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িব�ােসর ক�া�ার
হািফজুর রহমান 

বত�মােন �কান স�ক�-ই ভােলা �নই! 

�ছেলর সােথ বাবার, মােয়র সােথ �মেয়র 

�ামীর সােথ �ীর; না - �কান ঘিন� ব�ুর সােথ।

বদেল �গেছ এখন ��া ও স�ােনর ধরণ!

হাট-বাজাের িবি� না-হেলও �কনােবচা হয় ওসব;

আড়ােল অবডােল অিভনব �কৗশেল।

সহমিম�তা, সমেবদনা ওসব এখন িবলুি�র পেথ

এই সমেয়র বািহ�ক �েপর - রমরমা বািণেজ�;

িবেকেকর বুেক দাঁড়ােনা বাসনার তুি�, অথ�-�ােথ�!

কে� কা�া আেস না তাই, �কান ি�য়জেনর মৃতু�েত।

িব�াস, �রােরাগ� ব�ািধ - ক�া�াের আ�া�! 

ধীের-ধীের �খেয় �ফলেছ মনুষ�ে�, সকল উপলি�।

�ভাজনে�িমক িব�কিব 
এস িড সু�ত

�ছাটেবলােতই �াতরাশ িনেয় এক কিবতা �লেখ মাত

কের িদেয়িছেলন কিব��। "আমস� �েধ �ফিল,

তাহােতই কদলী দিল। সে�শ মািখয়া িদয়া তােতই

হাপুস-�পুস শ�। চািরিদক িনঃশ�। িপঁপেড় কাি�য়া

যায় পােত।" বার বছর বয়েস রবী�নাথ �থমবার

তার বাবা মহিষ� �দেব�নাথ ঠাকুেরর সে� �দশ�মেণ

�বর হন। তারপর িবিভ� সমেয় সারা জীবন ধের ব�

�দশ ঘুেরেছন। �িতিট �দেশর ভােলা লাগা

খাবার�েলা ঠাকুরবািড়র �হঁেসেল চালু কের িদেতন

কিব��।

একটা সময় িছল যখন ঠাকুরবািড়েত সবাইেক িনেয়

কিব�� একসে� �খেত বসেতন। কিব জাপািন চা

পছ� করেতন। িতিন জাপােন �গেল �ায় �িতিদনই

তার জন� ‘িট �সিরমিন’র আেয়াজন করেতন

�ণমু�রা। ১৯১৩ কিব �নােবল পুর�ার �পেলন। এর

আেগর বছর ১৯১২ সােল ল�েন ‘গীতা�িল’র

ইংেরিজ অনুবাদ �কািশত হয়। ওই িদেনর অনু�ান

আেয়াজন কেরিছল ইি�য়ান �সাসাইিট, ল�ন।

�সিদেনর খাদ� তািলকা হেয়িছল কিবর পছে�।

এসেবর মেধ� িছল �িত িমঠা কাবাব, িহ�ু�ািন তুিক�

কাবাব, িচেকন কাবাব �নািস। কলকাতার ঠাকুরবািড়েত

এখনও সযে� রি�ত আেছ মৃণািলনী �দবীর রা�াঘর।

�সখােন রেয়েছ তার ব�ব�ত একিট চুলা, আর �বশ িকছু

িচনামািটর বাসন। কিব কাঁচা আম �খেত ভালবাসেতন।

আচারও �খেতন। কাদ�রী �দবী কিবেক লুিকেয় লুিকেয়

কাঁচা আম এেন িদেতন।

এখােনই �শষ নয়, কিব�� িছেলন পােনর ভ�। তার

নাতজামাই কৃ� কৃপািলনী তাঁেক একিট সুদৃশ� পানদািন

