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ভূবমকা ন  মলূযা ন 

কবীর হুমা ূন 

“আবম কবব,  আবম অপ্রকাশ সতযয়ক প্রকাশ করার জনয,  অমতূব 

সৃবিয়ক মূবতবদায়নর জনয ভগবান কতৃবক পপ্রবরত। কববর কয়ে ভগবান 

সাড া পদন,  আমার বাণী সয়তযর প্রকাবশকা ভগবায়নর বাণী। পস 

বাণী রাজববচায়র রাজয়রাহী হয়ত িায়র,  বকন্তু নযায ববচায়র পস বাণী 

নযায য়রাহী নয ,  সতযায়রাহী নয । সয়তযর প্রকাশ বনরুদ্ধ হয়ব না। 

আমার হায়তর ধূময়কতু এবার ভগবায়নর হায়তর অবি- মশাল হয়য  

অনযায  অতযাচার দগ্ধ করয়ব...।” -  কাজী নজরুল ইসলাম 

বাাংলা-কববতা ওয় বসাইট-এর বপ্র  সহয়যাদ্ধা বনু্ধগণ! অনন্ত 

শুয়ভচ্ছা সকয়লর প্রবত বনরন্তর। প্রযুবি আর মননশীল পচতনার 

সমন্বয় র এক নতুন অধযা  শুরু কয়রয়ে ‘বাাংলা-কববতা’ 

ওয় বসাইট। সতয ও সুন্দয়রর অনাববল ও ববমূতব িরয়শর বন্ধয়ন 

আমরা িরস্পর বনু্ধ এবাং একই লয়যযর সহয়যাদ্ধা। শব্দয়ক একবিত 

কয়র,  ময়নর মাধুরী ও কাববযক রূি প্র ায়স আমরা বাাংলা-কববতা 

ওয় বসাইয়ট বলয়ে আসবে। আমায়দর আশা,   এই লয়যয যারা 

আগামীয়ত এই কববতার আসয়র আসয়বন,  তারাও সতয ও 

সুন্দরতা  বি াশীল থাকয়বন। 

মানুয়ষর দৃবিভবঙ্গর প্রকায়শর ভাব ও ভাষা িাল্টায়ব,  িাল্টায়ব তার 

পসৌকুমাযব অগ্রগবতর িয়থ;  শাবণত হয়ব তার পলেনী,  তাবিত হয়ব 

ববয়বকয়বাধ,  প্রসাবরত হয়ব পচতনার উজ্জ্বলতা। এইভায়বই এবগয়  

আসয়ব সতয ও সুন্দয়রর ভাবনার সবিক ও স্বচ্ছ ধারণা। এ চাও া 

আমায়দর আজন্মকায়লর লাবলত কামনা।  

আমায়দর বপ্র  এডবমন (জনাব আশফাকুর রহমান িল্লব এবাং িাগল 

কবব নায়ম েযাত) এবাং তার ববদুষী সহধমবীবন পমৌসুবম রহমান ইকরার 

অতলু উৎসায়হর ফসল বাাংলা-কববতা ওয় বসাইটোবন ২০০৯ 

সায়লর ২১ পশ পফব্রু াবর জন্মলাভ করয়লা। এই ওয় বসাইয়ট প্রা  

৩৫০০ এর পবশী কবব বনববন্ধত হয়লও প্রবতবদন বন বমত কময়ববশ 

একশত জন কবব,  তায়দর কববতা এোয়ন প্রকাশ করয়েন। 

আমায়দর পলো কববতার মান তার স্বকী  প্রভা  িমান্বয়  উন্নবতর 

পসািায়ন উিনীত পহাক,  এই আমায়দর কামনা। 

এডবময়নর ভাষা  বলয়ত হ -  “ . . . বকন্তু িথ এোয়নই পশষ হবার 

ন । আমায়দর এবগয়  পযয়ত হয়ব আরও সাময়ন,  আরও বি 

পকানও লয়যযর বদয়ক। তয়ব,  ভববষযয়তর তািনা  বতবমান পথয়ক 

ববচুযত হয়ল চলয়ব না।” 

আমরা ননরাশযবায়দর বিেুটান পচতনায়ক দূয়র পিয়ল বদয়  আশাবাদী 

হয়ত চাই আগামী প্রবতবট বদয়নর জনয। ‘বরষার আয় াজন’ নায়ম 

বষবা ঋতুয়ক স্মরণ কয়র একবট বিবডএফ কাবযগ্রন্থ প্রকায়শর ইচ্ছা 

পিাষণ কয়রয়েন বপ্র  এডবমন। কববতার আসয়রর বিবডএফ-এর 

িবথকৎৃ আমায়দর আসয়রর কবব জনাব আবু সঈদ আহয়মদ-এর 

প্রথম প্রদীি জ্বালাবার আয়গ সলয়ত িাকায়নার ময়তা প্র াস পথয়কই 

শুরু। আমায়দর বপ্র  এডবমন ইহায়ক আরও ঔজ্জ্বলয প্রদান করয়বন। 

আশা কবর,  মানুয়ষর অবমত আকাঙ্ক্ষার সায়থ তাল বমবলয়  এবগয়  

যায়ব ' বাাংলা-কববতা' -  কবব ও কববতার ওয় বসাইট। 

http://www.bangla-kobita.com/


 

4 
 

http://www.bangla-kobita.com 

আসয়রর কবব বনু্ধয়দর অবভনন্দন;  যারা এোয়ন পস্বচ্ছা  অাংশগ্রহণ 

কয়রয়েন এবাং এই বিবডএফ সমৃদ্ধ করার জনয সহয়যাবগতা 

কয়রয়েন। এই পপ্রবযয়ত কববতার আসয়রর সকল কবব,  

শুভানধুযা ী,  অবতবথ িািক এবাং পয সকল কববগণ সম  ও শ্রম 

বদয়  এ বিবডএফ-এর জনয কববতা বাোইয়  ববচারয়কর দাব ত্ব 

িালন কয়রয়েন;  সকলয়ক অবভনন্দন ও ধনযবাদ। সবাই ভায়লা 

থাকুন এবাং সনু্দর থাকুন। 

“আমারই পচতনার রয়ে িান্না হল সবুজ,  

        চুবন উিল রাো হয় । 

আবম পচাে পমললুম আকায়শ- 

        জ্বয়ল উিল আয়লা  

                   িুয়ব িবিয়ম। 

পগালায়ির বদয়ক পচয়  বললমু,  ‘সুন্দর’ -  

                  সুন্দর হয়লা পস।” -   শ্রী রবীন্দ্রনাথ িাকুর। 
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অকাল ফাগুন 

-  সমর চয়টািাধযায  

শ্রাবণ ধারা  পক তুবম এয়ল পগা,  তপ্ত তািয়ন এয়ল 

    ের দাবদায়হ শীতল পোোঁও া ,  তৃবপ্ত বনয়  এয়ল  

             তুবম এয়ল,  বনয়  সায়থ  

                               জীবয়নর সঙ্গীয়ত  

              দূর হল তৃষা সবার  

                                উিয়লা পয প্রাণ পময়ত  

     অসময়  সবার ময়ন,  অকাল ফাগুন এল  

      ভরা বাদয়লর আগময়ন,  মন সরু েুোঁয়জ পিল    

     আবম বেলাম আশা বনয় ,  মন- বীণার তার পবোঁয়ধ  

                 পস বীণা  সরু বদয়ল  

     পযও নায়গা তুবম চয়ল,  বযথা বদও না প্রায়ণ  

     পময়তা না অকায়লর এই , ফাগুয়নর অবসায়ন  

                 পয ফাগুন এয়নয়ো পগা  

                 অকাল যবদও জাবন  

                 তবু তুবম পকয়িা নায়গা  

                  ময়নর বীণা োবন  

     পয সুর পবোঁয়ধবে ময়ন,  পবাবা হয়  যায়ব গায়ন  

                  তুবম তায়ক পকয়ি বনয়ল  

        বরাং ময়নর বীণা           সুর তুয়ল তুবম  

                   বাবরধারা দাও পেয়ল। 

আজ এই শ্রাবয়ণ 

-  শযাময়লন্দ্র চিবর্ত্বী 

পয পলাকটা পদয়ে এয়সয়ে বনরন্ন আকাশ  

েুোঁয়জ িা  বন পকানবদন একটুকয়রা ধ্রুবতারা- পমঘ যািন  

টুকয়রা- টাকরা টাবলর ফাোঁয়ক আজ এই শ্রাবণ  

স্বয়ের বষবা তার ঘয়র এয়নয়ে অববরাম বাদল –   

পয পলাকটা পধাোঁ াশা  ভবরয় য়ে ভববষযত  

পজায়ট বন একমুয়িা পমঘ- রঙ্গা পসানালী স্বেমাো বদন  

আজ সারা রাত তার ঘর পবয়  বাদয়লর অববরাম পশাধ ঋণ  

কাল সারা রাত আজ সারা বদন ধুয়  পদও া ধারািাত  

স্বয়ের বষবা তার ঘয়র এয়নয়ে অববরাম মাদল –   

পয পলাকটা সযাোঁতসযাোঁয়ত কাোঁথা  বষবা পদয়েয়ে আজীবন  

পভজা পচায়ের বনয়চ পদয়েয়ে েরার স্বে যরণ  

পজায়ট বন একমুয়িা পমঘ- রঙ্গা পসানালী স্বেমাো বদন  

আজ সারা রাত তার ঘর পবয়  বাদয়লর অববরাম পশাধ ঋণ  

                                 -   অববরাম পশাধ ঋণ !  

 

http://www.bangla-kobita.com/
http://www.bangla-kobita.com/samar/
http://www.bangla-kobita.com/iamshyamal1962/


 

9 
 

http://www.bangla-kobita.com 

অকাল শ্রাবণ 

-  বমবম 

পমঘলা আকাশ  

অকাল শ্রাবণ  

অয় ার ধারা   

অববরাম বষবণ !  

জল থইথই মাি  

ময়নর দরজা হাট ।  

নূিুয়রর বরবনব বন  

তুবমই এয়ল জাবন  

জানয়লই বা  বক হয়ব !  

বৃবি পনয়ময়ে সয়ব    

তপ্ত আদুর গায়     

বৃবি শীতল িায়   

পনয়চ পনয়চ চয়ল যা   

িুলবকত ইশারা  ।  

বৃবির কায়ে ঋণী  

তুবম থাকয়ব সারাবদনই  

আমার আউল বাউল মন  

পকবল কাোঁয়দ সববযণ    

 

ববদুযৎ চমকা   

সবিৎ বফয়র িা   

তুবম বৃবি ধারা  পথয়কা    

আর আমা  ময়ন পরয়ো ।  

পমঘ বৃবির পেলা  

আমার কায়ট সারায়বলা  

তুবম এয়সই বয়লা যাই...  

আমার ভাল্লায়গ না,  োই !  

আমার বচয়লয়কািার োয়দ  

এ মন পয শুধইু কাোঁয়দ  

কান্না পশয়ষ হাবস  

তয়ব বক পতামা  ভালবাবস!  
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অয় ার ধারা  বৃবি 

-  সঞ্জ  ভটাচাযব 

বৃবি বৃবি অয় ার ধারা  বৃবি  

 য়র িি বচর- মরু ময়ন  

জাগাও প্রায়ণর সবৃি।  

বানভাবস নদী  

থই থই মাি  

জয়ল ভরা িথ  

ফাোঁকা ফাোঁকা হাট  

কায়লা কায়লা পমঘ েুয়ট আয়স ঐ  

আবারও আসয়ব বৃবি -   

 রুক  

অয় ার ধারা  বৃবি।  

হাও া  পদায়ল গাে  

অিার আনন্দ আজ  

চিুই শাবলক উয়ি- উয়ি গা   

বভয়জ বভয়জ কাক আকায়শয়ত চা   

 রািাতা ধুয়  ময়ুে যা   

িুরায়না বদন পশষ হল হা ।  

মায়ি মায়ি ওয়ি সবুয়জর গান    

পডয়ক পডয়ক আন্  নবীন প্রাণ  

আনন্দ ধারা বয়  আয়ন বৃবি  

আবজ হল নতুন প্রায়ণর সবৃি।  

গুন গুন কয়র গান আবজ গাই  

পকাথা আে তুবম,  পকাথা পতামা িাই  

সবাই এয়সা গলা েুয়ল গাই  

নবীন প্রায়ণর সবৃি  

পহাক না আবারও বৃবি। 
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অণ ুকববতা ‘বৃবি’ 

-  শাহানারা রবশদ 

পমঘ বাহয়ন বাতবা আয়স  

বৃবি পময় র কায়ন  

বন ুম রায়ত ঘুম আয়স না  

ব োঁ ব োঁ পিাকার গায়ন।  

বরম ব বম ব বম বাদল বদয়ন  

আহা এ পকান্ জ্বালা  

জাবন না পকউ েলুয়ব বকনা  

বন্ধ ময়নর তালা!  

জল-কায়বযর পনালক নায়ক  

পমঘ বাবলকা নায়চ  

ইয়চ্ছ হয়লই যা  বক যাও া  

মন- বধূোঁ ার কায়ে?   

বুয়কর বভতর বৃবি ববলাস  

েন্দ সয়ুরর পোলা  

স্বে সুয়তা  মালা পগোঁয়থই  

যা  পয পকয়ট পবলা।  

কদম ফুয়ল সাবজয়  পোোঁিা  

পকান্ সুদূয়র েুবট  

ইয়চ্ছ হয়  পমঘ –িা রা  

কয়র লুয়টািুবট।  

অবভসায়র যা  বধ ূা  

ঘয়রর বাোঁধন বেোঁয়ি  

জল- সাগয়রর রায়ত পভয়স  

আসয়ব বক পকউ বফয়র?   
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অববরত ধারা 

-  শহীদুল হক 

অববরত ধারা বমলন- তািনা   

পভয়স যা  পেদাি েিকুয়টা,   

বুয়ক বুয়ক ঘষবয়ণ ঘটুক বজ্রিাত  

তবুও পধয়  যা  পমঘদুয়টা,   

যবদও ঈশায়ন  য়ির সাংয়কত  

তবুও ববদা  বনয় য়ে ভ ,   

িরাজ  যত পময়ঘর আিায়ল,   

চাতয়কর নাগায়ল ববজ ।  

পফয়ল আসা িয়থ অবভমান যত  

এয়ক এয়ক হয় বেল জমা,   

পভজা বনফলু িািা  গন্ধ- বাতবা,   

‘ কয়র বদয় া সববকেু যমা’ ।  
হৃদয় র অববরত বাদলধারা,   

আকায়শর সায়থ তার িাল্লা,   

কাবঙ্ক্ষত ঘায়ট আজ পভিায়বই তরী  

শিথ বনয় য়ে মাব মাল্লা,   

জুোঁইবয়ন পসই হারায়না ফলুোবন  

িাবিয় য়ে তার গন্ধদূত,   

‘ প্রতীযা  আয়ে সবিত মধু,   

িারানীর ঘায়ট তরী প্রস্তুত।’   

প্রবল পেউ আেয়ি িয়িয়ে বুয়ক  

োবিয়  বগয় য়ে দুই কূল,   

যমা- সুন্দর পচায়ে পচয় া মেুিায়ন  

ঘাট বচনয়ত হ  যবদ ভলু।  
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অয়বলার বৃবি 

-  অরূি পগাস্বামী 

অ কুিাবন  ভাত ঘুমাবন  

   উি চাোঁয়ি ই পবলা  

পদে বাহায়র,    বাবরষ  য়র  

     বভজল পয ধানগুলযা ।  

ধান বস াোঁয় ,    ধান শুোোঁয়   

        ভুয়লই পগবল তলুয়ত ?   

না শুয়ন কথা,      কাচবল কাোঁথা  

      ববেনা িাবব িাতয়ত ?   

পদেবব পতা আ ,      ঘর োময়ুটা   

        লদীর িারা জল  

পনবিগুলযা যাোঁয় ,      পলজ গুটায়   

       েুকয়ে মরাই তল ।  

আসমান ফাোঁয়ি,      র র  য়র  

      কিকিযা বাজ িয়ি  

শনশনযা  ি,       উিালয পয েি  

      মুয়দর গু াল ঘয়র ।  

মিমি কয়র,      গাে ভায়ঙ্গ িয়ি  

       ধিিি কয়র বুক  

পযয়ত হয়ব বান,      রুোঁ া যায়ব ধান  

        ইটুকইু ময়ুদর সেু ।  

সঞ্ঝ্যা নামার,        আয়গই আন্ধার  

        পকরাবসন বাবত জ্বাল  

গটা রাত ধয়র,        বাবরয়ষর িয়র  

       পদেবব ন া সকাল ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বকেু শব্দাথব:  

চাোঁয়ি (তািাতাবি); বাহায়র (বাইয়র); বস াোঁয়  (বসদ্ধ কয়র); শুোোঁয়  

(শুকয়না কয়র); োমুয়টা  (সম্ময়ুে); লদীর ( নদীর); মরাই 

( ধায়নর পগালা); ফাোঁয়ি (ববদীণব কয়র)  
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 আজ তুবম প্রহসন 

-  মবল্লকা রা  

বষবা!!! তুবম িবরিাবট সেু ধনীর,  বনিঃস্ব আবম,   

চাল- চুয়লা যতটুক বাকী প্রকট কর  সময়য।  

বেয়রর আয় াজন সব োরোর পতামার পরায়ষ।  

গত দাবদায়হ পতামার বিগ্ধতার প্রতযাশা গুয়লা,   

দািাদাবি  বনয়  কত মগু্ধতা  িায়নর সাও ার  

তেন আমার পচতনা  ভরাট িুকরু হয় য়ো তুবম,   

কত উয়দাম সেু পতামার  পযৌবয়ন কত পরামাি— 

কয়লজ পফরা িয়থ তুবমই বদয় বেয়ল প্রথম পপ্রম--   

পসই রাধাচডূ া গায়ের নীয়চ, একদা, বক পরামাি তুবম!!  

একটাই োতা পভয়ে চুয়র একশা অথচ এমন ভাবববন  

পসই প্রথম অধর পোোঁও া উষ্ণতা,  ঋণী আবম আজও।  

তারির কত গল্পশতক িার কয়র আমরা দম্পবত  

বকেুবদন বেয়ল েুব বপ্র  আমায়দর বকেু বাবষবকী।  

প্রথম বেচুবি ইবলয়শর পভাগ আর উচ্চগ্রাম বি ায়না  

আর কত ববোনা েুনসুবট, বি ায়নাটা আয়ে আজও-   

জায়না,  বষবা হয়লই , ও বড  ভায়লা গান গাইয়তা!  

   আর বেচুবি ইবলয়শর বা না করত েুব----   

বারান্দা  এয়স কেয়না টবগুয়লায়ক িান করায়তা,   

কেয়না বনয়জই পনয়ম িিয়তা বৃবির োয়ত ক-ত ভবঙ্গ  

আমায়কও নামায়তা পজার কয়র, বভজয়তই হয়ব----   

কত বযােযা- বৃবির জল নাবক বিউবরফাইাং, ববড পেশার!  

এসব কথা পতামা  বললাম পকন? ? পস অবশয-   

অয়নক িুরায়না কথা, আজ তুবম আমার শত্রু-   

কারণ, আমার োয়দর টাবল  অয়নকটা ভাো  

বারান্দার োউবনটা পগয়ে উয়ড  নবশােী  য়ড -   

এমনই এক পঘার দুয়যবাগ বনয় য়ে পপ্রম, আমার--   

মানসপ্রবতম,  পয আমা  দু দণ্ড শাবন্ত বদয় বেল।  

পসই দু দণ্ড শাবন্ত আজ শুয়  আয়ে পতামার বালবেয়লয-   

    -অযথা পকন আমার নদনয প্রকট কয়রা? ?   
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আজ বৃবিয়ত বভজয়বা বয়ল 

-  নীলয়মঘ 

আজ বৃবিয়ত বভজয়বা বয়ল  

েুয়ট যাই িয়থর ধায়র  

 য়িা হাও া,  তুমুল বৃবি  

আমায়ক বফবরয়  পদ   

তবু আবম হাবরয়  যাই  

পদাদুলযমান ময়নর ধারা !  

আজ বৃবিয়ত বভজয়বা বয়ল  

পদৌয়ি যাই বসোঁবির প্রায়ন্ত  

ধায়ি ধায়ি প্রবত ধায়ি  

হারায়না স্মৃবত বফবরয়  পন   

আমার অগ্রসর িদয়যি  

তবু আবম িাবলয়য  যাই  

পতামার প্রতীযমাণ ধারা !  

আজ বৃবিয়ত বভজয়বা বয়ল  

েুোঁয়জ িাই অয় ার ধারা  

মানবসক উন্মাদনা পবয়ি যা   

কায়ে িাবার প্রতযাশা   

গৃহবন্দীর মুবির আশায   

আবম হারাই বাবরধারা !  

আজ বৃবিয়ত বভজয়বা বয়ল  

দাবিয়  থাবক দরজার িায়শ  

পতামার আসার অয়িযা   

সময় র দ্বায়র ববস্মৃত আবম  

িাইবন পতামা  আমার িায়শ তাই  

বৃবিয়ত পভজা হয়লা না আমার! 
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আজও বক মন োরাি পতামার 

-  তাজুল ইসলাম 

আজও বক মন োরাি পতামার  

পবশ পয ভাবর মেু কয়র আে,   

বৃবির প্রতীযা সববি,  গুমট বাতাস  

িাবেয়দর প্রতীযা পদেবে বযস্ত পোটােুবট  

গৃহ বধূ কািড  শুয়কায়ত কিাল কুচয়ক  

পতামার বদয়ক পচয়য  আয়ে সবন্দহান  

োতার অভাব িথচারীর ময়ন,   

পচাে চয়ল যায  উিয়রর বদয়ক বার বার  

পযন পময়ঘর আকার পদয়ে বুয়  বনয়ত চায  সময়য র বহয়সব,   

গবলর বাচ্চায়দর হুয়ল্লায়ড র গবত অলয়যযই পবয়ড  চয়ল  

বৃবি এয়লই লুয়টািুবট!  

সবাই পতামার ময়ুের বদয়ক পচয়য ,   

আজও বক মন োরাি পতামার?   

আবজ বরষার আয় াজন 

-  বমতা চযাটাজবী 

বরমব ম সয়ুর নীলাকাশ জুয়ি পতামার েন্দবাণী,   

েিায়ল আবশস করুণা ধারা  বিগ্ধ পমায়দর ধরণী।  

মাি ঘাট আর োল ববল যত িূণব পতামার পোোঁ া ,   

নদ নদী গুবল মেুবরত হল পতামার সজল মা া ।  

বৃযরাবজরা িান্নার সায়জ পতামায়ক কয়রয়ে বরণ,   

কদম,  পকতকী,  জুোঁই,  চাোঁিা,  পববল িরয়শ পতামার চরণ।  

যমুনার তীয়র তমায়লর োয়  পসই বচর পচনা সুর,   

উদাবসনী রাধা পতামায়ত মগন রুন ুুনু বায়জ নিূুর।  

আদয়র পসাহায়গ প্রকৃবত রানী নব িবরণীতা বধ,ূ   

অবলরা উয়িয়ে গুনগুবনয়  বুয়কয়ত িরাগ মধু।  

লায়জ রাো আজ নয়বাো কৃষাণী পতামার আগময়ন,   

স্বয়ের বীজ বুনয়ব কৃষক বরষার আয় াজয়ন।  
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আত্মবষবয়ণ বসিতা 

-  শাহাদাত পচৌধূরী 

সঘন আষায়ের মেুবরত সন্ধযা  পনয়ময়ে পনাঙ্গর তার  

শত কামনার,  কেন আসয়ব বনিল বনশুবত রাবত?   

