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আেবাল তােবাল-1 
 
আয়ের েভালা েখয়াল-েখালা 
                   sপনেদালা নািচেয় আয,় 
আয়ের পাগল আেবাল তােবাল 



                   মt মাদল বািজেয় আয়। 
আয় েযখােন kয্াপার গােন 
                   নাiেকা মােন নাiেকা সুর। 
আয়ের েযথায় uধাo হাoয়ায় 
                    মন েভেস যায় েকান সুদূর। 
আয় kয্াপা-মন ঘুিচেয় বঁাধন 
                    জািগেয় নাচন তািধn  িধn , 
আয় েবয়াড়া সৃি ছাড়া 
                     িনয়মহারা িহসাবহীন। 
আজgিব চাল েবিঠক েবতাল 
                     মাতিব মাতাল রে েত-- 
আয়ের তেব ভুেলর ভেব 
                      aসmেবর ছেnেত।। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িখচুিড ়
 
 
হঁাস িছল, সজাr, (বয্াকরণ মািন না), 
হেয় েগেল "হঁাসজাr" েকমেন তা জািন না। 
বক কেহ কcেপ "বাহবা িক ফুিতর্! 
aিত খাসা আমােদর বকcপ মূিতর্।" 



িটয়ামুেখা িগরিগিট মেন ভাির শ া 
েপাকা েছেড় েশেষ িকেগা খােব কঁাচা ল া? 
ছাগেলর েপেট িছল না জািন িক ফিn, 
চািপল িবছার ঘােড়, ধেড় মুেড়া সিn! 
িজরােফর সাধ নাi মােঠ ঘােট ঘুিরেত, 
ফিড়েঙর ঢং ধির, েসo চায় uিড়েত। 
গr বেল, "আমােরo ধিরেলা িক o েরােগ? 
েমার িপেছ লােগ েকন হতভাগা েমারেগ?" 
হািতিমর দশা েদখ , িতিম ভােব জেল যাi, 
হািত বেল, "ei েবলা জ েল চল ভাi"। 
িসংেহর িশং েনi, ei তার ক  
হিরেণর সােথ িমেল িশং হল প । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
কাঠ-বেুডা় 
 
হঁািড় িনেয় দািড়মুেখা েক েযন েক বৃd, 
েরােদ বেস েচেট খায় িভেজ কাঠ িসd। 
মাথা েনেড় গান কের gন gন সংগীত 
ভাব েদেখ মেন হয় না জািন িক পিnত! 
 
িবড়্ িবড়্ িক েয বেক নািহ তার aথর্- 
"আকােশেত ঝূল েঝােল, কােঠ তাi গতর্।" 



েটেকা মাথা েতেত oেঠ গােয় েছােট ঘমর্ 
েরেগ বেল , "েকবা েবােঝ e সেবর মমর্? 
 
আের েমােলা, গাধাgেলা eেকবাের an, 
েবােঝনােকা েকান িকছু খািল কের dn। 
েকাn কােঠ কত রস জােন নােকা তtt 
eকাদশী রােত েকন কােঠ হয় গতর্?" 
 
আেশ পােশ িহিজ িবিজ আঁেক কত a  
ফাটা কাঠ ফুেটা কাঠ িহসাব aসংখয্; 
েকান ফুেটা েখেত ভাল, েকানটা বা মn, 
েকাn েকাn ফাটেলর িক রকম গn। 
 
কােঠ কােঠ ঠুেক কের ঠকাঠক শb, 
বেল, "জািন েকাn কাঠ িকেস হয় জb। 
কাঠকুেটা েঘঁেটঘুঁেট জািন আিম প , 
e কােঠর বjািত িকেস হয় ন । 
 
েকাn কাঠ েপাষ মােন, েকাn কাঠ শাn, 
েকাn কাঠ িটিম্টেম, েকাnা বা জয্াn। 
েকান কােঠ jান নাi িমথয্া িক সতয্, 
আিম জািন েকাn কােঠ েকন থােক গতর্।" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
েগাঁফচুির 
 
েহড্ আিফেসর বড় বাবু েলাকিট বড় শাn, 
তার েয eমন মাথায় বয্ােমা েকu কখেনা জানত? 
িদিবয্ িছেলন েখাসেমজােজ েচয়ারখািন েচেপ, 
eকলা ব'েস িঝমিঝিমেয় হঠাৎ েগেলন েkেপ! 
আৎেক uেঠ হােত পা ছঁুেড় েচাখিট ক'ের েগাল 
হঠাৎ বেলন, "েগলুম েগলুম, আমায় ধ'ের েতাল"! 
তাi েন েকu বিদয্ ডােক , েকu বা হঁােক পুিলশ, 
েকuবা বেল, "কামেড় েদেব সাবধােনেত তুিলস। 
বয্s সবাi eিদক oিদক করেছ েঘারাঘুির 



বাবু হঁােকন, "oের আমার েগঁাফ িগেয়েছ চুির"! 
েগঁাফ্ হারান! আজব কথা ! তাo িক হয় সিতয্? 
েগাফ েজাড়া ত েতমিন আেছ, কেমিন eক রিt! 
সবাi তঁাের বুিঝেয় বেল, সামেন ধ'ের আয়না, 
েমােটo েগঁাফ হয়িন চুির, কkেনা তা হয় না। 
 
েরেগ আgন েতেল েবgন, েতেড় বেলন িতিন, 
"কােরা কথার ধার ধািরেন, সব বয্াটােকi িচিন। 
েনাংরা ছঁাটা খয্াংরা ঝঁাটা িবিcির আর ময়লা, 
eমন েগাফ ত রাখ্ত জািন শয্ামবাবুেদর গয়লা। 
e েগঁাফ যিদ আমার বিলস করব েতােদর জবাi" 
ei না ব'েল জিরমানা কেlন িতিন সবায়। 
ভীষণ েরেগ িবষম েখেয় িদেলন িলেখ খাতায় 
"কাuেক েবিশ লাi িদেত েনi, সবাi চেড় মাথায়। 
আিফেসর ei বঁাদরgেলা, মাথায় খািল েগাবর 
েগঁাফ েজাড়া েয েকাথায় েগেল েকu রােখ না খবর। 
iেc কের ei বয্াটােদর েগঁাফ ধের খুব নািচ, 
মুখুয্gেলার মুn ধ'ের েকাদাল িদেয় চঁািচ। 
েগঁাফেক বেল েতামার আমার েগঁাফ িক কােরা েকনা? 
েগঁােফর আিম েগােফর তুিম, তাi িদেয় যায় েচনা।" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
শbকldrম 
 
ঠাs  ঠাs  drম dাম, েন লােগ খটকা-- 
ফুল েফােট? তাi বল! আিম ভািব পট্ কা! 
শঁাi শঁাi পn  পn  ভেয় কান বn-- 
oi বুিঝ ছুেট যায় েস-ফুেলর গn? 
hড়মুড় ধুপধাপ--oিক িন ভাiের! 
েদখ্ ছনা িহম পেড়-- েযo নােকা বাiের। 
চুপ চুপ ঐ েশাn ! ঝুপ ঝাp  ঝ-পাস! 
চঁাদ বুিঝ ডুেব েগল? গb  গb  গ-বাস! 
খঁয্াশ্  খঁয্াশ্  ঘঁয্াc  ঘঁয্াc  রাত কােট oi ের! 
dড়দাড় চুরমার--ঘুম ভাে  কi ের! 
ঘr ঘr  ভn  ভn  েঘাের কত িচnা! 
কত মন নাচ েশাn --েধi েধi িধn তা! 
ঠুং ঠাং ঢং ঢং, কত বয্থা বােজের-- 
ফট্  ফট্  বুক ফােট তাi মােঝ মােঝ ের! 



ৈহ ৈহ মাr  মাr  বাp  বাp  িচৎকার-- 
মালেকঁাচা মাের বুিঝ? সের পড় eiবার। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সৎ পাt 
 

নেত েপলুম েপাsা িগেয়- 
েতামার নািক েমেয়র িবেয?় 
গ ারামেক পাt েপেল? 
জানেত চাo েস েকমন েছেল? 
মn নয়, েস পাt ভাল- 
রঙ যিদo েবজায় কােলা; 
তার uপের মুেখর গঠন 
aেনকটা িঠক পঁয্াচার মতন। 
িবেদয্ বুিd? বলিছ মশাi- 
ধিনয্ েছেলর aধয্বসায়! 
uিনশিট বার ময্াি েক েস 
ঘােয়ল হ'েয় থামল েশেষ। 
িবষয় আশয ়? গরীব েবজায়- 
কে - সৃে  িদন চেল যায়। 



মানুষ ত নয় ভাigেলা তার 
eকটা পাগল eকটা েগঁায়ার ; 
আেরকিট েস ৈতির েছেল, 
জাল কের েনাট েগেছন েজেল। 
কিন িট তবলা বাজায় 
যাtাদেল পঁাচ টাকা পায়। 
গ ারাম ত েকবল েভােগ 
িপেলর jর আর পাnু েরােগ। 
িকnt তারা uc ঘর, 
কংসরােজর বংশধর! 
শয্াম লািহড়ী বনgােমর 
িক েযন হেয় গ ারােমর।- 
যােহাk, eবার পাt েপেল, 
eমন িক আর মn েছেল? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
কাতুকুতু বেুডা় 
 
আর েযখােন যাo না ের ভাi সpসাগর পার, 
কাতুকুতু বুেড়ার কােছ েযo না খবরদার! 
সবর্েনেশ বৃd েস ভাi েযo না তার বািড়- 
কাতুকুতুর কুিl েখেয় িছঁড়েব েপেটর নািড়। 
েকাথায় বািড় েকu জােন না, েকান সড়েকর েমােড়, 
eকলা েপেল েজার কের ভাi গl েশানায় পেড়। 
িবdুেট তার গlgেলা না জািন েকাn েদশী, 

