগয খোকা সচে চ ল! 

                কী দিিশাই িত তা িা িচল।’  

               খরাজ কত কী ঘচ  যািা - তািা— 

               এিি খকি সচতয িয় িা, আিা। 

চিক খযি এক গল্প িত তচি, 

শুিত যারা অিাক িত সচি, 

িািা িলত, ‘খকিি কচর িচি, 

                 খোকার গাচয় এত চক খজার আচ ।’  

পা ার খলাচক সিাই িলত শুচি, 

              ‘ভাচগয খোকা চ ল িাচয়র কাচ ।’  
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রাজার িাচ  
আিার রাজার িাচ  খকাথায় খকউ জাচি িা খস খতা; 

খস িাচ  চক থাকত যচি খলাচক জািচত খপত। 

রুচপা চিচয় খিয়াল গাাঁথা, খসািা চিচয়  াত, 

থাচক থাচক চসাঁচ  ওচি সািা িাচতর িাাঁত। 

সাত িিলা খকািায় খসথা থাচকি সুচয়ারািী, 

সাত রাজার ধি িাচিক - গাাঁথা গলার িালাোচি। 

আিার রাজার িাচ  খকাথায় খশান িা, কাচি কাচি— 

 াচির পাচশ তুলচস গাচ র  ি আচ  খসইোচি। 

  

রাজকিযা ঘুচিায় খকাথা সাত সাগচরর পাচর, 

আচি  া া আর খকি খতা পায় িা েুাঁচজ তাচর। 

দ িাচত তার কাাঁকি দচ , দই কাচি দই দল, 

োচ র খথচক িাচ র ‘পচর লুচ চয় পচ  িুল। 

ঘুি খভচে তার যাচি যেি খসািার কাচি  ুাঁচয় 

িাচসচত তার িাচিকগুচল প চি ি’খর ভুাঁচয়। 

রাজকিযা ঘুচিায় খকাথা খশান িা, কাচি কাচি— 

 াচির পাচশ তুলচস গাচ র  ি আচ  খযইোচি। 

  

খতািরা যেি ঘাচ  িল স্নাচির খিলা িচল 

আচি তেি িুচপ িুচপ যাই খস  াচি িচল। 

পাাঁচিল খিচয়  ায়াোচি পচ  িা, খযই খকাচি 

খসইোচিচত পা  চ চয় িচস আপি িচি। 

সচে শুধু চিচয় আচস চিচি খি াল াচক, 

খসও জাচি িাচপত ভায়া খকান োচিচত থাচক। 

জাচিস িাচপতপা া খকাথায়? খশান িা কাচি কাচি— 



শিশু 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
1

 

সূশিপত্র  

 াচির পাচশ তুলচস গাচ র  ি আচ  খযইোচি। 
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িাচি 
আিার খযচত ইচে কচর 

     িিীচ র ওই পাচর— 

     খযথায় ধাচর ধাচর 

িাাঁচশর খোাঁ ায় চডচে খিৌচকা 

     িাাঁধা সাচর সাচর। 

কৃষাচিরা পার িচয় যায় 

     লােল কাাঁচধ খফচল; 

     জাল খ চি খিয় খজচল, 

খগারু িচিষ সাাঁৎচর চিচয় 

     যায় রাোচলর খ চল। 

সচে িচল খযোি খথচক 

     সিাই খফচর ঘচর 

     শুধু রাতদপচর 

খশয়ালগুচলা খডচক ওচি 

     িাউডাো ার ’পচর। 

     িা, যচি িও রাচজ, 

িচ া িচল আচি িি 

     খেয়াঘাচ র িাচি। 

  

শুচিচ  ওর চভতর চিচক 

     আচ  জলার িচতা। 

     িষিা িচল গত 

িাাঁচক িাাঁচক আচস খসথায় 

     িোিেী যত। 

তাচর ধাচর ঘি িচয় 
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     জচন্মচ  সি শর; 

     িাচিক - খজাচ র ঘর, 

কািাচোাঁিা পাচয়র চিহ্ন 

     আাঁচক পাাঁচকর ’ পর।  

সেযা িচল কত চিি িা, 

     িাাঁচ চয়  াচির খকাচি 

     খিচেচ  একিচি— 

িাাঁচির আচলা লুচ চয় পচ  

     সািা কাচশর িচি। 

     িা, যচি িও রাচজ, 

িচ া িচল আচি িি 

     খেয়াঘাচ র িাচি। 

  

এ - পার ও - পার দই পাচরচতই 

     যাি খিৌচকা খিচয়। 

     যত খ চলচিচয় 

স্নাচির ঘাচ  খথচক আিায় 

     খিেচি খিচয় খিচয়। 

সূযি যেি উিচি িাথায় 

     অচিক খিলা িচল— 

     আসি তেি িচল 

‘িচ া চেচি খপচয়চ  খগা— 

     খেচত িাও িা’ িচল। 

আিার আচি আসি চফচর 

     আাঁধার িচল সাাঁচি 

     খতািার ঘচরর িাচি। 

িািার িচতা যাি িা িা, 

     চিচিচশ খকান কাচজ। 
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     িা, যচি িও রাচজ, 

িচ া িচল আচি িি 

     খেয়াঘাচ র িাচি। 
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খিৌচকাযাত্রা 
 িধু িাচির ওই খয খিৌচকাোিা 

     িাাঁধা আচ  রাজগচের ঘাচ , 

কাচরা খকাচিা কাচজ লাগচ  িা খতা, 

     খিািাই করা আচ  খকিল পাচ । 

আিায় যচি খিয় তারা খিৌকাচ  

আচি তচি একচশা া িাাঁ  আাঁচ , 

পাল তুচল চিই িারচ  পাাঁি া   া — 

     চিচথয ঘুচর খি াই িাচকা িাচ । 

  আচি খকিল যাই একচ িার 

  সাত সিুদ্র খতচরা িিীর পার। 

  

  তেি তুচি খকাঁচিা িা িা, খযি 

     িচস িচস একলা ঘচরর খকাচি — 

  আচি খতা িা, যাচে খিচকা িচল 

     রাচির িচতা খিাে ি র িচি। 

আচি যাি রাজপুত্রু িচয় 

খিৌচকা - ভরা খসািািাচিক িচয়, 

আশুচক আর শযািচক খিি সাচথ, 

     আিরা শুধু যাি িা চতি জচি। 

  আচি খকিল যাি একচ িার 

  সাত সিুদ্র খতচরা িিীর পার। 

  

  খভাচরর খিলা খিি খিৌচকা খ চ , 

     খিেচত খিেচত খকাথায় যাি খভচস। 

  দপুরচিলা তুচি পুকুর - ঘাচ , 
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     আিরা তেি িতুি রাজার খিচশ। 

খপচরচয় যাি চতর পুচিির ঘা , 

খপচরচয় যাি খতপান্তচরর িাি, 

চফচর আসচত সচে িচয় যাচি, 

     গল্প িলি খতািার খকাচল এচস। 

  আচি খকিল যাি একচ িার 

  সাত সিুদ্র খতচরা িিীর পার। 
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 ুচ র চিচি 
ওই খিচো িা, আকাশ খ চয় 

          চিচলচয় এল আচলা, 

আজচক আিার  ুচ া ুচ  

          লাগল িা আর ভাচলা। 

ঘণ্টা খিচজ খগল কেি, 

           অচিক িল খিলা। 

খতািায় িচি পচ  খগল, 

          খফচল এচলি খেলা। 

আজচক আিার  ুচ , আিার 

          শচিিাচরর  ুচ । 

কাজ যা আচ  সি খরচে আয় 

          িা খতার পাচয় লুচ । 

িাচরর কাচ  এইোচি খিাস, 

          এই খিথা খিৌকাি— 

িল্ আিাচর খকাথায় আচ  

          খতপান্তচরর িাি। 

  

ওই খিচো িা, িরষা এল 

          ঘিঘ ায় চঘচর, 

চিজুচল ধায় এাঁচকচিাঁচক 

          আকাশ চিচর চিচর। 

খিব তা যেি খডচক ওচি 

            থর থচরচয় খকাঁচপ 

ভয় করচতই ভাচলািাচস 

            খতািায় িুচক খিচপ। 
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িুপ িুচপচয় িৃচি যেি 

            িাাঁচশর িচি পচ  

কথা শুিচত ভাচলািাচস 

            িচস খকাচির ঘচর। 

ওই খিচো িা, জািলা চিচয় 

            আচস জচলর  া — 

িল্ খগা আিায় খকাথায় আচ  

            খতপান্তচরর িাি। 

  

খকান সাগচরর তীচর িা খগা, 

            খকান পািাচ র পাচর, 

খকান রাজাচির খিচশ িা খগা, 

            খকান িিীচ র ধাচর। 

খকাচিাোচি আল িাাঁধা তার 

            িাই ডাইচি িাাঁচয়? 

পথ চিচয় তার সচেচিলায় 

            খপৌাঁচ  িা খকউ গাাঁচয়? 

সারা চিি চক ধূ ধূ কচর 

            শুকচিা ঘাচসর জচি? 

একচ  গাচ  থাচক শুধু 

            িযােিা - খিেিী? 

খসোি চিচয় কািকু ুচি 

            যায় িা চিচয় কাি? 

িল্ খগা আিায় খকাথায় আচ  

            খতপান্তচরর িাি। 

  

এিচিতচরা খিঘ কচরচ  

          সারা আকাশ খিযচপ, 
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রাজপুিুর যাচে িাচি 

          একলা খঘা ায় খিচপ। 

গজচিাচতর িালাচ  তার 

          িুচকর ‘পচর িাচি— 

রাজকিযা খকাথায় আচ  

          খোাঁজ খপচল কার কাচ । 

খিচঘ যেি চিচলক িাচর 

          আকাচশর এক খকাচি 

দচয়ারািী - িাচয়র কথা 

          পচ  িা তার িচি? 

