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জ োনোকির আলো
তু হভ আভায হও তু হভ মকা,
চানমফ নামওা ওবু হৃদয় ভামছ হৃদয় ময়,
যইমফা মমন তফু।

ওর মথয মমল মতা আয,
ায়না ফাই হদাতৃ লাতত এই ফুমও আভায,
তু হভ আ-চমন্য তৃ লা!
চনতাযই ভামছ তু হভ,
য়মতা আভায নহনচতনতায় তু হভ আভায,
আভায ভামছই য।
ফাস্তমফযই ফাস্তফতায়,
াই ফা না াই মতাভায়ওল্পনামত আভায তু হভ,
আযমতা ওায নয়!
ূমমতয আমরা ঘাইনামতা আয,
ঘাই মচানাহওয আমরাুঔ মম আভায এই মতা যভ,
এই মতা ঘযভ বামরা!

টোিোর জ্বোো
জ্বারা জ্বারা মওফর জ্বারা
চীফন জ্বারা ভযণ জ্বারা,
মওফরই জ্বারা বাই–
টাওায জ্বারা াযাটাক্ষণ
ওযমত হফময়,হদমত মম ভন
টাওা আমক ঘাই।
চীফন জ্বারা ভযণ জ্বারা,
মওফরই জ্বারা বাইটাওা ঙাড়া ফন্ধ ফই,
অন্ধ ওর আমরা,
তাইমতা ফাই টাওা টাময
ফাম এমতা বামরা
টাওা মমর ঔুমর তারা,
টাওা হনময়ই ওর জ্বারা
মওফর জ্বারা বাই।
টাওায জ্বারা াযাটাক্ষণ
ওযমত হফময়,হদমত মম ভন
টাওা আমক ঘাই।
চীফন জ্বারা ভযণ জ্বারা,
মওফরই জ্বারা বাই-

জরৌদ্র েোয়োর জখো
আভায মঘামঔয ওযানবামমত,
মতাভায আা-মায়া
মতাভায ভামছই ূণততা ায়,
আভায ওর ঘায়া।
স্বপ্ন ময় ওঔমনা ফা,
বাা আভায় দূয মবরায়ওঔমনা ফা তয ময়,
ওাদা াা ফ মফরায়।
আভায ভামছই থামওা তু হভ,
আভায ঙায়া ময়হনতয নতু ন ওথা ফর
ভন ফমন ফময়।
মবমফ মতাভায় কান ওহফতা,
কল্প হরমঔ মাইস্বপ্ন মরামওয ওল্প মথমও
মতাভায় মমত ঘাই।
মতাভায় হনময় হফমবায যই মম,
স্বপ্ন ুমঔয মবরায়প্রয আভায মায় ঘমর মায়,
মযৌদ্র ঙায়ায মঔরায়।

আমোর েোেো
আভায ফাফা আভায প্রামনয
এও অনফদ্ধ প্রতীভাাযা চকত ঔুুঁমচ ফাফায,
মরাভ না মম উভা।
দুুঃঔ ভমনয মায় াহযময়,
ফাফায বামরাফাায়আভায ওর ওামচই ফাফা,
মপ্রযণা মম মমাকায়।
আভায ভুমঔয াহ ফাফা,
আভায মদময প্রাণফাফায চনয ওযফ আহভ
আভায চান কুযফান।
ফাফা,তু হভ ফন্ধু আভায
মতাভায ভত মও ফাআভায হৃদয় চুমড় তু হভ,
শুধুই তু হভ ফাফা।

জেোমোর ও োলে
মতাভায  ামত অচামেই,
ফহি ময় মকমঙ আভায হনয়তী,
তাই তু হভ ফ-মমে দদহরত ওয এই আভামও,
হৃদময়য ফটু কু ভাধুমত হদময়।
রুন্ঠন ওয আভায ভস্ত ঘায়া মও……।
আহভ ফহি ঔাঘায াহঔয ভত,
পযার পযার ওময মঘময় মদহঔ,
এও এও ওময ক্ষময় মায়া,
আভায ভস্ত স্বপ্ন……
ওঔমনা-ওঔমনা উা ওমযই,
ঔুমর যাঔ ঔাুঁঘায দ্বায, হযভা ওযমত ঘা,
আভায ফৃমেয হফিু!
আয আহভ ভুক্ত ঔাুঁঘায াহঔয ভত,
দ্বায মঔারা মময়,
ীভােীন আওাময ফুমও ীভানাঔুুঁচমত হকময় মাুঁঘট মঔময় হড়।
আভায ডানাই মতা, মওমট মযমঔঙ তু হভ!!
মতাভায  ামত, মদ মদরুহিত ফায চনযই মফাধ য়
এই আভায চন্…………

অকেরোম
ফযাস্ত মতাভায চীফন মট
ওঔমনা মওান অফময,
এ ভুঔ হও আভায বামডাকয টভায আুঁহঔ মত,
ওঔমনা চর হও কহড়ময় মড়
আহভ নাই মম াম!
মতাভায মথয  থ মত,
আচ মম ফহুদূমযআভায এ থ াহযময়মঙ,
ভন ফমনয ুময।
তানুযাটায বাঙ্গা তাময,
তফু ুয াহধামফা মতাভায় ওঔমনা ফা
আামত ফুও ফাুঁহধ।
এই মম মতাভায় বাফহঙ আহভ,
হদন যাহি অহফযাভআভায় হওমকা মড়না ভমন
ওঔমনা ম অহবযাভ।

ময় িলর এলো
আুঁওা-ফাুঁওা নদীয ফুমও,
ার তু মরমঙ না
যাভ ফযণ-ীতর ঙায়ায
আভায মঙাট্ট কাুঁ।

মভম া মথ করুয কাহড়
আয় দহক্ষণা ায়া
নাময়য ভাহছয কামনয ুময
পু যায় ভমনয ঘায়া।
ধূরা-ভাটিয হস্দগ্ধ মঙায়ায়
ভন হওমম ায় ুঔ
ফুছমফ মচন মওভন ওময
মদঔমর কাুঁময়য ভুঔ।