নেল পের হািসর েচেয় কাnা আেস েবশী। 
না আেছ তার মুnু মাথা, না আেছ তার মােন, 
তবুo েতামায় হাসেত হেব তািকেয় বুেড়ার পােন। 
েকবল যিদ গl বেল তাo থাকা যায় সেয়, 
গােয়র uপর সুড়সুিড় েদয় লmা পালক লেয়। 
েকবল বেল, "েহাঃ েহাঃ েহাঃ, েক দােসর িপিস- 
েবc ত খািল কুমেড়া কচু হঁােসর িডম আর িতিস। 
িডমgেলা সব লmা মতন, কুমেড়াgেলা বঁাকা, 
কচুর গােয় রঙ-েবরেঙর আলপনা সব আঁকা। 
a  pহর গাiত িপিস আoয়াজ ক'ের িমিহ, 
ময্াo ময্াo ময্াo বাকুম বাকুম েভৗ েভৗ েভৗ চীিহ।" 



ei না বেল কুটুৎ কের িচমিট কােট ঘােড়, 
খয্াংরা মতন আঙুল িদেয় েখঁাচায় পঁাজর হােড়। 
েতামায় িদেয় সুড়সুিড় েস আপিন লুেটাপুিট, 
যতkণ না হাসেব েতামার িকcেুত নাi ছুিট। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
বাবুরাম সাপুেড ়
 
বাবুরাম সাপুেড়, 
              েকাথা যাs  বাপুের? 
আয় বাবা েদেখ যা, 
              dেটা সাপ েরেখ যা! 
েয সােপর েচাখ্  েনi, 
              িশং েনi েনাখ্  েনi, 
েছােট নািক হঁােট না, 
              কাuেক েয কােট না, 
কের নােকা েফঁাস ফঁাস, 
              মাের নােকা ঢঁুশ্  ঢঁাশ্ , 
েনi েকান uৎপাত, 
              খায় ধু dধভাত-- 
েসi সাপ জয্াm 
              েগাটা di আনত? 
েতেড় েমের ডা া 
              ক'ের েদi ঠা া। 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
পঁয্াচা আর পঁয্াচািন 
 
পঁয্াচা কয় পঁয্াচািন, 
খাসা েতার চঁয্াচািন! 

েন েন আনমন 
নােচ েমার pাণমন! 
মাজা-গলা চঁাচা সুর 
আহােদ ভরপুর! 
গলা-েচরা গমেক 
গাছ পালা চমেক, 
সুের সুের কত পঁয্াচ 
িগিট্কির কঁয্াc কঁয্াc! 
যত ভয় যত dখ 
dr dr ধুk ধুk, 
েতার গােন েপঁিচ ের 
সব ভূেল েগিছ ের- 
চঁাদ মুেখ িমেঠ গান 

েন ঝের d'নয়ান। 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ভালের ভাল 
 
দাদা েগা! েদিখ্ছ েভেব aেনক দূর 
ei dিনয়ার সকল ভাল, 
আসল ভাল নকল ভাল, 
সsা ভাল দামীo ভাল, 
তুিমo ভাল আিমo ভাল, 
েহথায় গােনর ছn ভাল, 
েহথায় ফুেলর গn ভাল, 
েমঘ-মাখােনা আকাশ ভাল, 
েঢu- জাগােনা বাতাস ভাল, 
gী  ভাল বষর্া ভাল, 
ময়লা ভাল ফরসা ভাল, 
েপালাo ভাল েকামর্া ভাল, 
মাছপেটােলর েদালমা ভাল, 
কঁাচাo ভাল পাকাo ভাল, 
েসাজাo ভাল বঁাকাo ভাল, 
কঁািসo ভাল ঢাকo ভাল, 
িটিকo ভাল টাko ভাল, 
েঠলার গাড়ী েঠলেত ভাল, 
খাsা লুিচ েবলেত ভাল, 
িগিট্কির গান নেত ভাল, 
িশমুল তুেলা ধুনেত ভাল, 
ঠাnা জেল নাiেত ভাল। 



িকnt সবার চাiেত ভাল- 
পঁাurিট আর েঝালা gড়। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
খুেডা়র কল 
 
কল কেরেছন আজব রকম চnীদােসর খুেড়া- 
সবাi েন সাবাs বেল পাড়ার েছেল বুেড়া। 
খুেড়ার যখন al বয়স- বছর খানেক হেব- 
uেঠ্লা েকঁেদ "gংগা" ব'েল ভীষণ a রেব। 
আর েতা সবাi "মামা" "গাগা" আেবাল তােবাল বেক, 
খুেড়ার মুেখ "gংগা" েন চমেক েগল েলােক। 
বেl সবাi, "ei েছেলটা বঁাচেল পের তেব, 
বুিd েজাের e সংসাের eকটা িকছু হেব।" 
েসi খুেড়া আজ কল কেরেছন আপন বুিd বেল, 
পঁাচ ঘnার রাsা যােব েদড় ঘnায় চেল। 
েদেখ eলাম কলিট aিত সহজ eবং েসাজা, 
ঘnা পঁােচক ঘঁাটেল পের আপিন যােব েবাঝা। 
বলব িক আর কেলর িফিকর, বলেত না পাi ভাষা, 
ঘােড়র সে  যnt জুেড় eেkবাের খাসা। 
 
সামেন তাহার খাদয্ েঝােল যার েয রকম rিচ- 
মnা িমঠাi চp কাট েলট্খাজা িকংবা লুিচ। 
মন বেল তায় "খাব খাব" মুখ চেল যায় তায় েখেত, 
মুেখর সে  খাবার েছােট পাlা িদেয় েমেত। 
eমিন কের েলােভর টােন খাবার পােন েচেয়, 
uৎসােহেত hঁs রেব না চলেব েকবল েধেয়। 
েহেস েখেল d'দশ েযাজন চলেব িবনা েkেশ, 
খাবার গেn পাগল হ'েয় িজেভর জেল েভেস। 
সবাi বেল সমsের েছেল েজায়ান বুেড়া, 
aতুল কীিতর্ রাখল ভেব চnীদােসর খুেড়া। 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
লড়াi kয্াপা 
 
oi আমােদর পাগলা জগাi, িনিতয্ েহথায় আেস; 
আপন মেন gn gিনেয় মুc িক হািস হােস । 
চলেত িগেয় হঠাৎ েযন ধমক েলেগ থােম; 
তড়াk কের লাফ িদেয় যায় ডাiেন েথেক বােম। 
ভীষন েরােখ হাত gিটেয় সামেল িনেয় েকাচঁা ; 
"eiেয়া" বেল kয্াপার মেতা েনয্ মাের েখাচঁা । 
েচঁিচেয় বেল ,"ফাদ ঁেপেতছ ? জগাi িক তায় পেড়? 
সাত জামর্ান, জগাi eকা, তবুo জগাi লেড়।" 
uৎসােহেত গরম হেয় িতিড়ং িবিড়ং নােচ, 
কখনo যায় সামেন েতেড়, কখনo যায় পােছ। 
eেলাপাতািড় ছাতার বািড় ধুপুস ধাপুs কত! 
চkু বুেজ কায়দা েখলায় চিকর্বািজর মত। 
লােফর েচােট হঁািপেয় oেঠ গােয়েত ঘাম ঝের, 
dড়মু ক'ের মািটর পের লmা হেয় পেড়। 
হাত পা ছঁুেড় েচঁচায় খািল েচাখ্ িট ক'ের েঘালা, 
"জগাi েমেলা হঠাৎ েখেয় কামােনর eক েগালা"! 
ei না বেল িমিনট খােনক ছট্ফিটেয় খুব, 
মড়ার মত শk হ'েয় eেkবাের চুপ ! 
তার পেরেত সটাn বেস চুলেক খািনক মাথা, 
পেকট েথেক বার কের তার িহেসব েলখার খাতা। 
িলখেল তােত- "েশানের জগাi, ভীষন লড়াi হেলা 
পাচ বয্াটােক খতম কের জগাi দাদা েমােলা।" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ছায়াবািজ 
 
আজgিব নয়, আজgিব নয়, সিতয্কােরর কথা- 
ছায়ার সােথ কুিs কের গােt হল বয্াথা। 
ছায়া ধরার বয্বসা কির, তাo জাননা বুিঝ? 
েরােদর ছায়া, চঁােদর ছায়া, হেরক রকম পঁুিজ! 
িশিশর েভজা সদয্ ছায়া, সকাল েবলায় তাজা, 
gী কােল কেনা ছায়া ভীষণ েরােদ ভাজা। 
িচলgেলা যায় dপুের েবলায় আকাশ পেথ ঘের 
ফঁাদ েফেল তার ছায়ার uপর খঁাচায় রািখ পুের। 
কােগর ছায়া বেগর ছায়া েদখিছ কত েঘঁেট- 
হাlা েমেঘর পানেস ছায়া তাo েদিখ্ছ েচেট। 
েকu জােন না e সব কথা েকu েবােঝ না িকছু, 
েকu েঘাের না আমার মত ছায়ার িপছু িপছু। 
েতামরা ভাব গােছর ছায়া aমিন লুটায় ভূেয়, 
aমিন ধু ঘুমায় বুিঝ শাn মতন েয়; 
আসল বয্াপার জানেব যিদ আমার কথা েশােনা, 
বলিছ যা তা সিতয্ কথা,সেnহ নাi েকােনা। 
েকu যেব তার রয় না কােছ ,েদখেত নািহ পায় 
গােছর ছায়া ফুটফুিটেয় eিদক oিদক চায়। 
েসi সমেয় gড় gিড়েয় িপছন হ'েত eেস 
ধামায় েচেপ ধপাs কের ধরেব তাের েঠেস। 
পাৎলা ছায়া েফাকলা ছায়া,ছায়া গভীর কােলা- 
গােছর েচেয় গােছর ছায়া সব রকেমi ভােলা। 
গাছ গাছািল েশকড় বাকল িমেথয্ সবাi েগেল, 
বাপের বেল পালায় বয্ােমা ছায়ার oষুধ েখেল। 
িনেমর ছায়া িঝেঙর ছায়া িতk ছায়ার পাক, 
েযi খােব ভাi aেঘার ঘুেম ডাকেব তাহার নাক। 
চঁােদর আেলায় েপঁেপর ছায়া ধরেত যিদ পার, 

