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অক্ষমতা 

এ কেন কর অচিশপ্ত কেলতর চপপাসা — 

সচেে রলয়ল  প ‘ কে , শুধ ুকিহ নাই । 

এ ককবে হৃিলয়র দুবণে দুরাশা 

সালধর বস্তুর মালি কলর িাই – িাই । 

দুচ  িরলিলত কবাঁলধ ফুলের শৃঙ্খে 

ককবে পলথর পালন কিলয় বলস থাকা! 

মানবজীবন কেন সকচে চনষ্ফে — 

চবশ্ব কেন চিত্রপ  , আচম কেন আাঁকা ! 

চিরচিন বুিুচক্ষত োিহুতাশন 

আমালর কচরল   াই েচত পলে পলে , 

মহলের আশা শুধু িালরর মতন 

আমালর ডুবালয় কিয় জেলের তলে । 

ককাথা সংসালরর কালজ জাগ্রত হৃিয়! 

ককাথা কর সাহস কমার অচিমজ্জাময় ! 
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অঞ্চলের বাতাস 

পাশ চিলয় কগে িচে িচকলতর োয় , 

অঞ্চলের োন্তোচন কিলক কগে গায় , 

শুধু কিো কগে তার আধোচন পাশ — 

চশহচর পরচশ কগে অঞ্চলের বায় । 

অজানা হৃিয়বলন উলিল  উচ্ছ্বাস , 

অঞ্চলে বচহয়া এে িচক্ষিবাতাস , 

কসথা কে কবলজল  বাাঁচশ তাই শুনা োয় , 

কসথায় উচিল  ককাঁলি ফুলের সবুাস । 

কার োিোচন হলত কচর হায় – হায় 

বাতালস উচেয়া এে পরশ – আিাস ! 

ওলগা কার তনুোচন হলয়ল  উিাস , 

ওলগা কক জানালত িালহ মরম বারতা ! 

চিলয় কগে সবণালঙ্গর আকুে চনশ্বাস , 

বলে কগে সবণালঙ্গর কালন কালন কথা ।। 
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অস্তমান রচব 

আজ চক , তপন , তচুম োলব অস্তািলে 

না শুলন আমার মুলে একচ ও গান ! 

িাাঁোও কগা , চবিালয়র দুচ  কথা বলে 

আচজকার চিন আচম কচর অবসান । 

থালমা ওই সমুলদ্রর োন্তলরো -‘ পলর , 

মুলে কমার রালো তব একমাত্র আাঁচে । 

চিবলসর কশষ পলে চনলমলষর তলর 

তচুম কিলয় থালকা আর আচম কিলয় থাচক । 

দুজলনর আাঁচে -‘ পলর সায়াহ্ন – আাঁধার 

আাঁচের পাতার মলতা আসকু মুচিয়া , 

গিীর চতচমরচিগ্ধ শাচন্তর পাথার 

চনবালয় কফেকু আচজ দুচ  িীপ্ত চহয়া । 

কশষ গান সাঙ্গ কলর কথলম কগল  পাচে , 

আমার এ গানোচন চ ে শুধ ুবাচক । 
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সূড়িপত্র  

অস্তািলের পরপালর 

সন্ধ্যাসলূেণর েচত 

 

আমার এ গান তুচম োও সালথ কলর 

নূতন সাগরতীলর চিবলসর পালন । 

সায়ালহ্নর কূে হলত েচি ঘুমলঘালর 

এ গান উষার কূলে পলশ কালরা কালন! 

সারা রাচত্র চনশীলথর সাগর বাচহয়া 

স্বপলনর পরপালর েচি কিলস োয় , 

েিাত – পাচেরা েচব উচিলব গাচহয়া 

আমার এ গান তারা েচি েুাঁলজ পায় । 

কগাধূচের তীলর বলস ককাঁলিল  কে জন , 

কফলেল  আকালশ কিলয় অশ্রুজে কত , 

তার অশ্রু পচেলব চক হইয়া নূতন 

নবেিালতর মালি চশচশলরর মলতা । 

সায়ালহ্নর কুাঁচেগুচে আপনা  ুচ য়া 

েিালত চক ফুে হলয় উলি না ফুচ য়া ! 
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সূড়িপত্র  

আকাঙ্ক্ষা 

     আচজ       শরততপলন েিাতস্বপলন  

                   কী জাচন পরান কী কে িায় !  

     ওই        কশফাচের শালে কী বচেয়া ডালক  

                   চবহগচবহগী কী কে গায় !  

     আচজ       মধুর বাতালস হৃিয় উিালস ,  

                   রলহ না আবালস মন হায় !  

     ককান্     কুসুলমর আলশ , ককান্ ফুেবালস  

                   সনুীে আকালশ মন ধায় !  

   

     আচজ       কক কেন কগা নাই , এ েিালত তাই  

                   জীবন চবফে হয় কগা !  

     তাই       িাচর চিলক িায় , মন ককাঁলি গায় —  

                    ‘ এ নলহ , এ নলহ , নয় কগা ! '  

     ককান্     স্বপলনর কিলশ আল  এলোলকলশ  

                    ককান্  ায়াময়ী অমরায় !  

     আচজ       ককান্ উপবলন চবরহলবিলন  

                   আমাচর কারলি ককাঁলি োয় !  

   

     আচম       েচি গাাঁচথ গান অচথর - পরান  

                   কস গান শুনাব কালর আর !  

     আচম       েচি গাাঁচথ মাো েলয় ফুেডাো  

                   কাহালর পরাব ফুেহার !  

     আচম       আমার এ োি েচি কচর িান  
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সূড়িপত্র  

                   চিব োি তলব কার পায় !  

     সিা       িয় হয় মলন পাল  অেতলন  

                   মলন মলন ককহ বযথা পায় ! 
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সূড়িপত্র  

আত্ম-অপমান 

কমাল া তলব অশ্রুজে , িাও হাচসমুলে 

চবচিত্র এ জগলতর সকলের পালন । 

মালন আর অপমালন সলুে আর দুলে 

চনচেলের কডলক েও েসন্ন পরালন । 

ককহ িালোবালস ককহ নাচহ িালোবালস , 

ককহ িূলর োয় ককহ কাল  িলে আলস — 

আপনার মালি গৃহ কপলত িাও েচি 

আপনালর িুলে তলব থালকা চনরবচধ । 

ধনীর সন্তান আচম , নচহ কগা চিোচর , 

হৃিলয় েকুালনা আল  কেলমর িাণ্ডার — 

আচম ইচ্ছা কচর েচি চবোইলত পাচর 

গিীর সলুের উৎস হৃিয় আমার । 

দুয়ালর দুয়ালর চফচর মাচগ অন্নপান 

ককন আচম কচর তলব আত্ম-অপমান ! 
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সূড়িপত্র  

আত্মাচিমান 

আপচন কণ্টক আচম , আপচন জজণর । 

আপনার মালি আচম শুধু বযথা পাই । 

সকলের কাল  ককন োচি কগা চনিণর — 

গৃহ নাই , গৃহ নাই , কমার গৃহ নাই ! 

অচত তীক্ষ্ম অচত ক্ষুদ্র আত্ম – অচিমান 

সচহলত পালর না হায় চতে অসম্মান । 

আলগিালগ সকলের পালয় ফুল  োয় 

ক্ষুদ্র ব ‘ কে পাল  ককহ জাচনলত না পায় । 

বরঞ্চ আাঁধালর রব ধুোয় মচেন , 

িাচহ না িাচহ না এই িীন অহংকার — 

আপন িাচরলদ্রয আচম রচহব চবেীন , 

কবোব না কিলয় কিলয় েসাি সবার । 

আপনার মালি েচি শাচন্ত পায় মন 

চবনীত ধেুার শেযা সলুের শয়ন । 

  



কড়ি ও ককামল 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
3

 

সূড়িপত্র  

আহ্বানগীত 

পৃচথবী জুচেয়া কবলজল  চবষাি ,  

    শুচনলত কপলয়চ  ওই —  

সবাই এলসল  েইয়া চনশান ,  

    কই কর বাঙাচে কই !  

সগুিীর স্বর কাাঁচিয়া কবোয়  

    বঙ্গসাগলরর তীলর ,  

‘ বাঙাচের ঘলর কক আচ স আয়‘   

    ডাচকলতল  চফলর চফলর ।  

ঘলর ঘলর ককন দুয়ার কিজালনা ,  

    পলথ ককন নাই কোক ,  

সারা কিশ বযাচপ মলরল  কক কেন —  

    কবাঁলি আল  শুধু কশাক ।  

গঙ্গা বলহ শুধু আপনার মলন ,  

    কিলয় থালক চহমচগচর ,  

রচব শশী উলি অনন্ত গগলন  

    আলস োয় চফচর চফচর ।  

কত - না সংক  , কত - না সন্তাপ  

    মানবচশশুর তলর ,  

কত - না চববাি কত - না চবোপ  

    মানবচশশুর ঘলর !  

কত িালয় িালয় নাচহ কে চবশ্বাস ,  

    ককহ কালর নাচহ মালন ,  

ঈষণা চনশািরী কফচেল  চনশ্বাস  
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    হৃিলয়র মািোলন ।  

হৃিলয় েুকালনা হৃিয়লবিনা ,  

    সংশয় - আাঁধালর েুলি ,  

কক কাহালর আচজ চিলব কগা সান্ত্বনা —  

    কক চিলব আেয় েুাঁলজ !  

চম ালত হইলব কশাক তাপ ত্রাস ,  

    কচরলত হইলব রি ,  

পৃচথবী হইলত উলিল  উচ্ছ্বাস —  

    কশালনা কশালনা বসনযগি !  

পৃচথবী ডাচকল  আপন সন্তালন ,  

    বাতাস  ুল ল  তাই —  

গৃহ কতয়াচগয়া িালয়র সন্ধ্ালন  

     িচেয়াল  কত িাই ।  

বলঙ্গর কুচ লর এলসল  বারতা ,  

    শুলনল  চক তাহা সলব ?  

কজলগল  চক কচব শুনালত কস কথা  

    জােিগম্ভীর রলব ?  

হৃিয় চক কালরা উলিল  উথচে ?  

    আাঁচে েুলেল  চক ককহ ?  

কিলঙল  চক ককহ সালধর পুতচে ?  

    ক লেল  কেোর কগহ ?  

ককন কানাকাচন , ককন কর সংশয় ?  

    ককন মলরা িলয় োলজ ?  

েুলে কফলো দ্বার , কিলঙ কফলো িয় ,  



কড়ি ও ককামল 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
5

 

সূড়িপত্র  

    িলো পৃচথবীর মালি ।  

ধরাোন্তিালগ ধুচেলত েু ালয় ,  

    জচেমাজচেত তনু ,  

আপনার মালি আপচন গু ালয়  

    ঘুমায় কীল র অিু ।  

িাচর চিলক তার আপন -  উল্লালস  

    জগৎ ধাইল  কালজ ,  

িাচর চিলক তার অনন্ত আকালশ  

    স্বরগসংগীত বালজ !  

িাচর চিলক তার মানবমচহমা  

    উচিল  গগনপালন ,  

েুাঁচজল  মানব আপনার সীমা  

    অসীলমর মািোলন !  

কস চক ুই তার কলর না চবশ্বাস ,  

    আপনালর জালন বলো —  

আপচন গচিল  আপন চনশ্বাস ,  

    ধুো কচরলতল  জলো ।  

সেুদুুঃে েলয় অনন্ত সংগ্রাম ,  

    জগলতর রঙ্গিূচম —  

কহথায় কক িায় িীরুর চবশ্রাম ,  

    ককন কগা ঘুমাও তুচম ।  

ডুচব  িাচস  অশ্রুর চহলল্লালে ,  

    শুচনলত  হাহাকার —  

তীর ককাথা আল  কিলো মুে তুলে ,  
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    এ সমুদ্র কলরা পার ।  

মহা কেরলব কসতু বাাঁলধ সলব ,  

    তুচম এলসা , িাও কোগ —  

বাধার মতন জোও িরি  

    এ কী কর করম - কিাগ ।  

তা েচি না পালরা সলরা তলব সলরা ,  

     লে িাও তলব িান ,  

ধুোয় পচেয়া মলরা তলব মলরা —  

    ককন এ চবোপগান !  

   

ওলর কিলয় কিখ্ মুে আপনার ,  

    কিলব কিখ্ কতারা কারা ,  

মানলবর মলতা ধচরয়া আকার ,  

    ককন কর কীল র পারা ?  

আল  ইচতহাস , আল  কুেমান ,  

    আল  মহলের েচন —  

চপতৃচপতামহ কগলয়ল  কে গান  

    কশান্ তার েচতধ্বচন ।  

েুাঁলজল ন তাাঁরা িাচহয়া আকালশ  

    গ্রহতারকার পথ ,  

জগৎ  াোলয় অসীলমর আলশ  

    উোলতন মলনারথ ।  

িাতলকর মলতা সলতযর োচগয়া  

    তৃচষত - আকুে - োলি  
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সূড়িপত্র  

চিবসরজনী চ লেন জাচগয়া  

    িাচহয়া চবলশ্বর পালন ।  

তলব ককন সলব বচধর কহথায় ,  

    ককন অলিতন োি —  

চবফে উচ্ছ্বালস ককন চফলর োয়  

    চবলশ্বর আহ্বানগান !  

মহলের গাথা পচশলতল  কালন ,  

    ককন কর বুচি কন িাষা ?  

তীথণোত্রী েত পচথলকর গালন  

    ককন কর জালগ না আশা ?  

উন্নচতর ধ্বজা উচেল  বাতালস ,  

    ককন কর নালি না োি ?  

নবীন চকরি ফুল ল  আকালশ ,  

    ককন কর জালগ না গান ?  

ককন আচ  শুলয় , ককন আচ  কিলয় ,  

    পলে আচ  মুলোমুচে —  

মানলবর করাত িলে গান কগলয় ,  

    জগলতর সলুে সেুী !   

   

িলো চিবালোলক , িলো কোকােলয় ,  

    িলো জনলকাোহলে —  

চমশাব হৃিয় মানবহৃিলয়  

    অসীম আকাশতলে ।  

তরঙ্গ তুচেব তরলঙ্গর'পলর ,  
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    নৃতযগীত নব নব —  

চবলশ্বর কাচহনী ককাচ  কণ্ঠস্বলর  

    এককণ্ঠ হলয় কব ।  

মানলবর সেু মানলবর আশা  

    বাচজলব আমার োলি ,  

শত েক্ষ ককাচ  মানলবর িাষা  

    ফুচ লব আমার গালন ।  

মানলবর কালজ মানলবর মালি  

    আমরা পাইব িাাঁই ,  

বলঙ্গর দুয়ালর তাই চশঙা বালজ —  

    শুচনলত কপলয়চ  িাই !  

মুল  কফলো ধুো , মু  অশ্রুজে ,  

    কফলো চিোচরর িীর —  

পলরা নব সাজ , ধলরা নব বে ,  

    কতালো কতালো নত চশর ।  

কতামালির কাল  আচজ আচসয়াল   

    জগলতর চনমন্ত্রি —  

িীনহীন কবশ কফলে কেলয়া পাল  ,  

    িাসলের আিরি ।  

সিার মািালর িাাঁোলব েেন ,  

    হাচসয়া িাচহলব ধীলর ,  

পুরবরচবর চহরি চকরি  

    পচেলব কতামার চশলর ।  

বাাঁধন  ুচ য়া উচিলব ফুচ য়া  
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    হৃিলয়র শতিে ,  

জগতমািালর োইলব েুচ য়া  

    েিালতর পচরমে ।  

উি বঙ্গকচব , মালয়র িাষায়  

    মুমূষুণলর িাও োি —  

জগলতর কোক সধুার আশায়  

    কস িাষা কচরলব পান ।  

িাচহলব কমালির মালয়র বিলন ,  

    িাচসলব নয়নজলে —  

বাাঁচধলব জগৎ গালনর বাাঁধলন  

    মালয়র িরিতলে ।  

চবলশ্বর মািালর িাাঁই নাই বলে  

    কাাঁচিলতল  বঙ্গিূচম ,  

গান কগলয় কচব জগলতর তলে  

    িান চকলন িাও তুচম ।  

এক বার কচব মালয়র িাষায়  

     গাও জগলতর গান —  

সকে জগৎ িাই হলয় োয় ,  

    ঘুলি োয় অপমান । 
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উপকথা 

      কমলঘর আোলে কবো কেন কে োয়।  

      বৃচষ্ট পলে সারাচিন থাচমলত না িায় ।  

আদ্রণ - পাো পাচেগুচে               গীতগান কগল  িুচে ,  

          চনস্তলে চিচজল  তরুেতা ।  

বচসয়া আাঁধার ঘলর                 বরষার িরিলর  

          মলন পলে কত উপকথা ।  

কিু মলন েয় কহন                   এ - সব কাচহনী কেন  

          সতয চ ে নবীন জগলত ।  

উেন্ত কমলঘর মলতা                 ঘ না ঘচ ত কত ,  

          সংসার উচেত মলনারলথ ।  

রাজপুত্র অবলহলে                   ককান্ কিলশ কেত িলে  

          কত নিী কত চসন্ধ্ু - পার ।  

সলরাবর - ঘা  আো,                 মচি হালত নাগবাো  

          বচসয়া বাাঁচধত ককশিার ।  

চসন্ধ্ুতীলর কত িূলর                ককান্ রাক্ষলসর পুলর  

          ঘুমাইত রাজার চিয়াচর ।  

হাচস তার মচিকিা                 ককহ তাহা কিচেত না ,  

          মুকুতা ঢাচেত অশ্রুবাচর ।  

সাত িাই একত্তলর                  িাাঁপা হলয় ফুচ ত কর ,  

          এক কবান ফুচ ত পারুে ।  

সম্ভব চক অসম্ভব                   একলত্র আচ ে সব —  

          দুচ  িাই সতয আর িুে ।  

চবশ্ব নাচহ চ ে বাাঁধা,                না চ ে কচিন বাধা ,  
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          নাচহ চ ে চবচধর চবধান ,  

হাচসকান্না েঘুকায়া                  শরলতর আলো ায়া ,  

          ককবে কস  ুাঁলয় কেত োি !  

