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উানারয়ে াভরা কেন ভাদাযয়চাদ? 

উানারয়ে াভরা কেন ভাদাযয়চাদ? 

উনারে কে বাফয়ছা কতয়রয আড়ৎ? 

আকিো এত ভান কম-আভায নুনুটা অয়তা ভান ইো ত্রুয গবীয়য ঢুইেযা ঘয়যয ত্রু কফকফন 

ততোয েযয়ত ায়যনা। 

ইো আকিো ইো আকিো ক া কভজায়জই আয়ছা? 

কতয়রয নদীয়ত নাইম্যা প্যান্ট খুইল্যা কে নায়চা? 

ভধ্যপ্রায়চযয কতর  াইো যজীফীয রাান ফাাঁয়চা। 

কৌদী তুকভ আকিোয'ই কঘটু ইো থায়ো;অস্ত্র াকত কেয়না 

জুোয কটকফয়র ফইা তুকভ কভকরেন ডরায ঢায়রা। 

কোথাে যইয়রা দ্বীন ইরাভ ক াাঁজ কে তুকভ যায় া? 

যাজতয়ে ফইা তুকভ সুয় য কভাদীযাে বায়া। 

ইো কৌদী ইো কৌদী 

কোথাে যইয়রা দ্বীন আর ইরাভ,য়োথাে যইয়রা উম্মাহ্, 

তায়গা ভাইযা গায়েয উযয়ত এযাইরয়য দা চুম্মা! 

ইো কৌদী ইো কৌদী দ্বীকন বাই কেন ভায়যা? 

জাকন কৌদী ইো কৌদী কতাভায োয়ছ যাজতেই ফড়। 
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ভন  াযায়য কদন 

ম ন ভন  াযা ে, পৃকথফীটা য়ে মাে জাান্নায়ভয টুেযা  

পৄর য়ে মাে কততারয়েয কততা। 

পৃকথফীটায়ে খুফ ংেীণ ণ ভয়ন য়ত য়ত ভয়ন য়ফ কমন কফশ্যায আড্ডা ানা। 

ভন  াযায়য কদনগুয়রা এবায়ফই ভন  াযাকয ায়থ ায়থই কল য়ে, 

গায়ছয পৄয়রয ভত শুকেয়ে ভন এেভে কনয়েজ য়ে মাে  কভঘ'য়য। 
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কদড় রা 

 

য়য আয়ছ কদড় রা 

কদড় রায়য উয দাাঁকড়য়ে ভেী এভকয কবাগকফরা। 

কছিঃ কছিঃ এই দুকনোয নীকত? 

এই নীকতয়ত  াড়াো আকভ মুকত। 

যাজা াক  পুয়ল াক য আায়য মাে েত েত টাো, 

াক  য়ত চাই ক াদা যাজায  াচায, কণ ণ কদ মকদ চকফ ণয়ত য়য ঢাো 

তয়ফ ভন্দ কে এইয়তা য কান্দায়ে কেঁয়চ থাো। 

যাজ কান্দায়ফ জনতায়য- 

আকভ কান্দায়ফা যাজায কচৌদ্দয়গাস্ঠীয়য। 
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কি কল ইয়র K  ঝড়য়ফ 

 

আকভ আভায়নয চাাঁদ এেরা দাাঁড়াই কদ তাকছরাভ এেভয়ন, 

াভয়ন কথো তাযা  ইা যতাকছয়রা আভায়ন। 

ডাে কদো েই  াড় তাযা যতায়ছা কেন  ইা'য়য? 

তাযাগয়ণ ডাইো আভাে ফরতায়ছ োয়ন োয়ন; 

কনজ কি ক্ষে ইয়র ঝইড়া য়য কফফােজয়ন। 
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ধভ ণ ভায়ন 

আল্লা ধয়ভ ণয কে যা বুয়ঝ? 

য়দয ধভ ণ কতা আত্মাে নে; 

করাে কদক য়ে ধভ ণ কে ে? 

যা ধয়ভ ণয নায়ভ সুকফয়ধ ক াাঁয়জ! 

আল্লা ধভ ণ কে এই; 

আভীন না করয়  মায়ফন না;কেংফা য়েট কথো ৫াজায়যয ফাকির করাে কদক য়ে দান? 

আল্লা ধভ ণ কে এই-কোযফানীয নায়ভ ফ্রীয়জ যা া গরুয যান? 

আল্লা ধয়ভ ণয নায়ভ ে কে এই;য়ফাো ফাকনয়ে াধাযণয়য, ম্পকি গ্রা েযা? 

আল্লা এভন ধভ ণ দাকন তুকভ জাকন, 

ধভ ণ কতা নে কছয়রয ায়তয কভাো ফা কনাৎ পাজরাকভ। 

আল্লা ধভ ণ কতা এই;য়মটা তুকভ কদয়র- 

ভানুয়লয তয়য ভানুল। 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kwe GLb †Lvm †gRv‡R-mRj Avn‡g` 

াায়ড় আায়য! 

 ান  ান য়ে মায়ে াাড় েদ ণয়ভয দরা কঢউ য়ে আচয়ড় য়য ঘুভান্ত ভানফ াফয়েয গায়ে,  

ঘুভ কবয়ে মাে যাজায কোদায়দয ম ন কদড় ভানুয়লয কবয়ড় কদড় জীফন ফকর য়ে য়য থায়ে 

কনথয কদ ভাটিয চায়। 

ফল ণায আয়গ যোযী কোদাগণ াাড় কেয়ট কফকি েয়য ভাটি, য়েয়ট বয়য েচেচা কনাট আা 

টাোয াায়ড় তাাঁযা নায়চ- 

ভাদাকযয কারাগণ এই কদড় জীফয়নয মূল্য কভটিয়ে কদয়ত াযকফ কে তুই? 

াযকফ কে কপকযয়ে কদয়ত কদড় ভা ফা কেংফা ন্তান? 