হৃদময়যই অফযক্ত ওথা,
যাঔার ফমর ফাুঁহমত
মচানাও ফমর আুঁধায যামত,
মওফর বারফাহমত।
চীফনটামও ামতয মঙাুঁয়ায়
ঙু মত মহদ ঘা
এওটু তু হভ ভয় ওময।
এমা আভায কাুঁ।

জ কনয়েী
হনয়তী তু হভ হনষ্ঠুয হওমকা
শুধুই আভায মফরায়
ওর স্বপ্ন হদমতঙ ফাহ
চীফন নাভও মঔরায়!
মঔহন বাহফ এইমতা চয়,
ূণত আভায হফ
ায ওময ফর তু হভ,
ম ওমল্পয ওহফ!
মায হওঙু নাই তাময মওন,
মপরঙ রীরা মঔরায়
হনয়তী তু হভ হনষ্ঠুয হওমকা
মওফরই আভায মফরায়!
হনয়তী আভায মান হভনতী,
মত ায ফযথা দা
এভন ওময ওাুঁহদময় মহদ,
মওান ুঔ তু হভ া।
হনষ্ঠুয তু হভ হনয়তী মকা
এই শুধু মচমনহঙ
মঘামঔয মওামণ চর রুহওময়,
তাই মতাভায় মভমনহঙ।

এিোিী রোে
ঔুফ ভমন ড়মঙ,
বীলণ ভমন ড়মঙ মতাভামও।
হনচতন-হনছু ভ খুভে এই ৃহথফীয ফুমও
আভায মঙাট্ট এওটা ৃহথফীমত,
হনুঃঙ্ হফহদ্র যচনী অহতফাহত ওযহঙ,
মতাভায স্মৃহতয এযারফামভয এহ -হ মনমড়।
আচ আওাটা, ওায প্রহতক্ষায আগুমন
জ্বরমত-জ্বরমত ঙাই যমঙ্গ যহিত ময়মঙ।
মমভন ওময, আহভ উদযভ নীর মথমও
ক্ষহনমওয হফযময আগুমন ঙাই ময়হঙ,
য়ত এওটু দভওা এমরই,
াহযময় মাফ দূময-ফহুদূময, তমরাও মঙমড়
ীভাীন মওান এও উর্ধ্তমরামও।
ঔুফ ভমন ড়মঙ,
বীলণ ভমন ড়মঙ মতাভামও
ভামছ ভামছ মবম আমঙ, কবীয খুমভ আচ্ছন্ন,
মওান এও, ক্লাে চননীয াম, মহরত হশুয ওান্না,
য়ত ওাুঁদমত ওাুঁদমত, এও ভয় ম অতন ওযমফ,
তায মওাভর মদ, হরা মদফীয কীন মওামর।
শুধু অফান মনই আভায, বাফমত বাররামক।
ঔুফ বাররামক শুধু মতাভামও
এওাওী এই হনচতন যামত,
ঔুফ ভমন ড়মঙ,
বীলণ ভমন ড়মঙ মতাভামও।
মল যামতয তাযা মমভন, প্রবাতমও স্মযণ ওময
অহতফাহত ওময ুমযা যাত,
মতভহন আহভ মতাভায় ভমন ওময,
ওাটময় মদফ আভায ভস্ত মমৌফন.......

জডিনো েু কম
খমযয ওাট যইমফা এুঁমট
আয মাফনা ফাহময
ফুমওয ফযথা ফুমওই মঘম
আুঁধায ভামছই ঘাহময।
আমরা মমন ঘক্ষু ণ্ডর,
তাই ঘাহনা আমরা
অন্ধযামতয ভানুল আহভ,
অন্ধওাযই বার।
স্বপ্নগুমরা ওফয হদর।
ওারবফাঔীয ায়া
ঙাইময়য ভত তাই উড়ারাভ,
ভমনয ওর ঘায়া।
হনমচয ওামঙই মময মায়া
এভন ভানুল আহভ
খমযয ওাট তাই এুঁমটহঙ,
আয মডওনা তু হভ।

য়ে আর...
য়ত আয মফ না যাঔা,
মতাভায  মঘামঔ আভায মঘাঔ
াহযময় মামচ্ছ স্বপ্ন, ফুমরট, টিয়ায কযা,
আয াধাযণ াফহরমওয মঙাট-ফড় হিমর,
য়ত আয মফ না মদঔা,
হনমচয ভত ওময মতাভামও।
দৃহি প্রদ্বী মমন, হনমব মামচ্ছ প্রহতক্ষায তীব্র
ালণ আয মালমণয ফাড়াফাহড়মত।
য়ত আযা মফ না ায়া,
আভায চীফমন মতাভামও
মততু রীয়া মথমও মটওনাপ মতে,
মতাভায ন্ধামন আচ আহভ াযীহযও নয়
ভানহলও ক্লাে, ফড্ড ক্লাহেমত বু কহঙ।
তু হভ  হও মদয ভত,
ঐ-মম ঙারাভ, চব্বায, যহপমওয ভত,
াহযময়ঙ অওামর ফাস্তফ ৃষ্ঠ মথমও।
মফাভা, গুহর আয ফারুমদয অনীয় কমন্ধ
আয ওত, আভায ভত মওউ,
মতাভায ভত ওাউমও না মময়ই াযামফ.....
য়ত আয ঘাইফ না,
এ প্রমেয উেয
াযামত-াযামত, াযামনাই মমন,
চীফমনয ভামন ময় মকমঙ।
আভায ওামঙ আভামদয ওামঙ
ালণ আয মালমনয হনীড়ন হনমতাতমন
মফাভা, গুহর, কযাময অয কচতমন
য়ত আয মফ না যাঔা,
মতাভায  মঘামঔ আভায মঘাঔ.........