বা ডাবর উপহার িদেয়িছেলন, যা আজও ঠকুরবািড়েত

রি�ত আেছ। ঠাকুরবািড়র রা�ায় �বিশ কের িমি�

�দওয়ার �চলন িছল। গরম মশলা, লব�, দা�িচিন �বিশ

পিরমােণ ব�ব�ত হেতা। রা�ার তািলকায় �িতিদনই দীঘ�

পদ থাকত।

আর তােত িনয়িমত অবশ�ই থাকত সুে�া আর দইমাছ।

�দেশ ও িবেদেশ নানা ধরেনর খাবার �খেয়েছন রবী�নাথ

ঠাকুর। �শষ পােত িমি� �খেত ভােলাবাসেতন। রবী�নাথ

ঠাকুেরর ভাইিঝ ��া সু�রী �দবী খুব ভােলা রা�া

করেতন। তাঁর রা�া �খেয় ��েদব অেনক �শংসা

করেতন। �িতিদন সকােল উেঠ রবী�নাথ ঠাকুর এক

�াস িনমপাতার রস �খেতন। আ�েমর িশ�ক অিনল

চে�র �ী রানী চ� �ায়ই রা�া কের আনেতন তাঁর জন�। 

�ব�

সািহত� দপ�ণ Email:darpansangbad@gmail.com

সমুে�র পেথ
এম এ রহমান

অিফেসর পর আমার �তমন কাজ-ই থােক না

তখন পড়েত বিস -�তামােক মুখ� কির 

বারা�ায় �বকািলক আেয়িশ চােয়র কােপ

িকেচেনর ভাত িস� জেলর তৃ�ায় 

�বড�েম িনয়িমত �তামার পৃ�া�েলা উে� �দিখ

তারপর �তামার িনশ� �চােখর গভীের ডুেব যাই

�তামার �াবণ �মেঘ আমার শ�রা বৃি� হয়

�দাচালা িটেনর ঘের আমরা তােদর নৃত� �িন

বুক পেকেটর ভাঁেজ �তামার শ�েক িনেয় �বর হই

অিফেসর ফাঁেক ফাঁেক মুখ� করার �চ�া কির

কিবতা �লখার �চ�া কির- িক� তারা গান হয়

�দয় গভীের বেয় চেল নদী- মন মািঝ গান গায়

অিফেসর পর বাসা িফির-বুক পেকেট জমাই শ�

মন মািঝ হাল ধের,গান গায় - বেয় চেল সমুে�র পেথ।

�তামার ছিব
িরয়াজ মাহমুদ রাতুল

এই ছিবিট মেনর রেঙ সদ� আঁকা,

লকলেক ঐ অধর �যন খািনক বাঁকা!

নীরব একটা হািস �যন মুে�া ঝরায়,

মন নদীেত �জায়ার আেন ��েমর খরায়!

এই ছিবিট অকারেণই মন ছুঁেয় যায়,

�মর কােলা �চাখ �িটও �� ছড়ায়।

কান যুগেলর বণ�না �তা ব� কিঠন,

ভু��েলা িঠক �যন হায় �ণ� রিঙন!

এেলােমেলা �কশ �যন িঠক িনশীথ কােলা

কােলার বুেক ছড়াে� �বশ নীরব আেলা!

নােকর ডগায় মু�া ��প �' �ফাঁটা ঘাম,

ল�-�কািট হীেরর চাইেত অমূল� দাম!

মন �দয়ােল এই ছিবিট যে� আঁকা,

সাত জিমেনর ি��ণ দােম বে� রাখা।

এই ছিবিট ব� ি�য় �তামার �য তাই,

�তামার �ধু ছিবই আেছ, তুিম �তা নাই!