দাফী যাক ,য়েোভত কদয়ফয় এযা কমন এে য়ে যোয  কতায়দয ঘাড় কচয় ধয়য এয কাফটা 

বুয়ঝ কনয়ত ায়য। 
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মৃতুয 

 

এেটা মৃতুয কোন যেভ াতকযয়ে কভঘ েড়া নায়ড় আভায দুোয়য 

আকভ ফকর য়গা মৃতুয তুকভ চয়র মা কদ ায অয়নে কেছু ফাকে। 

এত কফঈভান ভানুয়লয বীয়ড়- 

েতজন কে আন েয়যকছ অকচয়য। 

ফ কছয়রা অকবনে, ভানুয়লয কফঈভান ভানুয়লয। 

এত কফঈভাকন েয়য ভানুল নাকে সৃকিয কেষ্ঠ জীফ! 
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আধুকনে নূ 

চরয়তয়ছ কনৌয়ো কয়চয যাোে, 

নূ নফীকজয কজগাকয কদাে য়ে আহ্বান েযকছ-য়গা নূ আফায কপয়য এয়া দু ফন্ধু এে য়ে াল্লা 

কদয়ে কনৌয়ো চারাই য়যযই যাোে| 

তুকভ এয় কেকে বাকয়ে দা য তরায়ট য কবয় মায়ে তথা ক াদা ফ  যোয়যয ইাযাে। 

কম তরায়ট যোযী কোদাগণ আা কদয়েকছয়রা ফড়; 

ক যই াকনয়ত ডুবুডুবু গু বায়ছ ফড় দরাদরা ক য়যযই যাোে। 

তয়ফ নূ;য় াদায গজয়ফ এ াকন ভাটি পৄাঁয়ড় কফয েকন- 

যোযী কোদায়দয ফড় ফড় আায পরাপর বৃকি ভুর েয়যনা। 
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ফন্ধু 

ঘুভাইো তুই ভইযা মাইয়ত চায়য কফ; 

আভায়য কে ফইরা কগকর? 

ফন্ধু ভায়ন বাইফা কনছ কছাট্টয়ফরায ক রায় কর? 

ফন্ধু ভায়ন বাইফা কনছ কনাৎ মুয় য ডাে; 

ফন্ধু ভায়ন বাইফা কনছ পুতুর ক রা;আকভ বাই অফাে! 

ঘুয়ভয ফকড়  াইো তুই এেরা এো ভইযা মাকফ? 

তায আয়গ ে, ভইযা মাোয আয়গ কে আভাে য়ে কনকফ? 

নাকে এেরা এো ায ইয়ত চা ভেয়রয ঐ গ্র 

এেরা এো াইয়ত কে চা ক াদাতারায অনুগ্র? 

এেরা এো মাইয়ত কে চা এেরা এোয দ্যায়? 

চইরা মা না ফাাঁধন োইটা আভায কে মাে আয়? 

মকদ কনছে পুতরা ক রা বাইফা কন  বাইয়য- 

ক াদায েভ ফইরা যাক -এইটায কফচায চাইমু ক াদায দযফায়য। 

বাইফা কনছ এেরা এো চাাঁদ ধযকফ আয়গবায়গ? 

পৃকথফী কথো চইরা কগয়রই চাাঁদ ধযা কে জ য়ফ? 

ঐ ায়য কে কভরা কেক? 

ফন্ধু কতায বাফনা এত কেন আকজফ? 

চইরা মাোয আয়গ-ফইরা মা আভায়য; 

কনগ্রয় াকয কদমু দুইবাই াত ধয়য। 

ফরে কদ মু কনগ্রয়য দুই বাই এেরয়গ; 
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েভ আল্লায দাফী আভায, মা মকদ তুই আয়গ। 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ম্যাঘ 

কভঘ কোন আোয় ফাকড় কতাভায কোই কথো কম আইা- 

বৃকি পযায়রা টাপুয টুপুয জয়র কগরাভ বাইা। 

 কভঘ তুকভ বৃকি পারা ইো মা কগা গান 

 কভঘ তুকভ নাইচা কফড়া আভায ফাকড়য উঠান। 
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পু াঁকজফায়দয দ্যায় 

 পৃকথফী পাাঁে য়ে মা ঢুইো কড় ভাঝ ায়ন- 

েভ াইনাে দুিঃ েি কছাট্ট এই জীফয়ন। 

আভায ধয়ন যাো কগয়ছ ভেী উঠাে ফাকড় 

আভায গাছ যাো কথো োইটা কনয়ছ াকড় াকড় 

ভেীয ফাকড় তাায গাছ ফই ঠিেআয়ছ 

এত কচাদন কদয়র ফাফা গযীফ কেভয়ন ফাাঁয়চ? 
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অনুভূকত 

সুন্দযী ভাইো ভানুল কদ য়র তদফাৎ কম কচনকচনটা শুরু ে কইটা এয়েফায়য বুে কথো কয়টয 

তরয়দ ম ণন্ত। 

এে অকবনফ ন্থাে আো ফাতা োাইো ায়ট ণয দুফ ণরতাে োাোক শুরু ইো মাইয়ত চাে  

ম্যাঘ'য়য! 

কেন তুকভ আভায়য েি দা ফা কদতায়ছা? 

এেটা আো দাাঁড়াইকছয়রা ভাথায উয ঠিে কমন 

আো কছয়রা বায়রাই আফায কই আোয় ম্যাঘ কেন? 
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এই ায়নয েকফগণ 

এ ায়ন েকফযা কয়গ মুয়ত বায়রা কথয়ে গল্প শুনাইয়ত ায়য এেটি টাোয বযাট েয়তা! 

কম ায়নই ভধ্যকফিগণ- 

েরাকভস্টগণ েরভ ায়ত াকজয ন। 

ভার বাই টাে ভাথাে গল্প েয়য কয় টযাক্স ধকযয়ে কদে -এই গযীফ না ক য়ে ভয। 

টযায়ক্সয কচাদয়ন বযায়টয দয়ন গযীফ পুইড়া ভরুে গযয়ভ। 

ভার টার, কটয়ো ভাথাে ফযপ কঢয়র একয তয়র াকন্তয়ত টযাক্স আয়যা েরুে না। 

ভান অকধোয়যয দ্যায়;কুটি কটোয পকেয়যযা কদে মকদ াযয়ন্ট য়নয়যা- 

গযীফ  কই ায়থ ভায়রয ভাথাে াত কযয়  কাো চায গাট্টা কভয়য কদয়ে কদয়ত ায়যা। 
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শুেনা াতায আকুকত 

কইফ শুেনা াতা কথো কান্দাইো কান্দাইো জর ড়তাকছয়রা কম 

ফরকছরাভ  শুেনা াতা আয জর কেন কপকর'য়য? 

শুেনা াতা োইন্দা োইটা কনজভয়ন গান গাে; 

 আভায গাছ োইটা কনো এ কেভন জ্ঞান কদে? 
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এই ধনতয়েয দ্যায় 

এই ধনতয়েয কদয় গযীয়ফয়য কদয় ায়নয কেউ কে অফকি যইয়রা? 

গতয়যয ঘাভ ায়ে য়য-া কথো কাদা ভাটিয রয়গ কভরন ঘটয়নয য যই গইড়া ঠয়রা হুয়য 

গুটিেতে ধনীয়গা ইভাযত। 

েকভয়েয ঘাভ কথো তায়গা আয়যা েদা ইয়রা কফপুর ম্পদ 

মায উয়য ফইা ায়েয উয়য ঠযাং তুইরা ফড়য়রকে কচাদান ধকনয়েয পুত্র 

ঐ ইভাযয়ত ফইা ধনতয়েয যাজা ায়ফ কফচায েয়যন, ‘েকভে কেন েয কদয়রানা’। 
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রাই 

আল্লা তুকভ যাগ েযয়ফনা কেন্তু, 

আকভ চযভ কথো চযয়ভ উয়ঠ কগকছ 

এই কম পুচয়ে ফান্দাটায়য কদয় া 

এ কম রাই াইয়র ভাথাে উয়ঠ ফয়ফ এ তাাঁয ফংগত কদাল! 