বরমব ম েন্দধারা,  কদি শাোঁয়ের পসানালী মুিাদানা  

আর কলবম লতার সায়থ মা াবী সায়ির আবলঙ্গন,   

বশহরন এয়নয়ে তার সলাজ চাহবনর ময়নাতয়িাবয়ন।  

জলনূিুয়র তা বধন তায়ল পনয়চ চলা ঐ বচর পচনা নদী।  

নথ নথ ববল,  আিি িয়ের চুমু োও া জল,   

িানয়কৌবির ডুবসাোঁতার,  জবুথুবু কায়কর জিাজবি,   

 ি পতায়ল বদয় য়ে তার শুভ্র িাোঁজয়রর বিক মা োনটা ।  

মহা আোঁধায়রর বসোঁবি পবয়  পনয়ম আসা বন ুমতার অয়িযা।  

টুিটুি ব মব ম,  মধু বমলয়নর সয়ুরলা লহবর পেলা।  

শািলার পনালক নায়ক,  জলবতী ব য়লর ইবঙ্গতিূণব চাহবন।  

ওবদয়ক বাোঁশ ায়ির তয়ল পকালা বযায়ের একটানা িালা গান  

পযয়না পপ্রমাতুর রাবগণীর এক ববমূতব প্রকাশ।  

রায়তর গােতা বািার অন্তহীন ইচ্ছা তার হৃদ  জুয়ি।  

অবয়শয়ষ ঘনয়ঘার কৃষ্ণ আয়লা  িূণবতা পিল তার আকাশ।  

চরম বরষা এয়লা তার অবচরল বুয়ক।  

পক পযন কায়ন কায়ন বয়ল পগয়লা,  ‘ হয়ব’ ।  

পলামশ েুোঁ া,  তপ্ত শ্বায়সর ওয়ম রবচত হয়লা সপ্তস্বগব বাসর।  

আিন বষবা  বভজয়লা পস েবু,  তৃপ্ত বষবয়ণর িাতধারা ।  

আনয়ন্দর বষবা পবদনার বৃবি 

-  ইয়চ্ছডানা 

পকায়না এক বরষার ববকায়ল এক িলক পদয়েবেলাম পতামায়ক,   

প্রথম পদোয়তই অয়নকোবন  ভায়লায়বয়স পফয়লবেলাম পতামায়ক।  

পফাোঁটা পফাোঁটা বৃবির ময়তা ভায়লাবাসা সবিত হয় বেল আমার ময়ন,   

জানতাম না পতামারও কল্পনার জগয়ত ববরাজ করতাম আবম পগািয়ন।  

এক বৃবিিাত সন্ধযা  িূণবতা পিয় বেল আমায়দর ভায়লাবাসার বমলন,   

পসবদন আমার ময়ন পজয়গবেল অজানা আনয়ন্দর বশহরণ।  

একটু একটু কয়র ভায়লাবাসার গভীরতা  হাবরয়  বগয় বেলাম দুজয়ন,   

পগািয়ন ভায়লাবাসার এক সুন্দর জগৎ সৃবি কয়রবেলাম দুজয়নর ময়ন।  

পফাোঁটা পফাোঁটা বৃবি জয়ম একবদন পযমন সব ভাবসয়  পদ  বনযা ,   

পতমবন হিাৎ একবদন আমার জীবন পথয়ক তবুম পভয়স পগয়ল এক লহমা ।  

পতামায়ক েুোঁজয়ত বগয়  আবমও পভয়স যাবচ্ছলাম অশ্রু বৃবির বনযা ,   

হিাৎ বাধা পিলাম আবম সাবথ হয়ত িারলাম না পতামার বনরুয়িশ যািা ।  

এেন বরষা এয়ল আনবন্দত হই ভায়লা লায়গ পফাোঁটা পফাোঁটা বৃবি,   

পসই বৃবির ময়ধয েুোঁজয়ত থাবক পতামার সদা সহাসযমুে ও মা াবী দৃবি।  

এেন শুধু স্মৃবত পরামন্থন কবর আর পচাে ভায়স অশ্রুধারা ,   

বনতযবদন প্রাথবনা কবর পতামার আত্মার শাবন্ত কামনা ।  
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আষায়ের আগময়ন 

-  বরিা বরবচ কাবয 

বহু প্রতীযার ির আষাে এয়লা, বষবার আগমনী বাতবা বনয়   

গ্রীয়ের তপ্ত পরাদয়ক দগ্ধ করয়ত, আকাশ পগয়ে কায়লা পময়ঘ পেয়   

ঈশান পকান পথয়ক উর্ত্াল জলরাবশ বনয়  নাময়ব বাদল  

িুোঁই লতা, জুোঁই শায়ের ময়ুলর ফাোঁয়ক উবক পদ  পকালা বযায়ের দল।  

দমকা হাও া কালয়বায়শেীর রূয়ি এয়স  

পগালিাতা, কলািাতা  পঘরা কুবটরয়ক পভয়ঙ্গ পদ  বনবময়ষ।  

িরযয়ণ অয় ার ধারা   ািরু  ুিুর কয়র নায়ম বাদল  

বশ াল মামা ময়নর সয়ুে বনু্ধয়দর সায়থ বাজা  পোল।  

আষায়ের বাদল ধারা  িান কবরয়ত উচ্ছ্বায়স পময়ত উয়ি প্রকৃবত  

তপ্ত মানয়বর পদহ শীতল করয়ত ববধাতায়র কয়র বমনবত।  

হাোঁয়সর  াোঁক শুভ্র িাবন পিয়  িুকয়ুর সাোঁতার কায়ট  

িানয়কৌবি, গাাংবচল িাবনয়ত ডুব বদয়  থায়ক।  

চুবি চুবি সাি বাসা বায়ধ কচুবর িানার তয়ল  

সায়ির কাময়ি মরয়ত হ  যবদ পকউ হাত পদ  ভুয়ল।  

নীরব দুিুয়র বকয়শারী কলার পভলা বনয়  পতায়ল িে ফলু  

ধানয়যত আর িাটয়যয়তর আয়ল পজয়ল পিয়ত রায়ে জাল।  

আষায়ের আগময়ন ধরা সায়জ এক অবভনব সায়জ  

কদম, পকতকী, পক া ফুয়লরা স্বে সাজা  মন মায় ।  

বষবা 

-  জ  সনু্দর বমি 

বষবা এয়সয়ে এবার পশষ নজযয়ে  

বহু িথ িাবি বদয়  পযন বহু কয়ি !  

িবরশ্রান্ত শরীয়র এয়নয়ে ভযািসা গরম  

তাইয়তা পফায়টবন এেয়না হলুদ কদম ।  

এেয়না পভয়জবন মাবট,  হ বন কাদা  

এেয়না রাধা পক হ বন বশউবল সাধা ।  

মায়ি ঘায়ট জল পনই,  বষবা পকাথা   

বষবা বক বাাংলা পথয়ক বনয় য়ে ববদা  ?   

বশলাইদয়হ কুবি বািী আয়ে,  পনই শুধু পসই বৃবি  

দাোঁিায়ল জানালা  অয় ার ধারা  আটয়ক যা  না দৃবি  

বহজল কাোঁয়দ,  তমাল কাোঁয়দ,  কাোঁয়দ নদী ও নালা  

অন্ধ গবলর বন্ধ ঘয়রর কািি উল্টায়না বালা  

মায়ি ম দায়ন,  পনৌকার গুয়ন পনই আয়গর পসই রূি  

মাবট পকয়ট পচার োলয়ক কয়রয়ে অন্ধ মৃতুযকিূ !  

বষবা তুবম আয়সা জীবনানন্দ,  নজরুয়লর বাাংলা   

উজায়নর বাোঁধ পভয়ঙ্গ িে,  শালুক আর শুভ্র শািলা ।  

http://www.bangla-kobita.com/
http://www.bangla-kobita.com/rikta55555/
http://www.bangla-kobita.com/joysundarmitra/


 

19 
 

http://www.bangla-kobita.com 

আবম- সৃ্মবত ও পস 

-  তন্ম  সামন্ত 

কথা বেল,  একবদন পকািাইয় র ধায়র  

বৃবিয়ত বভজয়বা দুজয়ন;   

আর োবতম তলার জমা জয়ল  

ভাবসয়  পদব কাগয়জর পনৌয়কা।  

আমার কুবটয়রর িাশ বদয়  হাোঁটয়ত হাোঁটয়ত  

পময়ঘর আভাস পিয় ই  

তুই বময়শ বগয় বেবল-   

লাল মাবটর রাস্তা ।  

আর যাবার আয়গ পতার ডানা পথয়ক-   

আমার শরীয়র েবিয়  বদয় বেল  

ভরসার সাতরে।  

এেয়না,  বহু বের িয়রও,   

পতার জনয বাষ্প জমাই,   

পমঘ এয়ল আটয়ক রাবে  

বতন িাহাবির বটগায়ে।  

কববতার োতার সব িাতাই  

পনৌয়কা হয়  জময়ত থায়ক  

পসানা ুবরর প্রান্তয়র।  

বৃথা ময়ন হ  হলকষবণ,   

অবয়হলা  পিবরয়  যা  বাইয়শ শ্রাবণ।  

শুধু বািয়ত থায়ক বদয়ন বদয়ন  

ময়নর পভতর পময়ঘর িাহাি।  
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আষাে এর জল বধূর রূয়ির প্রসাধনী 

-  রুম্পা বশমুল 

আষাে মায়স ঈশান পকায়ণ  

পমঘ জয়ময়ে ভাবর,   

কাজল কায়লা পময়ঘর তয়ল  

কলবস বনয়  েুটয়ে, গাোঁও এর িল্লী নারী ।    

িূয়ব বাতায়স পধয়য  পগয়ে  

ধায়নর পযয়তর পেউ ,   

রাোবল া গরু পগা ায়ল পফরা ,   

মায়ি নাইয়কা পকউ ।    

ববজবল চময়ক যয়ণ যয়ণ  

আসমান  রা  জল রাবশ,   

িল্লী বধ'ূ র রূয়ির  লক  

পযন রাোবল ার সুয়রলা বাোঁবশ ।  

কাক পভজা  আোঁচয়ল ময়ুে বদয়লা  

িল্লী বধ,ূ শযায়মর বদনোবন,   

পময়ঘ পডাবা সুরুজ আিায়ল হায়স  

পেলা করয়ে জল বধ'ূ র রূয়ির প্রসাধনী ।    

জল জল জল মশুল ধারা  

 রয়ে বদবা- বনবশ ,   

বটয়নর চায়ল  ুমুর  ুমুর শয়ব্দ  

মন পযন আজ পবজা  েুবশ ।  

শযায়মর সয়ুর গীত পগয়  যা   

বৃবির তায়ল তায়ল,   

িল্লী বধ ূআজ আয়ময়জ মাতাল,   

জীবন িাতার িায়ল ।  
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আষায়ের কৃষক এবাং তার সাদা রূিসী 

-  নাইবা পগয়লা জানা 

চারবদয়ক অন্ধকার পনয়ময়ে এই মাি বদয়ন  

পযন জিাজবি সয়ু  আয়ে,  রাত-   

িাত স্তয়ন সায়িয়দর পনাঙ্গর নায়ম  

এই সাদা েুব সাদা রূিসীর  

বুয়ক,  এক পফাোঁটা দু পফাোঁটা  

সববি কাোঁচা িাবন,  আনোন পভজা অহাং  

শুবকয়  যা  স্পয়শব স্পয়শব,  পযন এযাবৎ সকল মান  

গয়ল পগয়ে উয়ব পগয়ে মষুলধায়র  

শরীয়র মাবট লায়গ,  পভজা মাবট পপ্রয়মর  

আমার কৃষক বুব  পসই তায়ক েুবয়ল েুবয়ল  

রাতম  বদনম  কয়র পগয়ে ভার  

অবতযণ িার হয়ল সব ঘাম বভয়জ পগয়ল  

আষায়ের সন্ধযা বাহার  

বফয়র আয়স পভজা- চুয়ল গন্ধ তার বুয়ক বুয়ক পসই মাবটর মতন  

বৃবিয়ত পভজা বদন বৃবিয়ত পভজা রাত সহর ময়নর আয়লািন  

কথা বয়ল এক সাি পবদনার সব  াোঁবি বন্ধকয়র বুব   

িৃবথবীর সব তৃণ পসাহায়গ জানা  তায়ক সয়ম্মাহয়নর সবূচ  

এবার ফসয়ল ফসয়ল শরীর,  সবুয়জ সবুজ,  কাল রাত আয়লা হয়ব  

সাদা রূিসীর।    

আয় াজন 

-  বস ামলু হা াত নসকত 

বহজল ফলু ও িািা  িসরা সাবজয় য়ে  

আতায়লর ফবিয়ের দল নাইয় ার আনয়ত যা   

ঘাস িাতা  পযৌবয়নর বান পডয়কয়ে  

ঘাস িাতারা পপ্রম চা ।  

পকাল জুয়ি পময়ঘরা ঈষবা ক   

স্তন পফয়ট পকউ এয়লা বয়ল –   

ওিায়শ অয়িযা কয়র ভাটশাবলক  

ওিায়শ গন্ধম গুয়চ্ছর  াোঁ অন্ধকার  

ওিায়শ আকাশ েুোঁয়জ রাত কাটা   

পকউ এয়লা বয়ল -   
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ইবতহায়সর গন্ধমাো বষবা 

-  প্রবীর কুমার িাল 

ব মব ম বরমব ম  মা ম ,   

রাতভর বৃবি হরদম ,   

থায়ম না পয বষবণ একদম ।  

জানালার নীয়চ পোট নদীটা দুরন্ত ,   

ভরা পযৌবন বনয়য  েুটন্ত ।  

রাতভর রূিালী বৃবি  াোঁক  াোঁক ,   

চিলা লাসযময ী  নদীর পদয়হ  বববচি সব  বাোঁক ।  

আবম  সারারাত পজয়গ পদবে -   

ববরামহীন  বষবা আর ভরন্ত  নদীর  িরকীয া পববাক ।  

েুটন্ত নদী বয়  বনয়য  চয়ল -   

পময়ঘর বুক - বনাংড ায়না উিাম জলরাবশ ,   

এক অজানা প্রায়ণর টায়ন ;   

উন্মিু সাগয়র ববসজবয়নর আহ্বায়ন ।  

আবম অবাক হয়য  পদবে আর ভাবব ,   

সাগয়রর বাষ্পা ন ,  আকাশগয়ভব পময়ঘর জন্ম -   

আর পময়ঘর শরীর বনাংয়ড  বাবরধারা বষবণ ।  

জলধারার এই িনুজবন্ম  চয়লয়ে  বারাংবার ,   

চিাকায়র  হাজার পকাবট বের ধয়র ,   

আমায়দর িৃবথবীর জন্মলি পথয়ক ।  

বষবণবসি রায়ত ,  এই দুকলু োিায়না জলরাবশর বুয়ক -   

আবম ডুব বদয়য  েুোঁবজ পসই জলকণাগুবল ;   

যারা জয়ন্মবেল সবৃির আবদম ববয়ফারয়ণ ,   

পযগুবল বসি কয়রবেল আদম ও ইভয়ক -   

মানবজাবতর জয়ন্মর শুভলয়ি ।  

েুোঁয়জ বফবর পসই জলববন্দুগুবল ,  যারা   -   

সাফ কয়রবেল  দুই ববশ্বযুয়দ্ধ রিাি িৃবথবীয়ক  ,   

যারা পোোঁয া পিয়য বেল -   

শহীদ যুবদরাম ,  ভগত বসাং আর পনতাজীর ।  

রাতভর বৃবিয়ত বভবজ আর ভাবব ,   

জয়লরও বক স্মৃবত আয়ে ?   

যেন বভবজ আবম  অয় ার বষবয়ণ ,   

আমায়ক  বসি  কয়র ইবতহায়সর গন্ধমাো -     

স্মৃবতবসি  জলধারা টািুর- টুিুর কয়র ।  

পতামার কাজলা  পচায়ের িলক পভজায়না বৃবিববন্দুয়ত ,   

হয য়তা েুোঁয়য  আয়ে কববগুরু অথবা জীবনানন্দর িরশ !  
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ঋতুরাণী বষবা 

-  গীবতকার ডািঃ প্রবীর আচাযবয ন ন 

বৃষ আর ' বত'  পযায়গ বৃবি,  ' আ'  পযায়গ হয়  যা  বষবা,   

বমথুন আর ককবট রাবশয়ত আষাে শ্রাবয়ণ অমাবসযা।  

সারাবদন বটি বটি বৃবি,  ভাববে পময়ঘরা বক কাোঁদয়ে?   

বুব  এই কান্নার সৃবি,  আকায়শর ববরহ পবা ায়চ্ছ।  

বষবা ঋতু ন  মন্দ,  বাতায়স কদয়মর সঘু্রাণ,   

পময়ঘয়দর মায়  লায়গ দ্বন্দ্ব,  শুষ্ক ধরণীটা িা  প্রাণ।  

উচ্ছ্বল জয়ল ভয়র তবটনী,  পকাথাও বনযার হাহাকার,   

িাল তুয়ল পভয়স যা  তরণী,  নথ নথ বাবরবধর চাবরধার।  

পময়ঘয়দর গুিু গুিু গজবন,  পথয়ক পথয়ক চমকা  ববজলী,   

মায় য়দর  াোঁ ায়লা পস তজবন,  পকন তইু বৃবিয়ত বভজবল?   

বপ্র হীন পপ্র সীর যাবমনী,  বাবলয়শ কয়র রাগ বষবণ,   

বৃবিয়ত পভজা পকান কাবমনী,  বশল্পীয়ক কয়র পয আকষবণ।  
ঘযােঘযাে পডয়ক যা  পকালাবযাে,  প্রজনন সময় র বাতবা,   

োতা আর বষবাবত বযবসা ,  পময়ত উয়ি বববনয় াগ কতবা।  

গৃহহারা বভয়জ সারা রাবি,  গৃহবাসী শুয়ন নব েন্দ  

িিায়লো পরয়ে বশযাথবী,  ভায়ব আহা! আজ কী আনন্দ।  

অবভমায়ন জয়ন্ম পয সাদায়মঘ,  সুে পিয়ল আোঁবে জয়ল  য়র তা- ই,   

অিমান ও দুিঃয়ের কায়লায়মঘ,  অয় ায়র  য়র যা  পবদনা ।  

গ্রীয়ের দাবদাহ কমায়ত,  ঋতুরাণী আয়স পহথা আষায়ে,   

দুইমাস বাাংলা  কাটায়তই,  ববদায় র বাণী বয়ল চাষায়র।  

এই বষবা  

-  সুববন  মসু্তফী 

বৃবির কলতায়ন এই বভয়জ মাবটর শরীয়র-   

পশষ ঘ্রাণ যবদ ময়ুে পফয়ল যাও,   

পশষ ববয়কয়লর পময়ঘ পতামার অয়িযা করব না।  

অদ্ভুত আয়লা  পলৌবকক আদুয়র জিতা -   

যবদ তুবম বির জয়ল পেউ তুয়ল বমবলয়  যাও,   

 রা িাতার শয়ব্দ পতামার িায় র শব্দ শুনব না।  

একবদন হাজায়রা শ্রাবণ- বদন থাকয়ব পতামার,   

পতামায়ত পতামা  বনয়  থাকয়ব  

হাজায়রা গয়ল্পর আহাজাবর।  

পতামার স্মৃবতর বচয়লয়কািা  িাোঁই িাও ার অদময আশা ,   

পচাে পেয়ক বভয়জ কাক হয়  যায়বা-   

বষবণমুের পভজা পজােনা ।  
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এই শ্রাবয়ণ 

-  তাবনয া সরকার 

পসই ,   

পহময়ন্তর মদৃু বশবশরমাো সকায়ল  

পতামার ঈষৎ হাবসর ওম বুয়ক বনয় ,   

শীয়তর বনয়মবাকতয়ল-  ো া ো া পস মুয়ের আদয়ল,   

          পেোঁিা- পেোঁিা হৃদয়  পবোঁয়চ থাকা।  

          তাই ভাববে  এই শ্রাবয়ণ -   

লাভার িায়ি চুমুক বদয়   

চময়ক পদয়বা ভীষণ রকম। আর তেন যবদ-   

শি কয়র জবিয়  ধয়রা আমা ;   

যবদ বৃবি পভজা রায়ত  

নরম পিাোঁট েুোঁয়  থায়ক এ বুয়কর ‘ িয়র । বিক তেন  

ভায়লাবাসার অজর ময়ে,  কাোঁচা শরীয়র পদয়বা –   

আগুন ! উল্কািায়তর আগুন !  

          তুবম সা  বদয়ল এই শ্রাবয়ণ -   

েু’ মন্তর েু’ মন্তর  

বভসুবভ ায়সর অবিদু ার  

পভয়ে পদয়বা আেলু েুোঁয় । আর তেন যবদ  

ঊর্ধ্ব গ্রীবা  পমঘ পোোঁয়জা,   

ব নুক ব নুক বৃবি বদয়  দুবলয়  পদয়বা সাগর- পদালা  ।  

তুবম সা  বদয়ল এই শ্রাবয়ণ-   

অয়নক অয়নক বকেু হয়ত িায়র,  হয়ত িায়র  

িাথয়রর বুয়ক বীয়জর অঙ্কুয়রাদগম  ।  
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এক পফাোঁটা শুদ্ধ জল 

-  ওয াবলউল ইসলাম 

িৃবথবী চা ...  