এই খাবােরর তািলকায় িছল, ি�ন �ভিজেটবল সু�প,
ি�ম অব টেমেটা সু�প, স�ামন ইন হল�াে�ন সস এ�া�
িকউকামবার, ি� সলেটড ল�া� উইথ ি�ন �ভিজেটবল,
�রা� িচেকন, �ফ� �াই, ি�ন স�ালাড ও আইসি�ম।
বাইের এই ধরেনর খাবার �খেলও বািড়েত িতিন কম
�তল-মশলাযু� খাবার �খেতন।কিবর �ী মৃণািলনী
�দবীর রা�া ঠাকুরবািড়র অ�রমহেল খুব জনি�য় িছল।
তার হােতর রা�া �খেত সবাই খুব পছ� করেতন,
িবেশষত �দেব�নাথ ঠাকুর। িতিন নািক টেকর সে�
ঝাল িমিশেয় �বশ নতুন নতুন পদ �তির করেতন। কিব
�দিশ খাবােরর মেধ� পছ� করেতন কাঁচা ইিলেশর
�ঝাল, িচতল মাছ আর চালতা িদেয় মুেগর ডাল এবং
নারেকল িচংিড়। এছাড়া িতিন কাবাব �খেত খুব পছ�
করেতন। 

িশ�ীর অিবন�� ক�ানভাস 
রিফকুল ইসলাম

িশ�ীর সাজােনা রিঙন �ে�র ক�ানভােস
িহেরািশমা আর িভসুিভয়ােসর �িত�ায়া
িচ�কে� অি�ে�র কুৎিসত ক�ণ ছিব
ব�থ�তার �শলীেত অ�মতার িবপ� ছায়াপথ।
সব এেলােমেলা �ান হেয় আেস আেলা
ঝাঁেক ঝাঁেক স��ারা �নেম আেস ,
রাতেপাকারা অি�িপেঠ আেস সােথ, 
�হলান িদেয় দাঁিড়েয় থােক অ�কার।
��ম আর �ে�র দূর� মুেখামুিখ দাঁড়ায়
কােলা �মেঘর িনেচ উেড় যায় 
এক ঝাঁক সাদা বক,
বষ�ার দাপেট নদী  ভােঙ  বাধ 
খরে�াতা নদীর বুেক �ভেস  যায় 
িকছু �াণ ! িকছু অ�ত�ািশত ��সাধ।
নীরবতার জগেত অব�� শ� �ভেঙ
�বদনার অজ� আত� �য়ােস 
িশ�ীর তুিলেত উেঠ আেস  উদাসী
এক অদৃশ� ধ�ান� স��াসী।

��ম �কবলই এক �বদনার নাম
রিফকুল নািজম 

একিদন এক গণক ঠাকুর আমােক বেলিছেলন-

�যিদন আিম �তামার �ভতর িঠকঠাক �পৗঁেছ যােবা

�যিদন িনর�ুশভােব �তামােক অিধকার কের িনেত পারেবা,

�সিদন নািক আমার চরেণ এেস চুমু খােব উড়ান সুখ পািখ।

আমার ভাগ� সু�স� হেল নািক 

আিম �পেয়ও �যেত পাির অমত��েলােকর িঠকানা।

অথচ আমার সব�� িনেয় �তামােত ডুব িদেয়িছ

�দেখিছ- ��ম �কবলই এক �বদনার নাম! 

�াগলেড�র মৃতু�ফাঁদ 
িশমুল �হােসন 

উ� িশ�া হেত বাইের িছটেক পেড়

জীবেনর �নই �কান ল��

�নই �কান সুিনিদ�� উে�শ�

�িতেযািগতায় এরা অেযাগ�।

�ািনময় জীবন তরী আজ-

ব�থ�তায় পয�বিসত

হতাশায় িবপয��

�বকারে�র আঘােত হেয়েছ জজ�িরত।

অতঃপর মাদকাসি�র অিত

সহজ িশকাের চূণ�িবচূণ�,

দূর� আজেকর যুবক

�পেয় �গেলা �যন িহরক

ওেদর কােছ মহামুল�বান

ইয়াবা আিফম িহেরাইন মরিফন

এেককিট জীবন নাশক মাদক।

অবেশেষ �যৗবন হারা-

যুব�হীন যুবক

িনব�ািসত রাজার মত

বারবার িনমি�ত

�াগলেড�র মৃতু�ফাঁেদ।

কী কের ভুিল 
সাজু কবীর

উদার �কৃিত আর িকছু ডাকপািখ

িশিরন সভ�তার শরীের িনত� চেল

�ােনর গৃহ�িল...

