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স্বাবথসর িন্দী 

প্রেভাবি পৃলথিী সি লকছুবক িধ্যাকষসবের প্রকবে আকষসে কবর 

এিং প্রেবকাে িস্তুবক উপবরর লদবক ছুুঁড়বি তা েীবে প্রেবি আবস, 

প্রসই ভাবিই পালথসি কল্পো ও জাগলতক লেন্তা 

স্বাবথসর প্রকবে িােুষবক আকষসে কবর। 

রাগ, ভািাবিগ, অজ্ঞতা, কুসংষ্কার, প্রিাভ, 

ঈষসা, িািসা, লহংসা এিং সংশয় 

িােুষবক পলিত্রতার অলধ্রাবজয আবরাহে করবত িাধ্া প্রদয়, 

তাবক স্বাবথসর থািায় 

এিং অহংকাবরর খাুঁোয় িন্দী কবর। 

পালথসি িােুষ, 

দদলিক শলির সাহােয ছাড়া, 

েলদ এই সিস্ত অদৃশয শত্রুর কাছ প্রথবক িাুঁোর প্রেষ্টা কবর 

তাহবি অিবেতেভাবি প্রস অবেযর হাবত লগবয় পড়বি। 

েখেই প্রস উচ্চ িাবগস প্রেবত প্রেষ্টা করবি, 

স্বাবথসর ভািিাসায় গন্তবিয ো লগবয়, 

িাধ্যাকষসবের শলির িবতা 

তাবক পৃলথিীর প্রকবে প্রেবে োিাবি। 

একিাত্র শলি, ো িােুষবক এই িন্দীত্ব প্রথবক িুি করবত পাবর 

তাহবিা পলিত্র আত্মার লে শ্বাস িায়ুর শলি। 

 

-আব্দুি-িাহা, লসবিকশে অি িাহা’ই লিপোসস, পৃষ্ঠা-২৪১ 



 

এোই লিশ্বাস 

-ধ্িসিাহু আিাতুি-িাহা রুলহয়া খােি 

 

প্রেখাবে পথ োই হাুঁো 

প্রেখাবে িায়ু োই লে শ্বাস প্রেওয়া 

প্রেখাবে আবিা োই প্রদখা- 

এোই লিশ্বাস। 

 

েীরিতার িাবে কাুঁদা 

রালত্রর েীরিতায়, 

এিং প্রলতউত্তর প্রশাো ো প্রগবিও 

লিশ্বাস করা এিং িার িার লিশ্বাস করা- 

এোই লিশ্বাস। 

 

েুড়ী ধ্বর হীরক প্রদখা 

িাঠি উুঁলেবয় অরেয প্রদখা 

অশ্রু লসি েয়বে হাসা- 

এোই লিশ্বাস। 

 

েখে অবেযরা অস্বীকার কবর 

‘প্রভু, আলি লিশ্বাস কলর’ িিা 

‘আলি শুলে’ েখে প্রকাে উত্তর োই, 



‘আলি প্রদলখ’ েলদও প্রদখার লকছুই োই- 

এোই লিশ্বাস। 

 

এিং হৃদবয় প্রেন্ড ভািিাসা, 

আলদি ভািিাসা ো কাুঁবদ 

লেলহত েলদও প্রসখাবে প্রতািার কীলতস  কিা আবছ! 

প্রতািার িুখি-ি পদস ািৃত্ত এিং প্রতািার লজহ্বা প্রিািা 

তিুও আলি প্রদলখ এিং শুলে প্রতািাবক, ভািিাসা, 

উিঙ্গ ধ্রার লেবে আিাবক লেবেপ কর, 

তিুও আলি উঠি এিং প্রতািাবক ভািিালস, ভািিালস! 

এোই লিশ্বাস। 

 

“আিাতুি-িাহা রুলহয়া খােবির প্রলত শ্রদ্ধাঞ্জলি” 

প্রথবক সংগৃলহত 

 

 

গাে 

এস. এি. ইিাে উদ্দীে 

প্রপ্রবির আগুে জ্বাবিা, 

আগুে জ্বাবিা প্রাবে প্রাবে, 

প্রে আগুে জীিে দাবে, িরে হাবে, 

প্রস আগুে জ্বাবিাবর সিখাবে। 

উত্তবর িাবয়, দখবে হাওয়ায়, 



েড়-তুফাবে, িাদি ধ্ারায়, 

উলড়বয় দাও প্রপ্রবির ডাোয় 

সূদুর আকাশ-পাবে। 

 

জ্বাবিা আগুে িে িাদাবড়, 

িাবে িাবে, হাবে-িাবে 

প্রেথা, লকষাে-িজরু, িাঙ্গি, শািি, 

প্রকাদাি হাবত খাবে। 

েদ-েদী আর লিবি-খাবি, 

জ্বািাও আগুে প্রেউবয়র তাবি, 

‘ইয়া িাহা’উল্লাহ্!’ িবি 

োকো প্রভবস ভাটির োবে োবে। 

 

 

আহ্বাে 

প্রভাত েে িসিে 

 

িােিবর তবর এবিা এক িােী 

েবে সুধ্া িাখা, 

স্বসে হবিা সবি 

পরবশ আব্দুি-িাহা। 

সসি ধ্সি হবি এক 

আহা  লক উল্লাস, 



জাত,লঃ িসে ভবদাভবদ 

রইিবো একরাশ। 

অধ্লকার প্রিাদবর রয়বছবঃ সিার 

সসািজেীেভাি,প্রঃ 

এবসা এই পবথ এক হই প্রিারা 

হংলঃসা দ্ববষ ছবড়।প্রঃ 

প্রভু প্রিার িাহা’উল্লাহ্ 

আেিবে েুগবর িসাতা, 

িেবর কািলিা িুবছ দাও তুলি 

িবেবঃ েবি তাুঁর সকি আজ্ঞা। 

শলোর আবিা জ্বািবিা প্রিারা 

িােবিা োবকা িাধ্া, 

অজ্ঞতাবক দূবর েবিবঃ 

সভযতাবক এগলয়বঃ েলবিা সদা। 

গড়বিা আিার ধ্রেীবত 

শান্তলর েলকবতে, 

িাহা’উল্লাহ্র কাবছ সদা 

কলর এই েলিবদে। 

আিলও িােুষ তুিলও িােুষ 

েই কবউ অপর, 

িলিবিলশবঃ রবিা হবথা 

হবয় োবিা অির। 

 



 

গাে 

আশরাফুি লিশ্বাস োো 

 

লহনু্দ আিার িনু্ধ, িুসলিি আিার ভাই 

লখস্টাে আিার জ্ঞালত, আত্মীয় সিাই। আত্মীয় সিাই। 

আলি প্রে িাহা’ই, আলি প্রে িাহা’ই। 

 

সাদা-কাবিা, িম্বা-প্রিুঁবে, প্রে োই প্রহাক ো ভাই 

জালত-ধ্িস, িেস-প্রগাত্র, প্রভদাবভদ আিার োই, 

প্রভদাবভদ আিার োই। 

আলি প্রে িাহা’ই, আলি প্রে িাহা’ই। 

 

ইরাে-তুরাে, িাংিা-ভারত, সিখাবে প্রিার োুঁই 

প্রদশী-লিবদশী, আপে-পর, আিার কাবছ োই, 

আিার কাবছ োই। 

আলি প্রে িাহা’ই, আলি প্রে িাহা’ই। 

 

 

আহ্বাে 

জাহাঙ্গীর শহীদ 

 



জাবগা, 

প্রহ ঘুিন্ত পৃলথিীর িােুবষরা 

লেদ্রাচ্ছন্ন তযাগ কর, হবয়বছ প্রভার 

িাহা’উল্লাহ্র ডাক এবসবছÑ 

প্রখাি সিাই প্রদার। 

প্রদখ, 

সবতযর রলি উবেবছ জ্বলিয়া 

পুুঁলতগন্ধিয় আুঁধ্ার প্রভলদয়া 

হালসবছ আকাশ ভলরবছ িাগাে 

প্রদাবয়ি পালপয়া গাইবছ িধ্ুর গাে। 

প্রশাে, 

পূেয ভূলিবত েলকি হাুঁলকয়া কয় 

শালন্তর িােী এবসবছ ওবর োই প্রকাে ভয়, 

প্রিাভ লহংসা পাপাোর ছালড় 

সবতযর পবথ দাও তরী পালড় 

পাি তুবি দাও, দিোয় িার োে 

িাহা’উল্লাহ্র োি িও জড়ুাবি পরাে। 

 

একতার দতূ 

প্রসাহরাি প্রহাবসে 

 

 

শালন্তর িােী িহে কবর ধ্রায় এবিে লেলে, 



প্রসইবতা প্রিাবদর িাহা’উল্লাহ্ িাতস ািাহক লতলে। 

সকি জালত-ধ্িস িবস লছি েুগ েুগ ধ্বর, 

প্রসই প্রলতশ্রুত িহািােি এবিে প্রিাবদর তবর। 

লহনু্দরা িবি লিষ্্ণঊুষা, িুসিিােরা ঈশা, 

িােি ঐবকযর জেয তাুঁর পৃলথিীবত আসা। 

লিস্টােবদর প্রখাদার প্রজযালত িাইবিি-এ িবি, 

প্রসইবতা প্রিাবদর িাহা’উল্লাহ্ প্রদখবর েেু খুবি। 

প্রিৌদ্ধবদর অলিতা-িাহা আবছ প্রিাে োর, 

িাহা’উল্লাহ্ হবিে লতলে প্রিাবদর কেসধ্ার। 

হায়বর অবিাধ্ িােিজালত অন্তর েেু প্রখাি, 

লহংসা, ঘৃো, জালত প্রভদাবভদ, কুসংষ্কার প্রভাি। 

পূিস পলিি, উত্তর দলেে প্রে লদবকবত োই, 

িাহা’উল্লাহ্র একতার িােী শুেবত প্রিারা পাই। 

িাহা’উল্লাহ্ ডাকবছে প্রিাবদর আয়বর প্রতারা আয়, 

লিশ্ব শালন্ত একতারই সিয় িবয় েবি োয়। 

উুঁেু-লেেু প্রভদাবভদ িাহা’ই ধ্বিস োই, 

গিস কবর িি সবি আিরা সিাই ভাই-ভাই, 

আিরা সিাই িাহা’ই। 

 

িনু্ধ োই 

এস. প্রক. সুজে কুিার 

 



আলি একজে িনু্ধ োই 

প্রে প্রশাোবি প্রিাবর িজার িজার গল্প, 

হউক প্রস িড় লকংিা অলত প্রছাে। 

আলি একজে িনু্ধ োই 

প্রে িাজাবত পাবর রাখাবির িাুঁলশ 

দু খ কভু   লদবিো প্রস 

রাখবি সদা হালস-খুলশ। 

রাত প্রজবগ লিখবি কলিতা 

লহংসা রাগ থাকবিো প্রসথায় 

থাকবি শুধ্ু িােিতার একতা। 

আলি একজে িনু্ধ োই 

প্রে প্রশাোবি প্রিাবর িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রবির কথা 

আর িাহা’ই গাে, 

প্রবয়াজে হবি লদবত পাবর প্রস 

িাহা’উল্লাহ্র জেয প্রাে। 

এিে প্রকউ লক আছ ভাই? 

লেঠি লদও তবি আিায়, 

েি লদিবসর ঠিকাোয়। 

 

লিশ্ব শালন্তর প্রলতশ্রুলত 

প্রিা  লিজােুর রহিাে (িাি)ু 

 



আিার ভািিাসা-স্বপ্ন-আিার িাসোর প্রদীপ 

িােি হৃদবয়র শালন্ত-স্ববপ্নর প্রফায়ারা 

সিলকছুই ধ্বংস হবত েবিবছ আজ, 

লহংসা-প্রদ্বষ, লিবভদ, িারোবের িরে প্রখিায় 

অশালন্তর লিষিাবের লিষলিয়ায় 

দপশালেকতার লহংস্র কাবিা থািায়। 

 

প্রকাথায় োি আলি? প্রকাথায় রাখি পাুঁ? 

লফলিলস্তে-আফগালেস্তাে, ইরাে, ইরাক? 

রবির িেযায় প্রভবস োবচ্ছ পৃলথিী 

সিসত্র শিগবন্ধ লশয়াি-শকুবের উৎসি 

জিাে রবি িালছর গুঞ্জে, িারুবদর গন্ধ, হাবড়র ছড়াছলড় 

প্রকাথায় োি আলি? প্রকাথায় রাখি পাুঁ? 

 

োরী লেেসাতে, প্রশাষে, িযলভোর, ধ্ষসবের কািবস্রাবত 

পৃলথিীর সভযতাবক লেলিহ্ন করবত 

পৃলথিীর কবপাবি আগুে প্রজ্ববিবছ 

এ আগুে লিপ্লবির েয়, ধ্বংবসর। 

অশালন্তর কািবিবঘ শালন্তর সূেস 

িােি আকাবশ আজ ডুিন্ত প্রায়। 

 

পৃলথিীর িােুষ আজ শালন্ত োয়। 

তাই শালন্তর দূত িাহা’উল্লাহ্র অির িােী 



‘লিবভদ েয় একতা’ প্রলাগাবে িুখলরত কবর 

পৃলথিীর িােুবষর একতা এবে 

শুধ্ু আিাবক েয় প্রতািাবকও েয় 

সিাইবক লদবত হবি ‘লিশ্ব শালন্তর প্রলতশ্রুলত’। 

 

 

 

 

কুৎসা 

ডা  েূর উদ্দীে (লি. সযাবডা) 

 

 

একশ’ প্রথবক পাুঁে কি, 

িয়স আিার একদিÑ 

খাুঁটি সতয কথা। 

ক’লদেই িা িাুঁেবিা-োেবিা 

িৃদ্ধ িবিে ‘একেু িসবিা’? 

ধ্বর প্রেয়াবরর িাথা। 

েুি সাদা, সাদা দাড়ী, 

কাশবছেÑলকন্তু িুবখ লিলড়; 

লিয়া প্রিম্ববরর লপতা। 

লকছু কথা িবি-েবি 

কাশবত কাশবত প্রগবিে েবি। 



এলর িবধ্য এবিে এক জব্বর িুলি িযাো। 

িবসই িবিে ঐ প্রিাকোÑ 

শুধ্ুই শুধ্ ুকথার ঘো, 

োিাজ-োিাজ প্রিাবেই ো, এিেলক প্ররাজাো। 

িাস্তলিকী লতে সলতয, 

লকবয় হবি এবদর গলত, 

‘িািুদ’ ছাড়া জাবেেইিা প্রকো। 

এিে সিয় এক েুিক এবস, 

িসবত িসবত িিবিা প্রহবস 

এিার লকন্তু প্রিাবেই ছাড়লছো, 

সািবেই লপকলেবকর লদে, 

োেবত হবি তা লধ্ে লধ্ে। 

কাে খুবি শুবেে ডািার োো। 

ইশারায় প্রোখ টিবপ 

লজভ প্রকবে, প্রোুঁে লেবপ 

িলি ওবহ রবিে ওবহ আিার োতী 

প্রসিক আলি প্ররাগীর জলেয 

ডািার খাোয় তাইবতা ধ্লেয 

প্রকিে কবর হি প্রতািার সাথী? 

আচ্ছা প্রস প্রদখা োবি 

সিয় েখে আসবি তবি, 

উেবত উেবত িবি ো-ো-ো। 

িুলি িযাো িবিে, ‘তওিা, তওিা’, 



িেবভাজে প্রসত শয়তাবেরই প্রসিা 

েজলদক হবি হালিয়া প্রদাজখো। 

প্রষাি’শ প্রগালপেী লেবয় 

রাধ্া-কৃষ্ণ িবে লগবয়, 

কবরলছি ঐ পািসেো। 

িুরুব্বীবক থালিবয় লদবয় 

িলি প্রজাবর শ্বাসটি লেবয়, 

আল্লাহ্ এক, সিই প্রতা তার সৃলষ্ট, 

তবি ধ্বিস প্রকে লহংসা রবি? 

জালতবত, ভাষায় লিবভদ হবি, 

লিবভদ প্রকে রবি প্রিাবদর কৃলষ্ট? 

লেবজর প্রদাষ প্ররবখ প্রেবক 

পবরর সািুে প্রদলখ প্রেুঁ বখ, 

লেবজর দলহ লেবজই িলি লিলষ্ট। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার রসুি 

আলি িাহা’ই প্রেই প্রকাে ভুি। 

লেলহত িাকয, প্রশাে প্রহ িােি সন্তাে! 

লেবজ কলর পাপ িন্থে 

কলরওো পবরর প্রদাষ কীত্তে। 

েলদ কর, আলিই কলরি তার সােয দাে, 

অলভশপ্ত, তুলি েহ প্রিার 

েতলদে ো ঘুলেবি ঈষসা প্রতার, 

সুষিা’র প্রসৌরবভর ো পাইলি ঘ্রাে। 



ঈশ্ববরর িােী েবহ কভু লিবছ। 

সিস িহািােবির িুবখ ওকথা আবছ 

প্রে কথা প্রকহ ভুি কর ো। 

সিস কলেষ্টা ধ্িস িাহা’ই, 

লিিে িবে দীলেত তাই; 

লহংসা, লিবভদ প্রিারা িালে ো। 

লকইিা প্রদি েতুে লফলরলস্ত 

জালে এক ব্রহ্মা, লদ্বতীয় োলস্ত, 

তাই প্রদিাক থাকা েয় সিীলেে। 

োো রূবপ প্রকালশয়া 

েিবিা োোে রাস্তা লদয়া 

আব্হা রাবজয হি প্রিারা িীে। 

 

 

 

শালন্তর িশাি 

রুহুি আিি 

 

ধ্িস লেবয় আর অধ্িস েয় 

েলদ প্রস ধ্িস িােুবষর হয়। 

প্রবয়াজে আবছ লক তবি, প্রকাে জালত, 

প্রকাে প্রগাত্র, প্রকাে জ্ঞালত? 



িােুষ লক সিবেবয় িড় েয়, 

িােুবষবর ঘৃো কবর লক িড় হওয়া োয়? 

সাদা প্রেই, কাবিা প্রেই, আবছ কী? 

আবছ লিশ্ব জবুড় এক িােিজালত। 

আলি িুসলিি, তুলি প্রিৌদ্ধ, 

রি িেযা িইবয় প্রদবি কবর েুদ্ধ? 

ধ্িস েলদ িােবির তবর হয় 

তবি িােুবষর প্রলত লহংসা প্রকে রয়? 

েতলদে আবছ লহংসা, আবছ লিবদ্বষ, 

প্রকাে কাজ প্রদবিো প্রতািার ভ- ধ্বিসর প্রিশ। 

প্রতািার আত্মার জটিি প্ররাগ ‘ঘৃো’, 

প্রকে তবি িে প্রথবক প্রসটি দূর হয়ো? 

প্রকে কর লহংসা অবেযর প্রলত 

িােবির তবর তি ধ্িস হয় েলদ? 

এ লিশ্ব একটি প্রদশ, 

প্রেইবকা আর প্রকাে উপবদশ, 

আিরা িােুষ সিাই রি 

লিশ্ব শালন্তবক লফলরবয় প্রদি। 

সৃলষ্টকতস া েলদ এক হয় 

সৃলষ্টবত প্রকে প্রশ্রেীবভদ রয়? 

প্রেই প্রকাে প্রশ্রেীবভদ 

ভুবি লগবয় সকি প্রবভদ, 

েি আিরা এলগবয় োই 



লিশ্ব শালন্তর পবথ হই ‘িাহা’ই’। 

আিরা এখে এো োই 

িােুষ প্রিারা ভাই ভাই। 

সকবি আিরা গড়বিা প্রিশ 

ফুবির িাগাবের িত একটি প্রদশ। 

িাি ফুি, কাি ফুি 

এ লেবয় েয় লছুঁড়ালছলড় আর ভুি। 

োোে রবের ফুবি ভরা 

লিশ্ব সংসার গড়বিা প্রিারা। 

হবিা প্রিারা সিাই িাহা’ই, 

শালন্তর পবথ েবিা এলগবয় োই। 

 

আল্লাহ্ গড ভগিাে 

এিরাে আিী 

 

আল্লাহ্ গড ভগিাে 

সিাই লক এক সিাে? 

অসম্ভি, িুসলিি িবি প্রেবপ 

গড, ভগিাে েয় কখেও 

তুিেীয় আল্লাহ্র সবে। 

গড প্রসবতা লিস্টাবে িবি 

তারাবতা কাবফর 



একথা সকবিই জাবে। 

ভগিাে প্রসবতা োলস্তবক িবি 

ভগিাবের ভগিলত হয় 

এো িােুষ লক কবর কয়? 

অবেক শান্তভাবি প্রহবস 

এক লিস্টাে ফাদার িবি প্রডবক, 

পৃলথিী সৃলষ্ট কবরবছে আিাবদর গড-এ। 

গড ছাড়া প্রেই ত্রাে দাতা, 

লতলেই প্রিাবদর পরি লপতা 

স্মরবে প্ররখ, লেরলদে প্রসকথা। 

ব্রাহ্মে একথা শুবে 

সিাইবক িবি িুলেবয়, 

ধ্িস প্রিাবদর একোই পুরাতে 

োিটি তার হবিা সোতে। 

তার স্রষ্টা হবিে ভগিাে 

আিরা তাই তাুঁর কলর স্তিগাে, 

তাুঁর োবির গুবে প্রিারা পাবিা পলরত্রাে। 

শালন্তর পরশ িুলিবয় 

এিে সিয় িাহা’উল্লাহ্র একজে অেুসারী 

এবিে এলগবয়Ñ 

কলহবিে আর েয় দ্বন্দ্ব 

প্রকউ আল্লাহ্, প্রকউ গড, প্রকউিা িবি ভগিাে 

তার িাবে লতলে েে আিাদা অলস্তত্বিাে। 



পালেবক েলদ জি িলি লকইিা েলত তাবত, 

আল্লাহ্, গড, ভগিাে োই িলিো প্রকে 

োইবকা েলত সৃলষ্টকতস ার লভন্ন োি ডাবক। 

েুধ্া, আলি ও ঈশ্বর 

প্রিাস্তাক আহবিদ হায়দার 

 

আলি পৃলথিীর উত্তর প্রিরু হবত দলেে প্রিরু পেসন্ত 

কখবো গাঢ় অন্ধকাবর, কখবোিা উজ্জ্বি আবিায় 

প্রহুঁবে প্রহুঁবে লিেরে কবরলছ সারা পৃলথিী। 

ক্লান্ত হবয়লছ েখে, আিার েুধ্াগুবিা প্রস সিয় 

প্রেুঁ লেবয় লেৎকার কবর িবিলছি আহাবরর প্রবয়াজে। 

আলিও পৃলথিী কাুঁলপবয় িবিলছিাি 

আিার এখে লকছু খািাবরর প্রবয়াজে। 

অথে প্রতািাবদর এই হৃদয়হীে পৃলথিী 

লছি সমূ্পেস লেলিসকার। 

আিার লেৎকার েখে উত্তপ্ত পলরবিবশ 

প্রলতধ্বলে হবত হবত এক সিয় িাতাবস লিলিবয় লগবয়লছি, 

তখে এই আলিই প্রগািাবপর আড়াবি িুলকবয় থাকা 

সুন্দবরর প্রসাধ্বে প্রখিা করা 

প্রেে তীব্র তীেè কাুঁো। 

অোয়াবস ধ্ুবয় প্রফলি িােুবষর েকেবক খুে। 

তখবো আলি এই প্রপ্রিহীে পৃলথিী প্রপলরবয় 



প্রপৌুঁবছ প্রগলছ িৃতুযর দুয়াবর। 

তখে প্রহ আিার ঈশ্বর প্রতািাবক লকছুবতই ভািবত পালরো, 

প্রকেো, আিার িলস্তবষ্কর ¯œঃায়ুগুবিা 

েুধ্ার উত্তপ্ত দহবে অবকবজা হবয়লছি। 

তখে প্রতািারাই আিাবক িবিলছবি আলি োলক োলস্তক, 

প্রকেো, জালত-ধ্িস লেলিসবশবষ 

আলি একজে সমূ্পেস লভন্নতর িােুষ। 

লহনু্দ, লিস্টাে, প্রিৌদ্ধ, উপজালতর দুয়াবর 

আিার লেলিসোবর লিেরে। 

প্রকেো, তখে আিার আহাবরর প্রবয়াজে। 

আিার প্রখর দৃলষ্টশলি তখে প্রপাষবকর 

িুকালয়ত খাবদযর পাহাবড়, 

অথিা প্রসই প্রে লভখারী 

োর পা লদবয় গলড়বয় পড়ত পুুঁজ, 

প্রেে পাথবরর স্তুপ প্রথবক জি, 

তার লভবের প্রকৌোয় আহাবরর প্রখাুঁবজ অতযন্ত িযস্ত লছি। 

লেিেে 

লশহািুর রহিাে 

 

 

 

 

শুবেছ লক ভাই, শুবেছ লক কভু, 



িাহা’ই ধ্বিসর োি? 