আচজ ফুরালয়ল  কবো ,            জগলতর ক লেলেো  

          কগল  আলো - আাঁধালরর চিন ।  

আর কতা নাই কর  ুচ  ,            কমঘরাজয কগল   ুচ  ,  

          পলি পলি চনয়ম - অধীন ।  

মধযালহ্ন রচবর িালপ                বাচহলর কক রলব তালপ,  

          আেয় গচেলত সলব িায় ।  

েলব হায় োিপি                   কলর তাহা সমাপন  

          কেোরই মতন কিলঙ োয় । 
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কচবর অহংকার 

গান গাচহ বলে ককন অহংকার করা ! 

শুধু গাচহ বলে ককন কাাঁচি না শরলম ! 

োাঁিার পাচের মলতা গান কগলয় মরা , 

এই চক , মা , আচি অন্ত মানবজনলম ! 

সেু নাই , সেু নাই , শুধু মমণবযথা — 

মরীচিকা – পালন শুধু মচর চপপাসায় । 

কক কিোলে েলোিন , শনূয অমরতা — 

োলি ম’কর গালন চক কর কবাঁলি থাকা োয় ! 

কক আ  মচেন কহথা , কক আ  দুবণে , 

কমালর কতামালির মালি কলরা কগা আহ্বান — 

বালরক একলত্র বলস কফচে অশ্রুজে , 

িূর কচর হীন গবণ , শনূয অচিমান 

তার পলর একসালথ এস কাজ কচর 

ককবচে চবোপগান িূলর পচরহচর ।। 
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কল্পনামধুপ 

েচতচিন োলত শুধু গুন্ গুন্ গান , 

োেলস অেস-পাো অচের মতন । 

চবকে হৃিয় েলয় পাগে পরান 

ককাথায় কচরলত োয় মধু অলেষি । 

কবো বলহ োয় িলে — শ্রান্ত চিনমান , 

তরুতলে ক্লান্ত  ায়া কচরল  শয়ন , 

মুরচ য়া পচেলতল  বাাঁশচরর তান , 

কসাঁউচত চশচথেবৃন্ত মুচিল  নয়ন । 

কুসুমিলের কবো , তাচর মালি  ায়া , 

কসথা বলস কচর আচম কল্পমধ ুপান — 

চবজলন কসৌরিময়ী মধমুয়ী মায়া , 

তাহাচর কহুলক আচম কচর আত্মিান — 

করিুমাো পাো েলয় ঘলর চফলর আচস 

আপন কসৌরলি থাচক আপচন উিাসী । 
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কল্পনার সাচথ 

েেন কুসুমবলন চফর একাচকনী , 

ধরায় েু ালয় পলে পূচিণমাোচমনী , 

িচক্ষিবাতালস আর তচ নীর গালন 

কশান েলব আপনার োলির কাচহনী — 

েেন চশউচে ফুলে ককােোচন িচর 

দুচ  পা  োলয় চিলয় আনতবয়ালন 

ফুলের মতন দুচ  অঙ্গুচেলত ধচর 

মাো গাাঁথ কিারলবো গুন্ গুন্ তালন — 

মধযালহ্ন এলকো েলব বাতয়লন ব ‘ কস 

নয়লন চমোলত িায় সিুরূ আকাশ , 

কেন আাঁিেোচন প ‘ কে োয় ে ‘ কস , 

কেন হৃিয় হলত উলি িীঘণশ্বাস , 

কেন অশ্রুচ  কাাঁলপ নয়লনর পালত — 

তেন আচম চক , সেী , থাচক তব সালথ ! 
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কাঙাচেনী 

আনন্দময়ীর আগমলন ,  

       আনলন্দ চগলয়ল  কিশ ক লয় ।  

কহলরা ওই ধনীর দুয়ালর  

       িাাঁোইয়া কাঙাচেনী কমলয় ।  

উৎসলবর হাচস - ককাোহে  

       শুচনলত কপলয়ল  কিারলবো ,  

চনরানন্দ গৃহ কতয়াচগয়া  

       তাই আজ বাচহর হইয়া  

আচসয়াল  ধনীর দুয়ালর  

       কিচেবালর আনলন্দর কেো ।  

বাচজলতল  উৎসলবর বাাঁচশ ,  

       কালন তাই পচশলতল  আচস ,  

ম্লান কিালে তাই িাচসলতল   

       দুরাশার সলুের স্বপন ;  

িাচর চিলক েিালতর আলো  

       নয়লন কেলগল  বলো িালো ,  

আকালশলত কমলঘর মািালর  

       শরলতর কনক তপন ।  

কত কক কে আলস , কত োয় ,  

       ককহ হালস , ককহ গান গায় ,  

কত বরলনর কবশিূষা —  

       িেচকল  কাঞ্চন -  রতন ,   

কত পচরজন িাসিাসী ,  
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       পুষ্প পাতা কত রাচশ রাচশ  

কিালের উপলর পচেলতল   

       মরীচিকা -  চবর মতন ।  

কহলরা তাই রচহয়াল  কিলয়  

       শূনযমনা কাঙাচেনী কমলয় ।  

শুলনল  কস , মা এলসল  ঘলর ,  

     তাই চবশ্ব আনলন্দ কিলসল  ,  

মার মায়া পায় চন কেলনা ,  

       মা ককমন কিচেলত এলসল  ।  

তাই বুচি আাঁচে  ে ে ,  

     বালষ্প ঢাকা নয়লনর তারা !  

কিলয় কেন মার মুে পালন  

বাচেকা কাতর অচিমালন  

       বলে , ‘ মা কগা এ ককমন ধারা ।  

এত বাাঁচশ , এত হাচসরাচশ ,  

       এত কতার রতন - িূষি ,  

তুই েচি আমার জননী ,  

       কমার ককন মচেন বসন !'  

  
   

ক াল া ক াল া ক লেলমলয়গুচে  

িাইলবান কচর গোগচে ,  

       অঙ্গলনলত নাচিলতল  ওই ;  

বাচেকা দুয়ালর হাত চিলয়  

তালির কহচরল  িাাঁোইলয় ,  
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িাচবলতল  চনশ্বাস কফচেলয় —  

       আচম কতা ওলির ককহ নই ।  

কিহ ক ' কর আমার জননী  

       পরালয় কতা কিয় চন বসন ,   

েিালত ককালেলত কলর চনলয়  

       মু ালয় কতা কিয় চন নয়ন ।  

আপনার িাই কনই বলে  

       ওলর চক কর ডাচকলব না ককহ ?  

আর কালরা জননী আচসয়া  

       ওলর চক কর কচরলব না কিহ ?  

ও চক শুধু দুয়ার ধচরয়া  

       উৎসলবর পালন রলব কিলয়  

       শূনযমনা কাঙাচেনী কমলয় ?  

ওর োি আাঁধার েেন  

       করুি শুনায় বলো বাাঁচশ ,  

দুয়ালরলত সজে নয়ন ,  

       এ বলো চনষ্ঠুর হাচসরাচশ ।  

আচজ এই উৎসলবর চিলন  

       কত কোক কফলে অশ্রুধার ,  

কগহ কনই , কিহ কনই , আহা ,  

       সংসালরলত ককহ কনই তার ।  

শূনয হালত গৃলহ োয় ককহ ,  

       ক লেরা  ুচ য়া আলস কাল  ,  

কী চিলব চক ুই কনই তার ,  
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       কিালে শুধু অশ্রুজে আল  ।  

অনাথ ক লেলর ককালে চনচব  

       জননীরা, আয় কতারা সব ।  

মাতৃহারা মা েচি না পায়  

       তলব আজ চকলসর উৎসব !  

দ্বালর েচি থালক িাাঁোইয়া  

       ম্লানমুে চবষালি চবরস ,  

তলব চমল  সহকার - শাো  

       তলব চমল  মঙ্গে -  কেস ।  

  



কড়ি ও ককামল 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
9

 

সূড়িপত্র  

ককন 

ককন কগা এমন স্বলর বালজ তব বাাঁচশ , 

মধুর সনু্দর রূলপ ককাঁলি ওলি চহয়া , 

রাঙা অধলরর ককালি কহচর মধহুাচস 

পুেলক কেৌবন ককন উলি চবকচশয়া ! 

ককন তন ুবাহুলডালর ধরা চিলত িায় , 

ধায় োি দুচ  কালো আাঁচের উলেলশ , 

হায় েচি এত েজ্জা কথায় কথায় ,  

হায় েচি এত শ্রাচন্ত চনলমলষ চনলমলষ ! 

ককন কাল  ডালক েচি মালি অন্তরাে , 

ককন কর কাাঁিায় োি সবই েচি  ায়া , 

আজ হালত তুলে চনলয় কফলে চিলব কাে — 

এচর তলর এত তৃষ্ণা , এ কাহার মায়া ! 

মানবহৃিয় চনলয় এত অবলহো , 

কেো েচি , ককন কহন মমণলিিী কেো ! 
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ককাথায় 

                     হায় ককাথা োলব !  

অনন্ত অজানা কিশ , চনতান্ত কে একা তুচম ,  

               পথ ককাথা পালব !  

              হায় , ককাথা োলব !  

   
   

         কচিন চবপুে এ জগৎ ,  

         েুাঁলজ কনয় কে োহার পথ । 

 কিলহর পুতচে তুচম সহসা অসীলম চগলয়  

              কার মুলে িালব ।  

              হায় , ককাথা োলব !  

   

        কমারা ককহ সালথ রচহব না ,  

        কমারা ককহ কথা কচহব না ।  

চনলমষ কেমচন োলব , আমালির িালোবাসা  

             আর নাচহ পালব ।  

             হায় , ককাথা োলব !  

   

       কমারা বলস কাাঁচিব কহথায় ,  

       শূলনয কিলয় ডাচকব কতামায় ;  

মহা কস চবজন মালি হয়লতা চবোপধ্বচন  

                মালি মালি শুচনবালর পালব ,  

                হায় , ককাথা োলব !  

   



কড়ি ও ককামল 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
1

 

সূড়িপত্র  

      কিলো , এই ফুচ য়াল  ফুে ,  

      বসলন্তলর কচরল  আকুে ,  

পুরালনা সলুের স্মৃচত বাতাস আচনল  চনচত  

               কত কিহিালব ,  

               হায় , ককাথা োলব !  

        কেোধূো পলে না চক মলন ,  

        কত কথা কিলহর স্মরলি ।  

সলুে দুলে শত কফলর কস - কথা জচেত কে কর ,  

                কসও চক ফুরালব !  

                হায় , ককাথা োলব !  

   

        চিরচিন তলর হলব পর ,  

        এ - ঘর রলব না তব ঘর ।  

োরা ওই ককালে কেত , তারাও পলরর মলতা ,  

                বালরক চফলরও নাচহ িালব ।  

                      হায় , ককাথা োলব !  

   

            হায় , ককাথা োলব !  

োলব েচি , োও োও , অশ্রু তব মুল  োও ,  

      এইোলন দুুঃে করলে োও ।  

কে চবশ্রাম কিলয়চ লে , তাই কেন কসথা চমলে —  

              আরালম ঘুমাও ।  

              োলব েচি , োও । 
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ক্ষচিক চমেন 

আকালশর দুই চিক হলত           দুইোচন কমঘ এে কিলস ,                    

দুইোচন চিশাহারা কমঘ —          কক জালন এলসল  ককাথা হলত !  

সহসা থাচমে থমচকয়া              আকালশর মািোলন এলস।  

কিাাঁহাপালন িাচহে দুজলন         িতুথণীর িাাঁলির আলোলত ।  

ক্ষীিালোলক বুচি মলন পলে       দুই অলিনার কিনালশানা ,   

মলন পলে ককান্  ায়া দ্বীলপ ,      ককান্ কুলহচেকা - কঘর কিলশ ,  

ককান্ সন্ধ্যাসাগলরর কূলে        দুজলনর চ ে আনালগানা !   

কমলে কিাাঁলহ তবুও কমলে না ,      চতলেক চবরহ রলহ মালি —  

কিনা বলে চমচেবালর িায় ,         অলিনা বচেয়া মলর োলজ ।  

চমেলনর বাসনার মালি             আধোচন িাাঁলির চবকাশ —  

দুচ  িুম্বলনর ক াাঁয়া ুচয় ,           মালি কেন শরলমর হাস!  

দুোচন অেস আাঁচেপাতা ,         মালি সেুস্বপন - আিাস !   

কিাাঁহার পরশ েলয় কিাাঁলহ          কিলস কগে , কচহে না কথা —  

বলে কগে সন্ধ্যার কাচহনী ,         েলয় কগে উষার বারতা । 
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কু্ষদ্র অনন্ত 

অনন্ত চিবসরাচত্র কালের উচ্ছ্বাস — 

তাচর মািোলন শুধ ুএকচ  চনলমষ , 

একচ  মধুর সন্ধ্যা , এক ু বাতাস , 

মৃদু আলো – আাঁধালরর চমেন – আলবশ — 

তাচর মািোলন শুধ ুএক কুু জুাঁই 

এক ুক ুহাচসমাো কসৌরলির কেশ , 

এক ু অধর তার  ুাঁই চক না –  ুাঁই , 

আপন আনন্দ েলয় উচিলতল  ফুল  

আপন আনন্দ েলয় পচেলতল   ুল  । 

সমগ্র অনন্ত ওই চনলমলষর মালি 

একচ  বলনর োলন্ত জুাঁই হলয় উলি । 

পেলকর মািোলন অনন্ত চবরালজ । 

কেমচন পেক  ুল  ফুে িলর োয় , 

অনন্ত আপনা – মালি আপচন চমোয় ।। 
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কু্ষদ্র আচম 

বুলিচ  বুলিচ  , সো , ককন হাহাকার , 

আপনার’পলর কমার ককন সিা করাষ । 

বুলিচ  চবফে ককন জীবন আমার — 

আচম আচ  , তুচম নাই , তাই অসলন্তাষ । 

সকে কালজর মালি আমালরই কহচর — 

ক্ষুদ্র আচম কজলগ আল  ক্ষুধা েলয় তার , 

শীনণবাহু – আচেঙ্গলন আমালরই কঘচর 

কচরল  আমার হায় অচিিমণ সার । 

ককাথা নাথ , ককাথা তব সনু্দর বিন — 

ককাথায় কতামার নাথ , চবশ্ব – কঘরা হাচস । 

আমালর কাচেয়া েও , কলরা কগা কগাপন — 

আমালর কতামালর মালি কলরা কগা উিাসী । 

ক্ষুদ্র আচম কচরলতল  বলো অহংকার , 

িালঙা নাথ , িালঙা নাথ , অচিমান তার ।। 
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কেো 

 পলথর ধালর অশথতলে  

          কমলয়চ  কেো কলর ;  

আপন-মলন আপচন আল   

          সারাচ  চিন ধলর ।  

উপর-পালন আকাশ শুধু ,  

          সমুে-পালন মাি ,  

শরৎকালে করাি পলেল  ,   

          মধুর পথঘা  ।  

দুচ -একচ  পচথক িলে ,  

          গল্প কলর , হালস ।  

েজ্জাবতী বধূচ  কগে  

           ায়াচ  চনলয় পালশ ।  

আকাশ-লঘরা মালির ধালর  

          চবশাে কেোঘলর  

একচ  কমলয় আপন-মলন  

          কতই কেো কলর ।  

   
   

মাথার'পলর  ায়া পলেল  ,  

          করাি পলেল  ককালে ,  

পালয়র কাল  একচ  েতা  

          বাতাস কপলয় কিালে ।  

মালির কথলক বা ুর আলস ,  
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          কিলে নূতন কোক ,  

ঘাে কবাঁচকলয় কিলয় থালক  

          ডযাবা ডযাবা কিাে ।  

কািচবোচে উসেুুসু  

          আলশপালশ ক াল  ,  

শব্দ কপলে কেজচ  তুলে  

          িমক কেলয় ওলি ।  

কমলয়চ  তাই কিলয় কিলে  

          কত কে সাধ োয় —  

ককামে গালয় হাত বুোলয়  

          িুলমা কেলত িায় !  

   

সাধ কেলতল  কািচবোচে  

          তুলে চনলয় বুলক ,  

কিলঙ কিলঙ  ুকু ুকু  

          োবার কিলব মুলে ।  

চমচষ্ট নালম ডাকলব তালর  

          গালের কাল  করলে ,  

বুলকর মলধয করলে কিলব  

          আাঁিে চিলয় কঢলক ।  

‘‘ আয় আয়''' ডালক কস তাই —  

          করুি স্বলর কয় ,  

‘‘ আচম চক ু বেব না কতা  

          আমায় ককন িয় ! ''  
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মাথা তুলে কিলয় থালক  

          উাঁিু ডালের পালন —  

কািচবোচে  ুল  পাোয়  

          বযথা কস পায় োলি ।  

   
   

রাোে ক লের বাাঁচশ বালজ  

          সিুূর তরু ায় ,  

কেেলত কেেলত কমলয়চ  তাই  

          কেো িুলে োয় ।  

তরুর মূলে মাথা করলে  

          কিলয় থালক পলথ ,  

না জাচন ককান্ পরীর কিলশ  

          ধায় কস মলনারলথ ।  

একো ককাথায় ঘুলর কবোয়  

          মায়াদ্বীলপ চগলয় —  

কহনকালে িাষী আলস  

          দুচ  কগারু চনলয় ।  

শব্দ শুলন ককাঁলপ ওলি ,  

          িমক কিলঙ িায় ।  

আাঁচে হলত চমোয় মায়া ,  

          স্বপন  ুল  োয় । 
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গান 

     ওলগা       কক োয় বাাঁশচর বাজালয় !  

                   আমার ঘলর ককহ নাই কে !  

     তালর       মলন পলে োলর িাই কে !  

     তার        আকুে পরান চবরলহর গান  

                   বাাঁচশ বুচি কগে জানালয় !  

     আচম        আমার কথা তালর জানাব কী কলর ,  

                     োি কাাঁলি কমার তাই কে !  

                কুসুলমর মাো গাাঁথা হে না ,  

                    ধূচেলত পলে শুকায় কর !  

                চনচশ হয় কিার , রজনীর িাাঁি  

                    মচেন মুে েুকায় কর !  

                সারা চবিাবরী কার পূজা কচর  

                    কেৌবনডাো সাজালয় !  