আবম যমা চাই। বারবার যমা চাই।  

এয়তা বষবায়ত িৃবথবীটা নশবায়ল পেয়ক পগয়ে  

এেন বকেু শুদ্ধজল আমার কায়ে  

িৃবথবী চা   

আবম যমা চাই। বারবার যমা চাই।  

বৃবির পলানাজয়ল ভয়র পগয়ে ঘাট- মাি  

বন্দরগুয়লা তবলয়  পগয়ে বষবায়ত আজ।  

প্রবতবট বষবায়ক ময়ন যা  ঘৃণয লাভা।  

ময়নাহর িৃবথবী ময়নাহত হয়  হাত িায়ত  

বভযা মায়গ একরাশ বিগ্ধ জলবেটা।  

আবম বষবায়ত নদীর তীর ধয়র পহোঁয়টবে  

নবকাবল রাোয়লয়র বয়লবে ময়নর কথা  

োল- পডাবা- িুকরু,  জাল- োলই তুয়ল  

সন্ধান কয়রবে এক পফাোঁটা শুদ্ধ জল।  

আকায়শ পময়ঘর ঘনঘটা যেন  

হৃদয়  ঘণ্টা বাজা   

ফবর াদ জবি শাহদ্বায়র-   

পবলা পডায়ব নতুন পভায়র মষুল ধারা   

বষবা আসুক।  

বদনমান বভয়জ বভয়জ পগাসল পদয়বা  

অশুদ্ধ িৃবথবীয়ক।  
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এোয়ন বাদল নায়ম 

-  পমািঃ মবজবুর রহমান 

এোয়ন বাদল নায়ম  

এোয়ন পময়ঘর ঘন চুল ভায়স আকায়শ।  

এোয়ন পময়ঘর ঘুাংগুর দাবমনীর বনশা মায়   

পবয়লা াবর পমাবহনীর মত রাবি যায়ম হায়স।  

কত কাক পভজা রাত,   

কত ঘুম ঘুম মাদবক প্রভাত,   

পকয়টয়ে আমার বাদল মাদয়লর গান শুয়ন।  

এই িলয়লর পদয়শ,  এই বষবার গায়ন।  

এোয়ন বাদয়লর মদৃঙ্গ মাতলাবম  

হাোঁয়ক ডাহুয়কর স্বয়র।  

বাোঁয়শর বচরল িাতা  সয়ুরর েয়ন্দ  

বৃবি পফাোঁটায়দর তান নায়ম হৃদ  বচয়র।  

আবম পদয়েবে কত বধূর পনালক,   

কত মা া হবরণীর পচায়ের িলক,   

নয়ি দূয়র থাকা স্বজয়নর ববরহ ববধুর যয়ণ।  

এই ঘন বষবা ,  এই বাদল পদয়শর বনভতৃ পকায়ন।  

এোয়ন সায়ির পলয়জর মত  

বষবার জল এোঁয়ক পবোঁয়ক চয়ল বদগয়ন্তর িথ ধয়র।  

কাোঁিাল বৃয়যর পচারা কিুুবর পভদ কয়র  

এই বাদয়লর জল ভলু কয়র েুয়ক যা  িাবেয়দর ঘয়র।  

বাদয়লর এই সব বদনগুবল  

ভাল লাগার এই সব মা া মাদুবল,   

কেন পয এয়ক এয়ক আমার হয়  যায়ব পশষ  

রয়ব এই জনিদ,  রয়ব এই বরষা পভজা বাাংলায়দশ।  
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এয়লা বরষা 

-  শ্রাবণী বসাংহ 

বৃবি হয়ব,  পভজা বাতায়স বাতবা এল ।  

সদয- পযৌবনা  ণবা পময় টা উর্ত্াল নদী হয়   

 াোঁবিয়  িিল পসবদন সমতয়লর রুয পরামশ বুয়ক ,   

এত পপ্রম িারয়লা বক সইয়ত পবচারা?  পভয়স পগল ... 

বানভাবস কবরয় ই োিয়লা িাগলী পময় টা ।  

অতুযৎসাহী বমবড ার পলাক বযস্ত থাকয়ব বকেুবদন ওয়দর বনয়  ,   

পনতায়দর আফালন,  বনযািান বঘয়র জু া- চুবর আর বানভাবস মানুয়ষর 

হাহাকার,   

পযাগায়ব প্রবতবদয়নর বনউজ্  পহডলাইন, নবয সাাংবাবদয়কর লাইভ 

পটবলকায়ের  পোরাক।  

যাক্  পগ ,  আমার বক ?   

না,  না,  বহাংয়স হয়চ্ছ না পতা ......  

আবম পতা  লক্ষ্মীয়ময় র ময়তা কববতা বলেবে ,   

বতরবতবরয়  কাোঁিয়ে আমার বাোঁশিাতা পপ্রম ,   

বৃবির পভজা আোঁচয়লর পসাোঁদা গয়ন্ধ মাতাল ,  এয়লায়ময়লা  য়িা হাও া ,   

ইয়চ্ছ হয়চ্ছ পতামা  কায়ে পিয়ত ... তবু ভাল লাগয়ে এই বরম ব ম  ববরহ,   

সাময়নর বষবা  কববতায়লো হ য়তা হয়  উিয়ব না আমার ,   

কারণ পতামায়ক বনয় ই বযস্ত থাকব বযস্ততার সাংসায়র ,   

তাই আগামী বষবার সুেী আয় াজন পহাক্   

এই বষবা  একা থাকা সুে বদয়  ।  

এয়সা বরষা 

-  সুয়েন্দু মাইবত 

এয়সা বরষা বুয়ক ভরসা ভুবন মাতায়ত এয়সা ,   

গ্রীয়ের ির আষাে শ্রাবণ পময়ঘ পময়ঘ শুধু ভায়সা ।  

           ব বর ব বর জল নদী কল কল ,   

    গায়েয়ত ফল মায়িয়ত ফসল ;   

মাবটর বুয়ক প্রাণ বাোঁচায়ত পদবদূত হয়  এয়সা ।।  

গুরু গুরু পময়ঘ জল পভায়র বনয়  ববদুযতয়বয়গ এয়সা ,   

ময়নর সয়ুে ভাবসয়  ভুবন হাবসয়  তুয়লা আর হায়সা ।  

             বনযা বনযা জল রাবশ বনযা ,   

          ণবা  ণবা বয়  চয়লা ধরনা ;   

নদী সাগর পবয়  তপ্ত ধরণীয়ক শীতল করয়ত এয়সা।।  

পময়ঘ পময়ঘ পলয়গ বগয়  দ্রুম এই িৃবথবীয়ত এয়সা ,   

বাবরয়ত ভবরয়  তুয়লা বরষা আষাে গগয়ন ভায়সা ।  

           জল-জল কয়র বরষা শ্রাবণ মাস ,   

      সবুজ হয়  ওয়ি লতা আর ঘাস ;   

বরষা ভরসা নচি গরময়ক হাোঁটায়ত বাোঁয়ধা সাংঘষব।।  
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ঐ আয়স বপ্র  বষবা 

-  স্বিন কুমার মজুমদার 

আকায়শ পময়ঘর ঘনঘটা পদয়ে  

        পনয়চ ওয়ি কবব- মন,   

বববস্মত পচায়ে পক কয়রয়ে ভাবব  

        বৃবির এ আয় াজন।  

প্রের পরৌর    তপ্ত আকায়শ  

         লয়স ওয়ি না আর,   

মা াবী পময়ঘর আিায়ল বুব  পস  

        মুেবট লুকাল তার।  

তরু লতা- িাতা চাতয়কর ময়তা  

        পচয় বেল এত কাল,   

কয়ব জল ভরা পময়ঘরা ভাসায়ব  

        আকায়শর বুয়ক িাল!  

িয়থ ঘায়ট পফরা প্রবতবট মানষু  

        দগ্ধ হয় য়ে পরাজ,   

 লসায়না পদয়হ কয়রয়ে বন ত  

        শীতল ো ারই পোোঁজ।  

সঘন আষাে আয়স আয়স পভয়ব  

        বহু বদন হল িার,   

অবয়শয়ষ হল গগয়ন পময়ঘর  

       আশা ভরা সিার।  

বরম ব ম সুয়র পমঘ কায়ে দয়ূর  

         রাল প্রথম জল,   

ঐ বুব  তয়ব  ম  ম রয়ব  

        নায়ম ধারা অববরল।  

সারা বদন- মান বাদয়লর গান  

        েুবশয়ত ভরায়ব মন,   

সুয়রলা েয়ন্দ,  পকতকী গয়ন্ধ  

        কববতার আয় াজন।  

গিায়ব প্রহর আলয়স আয়বয়শ  

        কমব বচন্তাহীন,   

পযন দূর পদয়শ যাও া পভয়স পভয়স  

        হয়  কবব উদাসীন।  
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ওয়গা পমঘদতূ 

-  সুলতান মাহমুদ 

ওয়গা পমঘদতূ,  ওয়গা বাদল বদয়নর অবতবথ  

পময়ঘর িাো  ভর কয়র তব এয়নে স্বে সারবথ।  

কত পদশ কত মহায়দশ জ  কয়র তব এয়ল  

বকবলমাঞ্জায়রা বহমাল  পথয়ক বচিুক িাহায়ির পদয়শ!  

পমৌন বগবর নীরব ধযায়ন পতামার িরশ পময়ে  

িববিতার বাণী েিায়   ণবা বদয় য়ে এোঁয়ক!  

গগন গরয়জ ঘন পময়ঘরা েুয়টয়ে চয়ল পকাথা  

বয় য়ে পময়ঘর সুপ্ত ভাোঁয়জ কাহার পগািন গাোঁথা!  

কাহার হৃদয় র শুষ্ক বুয়ক ভায়লাবাসা পগয়ল বুয়ন  

কবিন প্রাণ ঘুম পভয়ে পদয়ে শীতলতা মরুভূয়ম।  

ওয়গা পমঘদতূ ওয়গা যবণয়কর িববি  

অবতবথ  

এই িৃবথবীর বহাংসা অনল দাওয়গা পময়ঘ োবক।  

পশানাও পমায়দর নতনু বাণী,  নব পপ্রম সাংগীত  

িৃবথবীর িয়থ িয়থ বহাংর শ্বািদ গাহুক পপ্রয়মর গীত!  

কাদা মাবটয়ত বৃবি কাবয 

-  এম. আবশকুর রহমান 

আকাশ ভরা পমঘ জয়ময়ে,  বুয়কর মইয়ধয আকুল টান,   

তুবম আমার বৃবির পফাোঁটা,  জয়লর শয়ব্দ ময়নর গান।  

অ র ধারা বৃবিয়ত আজ,  বভজয়বা আবম সারা বদন,   

বৃবি জয়লই পতামার পোোঁ া,  পপ্রম িরশ আজ অমবলন।  

ভায়লাবাসা আজ বৃবি পফাোঁটা ,  মুি ময়নর েন্দ পহাক,   

পময়ঘর ডায়ক আকাশ সাজুক,  কাজল পময়ে পতামার পচাে।  

পতামা  পদয়ে মগু্ধ আবম,  বলেবে পপ্রয়মর কাবয- গান,   

আবার পদে বৃবি নায়ম! নাইচযা উয়ি আমার প্রাণ।  

কায়লা আোঁধার আকাশ জুয়ি,  পমঘ আিায়ল পতামার মেু,   

আবম আবে পতামার িায়শই,  আজয়ক বদয়বা অিার সেু।  

বৃবি জয়ল বভজয়ব তুবম,  গান-কায়বযর সরু েয়ন্দ,   

এমন বদয়ন কাদা মাবটয়ত,  কাবয বলবে মন আনয়ন্দ।  
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পকাবকলার বৃবি 

-  ইন্দ্রনীর 

আলয়গায়ে তুবম পয বয়লবেয়ল,  “এই পশান না,  লক্ষ্মীবট !  

এত অয় ার বৃবির বদয়ন,  বনয়ল পকমন হ ,  ফরাসী- েুবট ? ”   

তুবম,  বয়লবেয়ল ...  

না পজয়নই আমার িবরকল্পনা বেল অনয -  আবম পদেব পয  

বৃবির বদয়ন,  পচাে োিা,  দৃবিয়ত আরও কী পদো  বভয়জ  

সকায়ল পথয়ক বভজয়ে তারই সব প্রশ্ন গুয়লা িা  বষবায়ত  

আবম চাই তুবমও পভয়জা |  আজ বভজয়ব বক আমার সায়থ ?   

তুবম পতা পদেবন ...  

রাস্তার জল- সমুয়র মুকুট- হীন শত পেউয় র েলেল রঙ্গ  

তায়ত ববলীন হয় ,  প্রবতবববিত রবেন জনিথ আজ অনঙ্গ  

পয বদয়কই এয়গাই,  এবগয়  যা  আমার অবভমুবেনী তরঙ্গ  

আবম িথ হারাই,  কাদা িায় ,  কাদায়োোঁচার মতই বনিঃসঙ্গ  

জায়না বক আমার ...  

কাময,  ধুসর পেউয়  পভয়স আসা এক মদালসা রাজহাোঁস  

পচায়ে বিঙ্গল মবদরা বনয়  মন্থরগাবমনী লাল পদাতলা বাস  

থাময়ব ঘবণ্ট বাবজয় ,  নামায়ব বকেু পেউ পতালা ফসবা িা  

আমা  তুয়ল অন্তিঃসত্ত্বা হয়  এগুয়ব -  ‘ যা,  পযথা যাবব যা’   

পদেব সবুজ আসন উিয়চ রবেন বষবাবতয়ত বভয়জ মেু  

ভাঙ্গা জানালার বসট েুোঁজব,  এিায়ত িিবশর সেু-অসুে  

আজ অবফসটা হয়ব ফাোঁকা,  েুয়ল রাো যায়ব জানালাটা  

পদয়ে বনয়ত সরু পগাবরায়ি,  পবিয়রা া গাাংশাবলক কটা  

িূয়ব হাও া  নাচয়ব িদবা,  গুবটয়  আস্তয়রর সাদা সা া  

বভয়জ ডানা পথয়ক  ািয়ব শাবলক ববৃির গা লাগা মা া  

তুবম আজ থাকয়ব না,  পকাবকলা,  হাসয়বও না অকারয়ণ  

বলয়ব না,  “চুিচাি বয়স পকন,  পকানও কাজ পনই বুব  ? ”   

পটবলয়ফানটা হয়ব আজ আমারই,  একান্ত এই পকায়ন,   

পতামার সায়থ জরুবর কথা বলা যায়ব োলা,  পসাজাসুবজ  

বকন্তু বলব কী ভায়ব বনভৃয়ত,  পচয়  বৃবিয়ত একনাগায়ি  

পদয়েবে আসয়ত িয়থর ধায়র পটবলয়ফায়নর টানা তায়র  

সাবর সাবর বৃবির স্বচ্ছ ববন্দুর বহয়ল্লাল ;  হাও া  নিবয়ি  

বভয়জ চিইু তায়ত পদ  চুমুক,  বয়স উচ্ছঙৃ্খল কাতায়র  

বকন্তু এমনই হ  যবদ,  আমায়দর শয়ব্দর প্রবাবহত তরঙ্গ  

কাোঁবিয়  পটবলয়ফায়নর তার,   বরয়  পদ  বৃবির পফাোঁটা  

উবিয়  পদ  চিইু এর দল,  কয়র পদ  তায়দর েিভঙ্গ  

আর,  তায়দর প্রতযােযায়ন বেোঁয়ি যা  বভয়জ নরম তারটা  

তাহয়ল বক ভায়ব গিব এই বভয়জ বদয়নর বনববি সম্পকব  

হায়ত ধরা পটবলয়ফায়নর পোোঁ া ,  থাবময়  অসার ববতকব  

 

তাই পতা বলবে ...  

“পশান,  কথা পশান,  বাবিয়ত পথয়কা না,  পকাবকলা,  লক্ষ্মীবট!  

এয়স অবফয়স দযায়ো,  আবম এয়সবে শুধু,  পতামা  পদোয়ত বৃবি।”   
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যবণয়কর পদো 

-  রূিক ববয়ধৌত সাধ ু

তায়র পদয়েবে এক বষবা বাদল বদয়ন,   

পস চলবেল িয়ন্থ একাকী আনময়ন।  

কী মা াবী মুে,  হাও া  চলু ওয়ি;   

লাল দুবট চিু,  মমতা ন ন জুয়ি।  

ধীরবির চলন;  পস- ই চলয়ন েন্দ;   

কাবমনীর সুবায়স ববরাবজয়ে আনন্দ।  

প্রকৃবত মি নানান যজ্ঞ আয় াজয়ন,   

তার আগমন সময় র প্রয় াজয়ন।  

ববিুলা সয়রাবয়র ফুয়টয়ে নানা ফলু,   

চতুবদবয়ক নববচিতা,  িযীরা আকলু।  

কয়তা গান,  কয়তা তান, সািা চাবরিায়শ;   

ধনয হল ধরা পযন তায়র ভায়লায়বয়স।  

সহসা আকায়শ পমঘ দানা পবয়ধ ওয়ি,   

পস তেন  য়ির পবয়গ চলল েুয়ট।।  

ববনাশী জয়লর মালা 

-  আয়সা াদ পলাবদ 

বাাংলার সবুজ মানবচি বভয়জ যবুথবু হয়চ্ছ  

আমায়দর মহল্লা  অববশ্রান্ত জয়লর পতালিাি  

কদম বয়ল বষবা এয়সয়ে ।  

 

কী কয়র পয একা থায়কা !  

ময়ন বক িয়ি না পতামার ?     

জয়লর শিয়থ কস্তুরাঘায়ট ডুববয় বেয়ল  

কুমায়রর মৎৃবশল্প ।  

 

আজ পতামার তৃষ্ণাতব বটয়নর চায়ল  

শব্দ তুয়লয়ে জয়লর নিূুর ;   

তুবম পতা আর জল কুিায়ত এয়লনা  

হ ত ডুয়ব আে বষবামঙ্গয়ল ।  

 

বাোঁকোলীর উজান পরায়তর মাব  আবম  

 ি বল তুফান বল  

এ বুয়ক পবোঁয়ধ রাবে ।  

 

কদম বয়ল বষবা এয়সয়ে ।    

ঘয়রর দাও া  বয়স তুবম এয়কলা  

কার জনয গাোঁবথে সবে ববনাশী জয়লর মালা ?   
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যণজন্মা বৃবি 

-  মীর মামনু পহায়সন 

এেন বষবা কাল,   

বৃবির বরবমব বম শয়ব্দ ময়নর উদাসীনতা  

বাবিয়  পদ  ।  

বষবার জয়ল বভজয়ত ইয়চ্ছ কয়র েুব !  

বকন্তু- ! বকন্তু িাবরনা ।  

অজ্ঞাত কারয়ণ আমায়ক বারবার পথয়ম পযয়ত হ ।  

বনয়জয়ক আজ বি বনিঃস্ব একা বয়ল ময়ন হ ,   

ময়ন হ  এই বনেুর নশ্বর িৃবথবীয়ত আিন বয়ল -   

আমার -  আর পকউ পনই।  

আবম জাবন বষবার জয়ল বভজয়লই আমার দগ্ধ হৃদ   

বসি হয়ব না ! িায়বনা পকান শাবন্তর িরশ।  

কারণ- ববদগ্ধ হৃদয় র মুহুমুবহু উন্মাদনা  

বকাংবা একাকীয়ত্বর যেণা পকান বকেুয়কই অনভুব  

করার যমতা ঐ বৃবির জয়লর পনই।  

যবদ ও বা থায়ক,  তবুও বৃবির জয়ল অবগাহন করয়লই  

বচরশাবন্তর বনি তা িাও া যা  না।  

কারণ বৃবি পসয়তা যণজন্মা।  

তাই কায়রা অাংশীদাবরত্ব োিাই প্রহর কায়ট।  

কি- পবদনা,  অবযি সব অনুভূবত বুয়ক চািা িয়ি র   

একাকীত্ব পঘায়চনা পকান বকেুয়তই।  

বনিঃসঙ্গতার,  বনস্বমী তা  হাবরয়  যা  মন।  

ববভ্রান্ত হয়  িবি।  

িরাজ  হতাশা গ্লাবন আর একরাশ দুরাশা  

ভর কয়র ময়নর পভতর।  

একাকীয়ত্বর কায়লা হাত আমার কাে পথয়ক,   

আমার আবমত্বয়ক বেবনয়  বনয়ত চাইয়ে-   

চাইয়ে  

আিন কয়ি নি হও ার মেণা পশোয়ত।  

আবম চাই সব বকেু ভুয়ল বগয়  নতুন কয়র বাোঁচয়ত,   

নতুন কয়র আবার এই জীবনটায়ক সাোঁজায়ত।  

http://www.bangla-kobita.com/
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যুব্ধ বষবা 

-  পশে আবু জাফর োয়দক 

 র  র ধারা  এল পদে বাবর  

 াোঁ ায়লা হাও া  পবণ ুবন নাবি।  

ভয়র পগয়ে কাদা  আজ িথ ঘাট  

যত সব বাোঁধা  পথয়ম পনই হাট।  

সবাই উল্লায়সয়ত  বভয়জ জব জব  

হরয়ষ মাবে সাজ কয়র কলরব।  

 

যুব্ধ ঐ তবটনী উিচায়  পেউ  

ডুবা য়র তরণী পদয়ে যাও পকউ।  

উর্ত্াল বাবরবধ থর থর কাোঁয়ি  

তরঙ্গাবভঘায়ত কলূ পহথা'   াোঁয়ি।  

সকবল পযথা'  পহথা'  যা  পয থময়ক  

অিয়র দীপ্ত চিলা চময়ক।  

পদে দূর গগয়ন ঘন িয় াধর  

গরয়জ যয়ণ যয়ণ কাোঁিা  ভধূর।  

পোলায়কয়শ ভুবন পেয়ক 

-  ববভূবত দাস 

ও আকাশ পবশয়তা বেবল  

কিায়ল বসোঁদুর রাো বটি পিায়র  

অবলরা বেল পময়ত পপ্রয়মর পেলা   

কবলয়দর ঘুম ভাবঙ্গয়  মধু পনবার েল পকায়র।  

 

ও আকাশ পবশয়তা বেবল  

পোলায়কয়শ বাতাস সায়থ পকন তইু পেলয়ত পগবল  

আয়লার ভুবন পেয়ক বদয়  আোঁধায়র মেু লুকাবল  

বাউল ময়নর একতারায়ত সয়ুরর পিেম পময়ল বদবল।    

 

পসানালী জবরর বফয়ত পোোঁিা  পবোঁয়ধ  

যাস উয়ি তুই পকান পদয়শয়ত  

মুে পেয়কবেস আোঁধার রয়ে দুয়চায়ে জল ভয়র  

বলনা এেন  রবব কেন ধরব ময়ন তায়র।  

 

পদয়ে পতার  রকম সকম মেু পেয়কয়ে তরুণ তিন  

িাবেরা বফরয়ে বাসা  পনইয়য আয়লা পযমন পতমন  

িয়থর মায়  িবথক প্রবর তাকা  সবাই পতারই িায়ন  

পতার পগামিা মুয়ের গজবাবনয়ত বাোঁচয়ত সবাই প্রায়ণ।।  
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জল ভরা বরষা  

-  পফবরওয ালা (পমাহাম্মদ হা দর আলী) 