দচেিা িা খগায়াল - ঘচর 

          চিচে এেি িাাঁ , 

রাজপুিুর িচল খয খকান 

          খতপান্তচরর িাি। 

  

ওই খিচো িা, গাাঁচয়র পচথ 

          খলাক খিইচকা খিাচ , 

রাোল - খ চল সকাল কচর 

          চফচরচ  আজ খগাচি। 

আজচক খিচো রাত িচয়চ  

          চিস িা খযচত খযচত, 

কৃষাচিরা িচস আচ  

          িাওয়ায় িাদর খপচত। 

আজচক আচি িুচকচয়চ  িা, 

          পুাঁচথপির যত— 

প ার কথা আজ খিাচলা িা। 

          যেি িািার িচতা। 

িচ া িি তেি আচি 
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             প ি প্রথি পাি— 

  আজ িচলা িা, খকাথায় আচ  

            খতপান্তচরর িাি। 
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িিিাস 
িািা যচি রাচির িচতা 

     পািায় আিায় িচি 

খযচত আচি পাচর খি চক 

     তুচি ভাি  িচি? 

খিাে ি র ক' চিচি িয় 

     জাচি খি িা চিক, 

িণ্ডক িি আচ  খকাথায় 

     ওই িাচি খকান চিক। 

চকন্তু আচি পাচর খযচত, 

     ভয় কচর খি তাচত— 

লক্ষ্মি ভাই যচি আিার 

     থাকত সাচথ সাচথ। 

  

িচির িচধয গাচ র  ায়ায় 

     খিাঁচধ চিচতি ঘর— 

সািচি চিচয় িইত িিী, 

     প ত িাচলর ির। 

খ াচ া একচ  থাকত চডচে 

     পাচর খযচতি খিচয়— 

িচরি ি'চর খি ায় খসথা, 

     কাচ  আসত খধচয়। 

গাচ র পাতা োইচয় চিচতি 

     আচি চিচজর িাচত— 

লক্ষ্মি ভাই যচি আিার 

     থাকত সাচথ সাচথ। 
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কত খয গা  খ চয় থাকত 

     কত রকি ফুচল, 

িালা খগাঁচথ পচর চিচতি 

     জচ চয় িাথার িুচল। 

িািা রচের ফলগুচল সি 

     ভুাঁচয় প ত খপচক, 

িুচ  ভচর ভচর এচি 

     ঘচর চিচতি খরচে; 

চেচি খপচল দই ভাচয়চত 

     খেচতি পদ্মপাচত— 

লক্ষ্মি ভাই যচি আিার 

     থাকত সাচথ সাচথ। 

  

খরাচির খিলায় অশথ - তলায় 

     ঘাচসর ‘পচর আচস 

রাোল -  খ চলর িচতা খকিল 

     িাজাই িচস িাাঁচশ। 

ডাচলর ‘পচর িয়ূর থাচক, 

     খপেি পচ  িুচল— 

কািচি াচল  ুচ  খি ায় 

     িযাজচ  চপচি তুচল। 

কেি আচি ঘুচিচয় খযচতি 

     দপুরচিলার তাচত— 

লক্ষ্মি ভাই যচি আিার 

     থাকত সাচথ সাচথ। 

  

সচেচিলায় কুচ চয় আচি 
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     শুচকাচিা ডালপালা, 

িচির ধাচর িচস থাচক 

     আগুি িচল জ্বালা। 

পাচেরা সি িাসায় খফচর, 

     িূচর খশয়াল ডাচক, 

সচেতারা খিো খয যায় 

     ডাচলর ফাাঁচক ফাাঁচক। 

িাচয়র কথা িচি কচর 

     িচস আাঁধার রাচত— 

লক্ষ্মি ভাই যচি আিার 

     থাকত সাচথ সাচথ। 

  

িাকুরিািার িচতা িচি 

     আচ ি ঋচষ িুচি, 

তাাঁচির পাচয় প্রিাি কচর 

     গল্প অচিক শুচি। 

রাক্ষচসচর ভয় কচর খি, 

     আচ  গুিক চিতা— 

রািি আিার কী করচি িা, 

     খিই খতা আিার সীতা। 

িিুিািচক যত্ন কচর 

     োওয়াই দচধ - ভাচত— 

লক্ষ্মি ভাই যচি আিার 

     থাকত সাচথ সাচথ। 

  

িা খগা, আিায় খি - িা খকি 

     একচ  খ াচ া ভাই— 

দইজচিচত চিচল আিরা 
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     িচি িচল যাই। 

আিাচক িা, চশচেচয় চিচি 

     রাি - যাত্রার গাি, 

িাথায় খিাঁচধ চিচি িুচ া, 

     িাচত ধিুক - িাি। 

চিত্রকূচ র পািাচ  যাই 

     এম চি িরষাচত— 

লক্ষ্মি ভাই যচি আিার 

থাকত সাচথ সাচথ। 
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খজযাচতষ-শাস্ত্র 
আচি শুধু িচলচ চলি— 

    ‘ কিি গাচ র ডাচল 

পূচিিিা-িাাঁি আ কা পচ  

    যেি সচেকাচল 

           তেি চক খকউ তাচর 

           ধচর আিচত পাচর।’  

শুচি িািা খিচস খকি 

          িলচল আিায়, ‘ খোকা, 

          খতার িচতা আর খিচে িাইচকা খিাকা। 

িাাঁি খয থাচক অচিক িূচর 

    খকিি কচর  ুাঁই।’  

আচি িচল, ‘িািা, তুচি 

    জাি িা চকেুই। 

িা আিাচির িাচস যেি 

    ওই জািলার ফাাঁচক 

তেি তুচি িলচি চক, িা 

    অচিক িূচর থাচক।’  

            তিু িািা িচল আিায়, ‘খোকা, 

            খতার িচতা আর খিচে িাই খতা খিাকা।’  

িািা িচল, ‘পাচি খকাথায় 

       অত িচ া ফাাঁি।’  

  আচি িচল, ‘খকি িািা, 

       ওই খতা খ াচ া িাাঁি, 

            দচ  িুচিায় ওচর 

            আিচত পাচর ধচর।’  
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  শুচি িািা খিচস খকি 

            িলচল আিায়, ‘খোকা, 

            খতার িচতা আর খিচে িাই খতা খিাকা। 

  িাাঁি যচি এই কাচ  আসত 

       খিেচত কত িচ া।’  

  আচি িচল, ‘কী তুচি  াই 

       ইস্কুচল খয প । 

  িা আিাচির িুচিা খেচত 

       িাথা কচর চিিু, 

  তেি চক আর িুেচ  খিোয় 

       িে িচ া চক ু। ' 

            তিু িািা িচল আিায়, ‘খোকা, 

            খতার িচতা আর খিচে িাই খতা খিাকা। ' 
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বিজ্ঞাচিক 
    খযম চি িা খগা গুরু গুরু 

             খিচঘর খপচল সা া 

    খযম চি এল আষাঢ় িাচস 

              িৃচিজচলর ধারা, 

    পুচি িাওয়া িাি খপচরচয় 

              খযম চি প ল আচস 

    িাাঁশ-িাগাচি খসাাঁ খসাাঁ ক’খর 

                  িাচজচয় চিচয় িাাঁচশ— 

          অম চি খিখ্ িা, খিচয়— 

          সকল িাচ  খ চয় 

     খকাথা খথচক উিল খয ফুল 

               এত রাচশ রাচশ। 

  

     তুই খয ভাচিস ওরা খকিল 

               অম চি খযি ফুল, 

     আিার িচি িয় িা, খতাচির 

               খস া ভাচর ভুল। 

     ওরা সি ইস কুচলর খ চল, 

               পুাঁচথ-পত্র কাাঁচে 

     িাচ র িীচি ওরা ওচির 

                পািশালাচত থাচক। 

          ওরা প া কচর 

          দচয়ার-িে ঘচর, 

     খেলচত িাইচল গুরুিশায় 

                িাাঁ  কচরচয় রাচে। 
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     খিাচশে-জচি িাসচক ওরা 

                 দপুর খিলা কয়, 

     আষাঢ় িচল আাঁধার কচর 

                 চিচকল ওচির িয়। 

     ডালপালারা শব্দ কচর 

                 ঘিিচির িাচি, 

     খিচঘর ডাচক তেি ওচির 

                 সাচ  িারচ  িাচজ। 

          অিচি  ুচ  খপচয় 

          আচস সিাই খধচয়, 

     িলচি রাো সিুজ সািা 

                কত রকি সাচজ। 

  

     জাচিস িা খগা, ওচির খযি 

                 আকাচশচতই িাচ , 

     রাচত্র খযথায় তারাগুচল 

                িাাঁ ায় সাচর সাচর। 

     খিচেস খি িা, িাগাি খ চয় 

                িযে ওরা কত! 

     িুিচত পাচরস খকি ওচির 

                তা াতাচ  অত? 

