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আ চি, আ চি চি, চি চি চি 

  

আ চি, আ চি চি, চি চি চি 

চিঙু্গল পুকুরেে িোাঁসগুরলো চক? 

দুধ সোদো দই সোদো চিচি আে চৈ  

চিঙু্গল পুকুরেে িোাঁসগুরলো চক? 

পুকুরেে ধোরে এক বোচি চিল সই 

চিিৈোিো গ োরু আে সোিৈোিো মই 

আ চি, আ চি চি, চি চি চি 

পুকুরেে ধোরে গসই বোচিৈোিো চক? 

বোচি ভেো গিরল গমরে চি চি চি  

 োিগুরলো িুাঁরে আরি গিৌরকোে িই 

আ চি আ চি চি, চি চি চি 

িোেচদক শুিশোি জরল ভোরস বই 

আ চি, আ চি চি, চি চি চি 

বোি এল সব গ ল চৈ চৈ চৈ! 
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আজব ি ে  

  

িলচদেো চক সরেশ, িো 

িিুি গকোরিো চমচি? 

িলচদেো চক িলুদ শোচি 

চকিংবো গকোরিো েোন্নো! 

গস-সব চকিু িে িে গে বোপু 

এ গে আে-এক সৃচি 

জোিোজ গেেো আজব ি ে 

অরঙ্গ িুিী-পোন্নো। 
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কোেদোটো চশরৈ গিরব? 

  

এক লোরে গবোম্বোই পোাঁি লোরে লন্ডি 

টোকোকচি গিই চকিু পরকটটো ঢিঢি। 

চবমোরি ও জোিোরজরি েোে এি কোিোেো? 

আচম ভোই িরল েোই চিি লোরে সোিোেো। 

িোচম্বেো জোচম্বেো িোইরেোচব করঙ্গো  

গদি লোে লোর  গমোরট গিরি গেরি বঙ্গ। 

গেচদরকই গেরি িোই িোই গকোরিো শঙ্কো  

েচদ িোে পোসরপোটট, চদই লবডঙ্কো। 

জোপোি বো আরমচেকো, িীিরদশ, েোচশেো  

েরব ৈুচশ েোওেো েোে অিোেোরস িোচসেো। 

এ এমি চকিু িে, কি গ চি চিমোলে 

েুরে-চেরে িরল আচস স্ব ট বো েমোলে। 

গকোরিো চদরক বোধো গিই, পোিোি বো জঙ্গল 

িোাঁদ-েোাঁদ গেোেো আরি, এমিকী মঙ্গল। 

আেও বোে বোে েোব, চদইচিরকো ক্ষোন্ত 

গভরবো িোরকো, মরি-মরি, েোই জলজযোন্ত। 

কোেদোটো চশরৈ গিরব? করেো গদচৈ অিুমোি 

গিোমোরকও িরি িরব মোরে-মোরে িিুমোি! 
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ৈোদযোৈোদয 

  

গিোমোে আমোে চৈরদ গপরল 

ৈোই গপেোেো কলো, 

ওস্তোদচজ গসই সমরে 

সোধরি বরসি  লো! 

শোচন্তপুরেে জোমোইবোবু 

মোিুষ অচি শোন্ত, 

ৈোবোে গদৈরলই বরলি, ওরে, 

আেিোৈোিো আি গিো! 

  

আরিি মস্ত সওদো ে 

চিম্মিচসিং ৈোন্নো, 

চিরে-মুরতো গুাঁরিো িোিো 

আে চকিুই ৈোি িো! 

পোরশে ফ্ল্যোরটে গিোট্ট গমরে 

বোেিোে গিই অন্ত, 

টুৈরপস্ট গস ৈোরবই ৈোরব, 

পোরেরস মোরজ দন্ত! 

  

চমচি কৈোে চিাঁরি গভজোি 

েোমমরিোিে পোত্র 

িোরেে মরধয চিচি চদরলই 

জ্বরল িোাঁিোে  োত্র! 

 রজিবোবু মযোচজক গদৈোি 
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জযোন্ত আগুি ৈোওেো, 

পদয েোাঁেো গলরৈি, িোাঁরদে 

ৈোদয দচৈি িোওেো! 

  

এে গিরে ভোই িুচম আচম 

আচি গদদোে মজোে, 

মরিে সুরৈ চৈরদ গমটোই 

মণ্ডো-চমঠোই- জোে! 
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গৈলোচ্ছরল গৈলো গিো িে 

  

গৈলোচ্ছরল গৈলো গিো িে 

মেণ বোাঁিি েুদ্ধ 

বোঙোল-েচট দোাঁি কপোচট 

ধূম্ররলোিি কু্রদ্ধ! 

  

ভোরলোে ভোরলোে জোদুমচণ 

গ োল পোঠোও বলরক 

িোি েুেেুে িোড ু গদব 

আস্ত গ োটো দলরক! 

  

েি ইরচ্ছ িোি পো ভোরঙো 

চিরজে িে অরিযে 

গবোকো িরলই গজোকোে শুিরব 

িোজোে পাঁচিশ চসরিযে। 

  

বরক েচদ িযোপ্টো করেো  

গ োলরক করেো লম্বো 

িৈি গিোমোে চক গে িরব 

জোরিি জ দম্বো। 

  

বোঙোল-েচট দোাঁি কপোচট 

ধূম্ররলোিি কু্রদ্ধ 

গৈলোচ্ছরল গৈলো গিো িে 

মেণ বোাঁিি েুদ্ধ! 
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গৈলোে িোম 

  

গৈলোে িোম ধুনু্ধমোে 

চিেম এই েকম 

বোইশ গজোেোরি বল গিোটোরব 

েিক্ষণ িো দম 

েুরেোে এবিং দশটক িে 

দশচট িোজোে েম। 

দম েুরেোরলই অিয গৈলো 

গসোডোে গবোিল ইরটে গঢলো  

গ োরলে কোরি  ন্ডর োল 

িে িে বম্ বম্। 

গৈলো েুরুরল বোচি চেেরব 

দু’-চিি জি কম। 
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গৈোকোে ভোবিো 

  

িদী েচদ িরি িোে দুরেে আকোশ 

িরব চক বৃচি িরব গ োটো বোরেো মোস? 

