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আমার বাচি 
আমার বাড়ি যাইও খ ামর, 

বসলত খেব ড়পিঁলি, 
জলপান খয করলত খেব 
শাড়ল ধালনর ড় িঁলি। 

শাড়ল ধালনর ড় িঁলি খেব, 
ড়বড়ি ধালনর েই, 

বাড়ির গালির কবরী কলা, 
গামিা-বািঁধা েই। 

আম-কািঁঠাললর বলনর ধালর 
শুলয়া আিঁ ল পাড়ত, 

গালির শাো েুড়ললয় বাতাস 
করব সারা রাড়ত। 

 ািঁেমুলে খতার  ািঁলের  ুলমা 
মাড়েলয় খেব সুলে 

তারা ফুললর মালা গািঁড়ি, 
জড়িলয় খেব বুলক। 

গাই খোহলনর শব্দ শুড়ন 
খজলগা সকাল খবলা, 

সারাটা ড়েন খতামায় ললয় 
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করব আড়ম খেলা। 
আমার বাড়ি ডাড়লম গালি 
ডাড়লম ফুললর হাড়স, 

কাজলা েীড়ির কাজল জলল 
কািঁসগুড়ল যায়  াড়স। 

আমার বাড়ি যাইও খ ামর, 
এই বরাবর পি, 

খমৌরী ফুললর গন্ধ শুিঁলক 
িাড়মও তব রি। 
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আলাপ 
িুমপািানী িুলমর খেলশ িুড়মলয় েুড়ট আিঁড়ে, 
মুলেলত তার খক ড়েলয়লি  ািঁলের হাড়স মাড়ে। 
পা খমলজলি  ািঁলের  ুলমায়, হালতর িুলঠায়  ািঁে, 
খঠািঁট েুড়টলত হাড়সর নেীর  াঙলব বুড়ি বািঁধ। 
মািায় কাললা  ুললর লহর পিলি এলস মুলে, 
িািঁলক িািঁলক খ ামর খযন উিলি ফুললর বুলক। 

 
এই েুকীড়টর সলে আমার আলাপ যড়ে হয়, 
সাগর-পালরর ড়িনুক হলয়  াসব সাগরময় ; 
রড়ঙন পাড়ের পালক হলয় িরব বালুর  লর, 
শঙ্খলমাড়তর মালা হলয় েুলব খটউএর পলর। 
তলব আড়ম িিার সুলর িড়িলয় যাব বায়, 
তলব আড়ম মালা হলয় জিাব তার গায়। 

 
এই েুকীড়ট আমায় যড়ে একটু আের কলর, 
একড়ট খিাট কিা খশানায়  ালবাসায়  লর ; 
তলব আড়ম খবগুন গালি টুনটুনীলের িলর, 
যত না ন িড়িলয় আলি আনব হরণ কলর : 
তলব আড়ম রুপকিাড়র রুলপর নেী ড়েলয়, 
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 লল যাব সাত-সাগলর রতন মাড়নক ড়নলয় ; 
তলব আড়ম আের হলয় জিাব্ তার গায়, 
নুপুর হলয় িুমুর িুমুর বাজব েুড়ট পায়। 
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পলাতকা 
হাসু বলল একড়ট েুকু আজ খয খকািা পাড়ললয় খগলি- 
না জাড়ন খকান অজান খেলশ খক তাহালর  ুড়ললয় খনলি। 
বন হলত খস পড়ললয় খগলি, বলন কািঁলে বলনর লতা, 

ফুল ফুলট কয় খসানার েুকু! খিলি খগড়ল খমালের খকািা? 
বলনর শাো েুড়ললয় পাতা-করত বাতাস তাহার গালয়। 
তাহার শািীর আিঁ ল লাড়গ িুমলকা লতা েুলত বলন, 
গালি গালি ফুল নাড় ত তাহার পেধ্বড়নর সলন। 

 
বলনর পলি ডাকত পাড়ে, তালের সুলরর  েী কলর- 
কড়  মুলের ড়মড়ি ডালক সারাড়ট বন খফলত  লর। 
প্রড়তধ্বড়ন তাহার সলন করত খেলা পাড়ললয় েূলর, 
সুলর সুলর েুিঁজত খস তার বলনর পলি একলা িুলর। 

খসই হাসু আজ পাড়ললয় খগলি, পাড়ের ডালকর খোসর নাড়হ, 
প্রড়তধ্বড়ন আর খফলর না তাহার সুলরর নকল গাড়হ। 