            জাচিস চক কার কাচ  

            িাত িাচ চয় আচ । 

     িা চক ওচির খিইচকা ভাচিস 

                আিার িাচয়র িচতা? 
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িাতৃিৎসল 
খিচঘর িচধয িা খগা, যারা থাচক 

তারা আিায় ডাচক, আিায় ডাচক। 

িচল, ‘আিরা খকিল কচর খেলা, 

সকাল খথচক দপুর সচেচিলা। 

খসািার খেলা খেচল আিরা খভাচর, 

রুচপার খেলা খেচল িাাঁিচক-ধচর।’  

আচি িচল, ‘যাি খকিি কচর।’  

       তারা িচল, ‘এচসা িাচির খশচষ।  

খসইোচিচত িাাঁ াচি িাত তুচল, 

         আিরা খতািায় খিি খিচঘর খিচশ।’  

আচি িচল, ‘িা খয আিার ঘচর 

িচস আচ  খিচয় আিার তচর, 

তাচর খ চ  থাকি খকিি কচর।’  

         শুচি তারা খিচস যায় িা, খভচস। 

    তার খিচয় িা আচি িি খিঘ; 

         তুচি খযি িচি আিার িাাঁি— 

    দ িাত চিচয় খফলি খতািায় খেচক, 

         আকাশ িচি এই আিাচির  াি। 

  

    খেউচয়র িচধয িা খগা যারা থাচক, 

    তারা আিায় ডাচক, আিায় ডাচক। 

    িচল, ‘আিরা খকিল কচর গাি 

    সকাল খথচক সকল চিিিাি।’  

তারা িচল, ‘খকান খিচশ খয ভাই, 

আিরা িচল চিকািা তার িাই। ' 
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আচি িচল, ‘খকিি কচর যাই।’  

         তারা িচল, ‘এচসা ঘাচ র খশচষ। 

খসইোচিচত িাাঁ াচি খিাে িুচজ, 

         আিরা খতািায় খিি খেউচয়র খিচশ।’  

আচি িচল, ‘িা খয খিচয় থাচক, 

সচে িচল িাি ধচর খিার ডাচক, 

খকিি ক’খর খ চ  থাকি তাচক।’  

          শুচি তারা খিচস যায় িা, খভচস। 

    তার খিচয় িা, আচি িি খেউ, 

         তুচি িচি অচিক িূচরর খিশ। 

    লুচ চয় আচি প ি খতািার খকাচল, 

         খকউ আিাচির পাচি িা উচেশ। 
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লুচকািুচর 
আচি যচি দিুচি কচর 

       িাাঁপার গাচ  িাাঁপা িচয় ফুচ , 

খভাচরর খিলা িা খগা, ডাচলর ’পচর 

       কচি পাতায় কচর লুচ াপুচ , 

তচি তুচি আিার কাচ  িাচরা, 

তেি চক িা চিিচত আিায় পাচরা। 

     তুচি ডাক, ‘খোকা খকাথায় ওচর।’  

       আচি শুধু িাচস িুপচ  কচর। 

  

যেি তুচি থাকচি খয কাজ চিচয় 

       সিই আচি খিেি িয়ি খিচল। 

স্নািচ  কচর িাাঁপার তলা চিচয় 

       আসচি তুচি চপচিচত িুল খফচল; 

এোি চিচয় পুচজার ঘচর যাচি, 

িূচরর খথচক ফুচলর গে পাচি— 

     তেি তুচি িুিচত পারচি িা খস 

       খতািার খোকার গাচয়র গে আচস। 

  

দপুর খিলা িিাভারত-িাচত 

       িসচি তুচি সিার োওয়া িচল, 

গাচ র  ায়া ঘচরর জািালাচত 

       প চি এচস খতািার চপচি খকাচল, 

আচি আিার খ াট্ট  ায়াোচি 

খিালাি খতার িইচয়র ’পচর আচি— 

     তেি তুচি িুিচত পারচি িা খস 
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       খতািার খিাচে খোকার  ায়া ভাচস। 

  

সচেচিলায় প্রিীপোচি খজ্বচল 

       যেি তুচি যাচি খগায়ালঘচর 

তেি আচি ফুচলর খেলা খেচল 

           পু কচর িা , প ি ভুাঁচয় িচর। 

আিার আচি খতািার খোকা িি, 

‘গল্প িচলা’ খতািায় চগচয় কি। 

       তুচি িলচি, ‘দিু, চ চল খকাথা।’  

          আচি িলি, ‘ িলি িা খস কথা।’  
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দুঃেিারী 
        িচি কচরা, তুচি থাকচি ঘচর, 

        আচি খযি যাি খিশান্তচর। 

ঘাচ  আিার িাাঁধা আচ  তরী, 

চজচিসপত্র চিচয়চ  সি ভচর—         

ভাচলা কচর খিখ্ খতা িচি কচর 

        কী এচি িা, খিি খতািার তচর। 

  

         িাস চক িা, তুই এত এত খসািা— 

        খসািার খিচশ করি আিাচগািা। 

খসািািতী িিীতীচরর কাচ  

খসািার ফসল িাচি ফ'চল আচ , 

খসািার িাাঁপা খফাচ  খসথায় গাচ — 

        িা কুচ চয় আচি খতা চফরি িা। 

  

        পরচত চক িাস িুচক্তা খগাঁচথ িাচর — 

        জািাজ খিচয় যাি সাগর-পাচর। 

খসোচি িা, সকালচিলা িচল 

ফুচলর ‘পচর িুচক্তাগুচল খিাচল, 

 পু চুপচয় পচ  ঘাচসর খকাচল— 

          যত পাচর আিি ভাচর ভাচর। 

  

         িািার জচিয আিি খিচঘ - ও া 

         পচক্ষরাচজর িাো দচ  খঘা া। 

িািার জচিয আিি আচি তুচল 

কিক-লতার িারা অচিকগুচল— 

খতার তচর িা, খিি খকৌ া েুচল 
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          সাত-রাজার - ধি িাচিক একচ  খজা া। 
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চিিায় 
তচি আচি যাই খগা তচি যাই 

     খভাচরর খিলা শূিয খকাচল 

     ডাকচি যেি খোকা িচল, 

িলি আচি, ‘িাই খস খোকা িাই। ' 

          িা খগা, যাই। 

  

     িাওয়ার সচে িাওয়া িচয় 

     যাি িা, খতার িুচক িচয়, 

ধরচত আিায় পারচি খি খতা িাচত। 

জচলর িচধয িি িা, খেউ, 

জািচত আিায় পারচি িা খকউ— 

স্নাচির খিলা খেলি খতািার সাচথ। 

  

     িািলা যেি প চি িচর 

     রাচত শুচয় ভািচি খিাচর, 

ির িরাচি গাি গাি ওই িচি। 

     জািলা চিচয় খিচঘর খথচক 

     িিক খিচর যাি খিচে, 

অিার িাচস প চি চক খতার িচি। 

  

    খোকার লাচগ তুচি িা খগা, 

     অচিক রাচত যচি জাগ 

তারা িচয় িলি খতািায়, ‘ঘুচিা!' 

      তুই ঘুচিচয় প চল পচর 

       খজযাৎস্না িচয় েুকি ঘচর, 

খিাচে খতািার খেচয় যাি িুচিা। 
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       স্বপি িচয় আাঁচের ফাাঁচক 

      খিেচত আচি আসি িাচক, 

যাি খতািার ঘুচির িচধযোচি। 

      খজচগ তুচি চিচথয আচশ 

      িাত িুচলচয় খিেচি পাচশ— 

চিচলচয় যাি খকাথায় খক তা জাচি। 

  

       পুচজার সিয় যত খ চল 

       আচেিায় খি াচি খেচল, 

িলচি ‘খোকা খিই খর ঘচরর িাচি’ ।  

       আচি তেি িাাঁচশর সুচর 

       আকাশ খিচয় ঘুচর ঘুচর 

খতািার সাচথ চফরি সকল কাচজ। 

  

       পুচজার কাপ  িাচত ক’খর 

       িাচস যচি শুধায় খতাচর, 

‘খোকা খতািার খকাথায় খগল িচল।’  

       িচলস ‘খোকা খস চক িারায়, 

       আচ  আিার খিাচের তারায়, 

চিচলচয় আচ  আিার িুচক খকাচল।’  
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িৃচি পচ   াপুর  ুপুর 
চিচির আচলা চিচি এল, 

             সুচযয খডাচি - খডাচি। 

আকাশ চঘচর খিঘ জুচ চ  

              িাাঁচির খলাচভ খলাচভ। 

খিচঘর উপর খিঘ কচরচ — 

              রচের উপর রে, 

িচন্দচরচত কাাঁসর ঘন্টা। 

              িাজল িে িে। 

ও পাচরচত চিচি এল, 

              িাপসা গা পালা। 

এ পাচরচত খিচঘর িাথায় 

             একচশা িাচিক জ্বালা। 

িািলা িাওয়ায় িচি পচ  

             খ চলচিলার গাি— 

‘চিচি পচ   াপুর  পুুর, 

            িচিয় এল িাি।’  

  

আকাশ জুচ  খিচঘর খেলা, 

            খকাথায় িা সীিািা! 

খিচশ খিচশ খেচল খি ায়, 

            খকউ কচর িা িািা। 

কত িতুি ফুচলর িচি 

            চিচি চিচয় যায়, 

পচল পচল িতুি খেলা 

            খকাথায় খভচি পায়। 



শিশু 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
8

 

সূশিপত্র  

খিচঘর খেলা খিচে কত 

            খেলা পচ  িচি, 

কত চিচির িুচকািুচর 

           কত ঘচরর খকাচি। 

তাচর সচে িচি পচ  

           খ চলচিলার গাি— 

‘চিচি পচ   াপুর  পুুর, 

           িচিয় এল িাি।’  

  

িচি পচ  ঘরচ  আচলা 

           িাচয়র িাচসিুে, 

িচি পচ  খিচঘর ডাচক 

           গুরুগুরু িুক। 

চি ািাচ র একচ  পাচশ 

           ঘুচিচয় আচ  খোকা, 

িাচয়র ’পচর খিৌরাচি খস 

           িা যায় খলোচজাো। 

ঘচরচত দরন্ত খ চল 

           কচর িাপািাচপ, 

িাইচরচত খিঘ খডচক ওচি— 

           সৃচি ওচি কাাঁচপ। 

িচি পচ  িাচয়র িুচে 

           শুচিচ চলি গাি— 

‘চিচি পচ   াপুর  পুুর, 

            িচিয় এল িাি। 

  

িচি পচ  সুচয়ারািী 

           দচয়ারািীর কথা, 
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িচি পচ  অচভিািী 

           কঙ্কািতীর িযথা। 

িচি পচ  ঘচরর খকাচি 

            চিচ চিচ  আচলা, 

এক া চিচকর খিয়াচলচত 

             ায়া কাচলা কাচলা। 

িাইচর খকিল জচলর শব্দ 

            িপু িুপ িুপ— 

িচসয খ চল গল্প খশাচি 

            এচকিাচর িুপ। 

তাচর সচে িচি পচ  

            খিঘলা চিচির গাি— 

‘চিচি পচ   াপুর  পুুর, 

            িচিয় এল িাি।’  

  

কচি চিচি পচ চ ল, 

            িাি এল খস খকাথা। 

চশিিাকুচরর চিচয় িল, 

            কচিকার খস কথা।  

খসচিিও চক এম চিতচরা 

             খিচঘর ঘ াোিা। 

খথচক খথচক িাজ চিজুচল 

            চিচেল চক িািা। 

চতি কচিয চিচয় ক’খর 

            কী িল তার খশচষ। 

িা জাচি খকান িিীর ধাচর, 

            িা জাচি খকান খিচশ, 

খকান খ চলচর ঘুি পা াচত 



শিশু 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e8
0

 