েু কম আর আকম
এওই থ এওই ভত,
হঙর দু’চনায
এওই ওথা, এওই ফযথা
ফুমও দু’চনায।
দুটি হৃদময়য এওই ুময,
হঙর এওই কান
মদ-দুটি হবন্ন মর,
এওই হঙর প্রাণ।
মওাথা আচ এরাভ আহভ,
মওাথা তু হভ ায়
চাহন না ম থ আচ,
াযামরা মওাথায়।
মহদমনয ম কান
মওন বু মর মকমর
ভাছ মথ এমন মওন,
এওা ওময হদমর।
মই আহভ মতাভায ময়,
আমচা আহঙ ায়
তু হভ আঙ তফু মওন,
তু হভ মনই ায়।

জমোটো ল
মভাটা মর মঔন-তঔন,
ঙু মটাঙু টি ওযমত মনই
ইমচ্ছ ময মটটা বময
মওান ঔাফায মঔমত মনই।
মভাটা মর বু মর মওান
মঙাট দ্বাময িু ওমত মনই
ত াহয মচায়ায এমর,
মফী মচামড় ামত মনই।
মভাটা মর প্রময়াচমন,
কযভ মওাথা থাওমত মনই
দায়াত মমর দূমযয ভ্রভন।
ভন ঘাইমর ওযমত মনই।
মভাটা মর মফুঁমঘ ভযণ
ফাধা হনমলধ ফঔামনই
মভাটা মর ভযমর মদাল,
মভাটা মর ভযমত মনই।

জেোমোর োকি
াময হতন াত ভাটিয তমর,
য়মকা মহদ থাওমত
মতাভায রাহক তামকা আহভ,
হযমফা ামত-ামত।
ূমতটাময াহযময় মহদ,
াইমকা হঘয আুঁধায
মতাভায রাহক মই আুঁধাময
স্বমকতয আমরা আভায।
াকয মুঁমঘ আনফ আহভ,
মহদ মকা তু হভ ঘা
মতাভায রাহক ফ অম্ভফ।
ম্ভফ মচমন না।
দুুঃমঔয ভারা যমত মহদ,
য়মকা আভায করায়
মতাভায রাহক াযফ হফ,
চীফন নাভও মভরায়।
াময হতন াত ভাটিয তমর,
য়মকা মহদ থাওমত |
মতাভায রাহক াযফ হফ,
াযফ ামত ামত।

েধু
মমার ফে মহযময় এঔন,
রাভ খমযয ফধু
ালণ-ফাযণ ওড়া ওানুন,
ফাধা হনমলধ শুধু।

এওটু মহদ াহ এঔন,
আনি-উল্লাম
ফড় মঘামঔ ওয় শ্বাশুড়ী,
এত হও ামত আমঙ?
তাই ফম থাহও ঘু টি ওময
ফায় মম-মমঔামন
ম াট ফাুঁহওময় ওয় ননদী
মদভাকী এও চাামন!
াড়াড়ী মদঔমত এমর
মহদ ফা ওথা ওই
আহভ নাহও মফায়া মভময়,
রাচ-যভ মনই!
মায় না ফরা মায় না য়া,
মঘামঔ নামভ াহন
মদফড় এম মঔাটা ভাময,
হওমকা মাাহকনী।
চীফন মরা অতৃ ি য়,
পারাভ এহও জ্বামর
আভায ভত য় হও ফায,
খমযয ফধু মর!

বেঠো ধর
মদময ঔফয কযভ এঔন,
ঙু টমঙ গুহর, কযা, মফাভা
হদমন যামত, চায়কায়-চায়কায়,
মচ্ছ মওফর াঙ্গাভা ।

উম মকমঙ াহে মমন,
এমদ মথমও ায়ময ায়
যক্ত হনময়মঙ আমক অমনও,
এঔন এমদ যক্ত ঘায়।
শুধু য নয়ময বাই,
ভযমঙ মদঔ াচায গ্রাভ
ফ ঔামনমতই ঘরমঙ মওফর,
চীফন-ভযণ-ংগ্রাভ।
আুঁটমও আমঙ রক্ষ ভানুল,
এঔামন মওউ ঔামন
হও মফ এই মদময কহত,
ওঔন-ওমফ-মও চামন।
দুুঃমঔ দু'মঘাঔ ওাুঁমদ আভায,
এই মরাময মরা মল
হি রক্ষ প্রামণয কড়া,
আভায হপ্রয় ফাংরামদম।
হও মফ এই মানায মদময,
হও মফ মও চামন
মকা দয়ার বফ া ধয,
ডু ফমঙ এমদ ফামন!!।

কেক্ষে হৃদয়
ুঔী মবমফ মভহর মঔন
নীর আওাময ডানা
ওামরা মভমখয াাড় মখম,
দুুঃঔ মদয় মম ানা।
ঘরায মথ কুড়ায় ফাই,
দুুঃঔ ুমঔয পু র
আভায মফরায় দুুঃঔ হফ,
ুঔ বাফমরই বু র!
হনমচয ামথ মুদ্ধ মমন,
হদন-যািী অহফযাভ
মঘামঔয মওামণ চর রুহওময়,
ভুমঔ াহ ুমঔয নাভ!
ফাহযওতায ঘাওহঘমওয
য়ত ুঔী ভমন য়
চীফন আভায ভামওর পর,
এঙাড়া আয হওঙু নয়।
ফযথায াকয ঙ্গী আভায,
হফক্ষত এই হৃদয়
মরাও মদঔামনা ভুমঔয াহ
তফু হদমত য়!

