
ঈদের একগুচ্ছ ছড়া ও কবিতা 

১. আনতে হতেই চ াঁদ.. 

ইসম ঈল হহ তসন দদন জী 

ঈদদয খুশ ক োথোয় কের ক োথোয় ঈদদয চোাঁদ 

চতুশদিদ  ছশিদয় কমন ক্লোশি অফোদ। 

দশখন োয়োয় কফুয ফোদজ েোয় নো োশখ েোন 

শনঝভু  োদরো দীঘর যোদতয য় নো অফোন। 

জোশরভোশয  দয়দখোনোয় ঈদদয করোর ফন্দী 

 োদরোয দে আদরোয  বু য় নো কতো বোই শি। 

আাঁধোয এফং আদরোয ভোদঝ চরদছ তুভুর মুদ্ধ, 

চোাঁদ-কতোযো  োয ইোযোয় শফনো কদোদলই রুদ্ধ? 

কেোভিোভদুখো আ োদ োদে কভদঘয আনোদেোনো 

োয় নো খুাঁদজ ঈদদয খুশ নতুন চোাঁদদয কোনো। 

নতুন জোভো নতুন টুশ আতয আতয েি 

ফই আদছ তফু কমন স্তব্ধ খুশয ছন্দ! 

ঈদদয খুশ উিদছ কদখ প্রজোশতয ডোনোয় 

ঈদেোদ আজ খুশয কভরো চোাঁদ ছোিো শ  ভোনোয়? 

খুশয শদদন ফোয ভোদঝ চোাঁদটো কনদভ আু  

ফদ  বোদরোফোু   র দুঃখজ্বযো নোশু । 

বোঙদত দফ কজদরয তোরো আনদত দফই চোাঁদ 

চরদত দথ দরদত দফই োোি ভোন ফোাঁধ। 

২. ঈতদর চ াঁদ 

মদনরুল হ স ন 

ভো, ফোফো আয চোচো, পুপু  

এফং খোরো, ভোভোয়, 

িযো য়োয শুরু কথদ ই  

খুাঁজদছ ক ফর আভোয়। 

ভন্ত্রী, কনতো, ুশর, ডো োত,  

কচোয, শবক্ষু , ভুশচ- 



ফোই শভদর আভোয় শুধু  

 যদছ কখোাঁজোখুাঁশজ। 

ধনী, েযীফ কনই ফযফধোন  

খুাঁজদছ আভোয় ফ, 

ক োথো  ী ক উ কদখদরো  

আভোয় ছুটদছ  রযফ। 

চোইদছ নো ক উ আদত  োদছ  

শ ংফো ছুাঁদত েোদয়, 

আভোয় ক ফর খুাঁজদছ শুধু  

য এফং েোাঁদয়। 

যোজধোনীযই ভোনুল মোযো  

শ ংফো ক োদনো চোলী, 

কদখদর আভোয় পুটদফ জোশন  

ফোয ভুদখই োশ। 

কছোট ফি ফোয ভদন  

আভোয় কদখোয োধ, 

কভদঘয শদছ রুশ দয় আশছ 

আশভ ঈদদয চোাঁদ। 

৩. ল ল দিে রই স জ 

জয়নুর আদফদীন আজোদ 

যভজোদনয ঐ কযোজোয কদল 

চোাঁদ-তোয োয উজর কফদ 

আদরো আফোয ঈদ, 

ঈদ কম খু ুয যভ শভতো 

োজদত কম চোই জশযন শপতো 

তোই ধদযদছ শজদ। 

শজদদয কোো  নয়দতো বোদরো 

ভন দয় মোয় অদন   োদরো 

ভো ফদরদছন আজ, 

তোইদতো খু ু শভশি কদ 



কভদন শনর অফদদল 

রোর শপতোযই োজ। 

৪. র ে হ  হ তল ঈদ 

আস দ দেন হ দিজ.. 