সূশিপত্র  

            খক গাচিল গাি— 

‘ চিচি পচ   াপুর  পুুর, 

             িচিয় এল িাি।’  
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সাত ভাই িম্পা 
সাতচ  িাাঁপা সাতচ  গাচ , 

           সাতচ  িাাঁপা ভাই— 

রাো - িসি পারুলচিচি, 

           তুলিা তার িাই। 

সাতচ  খসািা িাাঁপার িচধয 

           সাতচ  খসািা িুে, 

পারুলচিচির কচি িুেচ  

           করচতচ   কু  কু।  

ঘুিচ  ভাচে পাচের ডাচক, 

           রাতচ  খয খপািাচলা— 

খভাচরর খিলা িাাঁপায় পচ  

           িাাঁপার িচতা আচলা। 

চশচশর চিচয় িুেচ  খিচজ 

           িুেোচি খির ক’খর 

কী খিেচ  সাত ভাচয়চত 

           সারা সকাল ধ’খর। 

  

খিেচ  খিচয় ফুচলর িচি 

           খগালাপ খফাচ  -  খফাচ , 

পাতায় পাতায় খরাি পচ চ , 

            চিক চিচকচয় ওচি। 

খিালা চিচয় িাতাস পালায় 

           দিু খ চলর িচতা, 

লতায় পাতায় খিলাচিালা 

           খকালাকুচল কত। 
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গা চ  কাাঁচপ িিীর ধাচর 

            ায়াচ  কাাঁচপ জচল— 

ফুলগুচল সি খকাঁচি পচ  

           চশউচল গাচ র তচল। 

ফুচলর খথচক িুে িাচ চয় 

           খিেচতচ  ভাই খিাি— 

দচেিী এক িাচয়র তচর 

           আকুল িল িি। 

  

সারা া চিি খকাঁচপ খকাঁচপ 

           পাতার িুরুিুরু, 

িচির সুচে িচির খযি 

           িুচকর দরুদরু। 

খকিল শুচি কুলুকুলু 

           এচক খেউচয়র খেলা। 

িচির িচধয ডাচক ঘুঘ ু

           সারা দপুরচিলা। 

খিৌিাচ  খস গুিগুচিচয় 

           েুাঁচজ খি ায় কাচক, 

ঘাচসর িচধয চিাঁ চিাঁ কচর 

           চিাঁচিাঁ খপাকা ডাচক। 

ফুচলর পাতায় িাথা খরচে 

           শুিচতচ  ভাই খিাি— 

িাচয়র কথা িচি পচ , 

           আকুল কচর িি। 

  

খিচঘর পাচি খিচয় খিচে— 

           খিঘ িচলচ  খভচস, 
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রাজিাাঁচসরা উচ  উচ  

            িচলচ  খকান খিচশ। 

প্রজাপচতর িাচ  খকাথায় 

           জাচি িা খতা খকউ, 

সিে চিি খকাথায় িচল 

           লক্ষ িাজার খেউ। 

দপুর খিলা খথচক খথচক 

           উিাস িল িায়, 

শুকচিা পাতা ে’খস প’খ  

           খকাথায় উচ  যায়! 

ফুচলর িাচি দই গাচল িাত 

           খিেচতচ  ভাই খিাি— 

িাচয়র কথা প চ  িচি, 

           কাাঁিচ  পরাি িি। 

  

সচে িচল খজািাই জ্বচল 

           পাতায় পাতায়, 

অশথ গাচ  দচ  তারা 

           গাচ র িাথায়। 

িাতাস িওয়া িে িল, 

           েব্ধ পাচের ডাক, 

খথচক খথচক করচ  কা -  কা 

           দচ া - এক া কাক। 

পচিচিচত চিচকচিচক, 

           পুচি আাঁধার কচর— 

সাতচ  ভাচয় গুচ সুচ  

           িাাঁপা ফুচলর ঘচর। 

‘গল্প িচলা পারুলচিচি’  
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           সাতচ  িাাঁপা ডাচক, 

পারুলচিচির গল্প শুচি 

           িচি পচ  িাচক। 

  

প্রির িাচজ, রাত িচয়চ , 

            িাাঁ িাাঁ কচর িি— 

ফুচলর িাচি ঘুচিচয় প’ ল 

             আ চ  ভাই খিাি। 

সাতচ  তারা খিচয় আচ  

            সাতচ  িাাঁপার িাচগ, 

িাাঁচির আচলা সাতচ  ভাচয়র 

            িুচের ’পচর লাচগ। 

ফুচলর গে চঘচর আচ  

            সাতচ  ভাচয়র তিু— 

খকািি শযযা খক খপচতচ  

            সাতচ  ফুচলর খরিু। 

ফুচলর িচধয সাত ভাচয়চত 

             স্বপ্ন খিচে িাচক— 

সকাল খিলা ‘জাচগা জাচগা’  

            পারুলচিচি ডাচক। 
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িিীি অচতচথ 
                গাি 

  

               ওচি     িিীি অচতচথ, 

          তুচি   িূতি চক তুচি চিরন্তি। 

যুচগ যুচগ খকাথা তুচি চ চল সিংচগাপি। 

যতচি কত কী আচি    খিাঁচধচ িু গৃিোচি, 

খিথা খক খতািাচর িচলা কচরচ ল চিিন্ত্রি। 

কত আশা ভাচলািাসা গভীর হৃিয়তচল 

খেচক খরচেচ িু িুচক, কত িাচস অশ্রুজচল! 

একচ  িা কচি িািী      তুচি এচল িিারািী, 

খকিচি খগাপচি িচি কচরচল খি পিাপিি। 
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অেসেী 

রজিী একািশী 

        খপািায় ধীচর ধীচর, 

রচেি খিঘিালা 

         উষাচর িাাঁচধ চঘচর। 

আকাচশ ক্ষীি শশী 

        আ াচল খযচত িায়, 

িাাঁ াচয় িািোচি 

        চকিারা িাচি পায়। 

  

এ-চিি কাচল খযি 

        িাচয়র পাচি খিচয় 

রচয়চ  শুকতারা 

        িাাঁচির িুচে খিচয়। 

খক তুচি িচর িচর 

        এক েুাচি প্রাি।  

এচি  কী িা জাচি 

        কচরচত ওচর িাি। 

  

িচিিা যত চ ল 

        উিয়-চিলাকার 

যচতক সুেসাচথ 

        এেচি যাচি যার, 

পুরাচিা সি খগল— 

        িূতি তুচি একা 

চিিায়-কাচল তাচর 
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        িাচসয়া চিচল খিো। 

  

ও িাাঁি যাচিিীর 

        িাচসর অিচশষ, 

ও শুধু অতীচতর 

            সুচের স্মচৃতচলশ। 

তারারা দ্রুতপচি 

            খকাথায় খগচ  সচর— 

পাচর চি সাচথ খযচত, 

            চপচ চয় আচ  পচ । 

  

তাচিরই পাচি ও খয 

            িয়ি চ ল খিচল, 

তাচিরই পচথ ও খয 

            িরি চ ল খফচল, 

এিি সিচয় খক 

            ডাচকচল চপ ু-পাচি 

একচ  আচলাচকরই 

            এক  ুিৃদ গাচি। 

  

গভীর রজিীর 

            চরক্ত চভোচরচক 

খভাচরর খিলাকার 

            কী চলচপ চিচল চলচে। 

খসািার-আভা-িাো 

            কী িি আশাোচি 

চশচশর-জচল ধুচয় 

            তািাচর চিচল আচি। 
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অে-উিচয়র 

            িাচিচত তুচি এচস 

প্রািীি িিীচিচর 

             াচি  ভাচলাচিচস— 

িধূ ও ির-রূচপ 

            কচরচল এক-চিয়া 

করুি চকরচির 

            গ্রচি িাাঁচধ চিয়া। 
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িাচসরাচশ 
িাি খরচেচ  িাব্ লারািী, 

            একরচি খিচয়। 

িাচসেুচশ িাাঁচির আচলা 

             িুেচ  আচ  খ চয়। 

ফুট ফুচ  তার িাাঁত কোচি, 

            পুটপুচ  তার খিাাঁ । 

িুচের িচধয কথাগুচল সি 

            উচলা পাচলা । 

কচি কচি িাত দোচি, 

            কচি কচি িুচি, 

িুে খিচ  খকউ কথা ক'চল 

            খিচসই কুচ -কুচ । 

তাই তাই তাই তাচল চিচয় 

            দচল দচল িচ , 

িুলগুচল সি কাচলা কাচলা 

            িুচে এচস পচ । 

‘ ি চল িচল পা পা’  

             চল  চল যায়, 

গরচিিী খিচস খিচস 

            আচ  আচ  িায়। 

িাতচ  তুচল িুচ  দগাচ  

            খিোয় যাচক তাচক, 

িাচসর সচে খিচি খিচি 

           খিালক খিাচল িাচক। 

রাো দচ  খিাাঁচ র কাচ  



শিশু 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
0

 

সূশিপত্র  

           িুচক্তা আচ  ফ’খল, 

িাচয়র িুচিাোচি-চযি 

           িুচক্তা িচয় খিাচল। 

আকাচশচত িাাঁি খিচেচ , 

           দ িাত তুচল িায়, 

িাচয়র খকাচল দচল দচল 

           ডাচক ‘ আয় আয়’ ।  

িাাঁচির আাঁচে জুচ চয় খগল 

           তার িুচেচত খিচয়, 

িাাঁি ভাচি খকাচেচক এল 

            িাাঁচির িচতা খিচয়। 

কচি প্রাচির িাচসোচি 

           িাাঁচির পাচি খ াচ , 

িাাঁচির িুচের িাচস আচরা 

           খিচশ ফুচি ওচি। 

এিি সাচধর ডাক শুচি িাাঁি 

           খকিি কচর আচ — 

তারাগুচল খফচল িুচি 

           খিচি আসচি কাচ ! 

