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কজন িমেকর কােছ চ হেলা তার িমকার মখু ।আর জাছনা হেলা িমকার দীঘাস।

আমার ভােলাবাসা সিদন সাথক হেব…য িদন ভােলাবাসার মানষু িট ১ফাটা চােখর জল ফেল বলেব…আিম ধু তামােকই
ভােলাবািস।

িয়জন যিদ থােক পােশ, মেন হয় প ৃিথবীর সব সখু আমাির কােছ। ভােলাবাসা বিু ঝ তখিন সিত হয় , যখন ভােলাবাসার মানষু িট
মেনর মত হয়।
বক
ু ভরা ভােলাবাসা আিম রেখিছ তামার জন____তুিম য আমার আিম য তামার____তুিম ধু আমার জেন

মানেু ষর মােঝ আেছ মন, মেনর মােঝ ম, েমর মােঝ জীবন, জীবেনর মােঝ আশা, আশার মােঝ ভালবাসা, আর সই
ভােলাবাসার মােঝ ধইু তুিম?

মানেু ষর সবেচেয় বড় বলতা হেলা ভালবাসা,যার মেধ ভােলাবাসা নইতার কােনা বলতাও নই, ভােলাবাসার জন মানষু
সবিকছ ু ছেড় দয়। আরেসই ভােলাবাসা তার জন কাল হেয় দাড়ায় !!!

মানেু ষর সবেচেয় বড় বলতা হেলা ভালবাসা,যার মেধ ভােলাবাসা নইতার কােনা বলতাও নই, ভােলাবাসার জন মানষু
সবিকছ ু ছেড় দয়। আরেসই ভােলাবাসা তার জন কাল হেয় দাড়ায় !!!

লাগেব যখন খবু একা,চাঁদ হেয় িদেবা দখা ..মনটা যখন থাকেব খারাপ,ে িগেয় করেবা আলাপ ..ক যখন মন আকােশ,তাঁরা
হেয় লেবা পােশ

যিদ দখা না হয় ভেবানা দূের আিছ। যিদ কথা না হয় ভেবানা ভূেল গিছ। যিদ না হািস ভেবানা অিভমান কেরিছ। যিদ ফান
না কির ভেবানা হািরেয় গিছ। মেন রেখা তামায় আিম ভােলাবািস।

ভালবাসার তােল তােল চলব জন এক সােথ। কােছ এেস পােস বেস মন রাখ আমার মেন। শ দখ জন িমেল, ঘর কর িছ
এক সােথ। আর িক লােগ িিথিবেত??? বউ আনব ভালেবেস।

তার জন আনেত পাির আকাশ থেক তারা, তুই বলেল বাচেত পাির অিেজন ছাডা় । প ৃিথবী থেক লটু ােত পাির বু তাির
পায়, এবার তুই বল, এভােব আর কত িমথা বলা যায়!!!

তামার মেু খর হািস টুকু লােগ আমার ভােলা,তুিম আমার ভালবাসা বঁেচ থাকার আেলা।রাজার যমন রাজ আেছ আমার আছ
তুিম,তুিম ছাড়া আমার জীবন শূধু মভুিম।

ফান করেত পািরনা নাার নাই বেল, খবর িনেত পািরনা সময় নাই বেল, দাওয়াত িদেত পািরনা বিশ খাও বেল, ধু sms
কির ভালবািস বেল!

িমি চাঁেদর িমি আেলা,বািস তামায় অেনক ভােলা.িমিট িমিট তারার মলা,দখেবা তামায় সারােবলা. িনিশরােত শা ভুবন,
চাইেবা তামায় সারাজীবন

নদীর পাের বেস আিম িলখিছ কিবতা~ ~ই নয়েন ভােস ধু তামার ছিবটা~ ~মঘলা আকাশ একলা আিম” একলা আমার
মন~ ~ভাবিছ কেব হেব তুিম আমার আপন জন~

বেু কর ক চাপা িদেয়” ঝরেছ চােখর জল~ ~মেনর মানষু ভুেল গেছ” কােক িদেবা Call~ ~মঘ হীন আকােশ” চােদর নই
আেলা~ ~এই প ৃিথবীেত আিম ছারা” সবাই আেছ অেনক ভােলা~

নদীর পাের বেস আিম িলখিছ কিবতা~ ~ই নয়েন ভােস ধু তামার ছিবটা~ ~মঘলা আকাশ একলা আিম” একলা আমার
মন~ ~ভাবিছ কেব হেব তুিম আমার আপন জন~

বেু কর ক চাপা িদেয়” ঝরেছ চােখর জল~ ~মেনর মানষু ভুেল গেছ” কােক িদেবা Call~ ~মঘ হীন আকােশ” চােদর নই
আেলা~ ~এই প ৃিথবীেত আিম ছারা” সবাই আেছ অেনক ভােলা~