     ওই       বাাঁচশস্বলর হায় োি চনলয় োয় ,  

                    আচম ককন থাচক হায় কর ! 
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গান-রিনা 

এ শুধ ুঅেস মায়া , এ শুধু কমলঘর কেো , 

এ শুধ ুমলনর সাধ বাতালসলত চবসজণন — 

এ শুধ ুআপন মলন মাো কগাঁলথ চ াঁলে কফো 

চনলমলষর হাচসকান্না গান কগলয় সমাপন । 

শযামে পল্লবপালত রচবকলর সারালবো 

আপনার  ায়া েলয় কেো কলর ফুেগুচে , 

এও কসই  ায়া – কেো বসলন্তর সমীরলি । 

কুহলকর কিলশ কেন সাধ কলর পথ িুচে 

কহথা কহাথা ঘুচর চফচর সারাচিন আনমলন । 

কালর কেন কিব ব’কে ককাথা কেন ফুে তুচে , 

সন্ধ্যায় মচেন ফুে উলে োয় বলন বলন । 

এ কেো কেচেলব হায় কেোর সাচথ কক আল  ? 

িুলে িুলে গান গাই — কক কশালন , কক নাই কশালন — 

েচি চক  ুমলন পলে , েচি ককহ আলস কাল  ! 
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গীলতাচ্ছ্বাস 

নীরব বাাঁশচরোচন কবলজল  আবার । 

চেয়ার বারতা বুচি এলসল  আমার 

বসন্তকাননমালি বসন্তসমীলর ! 

তাই বুচি মলন পলে কিাো গান েত ! 

তাই বুচি ফুেবলন জাহ্নবীর তীলর 

পুরাতন হাচসগুচে ফুল  শত শত !  

তাই বুচি হৃিলয়র চবস্মৃত বাসনা 

জাচগল  নবীন হলয় পল্ললবর মলতা ! 

জগতকমেবলন কমে – আসনা 

কতচিন পলর বুচি তাই এে চফলর ! 

কস এে না , এে তার মধরু চমেন ! 

বসলন্তর গান হলয় এে তার স্বর ! 

িৃচষ্ট তার চফলর এে , ককাথা কস নয়ন ? 

িুম্বন এলসল  তার , ককাথা কস অধর ? 
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িরি  

দুোচন িরি পলে ধরিীর গায় — 

দুোচন অেস রাঙা ককামে িরি । 

শত বসলন্তর স্মৃচত জাচগল  ধরায় , 

শত েক্ষ কুসুলমর পরশস্বপন । 

শত বসলন্তর কেন ফু ন্ত অলশাক 

িচরয়া চমচেয়া কগল  দুচ  রাঙা পায় । 

েিালতর েলিালষর দুচ  সেূণলোক 

অস্ত কগল  কেন দুচ  িরি ায়ায় । 

কেৌবনসংগীত পলথ কেলতল   োলয় ,  

নূপুর কাাঁচিয়া মলর িরি জোলয় , 

নৃতয সিা বাাঁধা কেন মধুর মায়ায় । 

কহাথা কে চনিরু মাচ  , শুষ্ক ধরাতে — 

এলসা কগা হৃিলয় এলসা , িুচরল  কহথায় 

োজরক্ত োেসার রাঙা শতিে । 
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চিচি 

শ্রীমতী ইচন্দরা োিাচধকাসু  

                               স্টীমার ‘ রাজহংস ' । গঙ্গা  

   

চিচি চেেব কথা চ ে ,  

          কিেচ  কস া িাচর শক্ত ।  

কতমন েচি েবর থালক  

          চেেলত পাচর তক্ত তক্ত ।  

েবর বলয় কবোয় ঘুলর  

          েবরওয়াো িাাঁকা-মুল  ।  

আচম বাপু িালবর িক্ত  

          কবোই নালকা েবর েুাঁল  ।  

এত ধুলো , এত েবর  

          কেকাতা ার গচেলত!  

নালক কিালক েবর কঢালক  

          দু-িার কিম িচেলত ।  

এত েবর সয় না আমার  

          মচর আচম হাাঁলপালষ ।  

ঘলর এলসই েবরগুলো  

          মুল  কফচে পালপালষ ।  

আমালক কতা জানই বা া!  

           আচম একজন কেয়াচে ।  

কথাগুলো ো বচে , তার  

          অচধকাংশই কহাঁয়াচে ।  
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আমার েত েবর আলস  

          কিালরর কবো পুব চিলয় ।  

কপল র কথা তুচে আচম  

          কপল র মলধয ডুব চিলয় ।  

আকাশ চঘলর জাে কফলে  

          তারা ধরাই বযাবসা ।  

থাক্ কগ কতামার পাল র হাল   

          মথুর কুণু্ড চশবু সা ।  

কল্পতরুর তোয় থাচক  

          নই কগা আচম েবুলর ।  

হাাঁ কচরলয় কিলয় আচ   

          কমওয়া ফলে সবুলর ।  

তলব েচি কনহাত কর  

          েবর চনলয়  ানা াচন ।  

আচম বাপু একচ  ককবে  

          দুষু্ট কমলয়র েবর জাচন!  

দুষু্টচম তার কশালনা েচি  

          অবাক হলব সচতয!  

এত বলো বলো কথা তার  

          মুেোচন একরচত্ত ।   

মলন মলন জালনন চতচন  

          িাচর মস্ত কোক া ।  

কোলকর সলঙ্গ না-হক ককবে  

          িগো করবার কিাাঁক া ।  



কড়ি ও ককামল 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
4

 

সূড়িপত্র  

আমার সলঙ্গই েত চববাি  

          কথায় কথায় আচে ।  

এর নাম চক িদ্র বযািার!  

          বড্ড বাোবাচে ।  

মলন কলরচ  তার সলঙ্গ  

          কথাবাতণা বন্দ কচর ।  

েচতজ্ঞা থালক না পাল   

          কসইল  িাচর সন্দ কচর ।  

কস না হলে সকাে কবোয়  

          িালমচে চক ফু লব!  

কস নইলে চক সলন্ধ্ কবোয়  

          সলন্ধ্তারা উিলব ।  

কস না হলে চিন া ফাাঁচক  

          আগালগাোই মস্কারা ।  

কপাোরমুেী জালন কস া  

          তাই এত তার আস্কারা ।  

িুচে-পরা হাত দুোচন  

          কতই জালন ফচন্দ ।  

ককালনামলত তার সালথ তাই  

          কলর আচ  সচন্ধ্ ।  

   

নাম েচি তার চজলগস কর  

          নামচ  বো হলব না ।  

কী জাচন কস কশালন েচি  
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          োিচ  আমার রলব না ।  

নালমর েবর কক রালে তার  

          ডাচক তালর ো েুচশ ।  

দুষু্ট বলো , িচসয বলো ,  

          কপাোরমুেী , রাক্ষুসী!  

বাপ মালয় কে নাম চিলয়ল   

          বাপ মালয়চর থাক্ কস ।  

চ চষ্ট েুাঁলজ চমচষ্ট নামচ   

          তুলে রােুন বালে!  

এক জলনলত নাম রােলব  

          অন্নোশলন ।  

চবশ্বসদু্ধ কস নাম কনলব  

           চবষম শাসন এ!  

চনলজর মলনর মত সবাই  

          করুক নামকরি ।  

বাবা ডাকুন ‘ িন্দ্রকুমার '  

          েুলো ‘ রামিরি ' !  

ধার-করা নাম কনব আচম  

          হলব না কতা চসচ  ।  

জানই আমার সকে কালজ  

          Or i g i na l i t y  ।   

ঘলরর কমলয় তার চক সালজ  

          সঙসৃ্কত নাম ।  

এলত ককবে কবলে ওলি  
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          অচিধালনর িাম ।  

আচম বাপু কডলক বচস  

          কে া মুলে আলস ,  

োলর ডাচক কসই তা কবালি  

          আর সকলে হালস!  

দুষু্ট কমলয়র দুষু্টচম — তায়  

          ককাথায় কিব িাাঁচে!  

অকূে পাথার কিলে কশলষ  

          কেলমর হাে  াচে!  

কশালনা বা া , সচতয কথা  

          বচে কতামার কাল  —      

চত্রজগলত কতমন কমলয়  

          একচ  ককবে আল !  

বচিণলম া কালরা সলঙ্গ  

          চমলে পাল  োয় —  

তুমুে বযাপার উিলব কবলধ  

          হলব চবষম িায়!  

হপ্তাোলনক বকাবচক  

          িগোিাাঁচ র পাো ,  

এক ু চিচি চেলে , কশলষ  

          োি া িাোফাো ।  

আচম বাপু িালোমানুষ  

          মুলে কনইলকা রা ।  

ঘলরর ককালি বলস বলস  
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          কগাাঁলফ চিচচ্ছ তা ।  

আচম েত কগালে পচে  

          শুচন নানান বাচকয ।  

কোাঁোর পা কে োনায় পলে  

          আচমই তাহার সাক্ষী ।   

আচম কালরা নাম কচর চন  

          তবু িলয় মচর ।  

তুই পাল  চনস গালয় কপলত  

          কসইল া বলো ডচর!  

কথা এক া উিলে মলন  

          িাচর কতারা জ্বাোস ।  

আচম বাপু আলগ থাকলত  

          বলে হেুম োোস! 
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চিরচিন 

ককাথা রাচত্র , ককাথা চিন , ককাথা ফুল  িন্দ্র সেূণ তারা , 

কক বা আলস কক বা োয় , ককাথা বলস জীবলনর কমো , 

কক বা হালস কক বা গায় , ককাথা কেলে হৃিলয়র কেো , 

ককাথা পথ , ককাথা গৃহ , ককাথা পান্থ , ককাথা পথহারা ! 

ককাথা ে ‘ কস পলে পত্র জগলতর মহাবৃক্ষ হলত , 

উলে উলে ঘুলর মলর অসীলমলত না পায় চকনারা , 

বলহ োয় কােবায়ু অচবশ্রাম আকালশর পলথ , 

ির ির মর মর শুষ্ক পত্র শযাম পলত্র চমলে ! 

এত িাঙা এত গো , আনালগানা জীবন্ত চনচেলে , 

এত গান এত তান এত কান্না এত কেরব — 

ককাথা কক বা , ককাথা চসন্ধ্ু , ককাথা ঊচমণ , ককাথা তার কবো — 

গিীর অসীম গলিণ চনবণাচসত চনবণাচপত সব ! 

জনপূিণ সচুবজলন , কজযাচতচবণদ্ধ আাঁধালর চবেীন 

আকাশমণ্ডলপ শুধ ুবলস আল  এক ‘চিরচিন’  ।  

 

২ 

কী োচগয়া বলস আ  , িাচহয়া রলয়  কার োচগ , 

েেলয়র পরপালর কনহাচর  কার আগমন , 

কার িরূ পিধ্বচন চিরচিন কচর  শ্রবি , 

চিরচবরহীর মলতা চিররাচত্র রচহয়া  জাচগ ! 

অসীম অতৃচপ্ত েলয় মালি মালি কফচে  চনশ্বাস , 

আকাশোন্তলর তাই ককাঁলি উলি েেয়বাতাস , 

জগলতর ঊিণাজাে চ াঁলে  ুল  ককাথা োয় িাচগ ! 
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অনন্ত আাঁধার – মালি ককহ তব নাচহক কিাসর , 

পলশ না কতামার োলি আমালির হৃিলয়র আশ , 

পলশ না কতামার কালন আমালির পাচেলির স্বর । 

সহর জগলত চমচে রলি তব চবজন েবাস , 

সহর শবলি চমচে বাাঁলধ তব চনুঃশলব্দর ঘর — 

হাচস , কাাঁচি , িালোবাচস , নাই তব হাচস কান্না মায়া — 

আচস , থাচক , িলে োই কত  ায়া কত উপ ায়া ! 

 

৩ 

তাই চক ? সকচে  ায়া ? আলস , থালক , আর চমলে োয় ? 

তুচম শুধ ুএকা আ  , আর সব আল  আর নাই ? 

েুগেুগান্তর ধলর ফুে ফুল  , ফুে িলর তাই ? 

োি কপলয় োি চিই , কস চক শুধু মরলির পায় ? 

এ ফুে িালহ না ককহ ? েলহ না এ পূজা – উপহার ? 

এ োি , োলির আশা ,  ুল  চক অসীম শূনযতায় । 

চবলশ্বর উচিল  গান , বচধরতা বচহ চসংহাসলন ? 

চবলশ্বর কাাঁচিল  োি , শূলনয িলর অশ্রুবাচরধার ?  

েুগেুগালন্তর কেম কক েইলব , নাই চত্রিুবলন ? 

িরাির মগ্ন আল  চনচশচিন আশার স্বপলন — 

বাাঁচশ শুচন িচেয়াল  , কস চক হায় বথৃা অচিসার ! 

বলো না সকচে স্বপ্ন , সকচে এ মায়ার  েন — 

চবশ্ব েচি স্বপ্ন কিলে , কস স্বপন কাহার স্বপন ? 

কস চক এই োিহীন কেমহীন অন্ধ্ অন্ধ্কার ? 

 

৪ 
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ধ্বচন েুাঁলজ েচতধ্বচন , োি েুাঁলজ মলর েচতোি । 

জগৎ আপনা চিলয় েুাঁচজল  তাহার েচতিান । 

অসীলম উচিল  কেম শুচধবালর অসীলমর ঋি — 

েত কিয় তত পায় , চক ুলত না হয় অবসান । 

েত ফুে কিয় ধরা তত ফুে পায় েচতচিন — 

েত োি ফু াইল  ততই বাচেয়া উলি োি । 

োহা আল  তাই চিলয় ধনী হলয় উলি িীনহীন , 

অসীলম জগলত এচক চপচরচতর আিান – েিান ! 

কাহালর পূচজল  ধরা শযামে কেৌবন – উপহালর , 

চনলমলষ চনলমলষ তাই চফলর পায় নবীন কেৌবন । 

কেলম ক লন আলন কেম , কস কেলমর পাথার ককাথা কর ! 

োি চিলে োি আলস , ককাথা কসই অনন্ত জীবন ! 

ক্ষুদ্র আপনালর চিলে , ককাথা পাই অসীম আপন — 

কস চক ওই োিহীন কেমহীন অন্ধ্ অন্ধ্কালর ! 
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িুম্বন 

অধলরর কালন কেন অধলরর িাষা । 

কিাাঁহার হৃিয় কেন কিাাঁলহ পান কলর । 

গৃহ ক লে চনরুলেশ দুচ  িালোবাসা 

তীথণোত্রা কচরয়াল  অধর সংগলম । 

দুইচ  তরঙ্গ উচি কেলমর চনয়লম 

িাচঙয়া চমচেয়া োয় দুইচ  অধলর । 

বযাকুে বাসনা দুচ  িালহ পরস্পলর , 

কিলহর সীমায় আচস দুজলনর কিো । 

কেম চেচেলতল  গান ককামে আেলর 

অধলরলত থর থলর িুম্বলনর কেো । 

দুোচন অধর হলত কুসুমিয়ন , 

মাচেকা গাাঁচথলব বুচি চফলর চগলয় ঘলর । 

দুচ  অধলরর এই মধরু চমেন 

দুইচ  হাচসর রাঙা বাসরশয়ন । 
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ক াল া ফেু 

আচম শুধু মাো গাাঁচথ ক াল া ক াল া ফুলে , 

কস ফুে শুকালয় োয় কথায় কথায় ! 

তাই েচি , তাই কহাক , দুুঃে নাচহ তায় — 

তুচেব কুসুম আচম অনলন্তর কূলে । 

োরা থালক অন্ধ্কালর , পাষািকারায় , 

আমার এ মাো েচি েলহ গলে তুলে , 

চনলমলষর তলর তারা েচি সেু পায় , 

চনষ্ঠরু বন্ধ্নবযথা েচি োয় িুলে ! 

ক্ষুদ্র ফুে , আপনার কসৌরলির সলন 

চনলয় আলস স্বাধীনতা , গিীর আশ্বাস — 

মলন আলন রচবকর চনলমষস্বপলন , 

মলন আলন সমুলদ্রর উিার বাতাস । 

ক্ষুদ্র ফুে কিলে েচি কালরা পলে মলন 

বৃহৎ জগৎ , আর বহৃৎ আকাশ ! 
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জন্মচতচথর উপহার 

         একচ  কালির বাে  

     শ্রীমতী ইচন্দরা োিাচধকাসু  

   

কিহ-উপহার এলনচ  কর চিলত  

          চেলেও এলনচ  দু-চতন  ত্তর ।  

চিলত কত কী কে সাধ োয় কতালর  

          কিবার মলতা কনই চজচনস-পত্তর!  

 াকাকচেগুলো  যাাঁকশালে আল   

          বযালে আল  সব জমা ,  

 যাাঁলক আল  োচে কগা া দুচত্তন ,  

          এবার কলরা বা  ক্ষমা!  

হীলর জহরাৎ েত চ ে কমার  

          কপাাঁতা চ ে সব মাচ লত ,  

জহরী কে কেত সন্ধ্ান কপলয়  

          কন কগল  কে োর বা ীলত!  

দুচনয়া শহর জচমিাচর কমার ,  

          পাাঁি িূলত কলর কাোকাচে ,  

হালতর কাল লত ো-চক ু কপেুম ,  

          চনলয় এনু তাই তাোতাচে!  

কিহ েচি কাল  করলে োওয়া কেত  

          কিালে েচি কিো কেত কর ,  

বাজালর-চজচনস চকলন চনলয় এলস  

          বল্ কিচে চিত কক কতালর!  
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চজচনস া অচত েৎসামানয  

           রাচেস ঘলরর ককালি ,  

বােোচন িলর কিহ চিনু কতালর  

          এইল  থালক কেন মলন!  

বলোসলো হচব ফাাঁচক চিলয় োচব ,  

          ককালখেলন রচব নুচকলয় ,  

কাকা-ফাকা সব ধুলয়-মুল  কফলে  

          চিচব এলকবালর িুচকলয় ।  

তেন েচি কর এই কািোনা  

          মলন এক ুকু কতালে কঢউ —  

একবার েচি মলন পলে কতার  

          ‘ বুচজ ' বলে বুচি চ ে ককউ!  

এই-লে সংসালর আচ  কমারা সলব  

          এ বলো চবষম কিশ া!  

ফাাঁচকফুাঁচক চিলয় িূলর িলে কেলত  

          িুলে কেলত সবার কিষ্টা!  

িলয় িলয় তাই সবালর সবাই  

          কত কী কে এলন চিলচ্ছ ,  

এ া-ও া চিলয় স্মরি জাচগলয়  

           কবাঁলধ রাচেবার ইলচ্ছ!  

মলন রােলত কে কমোই কাি-েে িাই ,  

          িুলে োবার িাচর সচুবলধ ,  

িালোবাস োলর কাল  রাে তালর  

          োহা পাস তালর েুচব কি!  
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বুলি কাজ কনই এত শত কথা ,  

          চফেজচফ কহাক  াই!  