ফান্দয়যয ছা রাই াইয়র ভাথাে উয়ঠ 

ফাদাভ কবয়ঙ ক াা ছাকড়য়ে  াে। 

ছাগর াফে রাপ কদ কতকড়ংকতকড়ং 

উয়ঠ ফয় রাপ কভয়য কফধাতায কোয়র 

কবয়ফয়ছ এ যাজ এোই েযয়ফ কবাগ 

ভাকরে আফায রাই কদয়ে ভাথাে তুয়র 

দুগ্ধবকত ণ কপটায়য বয়য কদে ছাগর াফয়েয কট। 

কট বয়য কগয়র ারো মুয়ত শুয়ে য়ড় ছায়গার ছানা কফকধয'ই কোয়র, 

তীব্র মুয়তয গয়ে ফকভ এয় মাে ম ন কফকধয,ত ন ছায়গার ছানায াছাে রাকথ কভয়য কোর কথো 

নাভাইো কদে ক; 

এত রাই কদয়ে, কোর কথয়ে কপয়র কদো জঘন্যতভ া কেনা ফর? 
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কদফী কফদ ণা য়োনা 

কদফী কফদ ণা য়োনা ভুয়র; 

ফাভ মৃণারয়দয কদো াকড়য ফদয়র কজাফ ড়। 

কদফী কফাযো ড় কফাযো। 

কদফী কদড়কুটি টাোয াকড়য়ত কে কতাভাে ভানাে? 

মৃণার কোন এে ভুয়র কদড়কুটি কভয়য কদয়ে 

তাকেয়ে কফধাতায কদয়ে বযা বযা কেঁয়দ গাকর ভায়য কভাল্লায়দয অপ্রগকতীর ফয়র। 

কদফী কভকছয়র ২৫ জন য়ে ফাভয়দয োতায়য মা, 

ফাকে জনতাে কতাভায কে আয় মাে? 

মা কগো আটো েকভয়েয রুকজয থ 

এ আয়ন্দারয়ন ইয়ত য়ফ জে 

কদফী প্রকতফাদ েথা েে 

আফায তুকরয়ত ইয়ফ পুকরক াাড়াে, কতাভায মূকত ণয়ে। 

কদফী কফাযো ড় কফাযো মৃণায়রয কদো াকড় কছয়ড় কফাযো। 
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‘            ’(            এ .              ) 

েয়েেটা কততারে কনো এেটা য়যয আত ণনায়দ ভযা ফাাঁকয সুয়যয ভত রায়গ এ য, 

ঘুভন্ত কচায়  ঢুরঢুর যীয়য ভভ ণফাণী প্যাাঁপু ফায়জ 

কে ছকফোয়রয েতান কচাদনা কদনোনা কযজন কফরাকতয পুত 

য়যয কততারয়ে থাইো গ্রায়ভয আভায়য েে ভূত! 

ইদাকনং নফ ফায়র ছেরাফ গুরুজন জ্ঞায়নয াগয়য েকফয়দয কচাদয়ন েকফতা করয়  করয় , 

য়যয কগাোয়ভয়য ায়ত কদে াকযয়েন ধকযয়ে। 

গাাঁজায়টয়ন যাজা কয়জ গ্রায়ভয আভায়য েটাক্ষ েয়য। 

চুকদাকদ যাজা কফৌদী ইতযাকদ েকফতায ছয়র ; 

জুটিয়েছ চাভচা মুয়  মুয়  যা ফ ীভ ভয়ন েয়য ফয়র। 
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আকভ আল্লাহ্'য়য ফয়র কদয়ফা ফ 

আকভ আল্লাহ্'য োয়ছ ফয়র কদয়ফা ফ 

আকভ আল্লাহ্'য োয়ছ ফয়র কদয়ফা ফ 

থঘাট আয তায ভানুলগুয়রা 

কেভন েয়যয়ছ আভায ায়থ; 

কেভন েয়য আভাে কায়যয ফাচ্চা ফয়র কফকচয়ত রাকথ কভয়যয়ছ, 

আকভ ব্যথা না াোয বান ধয়য কছরাভ 

কফ কেছুকদন মাোয য কফকচটা 

ধুভয়ছ পৄয়র-কপয় উঠয়রা। 

আকভ কচৎোয কদয়ে োাঁদকছ আয 

কভয়ঝয়ত গড়ায়েকছ কনকড়কুিায ভত 

আয যা দাাঁয়তয য দাাঁত কপরাো ায়ছ; ারা এেীযা। 

আকভ ফয়র কদয়ফা ফ, 

ফড় ঘয়যয ফড় ভানুলগুয়রা কেভন 

আচযণ েয়যয়ছ আভায ায়থ। 

আকভ আল্লাহ্'য়ে ফয়র কদয়ফা ফ, 

টাোয অবায়ফ কচকেৎা েকন আভায ;অথচ দােী যা- 

অথচ,ফড় ফড় ঘযগুয়রায়ত টাোয কছয়রানা অবাফ। 

আকভ আল্লাহ্'য়ে ফয়র কদয়ফা, 

শুয়েকছরাভ ৩কদন ধয়য কটার কয়ট  ফয কনেকন কেউ  

না ডািায, না আো না কেযানী না কেউ না 



Kwe GLb †Lvm †gRv‡R-mRj Avn‡g` 

আল্লাহ্'য়ে ফয়র কদয়ফা, 

যা সুয় ই কছয়রা,আয আভযা মাযা গযীফ তাযা ভয়যকছ অেোয়য 

আয কবয়কছ অরীে েল্পনাে। 

আল্লাহ্'য়ে ফয়র কদয়ফা, 

যা ফড়ড় কযাগ য়র কচকেৎা কনয়ত আয়ভকযো াকয জভাে, 

আয আকভ? 

ঐ কম ছউো করৌ ভা া কভয়ঝয়ত গড়ায়ে এায ইয়ত ায মাই। 

আকভ কেঁয়দ উয়ঠ োন পাটায়না কচৎোয কদয়ে ফরফ- 

"  ;ঐ                                , 

গাকর কদয়েয়ছ -করা েয়যয়ছ কডয়েয়ছ ফাকন্দয কারা! 