কঁােল পের সিদর্কািশ থাকেব না আর কােরা। 
আমড়া গােছর েনাংরা ছায়া কামেড় যিদ খায় 
লয্াংড়া েলােকর ঠয্াং গজেব সেnহ নাi তায়। 
আষাঢ় মােসর বাদ্লা িদেন বঁাচেত যিদ চাo, 
েতঁতুল তলার তp ছায়া হpা িতেনক খাo। 
েমৗয়া গােছর িমি  ছায়া bিটং িদেয় েষ 
ধুেয় মুেছ সাবােনেত রাখিছ ঘের পুেষ! 
পাkা নতুন টাটকা oষুধ eেkবাের িদিশ- 
দাম কেরিছ সsা বড়, েচাd আনা িশিশ। 



 
 
 
কুm েড়াপটাশ 
 
 
(যিদ) কুm েড়াপটাশ নােচ-- 
খবরদার eেসা না েকu আsাবেলর কােছ; 
চাiেব নােকা ডাiেন বঁােয় চাiেব নােকা পােছ; 
চার পা তুেল থাকেব ঝুেল হ মূলার গােছ! 
 
(যিদ) কুm েড়াপটাশ কঁােদ-- 
খবরদার! খবরদার! বসেব না েকu ছােদ; 
uপুড় হেয় মাচায় েয় েলপ কmল কঁােধ; 
েবহাগ সুের গাiেব খািল 'রােধ কৃ  রােধ'! 
 
(যিদ) কুমেড়াপটাশ হােস-- 
থাকেব খাড়া eকিট ঠয্ােঙ রাnাঘেরর পােশ; 
ঝাপসা গলায় ফািসর্ কেব িন ােস িফs ফােস; 
িতনিট েবলা uেপাস কের থাকেব েয় ঘােস! 
 
(যিদ) কুমেড়াপটাশ েছােট-- 
সবাi েযন তড়বিড়েয় জানলা েবেয় oেঠ; 
hঁেকার জেল আলতা gেল লাগায় গােল েঠঁােট; 
ভুেলo েযন আকাশপােন তাকায় না েকu েমােট! 
 
(যিদ) কুমেড়াপটাশ ডােক-- 
সবাi েযন শাm লা eেঁট গামলা চেড় থােক; 
েছঁচিক শােকর ঘ  েবেট মাথায় মরম মােখ; 
শk iেঁটর তp ঝামা ঘষেত থােক নােক! 
 
তুc েভেব e-সব কথা করেছ যারা েহলা, 
কুm েড়াপটাশ জানেত েপেল বুঝেব তখন েঠলা। 
েদখেব তখন েকান কথািট েকমন কেল ফেল, 
আমায় তখন েদাষ িদo না, আেগi রািখ বেল। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



সাবধান 
 
আের আের, oিক কর পয্ালারাম িব াস? 
েফঁাs েফঁাs aত েজাের েফেলানােকা িন াস। 
জােনানা িক েস বছর oপাড়ার ভূেতানাথ, 
িন াস িনেত িগেয় হেয়িছল কুেপাকাৎ? 
হঁাপ ছাড় হঁয্াs ফঁয্াs o রকম হঁা কের- 
মুেখ যিদ ঢুেক বেস েপাকা মািছ মাকেড়? 
িবিপেনর খুেড়া হয় বুেড়া েসi হল' রায়, 
মািছ েখেয় পঁাচ মাস ভুেগিছল কেলরায়। 
তাi বিল- সাবধান! ক'েরানােকা ধুপ ◌্ধাp, 
িটিপ িটিপ পায় পায় চেল যাo চুp চাp। 
েচেয়ানােকা আেগ িপেছ, েযেয়ানােকা ডাiেন 
সাবধােন বঁােচ েলােক,- ei েলেখ আiেন। 
পেড়ছ ত কথা মালা? েক েযন েস িক কের 
পেথ েযেত পেড় েগল পাতেকা'র িভতের ? 
ভােলা কথা- আর েযন সকােল িক dপুের , 
েনেয়ানােকা েকােনা িদন েঘােষেদর পুকুের, 
eরকম েমাটা েদেহ িক েয হেব েকাn িদন, 
কথাটােক েভেব েদখ িক রকম সি ন! 
চেটা েকন? হয় নয় েক বা জােন প , 
যিদ িকছু হ'েয় পেড় পােব েশেষ ক । 
িমিছিমিছ ঘয্াn ঘয্াn েকন কর তk? 
িশেখছ জয্াঠােমা খািল, i ঁচেরেত পk , 
মানেব না েকান কথা চলা েফরা আহাের , 
eকিদন েটর পােব েঠলা কয় কাহাের । 
রেমেশর েমঝ মামা েসo িছল েসয়না, 
যত বিল ভােলা কথা কােন িকছু েনয়না 
েশষকােল eকিদন চািnর বাজাের 
প'েড় েগল গািড় চাপা রাsার মাঝাের! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
হাতুেড ়
 



eকবার েদেখ যাo ডাkাির েকরামৎ- 
কাটা েছঁড়া ভাঙা েচরা চট্পট েমরামৎ 
কেয়েছন gr েমার, "েশান েশান বৎস, 
কাগেজর েরাগী েকেট আেগ কর মk" 
uৎসােহ িক না হয়? িক না হয় েচ ায়? 
aভয্ােস চটপট্ হাত পােক েশষটায়। 
েখেট খুেট জল হ'ল শরীেরর রk- 
িশেখ েদিখ িবেদয্টা নয় িকছু শk। 
কাটা েছঁড়া ঠুk ঠাক। কত েদখ যnt, 
েভেঙ চুের জুেড় েদi তারo জািন মnt 
েচাখ বুেজ চটপট বড় বড় মুিতর্, 
যত কািট ঘঁয্াs ঘঁয্াs তত বােড় ফুিতর্। 
ঠয্াং কাটা গলা কাটা কত কাটা হs, 
িশিরেষর আঠা িদেয় জুেড় েদয় েচাs। 
eiবাের বিল তাi, েরাগী চাi জয্াn- 
oের েভালা, েগাটাছয় েরাগী ধের আn! 
 
েগঁেটবােত ভুেগ মের o পাড়ার নnী, 
িকছুেতi সারােব না ei তার ফিn- 
eকিদন eেন তাের eiখােন ভুিলেয়, 
েগেটঁবাত েঘঁেট- ঘঁুেট সব েদব ঘুিলেয়। 
কার কােন কট্ কট্ কার নােক সিদর্, 
eস, eস, ভয় িকেস? আিম আিছ বিদয্। 

েয় েক ের? ঠয্াং ভাঙা? ধের আn eেখেন- 
skুp িদেয় eেঁট িদব িক রকম েদেখ েন। 
গলা েফালা কঁাদ েকন? দঁােত বুিঝ েবদনা? 
eস eস ঠুেক েদi আর িমেছ েকঁদ না, 
ei পােশ েগাটা di, oi পােশ িতনেট- 
দঁাতgেলা েটেন েদিখ েকাথা েগল িচমেট? 
েছেল হo, বুেড়া হo, an িক প ু, 
েমার কােছ েভদ নাi, কেলরা িক েড -ু 
কালাjর, পালাjর, পুরােনা িক টাটকা, 
হাতুিড়র eকঘােয় eেকবাের আট্কা! 
 
 
 
 
 
 
েচার ধরা 
 
আর িছ িছ! রাম রাম! ব'েলা না েহ ব'েলা না- 
চলেছ যা জুয়াচুির, নািহ তার তুলনা। 
েযi আিম েদi ঘুম িটিফেনর আেগেত, 
ভয়ানক ক'েম যায় খাবােরর ভােগেত । 



েরাজ েদিখ েখেয় েগেছ, জািনেনেকা কারা েস- 
কালেক যা হ'েয় েগল ডাকািতর বাড়া েস! 
পঁাচ খানা কােট্লট্, লুিচ িতন গnা, 
েগাটা di িজেব গজা ,gিট di মnা, 
আেরা কত িছল পােত আলু ভাজা ঘুঙিন- 
ঘুম েথেক uেঠ েদিখ পাতখানা িনয্! 
তাi আজ েkেপ েগিছ- কত আর পারব? 
eতিদন স'েয় স'েয় ei বাের মারব। 
খাড়া আিছ সারািদন hিসয়ার পাহারা , 
েদেখ েনব েরাজ েরাজ েখেয় যায় কাহারা। 
রামু হo দামু হo, o পাড়ার েঘাষ েবাস- 
েযi হo ei বাের েথেম যােব েফঁাs েফঁাs। 
খাটেব না জািরজুির আঁটেব না মার পঁয্াc, 
যাের পাব ঘােড় ধ'ের েকেট েদব ঘঁয্াচ ঘঁয্াc 
ei েদখ ঢাল িনেয় খাড়া আিছ আড়ােল, 
ei বাের েটর পােব মুnুটা বাড়ােল। 
েরাজ বিল "সাবধান" কােন তবু যায় না? 
েঠলাখানা বুঝিব ত eiবাের আয় না! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aবাক কা  
 

n ছ দাদা! ঐ েয েহাথায় বিদয্ বুেড়া থােক, 
েস নািক েরাজ খাবার সময় হাত িদেয় ভাত মােখ? 

n িছ নািক িখেদo পায় সারািদন না েখেল? 
চkু নািক আপিন েবােজ ঘুমিট েতমন েপেল? 
 
