–
সবেচেয় য ছাট িপিড় খািন
সখািন আর কউ রােখনা পেত,
ছাটথালায় হয় নােকা ভাতবাড়া
জল ভের না ছা গলােসেত।
বািড়র মেধ সবেচেয় য ছাট
খাবার বলা কউ ডােক না তােক।
সবেচেয় য শেষ এেসিছল,
তারই খাওয়া ঘেু চেছ সব আেগ।
সবেচেয় য অে িছল খিু শ,
খিু শ িছল ঘষােঘিষর ঘের,
সই গেছ হায়, হাওয়ার সে িমেশ,
িদেয় গেছ জায়গা খািল কের ।
ছেড় গেছ পত
ু , পঁিু তর মালা,
ু ল
ছেড় গেছ মােয়র কােলর দািব ।
ভয়ভরা স িছল য সব চেয়
সই খেু লেছ আঁধার ঘেরর চািব ।
হািরেয় গেছ, হািরেয় গেছ ওের !
হািরেয় গেছ ‘বাল’ বলা সই বাঁিশ
েধ ধাওয়া কিচ স মখু খািন
আঁচল খেু ল হঠাৎ ােতর জেল
ভেস গেছ িশউলী ফেু লর রািশ ,
ঢুেকেছ হায় শান ঘেরর মােঝ
ঘর ছেড় হায় দয় শানবাসী ।
সবেচেয় য ছাট কাপড়িল
সইিল কউ দয় না মেল ছােদ,

য শযািট সবার চেয় ছাট,
আজেক সিট শূন পেড় কাঁেদ ।
সবেচেয় য শেষ এেসিছল
সই িগেয়েছ সবার আেগ সের ।
ছা য জন িছল র সবেচেয়,
সই িদেয়েছ সকল শূন কের ।

–
ইলেশ ঁিড!় ইলেশ ঁিড়
ইিলশ মােছর িডম|
ইলেশ ঁিড় ইলেশ ঁিড়
িদেনর বলায় িহম|
কয়াফেু ল ঘণু লেগেছ,
পড়েত পরাগ িমিলেয় গেছ,
মেঘর সীমায় রাদ হেসেছ
আলতা-পািট িশ|
ইলেশ ঁিড় িহেমর কুঁিড,়
রাুের ির িঝ|
হালকা হাওয়ায় মেঘর ছাওয়ায়
ইলেশ ঁিডর় নাচ, –
ইলেশ ঁিডর় নাচ দেখ
নাচেছ ইিলশ মাছ|
কউ বা নােচ জেলর তলায়
লাজ তুেল কউ িডগবািজ খায়,
নদীেত ভাই জাল িনেয় আয়,

পক
ু ু ের িছপ গাছ|
উলেস ওেঠ মনটা, দেখ
ইলেশ ঁিডর় নাচ|
ইলেশ ঁিড় পরীর ঘিু ড়
কাথায় চেলেছ,
ঝমেরা চেু ল ইলেশ ঁিড়
মেু া ফেলেছ!
ধােনক বেন িচংিড় েলা
লািফেয় ওেঠ বািডে় য় নেু লা;
বাঙ ডােক ওই গলা ফেু লা,
আকাশ গেলেছ,
বাঁেশর পাতায় িঝেমায় িঝঁিঝঁ,
বাদল চেলেছ|
মঘায় মঘায় সূিয ডােব
জিডে় য় মেঘর জাল,
ঢাকেলা মেঘর খেু -পােষ
তাল-পাটালীর থাল|
িলখেছ যারা তালপাতােত
খােগর কলম বািগেয় হােত
তাল বড়া দাও তােদর পােত
টাটকা ভাজা চাল;
পাতার বাঁশী তরী কের’
িদও তােদর কাল|
খজু পাতায় সবজ
ু িটেয়
গড়েত পাের ক?
তােলর পাতার কানাই ভঁপু
না হয় তােদর দ|
ইলেশ ঁিড় – জেলর ফাঁিক
ঝরেছ কত বলব তা কী?
িভজেত এল বাবইু পাখী
বাইের ঘর থেক; –
পডে় ত পাখায়লক
ু ােলা জল
িভজেলা নােকা স|
ইলেশ ঁিড!় ইলেশ ঁিড!়

পরীর কােনর ল,
ইলেশ ঁিড!় ইলেশ ঁিড!়
ঝেরা কদম ফলু |
ইলেশ ঁিডর় খনু সিু ড়েত
ঝাডে় ছ পাখা – টুনটুিনেত
নবফ
ু েু লর কুিটেত
লেছ দাল ;
ইলেশ ঁিডে় মেঘর খয়াল
ঘমু -বাগােনর ফলু |