গৈোকো বরল, বরলো িো মো, এ চক িে িো চক? 

মো বরলি, ৈোম্ বোপু, গঢে কোজ বোচক। 

েো এৈি গৈলো কে, আাঁিলটো িোি 

গেোদ্দুরে চদরি িরব আরমে আিোে। 

  

গৈোকো গভরব গভরব মরে পোে িো গিো মোরি  

কি গে অভোব আরি গকউ িো চক জোরি? 

মোৈোে গপিরি েচদ িে দুরটো গিোৈ  

িোপো পরি মেরি চক গেোজ এি গলোক? 

মরি মরি গৈরল েচদ গেি গপট ভরে 

িোিরল চক অিোিোরে এি গলোক মরে? 

এ েকম আরেো কি আরি গে অভোব 

কৈরিো চক চমটরব িো, গক গদরব জবোব? 

ভ বোিই জোরি িো গিো িুচম আচম িোে 

িোে গিরে ৈোওেো েোক আরমে আিোে। 
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েরুমে িিো 

  

চডিংডো চডডোিং চডিং ডোিং 

পুপলু েোরব কোচশটে োিং 

কু চেক চেক গিোট্ট  োচি 

সোরিব গমরমে মোমোে বোচি 

  

চডিংডো চডডোিং চডিং চডিং 

পুপলু েোরব দোচজটচলিং 

শীরি হু হু  ো চিম চিম 

পোিোি িুরিোে আইসচক্রম 

  

চডিংডো চডডোিং চডিং ডিং 

পুপলু েোরব কোচলম্পিং 

টোট্টু গেোিো িোলোও গজোরে 

পক্ষীেোজ িোওেোে ওরি 

  

চডিংডো চডডোিং চডিং ডুিং 

পুপলু এবোে েোরব েুম 

েুম পোিোরি েোরব েুম 

েুম পোিোরি েোরব েুম… 
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িিুী-পোন্নো 

  

অরিক শুরিচি গিোমোরদে িোচক কোন্নো  

ৈোমোও, আে িো! 

গদরৈো গেোদ্দুরে েোরসে ড োে েলমরল 

িুিী-পোন্নো! 

  

গবগুি ভোজোে মরিো মুৈৈোিো েুচিমুচি 

ভুরু গকোাঁিকো 

চসনু্ধবোরদে মিি মোৈোে সোরি 

সোিমি গবোাঁিকো? 

গকি গ ো গিোমোে গঠোাঁরট বোকো িোচস, গিোরৈ 

আগুরিে েুলচক 

েোরক পোও িোে  োরে এাঁরক দোও িোিো 

চিরেে উচি? 

  

অরিক শুরিচি গিোমোরদে িোচক কোন্নো  

ৈোমোও, আে িো গদরৈো  

গেোদ্দুরে পুকুরেে জরল েলমরল িুিী-পোন্নো! 
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িিেো 

  

( ১)  

িুিুে িুেো িুিুে িুেো চপিকো চপটোিং 

িোি গৈো মোচে িোিরে গমরেন্ চধিকো চধিোিং চধিোিং 

মোরু মহুল দোরু মু টোশুৈো 

শিে গৈরক বোবু আরলি েুে েুে িো িোি গদৈো- আ! 

পেসো চদরব কোম চদরব বোবুে বোচি িোস্তো িরব 

েুে েুে িো চধিকো চধিোিং িোিরে গমরেন্ চধিকো চধিোিং! 

  

( ২)  

গমেপোিোি আলুেোলু জচি মোরস চবচি 

চিল আকোশ গ োমিোমুরৈো ভোসরলো এবোে চিচি 

টুপটুপটুপ চটরিে িোরল গটোাঁেো গটোাঁেো কোন্নো  

চপসশোশুচি গিাঁরক বরলি, গদ ৈযোমো গদ, আে িো! 

ধে ধে বযোিং উরে গশোেো, এরসো গেোদ্দুে দোদো  

চবরদশ গৈরক বে আসরব,—িোাঁটু সমোি কোদো! 

  

( ৩)  

গিৌকোে মোচে িোেজিো িোল দোাঁি গমোট চিিৈোচি  

িে গিোৈ করে জল গেোলো দুই গিোৈ মুরদ েে ধযোিী! 

সোদো পোল িোে পচিরম েোে, িো-এে  লুই দচক্ষরণ 

দুইজিো িোরস দুইজিো কাঁরদ বোেু িরল েোে পৈ চিরি! 

চবজচল িোসরলো আকোশ দুৈো জল উরঠ পরি  ম্বুরজ  

কচব কে, ওরে মুৈ মোল্লো, েুমোরে পি  ো গিোৈ বুরজ। 
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( ৪)  

চিল চিেুম পুষ্কচেণী জরল িোমরলো গক? 

এল গে আজ অচভমোচিিী ওরলো গজোকোে গদ! 

িোপোে বন্ন গঠোাঁট দু’ৈোচি গভোমেো পোিো অচক্ষ 

অচভমোচিিী েোরট েইরল গদৈরব িো কোক পক্ষী  

বুক জ্বরল েোে আি পোরি িোে, েো িো ঠোকুেচে 

অচভমোচিিী একো িোইরব গদৈরব এক সূচেয। 

ওমো ওমো সূচেযও গে মুৈ লুচকরে সোদো  

গিোরৈে মোৈো গৈরে েইরলো গমৌেলো আে িোাঁদো! 
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ডোকেরেে অমল 

  

গিোমেো চক গদরৈি গসই অমলরক? 