দয় জেু ড় আছ তুিম,সারা জীবন থক.আমায় ধু আপন কের,বেু কর মােঝ রখ.তামায় ছেড় যাবনােতা,আিম খবু দূের.ঝড়
তাপান যতই আসক
ু ,আমার জীবন জেু ড়

ফেু ল ফেু ল সািজেয় রেখিছ এই মন, তুিম আসেল জেন সাজােবা জীবন, চাখ ভরা  বক
ু ভরা আশা, তুিম বু আসেল দেবা
আমার সব ভালবাসা…

এক প ৃিথবীেত চেয়িছ তামােক, এক সাগর ভালবাসা রেয়েছ এ বেু ক , যিদ কােছ আসেত দাও, যিদ ভালবাসেত দাও, এক
জনম নয় ল জনম ভালবাসব তামােক

যিদ চাদঁ হতাম সারা রাত পাহারা িদতাম!যিদ জল হতাম-সারা দহ িভিজেয় িদতাম।যিদ বাতাস হতাম-তামার কােন চিু প চিু প
বলতাম-আিম তামােক ভালবািস.

টাপরু টুপরু ব ৃি লাগেছ দান িমি, কী অপপ স ৃি দয় জিু ড়েয় দ ৃি, ব ৃি ভজা সায় তাজা ফেু লর গেয়, মনটা নােচ ছে
উতলা আনে, জানু তামার জন

আমার জীবেন কউ নই তুিম ছাডা় , আমার জীবেন কােনা  নই তুিম ছাডা় , আমার েচাখ িকছ ু খােজনা তামায় ছাডা় ,
আিম িকছ ু ভাবেত পািরনা তামায় ছাডা় , আিম িকছ ু িলখেত পািরনা তামার নাম ছাডা় , আিম িকছ ু বঝ
ু েত চাইনা তামায় ছাডা় !

যিদ ব ৃি হতাম…… তামার দ ৃি ছঁেু য় িদতাম। চােখ জমা িবষাদ টুকু এক িনিমেষ ধেু য় িদতাম। মঘলা বরণ অ জেু ড় তুিম
আমায় জিডে় য় িনেত,ক আর পারেতা না তামায় অকারেণ ক িদেত..!

ভালেবেস এই মন, তােক চায় সারান। আিছস তুই মেনর মােঝ, পােশ থািকস সকাল সােঝঁ। িক কের তােক ভুলেব এই মন,
তুই য আমার জীবন।। তােক অেনক ভালবািস

আকাশ বেল তুিম নীল। বাতাস বেল তুিম িবল। নদী বেল তুিম িসমা িহন। চাঁদ বেল তুিম স
ু র। ঘাস বেল তুিম সবজ
ু । ফলু
বেল তুিম অবজ
ু । িক আিম বিল, “তুিম কমন আছ?”

চােখ আেছ কাজল কােন আেছ ল,ঠাট যন রে রাঙা ফলু ,চাখ একটু ছাট মেু খ িমি হািস,এমন একজন মেয়েক সিত
আিম ভােলাবািস।

যিদ চাদঁ হতাম সারা রাত পাহারা িদতাম!যিদ জল হতাম-সারা দহ িভিজেয় িদতাম।যিদ বাতাস হতাম-তামার কােন চিু প চিু প
বলতাম-আিম তামােক ভালবািস.

প ৃিথবীেত সই সবেচেয় ধনী। যার একিট স
ু র মন আেছ,, যার মেন নাই কান অহংকার,, নাই কান িহংসা। আেছ ধু অেনর
জন ভােলাবাসা.

তামায় সযু  ভািবনা যা অ যােব, তামায় ফলু ভািবনা যা ঝের যােব, তামায় নদী ভািবনা যা বেয় যােব, তামায় সময় ভািবনা
যা চেল যােব, তামায় আিম আমার জান ভািব যা িচরিদন রেয় যােব।এক িবু ভােলাবাসা দাও আিম িসু দয় িদব।

যিদ চাদঁ হতাম সারা রাত পাহারা িদতাম!যিদ জল হতাম-সারা দহ িভিজেয় িদতাম।যিদ বাতাস হতাম-তামার কােন চিু প চিু প
বলতাম-আিম তামােক ভালবািস.

প ৃিথবীেত সই সবেচেয় ধনী। যার একিট স
ু র মন আেছ,, যার মেন নাই কান অহংকার,, নাই কান িহংসা। আেছ ধু অেনর
জন ভােলাবাসা.

তামায় সযু  ভািবনা যা অ যােব, তামায় ফলু ভািবনা যা ঝের যােব, তামায় নদী ভািবনা যা বেয় যােব, তামায় সময় ভািবনা
যা চেল যােব, তামায় আিম আমার জান ভািব যা িচরিদন রেয় যােব।এক িবু ভােলাবাসা দাও আিম িসু দয় িদব।

কী িনুর তুিম?কমন তামার মন?কীভােব থাকেত পার ভূেল সারান?মেন কী পেরনা একটুও আমায়

যিদ মন কাঁেদ, আসব বষা হেয়।! যিদ মন হােস, আসব রাুর হেয়। যিদ মন ওেড়, আসব পািখ হেয়। যিদ মন খাঁেজ, আসব
তামার জান হেয়!