পদ্মার প্রিত – সত্েযন্দ্রনাথ
দত্ত
হ পা! লয়ংকরী! হ ভীষণা! ভরবী স
ু রী!
হ গলভা! হ বলা! সমেু র যাগ সহচরী
তুিম ধ,ু িনিবড় আহ আর পার গা সিহেত
একা তুিম সাগেরর িয়তমা, অিয় িবনীেত!
িদগ িবৃত তামার হােসর কোল তাির মত
চিলয়ােছ তরিয়া, – িচর দ ৃ, িচর অবাহত|
নিমত, অসংযত, গূঢ়চারী, গহন গীর;
সীমাহীন অবায় ভািঙয়া চেলছ উভতীর |
 সমেু র মত, সমেু ির মত সমদু ার
তামার বদরহ িবতিরেছ ঐযসার|
উবর কিরছ মিহ, বিহেতছ বািণেজর তরী

ািসয়া নগর াম হািসেতছ দশিদক ভির|
অহীন মূছনায় আোিলত আকাশ সংগীেত, –
ঝািরয়া বীণা, িমলাইছ ভরেব লিলেত
স কখেনা তুিম, কভু তুিম একা িনুর;
েবাধ, গম হায়, িচরিদন েয় সদু ূর!
িশকাল হেত তুিম উৃল, র বার;
সগর রাজার ভ কিরেয় শ একবার!
গ হেত অবতির ধেয় চেল এেল এেলােকেশ,
িকরাত-পিু ল-পু অনাচারী অেজর দেশ!
িবেয় িবল-িচ ভগীরথ ভ মেনারথ
ব ৃথা বাজাইল শ, িনেল বেছ তুিম িনজ পথ;
আেযর নেবদ, বিল, তু কির হ িবোহী নদী!
অনাত-অনােযর ঘের িগেয় আছ স অবিধ|
সই হেক আছ তুিম সমসার মত লাক-মােঝ,
বাপ ৃত সহ ভুজ িবপযয় লেয়র কােজ!
দ যেব মূিত ধির  ও গ বেু জ িদনরাত
অেভদী হেয় ওেঠ, তুিম না দখাও পপাত|
তার িত কানিদন, িসুসী, হ সামবািদনী!
মূেখ বেল কীিতনাশা, হ কাপনা কোলনািদনী!
ধনী দীেন একাসেন বসােয় রেখছ তব তীের,
সতত সতক তারা অিনিত পাতার কুিটের;
় ার বারতা না জােন,
না জােন সিু র াদ, জডত
ভােনর মেু খ বিস গােহ গান াবেনর তােন,
নািহক বর মায়া, মিরেত ত িচর িদনই!
অিয় াতের ধারা! অিয় পা! অিয় িবাবনী!

–
কুকুর আিসয়া এমন কামড়
িদল পিথেকর পায়
কামেড়র চােট িবষদাঁত ফেু ট
িবষ লেগ গল তায়।
ঘের িফের এেস রাে বচারা
িবষম বথায় জােগ,
মেয়িট তাহার তাির সােথ হায়
জােগ িশয়েরর আেগ।
বােপের স বেল ভৎসনা-ছেল
কপােল রািখয়া হাত,
“তুিম কন বাবা, ছেড় িদেল তাের
তামার িক নই দাঁত !”
কে হািসয়া আত কিহল
“তুই র হাসািল মাের,
দাঁত আেছ বেল কুকুেরর পায়
দংিশ কমন কের !
কুকুেরর কাজ কুকুর কেরেছ
কামড় িদেয়েছ পায়,
তা ব’ল কুকুের কামড়ােনা িক র
মানেু ষর শাভা পায় ?”

–
বেয়স- আড়াই িক ই
মনিট িনমল জইু ,
হালকা যন হাওয়া
মেয় স মখু -চাওয়া
মােয়র কােছ কােছ
ছায়ার মত আেছ
জােন না মা িবনা িকছই৷
ু
আর স িদিদ চেন তার
িদিদ স সাথী খিলবার,
িটেত িপেঠািপিঠ
তবও
ু িখিটিমিট
হয় না বশী বশী
নাইক রষােরিষ
কলহ নাইক িনতুই৷
জগৎ মােন যন,−তার−
মা, িদিদ আপিন স আর,
এ ছাড়া িকছইু নই
চেননা কােকই,
অকথা কুকথার
ধাের না কােনা ধার
শেখিন আজও ‘তুই’ ‘মইু ’৷
একদা হ’ল িট বােন
পত
ু িনেয় িক কারেণ
ু ল
ঝগড়া কাড়াকািড়,
তখন িদেয় আিড়
হািরয়া কােদাঁ-কােদাঁ

হ’য় স আেধা আেধা
কিহল ‘িডিড!টুিম-টুই!’