১৮৪৪ এর ২৩ প্রি জন্ম োর হবয়লছি 

প্রখযাত প্রসই প্রদশ ইরাে। 

লিশ্বাসীরা প্রসথা লদবয়লছি শুলে 

িাইশ হাজার প্রাে। 

জবন্ম প্রসথা পূেয িাবভ, 

হবয়লছি ওরা িহীয়াে। 

 

শুবেলছ শুধ্ ুপ্রদলখলে কভু 

পবড়লছ দুবোখ ভবর 

সারাটি জীিে কাোবিে তারা 

প্রজবির অন্ধকার ঘবর। 

লেবজবক প্রে কবরবছ ধ্েয 

িা’ি এর সংবগ িবর, 

তাুঁর প্রগৌরি গাুঁথা ফুরাবি ো কভু 

শুধ্ু কলিতার িাইে ভবর। 

সতয প্রপ্রলিক তারা, ওবদর জােবত হবি 

এবসা আিাবদর ঘবর 

অবেক কথা রবয়বছ জিা 

আিাবদর হৃদয় জবুড়। 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধ্িস 

হালিিুর রহিাে হালিি 

 

 

এিে একটি ধ্িস প্রপিাি 

িহাে স্রষ্টার সৃষ্ট, 

ধ্িসটিবর িােবি সিাই 

েিবি সিাজ সুষ্ঠ। 

এই লেয়বি েিবিা সিাই 

থাকবি সিার দৃলষ্ট, 

এই দুলেয়া প্রদখবি এিার 

েরবি সুবখর িৃলষ্ট। 

লহনু্দ িুসলিি প্রিৌদ্ধ লিস্টাে 

সিাই প্রিারা ইলষ্ট, 



িােিজালত একটি জালত 

একই প্রখাদার সৃলষ্ট। 

ধ্িস লেবয় আর প্রকােলদে 

করবিা োবকা েুদ্ধ, 

সিাই লিবি সিাজোবক 

করবিা এিার শুদ্ধ। 

 

আবিা 

জলে িারিা 

 

েতুে েুবগ েতুে আবিা, 

প্রভাবরর আবিাবক প্রোি কর। 

িবহষ কবহে প্রসথা 

প্রকে েগড়া কর িৃথা। 

আলিভস াি হবয়বছ এ েুবগ 

িাহা’উল্লাহ্র োি োলরলদবক। 

সাহস কর প্রতািার প্রাবে, 

প্রসিা কর িাহা’র পবথ। 

আলি িলি আর কবরাো প্রদরী, 

সিয় েবি োয় প্রে তাড়াতালড়। 

লিলিবয় লদবত একতা আর ভািিাসা, 

এোই হবি প্রতািার আিার সকি আশা। 



িুলির লিলছবি 

আব্দুি িলজদ 

 

লেবজবক িড় িবি করবত গিসবিাধ্ 

প্রে কবরো এতেুকু িজ্জাবিাধ্, 

িােুষ হবয় িােুষবক ঘৃো করবত, 

প্রে কবরো এতেুকু দু খবিাধ্, 

দলরদ্র আর অসহায়বক েেো লদবত 

প্রে কবরো এতেুকু কষ্টবিাধ্, 

িােুবষর হাবত লেবজর পাুঁবয়র জতুা 

খুবি লেবত প্রে কবরো সংবকােবিাধ্, 

িােুবষর অলধ্কার আর স্বাধ্ীেতা 

হরে করবত প্রে থাবক সদা িযস্ত, 

প্রহ িােুষ প্রতািরা তাবদর 

কখবো কবরাো সািাি। 

 

প্রস করুকো সিসদা প্রভুর োি কীতস ে, 

িােুষ তাবক করুকো অবেক ভয়, 

প্রস হউক িড় অলফসার, 

দািী গাড়ীবত েড়–ক সারালদে, 

রাজদরিাবরর সদসয হউক প্রস, 

প্রতািরা তাবক ভলি কবরাো 

লদওো তাবক কখবো প্রোি। 



 

প্রে দূিৃসবত্তর দি সতযবক েুেস কবর 

আল্লাহ্র িােীবক অস্বীকার কবর 

লেবজর প্রপশাবক প্ররবখবছ েিিাে, 

প্রতািরা তাবদর আেে প্রদবখ 

লদওো কভু শ্রদ্ধার আসে। 

 

প্রতািরা লক জাবো, এেুবগ প্রশ্রষ্ঠ কারা? 

েিেুবগর দসলেক হবয় এবসবছ োরা। 

িে প্রকাটি ের-োরীর ক্লান্ত লিলছি 

করুে প্রেবত্র প্রেবয় আবছ তাবদরই পাবে। 

প্রগৌরি তাবদর, ধ্েয তারা, 

িাহা’উল্লাহ্র িবে িুলি লদবত 

এলগবয় এবসবছ োরা। 

 

প্রহ েিীে 

জাহাবে আফবরাজ 

 

প্রহ েিীে 

লদবক লদবক জ্বািাও আবিার প্রভা 

গাও েতুবের গাে, 

প্রতািার গাবে জালগবি শতজে 

জালগবি হাজার লেবস্তজ প্রাে। 



 

প্রহ েিীে, 

প্রতািার উপর অলপসত অবেক দালয়ত্বভার 

োর লিলেিবয় রবয়বছ শতগুে পুরষ্কার। 

প্রিাবদর ভরসা ইয়া শালহিুজ্জািাে। 

 

প্রহ েিীে, 

কুদু্দস, তালহরী, প্রিাল্লা প্রহাবসে 

কর প্রসই িহাে শহীদবদর স্মরে 

জাগবি িুবকর িি, গাইবত িাহা’উল্লাহ্র জয়গাে। 

 

প্রহ েিীে, 

িাহা’উল্লাহ্র  আবিার িশাি লেবয় 

প্রখাুঁজ কর প্রকাথায় প্রসই জে 

দৃঢ় প্রলতজ্ঞায় এলগবয় েি 

সফি করবত হাউবজর প্লাে। 

 

প্রহ েিীে, 

লদবক লদবক জ্বািাও আবিার প্রভা 

গাও েতুবের গাে, 

ছুবে েবিা সমু্মখপাবে 

আবিালকত কবর হৃদয় প্রাে। 

 



 

সািধ্াে সিুজ প্রসো 

আরবশদ আিী খাে 

 

ওবর িাহা’র েুিা সবি সািধ্াে সািধ্াে। 

সািবে প্রদখ কঠিে লিপদ 

জিলদ কবর অঙ্গীকাবরর হাি 

শি হাবত ধ্র। 

েড় তুফাবে প্রতারা শি কর িুক, 

িাহা’উল্লাহ্র অঙ্গীকার 

প্রতাবদর লফরাবি প্রে হুুঁস। 

প্রতাবদর হাবত হাি রবয়বছ 

ধ্বিসর িাহা’র 

সিসদা সজাগ থাক 

ওবর সিুজ, জয় হবি প্রতািার। 

 

 

একটি সিসযা 

সেলজত কুিার সরকার 

 

অসংখয সিসযার িাবে 

একটি সিসযা িারিার জাবগ, 

িােুবষ িােুবষ প্রকে এত দ্বন্দ্ব? 



প্রকে িােুষ শুধ্ু লেবজবক ভাবি। 

 

একই রিিেস শরীবর সিার 

প্রিালহত হয় তা লশরায় লশরায়, 

তবি প্রকে িুবেো িােুষ 

প্রকে লিিাবদ লিপ্ত হয় ধ্রায়? 

 

একই আশা একই প্রেতো 

থাকবি সিার িুবক, 

লিেবি লিিাদ ঘুেবি অপিাদ 

থাকবি সবি সুবখ দু বখ। 

 

 

 

 

 

তুিোলিলহে িুকুে 

প্রসলিো ইয়ালছে 

 

তুলিবতা রাজসুখ োওলে 

অথিা সািােযতি সুখ, 

সতয আর েযাবয়র দ- হাবত লেবয় 

লের শালন্তর দূত হবয় 

তুলি এবি এই ধ্রাতবি। 



প্রলত েুবগ িহালিিবের ধ্বেী, 

প্রতািার প্রসই িধ্ুিয় িােী, 

কিুলষত পৃলথিীর জঞ্জাি 

করবত দূর, 

অিবহলিত জ্বরাজীেস িােুষবক 

লদবয়বছ একবত্বর আলধ্পতয। 

 

লদবয়বছ একরাশ ভািিাসা 

লক িহাে 

প্রতািার এই সুিধু্র িােী। 

তুলি অির, তুলি পলরধ্াে কবরছ 

তুিোলিহীে িুকুে-আল্লাহ্র প্রজযালত। 

 

প্রসই তুলি 

শ্রী লিপ্লি 

 

তুলি প্রসই তুলি, 

োর আদবশসÑ 

িুগ্ধ হবয়লছ আলি। 

তুলি প্রসই তুলি 

আজন্ম খুুঁবজÑ 

আজ প্রপবয়লছ আলি। 

তুলি প্রসই তুলি 



আকাশ সি হৃদয়িালগÑ 

ছুবে এবসলছ আলি। 

তুলি প্রসই তুলি 

োর প্রপ্রবি লিিুগ্ধÑ 

জাগলরত হবি জন্মভূলি। 

তুলি প্রসই তুলি 

তুলিই প্রসই 

প্রভু িাহা’উল্লাহ্ তুলি। 

িাহা’ই িাবে 

োলসিা খাতুে িলি 

 

িাহা’ই িাবে, 

প্রভাবরর আকাবশ উলদত েতুে সূেস 

¯লঃœগ্ধ আবিাকদীপ্ত পৃলথিী। 

িাহা’ই িাবে, 

ইরাবের িাটিবত িাবখা শহীবদর রবি 

রলঞ্জত হবয় প্রসু্ফটিত প্রলতটি প্রগািাপ। 

িাহা’ই িাবে, 

িাহা’উল্লাহ্র প্রতবজাদীপ্ত লেভীক দসলেক 

েতুে লিশ্ব সৃলষ্টর রহসয। 

িাহা’ই িাবে, 

এক লিশ্ব, এক স্রষ্টা, এক ধ্বিসর সিন্ববয় 



একটি িােিজালত। 

িাহা’ই িাবে, 

িাবয়র প্রকাবি সদযজাত লশশুর ¯লঃœগ্ধ হালস 

লেলিত ভলিষযত। 

িাহা’ই িাবে, 

লেেসালতত রিেীর আশা ভরসার স্থি 

সিাোলধ্কাবরর প্রলতশ্রুলত। 

িাহা’ই িাবে, 

প্রভদাবভদ িুি একটি িােিসিাজ 

সম্প্রীলতর লিিে তীথস। 

িাহা’ই িাবে, 

লিজ্ঞাে আর ধ্বিসর সিন্বয় 

লের-অগ্রসরিােতার প্রতীক। 

িাহা’ই িাবে, 

দুেীলত দু শাসে িুি সিাজ 

অোলিি শালন্তর প্রফায়ারা। 

িাহা’ই িাবে, 

েীি আকাবশ উড্ডয়েিাে পায়রা 

লিশ্ব শালন্তর প্রলতশ্রুলত। 

 

আলি িাহা’উল্লাহ্র অেুসারী 

Ñশাহ্ কািাি সিুজ 

 



িনু্ধ প্রতািার সি োওয়া 

পূরে করবিা আলি, 

তুলি োইবি আকাবশর ঐ জিন্ত সূেসো 

এবে লদি, 

লকংিা েবের একেুখালে ¯লঃœগ্ধ হালস 

আলি তাও লদি। 

তুলি লক োও একটি অজান্তা ফুি 

ো পৃলথিীর প্রকউ প্রকােলদে প্রদবখলে? 

লকংিা এিে একটি সুন্দর ফি 

োর স্বাদ প্রকউ প্রকােলদে গ্রহে কবরলে? 

তুলি লক োও, 

আকাবশর ঐ েীি লেরিতা? 

োলক েদীর লকোবর দাুঁলড়বয় 

সিুজ ঘাবসর প্রদািাবো িাতাস। 

লকংিা সিবেবয় শি োওয়া 

িােুবষ িােুবষ একতা, কুসংষ্কারহীে একটি সিাজ, 

অথিা সিস্ত প্রদশ লেবয় একটি পৃলথিী। 

প্রতািাবক ভািবিবস, আলি তাও লদবত পালর 

প্রকে তুলি জাবো? 

িাহা’ই আিার ধ্িস 

আলি িাহা’উল্লাহ্র অেুসারী। 

 

 



শপথ 

শযািি কুিার দাস 

 

িাহা’উল্লাবকক সাধ্ে করবত 

কাুঁোর আঘাত ভুবি, 

আিায় তুলি প্ররবখা প্রভু 

প্রতািার েরে তবি। 

আলি প্রতািার ভৃতয িাত্র 

অলত অভাজে, 

প্রতািায় কাবছ পাইো িবি 

অশ্রু েবর সারােে। 

েত লিপদ আবস আসুক 

প্রতািার গাে গাইি, 

জীিে লদবয়ও প্রতািার োি 

রাখবত হবিও রাখবিা। 

খুুঁলজ প্রতািায় লদে-রালত্র 

হাজার িাস হাজার িছর, 

ক্লান্ত আলি হইো তিু 

হবয় প্রতািার প্রপ্রবির প্রদাসর। 

তুলি প্রেিে কষ্ট প্রভাবগ 

কবরছ উল্লাস, 

আিায় তুলি দয়া কবরা 

প্রতািার পবথ ো প্রফলি দীঘসশ্বাস। 



তুলি আিার জীিে িরে, 

তুলি আিার আশা, 

প্রতািার োবি স্বপ্ন প্রদবখ 

িাোই েতুে িাসা। 

পৃলথিীো একটি প্রদশ 

িবি প্রগছ তুলি, 

িােুষ প্রসটি ভাগ কবরবছ 

লেবজর স্বাবথসর িালগ। 

লিশ্ব শালন্ত আেবত প্রিারা 

করবিা কবোর প্রেষ্টা, 

প্রতািার প্রপ্রবির িালরধ্ারায় 

লিোবিা প্রে প্রতষ্টা। 

িাহা’র পবথ 

তাজিা খাতুে ডলি 

 

আলি লেবজবক প্রশ্ন কলর 

প্রকে িাহা’ই হিাি? উত্তর সহজ, 

িােিতা, একতা, ভািিাসার সিাজ গড়বত। 

কুসংষ্কার লছন্ন কবর, সাদা-কাবিা, ধ্েী-গরীবির 

প্রভদাবভদ ভুবি েতুে সভযতা আেবত। 

আিার লিবিক আিাবক প্রশ্ন কবর, 

প্রকে িাহা’ই হিাি? উত্তর সহজ, 

সতয, েযায়, আদবশসর লভলত্তবত সিাজ গড়বত। 



প্রেতোর লিকাশ ঘোবয়, োরী-পুরুবষর 

সিাোলধ্কার প্রলতষ্ঠা করবত। 

আিাবরা আিাবক প্রশ্ন কলর 

প্রকে িাহা’ই হিাি? উত্তর লিবি, 

েিা, তযাগ, িহবের সংলিশ্রবে সিাজ গড়বত। 

প্রিাভ, িািসা, লহংসাবক লিসজস ে লদবয় 

একটি শালন্তর পৃলথিী িাোবত। 

আলি প্রশ্ন কলর আিাবক, পৃলথিীো হবি লক, 

একটি প্রদশ? প্রশষ হবি কবি 

িােুবষ িােুবষ লিবদ্বষ? 

এবসা িনু্ধ তুলি আর আলি, 

হাবত হাত রালখ, কলর শপথ আবরকিার, 

করবিাো েুদ্ধ লিিাদ 

িােুবষর প্রলত অেযায়, অলিোর। 

 

 

জাগরেী 

শশী 

 

িহাে িােীর ডাক এবসবছ 

ওপার হবত, 

ওেবর প্রজবগ ঘুিাসবে আর 

েি প্রভাবত। 



 

লদবক লদবক আজ পড়ি সাড়া 

আয় ছুবে; 

অসবহযর সি প্রিড়াজািবক 

প্রফি েুবে। 

 

কালিিা িুবছ প্রসখাবে প্রতারা 

জ্বাি আবিা, 

প্রছাে িড় প্রভবঙ্গ সিাইবক আজ 

িাস ভাবিা। 

 

সিয় প্রে প্রেই িাহা’ই লিলছি 

েিবিা প্রধ্বয়; 

আয় েবি সি লিশ্ব একতার 

গাে প্রগবয়। 

 

িহাে িাহা লদবয়বছে 

প্রলতশ্রুলত, 

লিশ্ব শালন্ত সম্প্রীলতর এক 

েি দুযলত। 

 

থাকবিো আর হাোহালে েত 

অেযায় লেপীড়ে, 



হবিই এিার িহাে িাহা’র 

লিশ্ব জাগরে। 

 

িাহা’ই আলি 

রুহুি আলিে সুকুি 

 

িাহা’ই আলি, িাহা’ই আলি, 

প্রতািরা অপর েও, 

আিরা সিাই একই জালত 

িাহা’র কথা কও। 

 

প্রতািরা আিায় লভন্ন ভাি 

লকন্তু প্রজবো ভাই, 

িােুষ ছাড়া এ দুলেয়ায় 

িনু্ধ প্রকহ োই। 

 

আিার িাবে প্রভু আবছ 

প্রতািার িাবে প্রক? 

সিার িবে একই স্বরূপ 

লেতয প্রখিা কবর। 

 

শালন্ত, সুলখ, সুন্দর পৃলথিী 

গড়বিা আলি িবি, 



সাড়া লদিাি অবেক আবগ, 

িাহা’উল্লাহ্র ডাবক। 

 

প্রতািরা েতই লেন্দা কর 

লহংসা কর কাবজ, 

লিশ্ব স্রষ্টা কাজ কলরবছ 

আিার হৃদয় িাবে। 

 

ইচ্ছা কবর 

সুজে কুিার 

 

আিার িড় ইচ্ছা কবর 

ফুবির িবতা হাসবত, 

েই-েুম্বর লিবির িাবে 

শাপিা হবয় ভাসবত। 

আিার িড় ইচ্ছা কবর 

েদীর কাবছ থাকবত, 

ঘুি জাগা ঐ পালখর িবতা 

সকাি হবি ডাকবত। 

আিার িড় ইচ্ছা কবর 

প্রদশবক ভািিাসবত, 

োষীর িবতা ল্ঙ্ঙ্গাি প্রেবে 

প্রদবশর িাটি েষবত। 



আিার িড় ইচ্ছা কবর 

িাহা’র কথা লিখবত, 

লদিা-রালত্র গবিষোয় 

লকতাবি আক্বদাস পড়বত। 

আিার িড় ইচ্ছা কবর 

িাহা’র পবথ েিবত, 

সতয পবথ অেুে প্রথবক 

িােুষ হবয় িরবত। 

 

 

করবিা োবকা রে 

লিপুি রাবজায়ার 

 

করবিা োবকা েুদ্ধ প্রিারা 

করবিা োবকা রে, 

লিবশ্ব শালন্ত আেবিা প্রিারা 

এই কলরেু পে। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে 

আিার কাবছ োই, 

সকবিবর িাসবিা ভাি 

আিরা প্রে িাহা’ই। 

সুবখর পৃলথিী গড়বত হবি 

লহংসা লিবদ্বষ ভুবি, 



িে-প্রাে দাও সুঁবপ 

িাহা’উল্লাহ্র েরে তবি। 

রাজয প্রিারা োইোবতা 

োইবতা প্রকাে প্রিাভ, 

একই স্রষ্টার উপাসোয় 

োইবতা প্রকাে প্রোভ। 

জাত প্রিজাবতর কথা তুবি 

আর করবিাো রে, 

দু খ দূবর প্রেবি প্রফবি 

িাহা’র পবথ লদিাি িে-প্রাে। 

 

 

প্রভাত 

সুভাষ েে ডাকুয়া 

 

আলজ এ প্রভাবত 

ফুটিয়াবছ ফুি, 

প্রভু প্রিার হৃদবয়র 

ভালঙ্গয়াবছ ভুি। 

প্রে কভু   হালরবয়বছ 

লিবভার প্রহুঁয়াবি, 

প্রেবকবছ লপে তাহার 

শি প্রদয়াবি। 



প্রে জীিে পূেসতা 

শুধ্ুই অসাবড়, 

অন্ধগলির রাজপবথ 

িৃতুয ডাবক তাবর। 

প্রে কভু কাটিবয়বছ 

ধ্িস কিস সবে, 

প্রপবয়বছ আবিার পথ 

িাহা’ই জ্ঞাবে। 

প্রে জীিে আরাধ্োয় 

আবিার প্রহয়ায়, 

পার পাবি পরকাবি 

িাহা’উল্লাহ্র প্রখয়ায়। 

 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

িলহউলদ্দে আহবিদ (কাঞ্চে) 

 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

হৃদবয়র প্রকাবে উথবি উো িৃহৎ ভািিাসা, 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

েিার পবথ তাবি তাবি শাশ্বত আশা। 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

িে িাতাবো শালন্তর হাওয়ার প্রদািা, 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 



স্বপ্ন সাধ্ে, জবয়র োেে প্রতাল্ ঃা 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

প্রকৃলতর লেজস েতায়, িৃবের ছায়া, 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

জীিবের প্রলতচ্ছলি হবয় থাকা িায়া। 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

আুঁধ্ার রাবত জ্ববি থাকা আবিা, 

িাহা’উল্লাহ্, প্রতািায় আলি 

অেন্তকাি প্রিবস োবিা ভাবিা। 

 

িাহা’ই িাবে 

প্রদীপ প্রেৌধ্ুরী 

 

িাহা’ই িাবে 

আবিার স্বপ্ন, আবিাবক ভািিাসা, 

িাহা’ই িাবে 

পৃলথিীর িুবক, িােুবষর েতুে আশা। 

 

িাহা’ই িাবে 

ধ্বংস স্তুবপ, ফুেন্ত প্রগািাপ ফুি, 

িাহা’ই িাবে 

সবতযর লদশা, শান্ত েদীর কূি। 

 



িাহা’ই িাবে 

সূবেসর হালস, আবিায় আবিালকত, 

িাহা’ই িাবে 

পৃলথিীো প্রকিি, ফুবিই সুরলভত। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার গিস 

আলিেুর রহিাে 

 

িাহা’উল্লাহ্ আিার গিস, িাহা’উল্লাহ্ আিার প্রপ্রি 

িাহা’উল্লাহ্ আিার ভািিাসা, 

িাহা’উল্লাহ্ আিার ঈশ্বরীয় প্রকাবশর 

সিস েুবগর আশা। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার সুেস, অিািসযার পর পূলেসিার োুঁদ 

িাহা’উল্লাহ্ আিার ঐশ্বেসয, 

িাহা’উল্লাহ্ আিার হাসো প্রহো, িকুি ফুবির 

িে িাতাবো সুগন্ধ। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার অিতার, আিার প্রেৌিবের গাে 

িাহা’উল্লাহ্ আিার স্পন্দে, 

িাহা’উল্লাহ্ আিার প্রজবগ থাকা রাবতর 

অিযি লকছু িন্দে। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার হৃদয়, আিার রবির কলেকা 

িাহা’উল্লাহ্ আিার প্রেতো, 

িাহা’উল্লাহ্ আিার এক সািসবভৌি লিবশ্বর 

িাহা’র দসলেক গড়ার প্রপ্ররো। 



িাহা’উল্লাহ্ আিার প্রগৌরি, আিার হৃদবয়র িালত 

িাহা’উল্লাহ্ আিার পথ-প্রদশসক, 

িাহা’উল্লাহ্ আিার শালন্তর লিলছবির িাবে 

অগ্রিলতস  দসলেক। 

 

লেোপ কুুঁ লড় 

শ্রী রঞ্জে দাস 

 

১৮১৭ সাবি 

সুদূর পারবসয 

জবন্মলছি এক পলিত্র কুুঁ লড় রাজ উদযাবে- 

প্রে োয়লে রাজকীয় িেসাদা, 

পূেস প্রসু্ফেবের পূবিসই প্রস প্রপি েূতে লশো- 

েখে জবন্মর সতয উবন্মালেত হি তার হৃদবয় 

জগবতর সতয উপিলদ্ধ কবর 

উৎসলগসত হবত োইি প্রস ঈশ্বর প্রপ্রবি- 

প্রকািিতা, শুভ্রতা, লেিসিতার প্রতীক এই কুুঁ লড়টি 

প্রলতলেয়ত েবড় লিধ্বস্ত হবয়ও 

সবতযর ঋজতুায় রবয় প্রগি উন্নত লশর 

সুন্দবরর উপাসক প্রস! 

 

আক্বার লেিসাসবের দু সহ েেো 

প্রিৌহ লশকবির লেিসি উৎপীড়ে 



অগ্রাহয করবত পারার অবজয় প্রপৌরুষয 

তাবক দীলপ্তিাে কবরবছ। 

এরপর এবসবছ তার পূবেসাবন্মাােবের সিয়- 

১৮৬৩ সাবির ২১ এলপ্রি 

‘লরজওয়াবে’-শতদবির সহস্র পাুঁপলড় লিকলশত হি- 

আজবকর এই পূেয লদিবস- 

লিেম্র শ্রদ্ধায় প্রলেপাত জাোই- 

প্রসু্ফটিত, উৎসলগসত, পলিত্র 

প্রসই ফুি-িাহা’উল্লাবকক। 

 

আলি 

কাকিী রহিাে 

 

আলি শত্রু েই লিতা 

ভািিাসার প্রতীক- 

আলি অশান্ত িাে েই 

সুবরর গীলত কলিতা। 

আলি পাহাড়ী েেসার েযায় 

অলিরত হই প্রিালহত, সনু্মবখ 

সুদূবরর পাবে, অেন্ত শলির োবে 

জীিলে সুধ্া লিতরবে। 

আলি পরালজত েই, লিজয়ী 

িাহা’র পবথ দসলেক- 



আলি েুবদ্ধর ধ্বংস েই 

গলড় শালন্তর এক অিেী। 

আলি গ্রীবের প্রিবঘর েযায় 

লসি কলর শুষ্ক প্রান্তর, প্রিাকািয় 

জেতার হাহাকার িুবছ লদই আেিবে 

¯লঃœগ্ধ পরশ দাবে। 

আলি প্রিদো েই, আবরাগয 

এবেলছ িবহৌষধ্ী- 

আলি দূলভস বের হাহাকার েই 

প্রােুেসযতার প্রিাহ। 

আলি সকাবির সূবেসর েযায় 

দূর কলর অন্ধকার, তো 

আবিার দাবে লফবর সবি কাবজর োবে 

জড়তার হয় অিসাে। 

আলি লহিািবয়র েুড়া েই, সিুজ প্রান্তর 

শবসযর অফুরাে ভান্ডার 

আলি পথহারা পলথক েই 

সৃলষ্ট কবরলছ আশার। 

আলি িসবন্তর সিীরে সি 

প্রকৃলতবক সাজাই েিরূবপ, সজীিতায় 

শীবতর শুেযতা েবি োয় দূর অজাোয় 

লেরন্তর ঠিকাোয়। 

 



িাসো 

-লিো োলসর 

 

লিবশ্ব আজ িাসো প্রিাবদর 

িােিজালত এক হি, 

িাহা’ই জীিে পািে কবর 

সিাই প্রিারা সুবখ রি। 

িহাে িা’প্রির শাসে কাবি 

োরা লছি িািী, 

িাহা’উল্লাহ্ প্রঘাষো লদবি 

িাহা’ই হবিা সিই। 

সকি ধ্বিসর িাবে 

িাহা’ই হবিা সিসবশষ, 

এর লেয়ি-েীলতর কাবছ 

োইবকা প্রকাে গিস, প্রদ্বষ। 

তাই িবি প্রে সিাই প্রিারা 

করবিা োবতা অহংকার, 

সিই প্রিাবদর খিস হবি 

লেয়ি-েীলত িাহা’উল্লাহ্র। 

 

অহংকার 

ফয়সাি িাহিুদ 

 



লকবস তাহার এত অহংকার 

িােুষ োবির আজি েেোর? 