চl েত েগেল ঠয্াং নািক তার ভূেয়রঁ পের েঠেক? 
কান িদেয় সব েশােন নািক? েচাখ িদেয় সব েদেখ? 



েশায় নািক েস মু টােক িশয়র পােন িদেয?় 
হয় না িক হয় সিতয্ িমথয্া চl  না েদিখ িগেয়! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িকmূত! 
 
িবদঘুেট জােনায়ার িকমাকার িকmুত, 
সারািদন ধ'ের তার িন ধু খুঁৎ খুঁৎ। 
মাঠ পাের ঘাট পাের েকঁেদ মের খািল েস, 
ঘয্াn ঘয্ান আbাের ঘন ঘন নািলেশ। 
eটা চাi েসটা চাi কত তার বায়না- 
িক েয চায় তাo ছাi েবাঝা িকছু যায়না । 
েকািকেলর মত তার কেnেত সুর চাi, 
গলা েন আপনার বেল, "uh, dর ছাi!" 



আকােশেত uেড় েযেত পািখেদর মানা েনi- 
তাi েদেখ মের েকঁেদ- তার েকান ডানা েনi! 
হািতটার িক বাহার দঁােত আর েn- 
o রকম জুের তার িদেত হেব মুেn! 
কা াrর লাফ েদেখ ভাির তার িহংেস- 
ঠয্াং চাi আজ েথেক ঢয্াংেঢেঙ িচমেস! 
িসংেহর েকশেরর মত তার েতজ ৈক? 
িপেছ খাসা েগাসােপর খাজ কাটা েলজ ৈক? 
eকলা েস সব হেল েমেট তার পয্াখনা; 
যাের পায় তাের বেল, "েমার দশা েদখ্না!" 
েকেদঁ েকেদঁ েশষটায়- আষােঢ়র বাiেশ 
হল িবনা েচ ায় েচেয়েছ যা তাi েস। 
ভুেল িগেয় কঁাদাকািট আhােদ আেবেশ 
চুিপচুিপ eকলািট ব'েস ব'েস ভােব েস- 
লাফ িদেয় hশ্ কের হািত কভু নােচ িক? 
কলাগাছ েখেল পের কা াrটা বঁােচ িক ? 
েভঁাতামুেখ কুhডাক েন েলােক কেব িক? 
ei েদেহ েঁড়া নাক খাপ ছাড়া হেব িক? 
"বুেড়া হািত oেড়" ব'েল েকu যিদ গািল েদয় ? 
কান েটেন লয্াজ মেল "dেয়া" ব'েল তািল েদয়? 
েকu যিদ েতেড়েমের বেল তার সামেনi- 
েকাথাকার তুi েকের, নাম েনi ধাম েনi? 
জবাব িক েদেব ছাi,আেছ িকছু বলবার? 
কাচঁু মাচঁু বেস তাi ,মেন ধু েতালপার- 
"নi েঘাড়া,নi হািত, নi সাপ িবচছু 
েমৗমািছ pজাপিত নi আিম িকচছু। 
মাছ বয্াং গাছপাতা জলমািট েঢu নi, 
নi জুতা নi ছাতা,আিম তেব েকu নi!" 
 
 
 
নয্াড়া েবলতলায় যায় ক'বার? 
 
েরােদ রাঙা iেঁটর পঁাজা,          তার uপের বসল রাজা- 
          েঠাঙাভরা বাদাম ভাজা খােc িকnt িগলেছ না। 
গােয় আঁটা গরম জামা,          পুেড় িপঠ হেc ঝামা; 
          রাজা বেল, "বৃি  নামা- নiেল িকc ু িমলেছ না"। 
থােক সারা dপুর ধ'ের,           ব'েস ব'েস চুপিট কের, 
          হঁািড়পানা মুখিট ক'ের আকঁেড় ধের ে টটুকু; 
েঘেম েঘেম uঠেছ িভেজ,          ভয্াবাচয্াকা eকলা িনেজ, 
          িহিজিবিজ িলেখ্ছ িক েয বুেঝ্ছ না েকu eকটুকু। 
 
ঝঁাঝা েরাদ আকাশ জুেড়,          মাথাটার ঝাঝ্ রা ফঁুেড়, 
          মগেজেত নােc ঘুের রkgেলা ঝ্n র ঝন: 
ঠাঠা-পড়া dপুর িদেন,            রাজা বেল "আর বঁািচেন, 



          ছুেট আn বরফ িকেন- ক'েc েকমন গা ছn ছn।" 
সেব বেল, "হায় িক হল!           রাজা বুিঝ েভেবi েমােলা। 
          oেগা রাজা মুিখ্ট েখাল- কoনা iহার কারণ িক? 
রাঙামুখ পাn েস েযন,          েতেল ভাজা আm িস েহন, 
          রাজা eত ঘাm েছ েকন- নেত েমােদর বারণ িক"? 
 
রাজা বেল, "েকiবা েশােন           েয কথাটা ঘুরেছ মেন, 
          মগেজর নানাn েকােণ- আn িছ েটেন বাiের তায়; 
েস কথািট বলিছ েশান,          যতi ভাব যতi েগান, 
          নািহ তার জবাব েকান কুলিকনারা নাiের হায়। 
েলখা আেছ পুিথঁর পােত,          'েনড়া যায় েবলতলােত', 
          নািহ েকােনা সn তােত - িকnt p  ক'বার যায়? 
e কথাটা eিdেনo          পাের িনেকা বুঝেত েকo, 
          েলেখ িনেকা পুsেকo, িদেc না েকu জবাব তায়। 
 
লােখাবার যায় যিদ েস,           যাoয়া তার েঠকায় িকেস? 
          েভেব তাi পাiেন িদেশ নাi িক িকc ু uপায় তার?" 
e কথাটা েযিm বলা,          েরাগা eক িভিsoলা 
          িটp ক'ের বািড়েয় গলা pণাম করল d'পায় তঁার। 
েহেস বেল, "আেj েস িক?,           eেত আর েগাল হেব িক? 
          েনড়ােক েতা িনিতয্ েদিখ আপন েচােখ পির ার- 
আমােদির েবলতলা েয,           েনড়া েসথা েখলেত আেস 
          হের দের হয়েতা মােস িনেদন পেk পঁিচশ বার"। 
 
 
 
 
 
বিুঝেয় বলা 
 
o শয্ামাদাস! আয় ত েদিখ ব's েতা েদিখ eেখেন, 
েসi কথাটা বুিঝেয় েদব পঁাচ িমিনেট েদেখ েন। 
jর হেয়েছ? িমেথয্ কথা! oসব েতােদর চালািক- 
ei েয বাবা েচঁচািcেল, নেত পাiিন? কালা িক? 
মামার বয্ােমা? বিদয্ ডাকিব? ডািকস না হয় িবেকেল; 
না হয় আিম বাৎেল েদব বঁাc েব মামা িক েখেল। 
আজেক েতােক েসi কথাটা েবাঝাবi েবাঝাব- 
না বুঝিব ত মগেজ েতার গজাল েমের েগঁাজাব। 
েকাn কথাটা? তাo ভুেলিছs? েছেড় িদিছs হাoয়ােত? 
িক বলিছেলম পর  রােত িব ু েবােসর দাoয়ােত? 
ভুিলs িন ত েবশ কেরিছস, আবার নেল েkিত িক? 
বড় েয তুi পািলেয় েবড়াs, মাড়াসেন েয eিদki! 
বলিছ দঁাড়া, বয্s েকন? েবাs তাহেল িনচুেতi- 
আজকােলর ei েছাk রা gেলার তr সয় না িকছুেতi। 
আবার েদখ! বসিল েকন? বi gেলা আn নািমেয়- 



তুi থাk েত মুেটর েবাঝা বiেত যাব আিম e? 
সাবধােন আন, ধরিছ দঁাড়া- েসi আমােকi ঘামািল- 
ei েখেয়েছ! েকাn আেkেল শbেকাষটা নামািল? 
েঢর হেয়েছ! আয় েদিখ তুi েবাs ত েদিখ eিদেক- 
oের েগাপাল, েগাটা কেয়ক পান িদেত বl েখঁিদেক। 
বলিছলাম িক, বstিপn সূk হেত s ূেলেত, 
aথর্াৎ িকনা লাগেছ েঠলা প ভূেতর মূেলেত- 
েগাড়ায় তেব েদখেত হেব েকােtেক আর িক ক'ের, 
রস জেম ei pপ ময় িব তrর িশকেড়। 
aথর্াৎ িকনা, ei মেন কr েরাদ পেড়েছ ঘােসেত, 
ei মেন কr, চঁােদর আেলা পড়েলা তাির পােশেত- 
আবার েদখ! eরi মেধয্ হাi েতালবার মােন িক? 
আকাশ পােন তাকাs খািল, যােc কথা কােন িক? 
িক বিl তুi? e সব ধু আেবাল তােবাল বকুিন? 
বুঝেত হেল মগজ লােগ, বেলিছলাম তখুিন। 
মগজভরা েগাবর েতােদর হেc ঘঁুেট িকেয়, 
যায় িক েদoয়া েকান কথা তার িভতের ঢুিকেয়?- 
o শয্ামাদাস! uঠিল েকন? েকবল েয চাs পালােত! 
না নিব ত িমেথয্ সবাi আিসs েকন jালােত? 
তttকথা যায় না কােন যতi মির েচঁিচেয-় 
iেc কের ডাn িপেটেদর কান মেল িদ েপঁিচেয়। 
 