সুধািুচের িাচসোচি 

           িুচর ক’খর চিচয় 

রাতারাচত পাচলচয় যাচি 

           খিচঘর আ াল চিচয়। 

আিরা তাচর রােি ধচর 

           রািীর পাচশচত। 

িাচসরাচশ িাাঁধা রচি 

           িাচসরাচশচত। 
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পচরিয় 
একচ  খিচয় আচ  জাচি, 

           পিীচ  তার িেচল, 

সিাই তাচর পুচজা খজাগায় 

           লক্ষ্মী িচল সকচল। 

আচি চকন্তু িচল খতািায় 

           কথায় যচি িি খিি— 

েুি খয উচি লক্ষ্মী খিচয় 

           আচ  আিার সচন্দি। 

খভাচরর খিলা আাঁধার থাচক, 

           ঘুি খয খকাথা খ াচ  ওর— 

চি ািাচত হুলুসু্থলু 

           কলরচির খিাচ  ওর। 

চেল্ চেচলচয় িাচস শুধু 

           পা াসুি জাচগচয়, 

আচ  কচর পালাচত যায় 

           িাচয়র খকাচল িা চগচয়। 

িাত িাচ চয় িুচে খস িায়, 

           আচি তেি িািারই, 

কাাঁচধর ‘পচর তুচল তাচর 

           কচর খি াই পািাচর। 

িচির িচতা িািি খপচয় 

           ভাচর িচির েুচশচত 

িাচর আিায় খিা া খিা া 

           িরি িরি ঘুচষচত। 

আচি িযে িচয় িচল— 
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           ‘এক  ুখরাচসা খরাচসা িা। ' 

িুচিা কচর ধরচত আচস 

           আিার খিাচের িশিা। 

আিার সচে কলভাষায় 

           কচর কতই কলি। 

তুিুল কাণ্ড! খতািরা তাচর 

           চশি আিার িলি? 

  

তিু খতা তার সচে আিার 

           চিিাি করা সাচজ িা। 

খস িইচল খয খতিি কচর 

            ঘচরর িাাঁচশ িাচজ িা। 

খস িা িচল সকালচিলায় 

           এত কুসুি ফু চি চক। 

খস িা িচল সচেচিলায় 

           সচেতারা উিচি চক। 

একচ  িণ্ড ঘচর আিার 

           িা যচি রয় দরন্ত 

খকাচিািচত িয় িা তচি 

           িুচকর শূিয পূরি খতা। 

দিুচি তার িচেি-িাওয়া 

            সুচের তুফাি-জাগাচি 

খিালা চিচয় যায় খগা আিার 

           হৃিচয়র ফুল-িাগাচি। 

  

িাি যচি তার চজচজ্ঞস কর 

           খসই আচ  এক ভািিা, 

খকান িাচি খয চিই পচরিয় 
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           খস খতা খভচিই পাি িা। 

িাচির েির খক রাচে ওর, 

           ডাচক ওচর যা-েুচশ— 

দিু িল, িচসয িল,                 

            খপা ারিুেী, রাক্ষুচস। 

িাপ-িাচয় খয িাি চিচয়চ  

            িাপ-িাচয়রই থাক খস িয়। 

চ চি েুাঁচজ চিচি িািচ  

            তুচল রােুি িাচে িয়। 

একজচিচত িাি রােচি 

            কেি অন্ন্প্রাশচি, 

চিেসুি খস িাি খিচি— 

            ভাচর চিষি শাসি এ। 

চিচজর িচির িচতা সিাই 

            করুি খকি িািকরি— 

িািা ডাকুি িন্দ্রকুিার, 

            েুচ া ডাকুি রািিরি। 

ঘচরর খিচয় তার চক সাচজ 

            সেস্কৃত িাি া ওই। 

এচত কাচরা িাি িাচ  িা 

            অচভধাচির িাি া বি। 

আচি িাপু, খডচকই িচস 

             খয াই িুচে আসুক-িা— 

যাচর ডাচক খসই তা খিাচি, 

            আর সকচল িাসুক-িা— 

একচ  খ াচ া িািুষ তাাঁিার 

            একচশা রকি রে খতা। 

এিি খলাকচক একচ  িাচিই 



শিশু 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
5

 

সূশিপত্র  

            ডাকা চক িয় সিংগত। 
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চিচেি 
িাগাচি ওই দচ া গাচ  

          ফুল ফুচ চ  কত খয, 

ফুচলর গচে িচি পচ  

          চ ল ফুচলর িচতা খয। 

ফুল খয চিত ফুচলর সচে 

          আপি সুধা িাোচয়, 

সকাল িত সকাল খিলায় 

          যািার পাচি তাকাচয়, 

খসই আিাচির ঘচরর খিচয় 

          খস খগচ  আজ প্রিাচস, 

চিচয় খগচ  এোি খথচক 

         সকাল খিলার খশাভা খস। 

এক েুাচি খিচয় আিার 

           কত যুচগর পুিয খয, 

এক েুাচি সচর খগচ  

          কতোচিই শূিয খয।  

  

চিচি পচ   পুুর  পুুর, 

         খিঘ কচরচ  আকাচশ, 

উষার রাো িুেোচি আজ 

         খকিি খযি ফযাকাচশ। 

িাচ চত খয খকউ খকাথা খিই, 

         দচয়ারগুচলা খভজাচিা, 

ঘচর ঘচর েুাঁচজ খি াই 

         ঘচর আচ  খক খযি। 
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িয়িাচ  ওই িুপচ  কচর 

         চিচিাচে খসই োাঁিাচত, 

ভুচল খগচ  খিচি খিচি 

          পুেচ  তার িািাচত। 

ঘচরর-চকাচি আপি-িচি 

          শূিয প’খ  চি ািা, 

কার তচর খস খকাঁচি িচর— 

          খস কল্পিা চি া িা। 

িইগুচলা সি  চ চয় আচ , 

          িাি খলো তায় কার খগা। 

এম চি তারা রচি চক িায়, 

          েুলচি িা খকউ আর খগা। 

এ া আচ  খস া আচ  

          অভাি চক ু খিই খতা— 

স্মরি কচর খিয় খর যাচর 

          থাচক িাচকা খসই খতা। 
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উপিার 
খস্নি-উপিার এচি চিচত িাই, 

           কী খয খিি তাই ভািিা— 

যত চিচত সাধ কচর িচি িচি 

           েুাঁচজ - খপচত খস খতা পাি িা। 

আিার যা চ ল ফাাঁচক চিচয় চিচত 

           সিাই কচরচ  একতা, 

িাচক খয এেি আচ  কত ধি 

           িা খতালাই ভাচলা খস কথা। 

খসািা রুচপা আর িীচর জিরত 

           খপাাঁতা চ ল সি িাচ চত, 

জিচর খয যত সোি খপচয় 

           খি খগচ  খয যার িা ীচত। 

 াকাকচ  খিলা আচ   াকশাচল,   

           চিচত খগচল পচ  চিপচি। 

   িসিভূষি আচ  চসন্দুচক, 

           পািারাও আচ  চফ পচি। 

  

এ খয সিংসাচর আচ  খিারা সচি 

           এ িচ া চিষি খিশ খর। 

ফাাঁচকফুাঁচক চিচয় িূচর ি ' খল চগচয় 

           ভুচল চগচয় সি খশষ খর। 

ভচয় ভচয় তাই স্মরিচিহ্ন 

           খয যািাচর পাচর খিয় খয। 

তাও কত থাচক, কত খভচে যায়, 

           কত চিচ  িয় িযয় খয। 
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খস্নি যচি কাচ  খরচে যাওয়া খযত, 

           খিাচে যচি খিো খযত খর, 

কতগুচলা তচি চজচিস-পত্র 

           িল্ খিচে চিত খক খতাচর। 

তাই ভাচি িচি কী ধি আিার 

           চিচয় যাি খতাচর িুচকচয়, 

েুচশ িচি তইু, েুচশ িি আচি, 

           িাস , সি যাচি িুচকচয়। 

  

চক ু চিচয়-থুচয় চিরচিি-তচর 

           চকচি খরচে খিি িি খতার— 

এিি আিার িন্ত্রিা খিই, 

           জাচি খি ও খিি িন্তর। 

িিীি জীিি, িহুিরূ পথ 

           পচ  আচ  খতার সুিুচে; 

খস্নিরস খিারা খয কুু যা চিই 

           চপচয় চিস এক িুিুচক। 

সাচথিচল জুচ  িচল যাস  ুচ  

          িি আচশ িি চপয়াচস, 

যচি ভুচল যাস, সিয় িা পাস, 

          কী যায় তািাচত কী আচস। 

িচি রাচেিার চির-অিকাশ 

          থাচক আিাচিরই িয়চস, 

িাচিচরচত যার িা পাই িাগাল 

           অন্তচর খজচগ রয় খস। 

  

পাষাচির িাধা খিচলিুচল িিী 

           আপিার িচি চসচধ খস 
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কলগাি খগচয় দই তীর খিচয় 

           যায় িচল খিশ-চিচিচশ— 

যার খকাল িচত িরিার খরাচত 

           এচসচ  আিচর গচলয়া 

তাচর খ চ  িূচর যায় চিচি চিচি 

           অজািা সাগচর িচলয়া। 

অিল চশের খ াচ া িিীচ চর 

           চিরচিি রাচে স্মরচি— 

যতিূর যায় খস্নিধারা তার 

           সাচথ যায় দ্রুতিরচি। 

খতিচি তুচিও থাক িা'ই থাক, 

           িচি কর িচি কর িা, 

চপচ  চপচ  তি িচলচি িচরয়া 

           আিার আচশস-িরিা॥ 
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পাচের পালক 
খেলাধুচলা সি রচিল পচ য়া, 

             ুচ  ি’খল আচস খিচয়— 

িচল তা াতাচ , ‘ওিা, খিখ্ খিখ্,  

            কী এচিচ  খিখ্ খিচয়।’  

আাঁচের পাতায় িাচস িিকায়, 

            খিাাঁচ  খিচি ওচি িাচস— 

িচয় যায় ভুল, িাাঁচধ িাচকা িুল, 

            েুচল পচ  খকশরাচশ। 

দচ  িাত তার চঘচরয়া চঘচরয়া 

            রাো িুচ  কয়গাচ , 

করতাচল খপচয় খিচজ ওচি তারা; 