পযবদয়ক পচাে যা  জল আর জল  

পথয়ম পথয়ম পনয়ম আয়স বাদয়লর েল  

মাি পডায়ব ঘাট পডায়ব,  পডায়ব পগোঁয় া িথ  

পনৌকা আর পভলা োিা নাই যাতা াত।  

ববল ব ল পডাবা পযয়ত হলুয়দর পমলা  

শািলার হাবস পদয়ে পকয়ট যা  পবলা  

শালুক িাতার িয়র বৃবিয়দর গান  

েিেি শয়ব্দ হ  মন আনচান।  

ঘযাোঁ পঘাোঁ ঘযাোঁ পঘাোঁ বযাে পডয়ক যা   

তার সায়থ ব োঁব োঁ পিাকা ঘুম যাও া দা   

দল পবোঁয়ধ বশশুয়দর বৃবিয়ত িান  

পফাটা পফাটা স্পয়শব পনয়চ ওয়ি প্রাণ।  

কদম পফায়ট গায়ে পথাকা  পথাকা   

দুরন্ত বকয়শার পচাে পসোয়ন হারা   

পচাে দুয়টা চয়ল যা  দূর পথয়ক দূর  

পেউয়  পেউয়  েুয়টােুবট বরষার সুর।  

 

জলনগরী 

-  সরকার মুনীর 

ববষণ্ণ আকায়শর নীয়চ  

তৃবষত িৃবথবী এক জলজ বাতবা বববনময় র  

অয়িযা  ---   

অবয়শয়ষ বষবয়ণ বষবয়ণ  বরি পময়ঘরা অনবস্তয়ত্বর লজ্জা  উধাও  

পবহা া বাতায়স পবশরম দৃবি পময়ল বপ্র া পোোঁয়জ বপ্র  মেু  

এমন আরব বদয়ন মন বি একা লায়গ --   

জলাবদ্ধতা বডবঙ্গয়  গৃহমুেী মন পোয়ট  

আয় বস অলসতার বযবতিমী ববলাস বাসনা  ।  

পভজা গা  ািয়ত বগয়  পবও াবরশ কুকয়ুররা  

তায়র তায়র ডায়ল ডায়ল কাকয়ভজা িােীয়দর গা শুকায়না পদয়ে ।  

আি পচায়ে আকাশয়ক িিয়ত চা  পকউ পকউ  

বু য়ত চা  তার মবতগবত  

ডুব সাোঁতায়র থাকা রাস্তা মাি ঘাট আবার পভয়স ওিার অয়িযা   

জলবন্দী মানুয়ষরা--   

চা পদাকায়নর গরম কায়ি সয়ুের উষ্ণতা পোোঁয়জ পকউ পকউ  

গাে পধাোঁ া জল িিয়ে নকল বৃবি হয়  টুি টাি  

বনয়ভ যাও া চলুার িায়শ জ্বলন্ত যুধা বনয়  বভযুকয়ক হতাশা বঘয়র  

োতা  আকাশ পেয়ক সাবধানী িায়  পকউ পকউ পোয়ট  

বনতান্ত বাধয যািা   

পভজা িৃবথবী কববর শুকয়না োতার বুয়ক িাই কয়র পন   

এক বষবয়ণর অদ্ভুত জলেবব হয়  ।  
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 ম মা ম বৃবি িয়ি 

-  রামবল্লভ দাস 

 ম মা ম বৃবি িয়ি ,   

নিয়ে িাতা পমৌ বয়ন  

বাজল বাোঁবশ তাই ময়ন  

িল্লীবধূ যা  বভয়জ  

সরু িয়থর ঐ বাোঁয়ক  

জল জয়ময়ে রাস্তায়ত  

পচাে পরয়েবে জালনায়ত ।  

 

 ম মা ম বৃবি িয়ি ,   

বউ কথা কও ডায়ক গায়ে  

পদায় ল পকায় ল তাই নায়চ  

দুলয়ত থাকা সবুজ ঘায়স  

পোট ফবিাং বয়স আয়ে  

বভজয়ে পদে প্রজািবত  

আহা দারুণ রঙ্গিবত ।  

 

 ম মা ম বৃবি িয়ি ,   

ফুয়টা চায়ল জল  য়র  

নুয়নর পকৌয়টা যা  ভয়র  

কুয়না বযায়ে লাফ বদয়   

ধরয়ে পিাকা উদযয়ম  

পবিাবচবতর ওির বদয়   

সাি চয়ল যা  চিু কয়র ।  

 

 ম মা ম বৃবি িয়ি ,   

পে া নদীর ঐ িায়ি  

িা পরয়েবে একলায়ত  

নদী িায়ি পনৌকা আয়ে  

মাব  পতা পনই পনৌকায়ত  

যায়বাই যায়বা মা  নয়দ  

বদয়ত িাবি দূর পদয়শ ।  

 

 ম মা ম বৃবি িয়ি ,   

িিয়ে িিুক েুব পজায়র  

পনব পতামা  মন ভয়র  

বভবজয়  বদয়  এই পবলা  

পেলব এবার সব পেলা  

পযমন কয়র বক দুবট  

করয়ে পদে েুনসুবট ।  
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ধরণীর কযানভায়স বৃবির পলো কববতা 

-  হাসান ইমবত 

আকায়শর নীল বুয়কর িরয়ত িরয়ত জয়ম থাকা নানান  

রয়ের কিয়ময়ঘর বনজস্ব গল্পগুয়লা আকলু করা কান্না হয়   

বৃবির উদাসী পচাে পবয়  অয় ার ধারা   য়র  য়র ধরণীর  

অনন্ত উয়িাষী বুয়ক বলয়ে পগয়লা পভজা বষবার প্রথম কববতা।    

 

বন বর বষবাকায়বযর প্রাণদা ী অনুয়প্ররণার অমল উৎস হয়     

হবররা পোোঁিা  রিলাল কৃষ্ণচূিার মন মাতায়না আয়বশ    

জবিয়  অবাবরত প্রকৃবত পময় ও বনয়জয়ক আিাল কয়র  

পফলয়লা তার বচরসবুজ বালচুরী ঘাগরার দুমবর রহয়সয।  

 

গজবয়নর তীব্রতা  আকায়শর নীল পভয়ে চুরমার কয়র পদ া  

ববজলীর আয়লাকমালা উিদ্রুত রাত পভজা জয়লর সশুীতল  

আয়লা ান শরীয়র চাবিয়  ববরহী বাতাসয়ক রাজসাযী পরয়ে  

ভায়লাবাসার পমঘবাতবা বয়  বনয়  পগল হৃদ  পথয়ক হৃদয় ।  

 

বনিঃশতব আশ্রয় র বনভবরতার প্রতীক ধরণী মাতৃকার বষবণবসি    

দুিঃে সুয়ের আবহমান ইবতহায়সর অয়চ্ছদয অাংশীদার িদদবলত  

ঘায়সর সবুজ হৃদ  আবদগন্ত মন্থন পশয়ষ বৃবির বহতা েুোঁয়  বদয়লা    

সাগর অবভমুয়ে পধয়  চলা বাোঁধন হারা নদীর স্পবধবত নাবযতা।  

 

 

বদগন্তয়োোঁ া ধরণীর অবাবরত কযানভায়স জয়লর কাবলয়ত পলো  

সবুজ বষবা কায়বযর সম দার িািক বৃবিয়ত একা বভয়জ যাও া  

পদবদারুর পচায়ে পচাে পরয়ে টানা বষবয়ণর গুয়মাট প য়ি পফয়ল  

অবভমানী বৃবি সবয়শয়ষ পহোঁয়স ওিয়লা সাতরো রামধন ুেুশীয়ত।        
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বনরািদ দরূত্ব 

-  অবজয়তশ নাগ 

বরষা যেনই ভরসা বদয়লা,  ভ টাও বদয়লা তাোঁর সায়থ,   

গুরু গম্ভীর জলদ জবময়ব,  পসই ভয়  োতা পোল হায়ত,   

োতা,  বষবাবত,  পচাগা চািকান,  যা আয়ে পযথা  বাবগয়  ধর -   

 রুক না বাবর অববরত ধারা,  িিুক না বাজ কিাৎকি!  

জানলার িায়শ কববতা বলবেনু,  জমুক বাইয়র প্রচুর জল,   

জল পদয়ে পদয়ে,  পবশ পবার হয়ল,  িািার পমায়িয়ত শবিাংমল,   

িচা জল টল লায়গ বন পকা িায় ,  ঘয়রর বাইয়র মাবসববডজ,   

বব্রয়জর তলায়ত িবলবথয়ন মুয়ি দুয়ধর বশশুরা বক বগজবগজ!      

বষবার নব ফযাশান আবসয়ে,  বৃবির রয়ে বভজয়ব মন;   

বাইয়রর ঘয়র,  লাল নীল জয়ল,  কবর বরষার আয় াজন।  

িায়শর গবলয়ত দুবট পচাে পবয়  জয়লর রয়েয়ত বমশয়ে জল,   

বাইয়র তেয়না বরমব ম সয়ুর বৃবির ো া অনগবল।  

পতামার আমার মাথা  যেন বনবিবন্তর টুকয়রা োদ -   

বাইয়র তেন অয় ার ধারা  বভজয়ে বশশু রবীন্দ্রনাথ।  

প্রস্তাব 

-  সরকার ফজলুল হক 

বময়শবেয়ল পসবদন তুবম বাবরধারা সয়ন,   

বভজবেয়ল ব লবময়ল রবেন বসয়ন ।  

পোিা  পগোঁয়থবেয়ল কদয়মরই ফলু ,   

স্বয়গবর িরী পযন  ন  সমতলু !  

শািীর আোঁচয়ল োকা  পগালায়ির কুোঁবি ,   

রয়স রয়স ভরবেল পনই তার জুবি !  

কাবমনীডায়লয়ত বয়স পক পযন লুকা  ,   

পবহা া পকাবকল তাই  বভন সুয়র  গা  !  

ময়নর আকায়শ োকা হৃদয় র রবব ,   

থই থই প্লাবয়ন ভায়স নতুন েবব !  

 রুক না যত েুবশ অমৃত  ধারা  ,   

ফুটুক না যত ফুল এই বরষা  !  

বাগায়ন যত িাবে গা  এক সায়থ,   

পতায়ক বনয়  উয়ি চবল কল্পনা রয়থ !  

কায়ে এয়স পহয়স পহয়স বলয়ল পশয়ষ,   

বরষা  বভয়জ বভয়জ পদেবল বকয়স ?   

পমৌচায়ক মধু ভরা,  নদী ভরা জল ,   

ময়নাবয়ন যত কবল ফুয়টয়ে সকল !  

একা একা বয়স বয়স যবদ পেয়ত চাও ,   

বাবি বফয়র সয়ব বময়ল " প্রস্তাব " িািাও !  
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প্রাবৃষা প্রসিবণ 

-  বীবতয়হাি জীবাশ্ম 

ধনয কববর দল,  তবুও তাোঁহারা কাবয কবরয া যায   

পলা সই,  ওই চাবহ দযাখ্ ,  নজযে বফবরয া চবলল ধায -   

িাগবলনীর পবয়শ আষায়ে  প্রাবৃষা,  আবজ আবসয়তয়ে হায !  

কাবলকা ধূবমকারা আবসল পয ঐ,  বদলয়র গগন োয   

বতল িাোঁই আর নাই,  বদবয়সর- তমসায  এই অয়বলায   

ধনয কববর দল,  তবুও তাোঁহারা  কাবয কবরয া যায । 

িলয়কর তয়ল আবস পগলা,  পস আষাে  ধারায   

মাি ঘাট িথ ভাবসল,  আবজ এ গহীন বষবায ।  

আময়নর পযত  জয়ল বগয ায়ে ভয়র  

ঘনববল্লকার  লকাবন গুরু গম্ভীর স্বয়র  

পদাসর তাহার শ্রাবণ ধারা তাই অয় ায়র  য়র  

আিন গৃহয়কায়ণ একাকী আনময়ন,  িয়থ চাবহ পদবে  

পয জনা গৃহোড া,  কবৃষ কয়র তারা,  বাবটয়ত বফবরল বক?  

কষৃ্ণকায  বদগির সাোঁওতাল বালকগণ  

পহমপ্লবগ বশকাবরয়ত পকালাহল,  কবরয়তয়ে রণ।  

আউলা বাতাস,  এেনও অববরত ববরষণ  

িূবালী কুজ্ঝবটকার এই গুরুভার সবহয়ত নায়র আর  

তবুও ববটি দ্রুম মহীরুহ,  ভীে িণ মাবনয়ব না হার।  

নাবত দূয়র সব  াোঁিবসয া যায ,  এই শ্রাবণ ঘন ববরষায   

ধনয কববর দল,  তবুও তাোঁহারা  কাবয কবরয া যায । 

সপ্ত অহিঃ বগয ায়ে িার অবঞ্জষ্ণরু মুে পদবে নাই আর  

প্লাববত িথ মাি,  চতবুদবক জলাধার,  তবুও শ্রাবয়ণর কয়ম নাই ধার।  

শহুয়র পপ্রবময়কর ববকল দূরাভাষ,  এেনও সচল হয  নাই  

বহয ার মায় য়ত তাই,  ববহয়ে অনল,  চাোঁিা বদয া োই  

পপ্রয বসনীর সয়ন,  এই সপ্ত বসন্ধু বদয়ন,  বক রূয়ি অবভসায়র যাই।  

চিল পযৌবয়ন,  শযাম আয়স,  কাম আয়স,  শ্রীরাধার আয়শিায়শ  

ঘন বাদ লায  উতলা যমুনায ,  পেয াকবড  বদয়ত এিয়থ পস যায  আয়স। 

কাকয়ভজা হইয া ববশ্ব ববয়নাবদনী উরবসলা উষসী নারী  

মনিযু বদয া কবরয া রাসলীলা,  উরসী বসি বাস তারই,   

পকামলতায  সোঁয়ি বদনু সব,  আিনার কায়ে আিবন হাবর।  
শ্রাবণীয া বাবর বরষায ,  তারই পমঘমল্লায়রর মীড মুচ্ছবনায   

শুোদ্বাদশীর বাোঁকা শশী,  তার পগাল সুয়ডৌল সুবনিুণ বিতায ,   

বচর্ত্ চিল সুর ও েয়ন্দর পদালা,  চয়ল ববয়নাবদনীর গুরু তানিুরায ,   

পলবলহ্বান তপ্ত জীহ্ব,  তার নলবকনীয়ত,  ববহ্বল শ্রীরাধা,  নয়বাষ্ণ পোোঁয ায । 

পকাথা পযন র্ধ্বন শুবন বাোঁধ ভাবেবার  

ও পলা,  পক পকাথা আবেস পতারা,  যাসয়ন ঘয়রর বার,   

ভাবে পগলা বাোঁধ,  বানভাবস হইল চাবরধার।  

একই বৃযশায়ে আসীন,  মরদুম ফণাকার পভক-   

গৃহ ধবস ভাবস পগলা,  আশ্রয হারা হইল অয়নক  

বানভাবস মানুয়ষরা োবনক আহার ও আশ্রয  চায   

ধনয কববর দল,  তবুও তাোঁহারা  কাবয কবরয া যায  
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পমঘ বৃবির কাবয 

-  পজাহরা উয়ম্ম হাসান 

এক  

চারবদকটা জুয়ি পমঘ  থম থম  

বরম ব ম ব ম বৃবি বৃবি পেলা  

আকায়শর হায়ত ববন্দনী পয পময় বট  

তাোঁর কায়ট না বদন পবলা !  

পেলয়ে আকাশ আজ  পেলুক পেলা  

তাোঁর কথা ভুয়ল টুয়ল আকায়শর বুয়ক  

মন ভাসায়না স্বয়ের পভলা  !   

 

দুই  

বৃবি বলয়লা ,  যায়ব পস আজ উর্ত্য়র  

একজনয়ক জায়ন  , যার পকববল মান  কয়র থাকা ময়ন ময়ন  

জল এয়লই পস এয়স বনঘবাত দাোঁিায়ব উয়িায়ন উয়িায়ন  

জয়লর তেন পফাটা  পফাটা  গবিয়  িিা  

মাবননীর  কৃষ্ণ কায়লা কনু্তয়ল কুন্তয়ল !  

 

বতন  

িথ জুয়ি পকামর পকামর জল জল  

কাদা কাদা পঘালা  জয়ল জয়ল  

কলার পভলা  পনৌয়কা পনৌয়কা ভাসা  

এিার ওিার দু’িায়র পকববল তাোঁর  বময়েবমবে  

যাও া আসা !  

পনৌয়কা ভায়ব ,  জয়লর বুয়কর পময়  বক পস ?   

তাই জল েুোঁয়  েুোঁয়  তাোঁর পোোঁ া  পোোঁজা!  

 

চার  

কায়লা োতার মাথা  বটি বটি বটি বটি  

বৃবি পফাোঁটা পফাোঁটা,  োতাবট আজ সবতযই পযন পগািন িাণকতবা  

মানুষবট আজ জয়লর কায়ে ধরা ,  পযন পবোঁয়চ পথয়কও  

মরা !আয়ে  অবফস যাবার তািা  

পনই বাস ,  িয়কয়ট কম টযাবি ভািা !  

িৃবথবী ভাসুক আজ ভাসুক জল জল ভায়র  

কবব কবব বউবট তার গায়ন গায়ন সরু পতায়ল !  

 

িাোঁচ  

রাজকয়নযর পকাল ভারী ,  ফুল ফলু ফলু  

সারা বাবি ! পদশ জুয়ি হাবস রাবশ বাোঁবশ  

বাজার জুয়ি নীল লাল পগালাবির মাতামাবত !  

সবেনা যা  বায়ির বাবি ,  কাদা  কাদা   

িথ ভারী ! রা  হয় য়ে ,  পেয়ল হয়ল তয়বই পফরা বাবি  

পময়  হয়ল বনবাস বচরকাল আবি !  

গরুর গাবির সবেনা আর আকাশ বুয়কর জল  

গয়ল গয়ল এক পহাল তাই ,  িৃথবী জুয়ি েল !  
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বাদল সাংগীত 

-  আহমাদ সা- বজদ 

ঘুমন্ত ববয়কয়লর অলস প্রহয়রর কাটা  
আিয়মািা পভয়ঙ্গ আবায়রা তন্দ্রা !  
েুয়লােুয়লা পচায়ে বদবাকর  
 ািসা পদয়ে িৃবথবীর ো া   
মহাশূয়নয ভাসমান তুয়লার িাহায়ি  
ঘয়টয়ে রয়ের বববতবন  
শুভ্রতার পোলস পেয়ি পজয়গয়ে গা   
োই রয়ে পগালকচবি।  
এক রাযুবস প্রবতমা !  

হিাৎ পবয়জ উয়ি আকাশ কাোঁবিয়   

প্রকৃবতর িাগলা ঘণ্টা।  
বাতায়সর ববিদ সাংয়কয়ত  

িতয়ঙ্গর রাগ- পে ায়ল  

অরয়ণযর বজ ন বাোঁবশ,  পবয়জ উয়ি তারির  

িাবেয়দর পগয়  উিা একসায়থ  

বাদল সঙ্গীত সন্ধযা !  

িৃবথবীটা আজ আিয়মািা পভয়ঙ্গ  

আবায়রা তন্দ্রা ।  

 

উদার বচয়র্ত্ যুধাতুর মবৃর্ত্কা   

পনয়ম আয়স লাবলমার  

 র য়র পসানাবল বাদয়লর কান্নার জল।  

কেয়না ভালবাসার বমলয়নর আস্বায়দ  

পভয়স আসা পকাবকয়লর গায়ন  

বাদয়লর যুয়দ বাতবা ।  

 

বদয়নর অবন্তম লয়ি,  রবব যা  পফয়ল  

অলস আর রবিম বয়ণব  

িৃবথবীর ো া ।  
 

েুয়ল পফবল আবম সব প্রকৃবতর পোলয়স  

আমার আচ্ছাদন,  উদার কয়রবে বুয়কর োোঁচা  

পময়ল ধয়র ময়নর জানালা   

বনয়জয়ক করবে পধৌত শ্রাবয়ণর ধারা ।  

সকল সাংকীণবতা আর জিতার বদ্ধতা পেয়ি  

পনয়মবে আজ বষবার বষবয়ণ  

উন্মিু আকায়শর অয় ার ধারা ।  

িৃবথবীটা পযন আজ বাোঁধন হারা  

পঘার লাগা তন্দ্রা ।  
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বানভাবস 

-  বশমুল দর্ত্ 

বকয়র বাি,  শুকয়না চালার েি সরল বুব ?   

পকন মা?  বাইয়র বাদল বা   িবৃবি এল আবজ?   

 

তাইয়তা ময়ন হ ,  আবেনা বভজার আয়গ ঘর পয বভয়জ যা ।  

পদবে মা,  পকাথা  সরল েি,  বভজল বা ঘর পকাথা ।  

 

( দুবেনী মায় র পচায়ে বৃবি ধারা  য়র  

দুবেনী পেয়ল পসবক নীরয়ব সইয়ত িায়র।  

বভজয়ে পচায়ের জয়ল,  পেয়লর বই োতা,   

বাইয়র বৃবি  য়র,  বভয়জ কলািাতা।)  

 

মায়ক বয়ল,  পভবনা মা,  ঘর বাোঁধব নতনু কয়র  

তেন আষাে বাদল এয়ল ঘমুাব চুিবট কয়র।  

তেন পতামার চুলার িয়র,   

 রয়ব না ওই বৃবি পদে  ুম কয়র।  

 

বভজয়ব না আর শুকয়না জ্বালার কাি  

পদে মা সববকেু থাকয়ব বিকিাক।  

 

পদবে রান্নাঘয়র জল এল না বক?   