প্রসাোর িাড়ী, প্রসাোর গাড়ী, 

পবড় রবি, িৃতুয েখে হবি তার। 

সিাবজ প্রকে এত দাপে 

প্রদখাও িােুষ প্রতািার েিতার? 

পরপাবর েবি োিার পবর 

ধ্ূলি হবয় লিবশ োবি, িাটিবত আিার। 

তালকবয় প্রদখ, প্রকাথায় আবছ দুস্থ িাতা 

তুলি হও গরীবির লপতা, 

ো কবর আর োকার প্রিাভ 

িােি প্রসিায় গিস প্রহাক। 

ঠিকাো 

সুবরে কিসকার 

 

একটি পালখ দুটি ডাোয় ভর কবর 

প্রেিে উবড় োয় সুদূবরর পাবে, 

িাহা’ইগে প্রতিলে উবড় েবিবছ 

শালন্তর ঠিকাোয়, োরী পুরুষ োিক 

দুটি ডাোয় ভর কবর। 

েদী প্রেিে ছুবে েবি সাগবরর োবে 

আলি িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রবি প্রতিলে 

লিবভার হবয় এবসলছ একতার িাগাবে। 



িযাকুি হবয় খুুঁবজলছ আলি 

আিার প্রপ্রবির ঠিকাো 

অিবশবষ কাবিসি পিসবত প্রপিাি প্রস লেশাো। 

রাবতর আকাবশ িে প্রকাটি তারা 

জ্ববি থাবক আপে িবে 

আিরা িাহা’ই প্রতিলে কবর 

উেবিা জ্ববি িাহা’র প্রপ্রবি। 

িালে প্রেিে ভাটির োবে 

প্রেৌকা প্রিবয় োয় সূদুবরর পাবে, 

আলি প্রতিলে কবর আসবিা লফবর 

িাহা’র প্রেৌকা প্রিবয়। 

প্রদীপ প্রেিে আবিা লিিায় 

লেবজর জীিে লদবয়, 

আলি প্রতিে গড়বিা লিশ্ব 

িাহা’ই অথসভা-ঃাবর দাে কবর। 

 

সিয় এবসবছ দালয়ত্ব প্রেিার 

উত্তি কুিার 

 

সিয় এবসবছ প্রবতযবকর দালয়ত্ব প্রেিার 

িাহা’উল্লাহ্র পবথ শালন্তর পতাকা উড়ািার। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে প্রিারা ভাই ভাই, 

হাবত হাত প্ররবখ গড়বত লিশ্ব েবিা এলগবয় োই। 



‘একতাই িি’ আিরা লদবিা ধ্বলে, 

শালন্তর তবর এো দরকার সকবি তা জালে। 

লিশ্ব শালন্তর িালগ লেবজবর করবিা তযাগ, 

লিবভদ ভূবি, দুহাত তুবি দু খ করবিা ভাগ। 

িাহা’উল্লাহ্র ধ্িস প্রিাবদর জীিে িাুঁোয়, 

তাইবতা প্রিারা সিার কাবছ এ িােী প্রপৌুঁছায়। 

লিশ্বিাসীর উন্নলতর জেয প্রাথসো জাোই, 

িাহা’ইরা তাই লিশ্ব গড়ার কাজ কবর প্রেবত োই। 

স্ব-স্ব দালয়বত্ব প্রবতযবকর থাকা োই, 

সুবখ সিৃলদ্ধবত পূেস হবিা আিরা প্রলতটি িাহা’ই। 

 

আহ্বাে 

অলেবিষ কুিার সরকার 

 

েতুে পবথর োত্রী আলি 

োিাি অলভোে, 

উচ্চ কবে আওয়াজ কবর 

গাইবিা িাহা’র গাে। 

োলরলদবক আবিার প্রিিা 

প্রখিলি কত পুরাে প্রখিা, 

জবয়র লেশাে প্রিবি ধ্বর 

এবিা প্রভূর েতুে লিধ্াে। 

সকি প্রফবি, লেন্দা ভুবি 



আয়বর প্রতারা আয়, 

স্বগস সুবখ, িাহা’র পবথ 

েিবর েবি োয়। 

রাত প্রপাহাবিা প্রভাত হবিা 

েতুে লদবের সূেস এবিা, 

তো প্রছবড় আয় প্রিলরবয় 

শালন্ত প্রসোর দি। 

জিুাই স্মরবে 

িুজালহদুর রহিাে 

 

জিুাই িাবসর েয় তালরবখ 

শহীদ হবিে হেরত-এ-িাি 

তালব্রবজর প্রসোলেিাবস, 

লতলে জীিে করবিে দাে 

কারে লতলে এ েুবগর ঐশী অিতার। 

 

ইব্রালহিবক োরা আগুবে প্রপাড়াবত প্রেবয়লছি, 

িুশাবক প্রফিবত প্রেবয়লছি 

েীি েবদ ডুিাবত, 

েীশুবক োরা িুবশ 

প্রিবর উল্লাস কবরলছি, 

িুহাম্মদ (স )প্রক তালড়বয় 

িক্কা প্রথবক িলদোয়। 



 

তারা’ই িা’িবক সাবড় সাত’শ 

দসেয লদবয় গুলি কবর 

লেভাবত প্রেবয়লছি িাহা’র আগুে। 

লকন্তু প্রস আগুে লেবভলে 

জ্ববি লছি লদ্বগুে প্রতবজ 

ইরাে প্রথবক ইরাবক, 

কিোলটবোপি প্রথবক আলিয়াবোপবি 

প্রশবষ আক্কা লদবয় সারা লিবশ্ব। 

 

 

সিবয়র প্রবয়াজবে 

িলেরুজ্জািাে প্রেৌধ্রুী 

 

লিশ্ব ভাষার লিকাশ সাধ্বে আজও প্রকে অিবহিা 

আজও প্রকে েবি পুরাবো লদবের শুভংকবরর প্রখিা। 

সুপ্ত জালতর প্রেতো দ্বাবর 

হােুক আঘাত এ লদ্ব-প্রহবর 

িাহা’ই প্রসোরা জাগুক সিাই অবেক প্রতা প্রগি প্রিিা। 

 

প্রেবকাে ভাষা লিখবত লশখবত প্রকে অপিাে প্রিাধ্, 

এভাবি লপছাবি লক কবর হবি রবির ঋে প্রশাধ্? 

প্রতীক পতাকার িাে প্রহয় হবি 



পুঁলেশ হাজার শলহবদর রি োবি লিফবি। 

দুজস য় প্রভবঙ্গ িাধ্ার প্রদয়াি 

আসুে ভাসাই প্রভিা 

অবেক প্রতা হবিা প্রিিা। 

 

িাহা’ই ধ্িস 

-আ  কা  লসরাজ উলদ্দে 

 

িাহা’ই ধ্িস এিে ধ্িস তুিো োর োই, 

িােিজালতর ঐকয ছাড়া লিবশ্ব শালন্ত োই। 

িাহা’উল্লাহ্র প্রথি কথা সৃলষ্টকতস া এক, 

পৃলথিীবত প্রেথায় প্রেখাবে েতই জালত থাক। 

হবত হবি সিাই লিবি একটি িাত্র জালত, 

তা ো হবি িােিজালতর োইবতা প্রকাে গলত। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, ডিস্টাে সিাই তাুঁর সৃলষ্ট, 

শালন্তর পবথ আবো সিাই সিার এক দৃলষ্ট। 

িুসা, ঈসা, কৃষ্ণ, প্রিৌবদ্ধর েুগ হবয়বছ প্রশষ, 

শুরু হবয়বছ িতস িাবে কলি অিতাবরর প্রতযাবদশ। 

 

আসন্ন লদে 

লশউলি আিার প্রিঘিা 

 

২০ অবটাির িহবের লদিস 



িহাে িাি এবসলছি দুলেয়ায় 

িুেবত পাবরলে তা লিত্ত িহি। 

২৩ প্রি খুবি লিবশ্বর দ্বার 

ো জালে পৃলথিী প্রসলদে কবরলছি কত হাহাকার। 

সােী হবয় দাুঁলড়বয় লছি 

প্রলতটি িৃে িতা, 

িাি প্রঘাষো করবিে তাুঁর প্রতযাবদশ িাতস া। 

এখবো িবস আবছ লকছু িােুষ 

েীশু, ঈশা, িুদ্ধ ও কৃবষ্ণর আশায় 

৯ জিুাই লছি তাুঁর শহীবদর লদে 

লতলে এবস েবি প্রগবিে, লেনু্দবকরা 

অবে-সবে সলজ্জত হি িা’িীবদর প্রলত 

আিার রবি রলঞ্জত হবিা ইরাবের ভূলি। 

আসন্ন লদেটির রহসয লক 

এখবো িুক্কালয়ত? 

আলি প্রজবেলছ তার িলহিা, প্রগৌরি 

আগিবের উবদ্দশয, জীিে তযাবগর অলভপ্রায়। 

১২ েবভম্বর ঈশ্ববরর প্রগৌরি প্রখাদার িলহিা 

হবিা প্রকাশ। 

িােিজালতর দু বখর লদবের হবিা অিসাে 

ঈশ্বর পাোবিে তাুঁর প্রলতশ্রুত দাে। 

প্রভূর প্রলতশ্রুতজে প্রঘাষো লদবিে এবস 



লরজওয়াে উদযাবে, 

প্রসলদে ২১ এলপ্রি, ১৮৬৩ সাি, 

সৃ্মলতর আড়াবি োকা েয় 

হবিা সকি ধ্বিসর একবত্বর আহ্বাে 

পূেস হবিা িােিজালতর ভ্রাতৃত্ব। 

১৮৯২ সাি প্রভু িাহা’উল্লাহ্ ২৯ প্রি 

স্বগসাবিাবক করবিে োত্রা 

লদবয় প্রগবিে তাুঁর অেুপি শালন্তর িাতস া। 

গাে 

সাবহরুি ইসিাি 

লেবজর সুবখর কথা ছাড় 

পবরর সুবখর কথা ভাি 

লেবজবক কবর প্রে দাে 

প্রসইবতা হয় িহাে, 

লিলেত্র প্রদখ প্রেবয় 

আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা। 

সংকে প্রপলরবয় জয় 

তাই সংকবে োই ভয় 

একলদে হবিই হবি জয় 

হবি সি সংকবের েয়। 

শালন্তর লেশাো, খুুঁবজ পাওয়া োবি একলদে 

প্রসইলদে পৃলথিী হবি একটি প্রদশ, 

তখে িােুষ থাকবি পৃলথিীবত 



শালন্ত সুবখ আেবন্দ প্রিশ 

আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা। 

েুবদ্ধর ভািো ছাড় 

শালন্তর ভািো কর, 

লেবজবক কবর প্রে দাে 

প্রসই প্রতা হয় িহাে, 

লিলেত্র প্রদখ প্রেবয় 

আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা। 

 

লশবরাোি 

প্রগািাি রব্বােী 

 

গাবছর পাতা ফুবে উবে 

সিুজ রং লদবয়, 

িাহা’উল্লাহ্ এবসবছ আজ 

িুলির গাে লেবয়। 

প্রসই গাবের লশবরাোি হবিা 

একতার োবি, 

সিার হৃদয় করবিা জয় 

ঐ গাে প্রগবয় সবি। 

পাপ কাজ সি প্রছবড় লদবয় 

সৎ হও ওবর, 

লহংসা, লিবদ্বষ োও ভূবি 



লিশ্বিাসী সবি। 

এক স্রষ্টার সন্তাে 

অরুে প্রসাদ ভট্টাোেসয 

 

অথস েয় লিত্ত েয় 

েবহ িংশধ্র, 

দি েয় েিতা েয় 

েবহ গা’গতর। 

অন্ধ েয় কািা েয় 

েবহ লশো অলশো, 

প্রদশী েয় লিবদশী েয় 

েবহ কুুঁ বড় অট্টালিকা। 

 

প্রগাত্র েয় সম্প্রদায় েয় 

েবহ কাবিা ধ্বিা, 

প্রিাো েয় পাতিা েয় 

েবহ িন্দ ভাবিা। 

শুদ্র েয় দিশয েয় 

েবহ েলত্রয় ব্রাহ্মে, 

লহনু্দ েয় িুসলিি েয় 

েবহ প্রিৌদ্ধ লিস্টাে। 

 

প্রছাে েয় িড় েয় 



েবহ ভাষার িযিধ্াে, 

সিাই িােুষ সিাই আপে 

একই স্রষ্টার সন্তাে। 

কুসংস্কার েয় ঘৃো েয় 

েবহ কাবরা অপিাে, 

এবসা সবি িাহা’উল্লাহ্র পবথ 

গালহ শালন্তর জয়গাে। 

 

জীিবের োবি প্রভিা 

হারুে-অর-রলশদ 

 

প্রিারা শুধ্ু োই সুখ শালন্ত 

প্রকােখাবে পাবিা তার ঠিকাো, 

দু খ ভরা িে লেবয় 

খুুঁবজ লফলর এত 

তিু ো পাই তার লেশাো। 

 

িােিজালত প্রিারা সিার প্রশ্রষ্ঠ 

তাইলক হৃদয় পাষাে ভরা? 

লহংসা, ঘৃো, লেষু্ঠরতা আর অলিোর 

এগুবিাই লক আিাবদর স্বভাি 

ভািিাসা আিাবদর কাবছ লদবি োলক ধ্রা? 

 



িাহা’উল্লাহ্র কথা িলি 

লেন্তা কবরা ওবগা িােুষ প্রতািরা, 

শালন্ত, একতার েতুে সূেস 

লদবচ্ছ আবিা োলরলদবক 

আুঁলখ প্রিবি একিার প্রদখো। 

 

 

িাহা’র প্রসোদি 

লেিসি িালডস  

 

ওবর িাহা’র প্রসোদি 

লপছে পাবে তাকাসবে আর 

সমু্মখ পাবে এলগবয় েি, 

লিজয় প্রকতে প্রতাবদর হাবত 

অভয় িােী প্রতাবদর সাবথ, 

ভয় করা লক প্রতাবদর সাবজ 

প্রহাস প্রকে িৃথা েঞ্চি? 

হৃদয় জবুড় করলি আশা 

িাহা’উল্লাহ্র ভািিাসা, 

অহংবিাবধ্র ধ্ুলি প্রেবড় 

লিেম্ঃ্রতার ডাোয় েবড়, 

পালড় লদলি স্বগসবিাবক। 

পবথ িাধ্া আবস আসুক 



োবি োিুক অন্ধকার, 

স্মরে রালখস আব্দুি-িাহা 

প্রতাবদর আদশস, প্রতাবদর িেয 

িবে হতাশা রাখলিো আর। 

তাুঁর প্রপ্রবির সুধ্া লেবয় 

লিশ্ব িাবে ো এলগবয় 

করবত দূর অন্ধকার। 

 

 

 

 

শালন্তর পবথ 

-লিশ্বলজৎ প্রঘাষ 

 

প্রহ োত্রী! 

িবস প্রকে? 

প্রখয়ার পাি োলিবয়। 

প্রোবখ প্রদলখ প্রেশার স্বপে িুলিিগ্ন 

লেিুপ প্রকে? 

হাি হাবত লেবয়! 

োলিবয় োও প্রখয়াতরী 

উড়াবয় দাও োবয়র িাদাি, 

িুবখ ধ্র িােি িুলির গাে, হাবত ধ্র হাি 



সাবথ োও জবয়র কান্ডারী িাহা’উল্লাহ্র োি। 

 

িবস প্রকে িালে? 

কুি-কুি তাবে িাহা’উল্লাহ্র োবি োিাও তরী 

প্রহ সহোত্রী! 

তালকবয় প্রদখ প্রঘার অন্ধকার প্রছদ কবর 

উবেবছ েিলদগবন্ত েি সূেস, 

লশয়া-সুন্নীর প্রেই প্রভদাবভদ, ব্রাহ্মে, েিসুদ্র িা কাবয়স্ত। 

প্রদখ ঐ গগবে কাবিা প্রিবঘর ঘেরালশ, 

িাহা’ই িবে িুি হবত েবিবছ আলজ। 

 

আলি লিশ্ব, 

িােি োত্রীর প্রলত করলছ আহ্বাে 

লিশ্ব িােিতার শালন্তর জেয িাহা’ই ধ্বিসর প্রলত 

হও আগুয়াে। 

 

 

এক ঈশ্বর এক ধ্িস 

এ প্রক এি অলহদুজ্জািাে 

 

িােবির তবর িাহা’উল্লাহ্ আেবিে এক গিস, 

‘এক লিশ্ব, এক ধ্িস’- এই হবিা োর িিস। 

িাহা’উল্লাহ্র আগিে িাতস া লদবয় প্রগবিে িাি, 



লতলেই প্রিাবদর লশলখবয়বছে করবত োলহ পাপ। 

পাপ প্রিােে করার তবর িিবত হবি প্রাথসো, 

প্রসই আলশবষ আিরা পাবিা অপরাবধ্র িাজস ো। 

লেবজর লহবসি লেবজই কলর, 

প্রভূ আলি প্রতািায় স্মলর। 

প্রতািার আবদশ প্রিবে েিবি লেন্তা োলহ আর, 

হবিো কষ্ট, িরবেও পলিত্র হবি আত্মার। 

ের-োরী সিাই সিাে িাহা’উল্লাহ্র ঘবর, 

একো পালখ দুই ডাোবত প্রেিলে কবর উবড়। 

এ-েুবগর অিতার িাহা’উল্লাহ্ জালে, 

ধ্িস কিস সিলকছু তাুঁর লেবদস বশ িালে। 

এক আল্লাহ্, এক ঈশ্বর, এক প্রখাদা েবি, 

একই িােুবষর জেয প্রকে ধ্িস লভন্ন হবি? 

এক লিশ্ব, একজালত, এক ধ্িস তাুঁর 

এবসবছ সিয় আজ, করবত হবি প্রোর। 

 

কবি প্রে প্রকাথায় 

পাপলড় সরকার পলপ 

 

কবি প্রে প্রকাথায় আলি 

প্রপবয়লছ প্রদখা 

এক িহাে িযলির, 

লেলে লেবয় এবসবছে 



এই ধ্রাধ্াবি 

িােী একতা ও শালন্তর। 

লেবজর কথা ভাবিলে প্রসবে 

তিুও হবয়বছ ধ্েয 

প্রভবিবছ প্রতািায় আিায়, 

সবতযর পবথ োলিত হবত 

এই ধ্রেীর িুবক 

শুধ্ু তাুঁর গাে গাই। 

িােুষবক লেবয় কবরে লেন্তা 

িাহা’উল্লাহ্ তাুঁর োি 

এবসা িনু্ধ তুলি আলি 

সবতযর পবথ রালখ প্রপ্রবির দাি। 

 

িাহা’উল্লাহ্র িােী 

অিবরশ িন্ডি 

 

আিরা সিাই একই িােুষ 

একই িােিজালত, 

োলরলদবক জ্বালিবয় লদি 

একতার-ই িালত। 

 

সৃলষ্টকতস া ভািিাবসে 

সকি িােুষবক, 



লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে 

প্রদশী লিবদশীবক। 

 

কৃষ্ণ, ঈসা, প্রিৌদ্ধ, িুশা 

স্রষ্টার স্বরূপ, 

িুহাম্মদ, িাি, িাহা’উল্লাহ্ 

তাুঁর’ই আবরক রূপ। 

 

লতলে প্রিাবদর ভািিাবসে 

তাইবতা েুবগ েুবগ, 

পাোে িােী তাবদর দ্বারা 

পবথর লদশা লদবত। 

 

িাইবিি, গীতা, প্রজন্দাবিস্তা 

সি’ই প্রপ্রবির িােী, 

প্রকারাে, িয়াে, আক্বদাস-এ 

আবিালকত হৃদয় খালে। 

 

এই েুবগ িাহা’উল্লাহ্ 

আসবিে সিার িাবে, 

গরীি, দু খী হবিা সুলখ 

প্রভূ ধ্বিসর কাবজ। 

 



আিরা সিাই করবিা প্রসিা 

েিবিা সরি পবথ, 

লেরলদেই থাকবিা ওবগা 

িাহা’উল্লাহ্র িবত। 

 

 

সিপসে 

জালিিুর রহিাে 

 

জগত জবুড় িােুষ সবি 

িলি ভাই-ভাই, 

তারপবরও লহংসা প্রদবখ 

িবে িড় কষ্ট পাই। 

এক ভাই প্রিশী পায় 

আবরক ভাই কি, 

তাই িবি লক েগড়া হবি 

োইবকা প্রিাবদর দাি? 

 

একেু ছাড় দ’ুজবে 

দধ্েসয ধ্বরা প্রাবে, 

ভাই প্রতািার িুেবি প্রশবষ 

অেুতাবপর সবে। 

লিবি-লিবশ থাকবিা প্রিারা 



েকাবিাো অপরবক, 

তবিই পাবিা সুবখর প্রদখা 

সুন্দর ধ্রেীবত। 

 

িাটি হবিা প্রিাবদর িাতা 

িাতাস জড়ুায় িে, 

তাবতই প্রকে েগড়া লিিাদ 

িাগাও সিসেে? 

এবসা এবসা ভাই আিার 

েবিা আিার প্রিাে, 

সুবখ দু বখ সিার সাবথ 

কলর আলিঙ্গে। 

 

আলি েলদ সুবখ থালক 

ভাই থাবক দু বখ, 

আেন্দ তখে খুুঁজবত হবি 

প্রভাগ িস্তুর তযাবগ। 

লকবসর তুলি িড়াই কর 

লকবসর অহংকার, 

িাহা’উল্লাহ্র েরে তবি 

কর সিপসে সি প্রতািার। 

 

শহীবদর প্রতীোয় 



আশীষ িুখাজ্জী 

 

জীিবের উজাে প্রিবয় 

প্রস এবসলছি লে শবব্দ, রলিি েরবে, 

তুলি তাবর কবরলছবি আলিঙ্গে 

জীিবের পােপাবত্র লদবয়লছবি প্রতািার প্রশষ েুম্বে। 

 

¯লঃœগ্ধ হালস প্রোুঁবে তুলি প্রগবি লফবর 

শালন্তর েীবড় লক এক আিেস িলহিায়! 

আর আলি শুধ্ু দাুঁলড়বয় 

অসু্ফে অঞ্জলি কবর তার’ই প্রতীোয়। 

 

তিু আজও প্রস আবসলে, 

লকংিা হয়ত এবসলছি 

সাধ্ারে প্রিবশ আিারই পাবশ, 

হয়তিা অবেক িৃতুয প্রপলরবয় 

শহীবদর প্রিদীিূবি, অিৃবতর প্রপয়ািা লেবয়; 

আলি তাবর কলরলে আিাহে, লদয়লে লিসজস ে। 

 

তিু প্রকে িবে হয় 

আলি প্রেে প্রিুঁবে আলছ তারই প্রতীোয়। 

েলদ প্রস আবস, শহীবদর প্রিবশ, 

জীিবের প্রশষ আলঙ্গোয়। 



 

 

 

প্রতযালশত আবিার জেয 

অলজত পাি 

 

আলি সতয সুন্দবরর এক প্রতযালশত, 

পবথ এলগবয় োিার পথ খুুঁজলছ। 

খুুঁজলছ লেরিলধ্, িহাে সৃলষ্টকতস ার 

সালন্নধ্য, প্রেখাবে রবয়বছ শালন্ত। 

লিকলশত পথ খুুঁজবত, েিলছ শুধ্ ুেিলছ, 

সিসদা খুুঁজলছ শুধ্ু আবিা, 

আর আবিা। লকন্তু প্রক প্রদখাবি প্রসই 

পথ, প্রে পবথর জেয ঘুরলছ অলিরত। 

আকাবশর ঐ সূদুর েীলিিায় প্রেবয় থালক 

অদযািলধ্, হাত তুলি, প্রহ সতয সুন্দবরর 

প্রতীক, িােুষ, িােবির ত্রােকতস া 

প্রশ্রষ্ঠ লিধ্াতা, একটি িার দয়া কবরা। 

 

আলি প্রতা আিার জেয কাুঁদলছো, 

আলি প্রতা আিার লেবয় লেন্তা করলছো, 

তুলি লিশ্ব িােিসিাজবক িুি কবরা, 

লিশ্ব ব্রহ্মান্ড আবিালকত কর প্রতািার দপসবে। 



আলি পথ হারা, 

আলি সবতযর পুজারী, 

তুলি কা-ঃারী, তুলি েিীে লেরসুন্দর 

আলি প্রসই পবথর লভখারী। 

দাও প্রভু দাও একলিনু্দ আবিা, 

জ্বাবিা প্রভু একেু আবিা, জ্বাবিা, 

তুলি িবিা, প্রহ িােি সন্তাে, 

আলি সিসবশ্রষ্ঠ, সিবেবয় সুন্দর 

আিার প্রাথসো কবরা। 

 

িালেবে আলি 

ফলকর প্রিা  আসাদুল্লাহ্ 

িালেবে আলি পাসবপােস  লভসার িািাই 

িালেবে আলি লিবশ্ব প্রে শত শত প্রদশ, 

পৃলথিী গ্রহোর প্রভাগালধ্কার প্রিাবদর সিার সিাে 

এখাবে প্রেই প্রকাে প্রদশ লিবদশ। 

আলদ লপতা-িাতা আদি-হাওয়াবক 

পাঠিবয়লছবিে স্রষ্টা েয় প্রকাে প্রদবশ, প্রকিি 

পৃলথিীবত, তাুঁবদরই সন্তাে প্রিারা সবি 

প্রিাবদর অলধ্কার লক েয় সিাে তাবত? 