কমলা-�কায়া �ঠাঁেটর মােঝ সারা�ণ

ভরা �জাছনা �ফােট, কম�চ�ল �াতকাল

তার পােয় পােয় হাঁেট, �থম �হর�েলা

�যন এেককিট �ণ�ািল যুগ হেয় ওই �মধা

ও মনেনর জাহাজ �থেক �নেম আেস 

আমােদর ি�য় ব�েরর ঘােট ঘােট...

কী কের ভুিল এ �কৃিতেক! কাকচ�ুর মতন

জেল ভরা �ণবতী নদী, লালপ� আর

�াথ�নায় ম� কােশর ��তােক?---�যখােন

উৎসুক িশ�রা �ােনর কা�কাজ �খাঁেজ।

িলেখ যায় পা�ুিলিপ 
এম এ রহমান

সমু� পােড় দাঁিড়েয় যুগল �চােখর শািস� খুেল

হলুদ স��ার িনকােনা �দেহর ভাঁেজ ঝের পড়া

অ�কার�েলা-�দখিছ �বাঁটা খেস খেস পড়েছ।

িকছু সাদা সাদা বক দলেবঁেধ িফের যায় বাড়ী

আিম িথর হেয় আিছ, সমেয়র �ঢউ কুেল িভেড়

আেলামাখা গ� িনেয় পােয়র কােছই লীন হয়।

দূরদৃি�র কািন�শ �ঘঁেষ অ�কার �হঁেট �হঁেট আেস

সম� িদেনর পের আমার কিবতা �চাখ খুেল

তখন শ�রা ধীের ক�েপর পােয় পােয় আেস

সমু� িভতর �থেক, গােয় মােখ �রৗ�েপাড়া বালু

তখন িনশে� �ঢউ -কলকল কা�ার তী�তা

সমুে�র �ভজা সমীরেণ �ঢউ �খেল অ�কাের।

�জানাক �পাকার মেতা �কািট �কািট ঈ�েরর �চাখ

িমটিমেট �চেয় �দেখ -আমার কিবতার শ�রা

সুঘন �গাঢ় অ�কাের িলেখ যায় পা�ুিলিপ।



পােয়শ বা বাদামজাতীয় িমি� রবী�নাথ ভােলাবাসেতন।

রবী�নাথ সারািদেন �বশ কেয়কবার �খেতন।

িতিন �ভারেবলায় খুব তাড়াতািড় উেঠ পরেতন, তার

িদেনর �� হত এক কাপ চা অথবা কিফ �খেয়। একটু

�বলা হেয় �াতঃরােশ �ভজা বাদাম, মধু সহেযােগ �টা�

এবং এক কাপ �ধ।

আবার মােঝ মােঝ তার �ছাটেবলার ি�য় খাবার সে�স,

কলা �েধ �ফেল �মেখ �খেতন। এর পর সকাল দশটা

নাগাদ িতিন �লবুর রস �খেতন এবং মধ�া� �ভাজেন

রবী�নাথ ভাত �খেতন, তেব িতিন ভাত খুব অ�

পিরমােণ �খেতন। িবেকেল �খেতন  মুিড় ও চা। 

কিবর রােতর খাবাের থাকত সি�র সু�প কেয়কিট লুিচ ও

তরকারী। রবী�নাথ �পুেরর খাবার পিরবােরর সবাই

িমেল ঘেরর �মেঝেত বেস �খেতন িক� রােতর �বলায়

িতিন �খেতন ডাইিনং �টিবেল বেস।

�দশী িবেদশী �কান খাবােরই তার অ�িচ িছল না। তার

ি�য় খাবােরর তািলকায় িছল ি�িটশ পদ, আেপল িদেয়

রা�া খাসীর মাংস, তুক�ী কাবাব। ঠাকুর বািড়র �মেয়রা

রা�া িনেয় �চুর পরী�া-িনরী�া চালােতন,িনত� নতুন