পেয়লয়ক ভলুা  মা,  রান্নাটা বেল একটুোবন বাবক।  

 

মায়ক ভলুা  পেয়ল,  বইগুয়লা মা শুকায়ব চলুা  বদয়ল  

আবম যাই মা,  মাে উয়িয়ে অয়নক,  িূয়বর ববয়ল।  

পটাংরা,  িুোঁবট,  কই পকাথা  পতারা কই,   

ধরব পতায়দর আবজ,  মা করয়ব ভাবজ আবম অয়িযায়ত রই।  

 

পবদনা আিাল কয়র মা মৃদু হায়স,  ওয়র দুিু পেয়ল  

সারাবদন েয়ুটােুবট এথা ,  পসথা  আর োয়ল ববয়ল।  

আজ পববশযণ থাবকস নায়র ব য়ল  

অসুে- ববসুে করয়ব বাদল জয়ল  

 

বিক আয়ে মা,  এইয়তা আসবে বফয়র  

পতামা  পেয়ি যাব পকাথা  বল,  আসব পতামার নীয়ি।  

 

পেয়লটা দূয়র পগয়ল মা পয পকমন কয়র,   

পক বু য়ব আহায়র,  পক বু য়ব তায়র।  

সাত রাজার ধন মাবনক রতন এই টুক ুতার পেয়ল,   

শত দুিঃে ঘুয়চ তার রতন বুয়ক পিয়ল।  

 

আজ ববয়কয়ল বাদল বদয়ন  য়িা হাও া বইয়ে,   

ময়নর ময়ধয আজ পযন সব আয়বাল তায়বাল কইয়ে।  

 

িূয়বর ববয়ল জল উয়িয়ে কইয়ে পশলীর বায়ি  

এই না শুয়ন মা জননীর বুকটা ভীরু কাোঁয়ি।  
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একটু আয়গ মিাৎ কয়র কদম গায়ের ডাল পভয়েয়ে  

ফুল গুয়লা সব বাও- বাতাস আর বৃবি জয়ল পেলয়ে।  

 

ওই পতা পভজা কাকবট পযন পকমন কয়র দুলয়ে,   

পকমন কয়র পচাে দুবট তার এবদক পসবদক তলুয়ে।  

 

পোকায়র আজ কই পগবল তইু আ য়র ঘয়র বফয়র,   

নদীর জয়ল বান পডয়কয়ে মাব রা সব তীয়র।  

 

 ি বাদয়ল েয়ির ঘর বটকয়ব বক আর পববশযণ  

দমকা হাও া  কাোঁিয়ে ঘর,  উিয়ে পকোঁয়ি মায় র মন।  

 

একটু িয়রই ববকট সয়ুর নামল পময়ঘর বজ্রিাত  

পকমন পযন মায় র বুয়ক লাগল এয়স প্রাণাঘাত ।  

 

পোকা পোকা ডায়ক মা পয,  পোকা পয আর পফয়র না  

মাবটর ঘয়র বাোঁয়শর েুোঁবট,  েয়ির চালাও পটয়কনা।  

 

আ য়র েুয়ট রতন মাবনক আ য়র আমার বুয়ক,   

 ি বাদয়ল রােব পতায়ক আচল তয়ল পেয়ক।  

 

একটা দারুণ পহাোঁচট োও া বাতাস পগল বয়   

বাোঁয়শর েুোঁবট,  েয়ির চালা িিল বুব  নুয় ।  

 

 

তারই সায়থ বায়নর জল উিল দারুণ পহয়স,   

 িবাদয়ল বায়নর টায়ন সবই পগল পভয়স।  

 

আর ত পশানা নাই পগল মা জননীর বচৎকার,   

সাত রাজার ধন মাবনক রতন পসও বফয়র এল না আর।  

 

বৃবি জয়ল বানভাবস,  সারা বাাংলা ডুয়ব র   

মায়  মায়  মা জননীর কথা ময়ন পবয়জ যা ।  
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ববরবহণী 

-  মবহউবিন পহলাল 

বনকষ  আোঁধায়র পঘরা আষায়ের রাত  

ববজলী  লক ও পময়ঘর পকালাহল  

েযািায়ট  য়িা হাও া কয়র উৎিাত    

এরই মায়  অয় ায়র  রয়ে বাদল।  

উিায়নর হাোঁটুজয়ল পকালা বযাে ডায়ক  

বটয়নর চায়ল শুবন টুিটাি রাবগণী    

বাতাসও বশস পদ  জানালার ফাোঁয়ক  

শূনয শযযা  হা ! আবম ববরবহণী!    

 

িরবাসী বনু্ধ তুবম শীততাি ঘয়র  

পসানালী স্বে পদে আকায়শর বসোঁবিয়ত,   

রুিালী অতীত স্মৃবত ভায়স বক অন্তয়র?   

এমনই বনশীয়থ  ডুয়ববেয়ল বিবরয়ত!  

এয়কলা কাোঁবদ আজ ববশাল শূনযতা   

বভতয়র পতালিাি বমলন কামনা !!  

বরষা 

-  শ্রীরূিা লাবহিী 

বুয়কর পভতর  ম ূর আয়ে  

পস এতবদন নাচত না  

চাতক িােী তৃষা  কাতর,   

জল ববয়ন পস বাোঁচত না।  

 

হিাৎ এল আকাশ জুয়ি  

নীলবসনা পমঘ,   

সয়ঙ্গ এল উথাল- িাথাল  

দামাল  য়ির পবগ!  

 

জয়লর পফাোঁটা  বৃবি-আকাশ  

আনল হাবসর লহর,   

সাজল ভুবন রাণীর পবয়শ  

িরল মাবনক-জহর!  

 

বষবা এল জুোঁই চায়মবলর  

সুবাস বনয়  সায়থ,   

বদয়নর দহন ববদা  বনল  

স্ববস্ত এল রায়ত।  
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বরষা 

-  সুবীর কাস্মীর পিয়ররা 

উবিল গগয়ন সাদা পমঘ কবল,  আসয়র জমাট বাোঁবধ া র ,   

চন্দ্রায়লায়কর গন্ধক পববল,  যয়  যায়ব যয়ণ সদা সাংশ ।  
কায়লার জয়ল বসি- মি রবব,  বফয়র বায়র পদো প্রান্তয়র,   

কববর মনয়ন আোঁকা- পজাোঁকা েবব,   র  র বরষার বন্দয়র।  

নভরবী সুয়র,  দাদরা েয়ঙ্গ,  চায়লর িাতা  পকালাহল,   

অয় ার কয়ে,  নৃতয- েন্দ অয়ঙ্গ,  নথ নথ পফাোঁটা পফাোঁটা জল।  

 

 

চময়ক উবি বজ্র কয়ে,  দুরু দুরু মন কাোঁয়ি ভীরু মন,   

আয়লার  লক বনয়ভ যা  ত্বরা,  শব্দ ভাসা শুভ যণ।  

িােীর নীয়ি জয়লর ধারা,  শীতল িরশ পোোঁ া প্রাণ,   

পভজা কায়  আত্মহারা,  কল কল েল েন্দ গান।  

বরষার তারা উিুক জ্বয়ল,  ময়নর পকায়ন বারাংবার,   

যাক মুয়ে জয়ল,  অশুভ- ো া অহাংকার।  

বরষা রানী 

-  ধ্রুব পজযাবত বমি 

পতামার পচায়ে পদয়েবে  

                    ভরা বরষার রূি,   

শরীয়র পদয়েবে ভরা পযৌবয়নর  

                    দু কূল োিায়না প্লাবন !  

ভুরুয়ত পদয়েবে িায়চ্ছ পশাভা  

                    ববদুযয়তর  লকাবন,   

চুয়লয়ত রয় য়ে আয়রা  

                    অমাবসযার গাি অন্ধকার !  

পিাোঁয়টয়ত পদয়েবে িথ  

                    হারাবার হাতোবন !    

 

হাত পদয়ে আশ্বস্ত হই  

                    পদোও-  বরাভ  মরুা,   

নয়েয়ত পদয়েবে বরষার বয়কর  

                    ঘয়র পফরার েবব !  

িায় য়ত পদয়েবে দৃেতা বজ্রসম  

                    গায়ের দাোঁবিয়  থাকার মত !  

 

পমাহমুগ্ধ বরষা রানী  

                    পয যাই বলকু,   

অন্তয়র রয় ে জুয়ি,   

                    এইটুক ুশুধু জাবন !!  
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বষবা 

-  প্রবীর কুমার  বশকদার 

বষবা এেয়না আমায়ক কাোঁদা ,  এেয়না আমায়ক হাসা ।  

বু য়ল না পতা?   

বলবে পশান-   

েন্দহীন হয়ব তবুও পশান।  

আমার জীবয়নর স্বেম  বদন বেল পসবদন।  

পভার হয়তই মধুর সয়ুর বাজবেল বাদয়লর বীণ।  

পবলা পবয়ি পগল তবু আয়লা বায়ি না।  

বনঘুবম পচাে তবু তন্দ্রা োয়ি না।  

ময়ন হ  অযালয়কাহয়লর পনশা।  

বিক তেন এয়লা-   

বৃবিয়ত বভয়জ,  বসি িেিয়ুষ্পর নযা  পসয়জ-  বষবা।  

বষবায়ত পভজা বষবা,  আমার ধমবিত্নী!  

ঘৃতবণব পদয়হ হলুদ শািী,  কাজয়ল আোঁকা আোঁবে।  

হাত ভরা কাোঁয়চর চুবি,  বষবায়ত পভজা পোলা পবণী।  

বাহু বন্ধয়ন আমায়ক পবর কয়র বনয়  এয়লা-   

বাবির পিেয়ন,  তার হায়ত সাজায়না ফলু বাগায়ন।  

আবম বনববাক হয়  শুধু তার পসৌন্দযব আস্বাদয়ন বযস্ত।  
অভাগার ভায়গয বক এত সেু স ?   

আমার এই স্ববেল সুে আবম িারলাম না করয়ত জ ।  

বাগায়নর বভতয়র থাকা সয়িবর কাময়ি-   

আমার বষবার পদহ কেন পয নীল হয়  পগল----   

পকায়ল কয়র সািুয়ির বাবিয়ত বনয়  পযয়ত পযয়ত।  

আবম বু য়তও িাবরবন।  

তাই বষবা এয়লই আবম কাোঁবদ।  

আর পকন হাবস?   

হাবস আবম আমার বপ্র তমা বষবার-   

পশষ ভায়লাবাসার বকেু কথা ময়ন কয়র।  

“পবাকা তুবম,  কাোঁদয়ো পকন?   

আমার বকচ্ছু হয়ব না-   

পতামার এয়তা ভায়লাবাসা পেয়ি বক আবম পযয়ত িাবর?   

পতামার বুয়ক এমন কয়র সারা জীবন  থাকব আবম।  

পকায়না বদনও ির হব না।”  
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বষবা ও প্রাইয়ভবস 

-  ো রুল আহসান 

সকায়ল উয়িই পচাে কচয়ল যবদ পদবে,  দূর আকায়শ  

ঘন কায়লা পময়ঘর আনায়গানা,  আর চাবরবদক পথয়ক  

পধয়  আসয়ে অথথ আোঁধার,  তেন পথয়কই আমার  

ময়নর মায়  একটা ম ূর পিেম পমলয়ত শুরু কয়র।  

 

শ্রাবয়ণর প্রথম শীতল বাবরধারায়ক স্বাগত জানায়ত  

প্রকৃবতর গাে গাোবলগুয়লা পযন উন্মেু হয়  থায়ক।  

ঘনসবুজ ডালিালাগুয়লা আনয়ন্দ পহয়লদুয়ল নায়চ,   

িােীরা েুশীয়ত হিাৎ হিাৎ গান গা ,  আয়স যা ।  

 

বষবার কায়লা পমঘ পদেয়লই,  রায়জযর যত আলসয    

আমায়ক পিয়  বয়স। সব কাজ পফয়ল পরয়ে শুবন  

আনমনা যত মানুষ আর পহ ালী প্রকৃবতর গান।  

কায়লা পময়ঘর মায়  সাদা বক েুোঁয়জ হই হ রান।  

 

শ্রাবয়ণর ঘনকায়লা পময়ঘর গহীয়ন একবট বযাকুল মন  

েুোঁয়জ পবিা  পকবল একবট বনববি আশ্র । পযোয়ন  

একায়ন্ত বয়স স্মৃবতর সাদাকায়লা এলবামটা পস পদয়ে  

বনয়ত িায়র,  পমঘয়মদুর বনরালা ,  িয় াধর সাবন্নয়ধয।  

 

 

বষবা আমায়ক সবৃির মেণা পদ । আলয়সযর মায় ই  

সৃবির উন্মাদনা পিয়  বয়স। শুধু চাই একটু বনিঃশব্দ  

বনববিতা,  একটুোবন একান্ত িাোঁই। বষবা এয়লই তাই,   

আবম একটুোবন প্রাইয়ভবসর পোোঁয়জ অবির হয়  যাই।  
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বষবা রাঙ্গায়না জীবন 

-  িলক রহমান 

অয়নক প্রতীযা  আকাশ এবার েুয়লয়ে বষবা কিাট,     

পহাক না পচায়ের িলয়ক মহামাবর অন্তহীন পলািাট  

গ্রীয়ের ময়ুিা ময়ুিা শুষ্ক কবিন ববষণ্ণ পজবদ পরাদ।    

আষায়ের ঘনকায়লা পমঘ বৃবির জয়ল পনয়ব প্রবতয়শাধ  

তপ্ত প্রকৃবতর অনুযণ দীঘব আহাজাবর অনকুূয়ল,     

ভরয়ব মরু মাি অকেু ফলু আর িুি মায়নর ফসয়ল।  

 

আবার একটা কাক বভজয়ব বাবির কাবনবয়শ,   

ঘনয়ঘার বষবা  বভয়জ বভয়জ আলগা িাবন পস-     

পমঘলা পরায়দ শুবকয়  পনয়ব িালক পময়ল।  

আবার বকেু নতুন বউ আনময়ন যায়ব ভুয়ল-   

বচয়লয়কািা  নাবিয়  পদ া পশষ ববয়কয়লর কািি  

বভজয়ব সন্ধযার আয়লা ,  ময়ন িিয়তই উিয়ব ফাোঁির।    

সাংসারী েলা কলা  বষবায়ক অয়নক কয়র দুষয়ব,   

তবুও ময়নর ময়ধয পমঘ ডাকা বশহরণ িুষয়ব।  

 

আবার িক্ িয়ক ডাঙ্গা  উির হয়  িয়ি থাকা  

িববর স্বয়ের জীবন পফরায়না শত শত পনৌকা  

ভাসয়ব,  োল ববল নথ নথ নদীর নবয ভাসা জয়ল।    

আবার চিল হয়ব গয়ঞ্জর হাট গৃহি চলাচয়ল।  

পবয়দনীর িসরা  দুলয়ব কায়নর দুল,   পরশবম চুবি,   

নতুন বউয় র আনচান বকু েুোঁজয়ব বায়ির বাবি।  

না র পযয়ত প্রবতবদন সাজয়ব,  প্রতীযা অনুমবতর,     

কত ভাবনা  পজাগায়ব মন বষবা  বযস্ত িদ িবতর।  

 

বষবার জনয তাই এত অয়িযার উন্মর্ত্ সয়ুের প্রহর,   

এত আয় াজন,  কত শত স্বয়ের বদগন্ত রবঙ্গন শহর।  

ঘায়ম বভয়জ তবু োবন্তয়ত পিয়ত চা  বৃবির পোোঁ া,   

ঘন বষবার ব ম বৃবিয়ত পহাক না দৃবি পধাোঁ া পধাোঁ া ।  

তবুও ভরয়ব মাি,  জময়ব হাট বববচি পকালাহয়ল,   

শ্বশুর বাবি পথয়ক বায়ির বাবি হয়ব এক সমতয়ল।  

আবার বুয়কর ময়ধয জন্ম পনয়ব নতুন নধয়যবর পমাহ,   

বষবা অয়ন্ত বফ বষবার আয়গ যতই আসুক গ্রীে দাহ।    
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বষবাকাল 

-  পমািঃ আবদুল মান্নান 

আবদগন্ত পমঘমালা,  বৃবি  য়র িয়ড   

প্রথম আষাে  এয়লা পঘার অন্ধকার  

সুদূর অতীত স্মৃবত জাবগয়ে অন্তয়র  

পমঘদূত কাবয নাম স্মবর বারবার ।  

সহর বের িূয়বব কয়ব এই বদয়ন  

পসই পস ববরহী কয়ে পজয়গবেল গান  

আকায়শ যয বপ্রয ার িথ বচয়ন বচয়ন  

পমঘমালা দতূ হয়য  হয়লা বহমান ।  

 

আবার পকান পস বদন কাবলন্দীর কুয়ল  

অয় ার ধারার সায়থ পবয়জবেল বাোঁবশ  

কূল হারা কুল বধ ূবভয়জ এয়লাচুয়ল  

েুয়ট বেল নদী কূয়ল হ' পত কার দাসী  

আয়জা আয়স বষবাকাল আয়জা ববরবহণী  

 র  র বৃবি সায়থ যাবিয়ে রজনী ।  

বষবািরী 

-  দীিঙ্কর পবরা 

আবম বরি সবুয়জর প্রায়ণ োবল সুধা  

ফুবট ফাটা রুয মায়ি ভবর বমবি কণা  

েল েল নদী ববয়ল কল কল কথা  

আবম নাবচ বষবািরী পময়ল বদয়  ডানা ।  

ব বর ব বর বটি বটি অয় ার ধারা   

পফাোঁটা পফাোঁটা সুে োবল বভবজয়  বনয়চাল ,   

ফয়ল ফুয়ল শসয জায়গ এ ববশ্ব ধরা   

আবম সবুপ্ত বসি কবর বববেয়  আোঁচল ।  

 

আবম ডাক পেয়ি যাই গুরু গুরু রব  

উিাম পভয়স পবিাই উন্মিু আকায়শ    

কয়মবর পজা ায়র আবন আশা কলরব  

বকশল  বরমব ম আমার ববভায়স ।  

সৃজন শাবন্তর বাতবা আবম বষবািরী  

কদম শািলা ফুয়ল এ বাাংলায়ক ভবর ।।    
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বষবামঙ্গল 

-  প্রনব মজুমদার 

অয়নকবদন ধয়র আমরা একাকী  

ঘরোিা মানুয়ষর মতন,   

            হাবরয় বে ঔদাযবয়বাধ!  

িারস্পবরক ববশ্বায়সর মজবুত সাোঁয়কাটা  

                           ঘুণধরা নিবয়ি  

             পক জায়ন কেন পভয়ে িয়ি?   

মাবটর দাও ার শতবচ্ছন্ন মাদুয়র  

সববহারা বাবলশ-কাোঁথা   

পহলায়ফলা  িয়ি আয়ে িািাগাোঁর নশশব!  

এেয়না সাোঁ য়বলা  হাস পেলা কয়র  

িুকয়ুরর অমবলন জয়ল,   

অলয়যয কেন বৃবি  য়র িয়ি  

                   ভাো বুয়কর চত্বয়র,   

আর তা এত করুণাঘন  

পয আমরা বৃবিধারা  আকীণব হয়   

                   ঘুবময়  িবি স্বয়ে!  

যতবদন বৃবি আয়স-- তায়ক ভায়লাবায়সা  

মৃদু কারুকাজ করা িায়ি ধয়র রায়ো  

আগামী স্বয়ের সম্ভাবনা ... 

বষবার আগমন 

-  বহমারী পশের পঘাষ 

গ্রীয়ের দাবদাহ তপ্ত ধরা  ,   

শীতল জয়লর বেয়ট বষবা  রা  ।  

     তপ্ত গ্রীয়ে ভাবব আসয়ব কেন ,   

     বষবার কায়লা রূয়ি ভায়লা হ  মন ।  

গুিু গুিু গজবয়ন ,  ঘন ঘন ডায়ক ,   

কায়লা পময়ঘ আকাশটা তািাতাবি োয়ক ।  

     ববদুযৎ  লকাবন কায়লা পমঘ মায়  ,   

     বষবাও পসয়জ ওয়ি তার বনজ সায়জ ।  

ব বরব বর  ম ম কত রূয়ি তাই ,   

কায়লা কয়র আকাশটা বষবা ঘানা  ।  

     বৃবির সায়থ সায়থ মায়  মায়   ি ,   

     ধুয়লা বাবল উয়ি আয়স ,  ভয়র যা  ঘর ।  

আশিাশ সব পভয়জ ,  োয়ট ঘরয়দার ,   

ব রব র কয়র পভয়জ শুকয়না কািি ।  

     গােিালা দুয়ল দুয়ল পভয়জ সারাযণ ,   

     ভায়লা পলয়গ বভয়জ ওয়ি শুকয়না এ মন । 
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বরষাযয়ণ 

-  বুবদ্ধহীন বুবদ্ধজীবী 

পসবদন  

আষায়ের পশয়ষর যণ,   

 

কায়লায়ময়ঘর দয়ল আবম হাবরয় বে  

ভুবনয়েলার আয় াজন।  

 

চমকায়না ববদুযয়তর আয়লায়ক  

পভয়ঙ্গ যাও া আইল ধয়র  

পহোঁয়ট পগবে বহুদূর িথ।  

গুবিগুবি বৃবি স্বাগত জাবনয়  সারা িয়থ  

গান শুবনয় য়ে বনজবন প্রান্তয়র  

পসই পভার।  

 

ধায়নর পযত অবভমানী।  

বৃবির জল পিয়ল পদ  শীণব োয়লর বুয়ক।  

পযন  

পশাোঁ পশাোঁ গজবন।  

 

আষায়ের পশষযয়ণ  

 

শ্রাবয়ণর ধারা বইয়ব বয়ল  

পোট নদীটা কুলকুুল ুগাইয়ে  

আিনয়ভালা।  

 

েন্দহীন পকান েয়ন্দর তায়ল।  

 

জীববকার টায়ন  

পনৌকা  পদো যা   

পোট আয়লা।  

 

বটম বটম  

বটম বটম  

 

পক ার বন  

বনস্তব্ধ হয়  আয়ে এইোয়ন।  

 

পযন ভাঙ্গয়ব আকাশ  

উিাম নায়চ  

মৃবর্ত্কাবুয়ক  

 

কচুবরিানা ঘরোিা হয়   

বদবিবদক  

শ্রাবণয়বলা  

বয়  পযয়ত চা ।  

 

যাক না।  

 

উদাস আবময়তা আবেই  

প্রাকৃবতক পলয়ে  

 

সব সাবজয়  রাো  বযস্ত হয় ।  

http://www.bangla-kobita.com/
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বষবার আগমন 

-  পমািঃ আল-আবমন 

ববজ  পবয়শ বষবার আগমন,   

বল প্রয় ায়গ গগণ জুয়ি গজবন।  

তীব্র হুাংকার ববজবলর আয়লা,   

চারবদয়ক সৃবি হ  আোঁধার কায়লা।  

 

বষবার আগময়ন বাগায়ন বাগায়ন ফুটয়ে ফুল,   

বষবার গ্রহয়ণ ফুয়লর পসৌরভ েিায়চ্ছ নয়হ ভলু।  

হাসনায়হনা আর রজনীগন্ধার আকষবণী  গন্ধ,   

ভালবাসার েুোঁ া  পযন হৃদ  হয়  যায়ব বন্ধ।  

 

কৃষয়কর জবম আমন আর আউশ ধায়নর পমলা,   

বষবার ববলে তাণ্ডয়ব পজা ায়রর জয়ল পেলয়ে পেলা।  

পিাি,  িাকা ধায়নর আকষবণী  ো া ,   

তািাতাবি পকয়ট আয়ন ঘয়র আিন মা া ।  

 

অবণীর মা ধান পরৌয়র বদয় য়ে,   

হটাতই আকায়শ পমঘ জয়ময়ে।  

বষবার হাোঁবস সবৃি হ ,   

তািাহুিা কয়র ধান ঘয়র ল ।  

 

গায়ে গায়ে নব কুোঁবির সবৃি,   

চক চক কয়র কুোঁবি,  যেন শুরু বৃবি।  

চারিাশ িাণ্ডা বা ু যত দূর যা  দৃবি,   

হৃদ  গহীয়ন শুরু ভালবাসার কম্পন সবৃি।  

 

বষবার মৃদু িাণ্ডা বাতায়সর েুোঁ া ,   

অবণীর হৃদয়  জয়ময়ে ভালবাসার স্পশব মা া।  

বনজবয়ন,  নীরয়ব কাোঁদয়ে একা,   

সবাই ভাবয়ে অবণী বুব  নযাকা।  
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বরষার আয়য াজন 

