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হম ভা মৰাণৰ দু  কিবতা 
ঘৰ 

দয়ৰ সউজ উপত কাত 
সািজেছাঁ এখিন আেপান ঘৰ। 
চাতালত িশ  হ উমিলব 
মাৰ শশৱ। 
আইতাই সাধু ক'ব,  
ঘঁিৰয়ােল ধিৰ িনয়া িমছলীয়া ধাবা       
আৰু 
বাঘ ঔ, বাঘঔ ক িচঞৰা 
িমছলীয়া গৰখীয়াৰ সাধু। 
তজীমলা, পৰী ঁ ৱৰী আৰ ু
কমলা ঁ ৱৰীৰ আঁচলত ধিৰ 
মাৰ চ ৈল আিহব উভিত 
ল'ৰািলৰ শাি ৰ টাপিন। 
ত য় হ আিহব মাৰ কেশাৰ  
আৰু সাণালী যৗৱন  
ম, শাি  আৰু আ াৰ মে েৰ টলমল কিৰব মাৰ দয়। 

অং িৰত হ'ব িব াসৰ বীজ 
বু ৰ পৰা বু ৈল 
জ ৰ পৰা জ ৈল। 
গজঁািলেবাৰ পাখা মলাৰ আন ত  
মাৰ বাধক ই শাি েৰ 
সলাব উশাহ। 
ঘৰৰ  চৗপাশ বিৰ ৰ'ব 
সাহসৰ িশখা হ বাধাহীন মুকিল বতাহ 
দয়ত ফু ব আেপানজনৰ মাত, 

আ ৱাই আিহব সঁচা মৰম ভৰা 
এখিন সহায়ৰ হাত । 
কিতয়াবা, 
সাঁৱৰণীৰ বৰষুণত িতিত-বুিৰ 
সাৰ পাই উেঠ কাই মৰিহ যাৱা 
এেকাডৰা শইচ। 
চ  মিল বা য় হয় 
এচুকত িশল হ ই থকা 
মৗন সময়। 
তিতয়া , 
সংগীহীনতা সংগী হয় িন:সংগতাৰ । 
লােহ লােহ মৰিহ পেৰ 
বাট িৰ বাই আিহ 
ভাগিৰ পৰা আ ল দহ। 
এেনৈকেয়  
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মানুহৰ বু ত থােক 
হাঁিহ আৰু চ েলােৰ গঢ়া 
কিলজাৰ তেজ ধাৱা 
এখিন আেপান ঘৰ 
িনভৃেত , িনৰেল। 
 

মুখাৰ আঁৰৰ মুখ 

ু ধাতুৰ তওঁ 
ু ধা, ু ধা, কৱল ুধা 

আেন নেদখাৈক হাজাৰ বাসনাই 
সমদল কেৰ তওঁৰ ু ধাতুৰ মনত । 
কােৰাণােৰ চপাই আেন হাজাৰজনৰ াপ । 
মুখােৰ ঢািক ৰােখ মুখ ল া 
লােহ লােহ সলিন হয় মুখাৰ ৰং  
ৰং সলিন হয় জীৱনৰ । 
লেগ লেগ সলিন হয় অ -ব -বাস ানৰ পুৰিণ সং া 
ককা দউতাৰ িদনৰ। 
সেয় তওঁ বােৰ বােৰ সলিন কেৰ পাছাক 
অেনক পাছাক, 
অেলখ ৰং 
আচলেত পাছাকৰ তলত আিম সকেলা নাঙঠ। 

হম ভা মৰাণ সা িতক সময়ৰ এগৰাকী িবিশ  কিব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