কবাঁলি থালকা তুচম সলুে থালকা বা া  

          বাোই চনলয় মলর োই! 
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জাচগবার কিষ্টা 

মা ককহ চক আ  কমার , কাল  এলসা তলব , 

পালশ বলস কিহ ক’কর জাগাও আমায় । 

স্বলপ্নর সমাচধ – মালি বাাঁচিয়া কী হলব , 

েুচিলতচ  জাচগবালর — আাঁচে রুদ্ধ হায় , 

কডলকা না কডলকা না কমালর ক্ষুদ্রতার মালি , 

কিহময় আেলসযলত করলো না বাাঁচধয়া , 

আশীবণাি কলর কমালর পািাও কগা কালজ — 

চপ লন কডলকা না আর কাতলর কাাঁচিয়া । 

কমার বলে কাহালরও কিব না চক বে! 

কমার োলি পালব না চক ককহ নবোি 

করুিা চক শুধ ুকফলে নয়লনর জে , 

কেম চক ঘলরর ককালি গালহ শুধু গান! 

তলবই ঘুচিলব কমার জীবলনর োজ 

েচি মা কচরলত পাচর কালরা ককালনা কাজ । 

  



কড়ি ও ককামল 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
7

 

সূড়িপত্র  

তনু 

ওই তনুোচন তব আচম িালোবাচস । 

এ োি কতামার কিলহ হলয়ল  উিাসী। 

চশচশলরলত  েমে ঢেঢে ফুে 

 ুল  পলে থলর থলর কেৌবন চবকাচশ । 

িাচর চিলক গুঞ্জচরল  জগৎ আকেু , 

সারাচনচশ সারাচিন ভ্রমর চপপাসী । 

িালোলবলস বায়ু এলস দুোইল  দুে , 

মুলে পলে কমাহিলর পূচিণমার হাচস । 

পূিণ কিহোচন হলত উচিল  সবুাস । 

মচর মচর ককাথা কসই চনিৃত চনেয় 

ককামে শয়লন কেথা কফচেল  চনশ্বাস 

তনুঢাকা মধুমাো চবজন হৃিয় । 

ওই কিহোচন বুলক তুলে কনব বাো , 

পঞ্চিশ বসলন্তর একগাচ  মাো ।। 
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তুচম 

     তুচম             ককান্ কানলনর ফুে ,  

          তুচম           ককান্ গগলনর তারা !  

     কতামায়         ককাথায় কিলেচ   

          কেন            ককান্ স্বপলনর পারা !  

                    কলব তুচম কগলয়চ লে ,  

                    আাঁচের পালন কিলয়চ লে  

                       িুলে চগলয়চ  ।  

     শুধু           মলনর মলধয কজলগ আল  ,  

                       ঐ নয়লনর তারা ।।  

     তুচম             কথা কলয়া না ,  

          তুচম           কিলয় িলে োও ।  

     এই              িাাঁলির আলোলত  

          তুচম        কহলস গলে োও ।  

     আচম            ঘুলমর কঘালর িাাঁলির পালন  

                      কিলয় থাচক মধুর োলি ,  

     কতামার         আাঁচের মতন দুচ  তারা  

                      ঢােুক চকরি - ধারা ।। 
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কিলহর চমেন 

েচত অঙ্গ কাাঁলি তব েচত অঙ্গ – তলর । 

োলির চমেন মালগ কিলহর চমেন । 

হৃিলয় আচ্ছন্ন কিহ হৃিলয়র িলর 

মুরচ  পচেলত িায় তব কিহ -‘ পলর । 

কতামার নয়ন পালন ধাইল  নয়ন , 

অধর মচরলত িায় কতামার অধলর । 

তৃচষত পরান আচজ কাাঁচিল  কাতলর 

কতামালর সবণাঙ্গ চিলয় কচরলত িশণন । 

হৃিয় েুকালনা আল  কিলহর সায়লর , 

চিরচিন তীলর বচস কচর কগা ক্রন্দন । 

সবণাঙ্গ ঢাচেয়া আচজ আকেু অন্তলর 

কিলহর রহসয – মালি হইব মগন । 

আমার এ কিহমন চির রাচত্রচিন 

কতামার সবণালঙ্গ োলব হইয়া চবেীন ! 
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চনচদ্রতার চিত্র 

মায়ায় রলয়ল  বাাঁধা েলিাষ – আাঁধার ;  

চিত্রপল  সন্ধ্যাতারা অস্ত নাচহ োয় । 

এোইয়া  োইয়া গুচ্ছ ককশিার 

বাহুলত মাথাচ  করলে রমিী ঘুমায় । 

িাচর চিলক পৃচথবীলত চিরজাগরি , 

কক ওলর পাোলে ঘুম তাচর মািোলন ! 

ককাথা হলত আহচরয়া নীরব গুঞ্জন 

চিরচিন করলে কগল  ওরই কালন কালন ! 

 চবর আোলে ককাথা অনন্ত চনিণর 

নীরব িিণর – গালন পচেল  িচরয়া । 

চিরচিন কানলনর নীরব মমণর , 

েজ্জা চিরচিন আল  িাাঁোলয় সমুলে — 

কেমচন িাচঙলব ঘুম , মরলম মচরয়া 

বুলকর বসনোচন তুলে চিলব বুলক । 
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নূতন 

          কহথাও কতা পলশ সেূণকর ।  

কঘার িচ কার রালত               িারুি অশচনপালত  

          চবিীচরে কে চগচরচশের —  

চবশাে পবণত ককল  ,                পাষািহৃিয় কফল  ,  

          েকাচশে কে কঘার গহ্বর —  

েিালত পুেলক িাচস    বচহয়া নবীন হাচস ,  

          কহথাও কতা পলশ সেূণকর !  

দুয়ালরলত উাঁচক কমলর               চফলর কতা োয় না কস কর ,  

          চশহচর উলি না আশোয় ,  

িাঙা পাষালির বুলক                কেো কলর ককান্ সলুে  

          কহলস আলস , কহলস িলে োয় ।  

কহলরা কহলরা হায় হায় , েত েচতচিন োয় —      

         কক গাাঁচথয়া কিয় তৃিজাে ।  

েতাগুচে েতাইয়া                 বাহুগুচে চবথাইয়া  

          কঢলক কফলে চবিীিণ কোে ।  

বজ্রিগ্ধ অতীলতর                  চনরাশার অচতলথর  

          কঘার স্তে সমাচধ - আবাস ,  

ফুে এলস , পাতা এলস             ককলে কনয় কহলস কহলস ,  

          অন্ধ্কালর কলর পচরহাস ।  

এরা সব ককাথা চ ে ,               ককই বা সংবাি চিে ,  

          গৃহহারা আনলন্দর িে —  

চবলশ্ব চতে শূনয হলে              অনাহূত আলস িলে ,  

          বাসা বাাঁলধ কচর ককাোহে ।  
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আলন হাচস , আলন গান ,            আলন কর নূতন োি ,  

          সলঙ্গ কলর আলন রচবকর —  

অলশাক চশশুর োয়                 এত হালস এত গায়  

          কাাঁচিলত কিয় না অবসর ।  

চবষাি চবশােকায়া                 কফলেল  আাঁধার  ায়া ,  

          তালর এরা কলর না কতা িয় —  

িাচর চিক হলত তালর               ক াল া ক াল া হাচস মালর ,   

          অবলশলষ কলর পরাজয় ।  

  এই কে কর মরুিে ,               িাবিগ্ধ ধরাতে ,  

           এইোলন চ ে ‘পুরাতন' —  

একচিন চ ে তার                  শযামে কেৌবনিার ,  

          চ ে তার িচক্ষিপবন ।  

েচি কর কস িলে কগে ,             সলঙ্গ েচি চনলয় কগে  

          গীত গান হাচস ফুে ফে —  

শুষ্ক স্মৃচত ককন চমল               করলে তলব কগে চপল  ,  

          শুষ্ক শাো শুষ্ক ফুেিে ।  

কস চক িায় শুষ্ক বলন               গাচহলব চবহঙ্গগলি  

          আলগ তারা গাচহত কেমন।  

আলগকার মলতা কলর              কিলহ তার নাম ধলর  

          উচ্ছ্বচসলব বসন্তপবন ?  

নলহ নলহ , কস চক হয় !             সংসার জীবনময় ,  

          নাচহ কহথা মরলির িান ।  

আয় কর , নূতন , আয় ,              সলঙ্গ কলর চনলয় আয় ,  

          কতার সেু , কতার হাচস গান ।  
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কফা া নব ফুেিয় ,                  ওিা নব চকশেয় ,  

          নবীন বসন্ত আয় চনলয় ।  

কে োয় কস িলে োক ,             সব তার চনলয় োক ,  

          নাম তার োক মুল  চিলয় ।  

এ চক কঢউ - কেো হায় ,   এক আলস , আর োয় ,  

          কাাঁচিলত কাাঁচিলত আলস হাচস ,  

চবোলপর কশষ তান                না হইলত অবসান  

          ককাথা হলত কবলজ ওলি বাাঁচশ ।  

আয় কর কাাঁচিয়া েই                শুকালব দু - চিন বই  

          এ পচবত্র অশ্রুবাচরধারা ।  

সংসালর চফচরব িুচে ,              ক াল া ক াল া সেুগুচে ,  

           রচি চিলব আনলন্দর কারা ।  

না কর , কচরব না কশাক ,            এলসল  নূতন কোক ,  

          তালর কক কচরলব অবলহো ।  

কসও িলে োলব কলব ,               গীত গান সাঙ্গ হলব ,  

          ফুরাইলব দু - চিলনর কেো । 
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পত্র 

কনৌকাোত্রা হইলত চফচরয়া আচসয়া চেচেত 

 

সহুৃদ্বর শ্রীেুক্ত চেয়নাথ কসন িেিরবলরষু 

 

জলে বাসা কবাঁলধচ লেম , ডাঙায় বলো চকচিচমচি । 

সবাই গো জাচহর কলর , কিাঁিায় ককবে চমচ চমচ  । 

সস্তা কেেক ককাচকলয় মলর , ঢাক চনলয় কস োচে চপল ায় , 

িদ্রলোলকর গালয় পলে কেম কনলে কাচে চ ল ায় । 

এোলন কে বাস করা িায় িনিনাচনর বাজালর , 

োলির মলধয গুচেলয় উলি হট্টলগালের মািালর । 

কালন েেন তাো ধলর , উচি েেন হাাঁচপলয় 

ককাথায় পাোই , ককাথায় পাোই — জলে পচে িাাঁচপলয় 

গঙ্গাোচপ্তর আশা কলর গঙ্গাোত্রা কলরচ লেম । 

কতামালির না বলে কলয় আলস্ত আলস্ত সলরচ লেম । 

 

দুচনয়ার এ মজচেলসলত এলসচ লেম গান শুনলত , 

আপন মলন গুনগুচনলয় রাগ – রাচগিীর জাে বুনলত । 

গান কশালন কস কাহার সাচধয , ক াাঁোগুলো বাজায় বাচিয , 

চবলিযোনা ফাচ লয় কফলে থালক তারা তুলো ধনুলত । 

কডলক বলে , কহাঁলক বলে , িচঙ্গ কলর কবাঁলক বলে — 

‘‘ আমার কথা কশালনা সবাই , গান কশালনা আর নাই কশালনা। 

গান কে কালক বলে কসইল  বুচিলয় কিব , তাই কশালন । ”  

 

 ীলক কলরন বযেযা কলরন , কজাঁলক ওলি বচক্তলম — 
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কক কিলে তার হাত – পা নাো , িক্ষু দুল ার রচক্তলম !  

িন্দ্রসেূণ জ্বেল  চমল  আকাশোনার িাোলত — 

চতচন বলেন , ‘ ‘  আচমই আচ  জ্বেলত এবং জ্বাোলত । ”’  

কুঞ্জবলনর তানপুলরালত সরু কবাঁলধল  বসন্ত , 

কস া শুলন নালেন কিণ , হয় নালকা তাাঁর প ন্দ । 

তাাঁচর সলুর গাক – না সবাই  প্পা কেয়াে ধুরলবাধ — 

গায় না কে ককউ , আসে কথা নাইলকা কালরা সরু – কবাধ ! 

কাগজওয়াো সাচর সাচর নােল  কাগজ হালত চনলয় — 

বাঙো কথলক শাচন্ত চবিায় চতনলশা কুলোর বাতাস চিলয় । 

কাগজ চিলয় কনৌকা বানায় কবকার েত ক লেচপলে , 

কিণ ধলর পার করলবন দু – এক পয়সা কেয়া চিলে । 

সস্তা শুলন  ুল  আলস েত িীঘণকিণগুলো — 

বঙ্গলিলশর িতচুিণলক তাই উেল  এত ধুলো । 

েুলি েুলি ‘আেণ’ গুলো ঘালসর মলতা গচজলয় ওলি , 

 ুাঁলিালো সব চজলবর ডগা কাাঁ ার মলতা পালয় কফাল  । 

তাাঁরা বলেন , ‘‘ আচমই কচি” — গাাঁজার কচি হলব বুচি ! 

অবতালর িলর কগে েত রালজযর গচেঘুাঁচজ । 

 

পাোর এমন কত আল  কত কব তার ! 

বঙ্গলিলশ কমোই এে বরা ‘- অবতার । 

িাাঁলতর কজালর চহন্দশুাস্ত্র তেুলব তারা পাাঁলকর কথলক , 

িাাঁতকপাচ  োলগ তালির িাাঁত – চোঁিুচনর িচঙ্গ কিলে ।  

আগালগাোই চমলথয কথা , চমলথযবািীর ককাোহে , 

চজব নাচিলয় কবোয় েত চজহ্বাওয়াো সলঙর িে । 

বাকযবনযা কফচনলয় আলস , িাচসলয় কন োয় কতালে — 
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ককালনাক্রলম রলক্ষ কপোম মা – গঙ্গারই কক্রালে । 

 

কহথায় চকবা শাচন্ত – ঢাো কুেকুেুু তান !  

সাগর – পালন বহন কলর চগচররালজর গান । 

ধীচর ধীচর বাতাসচ  কিয় জলের গালয় কাাঁ া । 

আকালশলত আলো – আাঁধার কেলে কজায়ারিাাঁ া । 

তীলর তীলর গাল র সাচর পল্ললবরই কঢউ । 

সারা চিবস কহলে কিালে , কিলে না কতা ককউ । 

পূবণতীলর তরুচশলর অরুি কহলস িায় — 

পচিলমলত কঞু্জমালি সন্ধ্যা কনলম োয় । 

তীলর ওলি শঙ্খধ্বচন , ধীলর আলস কালন , 

সন্ধ্যাতারা কিলয় থালক ধরিীর পালন । 

িাউবলনর আোলেলত িাাঁি ওলি ধীলর , 

কফাল  সন্ধ্যািীপগুচে অন্ধ্কার তীলর । 

এই শাচন্ত – সচেলেলত চিলয়চ লেম ডবু , 

হট্টলগাে া িুলেচ লেম , সলুে চ লেম েবু । 

 

জান কতা িাই আচম হচচ্ছ জেিলরর জাত , 

আপন মলন সাাঁতলর কবোই — িাচস কে চিনরাত । 

করাি কপাহালত ডাঙায় উচি , হাওয়াচ  োই কিাে বুলজ , 

িলয় িলয় কাল  এলগাই কতমন কতমন কোক বুলি । 

গচতক মন্দ কিেলে আবার ডুচব অগাধ জলে , 

এমচন কলরই চিন া কা াই েুলকািুচরর  লে । 

তুচম ককন চ প কফলে  শুকলনা ডাঙায় বলস ? 

বুলকর কাল  চবদ্ধ কলর  ান কমলর  কলষ । 
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আচম কতামায় জলে  াচন , তচুম ডাঙায়  ালনা — 

অ ে হলয় বলস আ  , হার কতা নাচহ মালনা । 

আমাচর নয় হার হলয়ল  , কতামাচর নয় চজত — 

োচব োচচ্ছ ডাঙায় পলে হলয় পলে চিত । 

আর ককন িাই , ঘলর িলো চ প গুচ লয় নাও , 

রবীন্দ্রনাথ পেে ধরা ঢাক চপচ লয় িাও । 
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পত্র (সম্পািক সমীলপষু) 

শ্রীমান্ িামু বস ুএবং িামু বসু  

                   সম্পািক সমীলপষু ।  
 

িামু কবাস আর িামু কবালস  

          কাগজ কবচনলয়ল   

চবলিযোনা বড্ড কফচনলয়ল !  

                   (আমার িামু আমার িামু!)  

   

ককাথায় কগে বাবা কতামার  

          মা জননী কই!  

সাত-রাজার-ধন মাচনক ক লের  

          মুলে ফু ল  েই!  

                   (আমার িামু আমার িামু!)  

িামু চ ে একরচত্ত  

          িামু তথথবি ,  

ককাথা কথলক এে চশলে  

          এতই েিমি!   

                   (আমার িামু আমার িামু!)  

   

িামু বলেন ‘ িািা আমার '  

          িামু বলেন ‘ িাই ',  

আমালির কিাাঁহাকার মলতা  

          চত্রিুবলন নাই!  

                   (আমার িামু আমার িামু!)  
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গালয় পলে গাে পােল   

          বাজার সরগরম ,  

কম ুচন-সংচহতায় বযােযা  

          চহাঁদুর ধরম!  

                   (িামু আমার িামু!)  

   

িামুিন্দ্র অচত চহাঁদু  

          আলরা চহাঁদু িামু  

সলঙ্গ সলঙ্গ গজায় চহাঁদু  

          রামু বামু শামু  

                   (িামু আমার িামু!)  

   

রব উলিল  িারতিূলম  

          চহাঁদু কমো িার ,  

িামু িামু কিো চিলয়ল ন  

          িয় কনইলকা আর ।  

                   (ওলর িামু , ওলর িামু!)  

   

নাই বল  কগাতম অচত্র  

          কে োর কগল  সলর ,  

চহাঁদু িামু িামু এলেন  

          কাগজ হালত কলর ।  

                   (আহা িামু আহা িামু!)  
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চেেল  কিাাঁলহ চহাঁদুশাস্ত্র  

          এচডল াচরয়াে ,  

িামু বেল  চমলথয কথা  

          িামু চিলচ্ছ গাে ।  

                   (হায় িামু হায় িামু!)  