আকভ াতুকয াফর চারায়েকছ ভায়ঠ 

যা ডািা চারায়েয়ছ আভায কয়ঠ 

না  াো োাঁদকছ,আয যা কযংখ্যান েযয়ছ 

কদয় না  াো এ ন আয কেউ ভয়যনা!" 

আকভ আয়যা ফরফ, 

ধনীয দুরার ভাথা পাাঁটায়েয়ছ আভায, 

আয আকভই েয়যকছ োযাফা! 

যা রাকথ কদয়েয়ছ তরয়য়ট, আভায  াকরয়ট 

যা আভায গায়েয গে শুয়েয়ছ 

ফয়রয়ছ ‘‘ারা ক্ষযাত, ক্ষাণকেয কারা নানা ে ফছয 

গায়ে কফার গে কদনা কে াযকপউভ?’’ 
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আকভ কতা াযকপউভই কচকননা কদমুটা েই? 

ঐ কম কফেট গেোরা দাভী এেটা াকনয কফাতর? 

ক মাইয়াে ফ কচকননা আকভ 

তয়ফ ফ হ্য েয়যকছ মু  বুয়জ 

এেকদন আকভ কদ য়ফা 

কদন কফচায য়ফ, ফরফ নায়ে ফ, 

যা  ায়ফ ভায, 

আকভ  কফয়য ভত দাাঁড়ায়ে ফরফ "াফা"। 
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দীঘ ণ েকফতা 

১. 

এই কম আভযা আল্লায দুকনোে থাকে এ ায়ন আভায়দয কে পুয়ছনা 

গযীবুল্লা গযীফ েযায়না এই প্রশ্ন  কতারায কেউ নাই। 

অথচ আইনবা কফধান কদো ফয়র-ধনীগযীফ কোন কবদায়বদ নাই, 

আইনবায রয়গ ধভ ণ কমাগ ইয়রা দুইতয়ে গযীকফ কথো গযীবুল্লায কোন যক্ষা নাই। 

কনযািা নাই তাাঁয কতয়র কতয়র গড়া াভান্য ম্পয়দয। 

করাবী পু াঁকজকতযা ত ন ভয়ন ভয়ন াইা য়ঠ; 

বুয়জয ভায়যায়ত প্লাকস্টে চাল 

পৄরস্ট কভয়য কদয়ফা জনতায গায়ে 

ব্যাংয়েয টঙ্কা েয়য কদয়ফা পাাঁো 

ে য়না ফা কপুর এয কগাো কভয়য 

নাটে ভঞ্চােন েয়য,অমুে টু ভকজণনা 

অথফা কফকবন্ন ইসুয চায ায়ে  াড়া ে অনফযত। 

গযীবুল্লা ত ন প্রকতফাদ েইযা উঠয়নয চাে; 

ব্যাংয়ে কেউ মায়ফনা কগাো ভাযা  াফানা। 

পৃকথফীয ভাটি তুকভ পাাঁো য়ে মা অথফা ততযী েয়য দা কগান গুা 

আকভ তন্ময়ধ্য গুা মৄয়গয ন্যাে অথ ণ যাক , 

অথফা ফকন্দ কোন অকক্সয়জন ীন কন্দুয়ে মা বায়ফ বাবুে কনন্দুয়ে- 

হ্ ভুয়র মাই কেন-কফজ্ঞায়নয ভােয়য ফা আগুন কতা করয়গ কময়ত ায়য অকক্সয়জনীন কন্দুয়ে। 

তায়র আভায অথ ণ কোথাে যাক ? 
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পৃকথফীয কোন এে পাাঁো জােগাে যায় া কম ায়ন ফকেফাীয ফা 

মায়ত গযীফযা ক য়ত ায়য, 

শুয়োয়যয ফাচ্চা দুনীকত ফাজ ম্যায়নজাযয়দয বাগ না কদয়ে যা কচবুে েচু ঘা । 

গযীবুল্লায়দয দ্যা ফড়ই আজয়ফয দ্যা- 

কেউ ভাছ বাত ভায়ছ তৃপ্ত না কেউ আফায কপন বায়ত পুকলয়ে কনে দুয়ফরায আায 

অথফা কেউ না ক য়ে গাভছা ক য়চ কয়টয উয ক্ষুধা তীব্রতায েিটা উয়বাগ েয়য। 

বাত েই েই বাত এে থারা াকন বাত, ফাক বাত  াোয ভত বাত? 

বাত নাই াতায়র, স্বায়থ ণয কদোর গড়য়তয়ছ পু াঁকজফাদীয দর। 

পু াঁকজ েয়য াযা পৃকথফীয ধন যা, পু াঁকজতাকেে ভাজ গাড়ফায চাে। 

ইট ফাকর কদো চায়রয গুদাভ যা ফড় ফড় তারা কদো আটোে যায়  

অথচ কদয়ে কদে চাইো কদয় া এেমুয়ঠা  াফায়যয টায়ন, 

যকভন, েযীভন,যাভ াভ মদু ঘুযয়তয়ছ দ্বায়যদ্বায়য। 

আভায়দয কভকডোযা ফয়র দ্যায় এ ন না  াইো কে ভয়যনা না নাকে। 

ভয়ঞ্চ উয়ঠ যোযীদর গরা পাটয়ে কচৎোয ভায়য ‘না  াইো ভয়যণা কেউ এ ন’। 

বাত উড়য়ছ আোয় ফাতায় দযীদ্রতায কোন ছা কনই এই য়যয কগান কততা কল্লয়ত 

 য়দ্দয়যয  অবাফ কনই। 

কদয়য কোটয়য াকন্ত চয়র, কট বয়য মাে দুয়ফরা দুমুঠা বায়ত  য়দ্দয আয়  য়দ্দয মাে, দ কভকনট 

ভে োটাে। 

৫০ টাোে কদ কফকরয়ে ২ফায, ২কফরায বায়তয কজাগাড় েয়য চয়র মাে এেটি কযফায। 

ঐ ফকেয বাত না ক য়ত াো নাভ েয়য, াকড্ডায েংোরায দুয়টা কছয়রয়ে কত্রোয াতাে 

করয়ে কযয় য়ছ পডু াংফাকদে; 

াংফাকদেযা কে াংঘাকতে! 
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আভায়দয ভাভকত যোয়যয কফরুয়ে এে কপ্রন্ট কভকডোয নফ বাতাফাকজ। 

ভাথায উয়য চারা কনই মায াকতর বকত ণ বাত আয়ছ তায, আয়ছ ায় দুটাোয যোয। 

দুয়ফরা বাত না ক য়ে এ ন আয কেউ ভয়যনা। 

এই য়যয ভাটিয েীয়টযা বাত ক য়ে কদকব্য কট উকচয়ে চয়র 

চায়রয কেকজ এে ারী কডয়ভয দয যা ঐ েংোরাযযা বাত  ায়ে কেন বায়তয দয়য কডভ ক য়ে 

ফড়য়রায়েয ফাচ্চায়দয ভত ফকি কফিায কাে। 

মকদ ফকড কফিায না ইয়ত ায়য  াইো,বায়তয জন্য ংগ্রাভ েযয়ফ কে কদো? 

