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 ‘প্রার্ থনা’ কবিতায় কবি কায়ককািাদ বিাঝাকত বেকয়কেন, বতবন সম্পূর্ থ শূনয হাকত স্রষ্টার কাকে একসকেন। স্রষ্টার কাকে 

মকনািল প্রার্ থনা ককর িকলকেন, বতবন জাকনন না, স্রষ্টাকক বকভাকি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করকত হয়। তাাঁর এমন বকেু বনই যা বদকয় 

বতবন স্রষ্টার আরবত করকিন। তাই বনিঃসম্বল অিস্থায়, সম্পূর্ থ শূনয হাকত, তাাঁর দুয়াকর একস দা াঁবিকয়কেন।  

কবি স্রষ্টার অপার মবহমার কর্া ির্ থনা ককর তাাঁর উকেকশয প্রার্ থনা জাবনকয়কেন। বতবন ভক্তি িা প্রশংসা করকত না বজকনও 

বকিল বোকের জকল বনকজকক বনকিদন ককরন। দুিঃে-দাবরকযয, বিপকদ-আপকদ অর্িা কবি যেন অর্ থ-সম্পকদর মকযয 

বর্কক সুে সাগকর ডুকি বেকলন, তেকনা এক মুহকূত থর জনযও বতবন স্রষ্টাকক ভুকল র্াককনবন। কবির জীিকন মরকর্, শয়কন-

স্বপকন অর্ থাৎ সি সময়ই এই স্রষ্টাই তাাঁর একমাত্র ভরসাস্থল ও পকর্র সম্বল—এ কর্া বতবন প্রবতমুহতূ থ মকন বরকেকেন।  

সুকের বদন কবি স্রষ্টাকক বযভাকি স্মরর্ করকিন, বতমবন দুিঃকের অমাবনশায় যেন বতবন পবতত হকিন, তেকনা বযন স্রষ্টার 

ককম থ কবি-হৃদকয় বকাকনা বিযা িা সংশয় না জকে, এ প্রার্ থনাই বতবন ককরন।  

 

 প্রশ্ন: স্রষ্টার প্রবত মানুকের অসীম কৃতজ্ঞতার কারর্ কী? িুক্তঝকয় বলে। 

 

কবি স্রষ্টার অপার মবহমার কর্া ির্ থনা ককর স্রষ্টার কাকে মকনািল প্রার্ থনা ককরকেন। কারর্, কবি জাকনন, গাকে গাকে 

পাবে, সি থদা স্রষ্টার গুর্গাকন আত্মহারা, িকন িকন ফুল-ফলও বিযাতাকক স্মরর্ করকে। তাাঁর দয়ায় জগকতর সি বকেু 

েলকে। তাাঁর কাকেই সিাই সাহাযয প্রার্ থনা ককর। তাাঁর অপার করুর্া লাভ ককরই বিশ্বজগকতর প্রবতটি জীি ও উক্তিদ প্রার্ 

যারর্ ককর আকে। তাাঁর দয়া োিা আমরা এক মুহতূ থও েলকত পাবর না। সুকে-দুিঃকে, শয়কন-স্বপকন বতবনই আমাকদর 

একমাত্র ভরসা। 

কবি কায়ককািাদ তার ‘প্রার্ থনা’ কবিতায় ‘বিকভা’ শব্দটি িারা মহান সৃটষ্টকতথাকক সকম্বাযন ককরকেন এিং বনকজকক 

সৃটষ্টকতথার কাকে সমপ থর্ ককরকেন। মহান সৃটষ্টকতথা আমাকদর এই সুজলা, সুফলা, শসয, শযামলা পৃবর্িীর িুকক সৃটষ্ট 

ককরকেন এিং আমাকদর সযকতœ লালন পালন ককরকেন। এই বিশাল পৃবর্িী, তার অপার বসৌন্দয থ, প্রাকর্র সঞ্চার, 

উপকভাকগর বিশাল আকয়াজন সিবকেুই পরম করুর্াময় সৃটষ্টকতথার দান। সৃটষ্টকতথার করুর্ার ওপরই মানেু এ পৃবর্িীকত 

বিাঁকে আকে। এ সি কারকর্ই মানুে স্রষ্টার প্রবত অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ককর। 

 প্রশ্ন:  কবি হৃদকয় শক্তি কামনা ককরকেন বকন? 

 