খাবােরর পদ �তিরেত তারা সব সময় ব�� থাকেতন। 

একটা �েপার বািট উপুড় করা। আর তার চার পােশ

নানা রকেমর কাটা ফল �গাল কের সাজােনা। কাটা

ফেলর ফাঁেক ফাঁেক �ঁেড়া �ঁেড়া কী সব ছড়ােনা।

�াতরােশর এই অ�ুত স�া �দেখ আিম �তা অবাক।

িব�েয়র মা�া আরও �বেড় �গল যখন রবী�নাথ আে�

কের �েপার বািটটা তুেল �ফলেলন আর তার �ভতর

�থেক ওই বািটর মােপর সাদা জমােনা একটা িজিনস

�বিরেয় পড়ল। িজিনসটা কী জানেত চাইেতই রবী�নাথ

বলেলন, ি�ম। আর এ�েলা নানা রকেমর ফল,

বাদাম, ডাল �ভজােনা, খােব তুিম? আিম খাইিন। তেব

ল� কেরিছলাম তাঁর দীঘ� �াতরাশ। কিব��

মাম�ােলড, �গাে�ন িসরাপ, আদার রস, �ধ, কলা,

মাখন ইত�ািদ িদেয় আধ ঘ�া ধের ছাতু মাখেতন,

িনেজ �খেতন, অন�েক খাওয়ােতন। �বশ গব� কেরই

�মে�য়ী �দবীেক বেলিছেলন, ‘এক সময় ভােলা

ছাতুমািখেয় বেল আমার নাম িছল। �মজদার �টিবেল

ছাতু মাখতুম মাম�ােলড িদেয়।নানা রকেমর খাবার

�খেত, খাবার খাওয়ােত এবং খাবার িনেয়

পরী�ািনরী�া করেত ভােলাবাসেতন কিব��। 

�লখক: কিব ও �াবি�ক, সুনামগ�।

তারা অিত সাধারণ উপাদান �ষমন: পটল ও আলুর

�খাসা িদেয়ও সু�া� পদ �তরী করেতন। রবী�নােথর

একিট �ভাব িছল িতিন �দেশ িবেদেশ �যখােনই

িনম�ণ র�া করেত �যেতন �সখানকার �মনুকাড� িতিন

সং�হ করেতন এবং �স�িল িতিন সংর�ণ কের

রাখেতন এই ঘটনা �থেকই রবী�নােথর �ভাজন

রিসকতার পিরচয় পাওয়া যায়।

�দশীয় খাবােরর মেধ� �ক মােছর তরকাির, িচতল

মােছর �পিট ভাজা এছাড়া ভাপা ইিলশ, ফুলকিপ

িদেয় �তরী নানান পদ িছল রবী�নােথর খুব ি�য়।

এছাড়া িমি� খাবােরর মেধ� পােয়স, চ�পুিল, �ীর,

নারেকাল িদেয় �তরী িমি�, দই এর মালেপায়া,

িচেড়র পুিল, মানকচুর িজিলিপ, আমস� এ�িল �খেত

খুব ভালবাসেতন িতিন। তেব পােয়স ও িপেঠ পুিলর

�িত কিবর টান িছল �বশী। ফেলর �িতও কিব��র

একটা আকষ�ণ িছল। িতিন �পুেরর খাওয়ার আেগ

ফল �খেতন। �যমন পাকা �পেপ, কলা, বাতািব �লবু

আেমর সময় আম। রবী�নােথর আহার স�েক�

বনফুল এর বন�না এরকম- ‘ভৃত� নীলমিণ �বশ বেড়া

একটা কাঁসার থালা এেন রবী�নােথর সামেন রাখল।

থালার িঠক মাঝখােন

সািহত� দপ�ণ