বড়ুীর বািড ়
 
গালভরা হািসমুেখ চালভাজা মুিড়, 
ঝুরঝুের পেড়া ঘের থুর থুের বুড়ী। 
কঁাথাভরা ঝুলকািল, মাথাভরা ধেলা, 
িমি েট েঘালা েচাখ, িপঠখানা কুেলা। 
কঁাটা িদেয় আঁটা ঘর- আঠা িদেয় েসেঁট, 
সুেতা িদেয় েবঁেধ রােখ থুতু িদেয় েচেট। 
ভর িদেত ভয় হয় ঘর বুিঝ পেড়, 
খ্কখk কািশ িদেল ঠ্কঠk নেড়। 
ডােক যিদ িফিরoলা হঁােক যিদ গািড়, 
খেস পেড় কিড়কাঠ ধেস পেড় বাড়ী। 
বঁাকােচারা ঘরেদার ফঁাকা ফঁাকা কত, 
ঝঁাট িদেল ঝ'ের পেড় কাঠকুেটা যত। 
ছাদ gেলা ঝুেল পেড় বাদ্লায় িভেজ, 
eকা বুিড় কাঠী gেজ েঠকা েদয় িনেজ। 
েমরামত িদন রাত েকরামত ভাির, 
থুরথুের বুড়ী তার ঝুরঝুের বাড়ী। 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
েবাmাগেডর় রাজা 
 
েকu িক জান সদাi েকন েবাmাগেড়র রাজা- 
ছিবর ে েম বঁািধেয় রােখ আমসtt ভাজা? 
রানীর মাথায় a pহর েকন বািলশ বঁাধা? 
পঁাurিটেত েপেরক েঠােক েকন রানীর দাদা? 
েকন েসথায় সিদর্ হেল িডগবািজ খায় েলােক? 
েজাছ ◌্না রােত সবাi েকন আলতা মাথায় েচােখ? 
osােদরা েলপ মুিড় েদয় েকন মাথায় ঘােড়? 
টােকর পের পিnেতরা ডােকর িটিকট মাের। 
রােt েকন টঁয্াক্ঘিড়টা ডুিবেয় রােখ িঘেয়। 
েকন রাজার িবছ্ না পােত িশরীষ কাগজ িদেয়? 
সভায় েকন েচঁচায় রাজা "hkা hয়া" বেল? 
মntী েকন কলসী বাজায় বেস রাজার েকােল? 
িসংহাসেন েঝালায় েকন ভাঙা েবাতল িশিশ? 
কুমেড়া িনেয় িkেকট েখেল েকন রাজার িপসী? 
রাজার খুেড়া নােচন েকন hঁেকার মালা পের? 
eমন েকন ঘটেছ তা েকu বলেত পার েমাের? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িঠকানা 
 
আের আের জগেমাহন- eস ,eস,eস- 
বলেত পার েকাথায় থােক আদয্নােথর েমেশা? 
আদয্নােথর নাম েশানিন? খেগনেক েতা েচেনা? 
শয্াম বাগিচ খেগেনরi মামা র েজেনা। 
শয্ােমর জামাi েক েমাহন, তার েয বাড়ীoলা- 
(িক েযন নাম ভুেল েগিছ), তারi মামার শালা; 
তারi িপেশর খড়তুেতা ভাi আদয্নােথর েমেশা- 
লkী দাদা ,িঠকানা তার eকটু েজেন eেসা। 
িঠকানা চাo? বলিছ েশান; আমড়াতলার েমােড় 
িতন-মুেখা িতন রাsা েগেছ তাির eকটা ধ'ের, 
চলেব িসেধ নাক বরাবর, ডান িদেক েচাখ েরেখ; 
চলেত চলেত েদখেব েশেষ রাsা েগেছ েবঁেক। 
েদখেব েসথায় ডাiেন বােয় পথ িগয়ােছ কত, 
তাির িভতর ঘুরেব খািনক েগালকধাঁধঁার মত। 
তারপেরেত হঠাৎ েবঁেক ডাiেন েমাচর েমের , 
িফরেব আবার বঁােয়র িদেক িতনেট গিল েছেড়। 
তেবi আবার পড়েব eেস আমডা় তলার েমােড়- 
তারপের যাo েযথায় খুিশ- jািলেয় নােকা েমাের । 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eকুেশ আiন 
 
িশবঠাকুেরর আপন েদেশ , 
আiন কানুন সবর্েনেশ! 
েকu যিদ যায় িপছেল প'েড়, 
পয্ায়দা eেস পাk  েড় ধের , 
কািজর কােছ হয় িবচার- 
        eকুশ টাকা দn তার।। 
েসথায় সেn ছটার আেগ 
হঁাচেত হেল িটিকট লােগ 
হঁাচেল পের িবn িটিকেট 
দম ◌্দমাদm লাগায় িপেঠ , 
েকাটাল eেস নিসয্ ঝােড়- 
        eকুশ দফা হািচেয় মাের।। 
কাrর যিদ দাতিট নেড়, 
চাr িট টাকা মা ল ধের , 
কাrর যিদ েগঁাফ গজায় , 
eকেশা আনা টয্ােkা চায়- 
খঁুিচেয় িপেঠ gঁিজেয় ঘাড়, 
        েসলাম েঠাকায় eকুশ বার।। 
চলেত িগেয় েকu যিদ চায় 
eিদk oিদk ডাiেন বঁায়, 
রাজার কােছ খবর েছােট, 
পlেনরা লািফেয় oেঠ , 
dপুের েরােদ ঘািমেয় তায়- 
        eকুশ হাতা জল েগলায়।। 
েয সব েলােক পদয্ েলেখ, 
তােদর ধের খঁাচায় েরেখ, 
কােনর কােছ নানাn সুের 



নামতা েশানায় eকেশা uেড়, 
সামেন েরেখ মুদীর খাতা- 
        িহেসব কষায় eকুশ পাতা।। 
হঠাৎ েসথায় রাত dপুের 
নাক ডাকােল ঘুেমর েঘাের, 
am  িন েতেড় মাথায় ঘেষ, 
েগাবর gেল েবেলর কেষ, 
eকুশিট পাক ঘুিরেয় তােক- 
        eকশ ঘnা ঝুিলেয় রােখ।। 
 
 
 
 
িবjান িশkা 
 
আয় েতার মুnুটা েদিখ, আয় েদিখ "ফুেটােsাপ" িদেয়, 
েদিখ কত েভজােলর েমিক আেছ েতার মগেজর িঘেয়। 
েকাn িদেক বুিdটা েখােল, েকাn িদেক েথেক যায় চাপা; 
কতখািন ভs ভs িঘলু, কত খািন ঠk ঠেক কাপাঁ। 
মন েতার েকাn েদেশ থােক, েকন তুi ভুেল যাs কথা- 
আয় েদিখ েকাn ফঁাক িদেয়, মগেজেত ফুেটা েতার েকাথা। 
েটাল-খাoয়া ছাতাপড়া মাথা, ফাটামত মেন হয় েযন, 
আয় েদিখ িবে ষ ক'ের- েচাp রo ভয় পাস েকন? 
কাৎ হেয় কান ধ'ের দঁাড়া, িজভখানা uিlেয় েদখা, 
ভােলা ক'ের বুেঝ েন েদিখ- িবjােন েয রকম েলখা। 
মুnুেত ময্াগেনট েফেল, বাশঁ িদেয ়"িরে কট" ক'ের, 
iট িদেয় েভলিসিট ক'েষ, েদিখ মাথা েঘাের িক না েঘাের। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hঁেকামুেখা হয্াংলা 
 
 
hঁেকামুেখা হয্াংলা       বাড়ী তার বাঙলা 
      মুেখ তার হািস নাi ,েদেখছ? 
নাi তার মােন িক?      েকu তাহা জােন িক? 
      েকu কভু তার কােছ েথেকছ? 
 
শয্ামাদাস মামা তার       আিপেঙর থানাদার , 
      আর তার েকu নাi eছাড়া- 
তাi বুিঝ eকা েস       মুখ খানা ফয্াকােশ, 
      ব'েস আেছ কঁাদ কঁাদ েবচারা? 
 
থ্প থ্প পােয় েস       নাচত েয আেয়েস, 
      গাল ভরা িছল তার ফুিতর্, 
গাiত েস সারািদন       "সাের গামা িটm িটm , 
      আhােদ গদ-গদ মূিতর্! 
 
ei েতা েস dপু'ের       বেস oi uপের, 
      খািcল কঁাচকলা চটেক- 
oর মােঝ হল িক?       মামা তার েমােলা িক? 
      aথবা িক ঠয্াং েগল মটেক? 
 
hঁেকা মুেখা েহঁেক কয়,       আের দূর, তা েতা নয়, 
      েদখ্ছ না িক রকম িচnা? 
মািছ মারা ফিn e       যত ভািব মন িদেয়- 
      েভেব েভেব েকেট যায় িদনটা। 
 
বেস যিদ ডাiেন,       েলেখ েমার আiেন- 
      ei লয্ােজ মািছ মাির es; 
বােম যিদ বেস তাo,       নািহ আিম িপছপাo, 
      ei লয্ােজ আেছ তার ast! 
 
যিদ েদিখ েকান পািজ       বেস িঠক মাঝামািঝ, 
      িক েয কির েভেব নািহ পাiের- 



েভেব েদখ eিক দায়,       েকাn লয্ােজ মাির তায় 
      dিট বi লয্াজ েমার নাi ের! 
 
 
 
 
 
 
 
 
দঁােড ়দঁােড় drম! 
 