িহাে স্রষ্টা কবরবছে সৃজে পৃলথিীোবর 

একো িাত্র প্রদশ কবর, 

স্বাথসান্ধ হবয় প্রিারা লেবজরা 



কবরলছ শতধ্ালিভি এ অখন্ড ধ্রাোবর। 

লহবসি কবর প্রদখ সবি ভাই, পৃলথিীবত ফবি েত 

শসযদাো, আর আবছ ো সম্পদরালশ 

প্রিারা সবি েলদ সুষ্ঠ িটে কবর, কলর প্রভাগ এসি 

হবি দূর প্রিাবদর সিসাভাি আর দু খরালশ। 

পৃলথিীর প্রকাে প্রকাে প্রদবশ জবি আবছ 

ফসি আর সম্পবদর পাহাড়, 

আিার প্রকাে প্রকাে প্রদবশর প্রদবখ করুোিস্থা 

িে প্রে িাবে ো আর। 

এ পৃলথিীর প্রভাগালধ্কার 

প্রিাবদর সিার সিাে, 

োর প্রেথায় প্রগবি হয় সুলিবধ্ োি প্রসথায়, 

িালেবে আলি স্বাথসান্ধ িােুষবদর গড়া এ লিধ্াে। 

প্রর লিবশ্বর অভািলক্লষ্ট অভাগার দি 

কর লছন্ন এ িাধ্ার লশকি, 

িাগা আগুে পাসবপােস  লভসার িািাইবয় 

প্রেথায় প্রগবি োর হয় সুলিবধ্ প্রসথায় েি। 

প্রজারগিায় িি পৃলথিীবত প্রিাবদর সিার 

সিাোলধ্কার, এর প্রভাগালধ্কার প্রিাবদর সিার সিাে, 

োরা লদবত আবস িাধ্া তাবত 

োরা স্বাথসান্ধ-ওবদর প্রদ িলিদাে। 

প্রর লিবশ্বর অভাগার দি প্রভবঙ্গ কর েুরিার 

প্রদশসীিা োবির এ িরার কি, 



জালে স্বাথসাবন্ধরা এবত প্রদবি িাধ্া প্রােপে 

প্রবয়াজবে ওবদর রবি রাঙ্গা সাত সাগবরর জি। 

 

িাহা’ই কাবজর ধ্ারা 

িিরাি লিশ্বাস 

 

প্রিারা উদার হৃদবয় কলরবিই কাজ 

তাহা ভুি হইবিও িাজ প্রেই প্রকাে, 

ঘাপিা হবিই েি িাহা’ই সিাজ 

িাহা’উল্লাহ্ অলত কষ্ট পাবিে প্রশাে। 

িােি প্রলত শত্রুর িবতা িযিহার 

েয়বগা তাহা প্রকাে িাহা’ই আেরে, 

প্রিাবদর ভুি কিাবত হবিই সিার 

দরকার হবিই লেতয ঐশী লেন্তে। 

 

টিলকবি অলত কবষ্ট েলিবি প্রকােিবত 

প্রিারা েলদ আত্মজ্ঞাবে ো হই গেে, 

প্রিাবদর েলিবত হইবি আক্বদাসী িবত 

লিবশ্ব কলরবত হইবি একতা অজস ে। 

সবি ঈশ্ববরর উপর কলরি আস্থা 

আস্থা কলরি, প্রিারা সকি জেগে, 

ভুলিয়া প্রগবিই এই আসি িযিস্থা 

েলতগ্রস্থ হবিা প্রিারা সিস জেগে। 



 

ওবগা! প্রশষ হইয়াবছ আলদি আিি 

সবি কলরবি আক্বদাসী লশো গ্রহে, 

সিস িােি হৃদয় হইবি উজ্জ্বি 

ধ্েয, পলিত্র দয়াদ্র, আর িলহয়াে ধ্ারে। 

 

 

িােিজালত 

আলেছুর রহিাে 

 

 

 

ওবহ প্রভূ কলরবি সৃলষ্ট 

তুলি দয়ািয়, 

প্রতািাবর খুুঁবজ প্রকাথা পাি 

িবি দাও আিায়। 

লক পূজা পুলজি আলি 

গাইি কার গাে, 

প্রে লদবক তাকাই প্রস লদকোই 

িাবগ সিই এক সিাে। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে 

প্রক িবি লভন্ন জালত, 

আলি প্রদলখ সিাই আপে 



সিাই আিার জ্ঞালত। 

প্রিাল্লাহ্ প্রডবক কিিা পবড় 

িাথায় লদবয় েুলপ, 

িসলজবদ পড়বি োিাজ 

তারা িুসলিি জালত। 

গিায় পবর তুিলশর িািা 

পরবেবত ধ্ুলত, 

িলন্দবরবত করবি পূজা 

হয় লহনু্দ জালত। 

কাো ছাোয় সাবজ গুবজ 

েলদ ধ্িস িদি হয়, 

আিার িাবয়র ধ্িসো লক প্রক িিবি আিায়? 

িাপবক লেেি লেহ্ন প্রদবখ 

লহনু্দ ো িুসিিাে, 

িাবক লেেি প্রকিে কবর 

িবি দাও লক তার শাে। 

তাই েলদ ো পার প্রতািরা 

প্রকে কর ভাগাভালগ, 

আিরা সিাই একই িােুষ 

একই িােিজালত। 

সৃলষ্ট কবর িােিজালত 

প্রকে ধ্িস এত লদবি, 

দিাদলি, লহংসা, লিবদ্বষ 



আর কতলদে েবি? 

আলি গাইি িােুবষর গাে 

িােুবষর িাবেই তুলি, 

প্রতািাবক প্রপবত িােুবষর িাবে 

খুুঁজবিা লেরিলধ্। 

অবেক খুুঁবজ অবেক িুবে 

এোই প্রপিাি আলি, 

িাহা’উল্লাহ্র প্রধ্াে কথা 

জগত জবুড় ‘একটি িােিজালত’। 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রভূ 

শংকর লসংহ 

 

প্রহ প্রিার প্রদিতা োলরলদবক অরাজকতা 

তুলি অলত লপ্রয়তি, 

প্রকাথা প্রতািার প্রজযালতিসয়তা? 

প্রহ প্রিার ভগিাে, োরা অলত লপ্রয়জে 



প্রকে তারা অন্ধকাবর দু খ পায় লেদারুে? 

প্রকাথা প্রসই লেবিসঘ উজ্জ্বি প্রজযালত? 

ঘুলেবয় অন্ধকার এবে দাও সুলেিসি 

তুলি সিসশলিিাে 

প্রহ প্রিার ভগিাে। 

 

দু বখ, প্রশাবক, শীতবি হবয় আবছ লেবস্তজ 

তুলি প্রতা প্রপ্রিরজ্জ,ু প্রকাথা প্রসই উষ্ণ প্রপ্রি? 

প্রদলখি েিৎকার, তুলি প্রে কত উদার, 

প্রকাথা তি স্পশসবতজ? 

হবয় উেুক প্রজযালতবতস জ 

প্রহ প্রিার আকালিতা, 

প্রকাথা প্রতািার প্রজযালতিসয়তা? 

 

 

লদিয প্রপ্রি 

কযা সুইসাই িারিা (রলে) 

 

প্রতারা প্রদখলি েলদ আয় 

িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রি েদীবত 

প্রপ্রবির তরী প্রভবস োয়, 

প্রতারা প্রদখলি েলদ আয়। 

ঐ তরী ধ্বর পালড় লদলি 



িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রবির েদী, 

োলি েলদ আয়। 

ঐ তরী প্রছবড় লদবি 

ধ্ুলির িাবে পবড় রইলি, 

অন্ধকাবর পথ হারালি 

আবিা প্রদখলি েলদ আয়। 

 

প্রতারা োলি েলদ আয় 

িাহা’উল্লাহ্র ফুি িাগাবে 

প্রপ্রবির ফুি ফুবেবছ হায় 

প্রতারা োলি েলদ আয়। 

এই িাগাবের ফুবির কলি 

আব্দুি-িাহা লছবিে শুলে, 

আিরা হবিা তার’ই িালি 

প্রসিার পবথ ছলড়বয় লদবিা 

ফুবির প্রসৌরভ ভরা প্রপ্রবির িােী। 

প্রতারা োলি েলদ আয়। 

 

প্রতারা পরশ লেলি আয় 

িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রবির আবিা 

জ্বিবছ সারা জগতিয় 

প্রতারা পরশ লেলি আয়। 

এই আবিাবত িনু্ধ ওবগা 



ঘুেবি িবের অন্ধকার, 

লদিয প্রোবখ প্রদখলি তুই 

প্রখাদার স্বরূপ আবরকিার। 

প্রপ্রবির আবিা জ্বিবছ সারা জগতিয় 

প্রতারা পরশ লেলি আয়। 

 

প্রকে আলি িাহা’ই 

এস.এি. সুিতাে উদ্দীে 

 

প্রশাে আিার আত্মীয়-স্বজে 

প্রকে আলি িাহা’ই তার লিিরে, 

এ েুবগর’ই অিতার প্রপবয়লছ েখে 

লদ্বধ্া প্রেই তাবক করবত িরে 

প্রশাে আিার আত্মীয়-স্বজে। 

 

আলি এখে েইবতা আিার 

প্রপবয় প্রগলছ প্রলতশ্রুত অিতার, 

তার োি িাহা’উল্লাহ্ 

প্রসৌভাগয হবয়বছ তাবক লেবে প্রেিার 

লতলে এ েুবগর’ই অিতার। 

 

প্রকউ হবিো সাথী ওবগা 

আিার িরবের কাবি, 



ো কবরলছ কিস আলি সারা জীিে ধ্বর 

প্রসোই আিার সাবথ োবি েবি 

তাইবতা িাহা’উল্লাবকক োবিাো ভূবি। 

 

শুেয হাবত এবসলছ ধ্রায় 

এিেলক আর আবছ প্রদওয়ার, 

েলদ োও পারবিা লদবত 

হৃদয় িাবে লিশ্বাস িাহা’উল্লাহ্র 

লতলে এ েুবগর’ই অিতার। 

 

 

 

 

আত্মতযাগ 

শহীদ রুহুল্লাহ্ 

 

স্বগীয় িদােযতার প্রপয়ািা হবত আিাবক 

পাে করবত দাও, 

এিং আিাবক িুি কর 

পাপ ও অিসতা হবত। 

েলদও আিার পাপসিূহ িৃহৎ 

লকন্তু আিার প্রভূর দয়া তার প্রেবয়ও িহৎ। 

অলভেন্দে রইি প্রহ সাকী, 



স্বগীয় িহাবভাবজর জেয। 

এবসা এখাবে আিার আত্মাবক সবতজ কর 

এিং লপ্রয়তবির জেয িূিযিাে আত্মতযাবগর পবথ 

আিাবক প্রস্তুত কর। 

 

শালন্তর পালখ 

রুহুি আলিে 

 

আিরা শালন্তর পালখ 

সারা লিশ্ববক প্রিারা ডালক, 

এবসা লহনু্দ, এবসা িুসলিি 

এবসা প্রিৌদ্ধ, এবসা ডিস্টাে 

গলড় একটি িােিজালত, 

আিরা শালন্তর পালখ। 

 

আলি আর তুলি হবয় োবিা িনু্ধ 

পার হবয় োবিা দু বখর-ও লসনু্ধ, 

সকবি এখে প্রিারা ভাই ভাই 

রবিা োবকা আর প্রকও দু লখ, 

আিরা শালন্তর পালখ। 

 

এ েুবগর অিতার িাহা’উল্লাহ্ 

পাঠিবয়বছ তাহাবর িহাে আল্লাহ্, 



সকবি এখে েবিা িালে তাবক 

একতায় হাবত হাত রালখ, 

আিরা শালন্তর পালখ। 

 

পৃলথিী আিার প্রদশ 

প্রিা  ফজিুি হক 

 

আলি হবত োইো 

প্রকাে প্রদবশর রাজা, 

কাউবক লদবত োইো 

প্রকাে ধ্রবের সাজা। 

ভািিালস-প্রগাো পৃলথিী 

প্রেে আিারই প্রদশ- 

আলি কলর, প্রদশ লেবয় 

তাি-প্রিতাি, 

জাতীয়তা লেবয় আর 

হবিা োবকা িাতাি। 

তুলি লক প্রদবখছ- 

িােুবষ িােুবষ 

কত িায়া িিতা ভরা? 

তুলি লক প্রদবখছ 

পলরবশবষ, জালত ধ্িস লেলিসবশবষ 

এক লিশ্ব সংসার ধ্রা? 



েিো দুজবে হবয় োই 

েতুে আদি ও হাওয়া, 

সি লিথযা-অেযায় 

প্রভবঙ্গ প্রদই, 

এই প্রহাক প্রিাবদর পাওয়া। 

 

িহাে িাহা’উল্লাহ্ 

ডা  সাহাি উলদ্দে 

 

সিস ধ্বিসর প্রলতশ্রুত ‘িাহা’উল্লাহ্’ 

‘একতার লিশ্ব’ গড়বত পাোবিে আল্লাহ্। 

‘েিেুগ’ এর লতলে প্রঘাষোকারী, 

‘িহাত্মা িাি’ করবিে জারী। 

প্রলতশ্রুত এক অিতার আসবিে, 

লিশ্বিাসীবক লতলে ঐকযিদ্ধ করবিে। 

১৮৬৩ সাবির ২১ এলপ্রি, এক শুভ লদবে, 

প্রঘাষো লদবিে লতলে লরজওয়াে উদযাবে। 

জাগি িােুষ েতুে লদবের করবত রেো, 

হবিা ‘লিশ্ব িাহা’ই সিাজ’ এর সূেো। 

‘এক লিশ্ব’, ‘এক ধ্িস’, ‘এক স্রষ্টা’ লতে িূিেীলত, 

িাহা’উল্লাহ্ িবিে, আবসা এক হও জগতিাসী। 

িাহা’উল্লাহ্ অথস-‘ঈশ্ববরর প্রগৌরি’, 



লেলে লিশ্ববক লদবিে একতার েুতে প্রসৌরভ। 

েলল্লশ িছর ধ্বর হবিে কারািাসী, 

কষ্টবভাগবক করবিে স্বীকার, ো হবয় লিিাসী। 

গড়বত লিশ্ব দরকার হবি ‘ের-োরীর’ সিতা, 

প্রিাল্লা, পুবরালহত লেলষদ্ধ কবর প্রকবড় লেবিে েিতা। 

সতয খুুঁজবত িাহা’ই সিাজ সদা প্রস্তুত রয়, 

েত কুসংষ্কার িজস ে ো করবিই েয়। 

‘ধ্িস ও লিজ্ঞাে’ লশোর সিন্বয় হবি, 

‘সািসজেীে লিোরািয়’ এখে লিশ্ববক োিাবি। 

‘আব্দুি-িাহা’ একজে আদশস িাহা’ই, 

তাুঁর িবতা হবত লিশ্বিাসী সিাইবক জাোই। 

 

 

 

ধ্বিসর কালহেী 

আকরািুি হক সরকার 

 

একলদে হোৎ এক িনু্ধর কাবছ শুেিাি 

েতুে এক ধ্িস িাহা’ই তার োি। 

অজাো এক লশহরে জাগবিা আিার িুবক, 

আকুি হবিা প্রাে জাোর ইচ্ছায় তাবক। 

শুবে ভাি িাবগ িাহা’ই ধ্বিসর কালহেী, 



শুরুবতই লদবয়বছ জীিে অবেক িীর প্রসোেী। 

েুতে িবি অবেবকই কবরোবকা লিশ্বাস, 

িুবেো তারা সি ধ্বিসর প্রিৌলিক লশো এক। 

েতুে েুবগর উপবোলগ িাহা’ই লশোিিী, 

পরখ কবর প্রদখো একিার প্রসগুলি। 

েিেুবগর েি অিতার, হবিে িাহা’উল্লাহ্, 

পাঠিবয়বছে তাবক িহাে আল্লাহ্। 

আল্লাহ্র ইচ্ছায় েতুে েুবগর করবত সূেো, 

লদবয় প্রগবছে ঐশী িােী হৃদয় লদবয় প্রদখো। 

জালত, ধ্িস, িেস, প্রগাত্র সি কবরবছে এক, 

প্রকে লিবছ তাবক প্রতািরা করবছা ফারাক। 

আিরা জালে সৃলষ্টর প্রসরা হবিা িােিজালত, 

একতা আেবত এছাড়া প্রিাবদর োই প্রকাে গলত। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, ডিস্টাে সিাই ভাই-ভাই, 

প্রেখাবে সিাই এক হয়, প্রসোই ধ্িস িাহা’ই। 

 

আিরা িাহা’ই 

অধ্যাপক উজ্জ্বি লিত্র 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই 

িাহা’ই ধ্বিসর পতাকা তবি 

লহংসা, লিবদ্বষ োই, 



আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই 

েি জাগরবে, েি আবয়াজবে 

একটি লিশ্ব গড়বত োই, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই, 

িাহা’ই ধ্বিসর পতাকা তবি 

িেস লিবভদ োই, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই, 

জালতবত, জালতবত লহংসা প্রদ্বষ 

িাহা’ই ধ্বিস োই 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই 

আিরা, িাহা’ই ধ্বিসর িেিবি 

অেুত জ্বািা জড়ুাই, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই 



পাুঁেবশা প্রকাটি িােবিবর 

একই সূবত্র োই, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই 

িােুবষ িােুবষ হবয় একতা 

গড়বিা শালন্ত আিরা প্রসথায়, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

 

শালন্ত 

তাহলিো িুস্তাফা স্বপো 

 

শালন্ত, শালন্ত, শালন্ত 

আিরা োই শালন্ত, 

প্রেখাবে থাকবি লেবোি 

একটি পৃলথিী। 

প্রলতটি লে শ্বাবস এিং 

িুহুবতস  থাকবি অোলিি 

স্বাধ্ীেতা। 

প্রেখাবে থাকবিো কিবরর 

িাবসর লিভৎসতা, 

লকংিাÑ 



েুদ্ধ, গুলি আর শাহলরক 

রাস্তায় েযাংবকর হিুদ 

দাবগর ছলি, 

কালেসবশ, 

আজন্ম প্রতযাশী কাক। 

আিরা োই েুতে একটি 

পৃলথিীÑ 

প্রেখাবে েিজাত হৃদবয় 

প্রথি অরুবোদবয়র সাবথ, 

প্রফাবে ভািিাসার কিি। 

প্রশ্বাবস থাবক, 

িাুঁেিার িযাকুিতা 

প্রেখাবে প্রকাে জালতবভদ িেস প্রেই 

প্রসইখাবে আিরা এক হবত োই, 

প্রেিে কবর েদী 

প্রিাহোয় প্রিবশ। 

তাই েতজাে ুহবয় প্রাথসো 

পৃলথিীর সিকটি হৃদয় 

দাও, েুতে শুলেিয় কবর। 

সুদীঘস িালর ধ্ারার সিস্ত 

অন্তবরর সুলেন্তা লফবর আসুক; 

লফবর আসুক,Ñ 

লিবধ্ৌত হবয়, আকাশ জি িাটিবত 



লের শালন্তর প্রশ্বত কিি হবয়। 

 

দয়াি তুলি প্রকাথায় 

কৃষ্ণেে প্রদিোথ (সাজ)ু 

 

জালে প্রতািায় সাধ্ে করবত 

কাুঁোর আঘাত আবছ, 

আিায় তুলি রাইবখা দয়াি 

প্রতািার পাুঁবয়র কাবছ। 

আলি প্রতািার দয়ার কাঙ্গালি 

অলত অভাজে, 

সাধ্ে ভজে জালেো তাই 

কালন্দ সারােে। 

 

েত আঘাত পাইো প্রকে 

ডাকি তিু থাকবত জীিে, 

লদিা-রাত্র প্রতািায় খুুঁলজ 

পাহাড়, পিসত আবরা কত িে। 

আলি পালপ এই জগবত 

োইো িুিা, িালেক, ধ্ে, 

োই শুধ্ ুপ্রতািায় দয়াি 

তুলি আিার রতে। 

 



অগ্রগলত প্রিাবদর োত্রা 

সুইসাহিা (জািলি) 

 

পাহাড়ী লগলর-পিসত-প্রঘরা িাবে এবসলছি এক িাতস া 

সতয িােিতার কথা শ্রিবে ভবর প্রগি আত্মা। 

আেন্দ, আবিবগ, স্বাগত জাোই প্রহ অিতার- 

প্রতািারই িলহিায় লিশ্ব িােুষ আজ উদার। 

প্রতািারই িােীবত আজ লিশ্বশালন্তর প্রলতশ্রুলত, 

প্রতািারই লেবদস বশ হবিা প্রিারা অেযায় প্রলতিাদী। 

সতয প্রেে জয় হয় এই প্রিাবদর কািো, 

তুলি প্রিাবদর সহায়ক হও, এই প্রিাবদর প্রাথসো। 

প্রগলতশীি ধ্বিসর অিতার তুলি, 

জয় করবি লেিয় ভূস্বািী। 

লিশ্বশালন্তর প্রলতশ্রুলত প্রিারা হিাি অগ্রগলত 

প্রিাবদর ধ্িস িাহা’ই, লিবশ্ব প্রিারা একজালত। 

শালন্ত 

আলতয়া কলরি কলিতা 

 

শালন্ত তুলি শান্ত প্রকে? 