   

এমন চহাঁদু চমেলব না কর  

           সকে চহাঁদুর কসরা ,  

কবাস বংশ আেণবংশ  

          কসই বংলশর এাঁরা!  

                   (লবাস িামু কবাস িামু!)  

   

কচের কশলষ েজাপচত  

          তুলেচ লেন হাই ,  

সেুসুচেলয় কবচেলয় এলেন  

          আেণ দুচ  িাই ;  

                   (আেণ িামু িামু!)  

   

িন্ত চিলয় েুাঁলে তুেল   

          চহাঁদু শালস্ত্রর মূে ,  

কমোই কিুর আমিাচনলত  

          বাজার হুেুিুে ।  

                   (িামু িামু অবতার!)  

   

মনু বলেন ‘ মনু আচম '  
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          কবলির হে কিি ,  

িামু িামু শাস্ত্র  ালে ,  

          রইে মলন কেি!  

                   (ওলর িামু ওলর িামু!)  

   

কমোর মত েোই কলর  

          কেলজর চিক া কমা া ,  

িালপ কাাঁলপ থরথর  

          চহাঁদুয়াচনর কোাঁ া!  

                   (আমার চহাঁদু িামু িামু!)  

   

িামু িামু ককাঁলি আকুে  

          ককাথায় চহাঁদুয়াচন!  

 যালক আল  কগাাঁজ ' কেথায়  

          চসচক দুয়াচন ।  

                   (থলের মলধয চহাঁদুয়াচন!)  

   

িামু িামু ফুলে উিে  

          চহাঁদুয়াচন কবলি ,  

হামাগুচে ক লে এেন  

          কবোয় কনলি কনলি!  

                   (লষল র বা া িামু িামু!)  

   

আির কপলয় নাদুস নুদুস  

          আহার করল  কলস ,  



কড়ি ও ককামল 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
2

 

সূড়িপত্র  

তচরবৎ া চশেলে নালকা  

          বালপর চশক্ষালিালষ!  

                   (ওলর িামু িামু!)  

   

এলসা বাপু কানচ  চনলয় ,  

          চশেলব সিািার ,  

কালনর েচি অিাব থালক  

          তলবই নািার!  

                   (হায় িামু হায় িামু!)  

পোশুলনা কলরা ,  ালো  

          শাস্ত্র আষালে ,  

কমলজ ঘলষ কতাল্ কর বাপু  

          স্বিাব িাষালে ।  

                   (ও িামু ও িামু!)  

   

িদ্রলোলকর মান করলে িল্  

          িদ্র বেলব কতালক ,  

মুে  ুল ালে কুেশীে া  

          কজলন কফেলব কোলক!  

                   (হায় িামু হায় িামু!)  

   

পয়সা িাও কতা পয়সা কিব  

          থালকা সাধুপলথ ,  

তাবচ্চ কশািলত ককউ ককউ  

          োবৎ ন িাষলত!  
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                    (লহ িামু কহ িামু!) 
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পচবত্র জীবন 

চমল  হাচস , চমল  বাাঁচশ , চমল  এ কেৌবন , 

চমল  এই িরলশর পরলশর কেো । 

কিলয় কিলো , পচবত্র এ মানবজীবন , 

কক ইহালর অকাতলর কলর অবলহো ! 

কিলস কিলস এই মহা িরািরলরালত 

কক জালন কগা আচসয়াল  ককাখোন হলত , 

ককাথা হলত চনলয় এে কেলমর আিাস , 

ককান্ অন্ধ্কার কিচি উচিে আলোলত ! 

এ নলহ কেোর ধন , কেৌবলনর আশ — 

কবালো না ইহার কালন আলবলশর বািী ! 

নলহ নলহ এ কতামার বাসনার িাস , 

কতামার ক্ষধুার মালি আচনলয়া না  াচন ! 

এ কতামার ঈশ্বলরর মঙ্গে – আশ্বাস , 

স্বলগণর আলোক তব এই মুেোচন । 
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সূড়িপত্র  

পচবত্র কেম 

 ুাঁলয়া না ,  ুাঁলয়া না ওলর , িাাঁোও সচরয়া । 

ম্লান কচরলয়া না আর মচেন পরলশ । 

ওই কিলো চতলে চতলে কেলতল  মচরয়া , 

বাসনাচনশ্বাস তব গরে বরলষ । 

জান না চক হৃচিমালি ফুল ল  কে ফুে , 

ধুোয় কফচেলে তালর ফুচ লব না আর । 

জান না চক সংসালরর পাথার অকূে , 

জান না চক জীবলনর পথ অন্ধ্কার । 

আপচন উলিল  ওই তব ধ্রুবতারা , 

আপচন ফুল ল  ফুে চবচধর কৃপায় , 

সাধ কলর কক আচজ কর হলব পথহারা — 

সাধ কলর এ কুসুম কক িচেলব পায় ! 

কে েিীপ আলো কিলব তালহ কফে শ্বাস , 

োলর িালোবাস তালর কচর  চবনাশ ! 
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পাষািী মা 

কহ ধরিী , জীলবর জননী ,  

       শুলনচ  কে মা কতামায় বলে ,  

তলব ককন কতার ককালে সলব  

       ককাঁলি আলস , ককাঁলি োয় িলে ।  

তলব ককন কতার ককালে এলস  

       সন্তালনর কমল  না চপয়াসা ।  

ককন িায় , ককন কাাঁলি সলব ,  

       ককন ককাঁলি পায় না িালোবাসা ।  

ককন কহথা পাষাি - পরান ,  

       ককন সলব নীরস চনষ্ঠুর ,  

ককাঁলি ককাঁলি দুয়ালর কে আলস  

       ককন তালর কলর কিয় িূর ।  

কাাঁচিয়া কে চফলর িলে োয়  

       তার তলর কাাঁচিস কন ককহ ,  

এই চক মা , জননীর োি ,  

       এই চক মা , জননীর কিহ ! 
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সূড়িপত্র  

পুরাতন 

          কহথা হলত োও , পুরাতন ।  

      কহথায় নূতন কেো আরম্ভ হলয়ল  ।  

আবার বাচজল  বাাঁচশ ,     আবার উচিল  হাচস ,  

          বসলন্তর বাতাস বলয়ল  ।  

সনুীে আকাশ -' পলর                শুভ্র কমঘ থলর থলর  

          শ্রান্ত কেন রচবর আলোলক ,  

পাচেরা িাচেল  পাো ,              কাাঁচপল  তরুর শাো ,   

          কেোইল  বাচেকা বােলক ।  

সমুলের সলরাবলর                  আলো চিচকচমচক কলর ,  

           ায়া কাাঁচপলতল  থরথর ,  

জলের পালনলত কিলয়              ঘাল  বলস আল  কমলয় ,  

          শুচনল  পাতার মরমর ।  

কী জাচন কত কী আলশ            িচেয়াল  িাচর পালশ  

           কত কোক কত সলুে দুলে ,  

সবাই কতা িুলে আল  ,            ককহ হালস ককহ নালি ,  

          তুচম ককন িাাঁোও সমুলে ।  

বাতাস কেলতল  বচহ ,               তুচম ককন রচহ রচহ  

          তাচর মালি কফে িীঘণশ্বাস ।  

সিুূলর বাচজল  বাাঁচশ ,               তুচম ককন ঢাে আচস  

          তাচর মালি চবোপ - উচ্ছ্বাস ।  

উলিল  েিাতরচব ,                আাঁচকল  কসানার  চব ,  

          তুচম ককন কফে তালহ  ায়া ।  

বালরক কে িলে োয়               তালর কতা ককহ না িায় ,  
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সূড়িপত্র  

          তবু তার ককন এত মায়া ।  

তবু ককন সন্ধ্যাকালে               জেলির অন্তরালে  

          েুকালয় ধরার পালন িায় —  

চনশীলথর অন্ধ্কালর                 পুরালনা ঘলরর দ্বালর  

          ককন এলস পুন চফলর োয় ।  

কী কিচেলত আচসয়া             োহা চক ু কফলে কগ   

          কক তালির কচরলব েতন !  

স্মরলির চিহ্ন েত                  চ ে পলে চিন -  কত  

          িলর - পো পাতার মতন  

আচজ বসলন্তর বায়                  এলককচ  কলর হায়  

          উোলয় কফচেল  েচতচিন —  

ধূচেলত মাচ লত রচহ                হাচসর চকরলি িচহ  

          ক্ষলি ক্ষলি হলতল  মচেন ।  

ঢালকা তলব ঢালকা মুে ,            চনলয় োও দুুঃে সেু ,  

          কিলয়া না কিলয়া না চফলর চফলর ।  

কহথায় আেয় নাচহ ,                অনলন্তর পালন িাচহ  

          আাঁধালর চমোও ধীলর ধীলর । 
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সূড়িপত্র  

পূিণ চমেন 

চনচশচিন কাাঁচি , সেী , চমেলনর তলর 

কে চমেন ক্ষুধাতুর মৃতুযর মতন । 

েও েও কবাঁলধ েও ককলে েও কমালর — 

েও েজ্জা , েও বস্ত্র , েও আবরি । 

এ তরুি তনুোচন েহ িুচর কলর — 

আাঁচে হলত েও ঘুম , ঘুলমর স্বপন । 

জাগ্রত চবপুে চবশ্ব েও তুচম হলর 

অনন্তকালের কমার জীবন –  মরি ।  

চবজন চবলশ্বর মালি চমেনশ্মশালন 

চনবণাচপতসেূণালোক েুপ্ত িরাির , 

োজমুক্ত বাসমুক্ত দুচ  নগ্ন োলি 

কতামালত আমালত হই অসীম সনু্দর । 

এ কী দুরাশার স্বপ্ন হায় কগা ঈশ্বর , 

কতামা  াো এ চমেন আল  ককাখোলন ! 
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েতযাশা 

সকলে আমার কাল  েত চক ু িায় 

সকলেলর আচম তাহা কপলরচ  চক চিলত ! 

আচম চক চিই চন ফাাঁচক কত জলন হায় , 

করলেচ  কত – না ঋি এই পৃচথবীলত । 

আচম তলব ককন বচক সহর েোপ , 

সকলের কাল  িাই চিক্ষা কুোইলত ! 

এক চতে না পাইলে চিই অচিশাপ , 

অমচন ককন কর বচস কাতলর কাাঁচিলত ! 

হা ঈশ্বর , আচম চক ু িাচহ নালকা আর , 

ঘুিাও আমার এই চিক্ষার বাসনা । 

মাথায় বচহয়া েলয় চির ঋিিার 

‘ পাইচন’ ‘পাইচন’ বলে আর কাাঁচিব না । 

কতামালরও মাচগব না , অেস কাাঁিচন — 

আপনালর চিলে তুচম আচসলব আপচন । 
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োি 

মচরলত িাচহ না আচম সনু্দর িুবলন , 

মানলবর মালি আচম বাাঁচিবালর িাই । 

এই সেূণকলর এই পুচষ্পত কানলন 

জীবন্ত হৃিয় –  মালি েচি িান পাই । 

ধরায় োলির কেো চিরতরচঙ্গত , 

চবরহ চমেন কত হাচস – অশ্রু –  ময় ,  

মানলবর সলুে দুুঃলে গাাঁচথয়া সংগীত 

েচি কগা রচিলত পাচর অমর –  আেয় ।  

তা েচি না পাচর তলব বাাঁচি েত কাে 

কতামালিচর মািোলন েচি কেন িাাঁই , 

কতামরা তচুেলব বলে সকাে চবকাে 

নব নব সংগীলতর কুসুম ফু াই । 

হাচসমুলে চনলয়া ফুে , তার পলর হায় 

কফলে চিলয়া ফুে , েচি কস ফুে শুকায় । 
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োথণনা 

তুচম কাল  নাই ব’কে কহলরা , সো , তাই 

‘আচম বলো’ ‘আচম বলো’ কচরল  সবাই । 

সকলেই উাঁিু হলয় িাাঁোলয় সমুলে 

বচেলতল  , ‘ এ জগলত আর চক ু নাই । ‘  

নাথ , তচুম একবার এলসা হাচসমুলে 

এরা সলব ম্লান হলয় েকুাক েজ্জায় — 

সেুদুুঃে  ুল  োক তব মহাসলুে , 

োক আলো-অন্ধ্কার কতামার েিায় । 

নচহলে ডুলবচ  আচম , মলরচ  কহথায় , 

নচহলে ঘুলি না আর মলমণর ক্রন্দন — 

শুষ্ক ধচূে তুচে শুধু সধুাচপপাসায় , 

কেম ব’কে পচরয়াচ  মরিবন্ধ্ন । 

কিু পচে কিু উচি , হাচস আর কাাঁচি — 

কেোঘর কিলঙ প’কে রচিলব সমাচধ । 
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বঙ্গবাসীর েচত 

আমায়       কবালো না গাচহলত কবালো না ।  

এ চক        শুধু হাচসলেো , েলমালির কমো  

                   শুধু চমল  কথা  েনা !  

আমায়       কবালো না গাচহলত কবালো না ।  

এ কে         নয়লনর জে , হতালশর শ্বাস ,  

            কেলের কথা িচরলদ্রর আশ ,  

এ কে         বুক - ফা া দুলে গুমচরল  বুলক  

                   গিীর মরমলবিনা ।  

এ চক         শুধু হাচসলেো , েলমালির কমো ,  

                   শুধু চমল  কথা  েনা !  

            এলসচ  চক কহথা েলশর কাঙাচে  

              কথা কগাঁলথ কগাঁলথ চনলত করতাচে ,  

            চমল  কথা কলয় চমল  েশ েলয়  

                   চমল  কালজ চনচশোপনা !  

            কক জাচগলব আজ , কক কচরলব কাজ ,  

            কক ঘুিালত িালহ জননীর োজ —  

            কাতলর কাাঁচিলব , মা ' র পালয় চিলব  

                   সকে োলির কামনা ।  

এ চক         শুধু হাচসলেো , েলমালির কমো ,  

          শুধু চমল  কথা  েনা ! 
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বঙ্গিূচমর েচত 

ককন     কিলয় আ  , কগা মা , মুেপালন ! 

 

এরা     িালহ না কতামালর িালহ না কে , 
 

         আপন মালয়লর নাচহ জালন ! 

 

এরা     কতামায় চক ু কিলব না , কিলব না — 

 

         চমথযা কলহ শুধু কত কী িালন ! 

 

         তুচম কতা চিলত  মা , ো আল  কতামাচর — 

 

         স্বিণশসয তব , জাহ্নবীবাচর , 

 

         জ্ঞান ধমণ কত পুিযকাচহনী । 

 

         এরা কী কিলব কতালর , চক ু না , চক ু না — 

 

           চমথযা কলব শুধু হীন পরালন ! 

 

মলনর কবিনা রালো , মা , মলন , 

 

নয়নবাচর চনবালরা নয়লন , 

 

মুে েকুাও , মা , ধূচেশয়লন — 

 

       িুলে থালকা েত হীন সন্তালন । 
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শূনযপালন কিলয় েহর গচি গচি 

 

কিলো কাল  চক না িীঘণ রজনী 

 

দুুঃে জানালয় কী হলব ,   জননী , 
 

       চনমণম কিতনহীন পাষালি !  
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বলনর  ায়া 

           ককাথা কর তরুর  ায়া , বলনর শযামে কিহ । 

ত -তরু ককালে ককালে           সারাচিন কেলরালে  

           করাতচস্বনী োয় িলে সিুূলর সালধর কগহ ;  

           ককাথা কর তরুর  ায়া ,   বলনর শযামে কিহ ;  

ককাথা কর সনুীে চিলশ               বনান্ত রলয়ল  চমলশ  

           অনলন্তর অচনচমলষ নয়ন চনলমষ-হারা ।  

িূর হলত বায়ু এলস                 িলে োয় িূর-লিলশ  

           গীত - গান োয় কিলস , ককান্ কিলশ োয় তারা ।  

হাচস , বাাঁচশ , পচরহাস ,             চবমে সলুের শ্বাস ,   

           কমোলমশা বালরা মাস নিীর শযামে তীলর ;  

ককহ কেলে , ককহ কিালে ,          ঘুমায়  ায়ার ককালে ,  

           কবো শুধু োয় িলে কুেুকুেু নিীনীলর ।  

           বকুে কুলোয় ককহ , ককহ গাাঁলথ মাোোচন ;  

 ায়ালত  ায়ার োয়                বলস বলস গান গায় ,  

            কচরলতল  কক ককাথায় িুচপিুচপ কানাকাচন ।  

েুলে কগল  িুেগুচে ,                বাাঁচধলত চগলয়ল  িুচে ,  

           আঙুলে ধলরল  তুচে আাঁচে পাল  কঢলক োয় ,  

           কাাঁকন েচসয়া কগল  , েুাঁচজল  গাল র  ায় ।  

বলনর মলমণর মালি                 চবজলন বাাঁশচর বালজ ,  

           তাচর সলুর মালি মালি ঘুঘু দুচ  গান গায় ।  

িুরু িুরু কত পাতা                গাচহল  বলনর গাথা ,  

          কত-না মলনর কথা তাচর সালথ চমলশ োয় ।  

েতাপাতা কত শত                কেলে কাাঁলপ কত মলতা  
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           ক াল া ক াল া আলো ায়া চিচকচমচক বন ক লয় ,  

           তাচর সালথ তাচর মলতা কেলে কত ক লেলমলয় ।  

      

           ককাথায় কস গুন গুন িরির মরমর ,  

           ককাথা কস মাথার'পলর েতাপাতা থরথর ।  

           ককাথায় কস  ায়া আলো , ক লেলমলয় কেোধূচে ,  

           ককাথা কস ফুলের মালি এলোিুলে হাচসগুচে ।  

 ককাথা কর সরে োি ,              গিীর আনন্দ - গান ,  

          অসীম শাচন্তর মালি োলির সালধর কগহ ,  

          তরুর শীতে  ায়া , বলনর শযামে কিহ । 
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বন্দী 

িাও েুলে িাও , সেী , ওই বাহুপাশ — 

িুম্বনমচিরা আর করালয়া না পান । 

কুসুলমর কারাগালর রুদ্ধ এ বাতাস — 

ক লে িাও , ক লে িাও বদ্ধ এ পরান । 

ককাথায় উষার আলো , ককাথায় আকাশ — 

এ চির পূচিণমারাচত্র কহাক অবসান । 

আমালর কঢলকল  তব মুক্ত ককশপাশ , 

কতামার মািালর আচম নাচহ কিচে ত্রাি ! 