 
হাসু নালমর একড়ট েুকু পাড়ললয় খগলি অলনক েূলর, 

খকউ জালন না খকািায় খগলি খকান্ বা খেলশ খকান্ বা পুলর। 
বাপ জালন না, মায় জালন না খকািায় খস খয পাড়ললয় খগলি, 
খসও জালন না, খকান সুেূলর খক তাহালর সলে খনলি। 
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খকালনাোলন খকউ  ালব না, খকউ কািঁলে না তাহার তলর, 
খকউ  ালহ না পলির পালন, কেন হাসু ড়ফরলব িলর। 

মায় কািঁলে না, বাপ কািঁলে না,  াই-খবালনরা কািঁেলি না তার, 
খেলার সািী খকউ জালন না, খস কেনও ড়ফরলব না আর। 
ড়ফরলব না খস, ড়ফরলব নালর, খেলা িলরর িায়ার তলল, 
ড়মললব না খস আর আড়সয়া তার বয়লসর ড়শশুর েলল। 
খপয়ারা-ডালল খোলনা োড়ল, ইিঁেুলর তার কাটলি রড়শ, 
খ ািুই  াড়তর হািঁড়ির পলর কাক েুড়ট আজ ডাকলি রড়শ, 
খেলনাগুড়ল ধূলায় পলি, হাত- াঙা কার, পা  াঙা কার, 
িুমিুড়মড়ট খবহাত হলয় বাজলি হালত যাহার তাহার। 
এসব েবর খকউ জালন না, খস জালন না, খকমন কলর 
কেন খয খস পাড়ললয় খগলল তাহার ড় রজনম তলর। 
জালন তাহার পুতলগুললা অনােলর ধুলায় লুটায়, 

বুলক কলর আর না  ুলম, পুতুল-খেলার খসই খিাট মায়। 
মাতৃ হারা ড়মড়ন-ড়বিাল খকবা তাহার েুুঃে বুলি, 

খকিঁলে খকিঁলে খবিায় খস তার খিাট্ট মালয়র আিঁ ল েুিঁলজ। 
খেলা ির আজ পিলি খ লঙ, ড়শশু কল-তালনর সলন, 
পুতুল বধূ আর সালজ না পুতুল-বলরর ড়বলয়র কলন। 

 
হাসু নালমর খসানার েুকু আজ খয খকািা পাড়ললয় খগলি, 
সাত-সাগলরর অপর পালর খক তাহালর  ুড়ললয় খনলি। 
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পাড়ললয় খগলি খসানার হাসুুঃ- খেলার সািী আয়লর  াই- 
আলজর মত খশষ খেলাড়ট এইোলনলত খেলল যাই। 
খসোনড়টলত খেললড়িলাম  ািঁি-কাড়ট সলে ড়নলয়, 
খসইোনড়ট খে রুলধ  াই ময়না কািঁটা পুলত ড়েলয়। 
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পাললর নাও 
পাললর নাও, পাললর নাও, পান খেলয় যাও- 
িলর আলি খিাট খবানড়ট তালর ড়নলয় যাও ! 
কড়পল-সাড়র গাইলয়র েুধ খযলয়া পান কলর, 
খকৌটা  ড়র ড়সিঁেুর খেব কপালড়ট  লর। 
গুরার গালয় ফুল  ন্দন খেব িলষ িলষ, 
মামা-বাড়ির বলব কিা-শুলনা বলস বলস। 

 
খক যাওলর পাল- লর খকান খেলশ ির, 
পািা নালয় বলস আলি খকান সওোগর ? 
খকান খেলশ খকান গািঁলয় ড়হলর ফুল িলর, 
খকান খেলশ ড়হরামন পাড়ে বাস কলর। 
খকান খেলশ রাজ-কলন, োড়ল িুম যায়, 
িুম যায় আর হালস ড়হম-ড়সম বায়! 
খসই খেলশ যাব আড়ম ড়কিু নাড়হ  াই, 
খিাট খমার খবানড়টলর সালি যাড়ে পাই। 

 
পাললর নাও, পাললর নাও, পান খেলয় যাও- 
খতামার খয পালল নাল  ফুলিুড়র বাও- 
খতামার খয নার িই আলবর ঢাকড়ন, 
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িলমল জ্বড়ললতলি খসানার বািঁধুড়ন। 
খসানার না’বািঁধনলর তার খগালি খগালি, 
ড়হরামন পড়ঙ্খর লাল পাো ওলি। 
তার পর ওলিলর িাললরর হাড়স, 
িলমল জলল জ্বলল রতলনর রালশ। 
এই নাও খবলয় যায় খকান সওোগর, 
কলয় যাও-কলয় যাও, খকান খেলশ ির ? 