প্রতািার লেিসি সুরলভত প্রসৌরভ 

ছলড়বয় দাও পৃলথিীর প্রকাবে প্রকাবে। 

প্রলতটি িােুবষর হৃৎলপবন্ডর স্পন্দবে 



তুলি থাক প্রলতেে। 

 

শালন্ত তুলি শান্ত করÑ 

আগ্রাসবের ভয়াি থািা, 

অতযাোবরর উত্তাি েড়। 

প্রসু্ফটিত ফুবির হালস ছলড়বয় দাও 

পৃলথিীর প্রলতটি লশশুর িুবখ, 

ওবদর প্রোবখ ছিবক উেুক প্রতািার লেলিক। 

 

প্রতািার প্রসাোিী আভায় রালঙ্গবয় দাও 

লিবশ্বর লিভি দিষবিযর দু বখ, 

তুলি প্রতািার আবিায় দু খবক, 

কবর দাও সুবখর পায়রা। 

শালন্ত তুলি শান্ত প্রথবকাো 

প্রতািার শলি লদবয় িুলেবয় দাও 

এ পৃলথিী আিাবদরÑ 

আিরা সিার। 

 

োরী পূরুবষর সিতা 

লিবসস প্ররিা রুহুি 

 

এই ধ্রাবত আবছ শুধ্ু দুটি িাত্র জালত 

োরী-পুরুষ সিন্ববয় হবয়বছ তার জ্ঞালত। 



েুবগ েুবগ সি সিবয় অসহায় লছি োরী 

পাথর হবয়লছি জগত শুবে আহাজালর। 

পুরুষ জালতর অতযাোর আর আিিে 

প্রকুঁ বদলছি োরীর সো আর সম্মাে। 

অলিোবরর প্রিড়াজাবি োরী েখে প্রঘরা 

িাহা’উল্লাহ্ তখে এবস আবিালকত কবরে ধ্রা। 

োরীবক লদবিে লতলে সিতা আর সম্মাে 

জ্ঞাবে, গুবে আর লিজ্ঞাবে তারা হবি অম্লাে। 

িােুবষর িাবে আবছ এবক অপবরর সাথী 

োর একটি পূরুষ আর অেযটি োরী জালত। 

িাহা’ই ধ্বিসর েতুে লশো েতুে একটি প্রজযালত 

োরী পুরুবষর সিন্ববয় জ্বািবিা একতার’ই িালত। 

সবতযর অবন্বষে 

কৃষ্ণেে প্রিাহন্ত (প্রদিব্রত) 

 

প্রশাে িনু্ধরা, 

ভুবিাবকর পূেসশশী 

শতাব্দীর িধ্যভাবগ, 

প্রঘাষো করবিে েিেুবগর 

পলরলেত হবিে লতলে ‘িাি’ োবি। 

ভলিষযৎ িােী িবত 

ইরাবের প্রতহ্রাবে, 



আসবিা আবরকজে, 

িাহা’উল্লাহ্Ñঈশ্ববরর প্রজযালত 

োি করবিে ধ্ারে। 

 

লেেসাতে হবিা কত 

েিেুবগর লদবে শত শত, 

অিবশবষ পবথর লদশা প্রদখাবত 

হাজার হাজার প্রলাক 

অিতীেস করবিে লেলে, 

একতা, ভািিাসা, তযাগ 

দধ্েসয, সহয িােুষবক 

প্রশখাবিে লতলে। 

 

এক লিবশ্বর পতাকা তবি 

জালত, ধ্িস, িেস ভূবি 

জিাবয়ত হবিা জেতা, 

লিো অবে েুদ্ধ িযলতত 

লিজয় িািয পবর 

প্রোর হবিা িাহা’ই িাতস া। 

প্রগৌরবি, প্রসৌরবভ প্রিালহত হবয় 

ধ্ালিত হবিা জেগে, 

কবর সবি লেবজ লেবজ 

সবতযর অবন্বষে। 



 

 

একটি েতুে লদে, একটি প্রতযাশা 

হালিি উল্লাহ্ সুজে 

 

িযথাতুর প্রোবখ প্রেবয় আবছ অগলেত জে 

তীব্র দহবে প্রপাবড় শহর, গ্রাি আর িে। 

িেবে প্রিধ্ায় লিপন্ন প্রপাকারা প্রেে 

লকিলিি করবছ অহরহ, 

প্রহসবের রাজবত্ব লিজবয়াত্তর েগ্ন উৎসবি 

েিবস ওবে সালিয়াো, 

উলচ্ছষ্ট প্রভাগী জীবির িবতা প্রতা আর 

িােুষ িাুঁেবত পাবর ো। 

 

শূেযতায় প্রেবয় প্রেবয় েবয় োয় প্রোখ, 

আকাবশ রলঙ্গে ফােুস উড়বছ 

সহস্র প্রশ্বত পায়রার জেয লছবে প্রফাুঁো 

জায়গাও প্রেে প্রেই প্রকাথাও, 

লদবশহারা িােুষ শতাব্দীর আিেস উপহাবর। 

 

েুবগ েুবগ েুগািতার পুরুবয়াত্তি সতয 

অেন্ত শালন্ত িােী প্রোলরবছ িারিার। 

প্রসই সতয েুগ প্রথবক এই প্রঘার কলি, 



িলির েুবগাপকাবষ্ঠ, আবষ্ঠ পৃবষ্ঠ িাুঁধ্া 

পশুর িত িলিসতা আজ লিশুষ্ক পাথবর 

িাথা কুবে িবর অলিরাি। 

 

অবটাপাবসর েষ্ট আলিঙ্গবে 

শংলকত জীিে প্রাবন্ত িােুষ, 

িড় আশায় িুক প্রিুঁবধ্ আবছ 

একটি েতুে লদবে প্রসাোিী প্রভাবরর প্রতযাশায় 

শালন্তিয় পৃলথিীবত িাহা’উল্লাহ্র ভািিাসার 

লেলিত আশ্বাবস। 

 

 

 

গলিসত এিং জাগ্রত িােী 

আহসােুর রহিাে আশা 

 

আলি গলিসত, কারে আলি িাহা’ই 

প্রপবয়লছ আলি েি লদগবন্তর ঠিকাো। 

এ পথ দূগসি সংকেিয় হবিও 

আলি পারবিা অলতিি করবত। 

 

আলি িাহা’ই, কারে আলি িােুষবক ভািিালস 

এখাবে প্রেই প্রকাে লিথযার প্রহসে। 



এ পথ লিেুব্ধ েঞ্ঝািয় হবিও 

আলি পাবিা গন্তবিযর ঠিকাো। 

 

আলি িাহা’ই, কারে আলি প্রপিাি সবতযর আহ্বাে 

অগ্র পলথক হবয় প্রেবত হবি িহুদূর। 

এখাবে কাবিা প্রধ্াুঁয়ার ছাপ পড়বিও 

আসবত হবি লেেস র শুভ্র লেিীিায়। 

 

আলি গলিসত, কারে িােিজালত আিার ঠিকাো 

েয় আর প্রকাে অবের েেেোেী। 

আবছ লিশ্ব শালন্তর িালগ 

এক লিশ্ব জাগ্রত িােী। 

 

আলি িাহা’ই, কারে আলি োরী-পুরুবষর সিতা োই 

এপবথ আবছ পুরুবষর রি েেুর শাষে। 

তিুও োরী পাবি তার সি-অলধ্কার 

সভযতার লশখবর দুজে লিবি করবিা আবরাহে। 

 

 

 

 

পৃলথিী 

অেুপি িলল্লক 



 

পৃলথিী প্রতািার িুবক িুলকবয় 

খুুঁবজ পায়, আজন্ম প্রগািালির লতিতা। 

কলিতার পাতায় প্রতািায় এুঁবক 

েুদ্ধ েয়, শালন্তর রাজয গড়ি। 

 

পৃলথিী প্রতািার িুবক প্রিািা 

িারোবের লিকে শবব্দ প্রফবে পড়া আতস োদ। 

আধ্ুলেক সভযতার কিা প্রকৌশি 

ধ্বংবসর লিষ িাে ছড়াবচ্ছ। 

 

পৃলথিী প্রতািার িুবক িুলকবয় 

আবছ, সাম্রাজযিাদ, পুুঁলজিাদ, আর প্রশাষে। 

েুধ্াথস িােুবষর আতস লেৎকাবর 

কলম্পত হয়ো িােিতা। 

 

পৃলথিী প্রতািার িুবক িুলকবয় 

রবয়বছ, েীলতহীে ধ্ালিসকতার আস্ফািে। 

েুদ্ধ, লিবদ্বষ, লহংসা, সাম্প্রদালয়কতা, 

িােুষবক লেবয় োবচ্ছ েরবকর কুন্ডবি। 

 

পৃলথিী প্রতািার িুবক িুলকবয় 

ভূবি োি, িারািালর, কাোকাটি, িড়াই। 



িুবছ লদি লহংসা লিবদ্বষ 

একিুবো ভাবতর জেয হবিো িােুষ লদবশহারা। 

 

পৃলথিী প্রতািার িুবক আজন্ম 

িালিত হবয়বছ, ঈশ্বরীয় প্রকাশ। 

প্রতািার স্বরূপ আিার লরজওয়াবের পূেযভূলিবত 

প্রঘাষো করবিে িােিজালতর উত্তরবে আশ্বাস। 

 

 

 

িবের িাবে 

লিিে লিঞা প্রিি ু

 

শত কবিসর িাবে প্রলতলদে 

িবে পবড় িহাে িাহা’উল্লাহ্র োি, 

প্রতািায় আলি ভুিবিা ো কভু 

েতলদে আবছ প্রদবহ এ প্রাে। 

স্বগসরাবজয লগবয়ও তুলি প্রিুঁবে আছ 

প্রলত িােুবষর হৃদয় িাবে, 

থাকবি তুলি লপ্রয় হবয় লেরকাি 

সারা পৃলথিীর িােুবষর কাবছ। 

 

লশকি পবর কারাগাবর প্রথবক 



এবেলছবি তুলি- 

সকাবির সূবেসর িত আবিাক লশখা, 

পাই প্রেে আলি প্রভূ 

প্রসই অপরূপ উদ্ভালসত আবিার প্রদখা। 

েতলদে রবয়বছ টিবক অলস্থর পৃলথিী 

হবি োবকা জালে তার ম্লাে, 

আলশিসাদ কর প্রিাবদর তুলি 

পাই প্রেে পরশ প্রতািার েরে। 

 

কাবিসি পিসবত তুলি কবরছ রেো 

স্বগসভূলির অপরূপ ছায়া, 

প্রখিা কবর প্রসথা সিুজ প্রকৃলত 

প্রেে সন্ধযাকাবশ আলির িাখা িায়া। 

হৃদবয় স্মলর প্রতািাবক িলি 

সকাি, দুপুর, সাুঁবের কাবি, 

পাবিা লক দশসে 

আিার স্বপে হাওয়ার িাবে প্রদাবি। 

িাহা’উল্লাহ্র প্রলত 

আিুি কাবশি লজন্নাত 

 

এই সতযই িড় সতয 

িােিতাই প্রশ্রষ্ঠ প্রপ্রি! 

প্রস প্রপ্রি অলত িহৎ প্রশ্রষ্ঠ ধ্িীয় গুে, 



একটি অসাধ্ারে প্রিধ্া 

এিং সূেসসি সতয প্রজযালত 

ো উবপো এিং অিজ্ঞায় 

লেরায়ত অন্ধকাবর তুলি আলি 

অিশযই লেলেপ্ত অলভশাপ। 

প্রহ িােি এিং িােিতা 

লেিসি ঘুি হবত জাগ্রত হও 

িােিতা প্রেখাবে স্রষ্টার  পলরপূেস প্রপ্রি, 

এবসা প্রসখাবেই গবড় তুলি আজ 

শাশ্বত সতয, প্রসৌিয আিাস। 

অসহায়, পঙ্গ,ু েুধ্াতস  িােবির অলত 

প্রকািি হৃদয় হবত পলরিি প্রপ্রি দাও, 

প্রকািি ভািিাসা দাও, লেরাশ্রয়বক 

শালন্তর আশ্রবি প্রশ্রয় দাও এিং 

সকিবক সহজ সুখ স্বগস দাও। 

প্রহ িােি এ ভাবিই হও তুলি 

অসাধ্ারে এক েম্র প্রিধ্া, 

প্রকািি প্রপ্রলিক সূবেসর প্রখর প্রতজ 

এিং লিেম্র লিধ্াতার সৃষ্ট অসীি ¯লঃœগ্ধ আবিা। 

িােি প্রপ্রলিক িাহা’উল্লাহ্ আবজা দূরতি 

প্রসই অদৃশয হবত তার স্বগীয় প্রজযালত 

ছড়ায় এিং উদ্ভালসত কবর 

এই ধ্ুলির ধ্রেীবক। 



প্রহ িােি 

অেলতলিিবম্ব অদয েবিা োই প্রসখাবেই 

এিং প্রসই সবতযর কাবছই 

িহােবন্দ প্রশ্রয় লেই, তবিই 

িুবছ োবি জীিবের সিস্ত কিঙ্ক পাপ, 

এিং পৃলথিীিযাপী দূরীভূত হবি তিাসাচ্ছন্ন 

লিভৎলসত অন্ধকার কাবিা। 

প্রিদো 

শালন্তপদ িহালন্ত 

 

আলি িুকুেহীে সম্রাে, প্রেই প্রকাে িসেদ- 

অপিাবদর িালিয়ালড়বত পূেস প্রিার েুলি। 

জীিেো িড় লেিসি- 

লতি-লতি কবর গুেবছ িৃতুযর প্রহর। 

সুন্দর ভূিবে প্রেই প্রকাে িাুঁোর অলধ্কার 

প্রলতকার প্রেই, আবস শুধ্ু প্রলতঘাত। 

আজন্ম সাথী পৃলথিীো আজ িিত্বশুেয লেিসাক, 

অেথা আয়ুষ্কাি প্রথবক েুলর কবর প্রেয় অিূিয সিয় 

অপলরসীি িজ্জায় লভবের পাত্রো, 

প্রলতলেয়ত ষড়েবের জাি িুেবছ। 

সুবখর রলেে আড্ডাখাো 

অপিৃতুয িুবকর উপর হাুঁেু প্রভবঙ্গ িড়বছ। 

লিবিক হারাবো িযথা আিার শুেয কিসীো 



পূেস কবরলে অিৃবত। 

আকে লপপাসা সিাবজর রিবেশায়, 

িাজপালখর িুর দৃলষ্ট লগলরখাবদ, প্রান্তবর। 

উষ্ণ অন্ত স্থবি লরি িরুর িুবক োবিলে আষাঢ়- 

তিু আলি সম্রাে। 

লেিসি আকাবশর িুবক গবজস  লিদুযবতর লেলিক 

ধ্রুিতারা আলজ উদভ্রান্ত, পথ হবয়বছ ভুি 

সৃ্মলতর গভীরতার অতি প্রথবক 

প্রিবজ ওবে করুে সুর। 

একাকীত্ব জীিবে, জাোই েত লকছু অলভবোগ 

প্রলতধ্বলেত হয় সািধ্াে, 

আলি এক িুকুেহীে সম্রাে। 

প্রহ িাহা’উল্লাহ্! োইো আলি িুকুে, োইো িসেদ, 

োইো িুভুেু িােুবষর রবি রিøঃাে! 

অশ্রুসজি প্রোবখ ভালি শুধ্ু ভালি 

আলি োই- 

িাহা’উল্লাহ্র আলশিসাবদ েতুদসশ শতাব্দীবত 

অপার িলহিায় লিবশ্ব িাজকু 

লিশ্ব একতার কিতাে। 

 

জীিে োবি প্রভিা 

তরুে দাস 

 



প্রিারা শুধ্ু োই সুখ-শালন্ত অপার, 

প্রকােখাবে পাইো ঠিকাো তার। 

দু খ ভরা প্রাে লেবয়, 

প্রেথা ইচ্ছা প্রসথা লগবয়, 

খুুঁবজ প্রিড়াই েঞ্চিতায়। 

িােিজালত প্রিারা, উুঁেু স্থাে 

এই কারবে লক প্রিারা এতই পাষাে? 

লহংসা, ঘৃো, পাপাোর 

লেষু্ঠরতা আর অলিোর, 

এগুবিাই আিাবদর লেতযলদবের স্বভাি, 

আসবি লক আিাবদর আধ্যালত্মকতার অভাি। 

ঐশী িােীবক প্রিারা এলড়বয় েলি, 

িেগড়া কথাগুবিা সিার কাবছ িলি। 

লকন্তু েলদ এসি লেয়ি তযাজয কবর লদবয়, 

লেন্তা কলর িাহা’উল্লাহ্র আইে-কােুে লেবয়, 

তবিই গবড় উেবি েতুে সিাজ, 

থাকবিোবকা লহংসা, লিবদ্বষ, দু খ আর িাজ। 

এই েুবগর িাহা’ই ধ্বিস সুখ-শালন্তর প্রিিা, 

ধ্বিসর তবরই সাথসক হয় জীিে োবির প্রভিা। 

 

 

েতুে ফুিিাগাে 

প্ররজাউি কলরি খাুঁে 



 

শুেুে িাহা’র জেগে! 

িাহা’উল্লাহ্ িাোইবছ েতুে এক ফুি িাগাে। 

এ িাগাবের িালি আব্দুি-িাহা, 

প্রশৌগী এবফন্দী সাজাবিে তাহা। 

তুলি লদবি এ িাগাবে প্রাে, 

অিূিয রতে লতলে করবিে দাে। 

অন্ধকাবর ডুবি আলছ প্রিারা সিখাবে, 

এবসা সবি োই ঐ ফুি িাগাবে। 

লহংসা, ঘৃো, অহংকার ভুবি, 

োবিা প্রসথায় িােুষবক ভািিাসবিা িবি। 

েুবগ েুবগ অিতার পথ প্রদখাবত, 

আবসে িােিজালতবক এক কলরবত। 

এ েুবগ এবিে লতলে আবিার িাহা, 

ভুবি োও প্রভদাবভদ িবে আবছ ো। 

প্রশাে লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, ডিস্টাে, 

সিার উৎস লকন্তু একই স্রষ্টা িহাে। 

এবসা সবি লিবি গলড় িাহা’র িাগাে, 

সবি লিবি গাই একতার গাে। 

 

 

 



আিাবক িিবত দাও 

প্রহাসবে আরা প্রিগি 

িধ্য রাবতর ফুেপাত 

কংিীবের িুক লেবড়। 

প্রলতলদে শুলে 

এ ধ্ূসলরত জেপবদর আহাজালর। 

েেবত্রর ভাুঁবজ ভাুঁবজ শুলে 

লেেসালতত প্রশালষবতর আতস োদ 

‘এ অশুভ সিাজ প্রথবক িুলি দাও’। 

প্রেৌিবের প্রসাোিী প্রহবর দাুঁলড়বয় 

পলরিতস ে প্রয়ালস এক আলি োই, 

আকাবশর েীিালদ্র 

ভাবিািাসার শব্দািিী লদবয়। 

ধ্াে শালিবকর প্রদবশ 

এক স্বপ্নীি প্রিবো ঘর তুিবত, 

জীিবের প্রস্কবে আুঁকবত োই 

লিশুদ্ধ পলরপূেসতায় 

িে প্রকাটি সুলখ জীিবের প্রলতচ্ছলি। 

লপ্রয়তিা 

এ িুভূেু ভূবগাবির 

প্রশাকাচ্ছন্ন িােুবষর লিলছবি, 

আিাবক লেবয় েবিা। 

কুয়াশা ভরাে পািসতয উপতযকায় 



আলি প্রতািার সালথ হবিা। 

লিশ্রাি আর 

লেদ্রার পলরসীিা প্রথবক 

সিয় েুলর কবর, 

িলিষ্ঠ করতবি 

িবয় লেবয় োবিা, 

রবির অেবর লিখা 

অগলেত শহীবদর পতাকা 

ইরাবের শহীদবদর কাতাবর দাুঁলড়বয় 

উত্তরালধ্কারীর কাবে কাবে িবি োবিা 

আিরা দাুঁলড়বয় লছিাি শঙ্কাহীে সাহবসর সাবথ 

রবির প্রশষ লিনু্দ লদবয়। 

 

 

প্রজযালত 

রিীেোথ োকুর 

 

প্রভবঙ্গছ দুয়ার এবসছ প্রজযালতিসয়Ñ 

প্রতািালর হউক জয়। 

লতলিরলিদার উদার অভুযদয়, 

প্রতািালর হউক জয়। 

প্রহ লিজয়ী িীর, েিজীিবের প্রাবত 

েিীে আশার খড়গ প্রতািার হাবত, 



জীেস আবিশ কাবো সুকবোর ঘাবতÑÑ 

িন্ধে প্রহাক েয়। 

প্রতািালর হউক জয়। 

 

এবসা দু সহ, এবসা এবসা লেদসয়Ñ 

প্রতািালর হউক জয়। 

এবসা লেিসি, এবসা এবসা লেভস য়Ñ 

প্রতািালর হউক জয়। 

প্রভাতসূেস, এবসছ রুদ্রসাবজ, 

দু বখর পবথ প্রতািার তূেস িাবজ, 

অরুেিলহ্ন জ্বািাও লেত্ত-িাবেÑ 

িৃতুযর প্রহাক িয়। 

প্রতািালর হউক জয়। 

 

অেন্ত প্রপ্রি 

রিীেোথ োকুর 

 

 

প্রতািাবরই প্রেে ভাবিািালসয়ালছ শত রূবপ শতিার 

জেবি জেবি েুবগ েুবগ অলেিার। 

লেরকাি ধ্বর িুগ্ধ হৃদয় গাুঁলথয়াবছ গীতহারÑ 

কত রূপ ধ্বর পবরছ গিায়, লেবয়ছ প্রস উপহার 

জেবি জেবি েুবগ েুবগ অলেিার। 



 

েত শুলে প্রসই অতীত কালহেী, প্রােীে প্রপ্রবির িযথা, 

অলত পুরাতে লিরহলিিে কথা, 

অসীি অতীবত োলহবত োলহবত প্রদখা প্রদয় অিবশবষ 

কাবির লতলিররজেী প্রভলদয়া প্রতািালর িুরলত এবস 

লেরসৃ্মলতিয়ী  ধ্রুিতারকার প্রিবশ। 

 

আিরা দুজবে ভালসয়া এবসলছ েুগি প্রপ্রবির প্রস্রাবত 

অোলদ কাবির হৃদয়-উৎস হবত। 

আিরা দুজবে কলরয়ালছ প্রখিা প্রকাটি প্রপ্রলিবকর িাবে 

লিরহলিধ্ুর েয়েসলিবি, লিিেিধ্ুর িাবজÑ 

পুরাতে প্রপ্রি লেতযেূতে সাবজ। 

 

আলজ প্রসই লের-লদিবসর প্রপ্রি অিসাে িলভয়াবছ, 

রালশ রালশ হবয় প্রতািার পাবয়র কাবছ। 

লেলখবির সুখ, লেলখবির দুখ, লেলখি প্রাবের প্রীলত, 

একটি প্রপ্রবির িাোবর লিবশবছ সকি প্রপ্রবির সৃ্মলতÑ 

সকি কাবির সকি কলির গীলত। 

 

 

 

অপলরলেত তুলি 

লপ.প্রক. প্রেৌধ্ুরী (টিংকু) 



 

তুলি েখে আিার অপলরলেত লছবি 

আলি প্রতািার পলিত্র প্রছাুঁয়াহীে লছিাি 

এিেলক প্রতাির োিটিও আিার হৃদবয় অজাো লছি, 

সলতয, তখে হবতই আলি খুুঁবজলছ 

একটি প্রগাপে ঐশী িােী 

‘পৃলথিী একটি প্রদশ, িােিজালত ইহার োগলরক’। 

 

িাহা’উল্লাহ্র এই অবিাঘ আবদশ 

আজ আলি িাস্তিায়ে হবত প্রদলখ, 

প্রতািাবক জাগাবতই হবি 

আজ প্রহাক িা কাি প্রহাক, 

পৃলথিীর ধ্বংস প্রেকাবত 

অোগত কাবিও শালন্তর অবন্বষবে 

প্রতািাবক প্রজবগ উেবতই হবি। 

 

কারাগাবরর ভয়ািহতি লদবেও তুলি 

োন্ত হওলে, থাবিলে প্রতািার কিি, 

লেলভস কতি প্রতািার ইলতহাস 

কাবির সােী হবয় আবছ আজও 

প্রসই কাবিসি পিসত। 

 

শালন্তর িােী 



আলিেুি ইসিাি (লিটু) 

 

লিশ্ব জগবতর িাবে ো আবছ অলেন্দয সুন্দর, 

তার সি’ই সৃলষ্ট কবরবছে িহাে ঈশ্বর। 

ধ্রেীর িুবক এবক এবক করবিে অগলেত সৃলষ্ট, 

তাবদর প্রকউ লদিো স্রষ্টার লদবক িহাে দৃলষ্ট। 

ভািবিে এিার করি এিে সৃষ্ট একটি জালত, 

সকি লকছুর উবধ্বস রবি তার কাবজর গলত। 

িাটি হবত অিবশবষ গড়বিে এিলে এক প্রখিো, 

তার লভতর লদবিে জ্ঞাে িুলদ্ধর আবিাক েরো। 

সিার লশর হি েত তাহার পদ তবি, 

িহাখুলশ হবিে লতলে িােিজালতর পবর। 

ভািবিে এই সৃলষ্ট থাকবি িহাসুবখ 

প্রকাে কাবি প্রকাে িবত রাখবিো কাওবক দু বখ। 

েুবগ েুবগ িােুষ েখে োয় প্রে ভূবি তাবর 

ধ্বংবসর লিলভষীকা লিরাজ কবর ধ্রেীর পবর। 

তখলে আবসে অিতার তাুঁরই আবদশ িবয়, 

িােি িােলির কিযাবে িুলির পাগড়ী পবর। 

এবক এবক এবিে কৃষ্ণ, িুশা, ঈশা, িুহাম্মদ হেরত, 

িতস িাবে এবিে েবি িাহা’উল্লাহ্ লেলে ঈশ্ববরর রহিত। 

লিশ্ব শালন্ত, িােিজালতর একতা, জয় গাে তুবি 

জয় জয় িাহা’র জয় প্রলাগাে কলর, তাইবতা সিাই লিবি। 



 

 

ভয় 

সলঞ্জতা (িেীষা) 

 

হোৎ েলদ হালরবয় োই 

িুেবি িাহা’ই িােী 

প্রতািার িৃহৎ িুবকর িাবে 

লছিাি কতখালে। 

 

হোৎ েলদ হালরবয় োই 

িুেবি প্রসলদে িুেবি, 

একেুখালে সংখযার িাবেই 

কতিার প্রে খুুঁজবি। 

 

হোৎ েলদ হালরবয় োই 

অবেক প্রিাবকর ভীবড়, 

খুুঁবজ লেবত ভুি কবরাো 

িাহা’ই প্রাথসোর সুবর। 

 

হোৎ েলদ হালরবয় োই 

িুেবি পরিাসী, 

সুন্দরতিা িাহা’ই প্রতািা 



কত ভািিাসী। 

 

হোৎ েলদ হালরবয় োই 

সিুজ ঘাবসর িাবে, 

লশলশর আিায় খুুঁজবি প্রসথা 

উষার আবিার সাবথ। 

 

সলতয েলদ হালরবয় োই 

িাুঁেবিা লেবয় কাবক, 

তাইবতা এত সহয কলর 

িাহা’উল্লাহ্র ধ্িসোবক। 

 

হালরবয় প্রেবত োইো আলি 

থাকবিা সদা সুবখ, 

িাহা’র প্রপ্রবির আবিাক প্রজ্ববি 

হাসবিা সকি দু বঃবঃখ। 

 

লকছু কথা 

িাধ্ে কালন্ত (স্বপে) 

 

লকছু কথা িলি আলি 

শুে িাহা’র জেগে, 

িাহা’ই ধ্বিসর িূিেীলত সিূহ 



িে লদবয় কলরও শ্রিে। 

 

আল্লাহ্, ঈশ্বর, গড, ভগিাে 

একই সো লেলে, 

প্রে োবিবত ডাকবিা তাুঁবক 

সাড়া লদবিে লতলে। 

 

সিস ধ্বিসর লশো একই 

প্রভবি প্রদখ তুলি, 

ভাষাগত প্রবভদ প্রসো 

জালে তুলি আলি। 

 

লহংসা, লেন্দা, লিিাদ, লিবচ্ছদ 

োলহ রাবখা িবে, 

িাহা’উল্লাহ্র প্রলত লিশ্বাস প্ররবখ 

শুরু কলর কুসংষ্কার িজস বে। 

 

প্রপ্রিপূেস িে লেবয় 

সািবের লদবক েলি, 

ঈশ্বরবক জাোর জেয 

সতয কথা িলি। 

 

পরলেন্দা প্রছবড় লদবয় 



লেবজর প্রদাষ খুুঁলজ, 

িাদ লদবয় রাজেীলত 

ঐশী প্রপ্রবি িলজ। 

 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে 

আর কবরাো প্রদরী, 

িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রি প্রপবত সিাই 

‘আল্লাহু আিহা’ িলি। 

 

 

 

আিরা িাহা’ই লশশু 

প্রসালেয়া আিার লদলপ 

 

আজ খুলশর েি প্রেবিবছ 

িাহা’ই িালগোয় 

আয়বর প্রতারা প্রক প্রক 

প্রহথায় আসলি েবি আয়। 

আবিা লদবত পৃলথিীবত 

আিরা িাহা’ই লশশু 

িাহা’র আবিা ছলড়বয় প্রদি 

িােবিাো িাধ্া লকছু। 

পৃলথিীো হয় েলদ িাগাে 



আিরা হবিা ফুি 

জ্ঞাবের আবিায় ভরবিা প্রিারা 

সকি জালতর কুি। 

সতয েযাবয়র আবিা লদবয় 

জ্বািবিা ঘবর িালত 

িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রবির লশখায় 

িাড়বি জ্ঞাবের গলত। 

আিরা লশশু আিরা েুতে 

লিবভদ িুলে ো 

সঠিক পবথর লদশা লেবত 

প্রদলর কলর ো। 

সিুজ লশশুর সবতজ িে 

রাখবত েলদ োও 

িাহা’উল্লাহ্’র এই কােবে 

প্রবিশ কবর োও। 

পাহাড় প্রথবক েস ো ধ্ারা 

প্রেিে কবর িবহ 

এলগবয় োবিা সািবে সদা 

লিপদ-আপদ সবয়। 

পৃলথিীো িা আিার 

িনু্ধ সকি জালত 

সতয েযাবয়র িািা পবর 

লিিবি আিার জ্ঞালত। 



ইয়া িাহা’উল্লাহ্ 

সািশুে োহার সীতা 

 

ইয়া িাহা’উল্লাহ্! 

