
মাথামমাটা:_ 

আমামের চাররপামে  অমেক মজার মােুষ দেখমে পাওযা যায, যারা রেমজমের রেমযও মজা করমে পামর। 

দেই েকল মােুষমেরউৎের্ গ কমর এই র্ােটট। 

ছাত্র জীবমে েকমলই দয খুব বদু্ধিমাে হয, ো দো েয। দকউ দকউ েুলোমূলক ভামব হযমো একটু 

রপরছময পম়ে। রকন্তু মােরেক চাপ ো রেময যারা মজা কমর পরীক্ষা বযাপারটা উপমভার্ করমে পামর, 

োমের কামছ েব চররত্রগুমলা দকমে েহজ হময যায, দেই কথা দভমব এই র্ামের ছত্র গুরল ররচে। 

 

আরম একজে মাথামমাটা মাথায রকছু দ ামক ো  - 

মাস্টারমোই রক দয প়োে রকছুই বুঝমে পাররো || 

দেরেে রছল বাাংলার ক্লাে  মাস্টারমোই ক্লামে এমলে - 

ক্লামে এমেই মাস্টারমোই প্রশ্ন উত্তর শুরু করমলে || 

বমলা শুরে েরিরবমেে েব্দটা ওই রবেযালয 

বমলা শুরে েরিরবমেে েব্দটা ওই রবেযালয 

আর ঝটপট উমে দেখর বমল রবেযা যুক্ত আলয 

মাস্টারমোই দবজায খুরে বমলে দেখর খুব ভামলা - 

েীল এবার দোমার পালা এর েতূ্র টা দো েুরমই বমলা || 

আরমও ঝপট বমল রেলাম েতূ্র যুক্ত উত্র - 

মাস্টারমোই শুমে অবাক  বমলে " বাহ্ দর বাহ্  পদ্ধিমের পতু্র " || 

উত্তর শুমে দচামট দর্মলে বাাংলার মাস্টারমোই - 

আর েমে েমে শুরু হমলা দয উত্তম মধ্যম দধ্ালাই,  

দধ্ালাই আমার দধ্ালাই, রক দয বরল দবজায দধ্ালাই || 

 

এমরে কমর রেে েপ্তাহ মাে চমল যাই আমার - 

ছয মাে পর েরু হমলা পরীক্ষা দয আবার || 

দেরেে রছল কটেে রবষয োমটট োর দয রবজ্ঞাে - 



যার োমটট শুেমলই হময যাই আরম  েৎক্ষণাৎই  অজ্ঞাে|| 

েবুও দেমজ গুমজ আরম চললাম পরীক্ষা রেমে - 

ক্লামে রর্মযই প়েলাম আরম চরম এক রবপমে || 

ইেরভমজলামটার খুব ক়ো অমোক মাস্টারমোই - 

রক করমবা রক রলখমবা ধু্র এবার আরম পালাই || 

অমোক বাবু বমলে আমায " ছাত্র েুই কে ধূ্ে গ - 

ো াঁর়েময আরছ দপছমেই দোর টুকরল কমর দেখামো ? "|| 

দেখর ও রকন্তু দেরেে রকেুই পারমলাো দেখামে আমায  

রক করমবা রক রলখমবা আর এমকবামর দর্াল্লায দর্াল্লায আরম দর্াল্লায || 

 

দেমষর ঘন্টা দবমজ দর্মলা রকছুই করমে পারলাম ো - 

োো খাো জমা দেব  দেটাও দো আর হয ো || 

" ঘা াঁটট দখময হমযরছ মাটট রকছুই রলখমে পারলাম ো - 

মাস্টারমোই েযা কমর আমায রকন্তু েূেয দেমবে ো " || 

এমরে কমর ঝটপট আরম েুটট লাইে রলখলাম - 

আর েুটট লাইে রলমখ আরম খাো জমা রেময রেলাম || 

 

পরীক্ষা দেমষ বার়েমে আরম রিরর মহা আেমে - 

মামক দেরখ পজূায মগ্ন ধু্প ধু্োর েুর্মি || 

মা আমার দ্ধজমজ্ঞে কমরে  পরীক্ষা দকমে দোমার হমলা - 

প্রশ্ন রছল দযমে দেমে েমব রলমখরছ খুব ভামলা || 

েমব রক বরল মা দিল করমলও পাে পাে করমলও দিল - 

এই কথা শুমে গু়ুেম হমলা আমার মামযর আমেল || 

বাকয বামে মামযর আমার মাথা হমলা র্িমর্াল - 



হটাৎ কমর মা বমল ওমে দবামলা হরর হরর দবাল || 