ওর ো দইওলো, িুচম গিো পোিোে পোিোে 

দই চিরে গেোরেো 

কি মোিুরষে বোচি বোচি েোও 

গদরৈোচি? 

েৈি দূরেে পোিোরি বৃচি িোরম 

েিটোে পোরে গৈলো করে প্রজোপচি 

অমলরক মরি পরি 

ওর ো পোচৈওলো, িুচম গদরশ গদরশ েোও 

অরিিো গদরশে অরিিো পোচৈেো  

জোরি অমরলে কৈো। 

  

গেৈোরিই েোও 

একবোে ৈুাঁরজ এরসো! 

েচদ অমরলে গদৈো পোও িরব 

গিোমেো সবোই গবোরলো 

সুধো িোরক আরজো গভোরলচি। 
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চিিরট গকোচকল 

  

চিিরট গকোচকল সরন্ধরবলো ডোরক 

বসরন্ত িে, প্রিণ্ড চবশোরৈ  

চশেীষ  োরি, কৃষ্ণিূিোে, গিাঁিুল পোিোে েোাঁরক 

এ এৈোরি, গস গসৈোরি, গক গে কোরক ডোরক! 

  

সোেোটো চদি আগুি  লো, আকোশ গেি পোৈে 

কোঠচবিোচল, চপাঁপরিেোও কোিে 

িোওেোে গদোরল গিোৈ- েলসো ধপধরপ এক িোদে 

িদীে মরধয িদীও গিই, পোৈে! 

  

এই গ্রীরে সমস্ত  োি মোিো 

পুরি েোরচ্ছ িোিক পোচৈে ডোিো 

এে মরধযই িঠোৎ এমি দুেন্ত এক বসরন্তে িোিো 

চিিরট গকোচকল মোিল িোরকো মোিো! 
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গদওেো-রিওেো 

  

আমোে আরি একটো গসোিোে িচেণ  

একটো চকিংবো দুরটো 

কোরুে চক িোই? িো িরল এই চিি 

ৈুলুি িোরিে মুরঠো! 

  

আমোে আরি ডজিৈোরিক পোচৈ  

গঠোাঁরট রুরপোে পোি 

িোই গসগুরলোও? ইরচ্ছ আরি িোচক 

গকোৈোে ডোি িোি? 

  

আমোে আরি প্রকোণ্ড এক বো োি  

েুল িো িীরেে কুচি 

গসটোও চক িোি? ভোরলো লো রলো ঘ্রোণ? 

আরি গিো গবশ রুচি! 

  

চদলোম সবই, চমরৈয গমোরটই িো ভোই 

গিরে গদৈুি গসোজো 

িরব গেেি িোইরল েচদ িো পোই 

গদচৈরে গদব মজো! 
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গদোকোিদোরেে িোিিী 

  

এক গে চিল গদোকোিদোে 

িোে চিল এক িোিিী, 

সকোল চবকোল মোিংস বযোরি 

গিই িোরি িোে ৈোটচি। 

  

িোিিীচট িোে গৈরল গবিোে 

দুরেে পোিোে পোিোে, 

সরন্ধরবলো বোচি চেেরি 

গেোজই েোস্তো িোেোে। 

  

(আসরল গস) সরন্ধ িরলই চবকট সোরজ  

আগুি ভোটো গিোরৈ 

এমি গজোরে িযোাঁিোে, ভরে 

পোচলরে েোে গলোরক। 

  

একটো েচদ ভযোবলো গিরল 

আিোি গৈরে পরি 

অমচি িোরক এই গমরেচট 

কপোৎ করে ধরে। 

  

আদে করে বরল, “আিো 

মুৈচট িোাঁদপোিো, 

দুিু গিরল, এবোে িুচম 

িওরিো িো ল িোিো।”  
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এমচি করে গদোকোিদোরেে 

আদুরে গসই িোিিী 

গেোজই একটো িো ল আরি  

সোাঁরে গসরজ গপিিী। 
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িদীে ধোরে একো 

  

একলো একলো বরসচিলুম িূণটী িদীে ধোরে 

একটো দুরটো গজোিোচক-েুল েুটরি অন্ধকোরে 

আে গিো চকিুই গদৈো েোে িো, আকোরশ গিই িোেো,  

গৈেোে েোটও বন্ধ এৈি, চিেুম গজরলপোিো। 

 োরিে ডোরল েুেেুচেরে গদোল ৈোরচ্ছ িোওেো, 

গকমি করে ওপোরে েোই, িল িো বুচে েোওেো 

িলোিিল গঢউরেে শব্দ, িদী ভোঙরি কূল 

ভেো বষটোে িূণটী গেি ৈুচশরি মশগুল। 

  

একলো বরস কী গে কচে, সোমরি সোেোেোি, 

গপট জ্বলরি চৈরদে, আজ কপোরল গিই ভোি 

একটো েচদ বোাঁচশ ৈোকি লোচ রে চদিুম সুে, 

কদম োরিে িলোে িো িে িিুম গকিঠোকুে। 

রূপকৈোে  ল্পগুরলো িঠোৎ সচিয িরল 

মিপবরিে গিৌরকোৈোচি গভরস উঠি জরল। 

চকিংবো গিমি মন্ত্র েচদ জোিো ৈোকি আমোে 

শূিয পরৈ গপচেরে গেিোম িদী ও গৈি-ৈোমোে! 

  

গমে ডোকল দোরুণ, গদচৈ চবদুযরিে িটোে 

একটো কো জ পিল আমোে পোরেে কোিটোে, 

কো জ গিো িো, চিচঠ একটো, আকোশ গৈরক এল? 

চিশুি েোরি আমোে এমি চিচঠ গক চলৈল? 