যোত কোোদর ঈদ 

তোিো কচোদখয শনাঁদ 

খুশয ছটো ফুদ  শনদয় 

দূয  দয দো শজদ। 

আজদ  ফোদো বোদরো 

তোিো ভদনয  োদরো 

শভশি চোাঁদদয োশ কদদখ 

হৃদয়  দযো আদরো। 

শনজদ  শনদজ েদিো 

শফশ্বটোদ  দিো 

ঈদদয খুশয খুফু কভদখ 

হৃদয়  দযো ফদিো। 

৫. জন্মভূদমর ঈদ 

ি রুক নওয় জ 

ূমি শফরোয় আদরো আভোয়, আাঁধোয কঘোদচ তোদত 

শিগ্ধ-ক োভর চোাঁদদয আদরোয় ভনটো নোদচ যোদত। 

শঝ শভ োদনো কজোনো জ্বরো, শঝশন  শঝশন  শঝাঁশঝাঁ 

ঘুভ এদন কদয়, স্বদে আশভ ঝুভদদয়োদত শবশজ। 

কবোযশট দর োশখয েোদন কদোযশট খদুর দোাঁিোই- 

ফুজ ভোদেয োতছোশনদত োত দ’খোনো ফোিোই। 

ভনটো তখন মোয় োশযদয় ভোনদত নোযোজ ভোনো 

োশখয ভদতো ভদনয তখন মোয় েশজদয় ডোনো। 

ভোে কশযদয় নীরদচ োোি, কভঘ ছুাঁদয়দছ চূদিো 



শে  ভদন য় োোি কতো নয় আশদয োদরয ফুদিো। 

ডো  কোনো মোয় নীর োেদযয, কেউযো দে পুদর 

কনোনতো োশনয েি বোদ োয়োয় দদর দদর। 

এই কতো আভোয কদদয আো! ভোয়োয় ভোয়োয় ভোখো 

ীতর ভোশটয প্রোদেয কছোাঁয়ো ছোয়োয় ছোয়োয় আাঁ ো। 

বোইদফোদনযো শভদরশভদই এই ভোশটদত থোশ - 

যোতশট এদর ঘুশভদয় কচোদখ স্বে ধদয যোশখ। 

োশখশুয, স্বে কদখোয শপ্রয় স্বদদবূশভ- 

ফছয কদল ঈদদয খুশয ফোতিো আদনো তুশভ। 

কই খুশদত ফোই ভোশত োযোই ভদন-ভদন 

প্রজোশতয দরদরুশন পুদরয ফদন ফদন। 

ফোই এশদন এ  দয় মোই, ক উ থোশ  নো দ’শট! 

রক্ষ কেোরো ফোই তখন এ শট কফোাঁটোয় পুশট। 

৬. ঈতদর খুদি 

ন দসর হহল ল 

যোত থম্ থম্ যোদতয কদল  োর মখন দফ 

ভদনয ভোদঝ ঈদদয খুশ জভোট কফাঁদধ যদফ। 

ঈদদয খুশ ঈদদয খুশ ফোাঁ ো চোাঁদদয োশ 

শপযশন  োফোফ োদয় কভোই কদফ যোশ যোশ। 

ঈদদয খুশ  োর শফ োর ঈদদয খুশ যোদত 

নতুন জোভো নতুন  োি যদফো ফোই প্রোদত। 

ঈদদয খুশ ফোশি ফোশি ঈদদয খুশ ভোদে 

ঈদদয খুশ য েদে ঈদদয খুশ োদট। 

ঈদদয খুশ কছদর ফুদিোয ঈদদয খুশ নোনোয 

ঈদদয খুশ েশযফ দুঃখীয দুঃখ  থো জোনোয। 

ঈদদয খুশ উদোয আ ো ঈদদয খুশ দোদনয 

ঈদদয খুশ  দ’োত বদয উচ্ছর মত প্রোদেয। 

উৎস: কিশ োর িন্ঠ ও প্রজন্ম ফ োরোম। 