আকেু অঙ্গুচেগুচে কচর ককাোকুচে 

গাাঁচথল  সবণালঙ্গ কমার পরলশর ফাাঁি । 

ঘুমলঘালর শনূযপালন কিচে মুে তুচে 

শুধু অচবশ্রামহাচস একোচন িাাঁি । 

স্বাধীন কচরয়া িাও , কবাঁলধা না আমায় — 

স্বাধীন হৃিয়োচন চিব তার পায় । 
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বসন্ত-অবসান 

কেন বসন্ত কগে , এবার হে না গান!  

কেন বকুে-মূে              ক লয়চ ে িরা ফুে ,  

কেন কে ফুে-লফা া হলয় কগে অবসান !  

কেন বসন্ত কগে , এবার হে না গান !  

   
   

এবার বসলন্ত চক কর                েুথীগুচে জালগ চন কর !   

অচেকুে গুঞ্জচরয়া কলর চন চক মধুপান !  

এবার চক সমীরি                   জাগয় চন ফুেবন ,  

সাো চিলয় কগে না কতা , িলে কগে চিয়মাি !  

কেন বসন্ত কগে , এবার হে না গান!  

   
   

েতগুচে পাচে চ ে            কগলয় বুচি িলে কগে ,  

সমীরলি চমলে কগে বলনর চবোপতান ।  

কিলঙল  ফুলের কমো ,   িলে কগল  হাচস - কেো ,  

এতক্ষলি সন্ধ্যালবো জাচগয়া িাচহে োি ।  

কেন বসন্ত কগে , এবার হে না গান !  

   
   

বসলন্তর কশষ রালত            এলসচ  কর শূনয হালত ,  

এবার গাাঁচথ চন মাো , কী কতামালর কচর িান !  

কাাঁচিল  নীরব বাাঁচশ ,                         অধলর চমোয় হাচস ,  

কতামার নয়লন িালস  ে ে অচিমান ।  
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এবার বসন্ত কগে , হে না , হে না গান ! 
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বাাঁচশ 

         ওলগা , কশালনা কক বাজায় !  

বনফুলের মাোর গন্ধ্ বাাঁচশর তালন চমলশ োয়।  

অধর  ুাঁলয় বাাঁচশোচন         িুচর কলর হাচসোচন ,  

বাঁধুর হাচস মধুর গালন োলির পালন কিলস োয় ।  

           ওলগা কশালনা কক বাজায় !  

   

কুঞ্জবলনর ভ্রমর বুচি বাাঁচশর মালি গুঞ্জলর ,  

বকুেগুচে আকুে হলয় বাাঁচশর গালন মুঞ্জলর ।  

েমুনারই কেতান          কালন আলস , কাাঁলি োি ,  

আকালশ ঐ মধুর চবধু কাহার পালন কহলস িায় !  

           ওলগা কশালনা কক বাজায় ! 
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বাচক 

কুসুলমর চগলয়ল  কসৌরি, 

জীবলনর চগলয়ল  কগৌরব। 

এেন ো-চক  ুসব ফাাঁচক, 

িচরলত মচরলত শুধু বাচক। 
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বাসনার ফাাঁি 

োলর িাই তার কাল  আচম চিই ধরা , 

কস আমার না হইলত আচম হই তার । 

কপলয়চ  বচেলয় চমল  অচিমান করা , 

অলনযলর বাাঁচধলত চগলয় বন্ধ্ন আমার । 

চনরচেয়া দ্বারমুক্ত সালধর িাণ্ডার 

দুই হালত েুল  চনই রত্ন িূচর িূচর — 

চনলয় োব মলন কচর , িালর িো িার , 

কিারা দ্রবয কবািা হলয় কিালর কলর িুচর । 

চিরচিন ধরিীর কাল  ঋি িাই , 

পলথর সম্বে ব ‘ কে জমাইয়া রাচে , 

আপনালর বাাঁধা রাচে কস া িুলে োই — 

পালথয় েইয়া কশলষ কারাগালর থাচক । 

বাসনার কবািা চনলয় কডালব – কডালব তরী — 

কফচেলত সলর না মন , উপায় কী কচর! 
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বাহু 

কাহালর জোলত িালহ দুচ  বাহুেতা , 

কাহালর কাাঁচিয়া বলে ‘কেলয়া না কেলয়া না’ ।  

ককমলন েকাশ কলর বযাকুে বাসনা , 

কক শুলনল  বাহুর নীরব আকুেতা! 

ককাথা হলত চনলয় আলস হৃিলয়র কথা , 

গালয় চেলে চিলয় োয় পুেক – অক্ষলর । 

পরলশ বচহয়া আলন মরমবারতা , 

কমাহ কমলে করলে োয় োলির চিতলর । 

কণ্ঠ হলত উতাচরয়া কেৌবলনর মাো 

দুইচ  আঙুলে ধচর তুচে কিয় গলে । 

দুচ  বাহু বচহ আলন হৃিলয়র ডাো , 

করলে চিলয় োয় কেন িরলির তলে । 

েতালয় থাককু বুলক চির আচেঙ্গন , 

চ াঁলো না চ াঁলো না দুচ  বাহুর বন্ধ্ন । 
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চবজলন 

আমালর কডলকা না আচজ , এ নলহ সময় — 

একাকী রলয়চ  কহথা গিীর চবজন , 

রুচধয়া করলেচ  আচম অশান্ত হৃিয় , 

দুরন্ত হৃিয় কমার কচরব শাসন । 

মানলবর মালি কগলে এ কে  াো পায় , 

সহলরর ককাোহলে হয় পথহারা , 

েুে মুচষ্ট োহা পায় আাঁকচেলত িায় , 

চিরচিন চিররাচত্র ককাঁলি ককাঁলি সারা । 

িৎণসনা কচরব তালর চবজলন চবরলে , 

এক ুক ুঘুমাক কস কাাঁচিয়া কাাঁচিয়া , 

শযামে চবপুে ককালে আকাশ – অঞ্চলে 

েকৃচত জননী তালর রােুন বাাঁচধয়া । 

শান্ত কিহলকালে বলস চশেকু কস কিহ , 

আমালর আচজলক কতারা ডাচকস কন ককহ । 
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চবজ্ঞ 

েুচক কতামার চকচু্ছ কবালি না মা,  

            েুচক কতামার িাচর ক লেমানুষ।  

ও কিলবল  তারা উিল  বুচি  

            আমরা েেন উলেলয়চ লেম ফানুস।  

আচম েেন োওয়া - োওয়া কেচে  

            কেোর থালে সাচজলয় চনলয় নুচে,  

ও িালব বা সচতয কেলত হলব  

            মুলিা কলর মুলে কিয় মা, পুচর।  

সামলনলত ওর চশশুচশক্ষা েুলে  

            েচি বচে, ‘েুচক, পো কলরা'  

দু হাত চিলয় পাতা চ াঁেলত বলস—  

            কতামার েুচকর পো ককমনতলরা।  

আচম েচি মুলে কাপে চিলয়  

            আলস্ত আলস্ত আচস গুচেগুচে  

কতামার েুচক অম চন ককাঁলি ওলি,  

             ও িালব বা এে জুজুবুচে।  

আচম েচি রাগ কলর কেলনা  

            মাথা কনলে কিাে রাচঙলয় বচক—  

কতামার েুচক চেল্ চেচেলয় হালস।  

            কেো করচ  মলন কলর ও চক।  

সবাই জালন বাবা চবলিশ কগল   

            তবু েচি বচে ‘আসল  বাবা'  

তাোতাচে িার চিলকলত িায়—  
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            কতামার েুচক এম চন কবাকা হাবা।  

কধাবা এলে পোই েেন আচম  

            ক লন চনলয় তালির বাচ্ছা গাধা,  

আচম বচে ‘আচম গুরুমশাই',  

            ও আমালক কিাঁচিলয় ডালক ‘িািা'।  

কতামার েুচক িাাঁি ধরলত িায়,  

            গলিশলক ও বলে কে মা গানুশ।  

কতামার েুচক চকচু্ছ কবালি না মা,  

           কতামার েুচক িাচর ক লেমানুষ। 
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চবিায় 

তলব আচম োই কগা তলব োই  

     কিালরর কবো শূনয ককালে  

     ডাকচব েেন কোকা বলে,  

বেব আচম, ‘নাই কস কোকা নাই। '  

          মা কগা, োই।  

   

     হাওয়ার সলঙ্গ হাওয়া হলয়  

     োব মা, কতার বুলক বলয়,  

ধরলত আমায় পারচব কন কতা হালত।  

জলের মলধয হব মা, কঢউ,  

জানলত আমায় পারলব না ককউ—  

িালনর কবো কেেব কতামার সালথ।  

   

     বািো েেন পেলব িলর  

     রালত শুলয় িাবচব কমালর,  

ির িরাচন গান গাব ওই বলন।  

     জানো চিলয় কমলঘর কথলক  

     িমক কমলর োব কিলে,  

অমার হাচস পেলব চক কতার মলন।  

   

    কোকার োচগ তুচম মা কগা,  

     অলনক রালত েচি জাগ  

তারা হলয় বেব কতামায়, ‘ঘুলমা!'  

      তুই ঘুচমলয় পেলে পলর  
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       কজযাৎিা হলয় ঢুকব ঘলর,  

কিালে কতামার কেলয় োব িুলমা।  

   

       স্বপন হলয় আাঁচের ফাাঁলক  

      কিেলত আচম আসব মালক,  

োব কতামার ঘুলমর মচধযোলন।  

      কজলগ তুচম চমলথয আলশ  

      হাত বুচেলয় কিেলব পালশ—  

চমচেলয় োব ককাথায় কক তা জালন।  

   

       পুলজার সময় েত ক লে  

       আচঙনায় কবোলব কেলে,  

বেলব ‘কোকা কনই কর ঘলরর মালি'।  

       আচম তেন বাাঁচশর সলুর  

       আকাশ কবলয় ঘুলর ঘুলর  

কতামার সালথ চফরব সকে কালজ।  

   

       পুলজার কাপে হালত কলর  

       মাচস েচি শুধায় কতালর,  

‘কোকা কতামার ককাথায় কগে িলে। '  

       বচেস ‘কোকা কস চক হারায়,  

       আল  আমার কিালের তারায়,  

চমচেলয় আল  আমার বুলক ককালে। ' 
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বীরপুরুষ 

            মলন কলরা কেন চবলিশ ঘুলর  

            মালক চনলয় োচচ্ছ অলনক িূলর।  

তুচম োচ্ছ পােচকলত মা িলে  

িরজা দুল া এক ুকু ফাাঁক কলর,  

আচম োচচ্ছ রাঙা কঘাোর ‘পলর  

             গ বচগলয় কতামার পালশ পালশ।  

রাস্তা কথলক কঘাোর েুলর েুলর  

             রাঙা ধুলোয় কমঘ উচেলয় আলস।  

   

            সলন্ধ্ হে, সেূণ নালম পাল ,  

            এলেম কেন কজাোচিচঘর মালি।  

ধূধূ কলর কে চিক - পালন িাই,  

ককালনাোলন জনমানব নাই,  

তুচম কেন আপন - মলন তাই  

            িয় কপলয় — িাব , ‘এলেম ককাথা!'  

আচম বেচ , ‘িয় ককালরা না মা কগা,  

             ওই কিো োয় মরা নিীর কসাাঁতা। '  

   

             কিারকাাঁ ালত মাি রলয়ল  কঢলক,  

              মািোলনলত পথ চগলয়ল  কবাঁলক।  

কগারু বা ুর কনইলকা ককালনাোলন,  

সলন্ধ্ হলতই কগল  গাাঁলয়র পালন,  

আমরা ককাথায় োচচ্ছ কক তা জালন,  
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              অন্ধ্কালর কিো োয় না িালো।  

তুচম কেন বেলে আমায় কডলক,  

              ‘চিচঘর ধালর ওই কে চকলসর আলো!'  

   

              এমন সময় ‘হাাঁলর কর কর কর কর,'  

              ওই কে কারা আসলতল  ডাক ক লে।  

তুচম িলয় পােচকলত এক ককালি  

িাকুর - কিবতা স্মরি কর  মলন,  

কবয়ারাগুলো পালশর কাাঁ াবলন  

              পােচক ক লে কাাঁপল  থলরাথলরা।  

              আচম কেন কতামায় বেচ  কডলক,  

‘আচম আচ , িয় ককন মা কর। '  

   

               হালত োচি, মাথায় িাাঁকো িুে,  

               কালন তালির কগাাঁজা জবার ফুে।  

আচম বচে, ‘িাাঁো, েবর িার!  

এক পা কাল  আচসস েচি আর—  

এই কিলয় কিখ্ আমার তলোয়ার,  

                ুকলরা কলর কিব কতালির কসলর। '  

শুলন তারা েম্ফ চিলয় উলি  

               কিাঁচিলয় উিে, ‘হাাঁলর কর কর কর কর। '  

   

               তুচম বেলে, ‘োস কন কোকা ওলর,'  

               আচম বচে, ‘কিলো না িুপ কলর। '  

 ুচ লয় কঘাো কগলেম তালির মালি,  
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ঢাে তলোয়ার িন্ িচনলয় বালজ,  

কী িয়ানক েোই হে মা কে,  

               শুলন কতামার গালয় কিলব কাাঁ া।  

কত কোক কে পাচেলয় কগে িলয়,  

               কত কোলকর মাথা পেে কা া।  

   

              এত কোলকর সলঙ্গ েোই কলর  

              িাব  কোকা কগেই বুচি মলর।  

আচম তেন রক্ত কমলে কঘলম  

বেচ  এলস, ‘েোই কগল  কথলম,'  

তুচম শুলন পােচক কথলক কনলম  

               িুলমা কেলয় চনচ্ছ আমায় ককালে—  

বে , ‘িালগয কোকা সলঙ্গ চ ে!  

                কী দুিণশাই হত তা না হলে। '  
 

               করাজ কত কী ঘল  োহা - তাহা—  

               এমন ককন সচতয হয় না, আহা।  

চিক কেন এক গল্প হত তলব,  

শুনত োরা অবাক হত সলব,  

িািা বেত, ‘ককমন কলর হলব,  

                 কোকার গালয় এত চক কজার আল । '  

পাোর কোলক সবাই বেত শুলন,  

              ‘িালগয কোকা চ ে মালয়র কাল । ' 
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বৃচষ্ট পলে  াপুর  ুপুর 

চিলনর আলো চনলব এে,  

             সচুেয কডালব - কডালব।  

আকাশ চঘলর কমঘ জুল ল   

              িাাঁলির কোলি কোলি।  

কমলঘর উপর কমঘ কলরল —  

              রলঙর উপর রঙ,  

মচন্দলরলত কাাঁসর ঘন্টা।  

              বাজে িঙ িঙ।  

ও পালরলত চবচষ্ট এে,  

              িাপসা গা পাো।  

এ পালরলত কমলঘর মাথায়  

             একলশা মাচনক জ্বাো।  

বািো হাওয়ায় মলন পলে  

             ক লেলবোর গান—  

‘চবচষ্ট পলে  াপুর  ুপুর,  

            নলিয় এে বান। '  

আকাশ জুলে কমলঘর কেো,  

            ককাথায় বা সীমানা!  

কিলশ কিলশ কেলে কবোয়,  

            ককউ কলর না মানা।  

কত নতুন ফুলের বলন  

            চবচষ্ট চিলয় োয়,  

পলে পলে নতুন কেো  
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            ককাথায় কিলব পায়।  

কমলঘর কেো কিলে কত  

            কেো পলে মলন,  

কত চিলনর নুলকািুচর  

           কত ঘলরর ককালি।  

তাচর সলঙ্গ মলন পলে  

           ক লেলবোর গান—  

‘চবচষ্ট পলে  াপুর  ুপুর,  

           নলিয় এে বান। '  

   

মলন পলে ঘরচ  আলো  

           মালয়র হাচসমুে,  

মলন পলে কমলঘর ডালক  

           গুরুগুরু বুক।  

চব ানাচ র একচ  পালশ  

           ঘুচমলয় আল  কোকা,  

মালয়র ‘পলর কিৌরাচত্ম কস  

           না োয় কেোলজাো।  

ঘলরলত দুরন্ত ক লে  

           কলর িাপািাচপ,  

বাইলরলত কমঘ কডলক ওলি—  

           সচৃষ্ট ওলি কাাঁচপ।  

মলন পলে মালয়র মুলে  

           শুলনচ লেম গান—  
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‘চবচষ্ট পলে  াপুর  ুপুর,  

            নলিয় এে বান।  

মলন পলে সলুয়ারানী  

           দুলয়ারানীর কথা,  

মলন পলে অচিমানী  

           কোবতীর বযথা।  

মলন পলে ঘলরর ককালি  

            চমচ চমচ  আলো,  

এক া চিলকর কিয়ালেলত  

             ায়া কালো কালো।  

বাইলর ককবে জলের শব্দ  

            িুপ্ িুপ্ িুপ্—  

িচসয ক লে গল্প কশালন  

            এলকবালর িুপ।  

তাচর সলঙ্গ মলন পলে  

            কমঘো চিলনর গান—  

‘চবচষ্ট পলে  াপুর  ুপুর,  

            নলিয় এে বান। '  

   

কলব চবচষ্ট পলেচ ে,  

            বান এে কস ককাথা।  

চশবিাকুলরর চবলয় হে,  

            কলবকার কস কথা।  

কসচিনও চক এম চনতলরা  
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             কমলঘর ঘ াোনা।  

কথলক কথলক বাজ চবজুচে  

            চিচচ্ছে চক হানা।  

চতন কলনয চবলয় কলর  

            কী হে তার কশলষ।  

না জাচন ককান্ নিীর ধালর,  

            না জাচন ককান্ কিলশ,  

ককান্ ক লেলর ঘুম পাোলত  

            কক গাচহে গান—  

‘চবচষ্ট পলে  াপুর  ুপুর,  

             নলিয় এে বান। ' 
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ববজ্ঞাচনক 

    কেম চন মা কগা গুরু গুরু  

             কমলঘর কপলে সাো  

    কেম চন এে আষাে মালস  

              বৃচষ্টজলের ধারা,  

    পুলব হাওয়া মাি কপচরলয়  

              কেম চন পেে আচস  

    বাাঁশ-বাগালন কসাাঁ কসাাঁ কলর  

                  বাচজলয় চিলয় বাাঁচশ—  

          অম চন কিখ্ মা, কিলয়—  

          সকে মাচ  ক লয়  

     ককাথা কথলক উিে কে ফুে  

               এত রাচশ রাচশ।  

   

     তুই কে িাচবস ওরা ককবে  

               অম চন কেন ফুে,  

     আমার মলন হয় মা, কতালির  

               কস া িাচর িুে।  

     ওরা সব ইস কুলের ক লে,  

               পুাঁচথ-পত্র কাাঁলে  

     মাচ র নীলি ওরা ওলির  

                পািশাোলত থালক।  

          ওরা পো কলর  

          দুলয়ার-বন্ধ্ ঘলর,  
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     কেেলত িাইলে গুরুমশায়  

                িাাঁে কচরলয় রালে।  

   

     কবালশে-জচষ্ট মাসলক ওরা  

                 দুপুর কবো কয়,  

     আষাে হলে আাঁধার কলর  

                 চবলকে ওলির হয়।  

     ডােপাোরা শব্দ কলর  

                 ঘনবলনর মালি,  

     কমলঘর ডালক তেন ওলির  

                 সালে িারল  বালজ।  

          অমচন  ুচ  কপলয়  

          আলস সবাই কধলয়,  

     হেলি রাঙা সবুজ সািা  

                কত রকম সালজ।  

   

     জাচনস মা কগা, ওলির কেন  

                 আকালশলতই বাচে,  

     রালত্র কেথায় তারাগুচে  

                িাাঁোয় সাচর সাচর।  

     কিচেস কন মা, বাগান ক লয়  

                বযস্ত ওরা কত!  