সচিয- সচিয চিচঠই গসটো বোিংলো অক্ষরে, 
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আবোে চবজচল িমক চদরিই চিলুম গসটো পরি। 

চৈরদ-রিিো েইল িো আে জুরিোল প্রোণমি, 

গসই চিচঠটোে মোরি বুেরিই কোটরব সোেোজীবি! 
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পোরেে িলোে সরষট 
  

আমোে বোবোে ঠোকুেদোদো এক শুক্কুেবোরে 

িঠোৎ গেি বদরল গ রলি বরস িদীে ধোরে।  

আমোে বোবোে ঠোকুেদোদো দোরুণ স্বোস্থ্যবোি 

একচট ধোমো মুচিে সরঙ্গ দশটো লঙ্কো ৈোি। 

 োরেে েিংচট কোরলো িরলও েো রল পরেই লোল 

িন্ত্র মন্ত্র জোরিি অরিক, িোিোি কঙ্কোল! 

গসই চিচি এক দুপুেরবলো েোমরে মোৈোে িুল 

বলরলি, ওঃ, জীবিৈোিোই মস্ত বি ভুল! 

একই বোচি, একই উরঠোি, মোিুষজিও গিিো 

প্ররিযকচদি সব-চকিু এক, আে গিো ভোল্লোর  িো! 

শুরে শুরে গদেোল গদৈো, গদেোল িেরিো ৈোাঁিো 

ৈোইদোই আে ব ল বোজোই, এে িোম চক বোাঁিো? 

এই িো বরল গিৌরকো ৈুরল গজোেোে-জরল গভরস 

আমোে বোবোে ঠোকুেদোদো গ রলি চিরুরদ্দরশ। 

  

গকোৈোে গ রলি, গকোৈোে গ রলি, গকউ জোরি িো আে,  

সবোই বরল গ রিি চিচি চিি সো রেে পোে!  

িিুি গকোরিো দ্বীরপে মরধয বোচিরে চিরলি গদশ 

চিচিই েোজো, চিচিই প্রজো, একলো আরিি গবশ। 

গকউ বো বরল গ রিি চিচি চকউবো, িিুলুলু 

এৈি িিুি িোম িরেরি কোভটোরলো গকোভুলু! 

এক পোচি িচব গদরৈই বলরলি, গক ইচি? 

সুচবৈযোি ভূপেটটক চবলক্ষণ চিচি! 
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েোচশেোরিই গদরৈচি গশষ, মোৈোে পো চি বোাঁধো 

গলচিি-সোরিব আদে করে ডোরকি ‘ঠোকুেদোদো’ !  

চদ্বিীে মিোেুরদ্ধ েৈি পৃচৈবী ৈোি ৈোি 

চিচিই চিটলোরেে গ োাঁরে গমরেচিরলি টোি! 

বৃদ্ধ চিচি িিচি গমোরটই মন্ত্র-িন্ত্র বরল 

অমে িরে আজও গেোরেি সোেো ভূমণ্ডরল। 

এমিচটও িরিই পোরে িঠোৎ মরিে সোরধ 

চিচিই প্রৈম পো চদরেরিি মঙ্গরল আে িোাঁরদ! 

  

স্বরে আচম গদরৈচি গসই আজব মোিুষচটরক 

গকমি গেি অবোক গিোরৈ িোকোি আমোে চদরক 

চেসচেচসরে বরলি, ওরে েেবেী গৈোকো 

আেোম করে বযোেোম কচেস, এমি গিোেো গবোকো? 

সোেো জীবি কোচটরে েোচব িেম চবিোিোে? 

এই দুচিেো গদৈচব েচদ আমোে সরঙ্গ আে! 

লোচেরে উচঠ, গকউ গিই গিো, শুধুই অন্ধকোে, 

বোিোরস িবু চেসচেসোচি শুচি বোেিংবোে। 

গসচদি গৈরক বরি-পোিোরি িোিোি িদীে বোাঁরক 

পোরেে িলোে সরষট আমোে, ৈুাঁরজ গবিোই িোাঁরক। 
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গপন্নোম 

  

দুরধে বেণ িোচিে শুাঁরি পোচেজোরিে মোলো 

আিো এমি রূরপে ডোচল গক েোে দুপুেরবলো। 

েুম েুম েুম শোচলক বরল, সবোই গিোেো েুরমো 

এমি িেম গেোরদে গোঁটো কপোরল গদে িুরমো৷ 

চশে চশে চশে বোিোস িোরস, গিোৈ ভচিট জরল, 

টুকরেো গিাঁিো গমরেে িুরলো চেসচেচসরে বরল 

বোবো আরিি গেমি গিমি—মোরেে বুক েোরট 

িল আমেো পোলোই দূে সমুদ্দুে পোরট 

েুেেুচেরে ভোসল গমে বোিোস িুাঁরে িুাঁরে 

কোপি কোিো জরলে মরিো আকোশ ৈোরক শুরে। 

  

দুরধে বেণ িোচিে শুাঁরি পোচেজোরিে মোলো 

আিো এমি রূরপে ডোচল গক েোে দুপুেরবলো! 

িদীে জল ৈুচশে গিোরি বোজোে চেচিচেচি 

েোরসে েুল, চশচশে গেোটো বলরল গেি চিচি। 

একচট সোদো কোরশে গ োিো বলরল, গপন্নোম! 

চিচি গিোমোে গি মিোেোজ, শেৎ গিোমোে িোম! 
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প্রশ্ন ও উত্তে 

  

িোকচে পোরব গমোিিকুমোে সবচকিু চঠকঠোক 

প্রৈম চদরিই আিোি গৈরে িোক েুরল জেঢোক! 

দু চদি বোরদ অচেস গ রল কী িল িোে দশো? 

িোক-সরু এক স্বপিকুমোে িোে গিেোরে বসো! 

গকি এমি িল, আিো, গকি এমি িল 

গকোি গদোরষ িোে গমোিিবোবুে িোকচেৈোিো গ ল? 