ছুট্ েছ েমাটর ঘটr ঘরটr ছুট্ েছ গাড়ী জুিড়; 
ছুট্ েছ েলােক নানাn েঝােক করেছ hেড়াhিড় ; 
ছুট্ েছ কত kয্পার মত পড়্ েছ কত চাপা- 
সােহব েমম থm েক েথেম বলেছ "মামা! পাপা!" 
        - আমরা তবু তবলা ঠুেক গািc েকমন েতেড়। 
        "দঁােড় দঁােড় drম! েদেড় েদেড় েদেড়!" 
বষর্াকােলর বৃি বাদল রাsা জুেড় কাদা, 
ঠাnা রােত সিদর্বােত মরিব েকন দাদা? 
েহাk না সকাল েহাk না িবেকল েহাk না dপুর েবলা, 
থাক না েতামার আিফস যাoয়া থাk না কােজর েঠলা- 
        ei েদখ না চঁাd িন রােতর গান eেনিছ েকেড়, 
        "দঁােড় দঁােড় drm ! েদেড় েদেড় েদেড়!" 
মুখুয্ যারা হেচছ সারা পেড়ছ্ ব'েস eকা , 
েকu বা েদখ কঁাচুর মাচুর েকu বা ভয্াবাচয্াকা; 
েকu বা েভেব হd হল, মুখিট েযন কািল ; 
েকu বা বেস েবাকার মত মুnু নােড় খািল। 
        তার েচেয় ভাi, ভাবনা ভুেল গাo না গলা েছেড়, 
        "দঁােড় দঁােড় drm !েদেড় েদেড় েদেড়!" 
েবজার হেয় েয যার মত কr ছ সময় ন - 
হাট্ ছ কত খাট্ ছ কত পাচছ কত ক ! 
আসল কথা বুঝছ না েয, করছ না েয িচnা, 

নছ না েয গােনর মােঝ তb লা বােজ িধনতা? 
        পাlা ধ'ের গােয়র েজাের িগিট্কির দাo েঝেড়, 
        "দঁােড় দঁােড় drm !েদেড় েদেড় েদেড়!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
রামগrেড়র ছানা 
 
রামগrেড়র ছানা          হাসেত তােদর মানা, 
           হািসর কথা নেল বেল, 
          "হাসb না-না, না-না"। 
সদাi মের tােস-          ঐ বুিঝ েকu হােস! 
           eক েচােখ তাi িমট্ িমিটেয় 
           তাকায় আেশ পােশ। 
ঘুম নািহ তার েচােখ          আপিন বেক বেক 
           আপনাের কয়, "হািসs যিদ 
           মারব িকnt েতােক!" 
যায় না বেনর কােছ,          িকmা গােছ গােছ, 
           দিখন হাoয়ার সুড়সুিড়েত 
           হািসেয় েফেল পােছ! 
েসায়ািs েনi মেন-          েমেঘর েকােণ েকােণ 
           হািসর বাs uঠ্ েছ েফঁেপ 
           কান েপেত তাi েশােন। 
েঝােপর ধাের ধাের          রােতর anকাের 
           েজানাk jেল আেলার তােল 
           হািসর ঠাের ঠাের । 
হাসেত হাসেত যারা          হেc েকবল সারা 
           রামগrেড়র লাগেছ বয্থা 
           বুঝেছ না িক তারা? 
রামগrেড়র বাসা          ধমক িদেয় ঠাসা, 
           হািসর হাoয়া বn েসথায় 
           িনেষধ েসথায় হাসা। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ডানিপেট 
 
বাp ের িক ডানিপেট েছেল!- 
েকান িদন ফঁািস যােব নয় যােব েজেল। 
eকটা েস ভুত েসেজ আঠা েমেখ মুেখ, 
ঠঁাi ঠাi িশিশ ভােঙ ে ট িদেয় ঠুেক। 
aনয্টা হামা িদেয় আলমাির চেড,় 
খাট েথেক রােগ ক'ের dm দাm পেড়। 
 
বাপের িক ডানিপেট েছেল!- 
িশলেনাড়া েখেত চায় dধভাত েফেল! 
eকটার দঁাত েনi, িজভ িদেয় ঘেষ, 
eকমেন েমামবািত েদশলাi েচােষ! 
আরজন ঘরময় নীল কািল gেল, 
কp কp মািছ ধের মুেখ েদয় তুেল! 
 
বাপের িক ডানিপেট েছেল!- 
খুন হ'ত টm চাচা oi rিট েখেল! 
সেnেহ েঁক বুেড়া মুেখ নািহ েতােল, 
েরেগ তাi di ভাi েফঁাs েফঁাs েফােল! 
েনড়াচুল খাড়া হেয় রাঙা হয় রােগ, 
বাp বাp ব'েল চাচা লাফ িদেয় ভােগ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
নারদ! নারদ! 
 
 
"হঁয্াের হঁয্াের তুi নািক কাল, সাদােক বলিছিল লাল? 
(আর) েসিদন নািক রািt জুেড়, নাক েডেকিছs িব ী সুের? 
(আর) েতােদর েপাষা েবড়ালgেলা, n িছ নািক েবজায় hেলা? 
(আর) ei েয িন েতােদর বািড়, েকu নািক রােখ না দািড়? 
কয্াn ের বয্াটা iসটুিপড? েঠিঙেয় েতাের করব িঢট্!" 
"েচাপরাo তুm িsকিট নট্, মাr ব েরেগ পটাপট্- 
েফর যিদ টয্ারািব েচাখ, িকmা আবার কr িব েরাখ, 
িকmা যিদ am িন ক'ের, িমেথয্িমিথয্ চঁয্াচাস েজাের- 
আi েডাn েকয়ার কানাকিড়- জািনs আিম সয্ােnা কির?" 
"েফর লাফািcs! al রাiট, কােমn ফাiট ! কােমn ফাiট!" 
"ঘুঘু েদেখছ, ফঁাদ েদখিন, েটরটা পােব আজ eখিন! 
আজেক যিদ থাk ত মামা, িপিটেয় েতামায় করত ধামা।" 
"আের! আের! মাr িব নািক? দঁাড়া eকটা পুিলশ ডািক!" 
"হঁাহঁাহঁাহঁা! রাগ কেরা না, করেত চাo িক তাi বল না!" 
"হঁা হঁা তােতা সিতয্ বেটi, আিম েতা চিটিন েমােটi! 
িমেথয্ েকন লড়েত যািব? েভির- েভির সির মশলা খািব?" 
"েশক্হয্াn আর দাদা বল, সব েশাধ েবাধ ঘের চল।" 
"েডাn পেরায়া al রাiট্, হাu ডু য়ু ডু gড্ নাiট।" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
টযঁ্াশ গr 



 
টঁয্াশ্ গr নয়, আসেলেত পািখ েস; 
যার খুিশ েদেখ eস হাrেদর আিফেস। 
েচাখ dিট ঢুলু ঢুলু, মুখখান মs, 
িফট্ ফাট্ কােলাচেুল েটিরকাটা েচাs। 
িতন-বঁাকা িশং তার লয্াজখািন পঁয্াচান- 
eকটুকু েছঁাo যিদ, বাপের িক চঁয্াচান! 
লট্খেট হাড়েগাড় খট্ খট্ ন'েড় যায়, 
ধm কােল লয্াg বয্াগ চমিকেয় প'েড় যায়। 
বিণর্েত rপ gণ সাধয্ িক কিবতার, 
েচহারার িক বাহার- ঐ েদখ ছিব তার। 
টঁয্াশ্ গr খািব খায় ঠয্াs িদেয় েদয়ােল, 
মােঝ মােঝ েকঁেদ েফেল না জািন িক েখয়ােল ; 
মােঝ মােঝ েতেড় oেঠ, মােঝ মােঝ েরেগ যায়, 
মােঝ মােঝ কুেপাকাৎ দঁােত দঁাত েলেগ যায়। 
 
খায় না েস দানাপািন- ঘাস পাতা িবচািল 
খায় না েস েছালা ছাতু ময়দা িক িপঠািল; 
rিচ নাi আিমেষেত, rিচ নাi পােয়েস 
সাবােনর সুপ আর েমামবািত খায় েস। 
আর িকছু েখেল তার কািশ oেঠ খk খk, 
সারা গােয় িঘn িঘn ঠয্াং কঁােপ ঠk ঠk। 
eকিদন েখেয়িছল নয্াকড়ার ফািল েস- 
িতন মাস আধমরা েয়িছল বািলেশ। 
কােরা যিদ শখ্ থােক টঁয্াশ গr িকn েত , 
সsায় িদেত পাির,েদখ েভেব িচেn। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ফs েক েগল 
 
েদখ বাবািজ েদখিব নািক েদখ্ ের েখলা েদখ্ চালািক, 
েভােজর বািজ েভিl ফঁািক পড়্ পড়্ পড়্ পড়িব পািখ - ধপ! 



লাফ িদেয় তাi তালিট ঠুেক তাক কের যাi তীর ধনেুক, 
ছাড়ব সটান u র্মুেখ hশ কের েতার লাগেব বুেক - খপ! 
gড় gড় gড় gিড়েয় হামা খাp েপেতেছন েগা  মামা 
eিগেয় আেছন বািগেয় ধামা eiবার বাণ িচিড়য়া নামা - চট্! 
ঐ যা! েগল ফেs েফঁেস - েহi মামা তুi েkপিল েশেষ? 
ঘয্াচঁ কের েতার পঁাজর েঘঁেষ লাg ল িক বাণ ছটেক eেস- ফট্? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িক মুিsল! 
 