প্রতািাবক লেবয়ই আিার কলিতা 

আলি প্রতািাবক উপস্থাপে করবত োই- 

সি সুন্দবরর প্রলতভূ লহবসবিÑ 

লতবিাত্তিা কবর, 

প্রতািার িােীর িাবে পরাজয় প্রদখবত োই 

িযথসতার, গ্লালের আর আিার অপেবশর। 

 

ইয়া িাহা’উল্লাহ্! 

প্রতািাবক লেবয় আিার জল্পো-কল্পো 

প্রতািাবক প্রকে কবরই আিার প্রিুঁবে থাকা 

তুলি হরে কবরছ আিার অগলেত রাবতর ঘুি 

দিষলয়ক প্রিাবহ কবরছ লেলিসপ্ত, লেলিয়-লেস্পদ 

অবেক-অবেক েলত কবরছ তুলি 

তুলি কাে েুকরী পাখীর িত েুকবর প্রফবি লদবয়ছ 

আিার জীিবের লহংস্র প্রিাহ। 

লকছুই পালরো আলি প্রতািার আবদশ পািে করবত 

তিুও প্রতািাবক লেবয়ই িত্ত থালক। 

সাথসকতা িা িযথসতার িাপ কাঠিবত েয় 

পালখর গাবের িত আপে িবে প্রগবয় োই 



ইয়া িাহা’উল্লাহ্। 

 

 

 

শালন্ত লেবয় আসবিা িবি 

শ্রী রািেে রাবজায়ার 

 

শালন্ত লেবয় আসবিা িবি, আিরা েুি দি 

এক পৃলথিী গড়বিা িবি প্রোগাই িবের িি। 

ভাঙ্গবিা িবি প্রদবশর িডস ার, প্রশাে সবি িাহা’র অডস ার 

প্রদশ লিবদবশ ঘুরবিা িবি গড়বিা একটি লিশ্ব সরকার। 

িাংিা, ভারত, আবিলরকা আবরা োবিা েীে, 

িাহা’ই ধ্িস করবিা প্রোর করবিা প্রলতলদে। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে আিরাই সিাই, 

লিবভদ প্রছবড় িাসবিা ভাি দিত্রী শুধ্ু োই। 

রাজয প্রিারা োলহ োলহ োইবকা প্রকাে প্রিাভ, 

উপাসো করবিা প্রিারা োইবতা তাবত প্রোভ। 

িাদ-লিসম্বাদ লহংসা-প্রদ্বষ ভুবি সিাই এবসা 

এক লিশ্ব এক প্রদশ গড়বিা প্রিারা গড়বিা। 

েুদ্ধাে আবছ েত েযাংক িারুদ প্রিািা 

হবি োবকা েুদ্ধ এখে িাগবি োবকা প্রসো। 

হাজার প্রকাটি অথস লদবয় দতলর করা অে 



ধ্িংশ কবর লকেবিা এখে অন্ন আর িে। 

এ েুবগরই আবিা লেলে িাহা’উল্লাহ্ তার োি, 

তাুঁর প্রপ্রবি লিবভার হবয় জীিে কর দাে। 

সুবখর পৃলথিী গড়বত হবি োও প্রভদাবভদ ভূবি, 

ধ্রেীবক ভবর লদও োোে রকি ফুবি। 

 

 

 

 

আিার ধ্িস 

শলফকুর রহিাে (তুলহে) 

 

প্রহ আিার লপ্রয়, ধ্িস িাহা’ই, 

আলি শুধ্ু োই প্রগা, প্রতািার’ই সহায়, 

প্রতািার পরবশ হবয়লছ প্রে আলি ওবগা ধ্েয 

লেবজবক তাই ভালি আলি আজ সুখী ও অেেয। 

 

তুলি প্রে আিার, আিারই লপ্রয় 

লেরলদে তুলি হৃদবয় আিার থাকবি হবয় প্রশ্রয়। 

প্রতািায় লেবয় লত্রভূিবে প্রে প্রিুঁবে থাকবত োই 

িাহা’উল্লাহ্ তুলি লদবয়বছা েত লশো আিায়। 

 

প্রহ িােুষ তুলি, িৃথা কবরা গিস 



প্রভবি প্রদখ, িৃতুয দুয়াবর হবি প্রসবতা খিস। 

ধ্েী, গরীি, জাত, প্রিজাত লিবভদ আরবতা েয় 

লিবশ োবিা আজ িােিজালতর লিশ্ব একতায়। 

 

লদবয়বছা তুলি আজ, লিশ্ব শালন্তর আশ্বাস, 

ভুবি োবিাো কভু   রাখবিা প্রতািায় লিশ্বাস। 

িাহা’উল্লাহ্ তুলি সকবির িাবে প্রিুঁবে থাবকা লেরলদে 

আলি প্রেে প্রতািার িাবে হায় হবত পালর লিিীে। 

 

 

 

েি আত্মার প্রকাশ 

আব্দুি আওয়াি 

 

েি লদবের ডাক এবসবছ আয়বর সবি আয় 

প্রসই ডাবক লিশ্ব শালন্তর আবিা খুুঁবজ পাই। 

িাহা’উল্লাহ্র িাহা’ই ধ্িস প্রদখ প্রেবয় সিাই 

েিেুবগর েি কিস এখে সাধ্ে করা োই। 

থাকবি লপবছ ওুঁৎ প্রপবত লকছু শত্রু দি 

সািধ্াবে পা প্রফিবত হবি ওবদর এলড়বয় েি। 

শত্রুবক আজ লিত্র কবর হবিা ভাই ভাই, 

লহংসা, লিবভদ ভূবি লগবয় একতার গাে গাই। 

এক স্রষ্টার সৃলষ্ট ভুিে তুলি আলি লিবি, 



গড়বিা েতুে লিশ্ব আলজ িাহা’উল্লাহ্র দবি। 

 

 

 

এক িে এক প্রাে 

অজুস ে লিশ্বাস 

িাহা’ই ধ্িস িবত 

েবিা োই একসাবথ, 

প্রসাোর িরে িােী শুবে 

হও জ্ঞােী সিসজবে। 

িাহা’র আবিা ছলড়বয় পবড় 

এই ধ্রেীর ঘবর ঘবর, 

আিার িে উদার হবয় 

োয় কালিিা ধ্ুবয়। 

লিশাি ধ্রার িাবে প্রভূ 

আবছে জাগ্রত ো ভুবি কভু  , 

িে িলন্দবর রাখবিা তাবর 

হৃদয় িাবে স্মরে কবর। 

এবসা প্রিৌদ্ধ, িুসলিি, লিস্টাে 

লহনু্দ, তুলি হও আগুয়াে, 

সিাজ প্রিারা গড়বিা ভুবি 

সকি লহংসা-প্রদ্বষ পাুঁবয় দবি। 

প্রদীপ হাবত পূজার ফুবি 



কুসংষ্কার সি োবিা ভূবি, 

এক পৃলথিী প্রতািার’ই দাে 

এক িে আর এক প্রাে। 

 

আবিার ঠিকাো 

েূরুি ইসিাি 

দুপাবয় লশকি লেবয় 

লেভৃবত িন্দী লছিাি। 

দূর হবত, িহু দুবর 

জগবতর সঙ্গীবত 

লেবজবক (িুলকবয়) লেবয় 

শুধ্ু গাে প্রগবয়লছ 

িযথসতা িুলকবয়। 

িবের িাবে হোৎ কবর 

েতুে আশায় একাকী 

তরী লভড়ািাি। 

প্রসই অিৃত িােী প্রপবয় 

লের শালন্তর পতাকা তবি 

উদীপ্তিাে সূবেসর 

িালিিা প্রিবখ লেিাি। 

িাহা’উল্লাহ্র আবিায় 

েতুে ঠিকাো প্রপিাি। 

 



িুলির গাে 

িহলসে খাুঁে 

হৃদবয় প্রিাবদর শালন্তর িাতস া, আিরা িাহা’ই 

ঐকয ছাড়া প্রিাবদর প্রতিে লদিার লকছুই োই। 

আবছ প্রপ্রি-ভািিাসা, হৃদবয়র গভীবর িিতা 

লিলিবয় লদবয় োই শুধ্ ুিােিজালতর একতা। 

লিশ্ব িাবে েত দু খ-প্রিদো, লহংসাÑঘৃো 

লে বশষ হবয় োক তা এই কলর কািো। 

িােিজালতর লিিেস ইলতহাস িুবছ প্রফিবত োই। 

গড়বিা আিার েতুে পৃলথিী আিরা িাহা’ই। 

তরুিতা, িৃেরালজ প্রেিে সিুজ োদবর োবক 

প্রিাবদর হৃদয় শালন্তর পবথ প্রতিলে কবর ডাবক। 

পাহাবড়র ঐ েরো ধ্ারা প্রেিে কবর েবি 

ঐবকযর পবথ এলগবয় োবিা সকি িাধ্া দুপাুঁবয় দবি। 

পূেীিার ঐ োুঁবদর িবতা আিরা হাসবত োই, 

িৃলষ্ট ধ্ারার িবতা প্রিারা করুো েরাবত োই। 

 

রাবতর আকাবশ লিটিলিটি তারা প্রেিে কবর জ্ববি, 

শালন্তর কথা আিরা োবিা ওবর িােুষবক িবি। 

িুি আকাবশ ডাো প্রিবি পালখরা প্রেিে উবড় 

ধ্রেীর িুবক েিবিা প্রিারা প্রদবশর িডস ার প্রছবড়। 

সিুজ ঘাবসর িবতা প্রিারা জাগবিা সবতজ হবয় 



উিার িবতা ছুেবিা সুদূবর পবড় থাকবিাো ভবয়। 

শালন্তর লিশ্ব গড়বিা প্রিারা আগািী প্রজবন্মর তবর 

িুি লিশ্ব উপহার লদবিা শালন্ত থাকবি ভবর। 

আিরা িাহা’ই, োই প্রিাবদর প্রকাে ভয় আজ 

একই স্রষ্টা সহায় প্রিাবদর হবি সফি কাজ। 

লহনু্দ আিার িনু্ধ, িুসলিি আিার ভাই, 

প্রদশী-লিবদশী প্রিৌদ্ধ, ডিস্টাে আত্মীয় সিাই। 

সারা পৃলথিীবক করবিা প্রে প্রিারা জয় 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই। 

 

 

 

সুখ 

িবোরঞ্জে (িািু) 

সুখ সুখ কবর লক আর সুখবক পাওয়া োয় 

প্রখাুঁজ-খির ো কলর সুবখর ঠিকাোয়। 

সুখবক আর পাবিা প্রকাথায়, 

কলর েলদ েুদ্ধ িড়াই? 

তাহবি লক আসবি সুখ, 

প্রদখবিা লক সুবখর িুখ? 

সুবখর িুখ প্রদখবত হবি লেন্তা কবরা তাই। 

 

হায়বর পৃলথিীর িােুষ! 



আবজা প্রতািার হবিা ো হুুঁস। 

এতেুকু সুবখর িালগ কত আশা িুবক, 

তিু হয়ো সুখ, জীিে ভবর িরবছা ধ্ুবক ধ্ুবক 

ওরা শুধ্ ুিিবছ, ওবগা-প্রতািরা লক জাবোো, 

প্রকাথায় সুবখর ঐ ঠিকাো? 

িাহা’উল্লাহ্র কাবছ এবসা, লকছুই রবিো অজাো। 

 

েত অেযায় আর অতযাোর, 

হবি দূর সিাবজর সি লেষু্ঠর অলিোর। 

ো খুুঁবজ প্রকে তুলি করবছা ওবগা লেৎকার, 

প্রদখ এবসবছ ধ্রায়, েি েুবগর েি অিতার। 

এখাবে পাবি সুবখর ঠিকাো 

জীেস সিাজ ো লদবত পাবরো 

সুখ পাবি তুলি, েরবছ প্রদখ প্রহথায় শালন্তর েরো। 

 

প্রেবয় প্রদখ, ধ্ুসর আকাবশ 

িাহা’র সূেস উবেবছ প্রহবস। 

সিাই এবসা, হও আবিালকত ভ্রালন্তর পথ প্রছবড় 

িুলকবয় থাকা ভ্রান্ত কািো প্রফবি দাও প্রেবড়। 

ক্লান্ত পলথক কবর লেৎকার 

আিাবক িাুঁোও, রবিা োবকা আর 

প্রপবয় প্রগলছ আজ, শালন্তর ঠিকাো প্রতািার আিার। 

 



 

েিতরী 

আিদুি জলিি (লেপ)ু 

 

সওদাগবরর সওদা লেবয় 

ছুেবিা েিতরী, 

িাহা’উল্লাহ্র িহাে িােী 

লেবিা তাবত ভলর। 

লিোিূবিয প্রপৌুঁবছ প্রদবি 

ের-োরীর িাবে, 

পড়বি তারা গৃবহ িবস 

িধ্ুর সকাি সাুঁবে। 

এিলে কবরই জােবি সিাই 

িাহা’ই ইলতহাস, 

এই আশাবতই এই কলিতা 

এই আিার উচ্ছ্বাস। 

জীিে েুবদ্ধ েখে িােুষ 

হালরবয় প্রফবি আশা, 

িাহা’র প্রদীপ প্রজ্ববি তখে 

প্রকাশ কবর ভাষা। 

আয়বর িােুষ আয়বর প্রতারা 

েেু প্রিবি প্রদখ, 

েতুে লদবের প্রভার হবয়বছ 



উদাস হাওয়া োক। 

তুলি আলি লিবি এিার 

োবিা সুদূর প্রদবশ, 

একটি জালত গড়বিা প্রিারা 

সিাই লিবি লিবশ। 

 

 

 

 

 

 

েি সুবেসর িােী 

আলরফুর কািাি 

 

প্রে সতয সূেসয 

অেন্ত আকাবশ উবে 

পৃলথিী তাবকই োয়, 

প্রে সতয সূেসয 

তার লকরে লিিায় 

িােুষ তাবকই স্বাগত জাোয়। 

প্রে সতয সূেসয 

আুঁধ্ার দূর কবর 

জেতা তাবকই প্রতযাশা কবর, 



প্রে সতয সূেসয 

আবিা লেবয় আবস 

ধ্রেী তাবকই আুঁকবড় ধ্বর। 

প্রে আধ্যালত্মক সূেসয 

কুসংষ্কার লছন্ন কবর 

িােুষ তাবকই গ্রহে কবর। 

িাহা’উল্লাহ্ ঐশ্বলরক সুেসয 

এবেবছ লিশ্ব একতার িােী 

সিগ্র লিশ্ব স্বাগত জাোয় তাবক। 

 

 

 

সংকলিত কলিতার িই 

 

আবিগ ও উচ্ছ্বাবস 

িাহা’উল্লাহ্ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

সংকিবে ও সম্পাদোয় ঃ  জালিিুর রহিাে 

 

 

েড়হশড়ষর ড় কড়ের ধ্ৎ ইড়র 

(ইধ্েপ্স’ল্প েড়িসং) 

 

 

ঈড়সঢ়রষধ্ রড়হ ধ্হফ ঊফর রহি 

ইু 

ঔধ্সরষুঁৎ জধ্েসধ্হ 

 

 

 

 

 

গ্রন্থস্বত্ব ঃ  সংকিক 

প্রথি প্রকাশ ঃ  ২০১৭ লিস্টাব্দ 

 

প্রচ্ছদ ঃ  জালিিুর রহিাে 

 

প্রকাশক ঃ  প্রলত পািলিশাসস 

রাজশাহী। 



 

িুদ্রবে ঃ  লপ্রলটং প্রপ্রস লিলিবেড 

 

পৃষ্ঠবপাষকতায় ঃ  ড. জব্বার ঈবদিখােী 

 

 

 

িূিয ঃ  ৩০০.০০ (লতেশত) োকা 

 

স্বাবথসর িন্দী 

 

প্রেভাবি পৃলথিী সি লকছুবক িধ্যাকষসবের প্রকবে আকষসে কবর 

এিং প্রেবকাে িস্তুবক উপবরর লদবক ছুুঁড়বি তা েীবে প্রেবি আবস, 

প্রসই ভাবিই পালথসি কল্পো ও জাগলতক লেন্তা 

স্বাবথসর প্রকবে িােুষবক আকষসে কবর। 

রাগ, ভািাবিগ, অজ্ঞতা, কুসংষ্কার, প্রিাভ, 

ঈষসা, িািসা, লহংসা এিং সংশয় 

িােুষবক পলিত্রতার অলধ্রাবজয আবরাহে করবত িাধ্া প্রদয়, 

তাবক স্বাবথসর থািায় 

এিং অহংকাবরর খাুঁোয় িন্দী কবর। 

পালথসি িােুষ, 

দদলিক শলির সাহােয ছাড়া, 

েলদ এই সিস্ত অদৃশয শত্রুর কাছ প্রথবক িাুঁোর প্রেষ্টা কবর 



তাহবি অিবেতেভাবি প্রস অবেযর হাবত লগবয় পড়বি। 

েখেই প্রস উচ্চ িাবগস প্রেবত প্রেষ্টা করবি, 

স্বাবথসর ভািিাসায় গন্তবিয ো লগবয়, 

িাধ্যাকষসবের শলির িবতা 

তাবক পৃলথিীর প্রকবে প্রেবে োিাবি। 

একিাত্র শলি, ো িােুষবক এই িন্দীত্ব প্রথবক িুি করবত পাবর 

তাহবিা পলিত্র আত্মার লে শ্বাস িায়ুর শলি। 

 

-আব্দুি-িাহা, লসবিকশে অি িাহা’ই লিপোসস, পৃষ্ঠা-২৪১ 

 

এোই লিশ্বাস 

-ধ্িসিাহু আিাতুি-িাহা রুলহয়া খােি 

 

প্রেখাবে পথ োই হাুঁো 

প্রেখাবে িায়ু োই লে শ্বাস প্রেওয়া 

প্রেখাবে আবিা োই প্রদখা- 

এোই লিশ্বাস। 

 

েীরিতার িাবে কাুঁদা 

রালত্রর েীরিতায়, 

এিং প্রলতউত্তর প্রশাো ো প্রগবিও 

লিশ্বাস করা এিং িার িার লিশ্বাস করা- 

এোই লিশ্বাস। 



 

েুড়ী ধ্বর হীরক প্রদখা 

িাঠি উুঁলেবয় অরেয প্রদখা 

অশ্রু লসি েয়বে হাসা- 

এোই লিশ্বাস। 

 

েখে অবেযরা অস্বীকার কবর 

‘প্রভু, আলি লিশ্বাস কলর’ িিা 

‘আলি শুলে’ েখে প্রকাে উত্তর োই, 

‘আলি প্রদলখ’ েলদও প্রদখার লকছুই োই- 

এোই লিশ্বাস। 

 

এিং হৃদবয় প্রেন্ড ভািিাসা, 

আলদি ভািিাসা ো কাুঁবদ 

লেলহত েলদও প্রসখাবে প্রতািার কীলতস  কিা আবছ! 

প্রতািার িুখি-ি পদস ািৃত্ত এিং প্রতািার লজহ্বা প্রিািা 

তিুও আলি প্রদলখ এিং শুলে প্রতািাবক, ভািিাসা, 

উিঙ্গ ধ্রার লেবে আিাবক লেবেপ কর, 

তিুও আলি উঠি এিং প্রতািাবক ভািিালস, ভািিালস! 

এোই লিশ্বাস। 

 

“আিাতুি-িাহা রুলহয়া খােবির প্রলত শ্রদ্ধাঞ্জলি” 

প্রথবক সংগৃলহত 



 

 

গাে 

এস. এি. ইিাে উদ্দীে 

 

 

 

প্রপ্রবির আগুে জ্বাবিা, 

আগুে জ্বাবিা প্রাবে প্রাবে, 

প্রে আগুে জীিে দাবে, িরে হাবে, 

প্রস আগুে জ্বাবিাবর সিখাবে। 

উত্তবর িাবয়, দখবে হাওয়ায়, 

েড়-তুফাবে, িাদি ধ্ারায়, 

উলড়বয় দাও প্রপ্রবির ডাোয় 

সূদুর আকাশ-পাবে। 

 

জ্বাবিা আগুে িে িাদাবড়, 

িাবে িাবে, হাবে-িাবে 

প্রেথা, লকষাে-িজরু, িাঙ্গি, শািি, 

প্রকাদাি হাবত খাবে। 

েদ-েদী আর লিবি-খাবি, 

জ্বািাও আগুে প্রেউবয়র তাবি, 

‘ইয়া িাহা’উল্লাহ্!’ িবি 



োকো প্রভবস ভাটির োবে োবে। 

 

 

আহ্বাে 

প্রভাত েে িসিে 

 

িােিবর তবর এবিা এক িােী 

েবে সুধ্া িাখা, 

স্বসে হবিা সবি 

পরবশ আব্দুি-িাহা। 

সসি ধ্সি হবি এক 

আহা  লক উল্লাস, 

জাত,লঃ িসে ভবদাভবদ 

রইিবো একরাশ। 

অধ্লকার প্রিাদবর রয়বছবঃ সিার 

সসািজেীেভাি,প্রঃ 

এবসা এই পবথ এক হই প্রিারা 

হংলঃসা দ্ববষ ছবড়।প্রঃ 

প্রভু প্রিার িাহা’উল্লাহ্ 

আেিবে েুগবর িসাতা, 

িেবর কািলিা িুবছ দাও তুলি 

িবেবঃ েবি তাুঁর সকি আজ্ঞা। 

শলোর আবিা জ্বািবিা প্রিারা 



িােবিা োবকা িাধ্া, 

অজ্ঞতাবক দূবর েবিবঃ 

সভযতাবক এগলয়বঃ েলবিা সদা। 

গড়বিা আিার ধ্রেীবত 

শান্তলর েলকবতে, 

িাহা’উল্লাহ্র কাবছ সদা 

কলর এই েলিবদে। 

আিলও িােুষ তুিলও িােুষ 

েই কবউ অপর, 

িলিবিলশবঃ রবিা হবথা 

হবয় োবিা অির। 

 

 

গাে 

আশরাফুি লিশ্বাস োো 

 

লহনু্দ আিার িনু্ধ, িুসলিি আিার ভাই 

লখস্টাে আিার জ্ঞালত, আত্মীয় সিাই। আত্মীয় সিাই। 

আলি প্রে িাহা’ই, আলি প্রে িাহা’ই। 

 

সাদা-কাবিা, িম্বা-প্রিুঁবে, প্রে োই প্রহাক ো ভাই 

জালত-ধ্িস, িেস-প্রগাত্র, প্রভদাবভদ আিার োই, 

প্রভদাবভদ আিার োই। 



আলি প্রে িাহা’ই, আলি প্রে িাহা’ই। 

 

ইরাে-তুরাে, িাংিা-ভারত, সিখাবে প্রিার োুঁই 

প্রদশী-লিবদশী, আপে-পর, আিার কাবছ োই, 

আিার কাবছ োই। 

আলি প্রে িাহা’ই, আলি প্রে িাহা’ই। 

 

 

আহ্বাে 

জাহাঙ্গীর শহীদ 

 

জাবগা, 

প্রহ ঘুিন্ত পৃলথিীর িােুবষরা 

লেদ্রাচ্ছন্ন তযাগ কর, হবয়বছ প্রভার 

িাহা’উল্লাহ্র ডাক এবসবছÑ 

প্রখাি সিাই প্রদার। 

প্রদখ, 

সবতযর রলি উবেবছ জ্বলিয়া 

পুুঁলতগন্ধিয় আুঁধ্ার প্রভলদয়া 

হালসবছ আকাশ ভলরবছ িাগাে 

প্রদাবয়ি পালপয়া গাইবছ িধ্ুর গাে। 

প্রশাে, 

পূেয ভূলিবত েলকি হাুঁলকয়া কয় 



শালন্তর িােী এবসবছ ওবর োই প্রকাে ভয়, 

প্রিাভ লহংসা পাপাোর ছালড় 

সবতযর পবথ দাও তরী পালড় 

পাি তুবি দাও, দিোয় িার োে 

িাহা’উল্লাহ্র োি িও জড়ুাবি পরাে। 

 

একতার দূত 

প্রসাহরাি প্রহাবসে 

 

 

শালন্তর িােী িহে কবর ধ্রায় এবিে লেলে, 

প্রসইবতা প্রিাবদর িাহা’উল্লাহ্ িাতস ািাহক লতলে। 

সকি জালত-ধ্িস িবস লছি েুগ েুগ ধ্বর, 

প্রসই প্রলতশ্রুত িহািােি এবিে প্রিাবদর তবর। 

লহনু্দরা িবি লিষ্্ণঊুষা, িুসিিােরা ঈশা, 

িােি ঐবকযর জেয তাুঁর পৃলথিীবত আসা। 

লিস্টােবদর প্রখাদার প্রজযালত িাইবিি-এ িবি, 

প্রসইবতা প্রিাবদর িাহা’উল্লাহ্ প্রদখবর েেু খুবি। 

প্রিৌদ্ধবদর অলিতা-িাহা আবছ প্রিাে োর, 

িাহা’উল্লাহ্ হবিে লতলে প্রিাবদর কেসধ্ার। 

হায়বর অবিাধ্ িােিজালত অন্তর েেু প্রখাি, 

লহংসা, ঘৃো, জালত প্রভদাবভদ, কুসংষ্কার প্রভাি। 

পূিস পলিি, উত্তর দলেে প্রে লদবকবত োই, 



িাহা’উল্লাহ্র একতার িােী শুেবত প্রিারা পাই। 

িাহা’উল্লাহ্ ডাকবছে প্রিাবদর আয়বর প্রতারা আয়, 

লিশ্ব শালন্ত একতারই সিয় িবয় েবি োয়। 

উুঁেু-লেেু প্রভদাবভদ িাহা’ই ধ্বিস োই, 

গিস কবর িি সবি আিরা সিাই ভাই-ভাই, 

আিরা সিাই িাহা’ই। 

 

িনু্ধ োই 

এস. প্রক. সুজে কুিার 

 

আলি একজে িনু্ধ োই 

প্রে প্রশাোবি প্রিাবর িজার িজার গল্প, 

হউক প্রস িড় লকংিা অলত প্রছাে। 

আলি একজে িনু্ধ োই 

প্রে িাজাবত পাবর রাখাবির িাুঁলশ 

দু খ কভু   লদবিো প্রস 

রাখবি সদা হালস-খুলশ। 

রাত প্রজবগ লিখবি কলিতা 

লহংসা রাগ থাকবিো প্রসথায় 

থাকবি শুধ্ু িােিতার একতা। 

আলি একজে িনু্ধ োই 

প্রে প্রশাোবি প্রিাবর িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রবির কথা 

আর িাহা’ই গাে, 



প্রবয়াজে হবি লদবত পাবর প্রস 

িাহা’উল্লাহ্র জেয প্রাে। 

এিে প্রকউ লক আছ ভাই? 