  

েরকট িোচলরে বোঙোচলে গিরল পোচি গদরব িোচক িোাঁরদ? 

চবজেকুমোে পুরেোপুচে গেচড, িবু চক েযোসোদ বোরধ? 

জুরিোে একটো গপরেক উরঠরি, গস গৈেোল গিই িোে 

গবলুরিে মরিো গেোস্কো পিল পোরে জুরিো েোৈো ভোে 

ৈোচল পোরে গকউ িাঁাোরদ েোে িোচক, েরকট চিল িো িোরক 

চবজেকুমোে েযোলেযোল করে আকোরশ িোচকরে ৈোরক! 

গকি এমিচট িল গে আিো গে, গকি এমিচট িল? 

বোঙোচলে কি িোম িি, িবু সুরেো  েরস্ক গ ল! 

  

লটোচেরি েোস্টট প্রোইজ গপরেচিল পুাঁচটেোম 

এইটুকু কো রজে পোাঁি লোৈ টোকো দোম! 

আহ্লোরদ আটৈোিো িরে িোরি গধই গধই 

চটচকটটো িোরি চিরে েোস্তোে িোরম গেই 

গকোৈো গৈরক েি এল, পুাঁচটেোম চিঃস্ব 

চটচকটটো পোচৈ িরে িল অদৃশয। 

িোে িোে একী িল, এমিচট গকি িল? 
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পুাঁচটেোম ভযোবোেোম, সব টোকো জরল গ ল! 

  

উত্তে: সোরি এ োরেো বিে বরেরস পে পে দু চদি চিিিলোে 

জোিলো গৈরক েোস্তোে আরমে গৈোসো িুাঁরি গেরলচিল গক? 

গমোিিকুমোে, আবোে গক? 

দশ বিে চিি মোস বরেরস একটো গবিোলিোিোে  োরে আলচপি 

েুচটরে চদরেচিল গক? চবজেকুমোে, আবোে গক? 

গিরেো বিে পোাঁি মোস বরেরস এক বনু্ধে একটো চডরটকচটভ  রল্পে 

বইরেে গশষ পৃষ্ঠো িুচপিুচপ চিাঁরি চদরেচিল গক? পুাঁচটেোম, আবোে গক? 

এিচদি পে গসই েোস্তো, গবিোলিোিো ও বই প্রচিরশোধ চিল।  
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বোবো আে মো 

  

বোবোও িোচক গিোট্ট চিরলি  

মো চিরলি একেচত্ত 

ঠোচম্ম চদদু বরলি, এসব 

চমরৈয িে সচিয। 

বোবো চিরলি আমোে সমোি 

টুেোে সমোি মো 

বোবো িিরিি কোরঠে গেোিোে 

মো চদরিি িোমো! 

  

বোবো চিরলি দচসয গিরল 

মো ৈুব চিাঁিকোাঁদুরি 

বোবো গৈরিি কোিমলো ৈুব 

চবশ্বোস িে শুরি? 

আচম গিোট, বুবুি গিোট 

টুেো, চজেো আে ভোই 

মোরেেো সব মোরেে মিি। 

বোবোেো সব বোবো- ই।  
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বৃচিে রূপকৈো 

  

গমরেে মুলুরক আজ চক গে গকোলোিল 

গক গেি েেোে িোে দু’ গিোরৈে জল 

বোচিে কিটো কোরক গের   েজোে 

ভীষণ িোবুক গদরৈ গিোৈ েলসোে। 

েোচজল ভোইরপো িোে উতু্তরে িোওেো 

চি-চি-হু-হু গিরস শুধু করে আসো েোওেো। 

  

আকোরশে বোচি েে গভরঙ িুেমোে 

গসই ভোঙো জরম িল চবেোট পোিোি 

চটমচটম জ্বলচিল িোাঁদ-লণ্ঠি 

িঠোৎ ঢোকরলো িোরক গমে-পেি 

আাঁধোরেরি গঢরক গ ল সব গকোলোিল 

শুধু শুচি েরে কোে দু’ গিোরৈে জল। 
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চবশোরৈে পেলো চদরি 

  

একটো িদী িোচেরে গ ল 

কোরশে বরি চমচলরে গ ল 

দুলরি-দুলরি গকোি গৈেোরল 

েুপুস করে পোচলরে গ ল গকউ জোরি িো 

  

আকোশ গৈরক েোমধিুচট 

িঠোৎ িোরক চদল ভ্রূকুচট 

বলল, ওরে আহ্লোদীচট 

িুচটে গৈলো েুরেোল, গিোে মি মোরি িো? 

  

সবোই এৈি বযস্ত কি 

েুল গেোটোরব করেক শি 

গমৌমোচিেো ইরচ্ছমরিো 

সকোল চকিংবো চবরকলরবলো গশোিোরব  োি  

  

চিত্রমোরস বসন্তকোল 

িিুচদটরক জরলে আকোল 

শুকরিো গঠোাঁট দু’ িকু্ষ লোল 

এমি চদরি  োি শুরি কোে জুরিোরব প্রোণ?  

