










ক-শাখা 
 

নববেষর বাতা 
--- ফয় ল কবীর 

 
উ ােসর এই িদেন নবীন 
ছড়াও েমর বাতা 
তামরা জািতর ধরেব হাল 

আর হেব দেশর কতা। 
 
শাষণ ম েখ দ ড়াও 

তাড়াও েখর িদন 
সব বদনা েল বাজাও 
হথায় েখর বীণ। 

 
এেদশ আমার জ িম 
এেদশ আমার াণ 
ক দেল কউ েখ 
পেড় দয় েতায় টান। 
 

রেনা সব ঃখ েল 
িফের এেলা নববষ 
সব ভদােভদ েল বাজাও 

ায় শাসেনর হষ। 



খ-শাখা 
 

বষবরণ 
--- হা াদ িমজা র রহমান 

 
কােলর আবতেন, িন েত সে াপেন 

মশ রেনার য়, 
মােন না কান বাধা, অ ট ল ব ধা 

অিবরাম গিত, তাল, লয়; 
ঋ রাজ গল চেল, শষ কথা  বেল 

মেন রখ এ-ই শষ নয়, 
মহাকাল চ  ফের, অতীেতর গ ের 

হারােব সব জেনা িন য়; 
কত াণ গল ঝের, কদািচৎ মেন পেড় 

কত িত পাতা েড় রয়, 
কত মনীষীর বাণী, হটােত জগৎ ািন 

হেয় আেছ আেজা অ য়; 
এভােব চেল যােব, একিদন শষ হেব 

হেয় যােব জীবেনর য়, 
িক  কাজ কের রািখ, িদন য কটা বািক 

জীবন তা ব বড় নয়; 
রেনাের না েল, ন েনর খাতা েল 

এেসা গিড় ন ন সময়, 
গাই তেব জয়গান, জীবেনর ঐকতান 

জয় হাক, ন েনর জয়। 
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গ-শাখা 
 

নববেষ 
--- রবী নাথ ঠা র 

 
িনিশ অবসান ায়, ওই রাতন 

বষ হয় গত! 
আিম আিজ িলতেল এ জীণ জীবন 

কিরলাম নত। 
ব  হও, শ  হও,   যখােন য কহ রও, 

মা কেরা আিজকার মেতা 
রাতন বরেষর সােথ 
রাতন অপরাধ যত। 

 
আিজ ব িধেতিছ বিস সংক  তন 

অ ের আমার, 
সংসাের িফিরয়া িগয়া হয়েতা কখন 

িলব আবার। 
তখন ক ন ঘােত   এেনা অ  িখপােত 

অধেমর কিরেয়া িবচার। 
আিজ নব-বরষ- ভােত 

িভ া চািহ মাজনা সবার। 
 

আজ চেল গেল কাল কী হেব না-হেব 
নািহ জােন কহ, 

আিজকার ীিত খ রেব িক না-রেব 
আিজকার হ। 

যত  আেলা আেছ   কাল িনেব যায় পােছ, 
অ কাের ঢেক যায় গহ --- 

আজ এেসা নববষিদেন 
যত  আেছ তাই দেহা। 
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িব ীণ এ িব িম সীমা তার নাই, 
কত দশ আেছ! 

কাথা হেত কয় জনা হথা এক ঠ ই 
কন িমিলয়ােছ? 

কেরা খী, থােকা েখ   ীিতভের হািস েখ 
 যন এক গােছ --- 

তা যিদ না পার িচরিদন, 
একিদন এেসা ত  কােছ। 

 
সময় রােয় গেল কখন আবার 

ক যােব কাথায়, 
অনে র মাঝখােন পর ের আর 

দখা নািহ যায়। 
বেড়া খ বেড়া থা   িচ  না রািখেব কাথা, 

িমলাইেব জলিব  ায় --- 
একিদন ি য় খ যত 

ভােলা কের দেখ লই আয়! 
 

আপন েখর লািগ সংসােরর মােঝ 
িল হাহাকার! 

আ -অিভমােন অ  জীবেনর কােজ 
আিন অিবচার! 

আিজ কির াণপণ   কিরলাম সমপণ 
এ জীবেন যা আেছ আমার। 
তামরা যা িদেব তাই লব, 
তার বিশ চািহব না আর। 

 
লইব আপন কির িনত ৈধযভের 

ঃখভার যত, 
চিলব ক ন পেথ অটল অ ের 

সািধ মহা ত। 
যিদ ভেঙ যায় পণ,   বল এ া  মন 

সিবনেয় কির িশর নত 
িল লব আপনার ’পের 

আপনার অপরাধ যত! 
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যিদ থ হয় াণ, যিদ ঃখ ঘেট --- 
ক’িদেনর কথা! 

একদা িছয়া যােব সংসাের পেট 
 িন লতা। 

জগেত িক িম একা?   চ িদেক যায় দখা 
ভর কত ঃখ থা। 

িম   একজন, 
এ সংসাের অন  জনতা। 

 
যত ণ আছ হথা ি রদীি  থােকা, 

তারার মতন। 
খ যিদ নািহ পাও, শাি  মেন রােখা 

কিরয়া যতন। 
 কির িনরবিধ   ব িচেত না পার যিদ, 

পরাভব কের আ মণ, 
কমেন মিরেত হয় তেব 
শেখা তাই কির াণপণ। 

 
জীবেনর এই পথ, ক বিলেত পাের 

বািক আেছ কত? 
মােঝ কত িব েশাক, কত রধাের 

দেয়র ত? 
নবার কািল হেত   চিলব স ত  পেথ, 

মা কেরা আিজকার মেতা --- 
রাতন বরেষর সােথ 
রাতন অপরাধ যত। 

 
ওই যায়, চেল যায় কালপরপাের 

মার রাতন। 
এই বলা, ওের মন, ব   অ ধাের 

ত  বচন। 
ব   তাের --- ঃখ খ   িদেয়ছ ভিরয়া ক, 

িচরকাল রিহেব রণ, 
যাহা-িক  লেয় গেল সােথ 

তামাের কির  সমপণ। 
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ওই এল এ জীবেন তন ভােত 
তন বরষ --- 

মেন কির ীিতভের ব িধ হােত হােত, 
না পাই সাহস। 

নব অিতিথের ত    িফরাইেত নাই ক  --- 
এেসা এেসা তন িদবস! 
ভিরলাম  অ জেল 
আিজকার ম লকলস। 
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