 ১ম পৃ�ার পর

০২

ভ�াকিসেনর �জায়ার
নািদরা �বগম

কােলর গেভ� হািরেয় �গেলা িতন যুগ

জীিবত না মৃত বুঝার িছেলানা �বাধ �শাধ

�বঁেচ  আিছ এটাই ভােগ�র �জাড়

�চােখর জল িবলােপর সুর �দেখিছ হরেরাজ ।

লােশ লােশ  িছেলা লাশ ঘর ভরা  

�জেনর লাশ সাদা কিফেন �মারা

মা বাবা স�ান �ভেসেছ �চােখর জেল

এমন ক�ণ মৃতু� �দেখিন �কউ আেগ। 

সময় কেরনা অেপ�া কােরা তের

চিলল সময় সমেয়র িনয়েম

তািকেয় �দখেলানা িপছেন িফের

হারােনা �জেনর �ৃিত বুেক িনেয়

 মানুষ চেলেছ সমেয়র িপছেন। 

 এেলা �সানালী সূেয��র রা�া �ভাত

িব�জুেড় ভ�াকিসেনর  জয়জয়াকার

ব�ী জীবেনর হেলা অবসান

থমেক যাওয়া পৃিথবী হেলা চেলামান

মানুেষর জীবেন জাগেলা �ােণর স�ার । 

কেরানার কাল িনকষ কােলা

�রাশার বালু চের �েল উেঠ আেলা

ভ�াকিসেনর �জায়ােরর  ��ীপ �েল

িনভু িনভু আেলােত বাঁচার �� �দেখ 

�জন হারােনার ব�থা বুেক িনেয়। 

নািদরা �বগম

উ�রা ঢাকা

আগে�র কিবতা-১
�দওয়ান রহমান

আমার �জাৎ�ামু� �চােখর �ঘার কােট
�শয়ােলর আ�িচৎকাের। �া� অ�কারেক
িমেশ �যেত �দিখ হােয়নার বুেটর শে�। 
একিদন ফজেরর আজােনর আেগই ঘুম
�ভেঙিছেলা বাংলােদেশর ;
অনুত� বা�ার তাহা�ুদ িছেলা �খাদার
সােথ ; �সৗরভ তখেনা ছড়াি�েলা �দেয়র
�বলীফুল। �কােনা এক িপতার রে�র নদীেত 
সাঁতার কাটিছেলা কেতক পাশিবক স�ান! 

ি�য় পা�ািবর পেকেট �াধীনতা সাবধােন 
 �ঁেজ �রেখ িতিন বেলিছেলন -
এই �নও আমার জীবন!

�াবণ এেলা 
িজ�ুর রহমান পােটায়ারী

�বণ এেলা এেলা ঐ �মেঘর �ভলায়,
জল টুপটুপ বিরষেণ �মেতেছ �খলায়। 
কদম �কয়ার ডােল ঝুমঝুম বৃি� পেড় , 
জল টুপটাপ িঝমায় িঝঁিঝঁ পাতা নেড়।
মাঠঘাট জেল ভরা জল থই থই কের, 
�াবণ �মেতেছ �খলায় �াি�র অবসের। 
�মেঘরা �ছঁেয়েছ আকাশ অিবরাম ঝের, 
�ড়�িড় �দয় ডাক বৃি�র জল হেয় পেড়
রাখাল �ছেড়েছ গ� বৃি� �ভজা মােঠ, 
ঘােটর মািঝ �ছেড়েছ ঘাট �াি�েত ঘােট। 
�মঘ ডােক বাজ ফােট �িড়�িড় ডাক,
�বেণর বষ�ণ গজ�ন নািহ মােন হাঁক। 
�াি�র অবসেরর সমেয় �কেট যায় �বলা,
�বেণর �মঘ হােস বৃি� ঝের কের �ধু �খলা।
দূের যায় উেড় যায় ঐ ভাঙা ভাঙা �মঘ,
লাগাম িদেয় যায় না ধরা িকেয তাঁর �বগ।