     বুিলত পাচরস ককন ওলির  

                তাোতাচে অত?  

            জাচনস চক কার কাল   
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            হাত বাচেলয় আল ।  

     মা চক ওলির কনইলকা িাচবস  

                আমার মালয়র মলতা? 
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বযাকুে 

            অমন কলর আচ স ককন মা কগা,  

            কোকালর কতার ককালে চনচব না কগা?  

পা  চেলয় ঘলরর ককালি  

কী কে িাচবস আপন মলন,  

            এেলনা কতার হয় চন কতা িুে বাাঁধা।  

বৃচষ্টলত োয় মাথা চিলজ,  

জানো েুলে কিচেস কী কে—  

            কাপলে কে োগলব ধুলোকািা।  

ওই কতা কগে িারল  কবলজ,  

 ুচ  হে ইসু্কলে কে—  

            িািা আসলব মলন কনইলকা চসচ ।  

কবো অম চন কগে বলয়,  

ককন আচ স অমন হলয়—  

            আজলক বুচি পাস চন বাবার চিচি।  

কপয়ািা া িুচের কথলক  

সবার চিচি কগে করলে—  

             বাবার চিচি করাজ ককন কস কিয় না?  

পেলব বলে আপচন রালে,  

োয় কস িলে িুচে - কাাঁলে,  

             কপয়ািা া িাচর দুষু্ট সযায়না।  

   

              মা কগা মা, তুই আমার কথা কশান্,   

              িাচবস কন মা, অমন সারা ক্ষি।  
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কােলক েেন হাল র বালর  

বাজার করলত োলব পালর  

               কাগজ কেম আনলত বচেস চিলক।  

কিলো িুে করব না ককালনা—  

ক ে কথলক মূধণনয ি  

               বাবার চিচি আচমই কিব চেলে।  

ককন মা, তুই হাচসস ককন।  

বাবার মলতা আচম কেন  

               অমন িালো চেেলত পাচর কনলকা,  

োইন ককল  কমা া কমা া  

বলো বলো কগা া কগা া  

                চেেব েেন তেন তুচম কিলো।  

চিচি কেো হলে পলর  

বাবার মলতা বুচদ্ধ কলর  

               িাব  কিব িুচের মলধয কফলে?  

কক্ েলনা না, আপচন চনলয়  

োব কতামায় পচেলয় চিলয়,  

              িালো চিচি কিয় না ওরা কপলে। 
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চিতলর ও বাচহলর 

কোকা থালক জগৎ-মালয়র  

     অন্তুঃপুলর—  

তাই কস কশালন কত কে গান  

     কতই সলুর।  

নানান রলঙ রাচঙলয় চিলয়  

     আকাশ পাতাে  

মা রলিল ন কোকার কেো-  

     ঘলরর িাতাে।  

চতচন হালসন, েেন তরু-  

     েতার িলে  

কোকার কাল  পাতা কনলে  

     েোপ বলে।   

সকে চনয়ম উচেলয় চিলয়  

     সেূণ শশী  

কোকার সালথ হালস, কেন  

     এক-বয়সী।  

সতযবুলো নানা রলঙর  

     মুলোশ পলর  

চশশুর সলন চশশুর মলতা  

     গল্প কলর।  

িরািলরর সকে কমণ  

     কলর কহো  

মা কে আলসন কোকার সলঙ্গ  
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     করলত কেো।  

কোকার জলনয কলরন সচৃষ্ট  

     ো ইলচ্ছ তাই—  

ককালনা চনয়ম ককালনা বাধা-  

     চবপচত্ত নাই।  

কবাবালিরও কথা বোন  

     কোকার কালন,  

অসােলকও জাচগলয় কতালেন  

     কিতন োলি।  

কোকার তলর গল্প রলি  

     বষণা শরৎ,  

কেোর গৃহ হলয় ওলি  

     চবশ্বজগৎ।  

কোকা তাচর মািোলনলত  

     কবোয় ঘুলর,  

কোকা থালক জগৎ-মালয়র  

     অন্তুঃপুলর।  

   

আমরা থাচক জগৎ-চপতার  

     চবিযােলয়—  

উলিল  ঘর পাথর-গাাঁথা  

     কিয়াে েলয়।  

  কজযাচতষশাস্ত্র-মলত িলে  

     সেূণ শশী,  
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চনয়ম থালক বাচগলয় ে'লয়  

    রশারচশ।  

এম চন িালব িাাঁচেলয় থালক  

     বৃক্ষ েতা,  

কেন তারা কবালিই নালকা  

     ককালনাই কথা।  

িাাঁপার ডালে িাাঁপা কফাল   

     এম চন িালন  

কেন তারা সাত িালয়লর  

     ককউ না জালন।  

কমলঘরা িায় এম চনতলরা  

     অলবাধ িালব,  

কেন তারা জালনই নালকা  

     ককাথায় োলব।  

িাঙা পুতুে গোয় িুাঁলয়  

     সকে কবো,  

কেন তারা ককবে শুধু  

     মাচ র কঢো।  

চিচঘ থালক নীরব হলয়  

     চিবারাত্র,  

নাগকলনযর কথা কেন  

     গল্পমাত্র।  

সেুদুুঃে এম চন বুলক  

     কিলপ রলহ,  
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কেন তারা চক ুমাত্র  

     গল্প নলহ।  

কেমন আল  কতম চন থালক  

     কে োহা তাই—  

আর কে চক ু হলব এমন  

     ক্ষমতা নাই।  

চবশ্বগুরু-মশায় থালকন  

     কচিন হলয়,  

আমরা থাচক জগৎ-চপতার  

     চবিযােলয়। 
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মা-েক্ষ্মী 

কার পালন মা, কিলয় আ   

      কমচে দুচ  করুি আাঁচে।  

কক চ াঁলেল  ফুলের পাতা,  

      কক ধলরল  বলনর পাচে।  

কক কালর কী বলেল  কগা,  

      কার োলি কবলজল  বযথা—  

করুিায় কে িলর এে  

      দুোচন কতার আাঁচের পাতা।   

কেেলত কেেলত মালয়র আমার  

      আর বুচি হে না কেো।  

ফুলের গুচ্ছ ককালে প'লে—  

      ককন মা এ কহোলফো।  

   

অলনক দুুঃে আল  কহথায়,  

      এ জগৎ কে দুুঃলে িরা—  

কতামার দুচ  আাঁচের সধুায়  

      জুচেলয় কগে চনচেে ধরা।  

েক্ষ্মী আমায় বল্ কিচে মা,  

      েুচকলয় চ চে ককান্ সাগলর।  

সহসা আজ কাহার পুলিয  

       উিয় হচে কমালির ঘলর।  

সলঙ্গ কলর চনলয় এচে  

      হৃিয়-িরা কিলহর সধুা,  
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হৃিয় কঢলে চমচ লয় োচব  

      এ জগলতর কেলমর ক্ষুধা।  

   

থালমা, থালমা, ওর কাল লত  

      ককালয়া না ককউ কলিার কথা,  

করুি আাঁচের বাোই চনলয়  

      ককউ কালর চিলয়া না বযথা।  

সইলত েচি না পালর ও,  

      ককাঁলি েচি িলে োয়—  

এ-ধরিীর পাষাি-োলি  

      ফুলের মলতা িলর োয়।  

ও কে আমার চশচশরকিা,  

      ও কে আমার সাাঁলির তারা—  

কলব এে কলব োলব  

      এই িয়লত হই কর সারা। 
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মাচি 

আমার কেলত ইলচ্ছ কলর  

     নিীচ র ওই পালর—  

     কেথায় ধালর ধালর  

বাাঁলশর কোাঁ ায় চডচঙ কনৌলকা  

     বাাঁধা সালর সালর।  

কৃষালিরা পার হলয় োয়  

     োঙে কাাঁলধ কফলে;  

     জাে ক লন কনয় কজলে,  

কগারু মচহষ সাাঁৎলর চনলয়  

     োয় রাোলের ক লে।  

সলন্ধ্ হলে কেোন কথলক  

     সবাই কফলর ঘলর  

     শুধু রাতদুপলর  

কশয়ােগুলো কডলক ওলি  

     িাউডাঙা ার ‘পলর।  

     মা, েচি হও রাচজ,  

বলো হলে আচম হব  

     কেয়াঘাল র মাচি।  

   

শুলনচ  ওর চিতর চিলক  

     আল  জোর মলতা।  

     বষণা হলে গত  

িাাঁলক িাাঁলক আলস কসথায়  
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     িোিেী েত।  

তাচর ধালর ঘন হলয়  

     জলন্মল  সব শর;  

     মাচনক - কজালের ঘর,  

কািালোাঁিা পালয়র চিহ্ন  

     আাঁলক পাাঁলকর ‘ পর।   

সন্ধ্যা হলে কত চিন মা,  

     িাাঁচেলয়  ালির ককালি  

     কিলেচ  একমলন—  

িাাঁলির আলো েুচ লয় পলে  

     সািা কালশর বলন।  

     মা, েচি হও রাচজ,  

বলো হলে আচম হব  

     কেয়াঘাল র মাচি।  

   

এ - পার ও - পার দুই পালরলতই  

     োব কনৌলকা কবলয়।  

     েত ক লেলমলয়  

িালনর ঘাল  কথলক আমায়  

     কিেলব কিলয় কিলয়।  

সেূণ েেন উিলব মাথায়  

     অলনক কবো হলে—  

     আসব তেন িলে  

‘বলো চেলি কপলয়ল  কগা—  
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     কেলত িাও মা' বলে।  

আবার আচম আসব চফলর  

     আাঁধার হলে সাাঁলি  

     কতামার ঘলরর মালি।  

বাবার মলতা োব না মা,  

     চবলিলশ ককান্ কালজ।  

     মা, েচি হও রাচজ,  

বলো হলে আচম হব  

     কেয়াঘাল র মাচি। 
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মাতৃবৎসে 

কমলঘর মলধয মা কগা, োরা থালক  

তারা আমায় ডালক, আমায় ডালক।  

বলে, ‘আমরা ককবে কচর কেো,  

সকাে কথলক দুপুর সলন্ধ্লবো।  

কসানার কেো কেচে আমরা কিালর,  

রুলপার কেো কেচে িাাঁিলক-ধলর। '  

আচম বচে, ‘োব ককমন কলর। '  

       তারা বলে, ‘এলসা মালির কশলষ।  

কসইোলনলত িাাঁোলব হাত তুলে,  

         আমরা কতামায় কনব কমলঘর কিলশ। '  

আচম বচে, ‘মা কে আমার ঘলর  

বলস আল  কিলয় আমার তলর,  

তালর ক লে থাকব ককমন কলর। '  

         শুলন তারা কহলস োয় মা, কিলস।  

    তার কিলয় মা আচম হব কমঘ;  

         তুচম কেন হলব আমার িাাঁি—  

    দু হাত চিলয় কফেব কতামায় কঢলক,  

         আকাশ হলব এই আমালির  াি।  

   

    কঢউলয়র মলধয মা কগা োরা থালক,  

    তারা আমায় ডালক, আমায় ডালক।  

    বলে, ‘আমরা ককবে কচর গান  

    সকাে কথলক সকে চিনমান। '  
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তারা বলে, ‘ককান্ কিলশ কে িাই,  

আমরা িচে চিকানা তার নাই। '  

আচম বচে, ‘ককমন কলর োই। '  

         তারা বলে, ‘এলসা ঘাল র কশলষ।  

কসইোলনলত িাাঁোলব কিাে বুলজ,  

         আমরা কতামায় কনব কঢউলয়র কিলশ। '  

আচম বচে, ‘মা কে কিলয় থালক,  

সলন্ধ্ হলে নাম ধলর কমার ডালক,  

ককমন কলর ক লে থাকব তালক। '  

          শুলন তারা কহলস োয় মা, কিলস।  

    তার কিলয় মা, আচম হব কঢউ,  

         তুচম হলব অলনক িূলরর কিশ।  

    েুচ লয় আচম পেব কতামার ককালে,  

         ককউ আমালির পালব না উলেশ। 
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মাস্টারবাব ু

আচম আজ কানাই মাস্টার,  

     কপালো কমার কবোে ানাচ ।  

আচম ওলক মাচর কন মা, কবত,  

     চমচ চমচ  বচস চনলয় কাচি।  

করাজ করাজ কিচর কলর আলস,  

     পোলত কিয় না ও কতা মন,  

ডান পা তুচেলয় কতালে হাই  

     েত আচম বচে ‘কশান্ কশান্' ।   

চিনরাত কেো কেো কেো,  

     কেোয় পোয় িাচর কহো।  

আচম বচে ‘ ি   জ ি ঞ' ,   

     ও ককবে বলে ‘চমলয়াাঁ চমলয়াাঁ'।  

   

েথম   িালগর পাতা েুলে  

       আচম ওলর কবািাই মা, কত—  

িুচর কলর োস কন কেলনা,  

       িালো কহাস কগাপালের মলতা।  

েত বচে সব হয় চমল ,  

       কথা েচি একচ ও কশালন—  

মা  েচি কিলেল  ককাথাও  

       চক ুই থালক না আর মলন।  

িোই পাচের কিো কপলে  

        ুল  োয় সব পো কফলে।  
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েত বচে ‘ ি   জ ি ঞ' ,   

       দুষু্টচম কলর বলে ‘চমলয়াাঁ'।  

   

আচম ওলর বচে বার বার,  

       ‘পোর সময় তুচম কপালো—  

তার পলর  ুচ  হলয় কগলে  

       কেোর সময় কেো ককালরা। '  

িালোমানুলষর মলতা থালক,  

       আলে আলে িায় মুেপালন,  

এম চন কস িান কলর কেন  

       ো বচে বুলিল  তার মালন।  

এক ু সলুোগ কবালি কেই  

       ককাথা োয় আর কিো কনই।  

আচম বচে ‘ ি   জ ি ঞ' ,   

       ও ককবে বলে ‘চমলয়াাঁ চমলয়াাঁ'। 
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রাজার বাচে 

আমার রাজার বাচে ককাথায় ককউ জালন না কস কতা; 

কস বাচে চক থাকত েচি কোলক জানলত কপত। 

রুলপা চিলয় কিয়াে গাাঁথা, কসানা চিলয়  াত, 

থালক থালক চসাঁচে ওলি সািা হাচতর িাাঁত। 

সাত মহো ককািায় কসথা থালকন সলুয়ারানী, 

সাত রাজার ধন মাচনক – গাাঁথা গোর মাোোচন। 

আমার রাজার বাচে ককাথায় কশান্ মা, কালন কালন— 

 ালির পালশ তেুচস গাল র  ব আল  কসইোলন। 

 

রাজকনযা ঘুলমায় ককাথা সাত সাগলরর পালর, 

আচম  াো আর ককহ কতা পায় না েুাঁলজ তালর। 

দু হালত তার কাাঁকন দুচ , দুই কালন দুই দুে, 

োল র কথলক মাচ র ‘পলর েুচ লয় পলে িুে। 

ঘুম কিলঙ তার োলব েেন কসানার কাচি  ুাঁলয় 

হাচসলত তার মাচনকগুচে পেলব ি’কর িুাঁলয়। 

রাজকনযা ঘুলমায় ককাথা কশান্ মা, কালন কালন— 

 ালির পালশ তেুচস গাল র  ব আল  কেইোলন। 

 

কতামরা েেন ঘাল  িে িালনর কবো হলে 

আচম তেন িুচপ িুচপ োই কস  ালি িলে। 

পাাঁচিে কবলয়  ায়াোচন পলে মা, কেই ককালি 

কসইোলনলত পা  চেলয় বচস আপন মলন। 

সলঙ্গ শুধ ুচনলয় আচস চমচন কবোে ালক, 

কসও জালন নাচপত িায়া ককান্ োলনলত থালক। 
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জাচনস নাচপতপাো ককাথায়? কশান্ মা কালন কালন— 

 ালির পালশ তেুচস গাল র  ব আল  কেইোলন। 
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েুলকািুচর 

আচম েচি দুষু্টচম কলর  

       িাাঁপার গাল  িাাঁপা হলয় ফুচ ,  

কিালরর কবো মা কগা, ডালের ‘পলর  

       কচি পাতায় কচর েুল াপুচ ,  

তলব তুচম আমার কাল  হালরা,  

তেন চক মা চিনলত আমায় পালরা।  

     তুচম ডাক, ‘কোকা ককাথায় ওলর। '  

       আচম শুধু হাচস িুপচ  কলর।  

   

েেন তুচম থাকলব কে কাজ চনলয়  

       সবই আচম কিেব নয়ন কমলে।  

িানচ  কলর িাাঁপার তো চিলয়  

       আসলব তুচম চপলিলত িুে কফলে;  

এোন চিলয় পুলজার ঘলর োলব,  

িূলরর কথলক ফুলের গন্ধ্ পালব—  

     তেন তুচম বুিলত পারলব না কস  

       কতামার কোকার গালয়র গন্ধ্ আলস।  

   

