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আমার খিাদারর খদচিয়াচি আচম 
আমার খ াদারর খদখ য়াখি আখম 

গরীরবর েুুঁরে ঘরর, 
দীন দুুঃ ীর নয়রনর জল 
খযথায় অরিারর িরর। 
অথযাচারীর পীেরনর ঘায়, 
ে  বযথা ুর োরদ খনরালায়; 
 ারদর অশ্রু গোরয় পখেরি 
খ াদার মাখির পরর। 

 
 াই  আমরা পখেরন নামাজ 

এো ঘরর খনজজরন, 
খলাোলরয় খমারা মেখজদ গখে 

েব ভাই এোেরন; 
 

জায়নামারজর পাখি আমারদর, 
আোরের খচরয় খবে ৃ  খের, 
 াই   আোে লুিারয়রি খির 

দুখনয়া মেখজদ ঘরর। 
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ও খ ার নাম শুচনয়ারর 
ও খ ার নাম শুখনয়ারর, 
ও খ ার রূপ খদখ য়ারর, 
ও খ ার ডাে শুখনয়ারর, 
ও খ ার ভাব জাখনয়ারর, 
খোনা, আমার মন   
না রয় ঘরররর। 

 
োগরর উখিয়া খেউ েূরল আইো পরে, 

েূল নাই, খেনারা নাই েুল-েলখিনীর  রর; 
োখিয়া োিাব বনু্ধ! এমন খদাের নাই, 

আখম োজারয় বযথার খচ া খনজ হার  জ্বালাইরর। 
 

 ুখম  জাখনর  বনু্ধ খেরমর ে  জ্বালা, 
 রব খেন পখররল গরল আমার ফুরলর মালা; 
 রব খেন েদম্ব রল বাুঁেরী বাজারল, 
খেবা অপরারে বনু্ধ, অবলা বখেরল। 
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ও বাজান িল যাই িল 
ও বাজান, চল, যাই চল 
মারি লািল বাইর , 

গরুর োুঁরে লািল খদয়া 
খিলর  খিলর  খিলর । 

খমারা লািল  ুুঁরে ফেল আখন 
পা াল পাথার হইর , 

েব দুখনয়ার আহার খজাগাই 
খেই না ফেল হইর , 

আর আমরা খেন  াইর  না পাই 
পাররা খে খেউ েইর । 

 
বউ খদয়ারি গলায় দখে ো খদন না  াইর , 
ভুর র জ্বালা েইর , েবর ানায় রইর ; 

এবার লাির খদরয়  ুুঁখে মাখি  াখর খদ া পাইর । 
খমারা, মাি খচখর ভাই! লািল খদরয়, 
খমারদর বুে খচরা  ার চাইর , 
মাি খচখররল ফেল ফরল, 

ও ফেল ফরল না বুে হইর । 
এবার মাখি  ুুঁেবরর ভাই, ফেল নাখহ পাইর , 
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ও মাখি  ুুঁরে খদ ব আর ে দূর েবর ানায় যাইর । 

ও বাবু খসলাম বারর বার 
ও বাবু খেলাম বারর বার, 
আমার নাম গয়া বাইদযা বাবু, 

বাখে পদ্মা পার। 
খমারা পখি মাখর পখি েখর খমারা 

পখি খবইচা  াই- 
খমারদর েুর র েীমা নাই, 

োরপর মাথার মখণ লরয় খমারা 
েখর খয োরবার। 

 
এে ঘারির  রাখন্ধ-বাখে খমারা 

আররে ঘারি  াই, 
খমারদর বাখে ঘর নাই; 
েব দুখনয়া বাখে খমারদর 
েেল মানুষ ভাই; 

খমারা, খেই ভারয়রর  ালাে েখর আখজ 
খফখর দ্বারর দ্বারর; 

বাবু খেলাম বারর বার। 
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খে যাসরর রচিলা মাচি 
খে যােরর রখিলা মাখি! োরমর আোেরর খদয়া; 
আমার বাজানরর বখলে  বর নাইওররর লাখগয়ারর। 
অভাখগনীর বুরের খনশ্বাে পারল নাও ভখরয়া, 
িয়মারের পন্থ যাইবা এেদরে উখেয়া; 

গলুইর  খলখ লাম খল ন খেন্তার খেিুর খদয়া, 
আমার বারপর খদরে খদয়া আইে খগয়ারর। 

 
পরবারে পািাইল বাজান যারর েুঁইপা খদয়া, 
খে খয খেখেররর গয়না খদল দূবজােীরষ খনয়া; 

েুয়াোর োেী খদল বা ারে ভখরয়া 
অরে না পখরর   াহা খগল খয উখেয়ারর। 

 
োগররর খফনায় পখ  বানল বাের-ঘর, 
দুরের দাগার   াহা দাপায় জনমভর; 

অবলা ভাুঁরাইল খয খে োঞ্চা খপ ল খদয়া, 
এমন িরের ঘরর রখহ খে েখরয়ারর। 

 
পররর খিরলর েরে বাজান আমায় খদল খবয়া, 

জনরমর ম  খগল বনবাে খদয়া; 
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এেখদরনর  রর আইো না গযাল খদখ য়া, 
এবার জুোইব মরনর দুেু োয়রর ডুখবয়ারর। 
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খসানার বরণী েনযা 
খোনার বরণী েনযা োরজ নানা ররে, 

োরলা খমঘ খযন োখজলরর। 
খেনান েখরর  েনযা খহরল দুরল যায়, 
নদীর ঘারির  এরে ইখ  উখ  চায়। 
বা ারে উখেরি োেী, ঘুরাইয়া খচা , 
োোইল  ারর েখর েৃখিম খরা । 
হলুদ মাখ য়া েনযা নারম যমুনায়, 
অে হলুদ হইয়া জরল ভাইো যায়। 
ডুবাইয়া খদহ জরল থারে চুপ েরর, 
জল িুুঁরে মারর েভু আোরের পরর। 
 ােু জরল নাইমা েনযা  ােুমাঞ্জন েরর, 
আোরের রামেনু খহরলেুরল পরে। 

 
 ারপরর বাহু দুখি খমরল জলোরর, 
ঘুরাইল খফরাইল ে  লীলাভরর। 

বাহু দুখি মারজ েনযা অখ  খেৌ ুহরল, 
 খেয়া পখেরি রূপ খোনাখলয়া জরল। 
অঞ্জখল পখর জল অেরর িুুঁখেরি, 
জলন্ত অোর হর  ফুলখে উখেরি। 
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 ুখলয়া েুন্তলভার িোইল জরল, 
আোে নাখমল খযন েমুদু্দররর খোরল। 
দু-হা  খবোরয় চুরল য  মাঞ্জন েরর, 
খমরঘর  খবজলী খযন খফরর লীলাভরর। 
গলা জরল খনরম েনযা গলা মাঞ্জন েরর, 

খেউগুখল িলমল মালার ফুরলর 
েণজফুরলর ভূষণ লরয় খোন খেউ 

খ াুঁপার েুেুম খলারভ খেউ হারে গায় 
খেনান েখরয়া েনযা উরি জল হর , 
 রল লাবনী োরা িরর অে খরার । 
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