খাপছাড়া
রবী নাথ ঠাকুর

02/23/19 তািরেখ উইিকসংকলন থেক র ািনকৃত

এই িশ কেমর লখা িলেক মূল বইেয়র ান িতিলিপ
িনঘ :খাপছাড়া-রবী নাথ ঠাকুর.djvu থেক িনেয় আসা
েয়াজন।

আপিন যিদ আপিন ফিরড কের আমােদর সাহায করেত ই ু ক হন, দয়া কের কমন
ভােব ফিরড করেত হয় তা দখুন।
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শাি িনেকতন স, শাি িনেকতন, ( বীরভূ ম ) । ভাতকুমার
মুেখাপাধ ায় কতৃক মুি ত ।
উ সগ
ভূ িমকা
া বুিড়র িদিদশা িড়র
অে েত খুিশ হেব দােমাদর শঠ িক
পাঠশােল হাই তােল
কঁ াচড়াপাড়ােত এক িছল রাজপু ু র
দাড়ী রেক মানত ক’ র
িনধু বেল আড়েচােখ
দু-কােন ফুিটেয় িদেয়
পািখওয়ালা বেল
রসেগা ার লােভ
হােত কােনা কাজ নই
মছু য়াবাজার থেক
টিরিট বাজাের তার
ইিতহাসিবশারদ গেণশ ধুর র
মুচেক হােস অতু ল খুেড়া
ে দিখ নৗেকা আমার
বউ িনেয় লেগ গল বকাবিক
ইিদলপুেরেত বাস নরহির শমা
ঘােস আেছ িভটািমন, গা ভড়া অ
ভয় নই, আিম আজ রা াটা দখিছ
মন উড়ুউড়ু, চাখ ঢু লুঢুলু
কালুর খাবার শখ সবেচেয় িপ েক
রাজা বেসেছন ধ ােন
নাম তার সে াষ
বর এেসেছ বীেরর ছঁােদ
িন াম পরিহেত ক ইহাের সামলায়

জামাই মিহম এল, সােথ এল িকিন
ঘািস কামােরর বািড় সঁাড়া
যখিন এমিন হাক িজেতেনর ম িজ
নব হািতর হঁ ািচ
আধা রােত গলা ছেড়
ি পাড়ায় জ তাহার
বণীর মাটরখানা
নাম তার ডা ার ময়জন
খ ািত আেছ সু রী বেল তার
ঘাষােলর ব ৃ তা
কুঁেজা িতনকিড় ঘাের
মুরিগ পািখর ’পের
সে েবলায় ব ু ঘের
সভাতেল ভঁ ু েয় কাত হেয় েয়
নাম তার ভলুরাম ধুিনচঁ াদ িশর
েটর গাদার িনেচ
িনেজর হােত উপাজেন
আদর ক’ র মেয়র নাম
ক কেন শীত ভাই
খবর পেলম কল
সময় চ’ লই যায়
উ েল ভয় তার
কেনর পেণর আেশ
বেরর বােপর বািড়
আয়না দেখই চমেক বেল
বাদশার মুখখানা
আিপস থেক ঘের এেস
গ ুরাজার পােত
নামজাদা দানুবাবু
ব কািট যুগ পের

আমার পাচকবর গদাধর িম
রা ার সব িঠক
সিদেক সাজাসুিজ
হাস দমনকারী
ি জটার ান িদল
ীর বান চােয় তার
ননীলাল বাবু যােব ল া
ভালানাথ িলেখিছল
একটা খঁাড়া ঘাড়ার ’পের
থােক স কাহালগঁােয়
বেট আিম উ ত
ভূ ত হেয় দখা িদল
পঁেচাটােক মািস তার
কন মার’ িসঁধ-কাটা ধূেত
য-মােসেত আিপেসেত
জমল সেতেরা টাকা
বদনায় সারা মন
ই ু ল-এড়ােনায়
দঁ ােয়েদর িগি িট
আধখানা বল খেয়
পাড়ােত এেসেছ এক
ইয়ািরং িছল তার দু কােনই
লটািরেত পল পীতু হাজার পঁচা র
িচ াহরণ দালােলর বািড় িগেয়
িজরােফর বাবা বেল
যখন জেলর কল
মহারাজা ভেয় থােক পুিলেশর থানােত
বাংলােদেশর মানুষ হেয়
ডাকােতর সাড়া পেয়
গিণেত রেলিটিভিট মােণর ভাবনায়

ত ুরা কঁ ােধ িনেয় শমা বােণ র
িন া-ব াপার কন হেবই অবাধ
িদন চেল না য
জান তু িম, রাি ের নাই
পি ত কুিমরেক ডেক বেল
রবািড়র াম
খড়দেয় যেত যিদ সাজা এস খু না
নীলুবাবু বেল
িবড়ােল মােছেত হল সখ
হরপি ত বেল
িঝেনদার াদনার
খুিদরাম ক’ স টান িদল
াইমাির ই ু েল
জ কােলই ওর িলেখ িদল কুি
টাকা িসিক আধুিলেত
বলা আটটার কেম
বশীরহােটেত বািড়
নাম তার িচনুলাল
হাজািরবােগর ঝােপ হাজারটা হাই
হঠা উঠল রােত
পাবনায় বািড় হেব, গািড় গািড় ট িকিন
বািলশ নই, স ঘুেমােত যায় মাথার িনেচ ট িদেয়
পঁাচিদন ভাত নই, দুধ একরি
মািনক কিহল
ভাতনেমাহন
দেখন
িগি র কােন শানা ঘেট অিত সহেজই
ধী কেহ শূেন েত মেজা র
া -ক ডা ার
মা ার বেল
তা পািড়েয় উঠল পাড়া

গািড়েত মেদর িপেপ িছল তেরা- চাে া
রায়ঠাকুরানী অি কা
জমন েফসর
হাত িদেয় পেত হেব কী তােহ আন
দাতলায় ধু ধা
কেন দখা হেয় গেছ
পাতােল বিলরাজার যত বলীরামরা
মােঝ মােঝ িবধাতার ঘেট এিক ভুল
প িসল টেনিছনু হ ায় সাতিদন
বিলয়ািছনু মামাের
কঁ ােধ মই
িশমূল রাঙা রেঙ
আইিডয়াল িনেয় থােক
খুব তার বালচাল

এই িডিজটাল সং রণ স

েক

এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
িনে তািলকাভু
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