লেঠি লদও তবি আিায়, 

েি লদিবসর ঠিকাোয়। 

 

লিশ্ব শালন্তর প্রলতশ্রুলত 

প্রিা  লিজােুর রহিাে (িাি)ু 

 

আিার ভািিাসা-স্বপ্ন-আিার িাসোর প্রদীপ 

িােি হৃদবয়র শালন্ত-স্ববপ্নর প্রফায়ারা 

সিলকছুই ধ্বংস হবত েবিবছ আজ, 

লহংসা-প্রদ্বষ, লিবভদ, িারোবের িরে প্রখিায় 

অশালন্তর লিষিাবের লিষলিয়ায় 

দপশালেকতার লহংস্র কাবিা থািায়। 

 

প্রকাথায় োি আলি? প্রকাথায় রাখি পাুঁ? 

লফলিলস্তে-আফগালেস্তাে, ইরাে, ইরাক? 

রবির িেযায় প্রভবস োবচ্ছ পৃলথিী 

সিসত্র শিগবন্ধ লশয়াি-শকুবের উৎসি 

জিাে রবি িালছর গুঞ্জে, িারুবদর গন্ধ, হাবড়র ছড়াছলড় 

প্রকাথায় োি আলি? প্রকাথায় রাখি পাুঁ? 

 



োরী লেেসাতে, প্রশাষে, িযলভোর, ধ্ষসবের কািবস্রাবত 

পৃলথিীর সভযতাবক লেলিহ্ন করবত 

পৃলথিীর কবপাবি আগুে প্রজ্ববিবছ 

এ আগুে লিপ্লবির েয়, ধ্বংবসর। 

অশালন্তর কািবিবঘ শালন্তর সূেস 

িােি আকাবশ আজ ডুিন্ত প্রায়। 

 

পৃলথিীর িােুষ আজ শালন্ত োয়। 

তাই শালন্তর দূত িাহা’উল্লাহ্র অির িােী 

‘লিবভদ েয় একতা’ প্রলাগাবে িুখলরত কবর 

পৃলথিীর িােুবষর একতা এবে 

শুধ্ু আিাবক েয় প্রতািাবকও েয় 

সিাইবক লদবত হবি ‘লিশ্ব শালন্তর প্রলতশ্রুলত’। 

 

 

 

 

কুৎসা 

ডা  েূর উদ্দীে (লি. সযাবডা) 

 

 

একশ’ প্রথবক পাুঁে কি, 

িয়স আিার একদিÑ 



খাুঁটি সতয কথা। 

ক’লদেই িা িাুঁেবিা-োেবিা 

িৃদ্ধ িবিে ‘একেু িসবিা’? 

ধ্বর প্রেয়াবরর িাথা। 

েুি সাদা, সাদা দাড়ী, 

কাশবছেÑলকন্তু িুবখ লিলড়; 

লিয়া প্রিম্ববরর লপতা। 

লকছু কথা িবি-েবি 

কাশবত কাশবত প্রগবিে েবি। 

এলর িবধ্য এবিে এক জব্বর িুলি িযাো। 

িবসই িবিে ঐ প্রিাকোÑ 

শুধ্ুই শুধ্ ুকথার ঘো, 

োিাজ-োিাজ প্রিাবেই ো, এিেলক প্ররাজাো। 

িাস্তলিকী লতে সলতয, 

লকবয় হবি এবদর গলত, 

‘িািুদ’ ছাড়া জাবেেইিা প্রকো। 

এিে সিয় এক েুিক এবস, 

িসবত িসবত িিবিা প্রহবস 

এিার লকন্তু প্রিাবেই ছাড়লছো, 

সািবেই লপকলেবকর লদে, 

োেবত হবি তা লধ্ে লধ্ে। 

কাে খুবি শুবেে ডািার োো। 



ইশারায় প্রোখ টিবপ 

লজভ প্রকবে, প্রোুঁে লেবপ 

িলি ওবহ রবিে ওবহ আিার োতী 

প্রসিক আলি প্ররাগীর জলেয 

ডািার খাোয় তাইবতা ধ্লেয 

প্রকিে কবর হি প্রতািার সাথী? 

আচ্ছা প্রস প্রদখা োবি 

সিয় েখে আসবি তবি, 

উেবত উেবত িবি ো-ো-ো। 

িুলি িযাো িবিে, ‘তওিা, তওিা’, 

িেবভাজে প্রসত শয়তাবেরই প্রসিা 

েজলদক হবি হালিয়া প্রদাজখো। 

প্রষাি’শ প্রগালপেী লেবয় 

রাধ্া-কৃষ্ণ িবে লগবয়, 

কবরলছি ঐ পািসেো। 

িুরুব্বীবক থালিবয় লদবয় 

িলি প্রজাবর শ্বাসটি লেবয়, 

আল্লাহ্ এক, সিই প্রতা তার সৃলষ্ট, 

তবি ধ্বিস প্রকে লহংসা রবি? 

জালতবত, ভাষায় লিবভদ হবি, 

লিবভদ প্রকে রবি প্রিাবদর কৃলষ্ট? 

লেবজর প্রদাষ প্ররবখ প্রেবক 

পবরর সািুে প্রদলখ প্রেুঁ বখ, 



লেবজর দলহ লেবজই িলি লিলষ্ট। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার রসুি 

আলি িাহা’ই প্রেই প্রকাে ভুি। 

লেলহত িাকয, প্রশাে প্রহ িােি সন্তাে! 

লেবজ কলর পাপ িন্থে 

কলরওো পবরর প্রদাষ কীত্তে। 

েলদ কর, আলিই কলরি তার সােয দাে, 

অলভশপ্ত, তুলি েহ প্রিার 

েতলদে ো ঘুলেবি ঈষসা প্রতার, 

সুষিা’র প্রসৌরবভর ো পাইলি ঘ্রাে। 

ঈশ্ববরর িােী েবহ কভু লিবছ। 

সিস িহািােবির িুবখ ওকথা আবছ 

প্রে কথা প্রকহ ভুি কর ো। 

সিস কলেষ্টা ধ্িস িাহা’ই, 

লিিে িবে দীলেত তাই; 

লহংসা, লিবভদ প্রিারা িালে ো। 

লকইিা প্রদি েতুে লফলরলস্ত 

জালে এক ব্রহ্মা, লদ্বতীয় োলস্ত, 

তাই প্রদিাক থাকা েয় সিীলেে। 

োো রূবপ প্রকালশয়া 

েিবিা োোে রাস্তা লদয়া 

আব্হা রাবজয হি প্রিারা িীে। 



 

 

 

শালন্তর িশাি 

রুহুি আিি 

 

ধ্িস লেবয় আর অধ্িস েয় 

েলদ প্রস ধ্িস িােুবষর হয়। 

প্রবয়াজে আবছ লক তবি, প্রকাে জালত, 

প্রকাে প্রগাত্র, প্রকাে জ্ঞালত? 

িােুষ লক সিবেবয় িড় েয়, 

িােুবষবর ঘৃো কবর লক িড় হওয়া োয়? 

সাদা প্রেই, কাবিা প্রেই, আবছ কী? 

আবছ লিশ্ব জবুড় এক িােিজালত। 

আলি িুসলিি, তুলি প্রিৌদ্ধ, 

রি িেযা িইবয় প্রদবি কবর েুদ্ধ? 

ধ্িস েলদ িােবির তবর হয় 

তবি িােুবষর প্রলত লহংসা প্রকে রয়? 

েতলদে আবছ লহংসা, আবছ লিবদ্বষ, 

প্রকাে কাজ প্রদবিো প্রতািার ভ- ধ্বিসর প্রিশ। 

প্রতািার আত্মার জটিি প্ররাগ ‘ঘৃো’, 

প্রকে তবি িে প্রথবক প্রসটি দূর হয়ো? 

প্রকে কর লহংসা অবেযর প্রলত 



িােবির তবর তি ধ্িস হয় েলদ? 

এ লিশ্ব একটি প্রদশ, 

প্রেইবকা আর প্রকাে উপবদশ, 

আিরা িােুষ সিাই রি 

লিশ্ব শালন্তবক লফলরবয় প্রদি। 

সৃলষ্টকতস া েলদ এক হয় 

সৃলষ্টবত প্রকে প্রশ্রেীবভদ রয়? 

প্রেই প্রকাে প্রশ্রেীবভদ 

ভুবি লগবয় সকি প্রবভদ, 

েি আিরা এলগবয় োই 

লিশ্ব শালন্তর পবথ হই ‘িাহা’ই’। 

আিরা এখে এো োই 

িােুষ প্রিারা ভাই ভাই। 

সকবি আিরা গড়বিা প্রিশ 

ফুবির িাগাবের িত একটি প্রদশ। 

িাি ফুি, কাি ফুি 

এ লেবয় েয় লছুঁড়ালছলড় আর ভুি। 

োোে রবের ফুবি ভরা 

লিশ্ব সংসার গড়বিা প্রিারা। 

হবিা প্রিারা সিাই িাহা’ই, 

শালন্তর পবথ েবিা এলগবয় োই। 

 



আল্লাহ্ গড ভগিাে 

এিরাে আিী 

 

আল্লাহ্ গড ভগিাে 

সিাই লক এক সিাে? 

অসম্ভি, িুসলিি িবি প্রেবপ 

গড, ভগিাে েয় কখেও 

তুিেীয় আল্লাহ্র সবে। 

গড প্রসবতা লিস্টাবে িবি 

তারাবতা কাবফর 

একথা সকবিই জাবে। 

ভগিাে প্রসবতা োলস্তবক িবি 

ভগিাবের ভগিলত হয় 

এো িােুষ লক কবর কয়? 

অবেক শান্তভাবি প্রহবস 

এক লিস্টাে ফাদার িবি প্রডবক, 

পৃলথিী সৃলষ্ট কবরবছে আিাবদর গড-এ। 

গড ছাড়া প্রেই ত্রাে দাতা, 

লতলেই প্রিাবদর পরি লপতা 

স্মরবে প্ররখ, লেরলদে প্রসকথা। 

ব্রাহ্মে একথা শুবে 

সিাইবক িবি িুলেবয়, 

ধ্িস প্রিাবদর একোই পুরাতে 



োিটি তার হবিা সোতে। 

তার স্রষ্টা হবিে ভগিাে 

আিরা তাই তাুঁর কলর স্তিগাে, 

তাুঁর োবির গুবে প্রিারা পাবিা পলরত্রাে। 

শালন্তর পরশ িুলিবয় 

এিে সিয় িাহা’উল্লাহ্র একজে অেুসারী 

এবিে এলগবয়Ñ 

কলহবিে আর েয় দ্বন্দ্ব 

প্রকউ আল্লাহ্, প্রকউ গড, প্রকউিা িবি ভগিাে 

তার িাবে লতলে েে আিাদা অলস্তত্বিাে। 

পালেবক েলদ জি িলি লকইিা েলত তাবত, 

আল্লাহ্, গড, ভগিাে োই িলিো প্রকে 

োইবকা েলত সৃলষ্টকতস ার লভন্ন োি ডাবক। 

েুধ্া, আলি ও ঈশ্বর 

প্রিাস্তাক আহবিদ হায়দার 

 

আলি পৃলথিীর উত্তর প্রিরু হবত দলেে প্রিরু পেসন্ত 

কখবো গাঢ় অন্ধকাবর, কখবোিা উজ্জ্বি আবিায় 

প্রহুঁবে প্রহুঁবে লিেরে কবরলছ সারা পৃলথিী। 

ক্লান্ত হবয়লছ েখে, আিার েুধ্াগুবিা প্রস সিয় 

প্রেুঁ লেবয় লেৎকার কবর িবিলছি আহাবরর প্রবয়াজে। 

আলিও পৃলথিী কাুঁলপবয় িবিলছিাি 



আিার এখে লকছু খািাবরর প্রবয়াজে। 

অথে প্রতািাবদর এই হৃদয়হীে পৃলথিী 

লছি সমূ্পেস লেলিসকার। 

আিার লেৎকার েখে উত্তপ্ত পলরবিবশ 

প্রলতধ্বলে হবত হবত এক সিয় িাতাবস লিলিবয় লগবয়লছি, 

তখে এই আলিই প্রগািাবপর আড়াবি িুলকবয় থাকা 

সুন্দবরর প্রসাধ্বে প্রখিা করা 

প্রেে তীব্র তীেè কাুঁো। 

অোয়াবস ধ্ুবয় প্রফলি িােুবষর েকেবক খুে। 

তখবো আলি এই প্রপ্রিহীে পৃলথিী প্রপলরবয় 

প্রপৌুঁবছ প্রগলছ িৃতুযর দুয়াবর। 

তখে প্রহ আিার ঈশ্বর প্রতািাবক লকছুবতই ভািবত পালরো, 

প্রকেো, আিার িলস্তবষ্কর ¯œঃায়ুগুবিা 

েুধ্ার উত্তপ্ত দহবে অবকবজা হবয়লছি। 

তখে প্রতািারাই আিাবক িবিলছবি আলি োলক োলস্তক, 

প্রকেো, জালত-ধ্িস লেলিসবশবষ 

আলি একজে সমূ্পেস লভন্নতর িােুষ। 

লহনু্দ, লিস্টাে, প্রিৌদ্ধ, উপজালতর দুয়াবর 

আিার লেলিসোবর লিেরে। 

প্রকেো, তখে আিার আহাবরর প্রবয়াজে। 

আিার প্রখর দৃলষ্টশলি তখে প্রপাষবকর 

িুকালয়ত খাবদযর পাহাবড়, 



অথিা প্রসই প্রে লভখারী 

োর পা লদবয় গলড়বয় পড়ত পুুঁজ, 

প্রেে পাথবরর স্তুপ প্রথবক জি, 

তার লভবের প্রকৌোয় আহাবরর প্রখাুঁবজ অতযন্ত িযস্ত লছি। 

লেিেে 

লশহািুর রহিাে 

 

 

 

 

শুবেছ লক ভাই, শুবেছ লক কভু, 

িাহা’ই ধ্বিসর োি? 

১৮৪৪ এর ২৩ প্রি জন্ম োর হবয়লছি 

প্রখযাত প্রসই প্রদশ ইরাে। 

লিশ্বাসীরা প্রসথা লদবয়লছি শুলে 

িাইশ হাজার প্রাে। 

জবন্ম প্রসথা পূেয িাবভ, 

হবয়লছি ওরা িহীয়াে। 

 

শুবেলছ শুধ্ ুপ্রদলখলে কভু 

পবড়লছ দুবোখ ভবর 

সারাটি জীিে কাোবিে তারা 

প্রজবির অন্ধকার ঘবর। 



লেবজবক প্রে কবরবছ ধ্েয 

িা’ি এর সংবগ িবর, 

তাুঁর প্রগৌরি গাুঁথা ফুরাবি ো কভু 

শুধ্ু কলিতার িাইে ভবর। 

সতয প্রপ্রলিক তারা, ওবদর জােবত হবি 

এবসা আিাবদর ঘবর 

অবেক কথা রবয়বছ জিা 

আিাবদর হৃদয় জবুড়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধ্িস 

হালিিুর রহিাে হালিি 

 



 

এিে একটি ধ্িস প্রপিাি 

িহাে স্রষ্টার সৃষ্ট, 

ধ্িসটিবর িােবি সিাই 

েিবি সিাজ সুষ্ঠ। 

এই লেয়বি েিবিা সিাই 

থাকবি সিার দৃলষ্ট, 

এই দুলেয়া প্রদখবি এিার 

েরবি সুবখর িৃলষ্ট। 

লহনু্দ িুসলিি প্রিৌদ্ধ লিস্টাে 

সিাই প্রিারা ইলষ্ট, 

িােিজালত একটি জালত 

একই প্রখাদার সৃলষ্ট। 

ধ্িস লেবয় আর প্রকােলদে 

করবিা োবকা েুদ্ধ, 

সিাই লিবি সিাজোবক 

করবিা এিার শুদ্ধ। 

 

আবিা 

জলে িারিা 

 

েতুে েুবগ েতুে আবিা, 

প্রভাবরর আবিাবক প্রোি কর। 



িবহষ কবহে প্রসথা 

প্রকে েগড়া কর িৃথা। 

আলিভস াি হবয়বছ এ েুবগ 

িাহা’উল্লাহ্র োি োলরলদবক। 

সাহস কর প্রতািার প্রাবে, 

প্রসিা কর িাহা’র পবথ। 

আলি িলি আর কবরাো প্রদরী, 

সিয় েবি োয় প্রে তাড়াতালড়। 

লিলিবয় লদবত একতা আর ভািিাসা, 

এোই হবি প্রতািার আিার সকি আশা। 

িুলির লিলছবি 

আব্দুি িলজদ 

 

লেবজবক িড় িবি করবত গিসবিাধ্ 

প্রে কবরো এতেুকু িজ্জাবিাধ্, 

িােুষ হবয় িােুষবক ঘৃো করবত, 

প্রে কবরো এতেুকু দু খবিাধ্, 

দলরদ্র আর অসহায়বক েেো লদবত 

প্রে কবরো এতেুকু কষ্টবিাধ্, 

িােুবষর হাবত লেবজর পাুঁবয়র জতুা 

খুবি লেবত প্রে কবরো সংবকােবিাধ্, 

িােুবষর অলধ্কার আর স্বাধ্ীেতা 

হরে করবত প্রে থাবক সদা িযস্ত, 



প্রহ িােুষ প্রতািরা তাবদর 

কখবো কবরাো সািাি। 

 

প্রস করুকো সিসদা প্রভুর োি কীতস ে, 

িােুষ তাবক করুকো অবেক ভয়, 

প্রস হউক িড় অলফসার, 

দািী গাড়ীবত েড়–ক সারালদে, 

রাজদরিাবরর সদসয হউক প্রস, 

প্রতািরা তাবক ভলি কবরাো 

লদওো তাবক কখবো প্রোি। 

 

প্রে দূিৃসবত্তর দি সতযবক েুেস কবর 

আল্লাহ্র িােীবক অস্বীকার কবর 

লেবজর প্রপশাবক প্ররবখবছ েিিাে, 

প্রতািরা তাবদর আেে প্রদবখ 

লদওো কভু শ্রদ্ধার আসে। 

 

প্রতািরা লক জাবো, এেুবগ প্রশ্রষ্ঠ কারা? 

েিেুবগর দসলেক হবয় এবসবছ োরা। 

িে প্রকাটি ের-োরীর ক্লান্ত লিলছি 

করুে প্রেবত্র প্রেবয় আবছ তাবদরই পাবে। 

প্রগৌরি তাবদর, ধ্েয তারা, 

িাহা’উল্লাহ্র িবে িুলি লদবত 



এলগবয় এবসবছ োরা। 

 

প্রহ েিীে 

জাহাবে আফবরাজ 

 

প্রহ েিীে 

লদবক লদবক জ্বািাও আবিার প্রভা 

গাও েতুবের গাে, 

প্রতািার গাবে জালগবি শতজে 

জালগবি হাজার লেবস্তজ প্রাে। 

 

প্রহ েিীে, 

প্রতািার উপর অলপসত অবেক দালয়ত্বভার 

োর লিলেিবয় রবয়বছ শতগুে পুরষ্কার। 

প্রিাবদর ভরসা ইয়া শালহিুজ্জািাে। 

 

প্রহ েিীে, 

কুদু্দস, তালহরী, প্রিাল্লা প্রহাবসে 

কর প্রসই িহাে শহীদবদর স্মরে 

জাগবি িুবকর িি, গাইবত িাহা’উল্লাহ্র জয়গাে। 

 

প্রহ েিীে, 

িাহা’উল্লাহ্র  আবিার িশাি লেবয় 



প্রখাুঁজ কর প্রকাথায় প্রসই জে 

দৃঢ় প্রলতজ্ঞায় এলগবয় েি 

সফি করবত হাউবজর প্লাে। 

 

প্রহ েিীে, 

লদবক লদবক জ্বািাও আবিার প্রভা 

গাও েতুবের গাে, 

ছুবে েবিা সমু্মখপাবে 

আবিালকত কবর হৃদয় প্রাে। 

 

 

সািধ্াে সিুজ প্রসো 

আরবশদ আিী খাে 

 

ওবর িাহা’র েুিা সবি সািধ্াে সািধ্াে। 

সািবে প্রদখ কঠিে লিপদ 

জিলদ কবর অঙ্গীকাবরর হাি 

শি হাবত ধ্র। 

েড় তুফাবে প্রতারা শি কর িুক, 

িাহা’উল্লাহ্র অঙ্গীকার 

প্রতাবদর লফরাবি প্রে হুুঁস। 

প্রতাবদর হাবত হাি রবয়বছ 

ধ্বিসর িাহা’র 



সিসদা সজাগ থাক 

ওবর সিুজ, জয় হবি প্রতািার। 

 

 

একটি সিসযা 

সেলজত কুিার সরকার 

 

অসংখয সিসযার িাবে 

একটি সিসযা িারিার জাবগ, 

িােুবষ িােুবষ প্রকে এত দ্বন্দ্ব? 

প্রকে িােুষ শুধ্ু লেবজবক ভাবি। 

 

একই রিিেস শরীবর সিার 

প্রিালহত হয় তা লশরায় লশরায়, 

তবি প্রকে িুবেো িােুষ 

প্রকে লিিাবদ লিপ্ত হয় ধ্রায়? 

 

একই আশা একই প্রেতো 

থাকবি সিার িুবক, 

লিেবি লিিাদ ঘুেবি অপিাদ 

থাকবি সবি সুবখ দু বখ। 

 

 

 



 

 

তুিোলিলহে িুকুে 

প্রসলিো ইয়ালছে 

 

তুলিবতা রাজসুখ োওলে 

অথিা সািােযতি সুখ, 

সতয আর েযাবয়র দ- হাবত লেবয় 

লের শালন্তর দূত হবয় 

তুলি এবি এই ধ্রাতবি। 

প্রলত েুবগ িহালিিবের ধ্বেী, 

প্রতািার প্রসই িধ্ুিয় িােী, 

কিুলষত পৃলথিীর জঞ্জাি 

করবত দূর, 

অিবহলিত জ্বরাজীেস িােুষবক 

লদবয়বছ একবত্বর আলধ্পতয। 

 

লদবয়বছ একরাশ ভািিাসা 

লক িহাে 

প্রতািার এই সুিধু্র িােী। 

তুলি অির, তুলি পলরধ্াে কবরছ 

তুিোলিহীে িুকুে-আল্লাহ্র প্রজযালত। 

 



প্রসই তুলি 

শ্রী লিপ্লি 

 

তুলি প্রসই তুলি, 

োর আদবশসÑ 

িুগ্ধ হবয়লছ আলি। 

তুলি প্রসই তুলি 

আজন্ম খুুঁবজÑ 

আজ প্রপবয়লছ আলি। 

তুলি প্রসই তুলি 

আকাশ সি হৃদয়িালগÑ 

ছুবে এবসলছ আলি। 

তুলি প্রসই তুলি 

োর প্রপ্রবি লিিুগ্ধÑ 

জাগলরত হবি জন্মভূলি। 

তুলি প্রসই তুলি 

তুলিই প্রসই 

প্রভু িাহা’উল্লাহ্ তুলি। 

িাহা’ই িাবে 

োলসিা খাতুে িলি 

 

িাহা’ই িাবে, 

প্রভাবরর আকাবশ উলদত েতুে সূেস 



¯লঃœগ্ধ আবিাকদীপ্ত পৃলথিী। 

িাহা’ই িাবে, 

ইরাবের িাটিবত িাবখা শহীবদর রবি 

রলঞ্জত হবয় প্রসু্ফটিত প্রলতটি প্রগািাপ। 

িাহা’ই িাবে, 

িাহা’উল্লাহ্র প্রতবজাদীপ্ত লেভীক দসলেক 

েতুে লিশ্ব সৃলষ্টর রহসয। 

িাহা’ই িাবে, 

এক লিশ্ব, এক স্রষ্টা, এক ধ্বিসর সিন্ববয় 

একটি িােিজালত। 

িাহা’ই িাবে, 

িাবয়র প্রকাবি সদযজাত লশশুর ¯লঃœগ্ধ হালস 

লেলিত ভলিষযত। 

িাহা’ই িাবে, 

লেেসালতত রিেীর আশা ভরসার স্থি 

সিাোলধ্কাবরর প্রলতশ্রুলত। 

িাহা’ই িাবে, 

প্রভদাবভদ িুি একটি িােিসিাজ 

সম্প্রীলতর লিিে তীথস। 

িাহা’ই িাবে, 

লিজ্ঞাে আর ধ্বিসর সিন্বয় 

লের-অগ্রসরিােতার প্রতীক। 



িাহা’ই িাবে, 

দুেীলত দু শাসে িুি সিাজ 

অোলিি শালন্তর প্রফায়ারা। 

িাহা’ই িাবে, 

েীি আকাবশ উড্ডয়েিাে পায়রা 

লিশ্ব শালন্তর প্রলতশ্রুলত। 

 

আলি িাহা’উল্লাহ্র অেুসারী 

Ñশাহ্ কািাি সিুজ 

 

িনু্ধ প্রতািার সি োওয়া 

পূরে করবিা আলি, 

তুলি োইবি আকাবশর ঐ জিন্ত সূেসো 

এবে লদি, 

লকংিা েবের একেুখালে ¯লঃœগ্ধ হালস 

আলি তাও লদি। 

তুলি লক োও একটি অজান্তা ফুি 

ো পৃলথিীর প্রকউ প্রকােলদে প্রদবখলে? 