 
সব িলেখেছ ei েকতােব dিনয়ার সব খবর যত, 
সরকারী সব আিফসখানার েকাn  সােহেবর কদর কত। 
েকমন ক'ের চাটিন বানায়, েকমন ক'ের েপালাo কের, 



হেরk  রকম মুি েযােগর িবধান িলখেছ ফলাo ক'ের। 
সাবান কািল দঁােতর মাজন বানাবার সব কায়দা েকতা, 
পূজা পাবর্ণ িতিথর িহসাব াdিবিধ িলখেছ েহতা। 
সব িলেখেছ, েকবল েদখ পািcনােকা েলখা েকাথায়-- 
পাগলা ষঁােড় কr েল তাড়া েকমন ক'ের েঠকাব তায়! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ভূতুেড ়েখলা 
 
 
পর  রােত প  েচােখ েদখনু িবনা চশমােত, 
পাnভুেতর জয্াn ছানা করেছ েখলা েজাছ্ নােত। 
কেc েখলা মােয়র েকােল হাত পা েনেড় ulােস, 
আহােদেত ধুp ধুিপেয় কেc েকমন হlা েস। 



n েত েপলাম ভুেতর মােয়র মুc িক হািস কট্কেট- 
েদখেছ েনেড় ঝুি  ধ'ের বাcা েকমন চট্পেট। 
uঠেছ তােদর হািসর হানা কা  সুের ডাk েছেড়, 
খঁয্াশ খঁয্াশািন শেb েযমন করাৎ িদেয় কাঠ েচের! 
েযমন খুিশ মাr েছ ঘঁুিষ িদেc কেষ কানমলা, 
আদর ক'ের আছাড় েমের েনয্ েঝােল চয্াং েদালা। 
বেল্ছ আবার, "আয়ের আমার েনাংরামুেখা সঁুট্ েকা ের, 
েদখ্ না িফের পয্াখ্না ধের hেতাম-হািস মুখ ক'ের ! 
oের আমার বঁাদর নাচন আদর েগলা েকঁাৎকা ের! 
anবেনর গn-েগাকুল, oের আমার েহঁাৎকা ের! 
oের আমার বাদলা েরােদ জি  মােসর িবি ের। 
oের আমার হামান েছচা যি মধুর িমি ের। 
oের আমার রাnা হঁািড়র কাnা হািসর েফাড়নদার, 
oের আমার েজাছনা হাoয়ার spেঘাড়ার চড়নদার। 
oের আমার েগাb রাগেণশ ময়দাঠাসা নাdসের, 
িছঁচকঁাdেন েফাk লা মািনক েফর যিদ তুi কঁািদs ের-" 
ei না ব'েল েযi েমেরেছ কাদার চাp িট ফট্ কের, 
েকাথায় বা িক ভূেতর ফঁািক - িমিলেয় েগল চট্ ক'ের! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
আhাদী 
 
হাসিছ েমারা হাসিছ েদখ,হাসিছ েমারা আহাদী, 
িতন জেনেত জট্লা ক'ের েফাk লা হািসর পাlা িদ। 
হাসেত হাসেত আসেছ দাদা ,আসিছ আিম,আসেছ ভাi, 
হাসিছ েকন েকu জােন না, পােc হািস হাসিছ তাi। 
ভাবিছ মেন, হাসিছ েকন? থাকব হািস তয্াগ কের , 
ভাবেত িগেয় িফকিফিকেয় েফলিছ েহেস ফয্াক ক'ের । 
পােc হািস চাপেত িগেয়, পােচছ হািস েচাখ বুেজ, 
পােc হািস িচমিট েকেট নােকর িভতর েনাখ gেজ। 
হাসিছ েদেখ চঁােদর কলা েজালার মাকু েজেলর দঁাড় 



েনৗকা ফানুস িপপেড় মানুষ েরেলর গাড়ী েতেলর ভঁাড়। 
পড়েত িগেয় েফলিছ েহেস 'ক খ গ' আর ে ট েদেখ- 
uঠ্ েছ হািস ভs ভিসেয় েসাডার মতন েপট েথেক। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
কঁাdেন 
 
িছঁc কঁাdেন িমc েক যারা শsা েকঁেদ নাম েকেন, 

ঘয্াঙায় ধু ঘয্ানর্ ঘয্ানর্ ঘয্ান্ঘয্ােন আর পয্াn প ◌্যােন- 
কঁুিকেয় কঁােদ িখেদর সময়, ফঁুিপেয় কঁােদ ধm কােল, 
িকmা হঠাৎ লাগেল বয্থা, িকmা ভেয় চমকােল; 
aেl হােস aেl কঁােদ কাnা থামায় aেlেতi , 
মােয়র আদর dেধর েবাতল িকmা িদিদর গেlেতi - 
তােরi বিল িমেথয্ কঁাদন; আসল কাnা n েব েক? 
aবাক হেব থm েক রেব েসi কঁাদেনর gণ েদেখ! 
নnেঘােষর পােশর বাড়ী বুথ্ সােহেবর বাcাটার 
কাnা খানা নেল বিল কাnা বেট সাcা তার । 



কঁাd েব না েস যখন তখন, রাখ্ েব েকবল রাগ পুেষ, 
কঁাd েব যখন েখয়াল হেব খুন-কঁাdেন রাkুেস! 
নাiক কারণ নাiক িবচার মাঝরােত িক েভারেবলা, 
হঠাৎ িন aথর্িবিহন আকাশ-ফাটন েজার গলা। 
হঁাk েড় েছােট কাnা, েযমন েজায়ার েবেগ নদীর বান, 
বাপ মা বেসন হতাশ হেয়, শb েন বিধর কান। 
বাs ের েস িক েলাহার গলা? eক িমিনটo শািn েনi? 
কঁাদন ঝের াবণ ধাের, kাn েদবার নামিট েনi! 
ঝুm ঝুিম দাo, পুতুল নাচাo, িমি  খাoয়াo eকেশাবার, 
বাতাস কর, চাপেড় ধর, ফুটেব নােকা হাসয্ তার। 
কাnাভের uেl পেড় কাnা ঝের নাক িদেয়, 
িগl েত চােহ দালানবাড়ী হঁা খািন তার হঁাk িদেয়। 
ভুত- ভাগান শেb েলােক tািহ tািহ ডাক ছােড় - 
কাnা েন ধিনয্ বিল বুথ্ সােহেবর বাcাের। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hেলার গান 
 
িবdুেট রািtের ঘুেটঘুেট ফঁাকা, 
গাছপালা িমশ্ িমেশ মখমেল ঢাকা। 
জটবঁাধা ঝুl কােলা বটগাছতেল, 
ধক ধক েজানািকর চকমিক jেল 
চুp চাপ চািরিদেক েঝাপঝাড়gেলা- 
আয় ভাi গান গাi আয় ভাi hেলা। 
 
গীত গাi কােন কােন চীৎকার ক'ের, 
েকান গােন মন েভেজ েশাn বিল েতাের- 
পুবিদেক মাঝ রােত েছাp িদেয় রাঙা। 
রাতকানা চঁাদ oেঠ আধখানা ভাঙা। 
চট্ ক'ের মেন পেড় মটকার কােছ 
মালেপায়া আধখানা কাল েথেক আেছ; 



 
dড়্ dড়্ ছুেট যাi দূর েথেক েদিখ 
pাণপেণ েঠঁাট চােট কানকাটা েনকী! 
গালেফালা মুেখ তার মালেপায়া ঠাসা 
ধুক ক'ের িনেভ েগেল বুকভরা আশা; 
মন বেল আর েকন সংসাের থািক 
িবl কুl সব েদিখ েভিlর ফঁািক। 
 
সব েযন িবিcির সব েযন খািল, 
িগnীর মুখ েযন িচm িনর কািল। 
মন ভাঙা dখ্ েমার কেnেত পুের 
গান গাi আয় ভাi pাণফাটা সুের। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
হাত গণনা 
 
o পাড়ার নn েগঁাসাi, আমােদর নn খুেড়া, 
        sভােবেত সরল েসাজা aমািয়ক শাn বুেড়া। 
িছল না তার aসুখ িবসুখ, িছল েস েয মেনর সুেখ, 
        েদখা েযত সদাi তাের hঁেকাহােত হাসয্মুেখ। 
হঠাৎ িক তার েখয়াল হ'ল চl l েস তার হাত েদখােত- 
        িফের eল কেনা সr, ঠকাঠk কঁাপেছ দঁােত 

ধােল েস কয় না কথা, আকােশেত রয় েস েচেয়, 
        মােঝ মােঝ িশuের oেঠ, পেড় জল চkু েবেয়। 

েন েলােক েদৗেড় eল, ছুেট eেলন বিদয্মশাi, 
        সবাi বেল, "কঁাদছ েকন? িক হেয়েছ নn েগঁাসাi?" 
খুেড়া বেল, "বলব িক আর হােত আমার s  েলখা 
        আমার ঘােড় আেছন শিন, ফঁাড়ায় ভরা আয়রু েরখা। 
eতিদন যায়িন জানা িফr িছ কত gেহর েফের- 
        হঠাৎ আমার pাণটা েগেল তখন আমায় রাখ্ েব েক ের? 
ষাটটা বছর পার হেয়িছ বাপদাদােদর পুণয্ফেল- 
        oের েতােদর নn খুেড়া eবার বুিঝ পেটাল েতােল। 



কেব েয িক ঘট্ েব িবপদ িকছু হায় যায় না বলা"- 
        ei ব'েল েস uঠেলা েকঁেদ েছেড় ভীষণ uc গলা। 
েদেখ eলাম আজ সকােল িগেয় oেদর পাড়ার মুেখা, 
        বুেড়া আেছ, েনi েকা হািস, হােত তার েনi েকা hঁেকা। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
গn িবচার 
 