যিদ এমন কাউেক পতাম য আমােক অর িদেয় ভালবাসেব যার সব ভালবাসা আমায় িগের থাকেব.তেব আিম এই প ৃিথবীর
িবিনমেয়ও তােক হািরেয় যেত িদতাম না.

প ৃিথবীর সব িকছ ু িমথা হেলও , ছেলেদর চােখর অ কখেনা িমথা নয় । কারন মেয়রা খবু ক না পেল , কথেনা তােদর
দািম অ ঝরায় না.

বঝ
ু েব একিদন তুিম , আিম তামােক কতটা ভােলাবািস । সই িদন হইেতা আিম হািরেয় যােবা ঔ ের িনল আকােশ তারার
মােঝ । বঝ
ু েব একিদন তুিম , আিম তামােক কতটা িমচ কির সইিদন হইেতা আিম হািরেয় যােবা ঔ মভুিমর বািলর মােঝ ।
বঝ
ু েব একিদন তুিম , আিম তামােক ছাডা় কতটা একা একা থািক সই িদন হইেতা আিম থাকেবানা এই প ৃিথবীেত হািরেয় যােবা
ঔ মািটর ছা ছা কনাই…!

মেনর মােঝ আিছ বেল কিরস অবেহলা।আিম যখন হািরেয় যােবা কাদিব সারােবলা।তবু যিদ হািরেয় যায় তার অজানেত।স ৃিত
লু যতেন রািখস মেনর িসমাে.

এক ফাঁটা িশিশেরর কারেনও বনা হেত পাের যিদ বাসাটা িপঁপডা় র হয়,তমিন এক িচমিট ভালবাসা িদেয় ও সখু পাওয়া যায়
যিদ সই ভালবাসা খাঁিট হয়…

মানেু ষর মােঝ আেছ মন, মেনর মােঝ ম, েমর মােঝ জীবন, জীবেনর মােঝ আশা, আশার মােঝ ভালবাসা, আর সই
ভােলাবাসার মােঝ ধইু তুিম?

তামার মেু খর হািস টুকু লােগ আমার ভােলা,তুিম আমার ভালবাসা বঁেচ থাকার আেলা।রাজার যমন রাজ আেছ আমার আছ
তুিম,তুিম ছাড়া আমার জীবন শূধু মভুিম।

যিদ ব ৃি হতাম…… তামার দ ৃি ছঁেু য় িদতাম। চােখ জমা িবষাদ টুকু এক িনিমেষ ধেু য় িদতাম। মঘলা বরণ অ জেু ড় তুিম
আমায় জিডে় য় িনেত,ক আর পারেতা না তামায় অকারেণ ক িদেত..!

জীবনটা ধর সাগর, আর দয় তার তীর। বু হেলা সাগেরর ঢউ। তামার সাগের অেনক ঢউ থাকেত পাের তেব বাপার হল
সবেলা ঢউ িক তীর শ করেত পাের

চাঁদ মেঘ লক
ু ােলা তামােক দেখ িয়া____ রাত বিু ঝ ঘমু ােলাএেসা না বেু ক িয়া____ িঝির িঝির হাওয়া িশির িশির
ছায়া____ঝড় উেঠেছ এ মেন হায় এ মেন কউ জােননা

ফেু লর েয়াজন সূেযর আেলা, ভােরর েয়াজন িশিশর, আর আমার েয়াজন তুিম, আিম তামােক ভালবািস।

িমি হেস কথা বেল পাগল কের িদেল,তামায় িনেয় হািরেয় যাব আকােশর নীেল,তামার জন মেন আমার অফরু  আশা। সারা
জীবন পেত চাই তামার ভালবাসা।

ফেু লর েয়াজন সূেযর আেলা, ভােরর েয়াজন িশিশর, আর আমার েয়াজন তুিম, আিম তামােক ভালবািস।

িমি হেস কথা বেল পাগল কের িদেল,তামায় িনেয় হািরেয় যাব আকােশর নীেল,তামার জন মেন আমার অফরু  আশা। সারা
জীবন পেত চাই তামার ভালবাসা।

জািননা ভােলাবাসার আলাদা আলাদা িনয়ম আেছ িকনা, তেব আিম কান িনয়েম তামােক ভাল বেসিছ তাও জািননা, ধু
এইটুকু জািন আিম তামােক অেনক অেনক ভােলাবািস….

আমােদর সােথ ফসবেু ক য
ু হন।
আমােদর আেরা এস এম ….
Bangla Happy Birthday SMS