আমোর প্রকেক্ষণ
অন্ধ এ মঘাঔ ায় মম আমরা,
মঔন তু হভ আ
মফাফা এ ভুঔ ওয় মম ওথা,
মঔন বারফাা।
হনষ্প্রাণ এই চীফন আভায,
ায় হপময প্রাণ তঔহন
এওটু তু হভ হনুঃশ্বাময মঙাুঁয়া,
দামকা শুধু মঔহন!
হও মম মাদু মতাভায ভামছ,
াই না ঔুুঁমচ হদা
মত মদহঔ তত মদঔায,
ফাময ভমন তৃ লা!
এওটু মঔন ককা আড়ার, .
মওুঁ মদ ফমর এভন
ভৃতুযয ভত মন্ত্রণায য়,
আভায প্রহতক্ষণ!
.
আয ওতওার ময ফর,
মতাভায মদঔা মদমফ।
আভায প্রহতক্ষণ মম ওামট
মতাভায় মবমফ মবমফ।

জনেংটো জেল
এটা টা কুুঁ হড়ময় মফড়ায়,
াযাটা হদন বয
আন ফরমত নাই হওঙু তায,
মনইমতা ফাহড়-খয।
মথই র চন্ তায
থই হনতয ঙ্গী
ফস্তা ওাুঁমধ খুমড় মফড়ায়,
িাওা-মমায-টু ঙ্গী।
মনংটা মঙমরয ভুঔটা মদমঔ,
মওউফা ভায়া ওময
মওউফা আফায ওানটা ধময,
থাপ্পায মদয় মচাময।
নাভ থাওমত ফাই মও
মটাওাই ফমর ডামও
ভানুল ময় চন্ হনময়
শুয ভত থামও।

যকদ েু কম
আভায ফুমও তীয হফধাময়,
মহদ ায তু হভ ামত
হও এভন ক্ষহত তামত বার,
াহয মহদ আহভ ফামত।
স্বপ্ন মওান মহদ মকা আভায,
বাঙ্গ তু হভ অনাদময
াহ ভুমঔ তা মভমন রফ মম,
মহদ থাও ুমঔ খময।
আভায মঘামঔয দু'মপাটা চমর
মহদ মকা জ্বারা চুড়ায়
ক্ষহত নাই তামত মওুঁ মদই মহদ
চীফন মফরা পু ড়ায়।
হনতয মতাভায় াযাই মমন,
হনতয মতাভায় ায়া
হও এভন ক্ষহত হভটাময় হনমচময,
ুযাই মতাভায ঘায়া।
আভায ফুমও তীয হফধাময়
মহদ ায তু হভ ামত
তফু আহভ মতাভামযই ঘাই,
মতাভামযই বারফামত।

কিি আকম
এভন মথয হথও আহভ,
ভাহির মায নাই
শুধু চাহন াুঁটমত মফ,
াুঁটহঙ আহভ তাই।
হমভি-ফারু-ইট াথময,
নয়মতা এ থ কড়া
ওাুঁটা চড়ামনা ওাুঁমঘয কুুঁ মঘায়
এ থটায ফুও বযা।
যমক্ত আহভ যহিত ই,
হনতয নতু ন ওময
মথয ফুমওই াই মকা চীফন,
হনতয হনতয ভময।
আুঁধায যামতয অন্ধ ক্ষমন
মওফর মুঁ মট মায়া
এভন মথয হথও আহভ,
মায় না হঙন ঘায়া।

েোেোক
হৃদময়য ফ ঘাইমত কবীয মম হফিু,
ম হফিু হদময়, মতাভামও বারফাহ।
মম মওান প্রাণী, তায মদম প্রফাভান হনুঃশ্বামও
এও ভুূমতত য চনয হফমচ্ছদ ওযমত ঘায় না,
অমটাাময ভত, চহড়ময় যামঔ-অথতাৎ বারফাম,
আহভ, আভায মদম প্রফাভান।
হনুঃশ্বাময ভত মতাভামও বারফাহ।
মতাভায মঘামঔ প্রথভ মঘাঔ ড়মতই,
আভায হৃদময়য ধু-ধু ভরুবূ ভীমত
বারফাা নাভও গ্রহিটি অঙ্কুহযত ময়মঙ।
এঔন হদন-যাত মওফর,
মতাভায বাফনায় হফমবায থাহও।
মমভন ওময, ভাটি আওাময চনয
ফযাকুর হঘমে হফমবায থামও,
আভায এমরামভমরা চীফনটা,
ম্পূণত গুহঙময় হদময়মঙ,
ফ ূনযতাগুমরা আচ ূণততায়
রূােহযত ওমযমঙ-মতাভায বারফাা,
তাই মতাভামও বারফাহ
চীফমনয হফহনভময় মতাভায প্রহত
আভায এ বারফাা,
আভায াচমনা হযাটি চীফন,
ওঔমনা ছড় ময় মওমড় হন না!
তু হভ আভায উফতয হৃদয়টি,
মফদনায ফারুঘয ওমযা না!
মবমঙ্গ হদ না আভায হফশ্বা।
তু হভ আভামও ওরুণা ওমযা,
হওন্তু অফমরা ওয না,
তাই হভমথয ওময মর ফরর,
ওরুণা ওময মর ফমরা,
আভায ভযমণয আমক মর শুধু এওফায ফমরা,
মতাভামও বারফাহ..........

চোই
আহভ এভন এওটা ওহফতা হরঔমত ঘাই,
মম ওহফতায়, শুধু আহভ আয তু হভ নয়
হফমশ্বয মা হওঙু আমঙ, ফই থাওমফ,
মম ওহফতা, মদ  দমও তু মর ধযমফ
মম ওহফতা, চীফনমও উস্থান ওযমফ চীমফনয াভমন.......
এভন এওটা কান মকমত ঘাই,
মম কান, ভৃত মদমও চাহকময় তু রমফ
মম কান, ওণ্ঠ হদময় নয়,
আত্মা হদময় কায়া মফ,
মম কান চীফনমও ওযমফ ঙিভয়,
ঘায়া-ায়ামও ওযমফ কহতভয়......
আহভ এভন এওটা মপ্রভ ঘাই,
মম মপ্রমভয ফহুঃপ্রওা,
রতা-াতায় নয়, ওাকমচ ফা মদয়ামর নয়,
মম মপ্রমভয ফহুঃপ্রওা মফ না,
তামও আত্মা হদময়
উরহি ওযমত মফ,
মম মপ্রমভ মওান স্বাথত থাওমফ না,
মম মপ্রভ নদী ফা াকমযয ভত কবীয নয়
এওটা হৃদময়য ভত কবীয মফ.....
আহভ এভন এওটা হক্ত ঘাই,
মম হক্ত হদময়,
মওান স্বপ্ন শুধু উরহি নয়,
ফাস্তমফ ফাস্তফাহয়ত মফ,
মম হক্ত হদময় চীফনমও অনুবফ নয়,
চীফনমও ঙুুঁ ময় মদঔা মামফ,
আহভ এভন এও হক্ত ঘাই,
মম হক্ত হদময়, আহভ আভামও হঘনমত াযফ........