র�রাঙা আগ� 
মাহবুব-এ-�খাদা

বছর ঘুের আগ� এেলা উঠেলা �কঁেপ বুক, 

ব�ব�ুর মরণব�থায় মুখ হেয় যায় মূক। 

�গাপালগে�র টুি�পাড়ায় জে� িছেলা ফুল,

�াধীন বাংলা িছিনেয় িনেত িছেলন িতিন মূল। 

িশ�কােলই মানবেসবায় হাত বািড়েয় �দয়, 

মা সােয়রা খুিশ হেয় জিড়েয় বুেক �নয়।

�ছাটেবলায় রাজনীিতেত জিড়েয় পেড়ন িতিন,

�ােণর মায়া তু� কের �দশেক কেরন ঋণী।

নয়মাস ব�াপী যু� �শেষ করেলা �াধীন �দশ,

রাজাকার আর আল-বদেরর �থেকই �গেলা �রশ।

হােয়নার দল �ভাতকােল করেলা তাঁেক �িল,

�াণ�দীপ যায়ের িনেভ র�রাঙা ধূিল।

মুিজেবর �� 
ইিলয়াছ �হােসন
 
মুিজব �তামার �� িছেলা
এই বাংলােক িঘের,
�তামার �� পূরণ করেলা
বাংলার সকল বীের।
যু� করেলা �তামার কথায়
িবিলেয় িদেয় জান,
হায়নার �থেক র�া �পেলা
বাঙািল জািতর মান।
�তামার জেন� বাংলা ভূিমর
�পলাম �াধীনতা,
��চ� ভুেল �গেলা
�তামার কৃিতর কথা।
কােলা রােত মারেলা �তামায়
কাঁপেলা না তােদর বুক,
�শাকাবহ আগ� এেল
কা�ায় �ভেজ মুখ।
মের তুিম অমর হেল
এই বাংলার ঘের,
�দ মাঝাের থাকেব তুিম
সারা জীবন ধের।

�সানার �ছেল 
জাহা�ীর �চৗধুরী 

জি�ল এক �সানার �ছেল 

�জল-জুলুেমর বাংলায়।

িশকল ব�ী মানুষ না-হয় 

কাঁদত হায়নার �ালায়।

মুি�র অি� উড়ত তাঁহার  

কােলা ��েমর ফাঁেক।

তজ�নীর শীষ �দেখ হায়না

কাঁপত ব� ডােক।

একা�েরর সাতই মােচ�

িদেলন মুি�র বাত�া। 

নয়মােসর র�া� রেণ 

�পলাম �াধীনতা। 

িন�ায় আেছ টুি�পাড়ায়

বাংলােদশটা বুেক।

�রেখেছ আজ বাঙািলেক

�াধীনতার সুেখ।।

লাইক কেম�

িবজন �বপারী 

লাইক কেম� অেনক দামী

ব�ু �তামার কােছ,

তাইেতা তুিম নীরব দশ�ক 

আমার সকল কােজ।

ভাবেছা তুিম লাইক িদেলই

অেনক �ছাট হেব,

�গাপেন সব ফেলা কেরা

�সটা �জেন যােব।

মুখটা িচেন ক� কথা

আেস �তামার মেন,

উজার কের িলেখ �ফেলা

কেমে�র অপশেন।

গলার মানুষ নামকরা �লাক

�তল িদেয় দাও ভের,

আমার �বলায় কৃপণতা

�দখাও মেনর ঘের।

িচনলাম আিজ িচনলাম �তামার 

মেনর গভীরতা,

�তামার সকল সৃজন কেম�

পােব উদারতা।

লাল সবুেজর পতাকা
গাজী আিরফ মা�ান 

�খাকার হােত লাল সবুেজর 

�কৗটা আেছ �িট,

পতাকািট এঁেক �খাকা

রঙ কিরেব খুঁিট।

চতুিদ�েক রাঙায় �খাকা

তুিল হােত িনেয়,

বৃ� ছাড়া সবটা ভরায়

সবুজ রঙটা িদেয়,

লাল রংেয়েত ভরায় �খাকা

মাঝ �গালাকার বৃ�,

মন খুিশেত মােক �দখায়

সােথ কের নৃত�।

বাঁশটা �কেট হাতল বানায়

নতুন রেঙ সাজায়,

পাতাকািট উিড়েয় িদেয় 

মন খুিশেত নাচায়।