-  পমািঃ আবরফুর রহমান (বডবজটাল কবব) 

বরবম- ব বম,   টািুর- টুিুর জল- িয়ল    

পস  আমায়র বভবজয়য   বদয়লা  নতুন কয়র।  

ওয়য বটয়নর চায়ল যায়চ্ছ পনয়চ  পহয়ল দুয়ল  

ওয়য এয়লা  আমায  গান পশানায়ত বমবি সয়ুর।  

পযন  বঙ্গ- মাতা সুর উিায়লা  মধুর গায়ন  

পস গায়ন আজ হাবরয়য  যায়বা অবচনিুয়র।  

পতারা পনয়র পজয়ন,  পনয়র পজয়ন,  পনয়র পজয়ন;     

বষবা  আমায   সৃবি- সুয়র পনয়ব পটয়ন।    

 

মাি- ঘায়টয়ত টুইটুিুর নতুন জয়ল  

পস জয়লয়ত যাবয়র আজ পভলায  চয়ল।  

পস পভলায়ত রােয়বা আবম শািলা তুয়ল  

পস শািলা আনব ঘয়র সয়ন্ধয হয়ল।  

 

পতারা পনয়র পজয়ন,  পনয়র পজয়ন,  পনয়র পজয়ন;   

বষবা আমায  পেয়ল পবলা বদয়ব বকয়ন।  

আজয়ক আবম পসই পবলায়ত যাব বফয়র  

নতুন নতুন কাবয আমায  রােয়ব বঘয়র।  

মাে ধরয়বা ইয়চ্ছমত বষবা-জয়ল  

সবাই আমায  বলয়ব আবার দুি পেয়ল।  

সারাটা বদন কাবটয়য  পদয়বা দুিুবময়ত  

ভাব জবময়য  পনয়বা আবম এই মাবটয়ত  

পয মাবট আজ হাত বমলায়লা বষবা- হায়ত।    

মােয়বা কাদা,  বকয়সর বাধা?আয না সায়থ  

বভজায়বা গা,  ববয়ন োতা ঘরুয়বা িয়থ।    

আয নায়র আজ দুিঃেগুবল পদইয়র ধুয়য ,     

সুেটায়ক আজ বসুন্ধরায  পদই বফবরয়য ।  
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বরষার আহ্বান 

-  অরুণ কারফা 

আবার আসয়ে বষবা পনয়ম  

এক নতনু কয়লবয়র  

ধানগােগুয়লা  াোঁবকয়  মাথা  

নাচয়ে থয়র থয়র।  

 

েুটয়ে বাতাস ভাসয়ে পমঘ  

গুরু গুরু গুরু রয়ব  

পযোয়ন বগয়  বজয়রায়ব তারা  

পসোয়নই বৃবি হয়ব।  

 

িাবি ার ডায়ক বদয়  সািা  

পকতকী চময়ক ভায়ব  

সারাটা বেরই পবাধ হ  ধরা   

এমন বরষ হয়ব।  

 

এমন বদয়ন িুরায়না কথা  

ভাসয়ল স্মৃবতর িাতা     

নতুন কয়র তরতাজা হ   

সবুজ রয়ের পোোঁ া ।  

বষবার েিা 

-  ডিঃ বশপ্রা হালদার 

বদন পনই রাত পনই  ম   ম  বৃবি ।  

পমঘ ভরা আকায়শর এবক অনাসৃবি ।।  

বনযা বয়ল রীণা ওয়র আ  ওয়র পদয়ে আ ।  

জয়ল জয়ল ভয়র পগয়ে চাবরবদক রাস্তা ।।  

কত মাে পভয়স পগল নাই তার অন্ত।  

মাবলয়করা মাথা পোোঁয়ি পক কয়র তদন্ত।।  

কত ঘর িয়ি পগল পভয়স পগল ববস্ত।  

পিৌরজয়নর ময়ন নাই পকায়না স্ববস্ত।।  

পনৌকা ও বডবঙ্গ লয়  কয়র িারািার।  

চাবর বদয়ক উবি ায়ে রব হা- হা কার।।  

দয়ল দয়ল কয়র সব বরবলয়ফর কাজ ।  

নাই পকায়না পকান্দল সভয- সমাজ।।  

ববতবিয়ে ঔষধ আর বচোঁিা গুি।  

আকায়শ বাতায়স ভায়স ববষায়দর সরু।।  
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বষবার পেলা 

-  কবব পমািঃ ইকবাল 

বষবার জয়ল নদী বফয়র পিয়লা  

তার িবরিূণব জলধারার রূি,   

বশশু- বকয়শাররা িায়ন মশগুল  

আনয়ন্দ বদয়চ্ছ ডুয়বর ির ডবু।  

 

তরুয়ণরা যায়চ্ছ জয়লভরা মায়ি  

পেলয়ব নানান রয়ের পেলাধলুা,   

রাস্তায  কাদা আর হাোঁটু জল তাই  

বুয়ড া- বুবড য়দর ঘয়র থাকার িালা।  

 

ইলয়শগুোঁবড য়ত বালক- বাবলকারা  

আম কুড ায়ত যায়চ্ছ বাগায়ন বাগায়ন,   

প্রবল বষবয়ণ িযীকলুও বযস্ত তবু  

োনায়দর আহার পোোঁজার সন্ধায়ন।  

 

ধায়নর জবময়ত হাোঁটুজল িাবনয়ত  

কৃষক কয়মব বযস্ত আয়ে আিন ময়ন,   

কেয়না বজ্রিায়তর ববকট শয়ব্দ  

ডাোয  উিয়ে নক মাে যয়ণ যয়ণ।  

 

বষবার এই অননয অিরূি দৃয়শয  

ময়নর আনন্দধারা অববরত চলমান,   

বষবার এই জলধারার আয়য াজয়ন পযন  

হৃদয়য  আয়স স্বে গড ার আহ্বান।  
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বরষার আয় াজন 

-  সুদীি তন্তুবা  (নীল) 

দুর নীবলমা  পহথা  পসথা   

বাদল পময়ঘর ো া  

োকয়ব পয এয়স বােলার বুক  

বরষা পবলার মা া ।  

 

পমঘবাবলকারা করয়ে সদুূয়র  

বরষার আয় াজন  

বৃবিরা এয়স সবুয়জ মাবটয়ত  

করয়ব আবলঙ্গন ।  

 

বৃবি িরয়শ শুষ্ক রয়জর  

পভয়ে যায়ব অবভমান  

পভয়ে যায়ব ঐ োবন্ত জিায়না  

চাতয়কর গাও া গান ।  

 

েুটয়ব কৃষক বলয়দর সয়ন  

লােল বনয়  পয মায়ি  

তার হাত ধয়র গুবট গুবট িা   

বৃবিরা যায়ব পহোঁয়ট ।  

 

চাবরধার হয়ত সরয়ব নীরয়ব  

বৃবি আসয়ব পধয়   

বভযুক এক পহোঁয়ট যায়ব িয়থ  

বরষার গান পগয়  ।  

 

বৃবি আকায়শ শঙ্খবচয়লরা  

উিয়ব পয দূয়র দূয়র  

ডানাগুয়লা হয়ত ব বরব বর জল  

িিয়ব পগা শুধু  য়র ।  

 

ব বরব বর সয়ুর নূিুর বাবজয়   

পমঘবাবলকারা এয়স  

বৃবি আোঁচল উিায়ব পয দুই -   

বােলায়ক ভায়লায়বয়স ।  

 

ভাসয়ব গঙ্গা ভাসয়ব িো  

অথই বরষা জয়ল  

দুই বােলাই পভয়স যায়ব এক  

নব সজৃয়নর পকায়ল ।  
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বষবার আয় াজন 

-  অবভয়ষক মুোজবী 

পোট পোট িদয়যি...  

িদর্ধ্বন শুবন-   

শুয়ন শুয়ন কত কাল বয়  চয়ল যা -   

বলা দা   

এ’ ব িঃসবন্ধর িীিন,  দগ্ধতা।  

তবু তুবম-  ওয়গা ধীরগাবমনী আয়সা...  

আবার আয়সা আমার প্রায়ণর ‘ ির  

বিগ্ধ গায়ের ো া জুয়ি-  ধূসর মাবট ফুোঁয়ি চাও া  

জীবনতৃষার ববন্দুমাি- ‘ পহ ধরণী কর তুবম বষবার আয় াজন!’   

 

বৃবির শীত পঘরা ঘন জলাশয়  ঘুমন্ত জলয়িাকার দল  

ঘুয়র বফয়র পবিায়ব-  হারায়ব দু’ পটা মন বমশবময়শ  

কায়লা পময়ঘর পধা া ।  

আবজ এ’ বরষার বায়রামাসযা  ধুয়  যায়ব  

সগয়রর শাি-  মুয়ে যায়ব পেোঁিা তায়নর সরুগুয়লা  

কায়রার প্রতযাশা ।  

পদয়েবে কত কী শহয়রর গলা িচা রীবত-   

বববধর প্রতাবরত বন্ধয়ন বাোঁধা আোঁবেদুবট-  পদয়েবে  

উথবল সাগর- নদী- দীবঘ-   

এ’ কূল ও’ কূল বযাকলু।  

 

তবু এ’ ববিদসাংকলু-   

িথ পবয়  এয়নয়ো তুবম স্বয়ের ধারা;  বুয় বে  

তুবম-আমার কান্নার ডাক শুবনয়ত িাও...  

শুবনয়ত চাও আমারই পযৌবয়নর  

পভজা পসাোঁদা একঘয়রর গল্প- ‘ রাতয়ভজা আকায়শর দু’ পচাে  

মুয়ে যায়ব একবদন-   

একবদন-  জাবন একবদন সয়ব ভুয়ল যায়ব পতামা ;  ময়ন রােয়ব  

কয় কটা পযৌনবমলন-  আর ক’ টা অন্ধকায়র জীবন’ ।  
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বষবার কাবয 

-  বরয় ল আবদুল্লাহ আল মামুন 

 র র,   

 র  র,   

টানা বদন  রয়ে;   

হরহর,   

তরতর,   

োল ববল ভরয়ে।  

 

মাব  সাব,   

চুিচাি,   

বয়স র  ঘায়টয়ত;   

জয়ল কাল,   

পভয়ঙ্গ আল,   

কৃষ'  ধা  মায়িয়ত।  

 

োলববল,   

নদী ব ল,   

থইথই জয়লয়ত;   

বোঁধ ুসব,   

পমাৎসব,   

আজ কয়র কয়লয়ত।  

 

তরী চা ,   

বনরুিায ,   

যািীরা ওিায়র;   

মাব  ঘয়র,     

অবসয়র,   

পক আবনয়ব এিায়র।  

 

পধন ুদল,   

েলেল,   

রাোয়ল পচয়  র ;   

কটা েি,   

েি েি,   

বদনভর কত স ।  

 

পোট বাবু  

হাব ুকাব ু 

ধয়র কত বা না;   

মা যয়ব,   

জ্বর হয়ব,   

জল ধায়র যা  না।  

 

িাবে সব  

কারও রব  

নাই আজ ময়ুেয়ত;   

বাসা ফুোঁয়ি,   
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জল  ুয়র,   

কত ভ  পচায়েয়ত।  

 

নদী বাোঁয়ক  

 াোঁয়ক  াোঁয়ক  

মাে ধরা িয়িয়র;   

হর হর  

তর তর  

সারাবদন  য়রয়র।  

 

আজ পকন,   

ঘয়র মন,   

নাবহ আর বয়সয়র;   

দূয়র তার,   

িালাবার,   

অাংক পয কয়ষয়র।  

 

টুি টাি,   

চুিচাি,   

কী মজার বৃবি;   

কাজ নাই,   

ঘুম তাই,   

কী দারুণ কবৃি।  

 

সুন না,   

আনমনা,   

জানালা  দাবিয় ;   

পকাথা জাবন,   

মনোবন,   

পগয়ে তার হাবরয় ।  

 

কি কি  

মর মর  

আকায়শয়ত শব্দ;   

বাজ িয়ি  

 াোঁজ ধয়র  

কান হয়লা স্তব্ধ ।  

 

নালা হয়ত,   

বাইর পিয়ত,   

মলা মাে ধয়রয়র;   

েুবশ ময়ন,   

যয়ণ যয়ণ,   

োবল গলইু ভয়রয়র।  

 

ফুল কবল  

বিিা িুবল  

তাল চয়ল পেোঁবকয়ত;   

নববধ ূ 
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কত মধ ু 

িিবশ আয়স পদবেয়ত।  

 

থরথর,   

জিসি,   

কবম্পত িাতাদল;   

সয়বয়গ,   

অনুরায়গ,   

পনৌবদয়ক েুয়ট জল।  

 

চুল েুবল,   

বুলবুবল,   

বয়স র  দু ায়র;   

বৃবি বৃবি,   

সুে বৃবি,   

আশা সব পমা ায়র।  

 

 য়রা  র,   

বুয়ক ডর,   

জল পপ্রয়ম বময়শয়র;   

আ  মবজ,   

জয়ল বভবজ,   

এত ডর বকয়সয়র।  

বরষার বদয়ন 

-  মুহাম্মদ সাইফলু আলম 

বরষা  রুম ুম সারাবদন বৃবি  

নূিুয়রর েয়ন্দ,  পোদাতালার সবৃি।  

 

ববহায়ন শুরু হয়  সারাবদন গবিয়   

 র র  রয়ে কাদামাবট জবিয় ।  

 

উয়িানটা বিেয়ল বৃবিয়ত বভয়জ হা   

একটুক ুহাোঁটয়ল িয়ি যা  বিেলা ।  

 

এই শুরু এই পনই বকেুযণ পন  দম  

আকায়শর পমঘমালা  রয়ে হরদম।  

 

গিগি মিমি গােিালা মটকা   

শু- শু সরু পতালা বাতায়সর  টকা ।  

 

মায়  মায়  হাোঁকডাক ববদুযৎ চমকা   

তাই পদয়ে ভ  জায়গ দুরুদুরু মনটা ।  

 

িথ- ঘাট িুকয়ুরয়ত িাবনয়ত টইটই  

ঘর পথয়ক এই বদয়ন পকময়ন পবর হই।    

 

তারির একবদন আকায়শর নীয়ল ঐ  

রাংধনু পজয়গ উয়ি বরষার ববদায় ই।  
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বষবার কববতা 

-  লক্ষ্মণ ভাণ্ডারী 

সারা আকাশ জুয়ি পময়ঘর পেলা  

কায়লা পময়ঘ আকাশ পগয়ে পেয় ।  

পনৌকাোবন পবোঁয়ধ পরয়ে কূয়ল  

ঘায়টর মাব  পফয়র আিন গাোঁয় ।  

 

ভরা নদী কানা  কানা  বান  

উিয়চ িয়ি প্রবল জয়লর পেউ।  

ভরা নদীয়ত ডুব সাোঁতার বদয়   

ওিায়র পযয়ত িায়র না পতা পকউ।  

 

সকাল হয়ত পনয়ময়ে বষবা আজ  

বন্ধ হয়  পগয়ে বাজার হাট।  

পে া িারািার বন্ধ হয় য়ে সব  

জন মানব শূনয পে া ঘাট।  

 

 ম  মা ম বৃবি নায়ম  

পথয়ক পথয়ক পময়ঘর গজবন।  

ববদুযৎ চমকা  আকায়শর গা   

নতুন কয়র বষবার আয় াজন।  

 

মুষলধারা  নাময়লা বৃবি  

পযয়ত যাও া বন্ধ হল আজ।  

চাবষরা সব বয়স আয়ে ঘয়র  

রইয়লা িয়ি চায়ষর যত কাজ।  

 

একলূ ওকূল ভাবসয়  দুইকলু  

বাোঁধ পভয়ে ঐ েুকয়ে গাোঁয়  জল।  

নদীর কূয়ল গােটা পগয়ে িয়ি  

নীিহারা িাবেগুয়লা কয়র পকালাহল।  

 

বষবার পময়ঘ োকা বনজবন সন্ধযা  

চুবর কয়র আকায়শর পজােনা।  

উয়ি পযয়ত চা  পস আকায়শ  

পময়ল বদয়  ভালবাসার িােনা।  

 

বষবণ মেুর বনজবন এই সন্ধযা ,   

বপ্র া পমার দূয়র আয়ে কায়ে নাই।  

মন বয়ল তায়র শুধু পিয়ত চাই  

পকময়ন বপ্র ার আবম পদো িাই।  
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বষবার বৃবিয়ত 

-  সামসুল আলম পদায়য ল 

বৃবি এোয়ন বষবা   

          বকেু কান্না ,  বকেু উৎসব আনয়ন্দ  

          আকায়শর উর্ত্াল ডায়ক  

          পময়ঘ ভাসা পশারয়গায়ল।  

 

বষবার বৃবিয়ত  

         মাবট কয়র িান,  উববর বুয়কয়ত  

         কাক পভজা কলতান  

         সৃবি এক প্রবায়দ।  

 

বষবার বষবয়ণ  

         বকেুটা বন য়ম,  বকেু উচ্ছঙৃ্খল আয়বদয়ন  

         পময়ঘর গজবয়ন,  আয়লার সাংয়কয়ত  

         পভয়স আয়স প্রাথবনা সঙ্গীয়ত  

         মৃবর্ত্কা বাতা য়ন!  

 

বষবার পকালাহয়ল  

          প্রকৃবত সায়জ যবু্ধতা   

          পবসুয়র প্রলয় র দামামা   

          হায় নার তাণ্ডয়ব,  মানুয়ষর বহাংরতা ।  

 

বৃবিটা শাবন্তর! বৃবিটা আশীববাদ  

           পচৌবচর প্রান্তয়র,  কৃষায়ণর আহ্বায়ন  

           অবভশপ্ত আত্মার পোরায়ক।  

           কেয়না ফুটবল মায়ি  

           কেয়না কৃবিম শুবটাং স্পয়ট!  

 

বৃবিটা অবভশাি,  বৃবিটা র্ধ্াংয়সর  

           গৃহহীন জীবয়ন,  ভাঙ্গা রাস্তার পোরায়ক  

           ফসয়লর িাকা মায়ি  

           িৃবথবীর যুব্ধতা !  

 

বৃবি বৃবি বৃবি! বষবার বৃবি!  

           আমায়দর ভরসা!  
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বরষার পময়  

-  কবীর হুমা ূন              

              ওয়গা বরষার পময় !  

রুক্ষ্ম িৃবথবী ন ন তুবল া িথ িায়ন আয়ে পচয় ।  

          চিল চরয়ণ এয়সা ধরণীয়ত,   

          চায়হ কুমুবদনী পতামা বয়র’  বনয়ত;   

মমবর স্বয়র বনানী িি পতামার িরশ চা ,   

কায়লা চুল েুয়ল  ঞ্ঝ্া বাদয়ল এয়সা ঘুঙ্গুর িা ।  

 

               ওয়গা বরষার পময় !  

পঘামটা েুবল া চিল হয়স্ত এয়সা নাওোবন পবয় ।  

          ধূবল ধূসবরত ববমল আকাশ,   

          চিলতাহীন দীঘল বনশ্বাস;   

বসি কয়রা পগা িরশন বদয়  আকায়শর বযকলুতা,   

বষবণঘন শীতল িরয়শ বয়ল যাও সব কথা।  

 

               ওয়গা বরষার পময় !  

উষর ভূবময়ত পনয়ম এয়সা তুবম মল্লার গান পগয় ।  

          বৃবির  াোঁবি েুয়ল পফয়লা আজ,   

           র  র ধারা আয়না কারুকাজ;   

সজল িবন বাদয়লর গাোঁথা তুয়ল আয়না সাংসায়র,   

বরয়নর ডালা সাবজয়  পরয়েবে িুয়ষ্পর সম্ভায়র।  

 

               ওয়গা বরষার পময় !  

কৃষ্ণ পময়ঘর উডুনী ওিায়  এয়সা নীিবন পেয় ।  

          পতামার আোঁবের কায়লা তারা ’ িয়র  

          নামকু আষাে  র  র কয়র;   

অবগাবহ যায়বা যুগলবন্দী তষৃ্ণাতব এ প্রাণ,   

চাবরবদয়ক েরা ফসয়লর জবম পফয়ট আজ োন োন।  

 

               ওয়গা বরষার পময় !  

তপ্ত বনদায়ঘ অশান্ত মন আকায়শর বদয়ক পচয় ।  

          কদি ফুল বুয়জ আয়ে পচাে,   

          িরশ আশা  রয়হ উন্মেু;   

পরাোঁ া  পরাোঁ া  ভায়লাবাসা দাও আকলু বমনবত তার,   

বরষার পময় ,  ধরা  এয়সা পগা বনয়  জল সম্ভার।  
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বষবার রূি 

-  পমাহাম্মদ আবজজুল হক রায়সল 

সূবযব মামা বষবা  পদ  ঘন ঘন আবি        

আকাশ জুয়ি থায়ক পময়ঘর িাল্লা ভারী।      

কায়লা পময়ঘর আিায়ল বকরয়ণর অবসর    

বৃবির ফুোঁটা পযন িয়ি  র  র ।    

 

বাদল ধারা  িি িল্লব বফয়র িা  পযৌবন  

ধরা তার বনিুণ পেলা  সাজা  পমৌবন ।    

সবুয়জর সমায়রায়হ জায়গ চাবরবদক  

পপ্রয়মর লীলা  পময়ত উয়ি িয়থর িবথক ।  

 

বচলয়ত বচলয়ত হলুদ সবুজ রয়ঙ্গ  

ভায়লালাগার অবাধ উিকরণ প্রকৃবতর অয়ঙ্গ ।      

বষবা  বৃবির শন শন শব্দ পদালা  কণবকহুর      

ববয়লর িাবনয়ত পবর হ  শািলা পতালার বহর ।  
 

বৃবিয়ত বভয়জ বকয়শায়রর জামা পলয়ে থায়ক গা     

শরীয়র কাোঁদার গন্ধ পময়ে বাবি বফয়র যা  ।      

বাবইু িাবের নশবল্পক বাসা নাবরয়কয়লর ডায়ল  

গুবি গুবি বষবয়ণ পদায়ল হাও ার তায়ল তায়ল ।  

 

বষবা  মাব র বযস্ততা  পে া িারািায়র    

সন্ধযার আয়গই রাোল বালক হায়তর কাজবট সায়র ।  

বরমব ম বরমব ম বৃবিয়ত বহয়মল অনভুূবত  

ভায়লাবাসার উিােযায়ন আয়স নতুন গবত ।    
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বরষা  অনুিমার বববচি জীবন 

-  বশমুল শুভ্র 

আষায়ের সন্ধযা'   ঈষাণ পকায়ণ কায়লা পমঘ জয়ময়ে ভাবর,   

হৃদয় র  চাবর  ধার ভয়  শবঙ্কত আজ উশৃঙ্খল বদশারী।  

উর্ত্ঙু্গ  বনজবয়ন  ভূয়লায়ক ঘনঘটা , আসয়ে  চুরমার  কয়র,   

বাবা পগয়েন উগ্রগায়ঙ্গ মাে ধরয়ত, জীবন জীববকার তয়র।  

 

বযবিঞ্জয়র আগমনী বরষা'   বচন্তা  উথাল িাতাল কয়র,   

স্তব্ধ ধরণী নৃয়তয মর্ত্ উল্লায়স অনুিমা একা অসহা  ঘয়র।  

েয়ি' র োউবন ভাঙ্গা পবিা' র ফাোঁয়ক  ববজলী চমকা  যয়ণ,   

বশহরণ  উয়ি  আকায়শর গজবন  শুয়ন  কাোঁিয়ে প্রায়ণ ময়ন।  

 

এক বরষা  মা' পক পটয়ন বনয়লা আোঁধায়র' র কায়লা বনশী' পথ  

পোট ভাই' বট ও মায় র টায়ন েুটয়ত বগয়  ভাসয়লা নদী' পত।  

আজ ভয়  কবম্পত অনুিমা বচবন্তত ময়ন হৃদয়  পতালিাি  

স্বয়ে' র মনসমুয়র অশান্ত পেউ বতব্বয়তর বগবরতয়ট দরবার।  

 

দীয়প্তাজ্জ্বল ভবঙ্গমা  বরষ বয়  যায়চ্ছ প্রচণ্ড সমীরণ বয়ল,   

অরণয পময়ঘর তয়ল  প্রচ্ছন্ন বয়জ্রর মত তাণ্ডব লীলা চয়ল।  

িবিম চালা উয়ি চয়ল পগয়লা অনুিমা কাক পভজা শরীয়র  

প্রভায়ত আয়লা'   বাবা বফয়র এয়লন সাদা কাফয়ন জবিয় ।  

 

কাল এয়নয়েন বাবা সাগর েুোঁিােুোঁবি কয়র মস্ত বি মাে,   

পকয়টকুয়ট বদয়  বলয়লন, মা' পর বকেু রাোঁধ বকেু পতয়ল ভাোঁজ।  

িয়ি আয়ে পসই  ভাোঁজা মায়ের টুকয়রা গুয়লা পরয়েয়ে পযমন  

বাবা' র মর পদহ িায়ন পচয়  রইয়লা অনিুমা' র বববচি জীবন। 
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বষবা  বসি হৃদ  

-  শূনয 

বনভাোঁজ সাদা বয়কর  াোঁক উয়ি চয়ল  

হাবরয়  যা  ঐ দূর বহুদূর আকায়শ,   

আমার হৃদয়  আজ বকয়সর পেলা চয়ল  

বষবার এই িাণ্ডা বশরবশয়র আয়বয়শ!  