  

এমি সমে ৈোকি েচদ 

জল-িলিল পোে অবচদ 

দুিু গমরেে মিি িদী 

িোেরে িোে গস িোচেরে গ ল গকোৈোে 
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সোেোটো মোস দমসচমরে 

ডোকল গমে  ম চমরে 

িোমল বৃচি েমেচমরে 

আেরে আে ও িদী গেে ধেোে আে! 
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মরি পরি গসইচদি 

  

মরি পরি গসইচদি শ্রী িোরম চসরিমোে 

পরৈে পোাঁিোলী িচব গদৈো 

সরঙ্গ চিল িো গকউ, বৃচি বোদলো চিল 

গ োটো িল েরে গেি একো। 

গভিরেও বৃচিরি চভজরি দু টো-অপু 

মোরঠ েোরট কোরট সোেোরবলো  

পুকুরেে জল কোাঁরপ, বোিোরস গসিোে বোরজ 

আকোশ ও পৃচৈবীে গৈলো। 

  

একটু পরেই আে চসরিমো গদচৈ িো আচম  

চিরজই গিো িরে গ চি অপু 

কোশবরি লুরটোপুচট, আেও দূরে গেরি গেরি 

বোজোচচ্ছ আম আাঁচটে গভাঁপু। 

ইচেেো ঠোকরুণ আমোেই গিো বুচিচপচস  

মোরেে বকুচি গৈরে িোচস 

চদচদে গপিরি আচম িোেো িরে েুচেচেচে 

পোঠশোলো গেরল িুরট আচস। 

বোবো বহুচদি গিই, আমোরদে চকিু গিই 

মোরেে আাঁিলৈোিো চভরজ  

চঠক এেকম চিল আমোরদে গিরলরবলো  

বুরেচি চৈরদে জ্বোলো চিরজ। 

  

িঠোৎ আকোশ গভরঙ বোদলধোেোে মরিো 

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় । আ চৈ আ চৈ চৈ । কাব্যগ্রন্থ 

 32 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আমোে দু’গিোরৈ িোরম জল 

এমিই কোন্নোে গভজো, কোাঁরপ বুক ৈেৈে 

িোেচদরক আাঁধোে অিল। 

িল গিরি িুরট েোই বোইরে একলো কোাঁচদ 

আজও মরি পরি গসইচদি 

িোেপে বহুবোে বরলচি গস স্রিোরক 

আমোে গিোরৈে জল চিি। 
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মুচন্নে গবিোল 

  

সচিয কৈো বলচি গিোরক মুচন্ন 

গিোে গবিোলটো আসরল শোাঁকিুচন্ন 

চদরিে গবলোে এচদক ওচদক েোে িো  

ভোজো মোিচট উরে গৈরি িোে িো 

সবোই বরল আিো গকমি লক্ষ্মী 

গকোৈোে ৈোরক জোরিও িো কোকপক্ষী 

দুপুেরবলো  িোে আমোে বোচলরশ 

মুিচক িোরস আমোে শি িোচলরশ 

চবরকলরবলো গেোদ্দুরে  ো শুরকোে 

ইাঁদুে গদৈরল েরেে গকোরণ লুরকোে। 

  

সচিয কৈো বলচি গিোরক মুচন্ন 

গিোে গবিোলটো আসরল শোাঁকিুচন্ন 

সরন্ধ িরলই গিিোেোৈোচি অিয 

গেোাঁেো-রেোলোরিো গেি চবষম বিয 

গ োমিো মুৈ, িকু্ষ দুচট অচি  

বোরেে মোচস, বো চসিংরিে ভচি  

গদরৈচি আচম প্রচিচট মোেেোরত্র 

গকোৈোে েোে অন্ধকোে সোাঁিরে 

  

চেেরলো েৈি গঠোাঁরটে গকোরণ েত 

মোিুষ-রৈরকো িে গে, বলো শত!  

িোই গিো বচল সবই উরেোপোেো 
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েো ভোচবস িো িে চভরজ-রবিোলটো। 
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েোজ-রেোটক 

  

একচট মোিুষ কোরলো কুিকুি িটপরট কোজকরম্ম 

আে একজি সোদো েুটেুট দন্ত মোরজ িো জরে। 

কোরলোচটে িোম গকিকমল মোৈোে মস্ত বোবচে 

অিযজিচট ধূরলোিি টোরকে ওপে পো চি। 

গকিকমল গবিোলো বোজোে মোরেে শীরিে েোরত্র 

ধূম্ররলোিি িুচকট-িোিুরি, িুলকুচি সোেো  োরত্র। 

একজি েচদ শচিবোে ৈোে ৈই বোিোসো ও চসচন্ন 

অিযচট িরব গসইচদিই ৈোরব গকোপ্তো কোবোব চেেচি।  

গে-রে গেোদ্দুরে একজি েোে জলোে শোপলো িুলরি 

বোচকজি গসই েোাঁরক চশরৈ গিে িোলো গভরঙ েে ৈুলরি।  

একচট মোত্র ভোই আরি, িোরক অচি ভোরলোবোরস গকি 

গসই ভোই িোরক িোচট গমরে বরল, মোৈোচট িেম গবশ গিো। 

আেও সবচদরক চমল ৈুব গেি আদো আে কোাঁিকলোরি 

গকি ধূম্র েমজ দুভোই বি ভোব  লো- লোরি। 
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েোজো আে গসপোই 

  

গসপোই এরস গেই দোাঁিোল, 

েোজো বলরলি, গসলোম! 

গসপোই বলল, িঠোৎ গেি 

চবচিে  ন্ধ গপলোম? 

  

েোজো বলরলি, েোরমো, েোরমো 

চবচি গিো িে, মুরলো! 

গসপোই বলল, গ োাঁরেে ড োে 

জমরি গকি ধুরলো? 

  

েোজো বলরলি, কমলো-আরপল 

আিব করেক েুচি? 

গসপোই বলল, গকোৈোে আমোে 

গপাঁেোজ-লঙ্কো-মুচি? 

  

েোজো বলরলি, বসুি আর , 

এই গে চসিংিোসি, 

গসপোই বলল, গিোিংেো ওটো 

মোচিরি ভিভি! 

  

েোজো বলরলি, মোচি গকোৈোে, 

ওগুরলো সব পোচৈ, 

গসপোই বলল, কোরজ-করম্ম 

চদচ্ছ ৈুবই েোাঁচক! 
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েোজো বলরলি, িোিোে হুজুে 

গদৈোচচ্ছ পো িুরল, 

কি বি গেোস্কো, আমোে 

জুরিো চদি-িো ৈুরল! 
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লুপুসুিংশোি 

  

একচদি গকউ গিোমোরক বলল, লুপুসুিংশোি! 

