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অবযা 
(কবফ আফুর াান) 

 

িূণথ অবযাময ামতই ফুনমত রচময়বছরাভ 

একবট জার 

মা তুবভ আমগই বছন্ন কমযছ 

িূণথ অবযাময রচামখই রদখমত রচময়বছরাভ 

একবট ভন 

মা তুবভ আমগই অন্ধ কমযছ 

িূণথ অবযাময তুবরমতই আেঁকমত রচময়বছরাভ 

একবট স্বপ্ন 

মা তুবভ আমগই বগ্ন কমযছ 

িূণথ অবযাময তাড়নায় ছুেঁমত রচময়বছরাভ  

একবট ফুক 

মা তুবভ আমগই আেঁকমড় ধমযছ। 
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অনুবমফ আবভ 
 

অনুফথয একখণ্ড জবভয ভত  

কলথণীন আবভ মড় আবছ  

আভায রকান ফযস্ততা  

রনই নদীয ফময় মাওয়া 

াবখয রগময় মাওয়া  

এতটুকু বফচবরত কময না আভায়।  

খুকুয ঝাকড়া চুমর বফনুনী গােঁথায ভত  

ক্ত কময ফাবধ বনমজয ভন।  

দুুঃখ কােঁদায় না  

ুমখয রফাবত কবয না স্বমপ্নয নাও রফময়। 

আবভ বিয মত 

ওযা অবিয তত  

রঢউ বাঙা রদার বদময় জাগামত আভায়  

মমেয াত বদময় কাামত  

উষ্ণ য বদময় াামত। 

 

আবভ ীতর আেঁধায বারফাব  

বারফাব রফহুরায ররৌ ফায  

ফাতাম খুকুয বখরবখর াব  

আভায় শ্বারুদ্ধ কময যামখ  

আবভ ফাক্সফন্দী জনতায করযফ বনময় 

রখরা কবয।  

আবভ বক প্রজাবত বনময় রখরমত াবয না  

আবভ বক এতটুকু ফযস্ত মত াবয না। 
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বকছু জাবনমন 
 

কতফায ফমরবছমতা 

আবভ রকান যাস্তা বচবনমন 

াযামর মথয নাভ  

বেকানাও ফরমত াবযমন। 

 

রভমন্ত কাবতথমক নফামন্ন আবশ্বমণ  

াস্নামনায নামভ আকাময নীর খামভ  

রগান কথাবট থামক  

অদু্ভত বাফমত াবযমন। 

 

ঘাময ফুজ রদম খমড়য াবখয রদম  

বল্পীয তুবর ভন বারমফম ু-রাবন  

জীফন থভমক মায় 

এতটুকু ফুঝমত চাইমন। 

 

জীফন্ত ূমমথয বনবিত বযায় 

যমক্তয বযা নামচ আনন্দ রকারামর 

এফ বদফযজ্ঞান  

রকানবকছু বখমত াবযমন। 

 

রমমতু আবভ রকানবদন ুখমক খুেঁবজবন  

রমতু আবভ রকানবদন দুুঃখ ফুবঝবন। 
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আভায প্রজাবত 
 

এখন প্রজাবতটা আভায ফাগামনই  

রখরা কময ইমচ্ছভত ওমড়  

আভায শফ শকমামযয ভস্ত রচতনা  

ও এখন অফগান কময  

রমৌফনমক চুব চুব ডানায  

ঝাট ভাময।  

তফু এখন আভায যাত কামট বনিাীন  

বদন কামট অবিযতায ভুমখাভুবখ দােঁবড়ময় 

আবভ এখন ফমচময় বনষু্ঠয ময়  

আভায প্রজাবতটামক দূময রেমর রদই। 

 

এখন প্রজাবতটা আমরায়  

ডানা রভরমত চায়  

াখনা যামখ পুমরয কাভনায়  

এখন আভায প্রজাবতটা  

ভৃতুযয ছায়া রদখমত চায় না। 

 

 

 

 

  