বুয়টয আঘাত কেংফা রাঠিচাজণ ইয়ত াযায ভতন এেটা সুঠভ কদ চাই আয়গ। 

এ ায়ন এ যায়জয পুকরক াাড়াে থায়ে চায়রয গুদাভ। 

চর ফকড কফিায য়ে চায়রয গুদায়ভ চারাই আিভণ,চার এয়ন বাত ক য়ত য়ফ। 

কেণী ংগ্রায়ভ েযা নাকে পূফ ণ স্ববাফ এ ভানুয়লয চর তায়র কদযী কেন? 

 

২. 

এই ভাথায উয়য তপ্ত আো, েকভে োজ েয়য চয়রয়ছ তপ্ত আোয়য কনয়চ, 

ভাথাে ইয়টয কফাঝা গয়ড় কদয়ফ েতফা কোন পু াঁকজকতয ফড়ড় অয়থ ণয কন্ধুে অনফযত ইট ফালু 

কয়ভন্ট কটয়ন কটয়ন এয়ন। 

েকভয়েয েতফা জানা কনই পু াঁকজকত কোন এেকদন কফলাি কেংয়োফযা ে কাফর েযয়ফ। 

েকভেয়দয কদড়য়োটি ইউএ ডরায কনো ক য়ফ ভায়জয ফ কথো ফড় পু াঁকজকত আয েকভে 

তাাঁয অফস্থায়নই। 

েত েকভয়েয েয়রজ ড়ুো কছয়রটা ভাঝ ায়নয আঙ্গুর তুইরা প্রকতফাদ েয়য পু াঁকজকতয োয়ছ 

কনয়জয দাফী দাো েযয়ফ গাকর কদয়ফ অথ ণ চাইয়ফ। 

৩. 
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আভায েকফতা িভ তীব্র কথয়ে তীব্রতয য়ত থােয়ফ 

সুতযাং,য়ফতীযা াফধান!আকভ কুতুফ পুকছনা কজয়ন কযয় া- 

আভায ভগয়জ অাায়েেগীযীয আগুন ক য়র, 

আভায ফাংরাে কফন ভয়য পকেযকন জন্মাইয়ছ প্যায়রয় থাইো কমকন গযীফ কে বাফয়ছন চুকদয 

কছয়র। 

অতএফ এে কত্র কুটি ইউএকডয গবীযতা আভায়য কদ াইয়র 

েকফতা করয়  কগানায়গাষ্ঠীয এোত কদয়  কনয়ফা! 

আকভ চরয়ত াকযনা ায়ত টাোয অবাফ 

কফোয আকছ ফয়- তাই কচায়যয স্ববাফ 

কদন কদন আভায উগ্রতা চরয়ছ কফয়ড় 

ফা ভা গাকর কদন েথাে েথাে আয়ন কতয়ড়। 

আকভ কফোয আকছ কচয়ে কদ  মত আো ারা 

যোয েথা শুয়না কভায োয়ন কভযনা তারা 

মকদ ভায়যা তারা য়গা কপ্রে যোয 

তয়ফ ফয়র যাক  ফেবফয়ন যভাণু কভয়য েয়য কদয়ফা ছাড় ায। 

য়গা যোয -জনতায ভয়ঞ্চ দাাঁকড়য়ে আকভ আজ, 

ের কফোয মৄু্ফয়েয য়ে কয়তকছ দু'াত 

মকদ কপকযয়ে দা আজ এ াত আভায 

তয়ফ ফয়র যাক  ের কফোয কভয়র 

উষ্ঠা কদফ কতাভাে গকদ কেয়ড় কনয়ফা কতাভায। 

য়গা ভাভকত যোয আকভ কফোয ফয় োাঁদকছ ঘয়য, 
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কতাভায াচাটা কফশ্বয়যা ধনী য়েয়ছন আভায কাগা কভয়য। 

য়গা যোয আকভ বাত,চা  াইয়ত াকযনাই টাোয অবায়ফ, 

কতাভায াচাটা ম্যােয়ডানায়ি েকপ াটিয়েয়ছ আভায এে কত্র কুটি ভাকে ণন টাো য়েট বয়য । 

আকভ এে কত্র কুটি টাোয কাফ চাই, 

কেভন েয়য এই ত দকযয়দ্রয দ্যায় মুয় য  ান কছনায়ে কনয়ে 

কতকন কফশ্বয়যা ধন কুয়ফয ইয়রন আকভ াই টু াই কাফ চাই। 

মকদ ফয়রন কায়ফয  াতা াযায়ে কপয়রকছ তয়ফ আকভ কবয়ফ কনয়ফা 

কদয়য কফফাে কয়রয কাগা কভয়য আয়ন আজ ভাভাযী ভাজন কয়জ উয়বাগ েযতায়ছন 

পৃকথফী তাড়ায়ে তাড়ায়ে। 

 ফযদায আনায ারা বুকেজীফা আনায ারা কিত আভায াভয়ন াকজয েযয়ফন না! 

ত ত কিত কগাো কভয়য আজ তারয়ফয়রভ কথো পুয়যাদস্তুয কিত ইোকছ; 

এেটা ভে কগয়ছ াযায চায়েয টয়ঙ প্রতকদন দু-এেটা কিত জন্মাইকছ- 

আকভ মন াযায বুকেজীফীয়দয ফা 

আয ত য়না কটায়র কভধাীন ছাত্রয়দয ঠযাঙাে কিত া। 

কিয়তয়গা কফদ্যাবুকেয়ত ঠাডা রুে,ক্লা অন টুয ফইয়ত-কত ীভফে কিতগণ কফয়দ্য বুকেয জাাজ 

াজয়ত চাে 

তাইয়তা েকফয়দয আয়য,বুকেজীফীয়দয আয়য  াকর,য়গাোভাযা  াে। 

তাই দো েইযা কিত কদো আভায অকধোয আভায়য বুঝাইয়ত আয়ফন না। 

পু াঁকজকতযা কিতগয়ণয কল্প এ জগয়তয ভাথা াইজা ফইা আয়ছন। 

আল্লা য়দয রাই কদয়েয়ছন যা কই রাই াইো আজ গযীবুল্লায ভাথাে উইঠা কাফ েয়য। 

গযীবুল্লা ত ন প্রকতফাদ েইযা ফয়র; 
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আল্লা তুকভ যাগ েযয়ফনা কেন্তু, 

যা চযভ কথো চযয়ভ উয়ঠ কগয়ছ 

এই কম পুচয়ে ফান্দাটায়য কদয় া 

এ কম রাই াইয়র ভাথাে উয়ঠ ফয়ফ এ তাাঁয ফংগত কদাল! 