িুচম চক ভোবরব, এ কী উদ্ভট, লুপুসুিংশোি? 

এে মোরিটো কী? িোচক চকিু গিই, এমচিই েো-িো 

গিরলটোরক গদরৈ মরি িে বুচে চিটভেো মোৈো? 

িো গিো িে চঠক, আেিোে মরিো ওে মুৈৈোচি 

দু’ গিোরৈ িোচসরি গেি গস বলরি, পোেরব িো জোচি! 

গকি পোেরব িো? ভোরবো ভোরবো ভোরবো, কুাঁিচকরে ভুরু 

ভোবিো-েুরদ্ধ গিরে েোরব িুচম, বুক দুরুদুরু? 

  

লুপুসুিংশোি কীেকম কৈো, রুশ িো েেোচস? 

এই পৃচৈবীরি েরেরি গিো ভোষো কি েোচশেোচশ 

সিংস্কৃি িো সোাঁওিোচল, িোচক চিচে, মোেোচঠ? 

শব্দটো চকিু গ োাঁজোচমল, িোচক একদম ৈোাঁচট? 

চকিংবো এমিও িরিও গিো পোরে, বোিংলো বো চিরি? 

গ োটো-পঞ্চোশ অচভধোি িরব আিরব চক চকরি? 

গদরৈশুরি েচদ িোিোি ভোষোে িরেক িেে 

মোৈো বিবি, িোপোরব চক িরব ঠোণ্ডো বেে? 

লুপুসুিংশোি, লুপুসুিংশোি, শুরিি চক আর ? 

ভোরলো করে ভোরবো, মরি চকিু সুে জোর  চকিো জোর ! 

  

লুপুসুিংশোি পুচলশ চকিংবো অচি পিোমোি? 

গ লোস ভোঙোে শব্দ? অৈবো িযোিো িোল োি? 

িোেোরিো গবোিোম, চিচঠে বোক্স, পুিুরলে চবরে? 
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মিো মুশচকরল পিো গ ল এই কৈোটোরক চিরে 

অযোলরজব্রো িো েচিে অঙ্ক লুপুসুিংশোি?  

ইচিিোরস গকোরিো শক-হুি দল, আেট, কুষোণ? 

এ কী এ কী এ কী, িোি-পো েোাঁচকরে বরল, ধুরত্তোে 

িোল গিরি চদরল? পোেরল িো আে চদরি উত্তে? 

  

গশোরিো িরব বচল, এমি সিজ কৈো বুেরল িো? 

আে একটু মোৈো িুলরক বুেরি, এ গে ৈুব গিিো! 

গকউ েচদ এরস বরল িোচসমুরৈ লুপুসুিংশোি 

িুচমও বলরব দু’ িোি বোচিরে দুরুক চদটোিং 

আে েচদ গকউ লুপুসুিংশোি বরল েো  করে 

িুচমও গঠোাঁটটো গবাঁচকরে বলরব চডিংেে রে! 

লুপুসুিংশোি এই শরব্দে দু’েকম মোরি 

দুরটোই সেল, িরব কৈো এই গে-রেমি জোরি। 

লুপুসুিংশোি, লুপুসুিংশোি, গকোন্ মোরি িোও? 

দুরুক চদটোিং, চডিংেে রে, িোও গবরি িোও! 
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চশবঠোকুরেে আপি গদরশ 

  

েুেরি েুেরি েোস্তোে গশরষ 

এরলম গকোৈোে এ গকমি গদরশ 

েুটেুচট েোি িযোাঁরিোি পযোাঁরিোি 

কোেো গেোরে সব ডোকোি িো গিোে 

িোরি িোচেরকি মোৈোে  োমলো  

িরব চক উচকল, িরব চক আমলো 

গবিোরলে মুরৈ গশেোরলে ডোক 

গজোিোচকে গপট েুরল জেঢোক 

চড বোচজ গৈরে সোমরি গক েোে 

কোেো ঢুাঁরসো গমরে িুটরি গবজোে  

গিাঁরক বচল, দোদো, গকোৈোে েোরচ্ছো  

জবোব গপলুম, একুশ িযোাঁরচো! 

  

চদরিে গবলোে মন্তে েুস 

সব চঠকঠোক জযোন্ত মোিুষ 

েুরমোরচ্ছ গকউ ঠযোিং দুরটো িুরল 

িোমিো পিরি গকউ কোি মুরল 

গিরল গিরস ৈুি মোস্টোে কোাঁরদ 

চিিংচি পরিরি গবোেোরলে েোাঁরদ 

গ োেোলোে গ োরু চিচিেোৈোিোে 

বোরেে দুরধে চমচি বোিোে 

শুচি ঢুস্ ঢোস্ ধিোস ধযোরদ্দো  

কুচস্তওেোলোেো চলৈরি পদয 
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পোলোরবো গকোৈোে েোস্তো পোইরি  

ধেো পরি গ চি একুশ আইরি। 
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সোি-পোাঁি ভোবিো 

  

একচদি গেোে বষটোে চদরি িুচট-িুচট ভোব গদরৈ  

িলুদ েরঙে কচম্পউটোে েুম চদল িোক গডরক। 

েুচমরে েুচমরে স্বে গদৈরি অযোলরজব্রোে ধোাঁধো  

িঠোৎ গক গেি গবোিোম ৈুাঁচিরে বলল, ওরঠো গিো দোদো! 

িলুদ েরঙে কচম্পউটোে গিোৈ গমরল পোশ চেরে 

গিোট ভোইচটরক গদরৈ ধমকোল, গকি েুম ভোঙোচল গে? 

গিোট ভোই চমচি-কচম্পউটোে িীল মুৈ কোরলো করে 

বলল, দোদো গি, গডরকচি গিোমোে চবষম চবপরদ পরি! 