দুপুর কবো মহািারত-হালত  

       বসলব তুচম সবার োওয়া হলে,  

গাল র  ায়া ঘলরর জানাোলত  

       পেলব এলস কতামার চপলি ককালে,  

আচম আমার ক াট্ট  ায়াোচন  
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কিাোব কতার বইলয়র ‘পলর আচন—  

     তেন তুচম বুিলত পারলব না কস  

       কতামার কিালে কোকার  ায়া িালস।  

   

সলন্ধ্লবোয় েিীপোচন কজ্বলে  

       েেন তুচম োলব কগায়ােঘলর  

তেন আচম ফুলের কেো কেলে  

           ুপ্ কলর মা , পেব িুাঁলয় িলর।  

আবার আচম কতামার কোকা হব,  

‘গল্প বলো' কতামায় চগলয় কব।  

       তুচম বেলব, ‘দুষু্ট, চ চে ককাথা। '  

          আচম বেব, ‘ বেব না কস কথা। ' 
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শীত 

পাচে বলে ‘আচম িচেোম',  

          ফুে বলে ‘আচম ফুচ ব না',  

মেয় কচহয়া কগে শুধু  

          ‘বলন বলন আচম  ুচ ব না'।  

চকশেয় মাথাচ  না তুলে  

          মচরয়া পচেয়া কগে িচর,  

সায়াহ্ন ধুমেঘন বাস  

           াচন চিে মুলের উপচর।  

পাচে ককন কগে কগা িচেয়া,  

          ককন ফুে ককন কস ফুল  না।  

িপে মেয় সমীরি  

          বলন বলন ককন কস  ুল  না।  

শীলতর হৃিয় কগল  িলে,  

          অসাে হলয়ল  তার মন,  

চত্রবচেবচেত তার িাে  

          কলিার জ্ঞালনর চনলকতন।  

কজযাৎিার কেৌবন-িরা রূপ,  

          ফুলের কেৌবন পচরমে,  

মেলয়র বােযলেো েত,  

          পল্ললবর বােয - ককাোহে—  

সকচে কস মলন কলর পাপ,  

         মলন কলর েকৃচতর ভ্রম,  

 চবর মতন বলস থাকা  
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         কসই জালন জ্ঞানীর ধরম।  

তাই পাচে বলে ‘িচেোম',  

         ফুে বলে ‘আচম ফুচ ব না'।  

মেয় কচহয়া কগে শুধু  

         ‘বলন বলন আচম  ুচ ব না'।  

আশা বলে ‘বসন্ত আচসলব',  

         ফুে বলে ‘আচমও আচসব',  

পাচে বলে ‘আচমও গাচহব',  

         িাাঁি বলে ‘আচমও হাচসব'।  

   

বসলন্তর নবীন হৃিয়  

         নূতন উলিল  আাঁচে কমলে—  

োহা কিলে তাই কিলে হালস,  

         োহা পায় তাই চনলয় কেলে।  

মলন তার শত আশা জালগ,  

         কী কে িায় আপচন না বুলি—  

োি তার িশ চিলক ধায়  

         োলির মানুষ েুাঁলজ েুাঁলজ।  

ফুে ফুল , তালরা মুে ফুল —  

         পাচে গায়, কসও গান গায়—  

বাতাস বুলকর কাল  এলে  

         গো ধ'লর দুজলন কেোয়।  

তাই শুচন ‘বসন্ত আচসলব'  

         ফুে বলে ‘আচমও আচসব' ,  
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পাচে বলে ‘আচমও গাচহব',  

         িাাঁি বলে ‘আচমও হাচসব'।  

শীত, তুচম কহথা ককন এলে।  

            উত্তলর কতামার কিশ আল —  

পাচে কসথা নাচহ গালহ গান,  

            ফুে কসথা নাচহ ফুল  গাল ।  

সকচে তুষারমরুময়,  

            সকচেআাঁধার জনহীন—  

কসথায় এলকো বচস বচস  

            জ্ঞানী কগা, কা ালয়া তব চিন। 
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শীলতর চবিায় 

বসন্ত বােক মুে-িরা হাচসচ ,  

    বাতাস ব'লয় ওলে িুে—  

শীত িলে োয়, মালর তার গায়  

    কমা া কমা া কগা া ফুে।  

আাঁিে িলর কগল  শত ফুলের কমো,  

কগাোপ  ুাঁলে মালর  গর িাাঁপা কবো—  

শীত বলে, ‘িাই, এ ককমন কেো,  

    োবার কবো হে, আচস। '  

বসন্ত হাচসলয় বসন ধ'লর  ালন,  

পাগে কলর কিয় কুহু কুহু গালন,  

ফুলের গন্ধ্ চনলয় োলির ‘পলর হালন—  

    হাচসর ‘পলর হালন হাচস।  

ওলে ফুলের করিু, ফুলের পচরমে,  

ফুলের পাপচে উলে কলর কে চবকে—  

কুসুচমত শাো, বনপথ ঢাকা,  

    ফুলের ‘পলর পলে ফুে।  

িচক্ষলন বাতালস ওলে শীলতর কবশ,  

উলে উলে পলে শীলতর শুভ্র ককশ;  

ককান্ পলথ োলব না পায় উলেশ,  

        হলয় োয় চিক িুে।  

  বসন্ত বােক কহলসই কুচ কুচ ,  

   েমে কলর রাঙা িরি দুচ ,  

  গান কগলয় চপল  ধায়  ুচ  ুচ —  
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        বলন েুল াপুচ  োয়।  

  নিী তাচে কিয় শত হাত তুচে,  

  বোবচে কলর ডােপাোগুচে,  

  েতায় েতায় কহলস ককাোকুচে—  

        অঙ্গুচে তুচে িায়।  

  রঙ্গ কিলে হালস মচল্লকা মােতী,  

  আলশপালশ হালস কতই জাতী েূথী,   

  মুলে বসন চিলয় হালস েজ্জাবতী—  

        বনফুেবধূগুচে।  

  কত পাচে ডালক কত পাচে গায়,  

  চকচিচমচিচকচি কত উলে োয়,  

  এ পালশ ও পালশ মাথাচ  কহোয়—  

        নালি পুচ্ছোচন তুচে।  

  শীত িলে োয়, চফলর চফলর িায়,  

  মলন মলন িালব ‘এ ককমন চবিায়'—  

  হাচসর জ্বাোয় কাাঁচিলয় পাোয়,  

        ফুেঘায় হার মালন।  

  শুকলনা পাতা তার সলঙ্গ উলে োয়,  

  উত্তলর বাতাস কলর হায়-হায়—  

  আপািমস্তক কঢলক কুয়াশায়  

        শীত কগে ককান্ োলন। 
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সমবযথী 

েচি       কোকা না হলয়  

আচম     হলতম কুকুর- ানা—  

তলব     পাল  কতামার পালত  

আচম     মুে চিলত োই িালত  

তুচম     করলত আমায় মানা?  

          সচতয কলর বল্  

আমায়   কচরস কন মা,  ে—  

          বেলত আমায় ‘িূর িূর িূর।  

          ককাথা কথলক এে এই কুকুর'?  

          ো মা, তলব ো মা,  

আমায়   ককালের কথলক নামা।  

আচম    োব না কতার হালত,  

আচম    োব না কতার পালত।  

েচি      কোকা না হলয়  

আচম     হলতম কতামার চ লয়,  

তলব     পাল  োই মা, উলে  

আমায়   রােলত চশকে চিলয়?  

           সচতয কলর বল্  

আমায়   কচরস কন মা,  ে—  

          বেলত আমায় ‘হতিাগা পাচে  

          চশকে ককল  চিলত িায় কর ফাাঁচক'?  

          তলব নাচমলয় কি মা,  

আমায়   িালোবাচসস কন মা।  
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আচম     রব না কতার ককালে,  

আচম     বলনই োব িলে। 
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সমালোিক 

বাবা নাচক বই কেলে সব চনলজ।  

চক ুই কবািা োয় না কেলেন কী কে।  

কসচিন পলে কশানাচচ্ছলেন কতালর,  

বুলিচ চে?— বল্ মা সচতয কলর।  

     এমন কেোয় তলব  

     বল্ কিচে কী হলব।  

কতার মুলে মা, কেমন কথা শুচন,  

কতমন ককন কেলেন নালকা উচন।  

িাকুরমা চক বাবালক কক্ েলনা  

রাজার কথা কশানায় চনলকা ককালনা।  

     কস - সব কথাগুচে  

     কগল ন বুচি িুচে?  

   

িান করলত কবো হে কিলে  

তুচম ককবে োও মা, কডলক কডলক—  

োবার চনলয় তুচম বলসই থালকা,  

কস কথা তাাঁর মলনই থালক নালকা।  

     কলরন সারা কবো  

     কেো - কেো কেো।  

বাবার ঘলর আচম কেেলত কগলে  

তুচম আমায় বে, ‘দুষু্ট ক লে!'  

বক আমায় কগাে করলে পলর—  

‘কিেচ স কন চেেল  বাবা ঘলর!'  
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     বল্ কতা, সচতয বল্,   

     চেলে কী হয় ফে।  

   

আচম েেন বাবার োতা ক লন  

চেচে বলস কিায়াত কেম এলন—  

ক ে গ ঘ ঙ হ ে ব র,   

আমার কবো ককন মা, রাগ কর।  

     বাবা েেন কেলে  

     কথা কও না কিলে।  

বলো বলো রুে - কা া কাগজ  

নষ্ট বাবা কলরন না চক করাজ।  

আচম েচি কনৌলকা করলত িাই  

অম চন বে, নষ্ট করলত নাই।  

     সািা কাগজ কালো  

     করলে বুচি িালো? 
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সাত িাই িম্পা 

সাতচ  িাাঁপা সাতচ  গাল ,  

           সাতচ  িাাঁপা িাই—  

রাঙা - বসন পারুেচিচি,  

           তুেনা তার নাই।  

সাতচ  কসানা িাাঁপার মলধয  

           সাতচ  কসানা মুে,  

পারুেচিচির কচি মুেচ   

           করলতল   ুক্  ুক্।   

ঘুমচ  িালঙ পাচের ডালক,  

           রাতচ  কে কপাহালো—  

কিালরর কবো িাাঁপায় পলে  

           িাাঁপার মলতা আলো।  

চশচশর চিলয় মুেচ  কমলজ  

           মুেোচন কবর কলর  

কী কিেল  সাত িালয়লত  

           সারা সকাে ধ'লর।  

কিেল  কিলয় ফুলের বলন  

           কগাোপ কফাল  - কফাল ,  

পাতায় পাতায় করাি পলেল ,  

            চিক্ চিচকলয় ওলি।  

কিাো চিলয় বাতাস পাোয়  

           দুষু্ট ক লের মলতা,  

েতায় পাতায় কহোলিাো  
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           ককাোকুচে কত।  

গা চ  কাাঁলপ নিীর ধালর  

            ায়াচ  কাাঁলপ জলে—  

ফুেগুচে সব ককাঁলি পলে  

           চশউচে গাল র তলে।  

ফুলের কথলক মুে বাচেলয়  

           কিেলতল  িাই কবান—  

দুচেিী এক মালয়র তলর  

           আকুে হে মন।  

সারা া চিন ককাঁলপ ককাঁলপ  

           পাতার িুরুিুরু,  

মলনর সলুে বলনর কেন  

           বুলকর দুরুদুরু।  

ককবে শুচন কুেুকুেু  

           এচক কঢউলয়র কেো।  

বলনর মলধয ডালক ঘুঘু  

           সারা দুপুরলবো।  

কমৌমাচ  কস গুনগুচনলয়  

           েুাঁলজ কবোয় কালক,  

ঘালসর মলধয চিাঁ চিাঁ কলর  

           চিাঁচিাঁ কপাকা ডালক।  

ফুলের পাতায় মাথা করলে  

           শুনলতল  িাই কবান—  

মালয়র কথা মলন পলে,  
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           আকুে কলর মন।  

কমলঘর পালন কিলয় কিলে—  

           কমঘ িলেল  কিলস,  

রাজহাাঁলসরা উলে উলে  

            িলেল  ককান্ কিলশ।  

েজাপচতর বাচে ককাথায়  

           জালন না কতা ককউ,  

সমস্ত চিন ককাথায় িলে  

           েক্ষ হাজার কঢউ।  

দুপুর কবো কথলক কথলক  

           উিাস হে বায়,  

শুকলনা পাতা ে'লস প'লে  

           ককাথায় উলে োয়!  

ফুলের মালি দুই গালে হাত  

           কিেলতল  িাই কবান—  

মালয়র কথা পেল  মলন,  

           কাাঁিল  পরান মন।  

সলন্ধ্ হলে কজানাই জ্বলে  

           পাতায় পাতায়,  

অশথ গাল  দুচ  তারা  

           গাল র মাথায়।  

বাতাস বওয়া বন্ধ্ হে,  

           স্তে পাচের ডাক,  

কথলক কথলক করল  কা - কা  
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           দুল া - এক া কাক।  

পচিলমলত চিচকচমচক,  

           পুলব আাঁধার কলর—  

সাতচ  িালয় গুচ সচু   

           িাাঁপা ফুলের ঘলর।  

‘গল্প বলো পারুেচিচি'  

           সাতচ  িাাঁপা ডালক,  

পারুেচিচির গল্প শুলন  

           মলন পলে মালক।  

েহর বালজ, রাত হলয়ল ,  

            িাাঁ িাাঁ কলর বন—  

ফুলের মালি ঘুচমলয় প'ে  

             আ চ  িাই কবান।  

সাতচ  তারা কিলয় আল   

            সাতচ  িাাঁপার বালগ,  

িাাঁলির আলো সাতচ  িালয়র  

            মুলের পলর োলগ।  

ফুলের গন্ধ্ চঘলর আল   

            সাতচ  িালয়র তনু—  

ককামন শেযা কক কপলতল   

            সাতচ  ফুলের করিু।  

ফুলের মলধয সাত িালয়লত  

             স্বপ্ন কিলে মালক—  

সকাে কবো ‘জালগা জালগা'  
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            পারুেচিচি ডালক। 

  



কড়ি ও ককামল 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
4

3
 

সূড়িপত্র  

হাচসরাচশ 

নাম করলেচ  বাব্ োরানী,  

            একরচত্ত কমলয়।  

হাচসেুচশ িাাঁলির আলো  

             মুেচ  আল  ক লয়।  

ফুট ফুল  তার িাাঁত কোচন,  

            পুট পুল  তার কিাাঁ ।  

মুলের মলধয কথাগুচে সব  

            উলো পালো ।  

কচি কচি হাত দুোচন,  

            কচি কচি মুচি,  

মুে কনলে ককউ কথা ক'লে  

            কহলসই কুচ -কুচ ।  

তাই তাই তাই তাচে চিলয়  

            দুলে দুলে নলে,  

িুেগুচে সব কালো কালো  

            মুলে এলস পলে।  

‘িচে িচে পা পা'  

             চে  চে োয়,  

গরচবনী কহলস কহলস  

            আলে আলে িায়।  

হাতচ  তুলে িুচে দুগাচ   

            কিোয় োলক তালক,  

হাচসর সলঙ্গ কনলি কনলি  
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           কনােক কিালে নালক।  

রাঙা দুচ  কিাাঁল র কাল   

           মুলক্তা আল  ফ'লে,  

মালয়র িুলমাোচন-লেন  

           মুলক্তা হলয় কিালে।  

আকালশলত িাাঁি কিলেল ,  

           দু হাত তুলে িায়,  

মালয়র ককালে দুলে দুলে  

           ডালক ‘ আয় আয়' ।   

িাাঁলির আাঁচে জুচেলয় কগে  

           তার মুলেলত কিলয়,  

িাাঁি িালব ককালেলক এে  

            িাাঁলির মলতা কমলয়।  

কচি োলির হাচসোচন  

           িাাঁলির পালন ক াল ,  

িাাঁলির মুলের হাচস আলরা  

           কবচশ ফুলি ওলি।  

এমন সালধর ডাক শুলন িাাঁি  

           ককমন কলর আল —  

তারাগুচে কফলে বুচি  

           কনলম আসলব কাল !  

সধুামুলের হাচসোচন  

           িুচর কলর চনলয়  

রাতারাচত পাচেলয় োলব  
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           কমলঘর আোে চিলয়।  

আমরা তালর রােব ধলর  

           রানীর পালশলত।  

হাচসরাচশ বাাঁধা রলব  

           হাচসরাচশলত। 
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িূচমকা (চশশু) 

           জগৎ - পারাবালরর তীলর  

                ক লেরা কলর কমো ।  

           অন্তহীন গগনতে  

           মাথার ‘পলর অিঞ্চে ,  

           কফচনে ওই সনুীে জে  

                 নাচিল  সারা কবো ।  

          উচিল  তল  কী ককাোহে —  

                 ক লেরা কলর কমো ।  

   

           বােুকা চিলয় বাাঁচধল  ঘর ,  

                  চিনুক চনলয় কেো ।  

           চবপুে নীে সচেে -' পচর  

           িাসায় তারা কেোর তরী  

           আপন হালত কহোয় গচে  

                  পাতায় - গাাঁথা কিো ।  

            জগৎ - পারাবালরর তীলর  

                   ক লেরা কলর কেো ।   

   

           জালন না তারা সাাঁতার কিওয়া ,  

                   জালন না জাে কফো ।  

              ডুবাচর ডুলব মুকুতা কিলয় ,  

               বচিক ধায় তরিী কবলয় ,  

            ক লেরা নুচে কুোলয় কপলয়  
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                      সাজায় বচস কঢো ।  

               রতন ধন কোাঁলজ না তারা ,  

                   জালন না জাে কফো ।  

   

             কফচনলয় উলি সাগর হালস ,  

                     হালস সাগর - কবো ।  

                িীষি কঢউ চশশুর কালন  

                রচিল  গাথা তরে তালন ,  

                কিােনা ধচর কেমন গালন  

                          জননী কিয় কিো ।  

              সাগর কেলে চশশুর সালথ ,  

                     হালস সাগর - কবো ।  

   

                 জগৎ - পারাবালরর তীলর  

                     ক লেরা কলর কমো ।  

                   িঞ্ঝা চফলর গগনতলে ,  

                  তরিী ডুলব সিুূর জলে ,  

                  মরি - িূত উচেয়া িলে ,  

                       ক লেরা কলর কেো ।  

                  জগৎ - পারাবালরর তীলর  

                           চশশুর মহালমো । 

 