ফান্দয়যয ছা রাই াইয়র ভাথাে উয়ঠ 

ফাদাভ কবয়ঙ ক াা ছাকড়য়ে  াে। 

ছাগর াফে রাপ কদ কতকড়ংকতকড়ং 

উয়ঠ ফয় রাপ কভয়য কফধাতায কোয়র 

কবয়ফয়ছ এ যাজ এোই েযয়ফ কবাগ 

ভাকরে আফায রাই কদয়ে ভাথাে তুয়র 

দুগ্ধবকত ণ কপটায়য বয়য কদে ছাগর াফয়েয কট। 

কট বয়য কগয়র ারো মুয়ত শুয়ে য়ড় ছায়গার ছানা কফকধয'ই কোয়র, 

তীব্র মুয়তয গয়ে ফকভ এয় মাে ম ন কফকধয,ত ন ছায়গার ছানায াছাে রাকথ কভয়য কোর কথো 

নাভাইো কদে ক; 

এত রাই কদয়ে, কোর কথয়ে কপয়র কদো জঘন্যতভ া কেনা ফর? 

 

৪. 

েকফ বাে কগো গযীবুল্লায কোন চান্স নাই; 

আন গাইড়া ফইা আয়ছন পু াঁকজকত 

গ্রাম্য ভূত েইো েকফবা কথো ফাইয েইযা কদো ইয়ফা তায়ে প্রস্তুকত চরতায়ছ। 

গযীবুল্লা না ছাড়য়নয ভত ,আত ণনাদ েইযা ক কজাড় প্রকতফাদ েযয়ত ক য়ছ এ ন; 
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েয়েেটা কততারে কনো এেটা য়যয আত ণনায়দ ভযা ফাাঁকয সুয়যয ভত রায়গ এ য, 

ঘুভন্ত কচায়  ঢুরঢুর যীয়য ভভ ণফাণী প্যাাঁপু ফায়জ 

কে ছকফোয়রয েতান কচাদনা কদনোনা কযজন কফরাকতয পুত 

য়যয কততারয়ে থাইো গ্রায়ভয আভায়য েে ভূত! 

ইদাকনং নফ ফায়র ছেরাফ গুরুজন জ্ঞায়নয াগয়য েকফয়দয কচাদয়ন েকফতা করয়  করয় , 

য়যয কগাোয়ভয়য ায়ত কদে াকযয়েন ধকযয়ে। 

গাাঁজায়টয়ন যাজা কয়জ গ্রায়ভয আভায়য েটাক্ষ েয়য। 

চুকদাকদ যাজা কফৌদী ইতযাকদ েকফতায ছয়র ; 

জুটিয়েছ চাভচা মুয়  মুয়  যা ফ ীভ ভয়ন েয়য। 

েকফবাে গযীবুল্লায আয থাো ইয়রা না ক কভ কদফয়য জনবাে তাাঁয অকধোয়যয দাফী কনো 

কগয়রা; 

েকভয়েয ঘাভ গকড়য়ে মুয়  য়য কনানতা স্বায়দ মু  কথতু য়ে মাে 

ফিায ফেফয়ে োন কপয়ট কচৌকচয ে। 

তুকভ ফিা ফেফয়ে ১ টা কফরা, 

েয়ভয মূল্য কদয়ত পার ায়যা ম্যারা। 

াম্বাকধে ের েরভ ায়ত 

কপাোযা করয়  মাে কতাভায -তুয়র কদে ম্পাদেীে াতায়ত, 

েকভয়েয ফাকেয়ফরা চয়র মাে রাকথ গুয়তায়ত। 

ে য়না ফা ফড় াফ াট েয়য কটিয়ে। 

ঐ কম েকভয়েয দয়রয ভাজতেী বাইজান 

মুয়  কছায়ট তীব্রবুকর -েকভয়েয তয়য কদয়ে কদয়ফ জান! 
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হু া া া া া কয় ই খুন 

েকভে কভায়ট এেয়ফরায ফাকে কফরা ারাযপুত। 

এই কম আভযা আল্লায দুকনোে থাকে এ ায়ন আভায়দয কে পুয়ছনা 

গযীবুল্লা গযীফ েযায়না এই প্রশ্ন  কতারায কেউ নাই। 

অথচ আইনবা কফধান কদো ফয়র-ধনীগযীফ কোন কবদায়বদ নাই, 

আইনবায রয়গ ধভ ণ কমাগ ইয়রা দুইতয়ে গযীকফ কথো গযীবুল্লায কোন যক্ষা নাই। 

কনযািা নাই তাাঁয কতয়র কতয়র গড়া াভান্য ম্পয়দয। 

করাবী পু াঁকজকতযা ত ন ভয়ন ভয়ন াইা য়ঠ; 

চায়রয কেকজ এে ারী কডয়ভয দয যা ঐ েংোরাযযা বাত  ায়ে কেন বায়তয দয়য কডভ ক য়ে 

ফড়য়রায়েয ফাচ্চায়দয ভত ফকি কফিায কাে। 

মকদ ফকড কফিায না ইয়ত ায়য  াইো,বায়তয জন্য ংগ্রাভ েযয়ফ কে কদো? 

বুয়টয আঘাত কেংফা রাঠিচাজণ ইয়ত াযায ভতন এেটা সুঠভ কদ চাই আয়গ। 

এ ায়ন এ যায়জয পুকরক াাড়াে থায়ে চায়রয গুদাভ। 

চর ফকড কফিায য়ে চায়রয গুদায়ভ চারাই আিভণ,চার এয়ন বাত ক য়ত য়ফ। 

কেণী ংগ্রায়ভ েযা নাকে পূফ ণ স্ববাফ এ ভানুয়লয চর তায়র কদযী কেন? 
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আদভ াো 

এেকদন আল্লাহ্াে ডাকে ফয়রন‘ য় কপয়যত 

দুকনোয য়য াঠাইয়ফা আকভ  করপা,’ 

কেন াঠাইয়ফন য়গা প্রভূ আভযা কতা আকছ; 

আল্লাহ্ ভান ফয়রন ত ন,আকভ মা জাকন কতাভযা জায়না কে? 

ফ কপয়যতা চু যইয়রন প্রভূয েথায য়য, 

অফয়য়ল ভাটি কদো প্রভূ ফানাইয়রন আদভয়য। 

ফানাইো ভাটিয আদভ রূ পৄৎোয েয়য, 

েকয়রন কপযতাযা কজদা দা আদয়ভযই য়য। 

েয়র কজদা েকযয়রন ইফকর েকযরনা 

প্রভূ ত ন েকয়রন, ইফকর আদয়ভয য়য কেন কজদা কদয়রনা? 