একটো বোচো েুটেুরট গমরে িোম িোে মধুবি  

সকোল গৈরকই কেরি আমোে চিদোরুণ জ্বোলোিি। 

সোি আে পোাঁরি কি িে িোরক বলরিই িরব আজ  

এমি অঙ্ক জীবরি শুচিচি, গিই গকোরিো আেোজ! 

চৈটো-চবটো- োমো ল োচেৈরমে সব চকিু জোিো আরি  

চকন্তু এটো কী? সোি-পোাঁি গভরব এরসচি গিোমোে কোরি। 

  

িোই শুরি মিো  জটি করে বলল িলুদ, সোি? 

আকোরশ িো জরল, িেল- কচঠি, আর  বল গকোি জোি, 

আে পোাঁি িোে মোৈোে িো পোরে, েসটো িো কোরলো িোচব 

এসব িো গজরি প্রশ্ন কচেস, একৈোিো িোাঁচট ৈোচব? 

পযোেোরবোলো আে ইিচেচিচটে জোচি আ োপোশিলো  

কী সোিস গিোে আমোে সোমরি এরলরবরল কৈো বলো? 

এৈরিো বোচো েইচল, কমু্প, চশৈচল িো ভিিো  

বিরদে কোরি বলো উচিি িো, এসব কু্ষি কৈো! 
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িীল-চমচি মোৈো িুলচকরে বরল, আচম সোরি-পোাঁরি গিই 

চবচু্ছ গমরেটো িবু গে আমোে িোিরব িো চকিুরিই 

গিোমটোরস্কে ৈোিো গেরল উরঠ আসরি বোেিংবোে 

গদরৈ েোই েচদ আে দুই দোদো করে গদি উদ্ধোে! 

  

আে দুই দোদো গম ো ও সুপোে, অচি জোাঁদরেল িোেো 

কোরি আসরিই দপদরপ লোল গিোৈ গমরল চদল সোিো 

গক আরস, কী িোই? পৃচৈবী িো িোাঁদ, শুক্র িো মঙ্গল? 

মিোশূরিযে সরঙ্গ আরেক শূরিযে গেো েল? 

বলল কমু্প, অি চকিু িে, শুধু পোাঁি আে সোি 

গশোিোমোত্রই এল উত্তে লম্বো চিিরশো িোি! 

  

আেও কিকি, আেও েিেি, এবিং েটোিং েট 

কো রজে গঢউ গদরৈ িীল-চমচি সটোি চিকচট িট! 

গম ো েি বরল সুপোে চদ্বগুণ, দু’জরিে গেষোরেচষ 

গবোেো গসোজো িে দুই পোরলোেোি গক গে কোে গিরে গবচশ! 

  

এমি সমে মধুবি এল দুচলরে মোৈোে িুল 

িোসরি িোসরি বলল, কমু্প, আমোেই িরেরি ভুল। 

সোি আে পোাঁরি গেো  িোচক গুণ গসটোই গদচৈচি আর  

সব অঙ্কটো গেে শুরু িরব, বরলো গিো গকমি লোর ? 

পোাঁি গকি পোাঁি, সোি গকি সোি? বরলো গদচৈ িোিোিোচি 

িো শুরি সবোই িুপ করে গ ল, গেি সকরলে আচি 

চমচি ও িলুদ, গম ো ও সুপোে িকু্ষ েইল বুরজ  

গলোডরশচডিং-এে ধোক্কো! গমরেচট িকু্ষচি গ ল বুরে। 
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চসমলো েোত্রো 

  

বোবোমশোই চসমলো েোরবি  

গবজোে হুলুস্থ্ুলু 

েোি গজর  মো বোক্স সোজোি 

িকু্ষ ঢুলু ঢুলু।  

শীরিে জোমো িোদে িোিো 

চলচস্ট অচি বৃিৎ 

গমৌচে ভোজো, সুি সুরিো িোই 

এবিং উপচিষৎ! 

ৈোজোচঞ্চ ও গ োমস্তোেো 

েোরবি জিো বোরেো 

এবিং েচব? মো বরলরিি  

িুচমও গেরি পোরেো। 

  

েচবে এৈি িযোিো মোৈো  

িোই চিরে ৈুব লজ্জো 

গজযোচিদোদো পচেরে চদরলি  

েুরদ্ধ েোওেোে সজ্জো। 

গজোিোসোাঁরকোে পোচি এল 

 ঙ্গো িদীে ধোরে 

পোিোিিূিোে েোরব এবোে 

গসোজো ইচস্টমোরে। 
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িযোচলে করমট 

  

িযোচলে করমট িযোচলে করমট এি চদরিে পরে 

পৃচৈবীৈোিো গদৈি গকমি, বরলো িো সচিয করে। 

গসই গে িুচম এরসচিরল অরিক বিে আর  

িৈি বোিোস চমচি চিল, এৈি গকমি লোর ? 

িৈি চিল সবুজ ধেো, এমি গকমি ধোেো? 

অিয গকোৈোে আরি এমি? আমেো সৃচিিোিো? 

  

গদৈি কি িিুি চকিু লম্বো লম্বো বোচি 

চবজচল গেরলে পোশ চদরে েোে চেক্সো, গ োরুে  োচি 

আকোশ জুরি চবমোি েরকট কেরি িোাঁকোিোাঁচক 

অযোটম গবোমোে গধোাঁেোে গিোমোে গিোৈ জ্বলরি িোচক? 

সোরিব করমট, সোরিব করমট, একটো কৈো বরলো 

এৈি সবোই ৈোেোপ এবিং আর ে সবোই ভোরলো? 

এই কৈোটো মোিরি আচম চকিুরিই পোেরবো িো 

কোরলোে মরধয আরলোও ৈোরক, িোইরেে মরধয গসোিো। 
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