োিলরর োে ধলর
আওা তু হভ, মতাভায ওি মভখমও দা,
আয, মভখ, তা ম মদয় উদায ফযলায ওামঙ.......
আভায মতা মওউ মনই, আহভ ওামও মদফ,
আভায অেয হনহত ওি গুমরা
আহভ মওাথায় চভা মদফ,
আভায এ হফফণত চীফমনয নীর-নীর মন্ত্রণা...।
নদী ক্লাহেগুমরা দূয ওযমত,
ঙু মট ঘমর াকমযয মভানায়
আহভ মওাথায় াফ, আভায মই াকয!
মায ামথ এওাে াহন্নমধয,
ওমল মনফ মমাক অংওটি!
যাত হদমনয ফুমও ভুঔ গুুঁমচ
অমক্ষভান থামও, তায ওময
তামও াফায প্রহতক্ষায়........
আহভ, মতা শুরু মথমও এ মতে
শুধু থই মঘময় যইরাভ!
ওই, আভায ওময াইহন মতা
আভায ওাউমও!
আহভ মভখ ঘাই,
আভায ওি ফযলা ময় ছড়ামত
আহভ হদমনয ফুমও ভুঔ গুুঁচমত ঘাই,
এওটি পর যামতয চনয
আহভ াকয মদঔমত ঘাই,
াকমযয াত ধময........

আকম নো িোিল
আহভ না থাওমর, হও মফ ফর,
হও মফ হওঙু ওায
পু টমফ পু র কাইমফ াহঔ,
ফাচমফ ফীণায তায।
াচমফ নতু ন চীফন-ফায,
ভাতমফ নতু ন মঔরামত
বু রমফ তু হভ আভায় চাহন,
মতাভায ুমঔয মভরামত।
আভায চনয যইমফ নামতা,
চীফন খহড় মথমভ
ূণত মফ ূনয মম ফ
আফায ওায মপ্রমভ!
ওামরয ভামছ আচ য় হফহরন,
আহভ  মাফ াহযময়
আহভ না থাওমর বু রমফ আভায়,
নতু মন াত ফাহড়ময়।
হফযহত আভায াধমফ না ফাুঁধ
ওায ুচন ভারী
মতাভায মপ্রমভয পু র ওানমন,
আমফ নতু ন অরী!
আহভ না থাওমর হও মফ ফর,
থাওমফ ঠিওই হফ
বু রমফ ফাই এই আভামও
অস্ত মঔন যফী!
এভন মতা নয়, আহভ না থাওমর,
ভয় মথমভ মামফ
ঘরহঙর মা ঘরমফই তা,
ওায হও আম-মামফ!
পু টমফ পু র কাইমফ াহঔ,

ফাচমফ ফীণায তায
আহভ না থাওমর, হও মফ ফর,
হও মফ হওঙু ওায!!!

মোউন মকন
আভায মঘামঔয দুই তাযামত,
তু হভ এওটি এরা
হৃদয় চুমড় এওটি ওথাই,
ফাহ মতাভায় বার।
মতাভায় মবমফই ওামট প্রয
তীব্র ফযথায জ্বারায়।
মঘামঔয চরমও পু র ফাহনময়,
মকুঁমথ মযমঔহঙ ভারায়।
তু হভ ঙাড়া ূনয রামক,
ওর মরামওয ভামছ
এওটি আায় ফুও মফুঁমধহঙ,
মতাভায় াফ ওামঙ।
ভাউন-ভাউন রক্ষ্মী ভাউন
তু হভই মদ-ভন
মতাভায বার থাওাই আভায,
ঘায়া ফতক্ষণ।

মুগ্ধ জচোলখ
ভুগ্ধ মঘামঔ অফাও ময়,
মদমঔহঙ মতাভায় আচ
আাদভস্তও ময়মঙ মমন,
নতু মনয ওারুওাচ।
স্বকত মত স্বকীয়রূ,
এমনঙ ভাটিয ধযামত
হউময উঠি মময় মকা মতাভায়,
আভায আধায ফযামত!
াচায তাযায হছরহভর মমন,
মতাভায মঘামঔয ঘানী
াহ মতাভায আুঁধায যাতমও
আুঁধায ওময যামঔহন!
হনস্পা ঐ ভুমঔয ওামঙ,
ঘাুঁদ মভমনমঙ ায
উভা মতাভায, শুধুই তু হভ,
মনই হওঙু উভায!
মত মদহঔ ততই মদঔায,
তৃ ষ্ণা শুধু য়
ুিয তু হভ, হঘয ুিয,
ভুগ্ধ এ মঘাঔ ওয়।

মোলিো
মচাঙনা বযা যািী তু হভ,
তু হভই আমরায হদাযী
প্রয আভায ঘায়না মমমত,
ভামকা মতাভায় ঙাহড়।
মতাভায় হনময় হরহঔ ভামকা,
কল্প-কান-ঙড়া
আভায কাময়য যমক্ত-ভাংম,
মতাভায মস্দ বযা।
মতাভায ঘু হড়য ছংওাময ভা,
মঔাদায আযচ াম
মস্দ বযা ভুঔটি মতাভায,
দূয-ককমন বাম।
তু হভ মতাভায তু রনা ভা
মতাভায ভত মওা
ঘযণ তমর মযঔ মতাভায,
াই হদ ভামকা।

কেলল অলিে েু কম
ছমড়য ময মমভন ওময,
ায় প্রাহেয ুঔ
াই আহভ তা মতভন ওময,
মদমঔ মতাভায ভুঔ ।