আগুয়নয ইফকর গফ ণ েয়য েে, 

আদভ ভাটিয কঢরা আকভ আগুয়নয, েত ত পাযাে আয়ছ উবয়েয! 

প্রভূ যাকগো কগয়রন ;য়য কফঈভান ইফকর দূয াট দূয াট কফয়ত কতায না 

ইফকর ত ন ক াদায উয চযায়রঞ্জ কদো কগয়রা চকরো। 

কফয়য়ত আদভ আয়ছ,এেরা ফড় রায়গ; 

প্রভূয ক রা পুরুল নাযীয কপ্রভ কেফা বুঝয়ত ায়য? 

এেরা আদভ ঘুয়য কপয়য কথা কাথা মাে 

এেরা আদভ পরপােযাে াকন্ত নাক াে 

কে কমন এেটায জন্য ফড় বুয়েয ভয়ধ্য পাাঁো পাাঁো রায়গ; 

এ কম েীফীনা ভয়নয োন্দন আদভ কে বুঝয়ত ায়য? 
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ঘুভাইয়রন আদভ এেকদন এে পাাঁয়ে 

আদভ নফীয ফাভ াজয়যয াকড্ড কদো ফানাইয়রা াোয়য 

জাগয়র নফী, েইয়রন আল্লা কান য়গা আদভ 

কফয়য়ত এেরা নায়জার তুকভ ফানাই কদরাভ কফগভ। 

দুইজনায়ত কঘায়যা কপয়যা কফয়য়তয কবতয়য; 

 া মত মা খুক কতাভায  াইনা ঐ গন্দভ। 

আদভ াো কদােরা ইো কফয়ত কত কঘায়য, 

একদয়ে ইফকর ব্যাটা ঈল ণাে পুয়ড় ভয়য। 

এেকদন ঘটির এে দুঘ ণটনা ফকর কান, 

আদভ াো ঘুয়য কপয়য গন্দভ তরা মাে 

গন্দভ তরা কগো যয়রা েতায়নয কধাোে 

দুইজয়ন  াইয়রা ঐ কনকলে পর গন্দভ। 

রজ্জা তায়দয প্রো াইয়রা ;চটিয়রন প্রভূ ফড্ড আদভ াোয য়য 

য়গা আদভ াো ভানয়রনা কতাভায প্রভূয কনয়লধ 

 াইরা গন্দভ কনয়লধ উয়ক্ষা েয়য 

কফয়ত কথইো ফাইয য়ে মা অকবা কতাভায়দয উয়য। 

প্রভূ ভকোনা, আদভ াোয়য ফাইয েয়য কপরাই কদয়রন এেয়জাড়া দুই ায়ন 

কাাে ছাড়া আদভ াো ঘুয়য কফড়াে আয প্রভূয তয়য োাঁয়দ। 

এেকদন াইয়রা কদ া তাযা এয়ে অয়যয ;প্রভূয তয়য োাঁদয়ত রাগয়রন দুই কজাড়া াত তুয়র, 

প্রভূ ভাপ েয়য কদন থভ্রি ইরাভ ইফকরয়য  কধাাঁোে 
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ক্ষকতগ্রেয়দয োতায়য কননা ভাপ েয়য কদন বাযী এ োাঁধ ায়য  কফাঝাে 

প্রভূ যভান দুইজনায োন্দন শুকনো 

আদভ াো দুই জনয়যই কনয়রন কক্ষকভো। 

পূণযাে েকযরনা তয়ফ কফয়ত ফাী 

েকযয়রা দুকনোয়ত তায আন প্রকতকনকধ 

আল্লাহ্'য কই প্রকতকনকধ ইয়ত আজয়েয ভানফজাতী। 
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আবুর ফাায ছানী 

এেদা ইযায়েয মূয়রা য়য 

ক াদায নায়ভ ভানফ মূকত ণ পূয়জা চরকছয়রা ব্যাোয়য। 

পুযা োয়রয কেছু আল্লাহ্ বীরু কভায়ভন ফান্দা;োদ,সুো,নাস্র,ইোউে,ইোগূছ 

দীঘ ণোর তাাযা ক াদায উয অটর কথয়েয়ছ 

নপয়েয কধাোে নূয়য ম্প্রদাে তাায়দয পূয়জা েযয়ছ। 

মযত নূ কে প্রভূ য়যাোয কদগায াঠাইয়রন ভ্রান্ত ভানুয়েয তয়য, 

মত েয়যয়ছ া থাভয়ত ফর নূ ফর আল্লাহ্ আয়ছন ফায উয়য 

দুকনোয প্রথভ যাসূর আল্লা াঠাইয়রন ভানুয়লয তয়য 

৪০ ফছয়য কতকন নবুেত াইয়রন 

৯৫০ ফছয শুধু কদ্বন প্রচায েযয়রন 

৯৫০ ফছয়য কতভন কেউ আকনরনা কদ্বয়ন কফশ্বা 

নূ আয়ছন কচন্তাে োয়রা য়ে আয়ছ জাতীয বকফেৎ! 

কোন ভয়তই না আকনর কদ্বন,স্ত্রী আয পুত্র কেনান 

কৌিকরেয়দয ায়থ কভয়র ফাফায়ে কটান! 

আল্লা কফজায ইয়রন; কফঈভান জাতী এত সুয়মায়গ কতাযা আনকরনা ঈভান 

প্রস্তুত  তয়ফ আভায গজয়ফয তয়য েযকছ আহ্বান। 

অাাবুর ফাায ছাকনয়ে আল্লা য় আভায নূ কেকে ফানা ফড় আকয়তয়ছ গজফ- 

দুকনোয য়য োয়পয়যয রাকগ নাই স্থান যোয়র যয়েয়ছ বোফ আজাফ। 

নূ েকযয়রন কেকে আকফষ্কায আল্লায আয়দয় 

েকযয়রন প্রচায;য় স্বজাতী কদ্বন আয়না না ে কতাভায়দয তয়য আল্লায আজাফ আকয়তয়ছ। 
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আল্লাহ্ ফয়রন য়গা নূ;ফানা কেকে আয সুাকয েয়যানা তাায়দয মাযা েকযর ীভারঙ্ঘন,তাযা 

কতা কনভকজ্জত ইয়ফ। 

ভেযা েয়য যা নূয়য েথা শুয়ন- 

য় নূ, 

তুকভ কে এভন কেকে গকড়োয়ছা মাা এই ভরুভূকভয়ত কফচাযণ তুকভ কতা এে ভা কফাো, 

তুকভ কতা এে আনয়োড়া াগর য় নূ বে কদ াইনা;য়ফ কান নূ চারাইয়ফ ভরুয ফালুয়ত 

কনৌো! 