            খকাঁচপ ওচি তারা িাচি। 

িাচয়র গলায় িাহু দচ  খিাঁচধ 

            খকাচল এচস িচস খিচয়। 

িচল তা াতাচ , ‘ওিা, খিখ্ খিখ্,  

             কী এচিচ  খিখ্ খিচয়।’  

  

খসািাচল রচের পাচের পালক 

            খধাওয়া খস খসািার খরাচত— 

েচস এল খযি তরুি আচলাক 

            অরুচির পাো িচত। 

িয়ি-েুলাচিা খকািল পরশ 

            ঘুচির পরশ যথা— 

িাো খযি তায় খিচঘর কাচিিী, 

            িীল আকাচশর কথা। 



শিশু 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

2
 

সূশিপত্র  

খ াচ াোচ া িী , শািচকর চভ , 

            কতিত কলরি,  

প্রভাচতর সুে, উচ িার আশা— 

           িচি পচ  খযি সি। 

লচয় খস পালক কচপাচল িুলায়, 

           আাঁচেচত িুলায় খিচয়, 

িচল খিচস খিচস, ‘ওিা, খিখ্ খিখ্,  

           কী এচিচ  খিখ্ খিচয়।’  

  

িা খিচেল খিচয়, কচিল িাচসচয়, 

           ‘চকিা চজচিচসর চ চর!’  

ভূচিচত খফচলয়া খগল খস িচলয়া, 

           আর িা িাচিল চফচর। 

খিচয়চ র িুচে কথা িা ফুচ ল, 

           িাচ চত রচিল িচস। 

শূিয িচত খযি পাচের পালক 

           ভূতচল পচ ল েচস। 

খেলাধুচলা তার িল িাচকা আর, 

           িাচস চিলাইল িুচে, 

ধীচর ধীচর খশচষ দচ  খফাাঁ া জল 

           খিো চিল দচ  খিাচে। 

পালকচ  লচয় রাচেল লুকাচয় 

           খগাপচির ধি তার— 

আপচি খেচলত, আপচি তুচলত, 

           খিোত িা কাচর আর। 
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পূজার সাজ 
     আচেচির িািািাচি          উচিল িাজিা িাচজ, 

                  পূজার সিয় এল কাচ । 

      িধু চিধু দই ভাই              ু া ুচ  কচর তাই, 

                  আিচন্দ দ-িাত তুচল িাচি। 

  

     চপতা িচস চ ল িাচর,         দজচি শুধাচলা তাচর, 

                 ‘কী খপাশাক আচিয়া  চকচি। ' 

     চপতা কচি, ‘আচ  আচ      খতাচির িাচয়র কাচ , 

                 খিচেচত পাইচি চিক চিচি। ' 

  

     সিুর সচি িা আর—          জিিীচর িার িার 

                  কচি, ‘িা খগা, ধচর খতার পাচয়, 

     িািা আিাচির তচর            কী চকচি এচিচ  ঘচর 

                  একিার খি িা িা, খিোচয়। ' 

  

     িযে খিচে িাচসয়া িা            দোচি চ চ র জািা 

                   খিোইল কচরয়া আির। 

     িধু কচি, ‘আর খিই?'       িা কচিল, ‘আচ  এই 

                  একচজা া ধুচত ও িাির। ' 

  

     রাচগয়া আগুি খ চল,         কাপ  ধুলায় খফচল 

                  কাাঁচিয়া কচিল, ‘িাচি িা িা, 

     রায়িািুচির গুচপ             খপচয়চ  জচরর  চুপ, 

                  ফুলকা া সাচ চির জািা। ' 

  

     িা কচিল, ‘িধু, চ  চ ,     খকি কাাঁি চি াচিচ , 



শিশু 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

4
 

সূশিপত্র  

                  গচরি খয খতািাচির িাপ। 

     এিার িয় চি ধাি,            কত খগচ  খলাকসাি, 

                  খপচয়চ ি কত দুঃেতাপ। 

  

     তিু খিচো িহু খেচশ         খতািাচির ভাচলাচিচস 

                  সাধযিত এচিচ ি চকচি। 

     খস চজচিস অিািচর            খফচলচল ধূচলর ‘পচর— 

                  এই চশক্ষা িল এতচিচি। ' 

  

    চিধু িচল, ‘এ কাপ           প ন্দ িচয়চ  খিার, 

                  এই জািা পরাস আিাচর। ' 

     িধু শুচি আচরা খরচগ          ঘর খ চ  দ্রুতচিচগ 

                  খগল রায়িািুচির িাচর। 

  

     খসথা খিলা খলাক জচ া,        রায়িািু িযে িচ া; 

                  িালাি সাজাচত খগচ  রাত। 

     িধু যচি এক খকাচি            িাাঁ াইল ম্লাি িচি 

                  খিাচে তাাঁর পচ ল িিাৎ। 

  

     কাচ  ডাচক খস্নিভচর         কচিি করুি স্বচর 

                  তাচর দই িাহুচত িাাঁচধয়া, 

     ‘কী খর িধু, িচয়চ  কী।       খতাচর খয শুক চিা খিচে। ' 

                 শুচি িধু উচিল কাাঁচিয়া, 

  

     কচিল, ‘আিার তচর           িািা আচিয়াচ  ঘচর 

                  শুধু এক চ চ র কাপ । ' 

     শুচি রায়িিাশয়                 িাচসয়া িধুচর কয়, 

                  ‘খসজিয ভািিা চকিা খতার। ' 
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     খ চলচর ডাচকয়া িুচপ           কচিচলি, ‘ওচর গুচপ, 

                  খতার জািা খি তুই িধুচক। ' 

     গুচপর খস জািা খপচয়           িধু ঘচর যায় খধচয় 

                   িাচস আর িাচি ধচর িুচে। 

  

     িুক ফুলাইয়া িচল—          সিাচর ডাচকয়া িচল, 

                  ‘খিচো কাকা! খিচো খিচয় িািা! 

     ওই আিাচির চিধ ু             চ   পচরয়াচ  শুধু, 

                  খিার গাচয় সাচ চির জািা। ' 

  

    িা শুচি কচিি আচস            লাচজ অশ্রুজচল ভাচস 

                  কপাচল কচরয়া করাঘাত, 

     ‘িই দুঃেী িই িীি              কািাচরা রাচে িা ঋি, 

                  কাচরা কাচ  পাচত িাই িাত। 

  

     তুচি আিাচিরই খ চল          চভক্ষা লচয় অিচিচল 

                  অিিংকার কর খধচয় খধচয়! 

     খ াঁ া ধুচত আপিার              খের খিচশ িাি তার 

                  চভক্ষা-করা সাচ চির খিচয়। 

  

     আয় চিধু, আয় িুচক,          িুচিা োই িাাঁিিুচে, 

                  খতার সাজ সি খিচয় ভাচলা। 

     িচরদ্র খ চলর খিচি              িচরদ্র িাচপর খস্নচি 

                  চ চ র জািাচ  কচর আচলা। ' 
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িা-লক্ষ্মী 
কার পাচি িা, খিচয় আ  

      খিচল দচ  করুি আাঁচে। 

খক চ াঁচ চ  ফুচলর পাতা, 

      খক ধচরচ  িচির পাচে। 

খক কাচর কী িচলচ  খগা, 

      কার প্রাচি খিচজচ  িযথা— 

করুিায় খয ভচর এল 

      দোচি খতার আাঁচের পাতা। 

খেলচত খেলচত িাচয়র আিার 

      আর িুচি িল িা খেলা। 

ফুচলর গুে খকাচল প'চ — 

      খকি িা এ খিলাচফলা। 

  

অচিক দুঃে আচ  খিথায়, 

      এ জগৎ খয দুঃচে ভরা— 

খতািার দচ  আাঁচের সুধায় 

      জুচ চয় খগল চিচেল ধরা। 

লক্ষ্মী আিায় িল্ খিচে িা, 

      লুচকচয় চ চল খকান সাগচর। 

সিসা আজ কািার পুচিয 

       উিয় িচল খিাচির ঘচর। 

সচে কচর চিচয় এচল 

      হৃিয়-ভরা খস্নচির সুধা, 

হৃিয় খেচল চিচ চয় যাচি 

      এ জগচতর খপ্রচির ক্ষুধা। 
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থাচিা, থাচিা, ওর কাচ চত 

      খকাচয়া িা খকউ কচিার কথা, 

করুি আাঁচের িালাই চিচয় 

      খকউ কাচর চিচয়া িা িযথা। 

সইচত যচি িা পাচর ও, 

      খকাঁচি যচি িচল যায়— 

এ-ধরিীর পাষাি-প্রাচি 

      ফুচলর িচতা িচর যায়। 

ও খয আিার চশচশর কিা, 

      ও খয আিার সাাঁচির তারা— 

কচি এল কচি যাচি 

      এই ভয়চত িই খর সারা। 

  

  



শিশু 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

8
 

সূশিপত্র  

কাগচজর খিৌকা 
 ুচ  িচল খরাজ ভাসাই জচল 

      কাগজ-চিৌকাোচি। 

চলচে রাচে তাচত আপিার িাি 

চলচে আিাচির িাচ  খকান গ্রাি 

িচ া িচ া কচর খিা া অক্ষচর, 

      যতচি লাইি  াচি। 

যচি খস খিৌকা আর-চকাচিা খিচশ 

আর-কাচরা িাচত পচ  চগচয় খশচষ 

আিার চলেি পচ য়া তেি 

      িুচিচি খস অিুিাচি 

কার কা  িচত খভচস এল খরাচত 

      কাগজ-চিৌকাোচি। 

  