তু রয মতাভায হও আয মদফ,
মনইমওা মদয়ায ভতন
মতাভায ভামছ াযাময় হনমচময,
হপযাময় মময়হঙ চীফন।
ঘরায মথয দুুঃঔ ফযথা।
নীযমফ ওমযঙ ান
মানামর আভায় ফড় অমফরায়,
স্বপ্ন চময়য কান।।
দাতা তু হভ দাতায ভত
অিহর বময ায়
হদচ্ছ তু হভ, হনহচ্ছ আহভ,
প্রওৃ হতয স্ব-ইচ্ছায়!
হনতয নতু ন রূম মতাভায়,
হনহচ্ছ মমন হঘমন
মতাভায ওময ফায মত,
হনচ্ছ আভায় হওমন।
ভাওয মমভন প্রান ওময দান,
ভযণ মভমন হনময়
এভহন ওময ফাুঁঘামর আভায়,
মতাভাময আভায় হদময়।
হছনুও মমভন ভুক্তা যামঔ,
তু হভ যাঔ ফযথা
ঘানী মতাভায নীযফ মঘামঔয
ফরমঙ মফাফা ওথা।

মন জমলনলে
হও মম ভায়াভয় ভমন্ত্র তু হভ,
বযামর হৃদয় ঔাহন
স্বকত এমন হদমর মকা ামত,
ফানামর মম যাচযাণী।
বহযময় হদমর আওা আভায,
াচায তাযায় তাযায়
বু হরময় হদমর হফয-ফযথা,
মওাভর মওাভর মঙাুঁয়ায়!
াহযময়হঙ হও ফা ওঔন,
ঔুুঁঘামর তায হফ
অন্ধ আভায ৃহথফীমত
জ্বারামর ুঔ-যহফ।
ফায ভমন াই ওমযঙ,
ময়ঙ নায়ও যাচ
উভা মতাভায শুধুই তু হভ,
ভন মভমনমঙ আচ।

অকনকিে যোত্রো
ঘরহঙ আহভ ঘরহঙ শুধু,
চাহন না ওই ঘরহঙ
হৃদয় ভামছ ুপ্ত ওথা,
মা হঙর ফ ফরহঙ।
হবড়মফ হওনা কূরায় তযী,
হবড়মফ;হওনা ায়
তফু আহভ না বাারাভ,
এ চীফন মভানায়।
বাফহঙ মা য়ত হফ,
হদমনয খমযয স্বপ্ন
ঘায়া আভায এভন ঘায়া,
শুধুই ঘায়ায চনয।
অহনশ্চয়তায মখায আুঁধাময,
ংওা শুধু এই
খুভ বাগমরই এভন মতা নয়,
মদঔমফা তু হভ মনই!
হবড়মফ না কূরায় তযী
হবড়মফ হওনা ায়।
তফু আহভ না বাারাভ,
মতাভায মভানায়!

েদল জিলে
ফদমর মকমঙ ফ হওঙু ায়,
মনই আমকয ভতন
ফ াহযময় মায় না ায়া
ভমনয ভত ভন!
এওই হঙর মই ৃহথফী,
আচ এওই আমঙ
তফু মওন এত পাযাও
“এই”-“মই” এয ভামছ!
ভানুল গুমরা ভানুল আমঙ,
শুধু ভনুলত্ব নাই
মওাথায় াফ ওত দূময,
মমভন ভানুল ঘাই!
আমকয ভত মনইমতা হওঙু ,
ফদমর মকমঙ হফ
মঘনা-মঘনা ভুঔগুমরা ফ।
আচ মম শুধু ঙহফ।

েডো
যাচধানীমত থাহও মভাযা,
য়ত তাই যাচা
ালণ ওামমত চনাফ ভা,
আভযা তাহয প্রচা।
উ মত ফমত াযাটাক্ষণ,
ঔাহচ্ছ ভায ওাভয
ভামন না ম লধ-ওময়র,
মর-ভাযী ঘাদয।
চনাফ ভায উৎামতয হওায,
উচ্চ-হনম্ন-ভধয
হফনা মনাটিম হদমচ্ছ ওাভয,
াযাটা মদ শুদ্ধ!

োির আর েু
মতাভায মঘামঔ মঘাঔ ড়মতই
মদমঔহঙ এওটি াকয
মতাভায ওামঙ ম হনমচমও
মময়হঙ ফুচ য।
তু হভ ুিয দযচাত
হনস্পা এও ভুঔ
মতাভায ভামছই হনহত আভায
আট মফমমস্তয ুঔ।
অহনি ভুগ্ধতায়।
আচ মম তনু-ভন
এভন ওমযই মথমওা আভায
ম-হদন এ চীফন।
াকয আয ফুচ ময়
আভায তু হভ এই মতা
মল মথমও শুরু, গুরু মথমও মল,
তু হভ ঙাড়া মওউ মনই মতা।

দুঃলখ খুুঁক
ওাুঁটা চড়ামনা পু রমকা তু হভ,
মচমনই মকুঁমথহঙ ভারা
বার রামক যক্ত ছড়ামত,
রুওাময় ভমনয জ্বারা।
ওাুঁঘ হফঙামনা মথয মমল
মতাভায ওামঙ মায়া
তফু ;মচন, তু হভই ;আভায
মল  প্রথভ ঘায়া।
হফিু মওান নাই হনশ্চয়তা,
মতাভায মায়া আায়
মতাভায তীমযই তফু আহভ,
আভাময হদরাভ বাায়।
ওি গুমরা ওি ময়,
থাও না মমঔামন থাওায
আহভ মতাভায ই ফা না ই
তু হভ মতা শুধু আভায।
দুুঃঔ ঘাড়া মওফা ওঔন
চয় ওমযমঙ ুঔ
মতাভায ভামছই ুঔ ঔুুঁহচ তাই,
হনতয মবমঙ্গ ফুও।