 
পাললর নাও, পাললর নাও, পান খেলয় যাও- 
িলর আলি খিাট খবান তালর ড়নলয় যাও। 
খয না গালঙ সাতধার কলর গলাগড়ল, 
খসিা বাস কুলহড়লর-খলালক খগলি বড়ল। 
পারাপার েুই নেী-মালি বাল ুর, 
খসইোলন বাস কলর  ািঁে-সওোগর। 

এপালর  ুতুলমর বাসা ও-পালরলত ড়টয়া- 
খস োলনলত খযলয়ানালর নাওোড়ন ড়নয়া। 
 াইটাল গাঙ খোলল  াটী খগিঁলয়া খসািঁলত, 
হলব নালর নাও বাওয়া খসিা খকানমলত। 
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পতুুল 
পুতুল, তুড়ম পুতুল ওলগা ! কালের খেলা-িলরর খিাট েুকু, 
কালের িলরর ময়না পাড়ে ! খসাহাগ-করা কালের আেরটুকু। 
কার আিঁ ললর মাড়নক তুড়ম। কার খ ালেলত কাজললতা হলয়, 
এলসি এই খসানার খেলশ রামধনুলকর রলঙর হাড়স ললয়। 

খ ার খবলাকার ড়শড়শর তুড়ম, খক খরলেলি ড়শউলী ফুললর পলর, 
খোকা-খ ালরর হাড়সোড়ন খক খরলকলি পদ্মপাতায় ধলর। 

 
পুতুল! তুড়ম মাড়টর পুতুল! নানাজলনর খেলহর অতযা ার, 
হাড়সমুলে সইলত পার আপন পলরর তাই ধার না ধার। 
তাই ত তুড়ম পুতুল ললয় সারাটা ড়েন খেলাও খেলািলর, 

তুড়ম পুতুল, তাই ত পুতুল খেলার সািী খতামার খেলহর বলর। 
 

পুতুল! আমার খসানার পুতুল! আড়ম পুতুল হব খতামার বলর, 
তুড়ম হলব আমার পুতুল সারাটা ড়েন কাটলব আের কলর। 
খতামায় আড়ম  ািঁে বড়লব, খজািনা ড়েলয় মুড়িলয় ড়েও মুে, 
খতামায় আড়ম বলব মাড়নক, মালা হলয় জুড়িলয় ড়েও বুক। 
তুড়ম আমার উেয়-তারা, হালত পালয় জ্বললব খসানার ফুল, 
তুড়ম আমার রূলপর সাগর রূপকিা যার েুিঁলজ না পায় কূল। 
আড়ম খতামার ড়ক হব  াই? পুতুল! আমার রাঙা পুতুল-েুকু, 
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িুমপািানী মাসী-ড়পসীর িুলমর খেলশর িুমানীটুকু। 
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ফুটবল খেললায়াি 
আমালের খমলস ইমোে হক ফুটবল খেললায়াি, 

হালত পালয় মুলে শত আিালতর ক্ষলত েযাড়ত খলো তার। 
সন্ধযা খবলায় খেড়েলব তাহালর পড়ট বািঁড়ধ পালয় হালত, 
মাড়লশ মাড়েলি প্রড়ত ড়গলঠ ড়গলঠ কাত হলয় ড়বিানালত। 
খমলসর  াকর হয় ললবজান খসিঁক ড়েলত  াো হালি, 
সারা রাত শুধু িটফট কলর খকিঁলে খকিঁলে ডাক িালি। 
আমরা খতা  াড়ব িমালসর তলর পেু খস হল হায়, 
ফুটবল-ড়টলম বল ললয় ক ু খেড়েলত পাব না তায়। 

 
প্র াত খবলায় েবর লইলত িুলট যাই তার িলর, 
ড়বিানা তাহার শূনয পড়িয়া  াঙা োড়টয়ার পলর। 
খটড়বললর পলর খিাট বি যত মাড়ললশর ড়শড়শগুড়ল, 

উপহাস খযন কড়রলতলি খমালর ড়িড়প- পরা োিঁত তুড়ল। 
সন্ধযা খবলায় খেলার মালঠলত খ লয় খেড়ে ড়বস্মলয়, 
খমালের খমলসর ইমোে হক আলগ খিালট বল ললয়! 
বাপ পালয় বল ড়িবড়লিং কলর ডান পালয় মালর খঠলা, 
 াঙা কয়োনা হালত পালয় তার বজ্র কড়রলি খেলা। 
 ালাও  ালাও আরও আলগ যাও বাতালসর মত ধাও, 

মালরা খজালর মালরা- খগাললর খ তলর বলললর িুিঁড়িয়া োও। 
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খগাল-খগাল-খগাল,  াড়রড়েক হলত ওলঠ খকালাহলকল, 
জীবলনর পণ, মরলণর পণ, সব বািঁধা, পালয় েল। 