আিার খিৌকা সাজাই যতচি 

      চশউচল িকুচল ভচর। 

িাচ র িাগাচি গাচ র তলায় 

খ চয় থাচক ফুল সকালচিলায়, 

চশচশচরর জল কচর িলিল 

      প্রভাচতর আচলা পচ । 

খসই কুসুচির অচত খ াচ া খিািা 

খকান চিক-পাচি িচল যায় খসাজা, 

খিলাচশচষ যচি পার িচয় িিী 

      খিচক খকাচিাোচি খযচয়— 

প্রভাচতর ফুল সাাঁচি পাচি কূল 

      কাগচজর তরী খিচয়। 
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আিার খিৌকা ভাসাইয়া জচল 

খিচয় থাচক িচস তীচর। 

খ াচ া খ াচ া খেউ ওচি আর পচ , 

রচির চকরচি চিচকচিচক কচর, 

আকাচশচত পাচে িচল যায় ডাচক, 

     িায়ু িচি ধীচর ধীচর। 

গগচির তচল খিঘ ভাচস কত 

আিাচর খস খ াচ া খিৌকার িচতা— 

খক ভাসাচল তায়, খকাথা খভচস যায়, 

     খকান খিচশ চগচয় লাচগ। 

ওই খিঘ আর তরিী আিার 

     খক যাচি কািার আচগ। 

  

খিলা িচল খশচষ িাচ  খথচক এচস 

     চিচয় যায় খিাচর  াচি; 

আচি ঘচর চফচর, থাচক খকাচি চিচশ, 

খযথা কাচ  চিি খসথা কাচ  চিচশ— 

খকাথা খকান গাাঁয় খভচস িচল যায় 

     আিার খিৌকাোচি। 

খকান পচথ যাচি চক ু িাই জািা, 

খকি তাচর কভু িাচি কচর িািা, 

ধচর িাচি রাচে, চফচর িাচি ডাচক— 

     ধায় িি িি খিচশ। 

কাগচজর তরী, তাচর ‘পচর িচ  

     িি যায় খভচস খভচস। 

  

রাত িচয় আচস, শুই চি ািায়, 
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     িুে োচক দই িাচত— 

খিাে িুচজ ভাচি— এিি আাঁধার, 

কাচল চিচয় োলা িিীর দ ধার 

তাচর িািোচি খকাথায় খক জাচি 

     খিৌকা িচলচ  রাচত। 

আকাচশর তারা চিচ -চিচ  কচর, 

চশয়াল ডাচকচ  প্রিচর প্রিচর, 

তরীোচি িুচি ঘর েুাঁচজ েুাঁচজ 

      তীচর তীচর চফচর ভাচস। 

ঘুি লচয় সাচথ িচ চ  তািাচত 

      ঘুিপা াচিয়া িাচস।  
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শীত 
পাচে িচল ‘আচি িচললাি', 

          ফুল িচল ‘আচি ফুচ ি িা', 

িলয় কচিয়া খগল শুধু 

          ‘িচি িচি আচি  ুচ ি িা'। 

চকশলয় িাথাচ  িা তুচল 

          িচরয়া পচ য়া খগল িচর, 

সায়াহ্ন ধুিলঘি িাস 

           াচি চিল িুচের উপচর। 

পাচে খকি খগল খগা িচলয়া, 

          খকি ফুল খকি খস ফুচ  িা। 

িপল িলয় সিীরি 

          িচি িচি খকি খস  ুচ  িা। 

শীচতর হৃিয় খগচ  িচল, 

          অসা  িচয়চ  তার িি, 

চত্রিচলিচলত তার ভাল 

          কচিার জ্ঞাচির চিচকতি। 

খজযাৎস্নার খযৌিি-ভরা রূপ, 

          ফুচলর খযৌিি পচরিল, 

িলচয়র িালযচেলা যত, 

          পিচির িালয - খকালািল— 

সকচল খস িচি কচর পাপ, 

         িচি কচর প্রকৃচতর ভ্রি, 

 চির িতি িচস থাকা 

         খসই জাচি জ্ঞািীর ধরি। 

তাই পাচে িচল ‘িচললাি', 
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         ফুল িচল ‘আচি ফুচ ি িা'। 

িলয় কচিয়া খগল শুধু 

         ‘িচি িচি আচি  ুচ ি িা'। 

আশা িচল ‘িসন্ত আচসচি', 

         ফুল িচল ‘আচিও আচসি', 

পাচে িচল ‘আচিও গাচিি', 

         িাাঁি িচল ‘আচিও িাচসি'। 

  

িসচন্তর িিীি হৃিয় 

         িূতি উচিচ  আাঁচে খিচল— 

যািা খিচে তাই খিচে িাচস, 

         যািা পায় তাই চিচয় খেচল। 

িচি তার শত আশা জাচগ, 

         কী খয িায় আপচি িা িুচি— 

প্রাি তার িশ চিচক ধায় 

         প্রাচির িািুষ েুাঁচজ েুাঁচজ। 

ফুল ফুচ , তাচরা িুে ফুচ — 

         পাচে গায়, খসও গাি গায়— 

িাতাস িুচকর কাচ  এচল 

         গলা ধ'চর দজচি খেলায়। 

তাই শুচি ‘িসন্ত আচসচি' 

         ফুল িচল ‘আচিও আচসি' , 

পাচে িচল ‘আচিও গাচিি', 

         িাাঁি িচল ‘ আচিও িাচসি'। 

শীত, তুচি খিথা খকি এচল। 

            উিচর খতািার খিশ আচ — 

পাচে খসথা িাচি গাচি গাি, 

            ফুল খসথা িাচি ফুচ  গাচ । 
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সকচল তুষারিরুিয়, 

            সকচলআাঁধার জিিীি— 

খসথায় এচকলা িচস িচস 

            জ্ঞািী খগা, কা াচয়া তি চিি। 
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শীচতর চিিায় 
িসন্ত িালক িুে-ভরা িাচসচ , 

    িাতাস ি’খয় ওচ  িুল— 

শীত িচল যায়, িাচর তার গায় 

    খিা া খিা া খগা া ফুল। 

আাঁিল ভ’খর খগচ  শত ফুচলর খিলা, 

খগালাপ  ুাঁচ  িাচর  গর িাাঁপা খিলা— 

শীত িচল, ‘ভাই, এ খকিি খেলা, 

    যািার খিলা িল, আচস।’  

িসন্ত িাচসচয় িসি ধ’খর  াচি, 

পাগল ক’খর খিয় কুহু কুহু গাচি, 

ফুচলর গে চিচয় প্রাচির ‘পচর িাচি— 

    িাচসর ‘পচর িাচি িাচস। 

ওচ  ফুচলর খরিু, ফুচলর পচরিল, 

ফুচলর পাপচ  উচ  কচর খয চিকল— 

কুসুচিত শাো, িিপথ োকা, 

    ফুচলর ‘পচর পচ  ফুল। 

িচক্ষচি িাতাচস ওচ  শীচতর খিশ, 

উচ  উচ  পচ  শীচতর শুভ্র খকশ; 

খকান পচথ যাচি িা পায় উচেশ, 

        িচয় যায় চিক ভুল। 

  িসন্ত িালক খিচসই কুচ কুচ , 

   লিল কচর রাো িরি দচ , 

  গাি খগচয় চপচ  ধায়  ুচ  ুচ — 

        িচি লুচ াপুচ  যায়। 

  িিী তাচল খিয় শত িাত তুচল, 
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  িলািচল কচর ডালপালাগুচল, 

  লতায় লতায় খিচস খকালাকুচল— 

        অেুচল তুচল িায়। 

  রে খিচে িাচস িচিকা িালতী, 

  আচশপাচশ িাচস কতই জাতী যূথী, 

  িুচে িসি চিচয় িাচস লজ্জািতী— 

        িিফুলিধূগুচল। 

  কত পাচে ডাচক কত পাচে গায়, 

  চকচিচিচিচকচি কত উচ  যায়, 

  এ পাচশ ও পাচশ িাথাচ  খিলায়— 

        িাচি পুেোচি তুচল। 

  শীত িচল যায়, চফচর চফচর িায়,  

  িচি িচি ভাচি ‘এ খকিি চিিায়'— 

  িাচসর জ্বালায় কাাঁচিচয় পালায়, 

        ফুলঘায় িার িাচি। 

  শুকচিা পাতা তার সচে উচ  যায়, 

  উিচর িাতাস কচর িায়-িায়— 

  আপািিেক খেচক কুয়াশায় 

        শীত খগল খকান োচি। 
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ফুচলর ইচতিাস 
   িসন্তপ্রভাচত এক িালতীর ফুল 

       প্রথি খিচলল আাঁচে তার, 

       প্রথি খিচরল িাচর ধার। 

  

       িধুকর গাি খগচয় িচল, 

       ‘িধু কই, িধু িাও িাও।’  

        িরচষ হৃিয় খফচ  চগচয় 

       ফুল িচল, ‘ এই লও লও। ’  

       িায়ু আচস কচি কাচি কাচি, 

       ‘ফুলিালা, পচরিল িাও।’  

       আিচন্দ কাাঁচিয়া কচি ফুল,  

       ‘যািা আচ  সি লচয় যাও।’  

  

    তরুতচল িুযতিৃন্ত িালতীর ফুল 

       িুচিয়া আচসচ  আাঁচে তার, 

       িাচিয়া খিচেল িাচর ধার। 

  

       িধুকর কাচ  এচস িচল, 

       ‘িধু কই, িধু িাই িাই।’  

       ধীচর ধীচর চিোস খফচলয়া 

       ফুল িচল, ‘চক ু িাই িাই।’  

       ‘ফুলিালা, পচরিল িাও’  

       িায়ু আচস কচিচতচ  কাচ । 

       িচলি িিি চফরাইয়া 

       ফুল িচল, ‘আর কী িা আচ ।’  
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আকুল আহ্বাি 
সচে িল, গৃি অেকার— 

    িা খগা, খিথায় প্রিীপ জ্বচল িা। 

এচক এচক সিাই ঘচর এল, 

    আিায় খয িা, ‘িা' খকউ িচল িা। 

সিয় িল, খিাঁচধ খিি িুল,  

    পচরচয় খিি রাো কাপ োচি। 

সাাঁচির তারা সাাঁচির গগচি— 

    খকাথায় খগল রািী আিার রািী। 

  