অেৃ প্তেো
মানায ারংও মাামক আভায
তায ফুমও মদয় াই
ুঔ আয ুঔ মঘৌহদমও তফু
ুঔ ঔুুঁমচ না াই।
অন্ন আভায আম ভুমঔ
মানায ঘাভঘ থারায়
াত-া-ধময ওহয হভনহত,
ুঔ মম তফু ারায়।
আনচমন যময়মঙ বযা,
মঘৌহদমওমত বাই।
ফাই আমঙ তফু মওন,
মও, মমন হও নাই।
ঘর-তাযায কয়না কাময়
হনতয নতু ন াহচ
তফু ফযথায় ভূঙতা মওন,
মামচ্ছ হৃদয় আহচ।
ফ মময়হঙ মা হদময়ঙ।
াইহন মতাভায় শুধু
যাচয চুমড় ফ হদময়ঙ
দাহন মতাভায় ওবু ।

এইমতা আভায অতৃ হপ্তয
অতৃ প্ততা ায়
তু হভ ঙাড়া হফযাণ আভায,
স্বকতযাচয তায়।

অশুে েল!
অশুব এও ঙায়া আহভ,
ফুহছহন মতা আমক
এই আভাহয যম মম,
আমরা আুঁধায রামক!
ফন্ধ য় ওর ঘরা,
ফাতা-াকয-নদী
ূণত ওর ূনয মম য়
আহভটা ই মহদ!
হনয়হতয এই হনভভততায়,
জ্বরহঙ বীলণ জ্বারায়
পু র গুমরা ফ মায় ছমড় মায়
য় না কাুঁথা ভারায়!
ভযণ মমন আভায় মদমঔ,
হপযাময় মযমঔমঙ ভুঔ
অশুব ফমর য়হন মদঔা,
আমদৌ স্বামধয ুঔ।

অপ্রিোলয-প্রিোল
বওমযয ঘায়া মতাভায়,
মমৌফমন তু হভ
মঘময়ই মকরাভ য়হন ফরা
মতাভাহয মম আহভ।
মরামতয ভতই ফময়মঙ ভয়,
যয়হন ওবু মথমভ
ফ ফমরহঙ য়হন ফরা,
ভমযহঙ মতাভায মপ্রমভ।
ছমড়য ময নীযফ ময়
মঔন মবমফহঙ ফহর
হউময মদহঔ দু’চন মত,
ভয় হকময়মঙ ঘহর।

েডো
টু ুয-টাুয-টু ুয-টাুয,
আলাহড়য়া ফৃহি
ব-ব-বয-বয,
রামক বামরা হভহি।
ঘু ঘা ফম থাও,
ফাইময মায়া ফন্ধ
হযভহছভ হযহভহছভ
মান ফম ঙি।
ফুমড়াফুহড় ঙু ড়াঙু হড়,
ফাতায়মন ফম যয়
ফৃহি হযভহছভ।
অনায়াম কান কায়।

োঠি
নয়ন-স্বন ফন্ধু আভায,
ওারাভ াঠি
মম-মওমর মমত ভয়
ড়াশুনা ভাটি।
হণ্ডত ভাই ওানটা ধময,
চব্বয ভরা হদময়মঙ
ভময়য ভূরয অমনও মফহ,
ফাময ফাময ফমরমঙ।
তাই হনয়হভত মরহঔ-হড়,
মদময চনয ওহয ওাচ
বদ্র াঠি এঔন
আয নই মকা যংফাচ।

োরোলয় খুুঁক
দূময তু হভ ফহুদূময
তফু মওন ায়
মতাভায স্মৃহত ফাময ফাময,
আভায় মডমও মায়।
ঙায়া ময় াযাটাক্ষণ,
মওন মদারা দা
আভায মত আভায় হনময়,
মওাথায় ঘমর মা?
মপমর আা মফ ওথা,
হও রাব মকময় ুময
আভায এ থ মতাভায মত,
আচ মম ফহু দূময।
ঘরহত মত ফামযও ভয়
ওয আভায় ধা
হঙন হপময ঘভমও মদহঔ।
নাই মম মওউ মওাথা!
চীফন মট মতাভায় হনময়,
আুঁওমত ঙহফ াহয নাই
ফযথায় বযা ধূয যামত,
াযাময় মতাভায় ঔুুঁহচ তাই.......
ভিা আভায ওাুঁমদ মওন,
ফুহছ না মতা ায়
ওর ায়ায ভামছ পাওা
াযা দুহনয়ায়।
াচায াচায ভুমঔয হবমড়,
ঔুুঁহচমঙ মওান ুঔ
ুমঔয খময ফায তফু,
ফযথায় বযা ফুও।

হফহঘিতায ওারী হদময়,
চীফন র ূঘনা
ভন বফমনয তানুযামত,
মওফর ফযথায ভূঙতনা।
মওাথায় আভায হও মমন নাই,
মওন মমন বাহফ
এত ায়ায ময মওন,

ূনয আভায হফ!

েু কম যোলে েল
তু হভ মামফ ফমর,
ফন্ধ র, াহঔয আওাম উড়া
তু হভ মামফ ফমর,
হফফণত তাই, যঙ্গীন ওৃ ষ্ণঘূ ড়া।
ঙু টমঙ না আচ মওান নদী,
াকমযয মভানায়
পু র গুমরা ফ ফাময ফাময ায়
ফযথায় ভৃধতা মায় ।

তু হভ মামফ ফমর,
মঙমড় হদর ওহফ, ঙমিয ামথ মঔরা
তু হভ মামফ ফমর,
ফন্ধ র ভমনয হভরন মভরা।
ফ চুমড় তু হভ, তু হভ চুমড় ফ,
এই মতা ঘযভ হতয
তু হভ ঙাড়া আহভ হঘহন না হনমচময,
ফুহছ না এও যহে।
তু হভ মামফ ফমর,
মফুঁমঘ থাওা আচ, ভযমনয ফহুঃপ্রওা।
তু হভ মামফ ফমর,
ঘরায ভামছ ফন্ধ ফুমওয প্রশ্বা।