খগাল-খগাল-খগাল-খমালের খমলসর ইমোে হক কাড়জ, 
 াঙা েুড়ট পালয় জলয়র  াগয লুড়টয়া আড়নল আড়জ। 

েশশকেল ড়ফড়রয়া  লললি মহা-কলবর কলর, 
ইমোে হক খোিালত খোিালত আলস খয খমলসর িলর। 
খমলসর  াকর হয়রান হয় পালয়লত মাড়লশ মাড়ে, 
খব-িুম রাত্র খকলট যায় তার  ীৎকার কড়র ডাড়ক। 
সকালল সকালল দেড়নক েুড়ল মহা-আনলন্দ পলি, 

ইমোে হক কাল যা খেলললি কমই তা নজলর পলি। 
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বচিরচদ্দ মাি ধচরলত যায় 
রাত েুপুর খমলি খমলি কিাৎ কিাৎ শব্দ যেন হয়, 
েুই নলেলত আিঁধার ড় ড়র ড়বজলী যেন জ্বলল  ুবনময়; 

তুফান খিালট খজার োপলট, বৃড়ি পলি খমলির িািঁজর িলর, 
বড়িরড়ির িুম খ লঙ যায়-মুহূতশ খস রইলত নালর িলর। 

ড়বললর জলল টাইটুবাড়ন খরাড়হত কাতল মালিরা খেয় ফাল, 
কই মাগুলরর েলসািঁতালর আিঁকাবাকািঁ ধড়র গািঁলয়র োল, 

 
এমন সময় বড়িরড়ি একহালতলত তীক্ষ্ম খটটা ধলর, 

আর এক হালত মশাল জ্বাড়ল বীর োপলট খিালট মালটর পলর। 
বুিীর ড় টায় খবিাল ডালক, তাল-তলালত গলায় েড়ি ড়েলয়, 
মলরড়িল তািঁতীর বধূ- এ সলব তার কািঁপায় নাক ড়হলয়। 
খশওিা বলন খপত্নী নাল , হাজরাতলায় ড়পশাল  খেয় ড়শস, 
ড়বললর ধালর আগুন জ্বাড়ল  ূলতরা সব ড়ফরলি নানান ড়েশ। 
 য় নাড়হ তার কারও কালি, রালতর আিঁধার মশাল ড়েলয় খঠলল, 

একলা  লল বড়িরড়ি খজার োপলট  রণ েুোন খফলল। 
হালত তাহার তীক্ষ্ম খটটা, গালয় তাহার খমালষর মত খজার, 
খ াে েুড়টলত উল্কা জ্বলল যমেূলতরও খেলে লালগ খিার। 

 
রাত েুপুলর ড়বললর পলি বড়িরড়ি মাি মাড়রলত যায়- 
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েূর হলত তার মশাল জ্বলল ধলকা ধলকা রালতর কাললা িায়। 
বৃড়ি-শীলা মািায় পলি, তুফান  লল ড়ক্ষপ্ত খিািার মত, 
রলয় রলয় ড়বজলী জ্বলল ইন্দ্র ডালক আিঁধার কড়র ক্ষত; 

শ্মাশান-িাটায় খপত্নী নাল , বলটর শালে ড়পশা  খোলা োয়, 
রাত েুপুলর ড়বললর পলি বড়িরড়ি মাি ধড়রলত যায়। 
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মামার বাচি 
আয় খিললরা, আয় খমলয়রা, 

ফুল তুললত যাই, 
ফুললর মালা গলায় ড়েলয় 
মামার বাড়ি যাই। 

মামার বাড়ি পুড়নযপুকুর 
গলায় গলায় জল, 

এপার হলত ওপার ড়গলয় 
নাল  খঢউএর েল। 

 
ড়েলন খসিা িুড়মলয় িালক 
লাল শালুলকর ফুল, 

রালতর খবলা  ািঁলের সলন 
খহলস না পায় কূল। 

আম-কািঁঠাললর বলনর ধালর 
মামা-বাড়ির ির, 

আকাশ হলত খজািনা-কুসুম 
িলর মািার পর। 

রালতর খবলা খজানাক জ্বলল 
বািঁশ-বাগালনর িায়, 
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ড়শমূল গালির শাোয় বলস 
খ ালরর পাড়ে গায়। 

িলির ড়েলন মামার খেলশ 
আম কুলিালত সুে 

পাকা জালমর শাোয় উড়ঠ 
রড়ঙন কড়র মুে। 

কািঁড়ে- রা খেজুর গালি 
পাকা খেজুর খোলল, 

খিলললমলয়, আয় িুলট যাই 
মামার খেলশ  লল। 
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