রাচত্র িল, আাঁধার কচর আচস, 

    ঘচর ঘচর প্রিীপ চিচি যায়। 

আিার ঘচর ঘুি খিইচকা শুধ—ু 

    শূিয খশজ শূিয-পাচি িায়। 

খকাথায় দচ  িয়ি ঘচুি-ভরা, 

    খিচতচয়-প া ঘুচিচয়-প া খিচয়। 

শ্রান্ত খিি েুচল পচ , তি ু

    িাচয়র তচর আচ  িুচি খিচয়। 

  

আাঁধার রাচত িচল খগচল তুই, 

    আাঁধার রাচত িুচপ িুচপ আয়। 

খকউ খতা খতাচর খিেচত পাচি িা, 

    তারা শুধু তারার পাচি িায়। 

এ জগৎ কচিি— কচিি— 

    কচিি, শুধু িাচয়র প্রাি  া া— 

খসইোচি তুই আয় িা, চফচর আয়— 
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    এত ডাচক, চিচি খি চক সা া। 

  

ফুচলর চিচি খস খয িচল খগল, 

      ফুল-চফা া খস খিচে খগল িা, 

ফুচল ফুচল ভচর খগল িি 

      একচ  খস খতা পরচত খপল িা। 

ফুল খস খফাচ  ফুল খয িচর যায়— 

      ফুল চিচয় খয আর-সকচল পচর, 

চফচর এচস খস যচি িাাঁ ায়, 

      একচ ও খয রইচি িা তার তচর। 

  

খেলত যারা তারা খেলচত খগচ , 

      িাসত যারা তারা আচজা িাচস, 

তার তচর খতা খকিই িচস খিই, 

      িা খয খকিল রচয়চ  তার আচশ। 

িায় খর চিচধ, সি চক িযথি িচি— 

      িযথি িচি িাচয়র ভাচলািাসা। 

কত জচির কত আশা পূচর, 

      িযথি িচি িার প্রাচিরই আশা। 
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পুচরাচিা ি  
লুচ চয় পচ  জচ ল জ া, 

ঘি পাতার গিি ঘ া, 

খিথা খিাথায় রচির   া, 

     পুকুর-ধাচর ি । 

িশ চিচকচত  চ চয় শাো 

কচিি িাহু আাঁকািাাঁকা 

েব্ধ খযি আচ  আাঁকা, 

     চশচর আকাশ-প ।  

খিচি খিচি খগচ  জচল 

চশক গুচলা িচল িচল, 

সাচপর িচতা রসাতচল 

     আলয় েুাঁচজ িচর। 

শচতক শাো-িাহু তুচল 

িায়ুর সাচথ খকালাকুচল, 

আিচন্দচত খিালাদচল 

     গভীর খপ্রিভচর। 

িচ র তাচল িচ  িাথা, 

কাাঁচপ লক্ষচকাচ  পাতা, 

আপি-িচি গায় খস গাথা, 

     দলায় িিাকায়া। 

তচ ৎ পাচশ উচি খিচস, 

িচ র খিঘ িচ ৎ এচস 

িাাঁচ চয় থাচক এচলাচকচশ, 

     তচল গভীর  ায়া। 
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চিচশচিচশ িাাঁচ চয় আ  

     িাথার লচয় জ , 

খ াচ া খ চলচ  িচি চক পচ  

     ওচগা প্রািীি ি ! 

কতই পাচে খতািার শাচে 

     িচস খয িচল খগচ , 

খ াচ া খ চলচর তাচিরই িচতা 

     ভুচল চক খযচত আচ ? 

খতািার িাচি হৃিয় তাচর 

     খিাঁচধচ ল খয িী । 

ডাচলপালায় সাধগুচল তার 

     কত কচরচ  চভ । 

িচি চক খিই সারা া চিি 

     িচসচয় িাতায়চি, 

ভাো ঘাচ  িাইত কারা, 

     তুলত কারা জল, 

পুকুচরচত  ায়া খতািার 

     করত  লিল।  

জচলর উপর খরাি পচ চ  

     খসািা-িাো িায়া, 

খভচস খি ায় দচ  িাাঁস 

     দচ  িাাঁচসর  ায়া। 

খ াচ া খ চল রইত খিচয়, 

     িাসিা অগাধ— 

িচির িচধয খেলাত তার 

     কত খেলার সাধ। 

িায়ুর িচতা খেলত যচি 

     খতািার িাচর চভচত, 
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 ায়ার িচতা শুত যচি 

      খতািার  ায়াচ চত, 

পাচের িচতা উচ  খযত 

     উচ  আসত চফচর, 

িাাঁচসর িচতা খভচস খযত 

খতািার তীচর তীচর। 

  

িচি িত, খতািার  াচয় 

       কতই খয কী আচ , 

  কাচির খযি ঘুি পা াচত 

       ঘুঘু ডাকত গাচ । 

  িচি িত, খতািার িাচি 

       কাচির খযি ঘর। 

  আচি যচি তাচির িচতি! 

       খকি িচলি পর। 

   ায়ার িচতা  ায়ায় তারা 

       থাচক পাতার ’পচর, 

  গুন গুচিচয় সিাই চিচল 

       কতই খয গাি কচর। 

  িূর লাচগ িূলতাচি তাি, 

       পচ  আচস খিলা, 

  ঘাচ  িচস খিচে জচল           

       আচলা ায়ার খেলা। 

  সচে িচল খোাঁপা িাাঁচধ 

       তাচির খিচয়গুচল, 

খ চলরা সি খিালায় ি’খস 

       খেলায় দচল দচল। 

খতািার পাচি রইত খিচয় 
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      অিাক দিয়চি?      

খতািার তচল িধুর  ায়া 

       খতািার তচল  ুচ , 

খতািার তচল িািত িচস 

        শাচলে পাচে দচ । 

  গচিি রাচত িচেি িাচত 

       চিিুি িাচর চভত, 

  িাাঁচির আচলায় শুভ্র তিু, 

       চিচি চিচি গীত। 

  ওোচিচত পািশালা খিই, 

       পচণ্ডতিশাই— 

  খিত িাচত িাইচকা িচস 

       িাধি খগাসাাঁই। 

  সারা া চিি  ুচ  খকিল, 

       সারা া চিি খেলা— 

   পুকুর-ধাচর আাঁধার-করা 

          ি গাচ র তলা। 

  

  আজচক খকি িাইচকা তারা। 

          আচ  আর-সকচল, 

  তারা তাচির িাসা খভচে 

          খকাথায় খগচ  িচল। 

   ায়ার িচধয িায়া চ ল 

          খভচে চিল খক। 

   ায়া খকিল রইল প’খ , 

          খকাথায় খগল খস। 

  ডাচল ি’খস পাচেরা আজ 

          খকান প্রাচিচত ডাচক। 
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  রচির আচলা কাচির খোাঁচজ 

          পাতার ফাাঁচক ফাাঁচক। 

  গল্প কত চ ল খযি 

         খতািার খোচপ-োচপ, 

  পাচের সচে চিচল-চিচশ 

          চ ল িুচপ-িাচপ, 

  দপুর খিলা িূপুর তাচির 

          িাজত অিুক্ষি, 

  খ াচ া দচ  ভাই-ভচগিীর 

          আকুল িত িি। 

  খ চলচিলায় চ ল তারা, 

          খকাথায় খগল খশচষ। 

  খগচ  িুচি ঘুি-পা াচি 

          িাচসচপচসর খিচশ। 
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আশীিিাি 
             ইিাচির কচরা আশীিিাি। 

        ধরায় উচিচ  ফুচ  শুভ্র প্রািগুচল, 

             িন্দচির এচিচ  সম্বাি, 

             ইিাচির কচরা আশীিিাি। 

খ াচ া খ াচ া িাচসিুে           জাচি িা ধরার দে, 

             খিচস আচস খতািাচির িাচর। 

িিীি িয়ি তুচল          খকৌতুচকচত দচল দচল 

             খিচয় খিচয় খিচে িাচর ধাচর। 

খসািার রচির আচলা            কত তার লাচগ ভাচলা, 

             ভাচলা লাচগ িাচয়র িিি। 

খিথায় এচসচ  ভুচল,           ধূচলচর জাচি িা ধূচল, 

             সিই তার আপিার ধি। 

খকাচল তুচল লও এচর—     এ খযি খকাঁচি িা খফচর, 

             িরচষচত িা ঘচ  চিষাি। 

িুচকর িািাচর চিচয়            পচরপূিি প্রাি চিচয় 

             ইিাচির কচরা আশীিিাি। 

িূতি প্রিাচস এচস              সির পচথর খিচশ 

             িীরচি িাচিচ  িাচর চভচত। 

এত শত খলাক আচ ,          এচসচ  খতািাচর কাচ  

             সিংসাচরর পথ শুধাইচত। 

খযথা তুচি লচয় যাচি           কথাচ  িা কচয় যাচি, 

             সাচথ যাচি  ায়ার িতি, 

তাই িচল, খিচো খিচো,      এ চিোস খরচো খরচো, 

             পাথাচর চিচয়া িা চিসজিি। 

ক্ষুদ্র এ িাথার ’ পর                রাচো খগা করুি কর, 
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                 ইিাচর খকাচরা িা অিচিলা। 

এ খঘার সিংসার-িাচি              এচসচ  কচিি কাচজ, 

         আচস চি কচরচত শুধু খেলা। 

খিচে িুেশতিল                 খিাচে খিার আচস জল, 

         িচি িয় িাাঁচিচি িা িুচি— 

পাচ  সুকুিার প্রাি                চ াঁচ  িয় োন -োন 

         জীিচির পারািাচর িুচি। 

এই িাচসিুেগুচল                 িাচস পাচ  যায় ভুচল, 

         পাচ  খঘচর আাঁধার প্রিাি! 

ইিাচির কাচ  খডচক              িুচক খরচে খকাচল খরচে 

          খতািরা কচরা খগা আশীিিাি। 

িচলা, ‘সুচে যাও ি’খল           ভচির তরে ি’খল,  

           স্বগি িচত আসুক িাতাস। 

সুেদুঃে খকাচরা খিলা,          খস খকিল খেউ-চেলা 

          িাচিচি খতাচির িাচর পাশ।’  

  

 