 

যয়ণ যয়ণ কায়লা আকাশ বচয়ি বদয়  যা   

ববজলীর পজযাবতমব  তীক্ষ্ণ আয়লার পরো,   

বষবা বসি হৃদয়  আমার পবদনা পেয়ল যা   

এমন বদয়ন বপ্র ার মুে পয িাই না পদো।  

 

এই যয়ণ বপ্র া আমার দাোঁবিয়  আয়ে হ ত  

উদাস পচায়ে বযথাতুর ময়ন জানালার বগ্রল ধয়র,   

বভয়জ বভয়জ পসই সাংবাদ পদও ার েয়লই হ ত  

কাক ডাকয়ে অববরাম ভায়ব কা কা স্বয়র!  

 

অথচ এই বৃবি বাদলা বদয়ন আবম গৃহ ববন্দ  

উয়িান- বাবহর,  রাস্তা ঘাটও িুয়রা কদবমাি  

এমন বষবায়ত কুকুর ববিালরাও কয়রয়ে সবন্ধ  

এমনভায়ব শুয়  আয়ে পযন এয়ক অিয়রর ভি!  

 

গরুগুয়লা পগা ায়লই আয়ে আজ সারাবদন  

একবারও বাইয়র পবর করা হ বন,   

বষবা' র সাদা পোট পেউ ফুয়ল পেয়কয়ে জবমন  

তাই কৃষয়করা আজ পকউই মায়ি যা  বন।  

 

সময় র আয়গই বদন যয়ণ সন্ধযা পনয়ম এয়সয়ে  

বাদলা পভজা আমার এই পোট গ্রায়ম,   

দূর হয়ত পশ ায়লর করুন ববলাি পভয়স আসয়ে  

কদম ফুয়লর সবুাসও আসয়ে বাতায়সর োয়ম।  

 

আহ, এই সবুাস পযন বপ্র ার শরীয়রর সবুাস  

বাতায়স েয়িয়ে জানালা বন্ধ করার আয়গ !  

যুণ্ণ মন বনয়  যেন বপ্র া পফয়লবেল দীঘবশ্বাস  

তেনই িাগল করা সুবাস নায়ক এয়স লায়গ।  

 

ভাল লাগার পকামল িরয়শর অনুভূবত বনয়   

পচাে বন্ধ কয়র দুই হাত বািালাম মহাশূয়নয,   

দবযণা বাতাস উিহার আনয়লা উবিয়  উবিয়   

এক িশলা িাণ্ডা শীতল বৃবি আমার জয়নয।  

 

এবার বৃবি পভজা হায়ত তাকালাম মহাশূয়নয  

পযোয়ন অনভুূবত আোঁধায়রর সায়থ পেলা কয়র,   

আয়রা এক িশলা বৃবি অনভুবূতয়ক পভজাবার জয়নয  

পধয়  আসয়ে নতৃয েয়ন্দ িৃবথবীর উিয়র।  
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বৃবি 

-  বববচি কুমার 

নহ নহ নহ নহ  

বৃবি এয়লা বুব  ঐ,   

িুকরু জয়ল নথই নথই  

আনয়ন্দ হই চই।  

 

িাবে গুয়লা উয়ি যা   

এয়লায়ময়লা কই,   

পেয়ল- পময়  মায়ি পেয়ল  

বৃবি এয়লা ঐ।  

 

কী মজা বক মজা  

পোট পবলার পেলা,   

 ুম  ুমা  ুম বৃবি িয়ি  

বাবি বফরার পবলা।  

বৃবি ও িািয়বাধ 

-  রাহাগীর মনসুর 

একটা বৃবি বদয়ল পদয়ব সব  

পতালিাি জাগয়ব  

জাগয়ব সবাই _  

অবভন্ন আকায়শর বনয়চ  

মৃত , অধব  মৃত িািয়বাধ  

পভয়স যায়ব ।  

 

একটা বৃবি চাই  

পতামার আমার অনাকাবঙ্ক্ষত মন্দ  

ভাবসয়   পদব বয়ল ।  
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বৃবি 

-  শ্রাবন্তী মেুাজবী 

বৃবি আজ সারাবদন ধয়র পতামার অববশ্রান্ত ধারা পদেবে-   

পদেবে আর ভাববে  

পতামার এই ধারার ময়ধয রয় য়ে  

এক অদ্ভুত ববষণ্ণতা, এক অবববমশ্র আনন্দ  

বু য়ত িারবে না পকানটা অনুভব করব  

দুয়টা অনভুূবতই বয়িা তীব্র আমার কায়ে,   

ববষণ্ণতায়ক যবদ ভায়লাবাবস, তাহয়ল বনেুর বাস্তবয়ক ভালবাসয়ত হয়ব 

৷৷  

আর অবববমশ্র আনন্দয়ক যবদ উিয়ভাগ করয়ত চাই,   

তাহয়ল সুয়ের পনৌকা  িা রােয়ত হ  ৷  

েুব অবাক লাগয়ে না?   

বৃবির মতন এমন একটা সনু্দর সবৃিয়ক বঘয়র  

কববর এ বক কাবয- িবরকল্পনা;   

বকন্তু বৃবি তুবম পয আমার কায়ে দুয়টায়তই সবতয  

বনমবম বনয়ভবজাল সবতয  

নশশয়বর পসই বনমবম বদনগুয়লায়ক যবদ ভুলয়ত চাই  

পোলা আকায়শর নীয়চ দাোঁবিয়  যবদ পতামার রূি- রস- গন্ধ অনুভব 

করয়ত চাই  

তবুও ময়নর পকায়ণ উোঁবক পদ  বহুকাল আয়গর বনমবম সতয  

দুয় র টানায়িায়িয়ন মায় মায়  বি োন্ত অবসন্ন পবাধ কবর  

ময়ন হ  যা পগয়ে তা যাক  

যা পিয় বে তা বনয় ই থাবকনা পকন?   

িাও ার অঙ্কটাও পতা বি কম ন ,   

তবু বষবার অবসন্ন বদয়ন, অন্ধকার পঘার ঘনঘটা   

ময়নর অন্ধকূি পথয়ক তুবম পববরয়  আস  
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বৃবি 

-  পসৌভবনক চিবতবী 

বারান্দায়ত বৃবি এয়লা  

বৃবি এয়লা ময়ন  

হ  পতা পকাথাও কাোঁদয়ে বা পকউ  

ভীষণ সয়ঙ্গািয়ন।  
 

হ  পতা পকাথাও বৃবি আয়ে  

ভীষণ পপ্রয়মর সায়থ  

কায়ে আসার পচিা থায়ক  

নানান অজুহায়ত ।  

 

বৃবি এয়লা রাতববয়রয়ত  

পপ্রম পিয় য়ে ভারী  

উষ্ণতা আর আবলঙ্গয়ন  

পপ্রবমক বগবরধারী ।  

 

বৃবি পয আজ অব ু বয়িা  

পমঘলা হাও া  ভায়স  

ধরার পচিা বৃথাই করা  

িালা  অবকায়শ।  

 

বৃবি পয েুব মজার বজবনস  

বভজয়ল পবা া যা   

েবিয়  বেবটয়  বৃবি আয়ে  

ঘুয়মর ববোনা  ।  

 

বৃবি ভীষণ চিলতা   

পোোঁ া  বমবি হায়স  

বৃবি বুব  নানান েয়ল  

আদর ভায়লাবায়স।।  
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বৃবি অপ্রয়য াজনীয  

-  রাজীব পভৌবমক 

মুহূয়তবও আজ ঘর োবড বন,   

কাদা কাদা পরাদ মাবেবন গায !  

রাস্তার হৃদয়য  পমঘ,  িায়য  জল,   

             এসকল েলেল কয়র,   

বমবহ বাতাস দাোঁবড য়য য়ে জানালায  ;   

পবশ োবনক কাকুবত কয়রয়ে,   

" বাইয়র এয়সা,   

বাইয়র বৃবি,   

সয়রাবর বিগ্ধ জল,   

এয়সা,   

বৃবিয়ত বভজ।"  

শব্দািান্ত আবম -  নাবভশ্বায়স,   

জানালায  বদয়য বে বেল।  
বৃবি প্রয়য াজন পনই আমার।  

বৃবি প্রগলভতা,  পবকায়রর ববলাস!  

জলকণা মায়নই পমঘ,   

জলই বৃবি।  

ফবটকস্বচ্ছ গ্লায়স দু' ববন্দু জল পেয়ল পনই তাই ;   

দু' ববন্দু বৃবি পযন -  আকাশয়চরা,  গন্ধহীন ;   

আমার একান্ত বযবিগত বৃবি!  

এ সৃবির পনিথয -  পশান জনিদ ;   

মাধবীর শরীর সয়রাবয়র পবোঁয়ধয়ে ঘর,   

প্রবতয়ফাোঁটা বৃবিয়ত তাই মতৃ ডাবলয়মর ঘ্রাণ,   

আমার িাশবাবলয়শ রবযত সুবাস,   

পতামায়দর পভজায়চ্ছ আজ!  

এ এক অচ্ছুত বৃবি তাই।  

পবহুলার পভলা পডাবায়ব বয়ল,   

                     লবেন্দয়রর গায ,   

 রয়ে অববরাম!  

পশান জনিদ,   

পতামরা বৃবিয়ত পভজ -  পজয়না,   

বৃবি প্রয়য াজন পনই আমার।  

বৃবি প্রগলভতা,  পবকায়রর ববলাস!  

  

http://www.bangla-kobita.com/
http://www.bangla-kobita.com/bhowmicr/


 

70 
 

http://www.bangla-kobita.com 

বৃবি কাবয 

-  বমসবাহ কামাল শুভ্র 

পমঘলা সন্ধযা   

িয়থর পশয়ষ,   

বৃবি কাবয  

বলেবে বয়স।  

যাবচ্ছ বভয়জ  

অ র বায়ন,   

 ািসা আোঁধার  

দূর পসািায়ন  

টািুর টুিুর  

জয়লর গায়ন,   

জল িবররা বভজয়ে িায়ন!  

সন্ধযা িাবে  

বফরয়ে নীয়ি,   

এয়কলা প্রহর  

আমা  বঘয়র!  

তবু-   

মন োরায়ির মবুি বদয় ,   

পমঘফুল- পদর সঙ্গ বনয় ,   

নীরব বৃবি আোঁধার েুোঁয়   

এয়কলা একা যা  বভবজয় !  

শুধ-ু   

বৃবি বরমব ম  

দুহায়ত ধয়র,   

বভয়জবে অ র  

একাকী  য়র!  

িয়থর পশয়ষ, পময়ঘর নীয়ি,   

বৃবি কাবয  

আমার বভয়ি!  

যবদ-   

িথ হারা পমঘ  

শূয়নয েুয়ট,   

বৃবি কাবয  

বনস- পর লুয়ট,   

একাকী  সন্ধযা   

িয়থর পশয়ষ-   

পদবেস স্বে  

উদাস পবয়শ!  

কান পিয়ত পশান  

জয়লর নূিুর।  

 রয়ে বরমব ম  

টািুর টুিুর।  

একাকী বভবজস  

পশয়ষর িয়থ!  

আমা  বনয়   

সন্ধযা পরায়ত। 
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বৃবি তুবম ধনয 

-  পমািঃ সুমন 

নচয়ির পকান এক পরািুর ববয়কয়ল  

                  শ্রান্ত করয়ত এই ধরণী তুবম এয়সবেয়ল,   

স্বাগতম জাবনয় য়ে সবাই পতামার আগমন  

             কারণ পতামার উিবিবত বেল েুবই প্রয় াজন।  

 

প্রের তায়ি মাি- ঘাট করবেল োোঁ- োোঁ  

                   োল- ববল নদীয়ত শূণযতার েবব আোঁকা,   

তরুলতা- গােিালা মানুষ  প্রাণী কত আয়রা  

                প্রায়ণ বনষ্প্রাণ হয় য়ে তারা হয় য়ে মরমর।  

 

পতামার আগময়ন বনয় য়ে সবাই একটু িবরিাণ  

       হয়  উয়িয়ে  র য়র আর বফয়র পিয় য়ে তাজা প্রাণ,   

প্রকৃবতয়ত পতামার কত অবদান বুব  পতামা  োিা  

          সম  মত যবদ না কর বষবণ হয়  যা  বদয়শহারা।  

 

    “তাইয়তা ববল বৃবি তুবম ধনয,  ধনয পতামার কমব  

        এইভায়বই িালন কর তুবম পতামার ধমব”  

বৃবি- পোোঁ া 

-  সয়ন্তাষ বয়ন্দযািাধযায  

বৃবি- পোোঁ া প্রথম আষাে, আর বৃবি- পোোঁ া এই মন ;   

বৃবি- পোোঁ া এই আষায়ে রইল,   পতামার বনমেণ।  
বৃবি- পোোঁ া এই আষাে- বদয়নই ঘয়র এয়ল তুবম ;   

পতামা  বভজয়ত পদয়ে ময়নর সয়ুে বভজয়লা বনভূবম...  

বৃবি- পোোঁ া এই বনভূবমর  ময়ন  ভীষণ িলুক লায়গ  

বৃবি- পোোঁ া নদী নালা  প্রথম আষায়ে সরু জায়গ।  

বৃবি- পোোঁ া গ্রায়মর উয়িান, বৃবি- পোোঁ া কুোঁয়িঘর ;   

বৃবি- পোোঁ া  দযায়ো , একসায়থ পভয়জ গ্রাম ও শহর ।  

বৃবি- পোোঁ া োল- ববল- পডাবা- িকুুর- নালা- নদী ;   

আবম েুোঁয়ত চাই পমঘ োনায়ক, একবার িাই যবদ!  
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বৃবি পভজা েবুটর বদন 

-  পসৌবমতা পশি 

আজ অয়নক বদন ির পিলাম েুবট,   

যার মায়  েুোঁয়জ পিলাম একটুকয়রা মুবি ।।  

সাময়ন আসয়ে এক অনয জীবন,   

যার মায়  সদা বযস্ত রােব বনজ মন ।।  

সবতয বক এমবন ভায়বই যাব সব ভুয়ল ? ?   

পদবে পমঘ জয়ম আয়ে  আকায়শর পকায়ল ।।  

গ্রীয়ের পরৌর পতয়জ উর্ত্প্ত ধরা,   

প্রচণ্ড উর্ত্ায়ি মতৃপ্রায  শুষ্ক বৃয চারা ।।  

হিাৎ এয়স বষবারাণী  রায়লা বৃবির ধারা,   

উর্ত্প্ত ধরণী েুোঁয়জ পিল শীতলতার পোোঁয া ।।  

শুষ্ক গাে উিল ভয়র সবুজ কবচ িাতায ,   

নানা রয়ের ফলু নানা গায়ের নানা শাোয  ।।  

ধরার নযায  জীবনও পোোঁয়জ এমবন শীতলতা,   

পিয়হর পোোঁয ায  ভলুয়ত চায  সকল ববষণ্ণতা ।।  

পসই জীবন বক আজ আসয়ে তয়ব পধয়য  ? ?   

জানালা েুয়ল রয়য বে আবম বৃবির বদয়ক পচয়য ,   

বৃবি,  বৃবি,  বৃবি,  বক অিরূি সবৃি,   

পতামারই তায়ল তায়ল হাবরয়য য়ে পমার দৃবি ।।  

মায়য র রান্না ঘয়র চয়ড য়ে বেচুবড র হাোঁবড ,   

এমন বদয়ন পকাথায  তুবম বন ময ূরী ? ?   

নাচ ময ূরী নাচ পর,   ুম  মুা ুম নাচ পর,   

ঐ এল,  আকাশ িায়ন,  বষবারাণীর সাজ পর ।।  

এয়সা বনময ূরী,  পদোও না পতামার নাচ ? ?   

পতামার নায়চর তায়ল তায়ল নাচব আবমও আজ ।।  

ও পসানা বযাে,  ও পকালা বযাে,  পকাথায  পতারা ? ?   

েুয়ট আয ,  পতায়দর গায়ন মাবতয়য  পদ বসুন্ধরা ।।  

এই গান ও নায়চ মাতব আবমও সারা পবলা,   

এমবন কয়রই আয  ভুবল পমার সকল ববরয়হর পবলা ।।  
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বৃবি পভজা বমবি পপ্রয়মর গান 

-  নসকত িাল (নীরব দুিুর) 

আকাশ পভয়ে আজ বৃবি এয়লা  

         তুবম এয়ল তাই,     

ময়নর চাবরিাশ রবেন হয়লা  

         তুবম েুোঁয়ল তাই।  

বুয়কর পভতর  উিয়লা পয  ি  

          ইয়চ্ছ পেচর  

                পমলয়লা রবেন ডানা,   

বদ্বধার বাোঁধন  ভুয়লয়ে এ মন  

            পিয় য়ে জীবন  

                 বাোঁচার নতুন বিকানা।  

মাতাল বাতায়স  েুবশর আয়বয়শ  

             প্রবতবট বনিঃশ্বায়স  

                 পতামার পপ্রয়ময়তই আজ ডুয়ব যাই।।    

 

          

মল্লার সুয়রয়ত  চাই পয হারায়ত    

           পতামারই সায়থ  

                    আজ দূর অজানা ,   

পযোয়ন েুবশ  ভায়লাবাসাবাবস  

         পপ্রয়মরই বাোঁবশ  

                    বায়জ শুধুই িূণবতা ।        

স্বে সাজা   পচায়ের িাতা   

        মন কল্পনা   

              পদবে পতামা  পয বদয়ক তাকাই,     

বৃবি নূিুয়র  অন্তর জুয়ি  

       সুয়ের আদয়র  

             পজয়না পতামায়কই কায়ে িাই ।।  

 

 

মন পমঘদতূ  পপ্রয়মর ববদুযৎ  

           অযুত বনযুত    

                   লকা  হৃদ  আকায়শ,     

আগামী ভববষযৎ  জীবয়নর িথ  

         কয়রবে শিথ  

               চলয়বা একসায়থ ভায়লায়বয়স।    

আশার পজানাবক  বদয়চ্ছ উোঁবক    

       পতামায়কই ডাবক  

                  আজ অনভুয়ব উৎসয়ব তাই,   

হৃদ  সবুয়জ  সকাল সাোঁয়   

         আয়বয়গ বভয়জ  

                   শুধুই বমলয়নর গান গাই ।। 
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বৃবিয়ত বভয়জ এস বপ্র  

-  পমা: আয়না ার সাদাত িায়টা ারী 

বৃবিয়ত বভয়জ এস বপ্র   

পোোঁিা  পদব কদম ফলু,   

পভজা আোঁচয়ল ভবরয়  পদব  

ভালবাসার মুকলু  

ভালবাসার মুকলু।  

ঐ  

 

পতামার পভজা অঙ্গ পদয়ে  

থময়ক যাক এই লগন,   

পতামার কাল পকশ পদয়ে  

লজ্জা িাক ঐ গগন।  

পতামা  পিয়  ধনয হউক  

গন্ধরাজ বকুল  

গন্ধরাজ বকুল  

ঐ  

 

পতামার চন্দ্র রূি পদয়ে  

চময়ক যাক চাোঁয়দর মন,   

পতামার দুগবা রূি পদয়ে  

কি িাক আষাে শাওন।  

পতামা  পিয়  অননয হউক  

িাবি া বলুবুল  

িাবি া বলুবুল।  

ঐ  

ভরা বষবার েরয়রায়ত 

-  িবরয়তাষ পভৌবমক 

বদন দুিুয়র রাত পনয়ময়ে আকাশ পগয়ে পেয়   

কায়লা পময়ঘ পরায়দর আভা িালা  ভ  পিয় ,   

েুটয়ে গরু েুটয়ে োগল বফরয়ে িাবে নীয়ি  

ফুোঁসয়ে জল কল কল ভাসয়ে নদীর তীয়র ,   

আকাশ পকায়লর পময়ঘরা সব নায়ম বৃবি বনয়   

ভ াবহ আপ্লাবয়ন ঘর বাবি পন  ভাবসয়  ।  

হাট বয়সয়ে গঞ্জ পযথা  নদীর কূল পবয়   

জয়লাচ্ছ্বায়স সাঙ্গ হয়লা পলনয়দন সব চুবকয় ,   

বচন্তা ভীষণ িরয়লা ময়ন ঘয়রর কথা পভয়ব  

জীণব ঘয়র একা পময় ,  এেন বক জাবন বক হয়ব !  