িসংহাসেন বs ল রাজা বাজল কঁাসর ঘnা, 
ছট্ফিটেয় uঠল েকঁেপ মntীবুেড়ার মনটা। 
বলেল রাজা, "মntী, েতামার জামায় েকন গn?" 
মntী বেল, "eেসn িদিছ- গn ত নয় মn!" 
রাজা বেলন, "মn ভােলা েদখুক েঁক বিদয্," 
বিদয্ বেল, "আমার নােক েবজায় হল সিদর্।" 
রাজা হঁােকন , "েবালাo তেব- রাম নারায়ণ পাt।" 
পাt বেল, "নিসয্ িনলাম ekিন eiমাt- 
নিসয্ িদেয় বn েয নাক, গn েকাথায় ঢুকেব?" 
রাজা বেলন, "েকাটাল তেব eিগেয় eস k েব।" 
েকাটাল বেল, "পান েখেয়িছ মশলা তােহ কপূর্র, 
গেn তাির মুn আমার eেkবাের ভরপুর।" 
রাজা বেলন, "আসুক তেব েশর পােলায়ান ভীমিসং," 
ভিম বেল, "আজ কেc আমার সমs গা িঝm িঝm 
রােt আমার েবাখার হল, বলিছ hজুর িঠক বাৎ"- 
ব'েলi ল রাজসভােত চkু বুেজ িচৎপাত। 
রাজার শালা চেndেকতু তােরi ধ'ের েশষটা 
বl রাজা, "তুিমi না হয় কর না ভাi েচ া।" 
চnd বেলন, "মারেত চাo ত ডাকাo নােকা জlাদ, 



গn েক মr েত হেব e আবার িক আhাদ?" 
িছল হািজর বৃd নািজর বয়সিট তার নbi, 
ভাb ল মেন, "ভয় েকন আর eকিদন েতা মরবi-" 
সাহস কের বেl বুেড়া, "িমেথয্ সবাi বকিছস, 

কঁেত পাির hকুম েপেল eবং েপেল বk িশস।" 
রাজা বেলন, "হাজার টাকা iনাম পােব সদয্," 
তাi না েন uৎসাহেত uঠ্ল বুেড়া মd। 
জামার পের নাক েঠিকেয়- k ল কত গn, 
রiল aটল, েদখ্ল েলােক িবsেয ়বাk বn। 
রাজয্ হল জয় জয়কার বাj ল কঁাসর ঢkা, 
বাp ের িক েতজ বুেড়ার হােড়, পায় না েস েয akা! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
গl বলা 
 
"eক েয রাজা-", "থাm না দাদা, 
রাজা নয় েস, রাজ েপয়াদা।" 
"তার েয মাতুল-", "মাতুল িক েস? 
সবাi জােন েস তার িপেস।" 
"তার িছল eক ছাগল ছানা-" 
"ছাগেলর িক গজায় ডানা?" 
"eকিদন তার ছােতর প'ের-" 
"ছাত েকাথা েহ িটেনর ঘের?" 
"বাগােনর eক uেড় মালী"- 
"মািল নয় ত? েমেহর আলী-" 
"মেনর সােধ গাiেছ েবহাগ-" 
"েবহাগ েতা নয়? বসn রাগ।" 
"েথাo না বাপু ঘঁয্াচা েঘঁিচ-" 
"আcা বল চুপ কেরিছ।" 
"eমন সময় িবছানা েছেড় 
হঠাৎ মামা আসল েতেড়, 
ধরল েস তার ঝুিটর েগাড়া-" 
"েকাথায় ঝুিট ? টাক েয ভরা।" 
"েহাক না েটেকা, েতার তােত িক? 
লkীছাড়া মুখুয্ েঢিঁক। 
ধরব েঠেস টুিটর প'ের, 
িপট্ ব েতামার মুnু ধ'ের- 



কথার uপর েকবল কথা, 
eখন বাপু পালাo েকাথা?" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
েনাট বi 
 
ei েদখ েপনিসl েনাটবুক e হােত, 
ei েদখ ভরা সব িকl িবল েলখােত। 
ভােলা কথা িন েযi চট্ পট্ িলিখ তায়- 
ফিড়েঙর ক'টা ঠয্াং, আর লা িক িক খায়। 
আঙুেলেত আঠা িদেল েকন লােগ চট্চট্, 
কাতুকুতু িদেল গr েকন কের ছট্ফট্ । 
েদেখ িশেখ প'েড় েন ব'েস মাথা ঘািমেয় 
িনেজ িনেজ আগােগাড়া িলেখ েগিছ আিম e। 
কান কের কট্ কট্ েফাড়া কের টn টn - 
oের রামা ছুেট আয,় িনেয় আয় লnন। 
কাল েথেক মেন েমার েলেগ আেছ খট্ কা 
েঝালাgড় িকেস েদয?় সাবান না পট্ কা? 
ei েবলা p টা িলেখ রািখ gিছেয় 
জবাবটা েজেন েনব েমজদােক খুিচেয়। 
েপট েকন কাm ড়ায় বল েদিখ পার েক? 
বল েদিখ ঝঁাজ েকন? েজায়ােনর আরেক? 
েতজপােত েতজ েকন? ঝাল েকন ল ায়? 
নাক েকন ডােক আর িপেল েকন চমকায়? 
কার নাম dnুিভ? কােক বেল aরিন? 
বলেব িক, েতামরা o েনাটবi পড়িন। 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ভয় েপেয়া না 
 
ভয় েপেয়া না, ভয় েপেয়া না, েতামায় আিম মারব না- 
সিতয্ বলিছ কুিs ক'ের েতামার সে  পারব না। 
মn টা আমার ব  নরম, হােড় আমার রাg িট েনi, 
েতামায় আিম িচিবেয় খাব eমন আমার সািধয্ েনi! 
মাথায় আমার িশং েদেখ ভাi ভয় েপেয়ছ কতi না- 
জােনা না েমার মাথার বয্ারাম, কাuেক আিম gঁেতাi না? 
eস eস গেতর্ eস, বাস কের যাo চারিট িদন, 
আদর ক'ের িশেকয় তুেল রাখব েতামায় রািt িদন। 
হােত আমার মুgর আেছ তাi িক েহথায় থাk েব না? 
মুgর আমার হাlা eমন মারেল েতামায় লাগেব না। 
aভয় িদিc n ছ না েয? ধরব নািক ঠয্াং dটা? 
বসেল েতামার মুnু েচেপ বুঝেব তখন কাnটা! 
আিম আিছ িগিn আেছন, আেছ আমার নয় েছেল- 
সবাi িমেল কাm েড় েদব িমেথয্ aমন ভয় েপেল। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
পােলায়ান 
 
 
েখলার ছেল ষি  চরন হাতী েলােফন যখন তখন, 
েদেহর oজন uিনশিট মন, শk েযন েলাহার গঠন। 
eকিদন eক gnা তােক বাশ বািগেয় মারল েবেগ- 
ভাঙল েস বাশ েশালার মত মট্ ক'ের তার কনুi েলেগ। 
eiত েস িদন রাsা িদেয় চl   েত িগেয় ৈদব বেশ, 
uপর েথেক pকাn iট পড়ল্ তাহার মাথায় খ'েস। 
মুnুেত তার েযm  িন েঠকা am  িন েস iট eক িনিমেষ 
gঁিড়েয় হ'ল ধুেলার মত, ষি  চেলন মুচিক েহেস। 
ষি  যখন ধমক হঁােক কঁাp   েত থােক দালান বাড়ী, 
ফঁুেয়র েজাের পেথর েমােড় uেl পেড় গrর গাড়ী। 
ধুm  েসা কােঠর তkা েছঁেড় েমাচড় েমের মুhেতর্েক, 
eকেশা জালা জল ঢােল েরাজ sােনর সময় পুকুর েথেক। 
সকাল েবলার জল পািন তার িতনিট ধামা েপsা েমoয়া, 
সে েত তার েচৗd হঁািড় ৈদ িক মালাi মুড়িক েদoয়া । 
dপুর হ'েল খাবার আেস কাতার িদেয় েডk  িচ ভ'ের, 
বরফ েদoয়া uিনশ কঁুেজা সরবেত তার তৃ া হের। 
িবকাল েবলা খায়না িকছু গnা দেশক মnা ছাড়া, 
সnয্া হেল লাগায় েতেড় িদsা িদsা লুিচর তাড়া । 
রােt েস তার হাত পা েটপায় দশিট েচলা মজুত থােক, 
dm dমাdm সবাi িমেল মুgর িদেয় েপটায় তােক। 
বলেল েবিশ ভাb  েব েশেষ eসব কথা েফিনেয় বলা- 
েদখেব যিদ আপন েচােখ যাoনা েকন েবিনয়ােটালা। 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
আেবাল তােবাল-2 
 
েমঘ মুলুেক ঝাপ ◌্সা রােত, 
রামধনুেকর আব্ছায়ােত, 
তাল েবতােল েখয়াল সুের, 
তান ধেরিছ কn পুের। 
েহথায় িনেষধ নাiের দাদা, 
নাiের বঁাধন নাiের বাধা। 
েহথায় রিঙn আকাশতেল 
sপন েদালা হাoয়ায় েদােল, 
সুেরর েনশায় ঝরনা েছােট, 
আকাশ কুসুম আপিন েফােট, 
রিঙেয় আকাশ, রিঙেয় মন 
চমক জােগ kেণ kণ। 
আজেক দাদা যাবার আেগ 
বl ব যা েমার িচেt লােগ- 
নাi বা তাহার aথর্ েহাk 
নাiবা বুঝুক েববাk েলাক। 
আপনােক আজ আপন হেত 
ভািসেয় িদলাম েখয়াল েsােত। 
ছুট েল কথা থামায় েক? 
আজেক েঠকায় আমায় েক? 
আজেক আমার মেনর মােঝ 
ধঁাi ধপাধপ তb লা বােজ- 
রাম-খটাখট ঘয্াচাং ঘঁয্াc 
কথায় কােট কথায় পঁয্াc । 
আেলায় ঢাকা anকার, 
ঘnা বােজ গেn তার। 
েগাপন pােণ sপন দূত, 
মে  নােচন প  ভুত! 
হয্াংলা হাতী চয্াং েদালা, 
শূেনয্ তােদর ঠয্াং েতালা! 
মিkরাণী পkীরাজ- 
দিসয্ েছেল লkী আজ! 
আিদম কােলর চঁািদম িহম 



েতাড়ায় বঁাধা েঘাড়ার িডম। 
ঘিনেয় eল ঘুেমর েঘার, 
গােনর পালা সা  েমার। 