নূ ফয়রন;য়গা ম্প্রদাে আল্লাহ্ দোভে তাায াকে কে আয়ছ কতাভায অকধোয়য? 

যাসূর য়ে আকছ আকভ কতাভায়দয য়য;ইো েকযয়রই প্রভূ ভান ফ ঘটাইয়ত ায়য। 

নূয়য কছয়রা অকফশ্বাী এে পুত্র কেনান নায়ভয 

ীভারঙ্ঘণোযীয়দয য়ে আতাত কছয়রা ঈভান কছয়রানা আল্লায উয! 

এেকদন নূ েকযয়রন সুাকয,প্রভূ ক্ষভা েয়য দা তাাঁয়ে 

প্রভূ নূয়ে হুকোকয েকযয়রন, আকভ ময়থি জ্ঞান কদোকছ নূ কতাভায়ে 

মায প্রকত কতাভায কেকঞ্চৎ জ্ঞান নাই তুকভ তাা কনো েথা ফকর না 

নূ ভুর বুঝয়ত াকযো েইয়রন,য় প্রভূ কম কফলয়ে কেকঞ্চৎ জ্ঞান কভায ক কফলয়ে অনুয়যাধ না েকয 

ানা কদ। 

নূ েকর  অবুয়ঝয দর কদফ কদফীয পূয়জা েকয না 

অবুঝ কজয়য়রয দর নূয়য েথা শুকনরনা- 

শুকনরনা েথা মত মূয় ণয দর; নূ ইয়রন আয়দ প্রাপ্ত 

ফকরয়রন আল্লাহ্,  আভায নূ কেকেয়ত ঠ কনো প্রয়তযে প্রাণী ইয়ত এেয়জাড়া আয অনুাযী 

আয়ছ মত। 

নূ উঠিয়রন কেকেয়ত অনুাযী প্রভূয আয়দয় 
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উঠিয়ত রাকগর প্রভূয আজায়ফয াকন তরয়দ ইয়ত। 

ভাঠ বাকয়রা ঘাট বাকয়রা বাকয়রা মত অকফশ্বাীয দর 

প্রভূয য়ে াো কনো াইয়রা েরুণ পর। 

পৃকথফীয ভায়ঝ শুধু যইয়রা নূয়য কেকে বাভান 

আয কেছু নাই পুয়যা পৃকথফীয়ত াকে কদয়রন প্রভূ যভান। 

বাকয়ত বাকয়ত নূয়য কেকে এেকদন থাকভর জুকদ ফ ণয়ত 

ফয়র প্রভূ সূযা হুয়দয ৪০ নং আোয়ত াক্ষী যইয়রা কোযআন- 

এফং োজ ভাপ্ত ইয়রা,জাাজ ইয়রা জুকদ ফ ণয়ত স্থীয, এফং ফরা ইয়রা ধ্বংই ীভারঙ্ঘনোযী 

েয়ভয কযণাভ। 
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আব্বা 

আভায আব্বায়ে আয আভায হ্য েনা এ ন, 

াদা দাকড়য়ত দকযদ্র এেটা অফেফ;য়ছড়া াঞ্জাফীয়ত ঢাো টুকয়ত োয়রা ভেরা; 

আল্লা আল্লা যয়ফ াযা ফাকড় ভাথাে কতায়র যায়ত ঘুভাইয়ত ায়যনা - 

েংোরায কদয় যায়ত্র কফরা েয়য তবু েেনা ফা এেটা টাায অষুধ আইন্না কদ  াইো ভকয। 

আকভ েই,বুইড়া কোোে কেন;ভযণ আয়ছ কন? 

নাকে আজযাঈর বাই কদ া কদয়ছ 'র বুইড়া অমতন কথইো কতায ছুটি!' 

এইয়তা ককদনোয েথা -আব্বা আভায কমকদন কজাোন কছয়রন, 

আভায়য োয়ে কনো কদৌড়াইয়তন আয ফরয়তন'                 এ                   ।' 

আকভ ভজা াইো  র র েইযা াক কদকছ আয আব্বাে েইয়ছ  াড়া অন গাকড়য়ত চড়ামু- 

তাযয উপুয ইো গাকড় ইয়ছন,আকভ ভুর েয়য কঘাড়া কবয়ফ কয়ঠ থাড়াইরাভ কেছুক্ষণ! 

যায়ত্র ঘুভাইকছ আয ঘুয়ভয ভইয়ধ্য মুয়  েভরাটা টিয় য কফয েয়য ফরয়তন, 

না  াইো কবটাকভন, কারাডায স্বাস্থয দ্যা য়ছা কতা ইোয ভা? 

আয়ে আয়ে আকভ ফড় ইরাভ, 

আয আভায আব্বাে কেভন কমন াল্টাইয়রা, 

এ ন আয কতকন কঘাড়া ন না। 

এইয়তা কইকদন আব্বাে আভায কচেযাইো আভায়য ান েযয়তন আয ফরয়তন- 

'                                                    !' 

ডয়য ম ন েযাে  ঘয়য কপকযনা -কুক ায়ত ছদরুয়রয ফাকড় খু াঁইজা আভায ফাইয েযয়রন- 

দুইটা চটেনা কদয়নয য কদক  আব্বায কচায়  াকন, 

এই াকনয ভায়ন কে আকভ জাকন। 
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তাযয আয আব্বা আভায়য ভায়যন নাই জীফয়ন। 

আভায আব্বায়য কদ কছ,ড়কছ আকভ কতনটাতে আয কুক কনো কতকন দাাঁড়ায়না কেয়য, 

যীক্ষা কদকছ য়েট পাাঁো -তফ সুদয় ায কফল্লার ভাকঝয োছ কথইো টাো এয়ন কদয়রন য়েট বয়য। 

আকভ কে েযকছ? 

কই টাো বাংকছ আয ফন্ধু কনো  যচা েযকছ কফয়থ 

অথচ টাোয ঠিে ভয়ে শুধয়ত না াইযা গাকর ঘাড় থাক্কা  াইয়ছন আভায ফায়। 

তে এে ান েথা, 

আভায ফা কেন্তু আয়গয ভতন আয নাই! 

এ ন, 

ভেরা শ্যাভরা গায়ে কৌদীয আতুয়যয ঘ্রাণ 

াদা দাাঁকড় বকত ণ মু  

ফই আভায কনষ্পা ঠযায়, 

জুোন আয নাই, নাই আয়গয ভত কচাট 

বুড়া ইয়ছ আভায ফায়। 

প্রয়তযেটা কফোন কফরা আকভ হুকন 

নাভায়জয তােফীয আয োন্দয়নয ধ্বনী। 

বুড়া ফায়য োন্দন আভায আয হ্য েনা কমন েযান! 

আ আভায ফাজান আভায ফাজান তুকভ এত বুড়া ইরা েযান? 
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