চডুই োকখ
ঘড় ই াহঔ হওহঘয-হভহঘয
ওয ডাওাডাহও
ইমচ্ছ ওময ঔাুঁঘামত নয়
ভমন মতাভায় যাহঔ।
আভায ামথ যাক ওমযা না,
ড়মত মাহদ মাই
ড়ায ভয় ড়মত মফ,
ফমরমঙ দাদু বাই।
আভায ভত তু হভ ঘর,
া ারামত মামফ
অ, আ, ড়মফ তু হভ,
মওভন ভচা মফ।

অেোন্তর
ঙাইময়য ভত ফ ঘায়ামওই,
উহড়ময় হদরাভ আচ
চীফন ভামন তাই মতা এঔন,
অভাহনায াচ।
স্বপ্নগুমরা ওফয হদরাভ,
চীফন নদীয মভানায়
আুঁধায রামক তাইত হফ,
তাযা বযা মচাঙনায়!
মফুঁমঘ আহঙ ভময মথমও
চীফমন ভামন এইমতা
ফায ভামছই আহঙ তফু,
আভায ভামছ মনইমতা!
এ চীফমনয যাত মম আভায,
য় না মম আয মবায
মফুঁমঘ থাওায স্বপ্ন মম তাই
রাকমঙ অফােয!

যোদু!
চীফন হঙর নীথয-নীযফ,
ঙি হঙর নামতা
ূনয হঙর ওর ঘায়াই
দ্বি হঙর ওমতা!
ঐ ভায়াফী মঘামঔ মতাভায
হও মম আমঙ মাদু
এও রমওয এওটু মদঔায়,
াই মম হফমল ভধু!
যংধনুয ঐ াতটি যমঙ্গ
যাঙ্গামরা চীফন আভায,
ূনযতা ফ ূণততা ায়।
এওটু ঘায়ায় মতাভায।
মরাা মমভন ঘু ভুমওময।
মওফর ওামঙ টামন
মতাভায মঘামঔয মাদু আভায়
মতাভায ওামঙ টামন।

লও জেো লে োরে
ভৃতুযয ওথা অমনও শুমনহঙ, শুমনহঙ ম অমনও হনষ্ঠুয,
হওন্তু আভায ৃহথফীমত, আহভ ভৃতুযমও মচমনহঙ
এও াকয উদায, দাতা, ভান ওময....
ভৃতুয মমন মওাভরতায অয বালা।
মঘামঔয ওহযমডায ভুূমতত য ভমধয বময মকর
অভাহনায অন্ধওাময, ছমড়া ায়ায ভত
হনুঃশ্বাগুমরা ঙু টমত রাকমরা,
এহদও-মহদও থ াহযময়,
তনুঔাহন মমন ফাযফায,
হনমচমও অতন ওযমত ঘাইর অায এই অফনী ময!
াহযময় মমমত ঘাইহঙর ফাযফায ফাওহক্ত!

আহভ চানতাভ,
তু হভ াম থাওমর ভরুবূ হভ ফা ওিওাওীনত মথ
হউরী পু মরয স্পত াফ-াই,
আহভ ভানতাভ,
শুধু তু হভ থাওমর ত চনমভয ওমিয মফাছা,
ঔুফ মঙাট ভুূমতত রাখফ ওযা মামফ-মায়!
আভায হফশ্বা,
তু হভ, শুধু তু হভ থাওমর, ৃহথফীয মত অুিয,
ফ ফুচ ুিময রূােহযত মত
ভুূমতত য অমক্ষা ওযমফ না-ওময না!
শুধু তু হভ থাওমর, এভন মওান অম্ভফ নাই,
মামও ম্ভফ স্বীওৃ হত মদয়া মামফ না-মায় না!
শুধু তু হভ হঙমর ফমরই, মহদন ভৃতুয হপহযময় হদর আভায়,
আফায চীফমনয মওামর! এ হপহযময় মদয়ায
ভামছ হভহিত হঙর, ৃহথফীয ভস্ত মওাভরতা, ভৃতুয মমন উদায,
বহঙ্গভায় ম হদর আভায়, আফায মতাভায ফুমও.......
তু হভ এঔন হও ভামনা? আহভ মা ফহর, মা ফমরহঙ তা
এও ঘু র বু র নয়! আভায ওণ্ঠমও আয দৃঢ়ওয,
শুধু এ ওথা মভমন, তু হভ তয-তু হভ ুিয
তু হভ ফ অম্ভমফয ম্ভফ।
চামনা,
তু হভ হঙমর ফমরই,
ভৃতুয হঘযমওাভর ময় ধযা হদর, এই আভায ওামঙ।
শুধু তু হভ হঙমর ফমরই,
ভৃতুয ওামঙ ওৃ া মরাভ মতাভায এই আহভ!
ভৃতুয বফযী মর মতা মত াযত.........!!!

িকে ও িকেেো
ওহফ মচ্ছ, ৃহথফীয ভস্ত ওমিয,
এও অপু যে বাণ্ডায
আয ওহফতা তায মওর হফিু!
ওহফ মভমখয ভত, আড়ার ওময যামঔ
তায ভস্ত ফযথা-রুহওময় যামঔ
হছনুমওয ভত, তায মঘামঔয মনানা চর!
আয ওহফতা, মমতা পারৃমনয মওাহওমরয ভতমবমফ, না ফুমছই ঔুমর হদমত ঘায়,
তায ভমনাভহিয, উচায ওময মদঔামত ঘায়,
তায অবযেমযয ওারীভা, ওথায ভত প্রওা
ওযমত ঘায়-ম তায ভস্ত মফদনা।
ভামের পরমও মদঔমর মমভন মফাছা মায় না,
তায মবতমযয ূনযতা, ঠিও মতভহন ওহফ
ওহফ অমনওটা ভামওত র পমরযই ভত,
মামও মদঔমর, মওউই অনুবফ ওযমত
াযমফ না-তায ফযথায কবীযতা, মন্ত্রণায
প্রঔযতা, আয ওমিয তীব্রতা!
ওহফ আয ওহফতা, মমন দুই মভরুয দুই ফাহিা.....

মোপ্ত