পযই ভাবা পসই কাজ মাথা  বনয়  বৃবি বাজ  

োতা মাথা  ধরল হাোঁটা গায় র িয়থ আব্বাস,   

লিা সরু সিক পশয়ষ নদীর তীয়র এয়স পস  

জয়লর পতায়ি ভ  পিয়  গজবা  আিন পেয়ষ,   

"এত বকেু হয়চ্ছ পদয়শ,  হ  না পসতু এই পদয়শ,   

পকানবদন জাবন এ জয়লর পরায়ত পক যায়ব পভয়স"।  
োতা বযাগ মুবে কয়র  াোঁি পদ  নদীর বুয়ক  

পযমন কয়র িার হ  নদী পরাজ পরাজ পলায়ক,   

ভরা বষবার েরয়রায়ত আব্বাস ডুয়ব নদীয়ত  

জীণব শীণব ঘর তার সুরবযত র  স্মৃবতয়ত ।।  
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বৃবির জনয 

-  মুহাম্মদ রুহুল আমীন 

পকাথা পগল পশওলা- দামদল,  কানা  কানা  িাবন?   

ববলীন  হয় য়ে  রি  কময়লর  রবিম পশাভাোবন।  

উয়   পেয় য়ে  বডবঙ্গ  তরী,   লুপ্ত  হয় য়ে পেউ  

মাবটর নীয়চ ঘুবময়  পগয়ে আকায়শর চাোঁদ পসও?   

 

পকাথা পগল সাদা কাশফলু,  ডাহুক- ডাহুকীর পপ্রম  

ববলীন হয় য়ে  ব নুয়কর  মায়   মবন- মুিা- পহম।  

আর  পদবেনা  ববহগ- ববহগীর  বদনভর  জলয়কবল  

পযথা িয়েরা জানাইত প্রণাম পসথা উবিয়তয়ে ধূবল।  

 

পকান  বদগয়ন্ত  তারা  আজ পময়লয়ে দুবট ডানা  

এ িৃবথবীর পকান পলায়কর পনই পস েবর জানা।  

পকাথা পগল   াোঁয়ক   াোঁয়ক পটাংরা- িুোঁবট-  া া  

আমায়দর প্রবত ওয়দর বক পনই একটুও মা া?   

 

আর চয়লনা িাল পতালা পনৌকা সাবর সাবর  

মাব রা আর গা  না,   বাউল-জাবর- সাবর।  

পযথা আয়গ মাে চবরত পসথা চয়র আজ গরু  

চারবদক সব ো ো কয়র,  হয়  পগয়ে সব মরু।  

 

পযথা এতবদন বেল অথথ জল,  পসথা ফুয়টয়ে তৃণ  

এ মাবট বক িাবনর স্পশব িাইয়ব না পকান বদনও?   

পবায়শে পগল নজযে পগল,  এল আষাে শ্রাবণ  

তবুও  আজ  আকায়শ  হল না বাবর বষবণ।  

 

গাে- গাোলী িশু- িাবে চা   সকয়ল  বৃবি  

বৃবির জনয অন্তবরয়য পচয়  আয়ে সব সবৃি।  
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বৃবির বদয়ন 

-  পমাহাম্মদ ইকবাল পহায়সন 

বষবার বদয়ন বৃবিয়ত  

আজ পতামা  ময়ন িয়ি।।  

 ি,   িা ি বৃবির সয়ুর  

মন আনচান কয়র,   

ওয়গা মন আনচান কয়র।  

 

বাদল ধারা   

কার ইশারা   

পমার প্রায়ণ পদালা লায়গ,   

ওয়গা প্রায়ণ পদালা লায়গ।  

 

বৃবি পশয়ষ  

পমঘলা  বয়স  

একা ভীষণ লায়গ  

ওয়গা একা ভীষণ লায়গ।  

 

পতামা  ববয়ন  

এয়কলা বয়স  

পচয়  গগন িায়ন  

বষবার বদয়ন বৃবিয়ত  

আজ পতামা  িয়ি ময়ন ।।  

বমনবত 

-  সজল পচৌধুরী 

আবজ বরষা চবলয়ে এয়কলা ববহ া,   

কাোঁবদয়তয়ে মন তাই বনভৃয়ত ববস া,   

কদয়মরা হাবসয়ে বনয়জয়দর লই া,   

সম  যা  আমার কাোঁবদ া কাোঁবদ া।  

যীণ প্রাণ পমার জান হয়ব অবসান,   

তাই বমনবত করবে,  “ওয়গা ও মহান,   

ভববষযয়তর ভ  আজ জাবগয়ে ময়ন,   

বষবা বষুবক একান্ত আমার সাময়ন।।”  

 

 

রিা বমনবতর প্রতযুর্ত্য়র জানাইয়লা,   

“পকান কায়লই পয বেল না বরষা কায়রা,   

হয়বও না পকানবদন পতামার একান্ত,   

বষবা ববহয়ব উিয়র সবার অনন্ত।”  

ওয়গা, রিা তুবম পয বনেুর তা বু ায়ল,   

আর না কভু প্রভু বমনবত তব তয়র।।  
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মাতাল মন 

-  সা বন্তকা চযাটাজবী ময়ুোিাধযা  

বৃবিয়ত আজ মাতয়লা মন,   

িয়থর ধায়র এ পকান বন ৷  

ঘায়সর শীষ পয হাও া  পদায়ল,   

ধায়নর পযয়ত আয়লর ধায়র ৷৷  

 

চলবে পয আজ পকানোয়ন,   

বনশানা আর পনই ময়ন ৷  

বরি শরীর বভবজয়  পনও া,   

প্রায়ণর েুবশ আবার িাও া ৷৷  

 

সবাই বময়ল একসায়থ,   

আ  বভয়জ বনই মা রায়ত ৷  

পেয়লয়বলার চিুইভাবত,   

আ  আবার পেলব আবজ ৷৷  

 

গ্রীে পশয়ষ বষবা আয়স,   

দারুণ দহন হাও া  মায়ত ৷  

বষবা আবার এল বফয়র,   

ম ূর পকবল পিেম পময়ল ৷৷  

 

সবাই এবার শাবন্ত িাক,   

ময়নর কাবল ধুয় ই যাক ৷  

এমবন ভায়বই বৃবি পহাক,   

িৃবথবী মা সেুী পহাক ৷৷  
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বমলন হয়বই একবদন 

-  সালু আলমগীর 

শ্রাবয়ণর বনযা  পভয়স যা  সব  

এই নদী, এই মাি- ঘাট।  

পয িুকুরতলা পজয়গ বেল এতবদন  

বৃদ্ধার বুয়কর শুকয়না মরুভূবম বনয়   

তার বুয়কও আজ থই থই যমুনা  

তারও আকুবল- বযাকুবল সীমালঙ্ঘয়নর।  

আমার আকাশসূয়যবর পচায়েও  

আজ  ভ ঙ্কর কায়লা চশমা।  

আমার শুকয়না িুকয়ুরও আজ  

বৃবির েই পফায়ট।  

বারবার ফুয়স ওয়ি পরায়হর জল।  

অসম্ভব আকুবল- বযাকুবল  

তারও সীমা লঙ্ঘয়নর।  

ভাবসয়  পদয়ব সববকেু  

ভাবসয়  পদয়ব পতামায়ক।  

পতামার ফারাক্কা রুেয়ত িারয়ব না  

বকেুয়তই, এই ববয়রাহী আমায়ক।  

বমলন হয়বই িো আর গঙ্গার।  

আমায়দর সয়ুের বসবত হয়ব ভাবটয়ত।  

নতুন সাংসার হয়ব।  

তুমুল ভায়লাবাসা ,   

পতামার পিয়ট,  আমার  

পকামল বশশুর েবব আোঁকয়ব ।  

আমায়দর উিুন জুয়ি থাকয়ব  

ভায়লাবাসার সুয়ের পরািুর ।  

আর, এক আকাশ বুয়ক ধারণ করা  

বয়ঙ্গািসাগর হয়ব আমায়দর  

অনাগত সন্তায়নর  

বচরিা ী নতুন বিকানা।  

  

http://www.bangla-kobita.com/
http://www.bangla-kobita.com/salualamgir/


 

79 
 

http://www.bangla-kobita.com 

পমঘলা আকাশ 

-  ববপ্লব রা  

পমঘলা আকায়শ  

বৃবি এেবন এই বুব  আয়স ,   

বাদল চাদয়র পেয়ক থাকা রবব জবুথুবু হায়স,   

বিগ্ধ দৃবি পতামার উির কয়তা আর পচয়  রয়ব  

আমায়র লাবগয়ে ভায়লা  

মন তবু বয়ল যায়ব ।  

বাদল ো া  োবকয়ে িৃবথবী মা াবী রূয়ির আোঁধায়র  

পতামায়ক েুোঁয়ত বক পযয়ত হয়ব তয়ব  

পশালার পভলা  চয়ি  

সমতল পেয়ি উোঁচু বহমাল  িাহায়ি ?   

মনটা েুবই পকামল  

গয়ল গল গল বদবা না তাহায়র পপ্রয়মর পোবল ,   

পধাোঁ ার আকায়র উবিয়ে কয়বই আসমান ঘয়র  

নদী োল ববল পডাবা বমিা িকুুয়রর জল ।  

দেল কবরয়ো গগয়নর এক পকান  

বাতাস ববহয়ে আদর সবহয়ে  

এয়তা সনু্দর রূয়ির চমক েরা মরুভূবম কাোঁবদ া চাবহয়ে  

পমার দুেী কথা শতবার তইু কান পিয়ত পশান ।  

চাোঁিাই নদীর কূয়ল  

ও মন মাব  পগা এবার পতা জায়গা  

নদীয়ত উয়িয়ে কাোঁিুবন তুফাবন পজা ার উবিয়ে ফুয়ল ।  

পমঘলা আকাশ নাই পর সামাল  

বেোঁয়ি পগয়লা িাল ভাঙ্গয়লা পর হাল  

বভজায়লা প্রথম নাবরয়কল ডাল  

পমঘলা আকাশ মাতাল মাতাল ।  
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মধুরতা 

-  ববষ বিোঁিয়ি 

হাও ার চরম মধুরতা ,   

মধুর গয়ন্ধ মন পভায়ল ;   

েলাৎ েলাৎ বৃবির িাবন ,   

িায় র তয়ল তাল পতায়ল ।  

 

তাল তুয়লয়ে দীঘব সকাল ,   

পরায়দর ব বলক বদয়  ;   

পেলা পেলয়ে পরৌর- ো া ,   

হাও া  ধুয়লা বনয়  ।  

 

তাই পময়ঘর রাগ বগয় য়ে ,   

আসল আবার বফয়র ;   

কায়লা হল নচিতা ,   

হিাৎ ধীয়র ধীয়র ।  

 

কায়লা হল িথ- ঘাট ,   

আয়লা পগয়লা বনয়ভ ;   

পগাধূবলর ঐ ডাক িয়িয়ে ,   

সূযব পগল ডুয়ব ।  

 

পদো পগল না পময়ঘর পেলা ,   

পকাথা  পকাথা  পেয়ল ;   

পদো পগল আয়লার নাচন ,   

ববজবল চমক বদয়ল ।  

 

চমক বদল ববজবল আবার ,   

চমক বদল জল ;   

বৃবি এল হুরমুবরয়  ,   

ধারা  অববচল ।  

 

ময়নর শান্ত গহীন পকায়ণ ,   

পোোঁ া বদল হাও া ;   

এক িশলা জয়লর পোোঁ া ,   

হয়লা এবার চাও া ।  

 

োতা মাথা  শুকয়না পদয়হ ,   

বাবহয়র িদািবণ ;   

িাজামা পশয়ষ বট্ পময়র ,   

শান্ত হল মন ।  

 

বভজয়লা এবার শুকয়না িা ,   

তারই সায়থ জুতা ;   

মন বভজয়লা ,  গা বভজয়লা ,   

উয়ি পগল োতা ।  
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িায় র তলা  তাল তুবলল ,   

অববরাম জলধারা ;   

ববজবল এয়স মচুবক পহয়স ,   

হয়লা মাবনকয়জািা ।  

 

থামল হিাৎ পক জায়ন ,   

গুল্ম ,  লতা ,  িাতা ?   

বৃবি পগয়ে তায়ত কী !  

রয় য়ে হাও ার মধুরতা ।  

বরম ব ম নায়চ 

-  সাইদুর রহমান 

বরম ব ম নায়চ পমঘ বাবলকা চিল  

শুবন নূিুর র্ধ্বন ববজলী োক পোল;   

ঐ আকাশও পযন উচ্ছ্বায়স েলেল  

িশু িাবের হৃদয় ও পস বক বহয়ল্লাল।  

 

চাবরবদয়ক জল,  মুের বযায়ের গায়ন  

দমকা বাতাস এয়স বাতা ন িায়শ;   

ডায়ক পযন আমা ,  পেবল বৃবির সয়ন  

সবুয়জ রূিবতী ধরা লজ্জা  হায়স।  

 

বারান্দা  দাোঁবিয়  বািাই হাত দু’ পটা  

পিয়ত চাই তারই উষ্ণ পকামল পোোঁ া;   

পস বক ! গায়  েুয়ি মায়র বৃবি এক মুয়িা  

পযন পেয়ল পগল কত ভায়লাবাসা মা া।  

 

বার বার পহন বরষার আয় াজয়ন  

ভাবসও আমায়দর তব পপ্রম গুঞ্জয়ন।  
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বরমব ম বষবা 

-  ববপ্লবী কবব, এস, এম, মবতউল হাসান(মইন) 

বরমব ম আজ এই বষবা  

দাোঁবিয়  একা বারান্দা   

ব র ব র বাতায়স  

একাকী বয়স বি নীরবতা।  
বি পবশী পমঘলা দুয়রর আকাশটা  

পময়ঘ পময়ঘ গজবন আকাশ জুয়ি  

ব র ব র বাতায়স  

িাতা গুয়লা  রয়ে িয়ি।  

এয়লা পময়লা লাগয়ে দারুণ ময়ন  

বরষা বরষা বষবা  

আজ সারাটা বদন কাটয়ে  

পকন এত মন্দা।  

পকয়টয়ে বসন্ত কত না ফাগুন  

আজ এয়সয়ে আবার বরষার আগমন  

কত ফলু ফুয়টয়ে কদম পববল  

চাবরবদয়ক িিয়ে অববরাম বৃবি।  

বরমব ম বৃবি অিলক দৃবি  

দুয়রর আকায়শ  

পনই পকান চাোঁয়দর হাবস  

বমবট বমবট জ্বলয়ে পজানাবকরা সবব।  

পথয়ম পথয়ম িিয়ে আজ  

অ য়র বৃবি  

ববরামহীন বষবা আজ সারাবদন  

দলয়বোঁয়ধ পময়ঘরা লুয়কাচুবর পেলয়ে।  

বষবা বষবা বষবা  

আজ সারাটা বদন বহয়মল হাও া  

ব র ব র বাতাস আর  

বটি বটি বৃবি। 
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শ্রাবয়ণর এক আকায়শ বতন চাোঁদ 

-  জসীম উিীন মহুম্মদ 

এমবন এক িানয়কৌবি শ্রাবণ সন্ধযা পবলা   

আবম  

তুবম  

আর কষৃ্ণচূিা,   

এক আকায়শর বতন চাোঁদ  

পবাধয,  দুয়ববাধয,  অয়বাধয !  

 

আবম  

পকায়না এক সরল সরলয়রো,  পকান রাে োক না কয়রই    

পসবদন বনজবন কৃষ্ণচূিা তয়ল দুহাত বাবিয়     

পতামায়ক বয়লবেলাম,  এই নাও পতামায়ক বদলাম,     

িায়রা পতা একটু শি কয়র ধয়র রায়ো ।    

সাযী বেল সদয অস্তগামী সববতা    

িবমক নাং এক  

আর আমার ময়নর বভতয়র আকুবল- ববকুবল করা  

দু চার চরণ ভুোঁইয়ফাোঁি কববতা  

না বলা বকেু শ্রাবয অশ্রাবয কথা  

আর  

এই কনকয়ন শীয়তর মায় ও আমার ললায়টর মায়ি  

জমাট কয় ক পফাোঁটা পগাটা পগাটা বশবশর ববন্দু !  

 

একবট বশয়রানামহীন বৃবি িাত িাবে  

আমার কথা  সা  বদয় বেল  

নীরয়ব সব শুনবেল ভর বাতাস  

তুবম বকেুই বলয়ল না,   

এক ববঘত সম  আমার ঘর পিািা ময়ুের বদয়ক  

তাবকয়  পথয়ক  

অতিঃির  

নীরব প্রিান বনয়ল  

এই ভরা শ্রাবয়ণ আমায়ক বভবজয়  বদয়ত িারয়ল না!  

 

এক সম  পথয়ম এল মষুলধারা  

আবম তেনও বিক পসই আয়গর ময়তাই দাোঁবিয়   

আর  

আমার সায়থ দাোঁবিয়  আয়ে বনববাক কৃষ্ণচিূা  

আবম পকান কথা বলবে না  

কৃষ্ণচূিা পসও পকান কথা বলয়ে না  

এমবন কয়র কেন পিবরয়  পগল এক কল্প বের  

আমরা পকউ পটর িাইবন  

দুজয়নই নীরয়ব- বনভৃয়ত গুয়ন চয়লবে অয়িযার কাল প্রহর !!  
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শ্রাবয়ণর বায়ন 

-  জায়ভদ আলী 

শ্রাবণ বায়ন ববদীণব হয় -   

প্রজািবত েিা  রামধনুর রে সপ্ত।  

কদম সগুয়ন্ধ ববমুগ্ধ এই ভুবয়ন,   

অরণয জায়গ সজীবতা  অনয।  

রমণীর আোঁচল উয়ি দবযনী বা ুবায়ণ,   

বকয়শারী মন হ  উচ্ছল।  
 রনা  রা  জলিরী হয়  আিন উজ্জ্বলতা,   

কৃষক ঘয়র জায়গ নবান্ন উৎসব।  

পভজািাবে মুি আকায়শ েিা  আনন্দ,  পময়ল শুভ্র ডানা,   

পযন মিু ববহঙ্গ পস পকান ।  

বপ্র  পলয়ে নীল োয়ম আবীর িি,   

মাব  বাোঁয়ধ গীত নব- সপ্ত।  

ববষণ্ণতার জাল পভয়দ নব উৎসয়ব,   

"এয়সা !",  শ্রাবণ জানায়চ্ছ নীল বষবা বনমেণ ! 

পহ বরষা 

-  আলআবমন স্বিন 

প্রফলু্লতা  ফুয়টয়ে মিু ববহয়ঙ্গ,   

অসীম বিগ্ধতা ফুয়টয়ে এ ভবুনও অঙ্গয়ন।  

তৃষ্ণাতব িৃবথবী বমবটয় য়ে তষৃ্ণা,   

িূরণ হয় য়ে অনন্তকায়লর সপু্ত বাসনা।  

 

পহ বরষা,   

তুবম রাবঙ্গয় ে সব,   

চাবরবদয়ক পতামার আগময়নর উৎসব।  

 

নদীমাতৃকার শনূয পকায়ল তুবম পজা ার বদয় ে,   

রাংধনুর সাত রয়ে তুবম ধরণীয়র সাজায় ে।  
প্রান্তয়র  সবুয়জর আভাস,   

তপ্ত িৃবথবী হয় য়ে শীতল, পকয়টয়ে হাহাকার আর সববনাশ।  

 

পহ বরষা,   

তুবম রাবঙ্গয় ে সব,   

চাবরবদয়ক পতামার আগময়নর উৎসব।  
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বৃবি নূিরু 

-  বমসবাহ কামাল শুভ্র 

অলস দুিুর- টািুর টুিুর 

বৃবি নূিুর বরনব বনয় ,  

বাতায়স বলয়ে কথা 

পমঘলা প্রহর,  রয়ে অ র 

বরমব বময় , ' ,  

আোঁধারীর নসনয হয়  ববজলী ফুয়ি 

আয়লার বমবেল পময়ঘর পদয়শ! 

পমঘদূত বৃবি নামা  

সবুজ িািা ,  

শুকয়না শহর ধূবলর পশয়ষ। 

নগরী িা  দাবিয়  বভজয়ে অ র 

বযস্ততায়ক থময়ক বদয় ! 

পরায়দ পিািা পজব্রা িবসাং,  

ধূসর রাজিথ 

বৃবি পরায়ত যায়চ্ছ ধুয় । 

কবফ- শয়ি অয়বলার গল্প জয়ম,  

বৃবির োোঁয়ট উচ্ছ্বাস রাঙ্গা পপ্র সীর নীল পচােবট পচয় ! 

তবু না বলা হ না বলা 

বািয়ে পবলা! 

পমঘ ববলাসীর হাতবট েুোঁয় । 

নাগবরক এ উিকূয়ল 

নতজানু কাশফলু যা  দুয়ল,  

শনশন অববরাম কথা বয়ল 

বটিবটি পবিয়রা া সূর পতায়ল। 

পোলা জানালা  পমঘফুল যা  ঘুয়র,  

ব রব য়র হাও া  পপ্রবমকার চুল উয়ি! 

পযন বৃবির ঘ্রাণ পপ্রবমকার পদহ জুয়ি,  

টায়ন বভত পপ্রবময়কর অসহা  মন ফুয়ি! 

বনয়ভ বনয়ভ জ্বলা সবুজ িািা 

নগরীর বুয়ক স্বে ধূসর-  

পযন না থামা বন বর 

অলস বরমব ম  রয়ে অ র,  

বটি বটি গায়ন ঘুবময়  িরা োন্ত শহর! 

েুোঁয়  েুোঁয়  বৃবি পগানা,  

আড্ডা  গায়ন সন্ধযা প্রহর! 

শুধু পময়ঘ পময়ঘ না ভাঙ্গা স্বে  থাক পবোঁয়চ থাক 

নগরী আর সবুজ িািা  

হাজার বের! 
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তয়ব কী বষবা আসয়বনা 

-  আবনেুর রহমান 

বষবা ডামায়ডায়ল এয়সা,  পতামা  স্বাগত!  

কায়লা পমঘ  ি পবয়গ বৃবি হয়  নায়মা  

ধুয়  মুয়ে বনয়  যাও িায়ির সমুর;   

দুিঃে দশা নি অসার কি দাবরর-   

েুন,  কলুষ যত আয়ে নি চবরি,   

স্বাধীন বাাংলার মাবট মা রায়ো িববি  

হারা না পযন কায়রা সম্ভ্রম সতীত্ব-   

রাজ িথ রায়ো বচল ও শকুন মিু।  

 

জাগ্রত কয়রা সদা সকল মনুষযত্ব;   

আকায়শ বাতায়স সশুীতল ো া আয়না  

শবি সাহস বষবাও মজলুময়দর-   

েুবশ বনযা  ভরাও গবরয়বর ঘর,   

িুষ্প িল্লয়ব েয়ি দাও যত উববর-   

নদী নালা োল ববল শাবন্ত সয়রাবর।  
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