লকংিা এিে একটি সুন্দর ফি 

োর স্বাদ প্রকউ প্রকােলদে গ্রহে কবরলে? 

তুলি লক োও, 

আকাবশর ঐ েীি লেরিতা? 

োলক েদীর লকোবর দাুঁলড়বয় 



সিুজ ঘাবসর প্রদািাবো িাতাস। 

লকংিা সিবেবয় শি োওয়া 

িােুবষ িােুবষ একতা, কুসংষ্কারহীে একটি সিাজ, 

অথিা সিস্ত প্রদশ লেবয় একটি পৃলথিী। 

প্রতািাবক ভািবিবস, আলি তাও লদবত পালর 

প্রকে তুলি জাবো? 

িাহা’ই আিার ধ্িস 

আলি িাহা’উল্লাহ্র অেুসারী। 

 

 

শপথ 

শযািি কুিার দাস 

 

িাহা’উল্লাবকক সাধ্ে করবত 

কাুঁোর আঘাত ভুবি, 

আিায় তুলি প্ররবখা প্রভু 

প্রতািার েরে তবি। 

আলি প্রতািার ভৃতয িাত্র 

অলত অভাজে, 

প্রতািায় কাবছ পাইো িবি 

অশ্রু েবর সারােে। 

েত লিপদ আবস আসুক 

প্রতািার গাে গাইি, 



জীিে লদবয়ও প্রতািার োি 

রাখবত হবিও রাখবিা। 

খুুঁলজ প্রতািায় লদে-রালত্র 

হাজার িাস হাজার িছর, 

ক্লান্ত আলি হইো তিু 

হবয় প্রতািার প্রপ্রবির প্রদাসর। 

তুলি প্রেিে কষ্ট প্রভাবগ 

কবরছ উল্লাস, 

আিায় তুলি দয়া কবরা 

প্রতািার পবথ ো প্রফলি দীঘসশ্বাস। 

তুলি আিার জীিে িরে, 

তুলি আিার আশা, 

প্রতািার োবি স্বপ্ন প্রদবখ 

িাোই েতুে িাসা। 

পৃলথিীো একটি প্রদশ 

িবি প্রগছ তুলি, 

িােুষ প্রসটি ভাগ কবরবছ 

লেবজর স্বাবথসর িালগ। 

লিশ্ব শালন্ত আেবত প্রিারা 

করবিা কবোর প্রেষ্টা, 

প্রতািার প্রপ্রবির িালরধ্ারায় 

লিোবিা প্রে প্রতষ্টা। 

িাহা’র পবথ 



তাজিা খাতুে ডলি 

 

আলি লেবজবক প্রশ্ন কলর 

প্রকে িাহা’ই হিাি? উত্তর সহজ, 

িােিতা, একতা, ভািিাসার সিাজ গড়বত। 

কুসংষ্কার লছন্ন কবর, সাদা-কাবিা, ধ্েী-গরীবির 

প্রভদাবভদ ভুবি েতুে সভযতা আেবত। 

আিার লিবিক আিাবক প্রশ্ন কবর, 

প্রকে িাহা’ই হিাি? উত্তর সহজ, 

সতয, েযায়, আদবশসর লভলত্তবত সিাজ গড়বত। 

প্রেতোর লিকাশ ঘোবয়, োরী-পুরুবষর 

সিাোলধ্কার প্রলতষ্ঠা করবত। 

আিাবরা আিাবক প্রশ্ন কলর 

প্রকে িাহা’ই হিাি? উত্তর লিবি, 

েিা, তযাগ, িহবের সংলিশ্রবে সিাজ গড়বত। 

প্রিাভ, িািসা, লহংসাবক লিসজস ে লদবয় 

একটি শালন্তর পৃলথিী িাোবত। 

আলি প্রশ্ন কলর আিাবক, পৃলথিীো হবি লক, 

একটি প্রদশ? প্রশষ হবি কবি 

িােুবষ িােুবষ লিবদ্বষ? 

এবসা িনু্ধ তুলি আর আলি, 

হাবত হাত রালখ, কলর শপথ আবরকিার, 

করবিাো েুদ্ধ লিিাদ 



িােুবষর প্রলত অেযায়, অলিোর। 

 

 

জাগরেী 

শশী 

 

িহাে িােীর ডাক এবসবছ 

ওপার হবত, 

ওেবর প্রজবগ ঘুিাসবে আর 

েি প্রভাবত। 

 

লদবক লদবক আজ পড়ি সাড়া 

আয় ছুবে; 

অসবহযর সি প্রিড়াজািবক 

প্রফি েুবে। 

 

কালিিা িুবছ প্রসখাবে প্রতারা 

জ্বাি আবিা, 

প্রছাে িড় প্রভবঙ্গ সিাইবক আজ 

িাস ভাবিা। 

 

সিয় প্রে প্রেই িাহা’ই লিলছি 

েিবিা প্রধ্বয়; 



আয় েবি সি লিশ্ব একতার 

গাে প্রগবয়। 

 

িহাে িাহা লদবয়বছে 

প্রলতশ্রুলত, 

লিশ্ব শালন্ত সম্প্রীলতর এক 

েি দুযলত। 

 

থাকবিো আর হাোহালে েত 

অেযায় লেপীড়ে, 

হবিই এিার িহাে িাহা’র 

লিশ্ব জাগরে। 

 

িাহা’ই আলি 

রুহুি আলিে সুকুি 

 

িাহা’ই আলি, িাহা’ই আলি, 

প্রতািরা অপর েও, 

আিরা সিাই একই জালত 

িাহা’র কথা কও। 

 

প্রতািরা আিায় লভন্ন ভাি 

লকন্তু প্রজবো ভাই, 



িােুষ ছাড়া এ দুলেয়ায় 

িনু্ধ প্রকহ োই। 

 

আিার িাবে প্রভু আবছ 

প্রতািার িাবে প্রক? 

সিার িবে একই স্বরূপ 

লেতয প্রখিা কবর। 

 

শালন্ত, সুলখ, সুন্দর পৃলথিী 

গড়বিা আলি িবি, 

সাড়া লদিাি অবেক আবগ, 

িাহা’উল্লাহ্র ডাবক। 

 

প্রতািরা েতই লেন্দা কর 

লহংসা কর কাবজ, 

লিশ্ব স্রষ্টা কাজ কলরবছ 

আিার হৃদয় িাবে। 

 

ইচ্ছা কবর 

সুজে কুিার 

 

আিার িড় ইচ্ছা কবর 

ফুবির িবতা হাসবত, 



েই-েুম্বর লিবির িাবে 

শাপিা হবয় ভাসবত। 

আিার িড় ইচ্ছা কবর 

েদীর কাবছ থাকবত, 

ঘুি জাগা ঐ পালখর িবতা 

সকাি হবি ডাকবত। 

আিার িড় ইচ্ছা কবর 

প্রদশবক ভািিাসবত, 

োষীর িবতা ল্ঙ্ঙ্গাি প্রেবে 

প্রদবশর িাটি েষবত। 

আিার িড় ইচ্ছা কবর 

িাহা’র কথা লিখবত, 

লদিা-রালত্র গবিষোয় 

লকতাবি আক্বদাস পড়বত। 

আিার িড় ইচ্ছা কবর 

িাহা’র পবথ েিবত, 

সতয পবথ অেুে প্রথবক 

িােুষ হবয় িরবত। 

 

 

করবিা োবকা রে 

লিপুি রাবজায়ার 

 



করবিা োবকা েুদ্ধ প্রিারা 

করবিা োবকা রে, 

লিবশ্ব শালন্ত আেবিা প্রিারা 

এই কলরেু পে। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে 

আিার কাবছ োই, 

সকবিবর িাসবিা ভাি 

আিরা প্রে িাহা’ই। 

সুবখর পৃলথিী গড়বত হবি 

লহংসা লিবদ্বষ ভুবি, 

িে-প্রাে দাও সুঁবপ 

িাহা’উল্লাহ্র েরে তবি। 

রাজয প্রিারা োইোবতা 

োইবতা প্রকাে প্রিাভ, 

একই স্রষ্টার উপাসোয় 

োইবতা প্রকাে প্রোভ। 

জাত প্রিজাবতর কথা তুবি 

আর করবিাো রে, 

দু খ দূবর প্রেবি প্রফবি 

িাহা’র পবথ লদিাি িে-প্রাে। 

 

 

প্রভাত 



সুভাষ েে ডাকুয়া 

 

আলজ এ প্রভাবত 

ফুটিয়াবছ ফুি, 

প্রভু প্রিার হৃদবয়র 

ভালঙ্গয়াবছ ভুি। 

প্রে কভু   হালরবয়বছ 

লিবভার প্রহুঁয়াবি, 

প্রেবকবছ লপে তাহার 

শি প্রদয়াবি। 

প্রে জীিে পূেসতা 

শুধ্ুই অসাবড়, 

অন্ধগলির রাজপবথ 

িৃতুয ডাবক তাবর। 

প্রে কভু কাটিবয়বছ 

ধ্িস কিস সবে, 

প্রপবয়বছ আবিার পথ 

িাহা’ই জ্ঞাবে। 

প্রে জীিে আরাধ্োয় 

আবিার প্রহয়ায়, 

পার পাবি পরকাবি 

িাহা’উল্লাহ্র প্রখয়ায়। 

 



িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

িলহউলদ্দে আহবিদ (কাঞ্চে) 

 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

হৃদবয়র প্রকাবে উথবি উো িৃহৎ ভািিাসা, 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

েিার পবথ তাবি তাবি শাশ্বত আশা। 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

িে িাতাবো শালন্তর হাওয়ার প্রদািা, 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

স্বপ্ন সাধ্ে, জবয়র োেে প্রতাল্ ঃা 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

প্রকৃলতর লেজস েতায়, িৃবের ছায়া, 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

জীিবের প্রলতচ্ছলি হবয় থাকা িায়া। 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

আুঁধ্ার রাবত জ্ববি থাকা আবিা, 

িাহা’উল্লাহ্, প্রতািায় আলি 

অেন্তকাি প্রিবস োবিা ভাবিা। 

 

িাহা’ই িাবে 

প্রদীপ প্রেৌধ্ুরী 

 



িাহা’ই িাবে 

আবিার স্বপ্ন, আবিাবক ভািিাসা, 

িাহা’ই িাবে 

পৃলথিীর িুবক, িােুবষর েতুে আশা। 

 

িাহা’ই িাবে 

ধ্বংস স্তুবপ, ফুেন্ত প্রগািাপ ফুি, 

িাহা’ই িাবে 

সবতযর লদশা, শান্ত েদীর কূি। 

 

িাহা’ই িাবে 

সূবেসর হালস, আবিায় আবিালকত, 

িাহা’ই িাবে 

পৃলথিীো প্রকিি, ফুবিই সুরলভত। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার গিস 

আলিেুর রহিাে 

 

িাহা’উল্লাহ্ আিার গিস, িাহা’উল্লাহ্ আিার প্রপ্রি 

িাহা’উল্লাহ্ আিার ভািিাসা, 

িাহা’উল্লাহ্ আিার ঈশ্বরীয় প্রকাবশর 

সিস েুবগর আশা। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার সুেস, অিািসযার পর পূলেসিার োুঁদ 

িাহা’উল্লাহ্ আিার ঐশ্বেসয, 



িাহা’উল্লাহ্ আিার হাসো প্রহো, িকুি ফুবির 

িে িাতাবো সুগন্ধ। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার অিতার, আিার প্রেৌিবের গাে 

িাহা’উল্লাহ্ আিার স্পন্দে, 

িাহা’উল্লাহ্ আিার প্রজবগ থাকা রাবতর 

অিযি লকছু িন্দে। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার হৃদয়, আিার রবির কলেকা 

িাহা’উল্লাহ্ আিার প্রেতো, 

িাহা’উল্লাহ্ আিার এক সািসবভৌি লিবশ্বর 

িাহা’র দসলেক গড়ার প্রপ্ররো। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার প্রগৌরি, আিার হৃদবয়র িালত 

িাহা’উল্লাহ্ আিার পথ-প্রদশসক, 

িাহা’উল্লাহ্ আিার শালন্তর লিলছবির িাবে 

অগ্রিলতস  দসলেক। 

 

লেোপ কুুঁ লড় 

শ্রী রঞ্জে দাস 

 

১৮১৭ সাবি 

সুদূর পারবসয 

জবন্মলছি এক পলিত্র কুুঁ লড় রাজ উদযাবে- 

প্রে োয়লে রাজকীয় িেসাদা, 

পূেস প্রসু্ফেবের পূবিসই প্রস প্রপি েূতে লশো- 



েখে জবন্মর সতয উবন্মালেত হি তার হৃদবয় 

জগবতর সতয উপিলদ্ধ কবর 

উৎসলগসত হবত োইি প্রস ঈশ্বর প্রপ্রবি- 

প্রকািিতা, শুভ্রতা, লেিসিতার প্রতীক এই কুুঁ লড়টি 

প্রলতলেয়ত েবড় লিধ্বস্ত হবয়ও 

সবতযর ঋজতুায় রবয় প্রগি উন্নত লশর 

সুন্দবরর উপাসক প্রস! 

 

আক্বার লেিসাসবের দু সহ েেো 

প্রিৌহ লশকবির লেিসি উৎপীড়ে 

অগ্রাহয করবত পারার অবজয় প্রপৌরুষয 

তাবক দীলপ্তিাে কবরবছ। 

এরপর এবসবছ তার পূবেসাবন্মাােবের সিয়- 

১৮৬৩ সাবির ২১ এলপ্রি 

‘লরজওয়াবে’-শতদবির সহস্র পাুঁপলড় লিকলশত হি- 

আজবকর এই পূেয লদিবস- 

লিেম্র শ্রদ্ধায় প্রলেপাত জাোই- 

প্রসু্ফটিত, উৎসলগসত, পলিত্র 

প্রসই ফুি-িাহা’উল্লাবকক। 

 

আলি 

কাকিী রহিাে 

 



আলি শত্রু েই লিতা 

ভািিাসার প্রতীক- 

আলি অশান্ত িাে েই 

সুবরর গীলত কলিতা। 

আলি পাহাড়ী েেসার েযায় 

অলিরত হই প্রিালহত, সনু্মবখ 

সুদূবরর পাবে, অেন্ত শলির োবে 

জীিলে সুধ্া লিতরবে। 

আলি পরালজত েই, লিজয়ী 

িাহা’র পবথ দসলেক- 

আলি েুবদ্ধর ধ্বংস েই 

গলড় শালন্তর এক অিেী। 

আলি গ্রীবের প্রিবঘর েযায় 

লসি কলর শুষ্ক প্রান্তর, প্রিাকািয় 

জেতার হাহাকার িুবছ লদই আেিবে 

¯লঃœগ্ধ পরশ দাবে। 

আলি প্রিদো েই, আবরাগয 

এবেলছ িবহৌষধ্ী- 

আলি দূলভস বের হাহাকার েই 

প্রােুেসযতার প্রিাহ। 

আলি সকাবির সূবেসর েযায় 

দূর কলর অন্ধকার, তো 

আবিার দাবে লফবর সবি কাবজর োবে 



জড়তার হয় অিসাে। 

আলি লহিািবয়র েুড়া েই, সিুজ প্রান্তর 

শবসযর অফুরাে ভান্ডার 

আলি পথহারা পলথক েই 

সৃলষ্ট কবরলছ আশার। 

আলি িসবন্তর সিীরে সি 

প্রকৃলতবক সাজাই েিরূবপ, সজীিতায় 

শীবতর শুেযতা েবি োয় দূর অজাোয় 

লেরন্তর ঠিকাোয়। 

 

িাসো 

-লিো োলসর 

 

লিবশ্ব আজ িাসো প্রিাবদর 

িােিজালত এক হি, 

িাহা’ই জীিে পািে কবর 

সিাই প্রিারা সুবখ রি। 

িহাে িা’প্রির শাসে কাবি 

োরা লছি িািী, 

িাহা’উল্লাহ্ প্রঘাষো লদবি 

িাহা’ই হবিা সিই। 

সকি ধ্বিসর িাবে 

িাহা’ই হবিা সিসবশষ, 



এর লেয়ি-েীলতর কাবছ 

োইবকা প্রকাে গিস, প্রদ্বষ। 

তাই িবি প্রে সিাই প্রিারা 

করবিা োবতা অহংকার, 

সিই প্রিাবদর খিস হবি 

লেয়ি-েীলত িাহা’উল্লাহ্র। 

 

অহংকার 

ফয়সাি িাহিুদ 

 

লকবস তাহার এত অহংকার 

িােুষ োবির আজি েেোর? 

প্রসাোর িাড়ী, প্রসাোর গাড়ী, 

পবড় রবি, িৃতুয েখে হবি তার। 

সিাবজ প্রকে এত দাপে 

প্রদখাও িােুষ প্রতািার েিতার? 

পরপাবর েবি োিার পবর 

ধ্ূলি হবয় লিবশ োবি, িাটিবত আিার। 

তালকবয় প্রদখ, প্রকাথায় আবছ দুস্থ িাতা 

তুলি হও গরীবির লপতা, 

ো কবর আর োকার প্রিাভ 

িােি প্রসিায় গিস প্রহাক। 

ঠিকাো 



সুবরে কিসকার 

 

একটি পালখ দুটি ডাোয় ভর কবর 

প্রেিে উবড় োয় সুদূবরর পাবে, 

িাহা’ইগে প্রতিলে উবড় েবিবছ 

শালন্তর ঠিকাোয়, োরী পুরুষ োিক 

দুটি ডাোয় ভর কবর। 

েদী প্রেিে ছুবে েবি সাগবরর োবে 

আলি িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রবি প্রতিলে 

লিবভার হবয় এবসলছ একতার িাগাবে। 

িযাকুি হবয় খুুঁবজলছ আলি 

আিার প্রপ্রবির ঠিকাো 

অিবশবষ কাবিসি পিসবত প্রপিাি প্রস লেশাো। 

রাবতর আকাবশ িে প্রকাটি তারা 

জ্ববি থাবক আপে িবে 

আিরা িাহা’ই প্রতিলে কবর 

উেবিা জ্ববি িাহা’র প্রপ্রবি। 

িালে প্রেিে ভাটির োবে 

প্রেৌকা প্রিবয় োয় সূদুবরর পাবে, 

আলি প্রতিলে কবর আসবিা লফবর 

িাহা’র প্রেৌকা প্রিবয়। 

প্রদীপ প্রেিে আবিা লিিায় 

লেবজর জীিে লদবয়, 



আলি প্রতিে গড়বিা লিশ্ব 

িাহা’ই অথসভা-ঃাবর দাে কবর। 

 

সিয় এবসবছ দালয়ত্ব প্রেিার 

উত্তি কুিার 

 

সিয় এবসবছ প্রবতযবকর দালয়ত্ব প্রেিার 

িাহা’উল্লাহ্র পবথ শালন্তর পতাকা উড়ািার। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে প্রিারা ভাই ভাই, 

হাবত হাত প্ররবখ গড়বত লিশ্ব েবিা এলগবয় োই। 

‘একতাই িি’ আিরা লদবিা ধ্বলে, 

শালন্তর তবর এো দরকার সকবি তা জালে। 

লিশ্ব শালন্তর িালগ লেবজবর করবিা তযাগ, 

লিবভদ ভূবি, দুহাত তুবি দু খ করবিা ভাগ। 

িাহা’উল্লাহ্র ধ্িস প্রিাবদর জীিে িাুঁোয়, 

তাইবতা প্রিারা সিার কাবছ এ িােী প্রপৌুঁছায়। 

লিশ্বিাসীর উন্নলতর জেয প্রাথসো জাোই, 

িাহা’ইরা তাই লিশ্ব গড়ার কাজ কবর প্রেবত োই। 

স্ব-স্ব দালয়বত্ব প্রবতযবকর থাকা োই, 

সুবখ সিৃলদ্ধবত পূেস হবিা আিরা প্রলতটি িাহা’ই। 

 

আহ্বাে 

অলেবিষ কুিার সরকার 



 

েতুে পবথর োত্রী আলি 

োিাি অলভোে, 

উচ্চ কবে আওয়াজ কবর 

গাইবিা িাহা’র গাে। 

োলরলদবক আবিার প্রিিা 

প্রখিলি কত পুরাে প্রখিা, 

জবয়র লেশাে প্রিবি ধ্বর 

এবিা প্রভূর েতুে লিধ্াে। 

সকি প্রফবি, লেন্দা ভুবি 

আয়বর প্রতারা আয়, 

স্বগস সুবখ, িাহা’র পবথ 

েিবর েবি োয়। 

রাত প্রপাহাবিা প্রভাত হবিা 

েতুে লদবের সূেস এবিা, 

তো প্রছবড় আয় প্রিলরবয় 

শালন্ত প্রসোর দি। 

জিুাই স্মরবে 

িুজালহদুর রহিাে 

 

জিুাই িাবসর েয় তালরবখ 

শহীদ হবিে হেরত-এ-িাি 

তালব্রবজর প্রসোলেিাবস, 



লতলে জীিে করবিে দাে 

কারে লতলে এ েুবগর ঐশী অিতার। 

 

ইব্রালহিবক োরা আগুবে প্রপাড়াবত প্রেবয়লছি, 

িুশাবক প্রফিবত প্রেবয়লছি 

েীি েবদ ডুিাবত, 

েীশুবক োরা িুবশ 

প্রিবর উল্লাস কবরলছি, 

িুহাম্মদ (স )প্রক তালড়বয় 

িক্কা প্রথবক িলদোয়। 

 

তারা’ই িা’িবক সাবড় সাত’শ 

দসেয লদবয় গুলি কবর 

লেভাবত প্রেবয়লছি িাহা’র আগুে। 

লকন্তু প্রস আগুে লেবভলে 

জ্ববি লছি লদ্বগুে প্রতবজ 

ইরাে প্রথবক ইরাবক, 

কিোলটবোপি প্রথবক আলিয়াবোপবি 

প্রশবষ আক্কা লদবয় সারা লিবশ্ব। 

 

 

সিবয়র প্রবয়াজবে 

িলেরুজ্জািাে প্রেৌধ্রুী 



 

লিশ্ব ভাষার লিকাশ সাধ্বে আজও প্রকে অিবহিা 

আজও প্রকে েবি পুরাবো লদবের শুভংকবরর প্রখিা। 

সুপ্ত জালতর প্রেতো দ্বাবর 

হােুক আঘাত এ লদ্ব-প্রহবর 

িাহা’ই প্রসোরা জাগুক সিাই অবেক প্রতা প্রগি প্রিিা। 

 

প্রেবকাে ভাষা লিখবত লশখবত প্রকে অপিাে প্রিাধ্, 

এভাবি লপছাবি লক কবর হবি রবির ঋে প্রশাধ্? 

প্রতীক পতাকার িাে প্রহয় হবি 

পুঁলেশ হাজার শলহবদর রি োবি লিফবি। 

দুজস য় প্রভবঙ্গ িাধ্ার প্রদয়াি 

আসুে ভাসাই প্রভিা 

অবেক প্রতা হবিা প্রিিা। 

 

িাহা’ই ধ্িস 

-আ  কা  লসরাজ উলদ্দে 

 

িাহা’ই ধ্িস এিে ধ্িস তুিো োর োই, 

িােিজালতর ঐকয ছাড়া লিবশ্ব শালন্ত োই। 

িাহা’উল্লাহ্র প্রথি কথা সৃলষ্টকতস া এক, 

পৃলথিীবত প্রেথায় প্রেখাবে েতই জালত থাক। 

হবত হবি সিাই লিবি একটি িাত্র জালত, 



তা ো হবি িােিজালতর োইবতা প্রকাে গলত। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, ডিস্টাে সিাই তাুঁর সৃলষ্ট, 

শালন্তর পবথ আবো সিাই সিার এক দৃলষ্ট। 

িুসা, ঈসা, কৃষ্ণ, প্রিৌবদ্ধর েুগ হবয়বছ প্রশষ, 

শুরু হবয়বছ িতস িাবে কলি অিতাবরর প্রতযাবদশ। 

 

আসন্ন লদে 

লশউলি আিার প্রিঘিা 

 

২০ অবটাির িহবের লদিস 

িহাে িাি এবসলছি দুলেয়ায় 

িুেবত পাবরলে তা লিত্ত িহি। 

২৩ প্রি খুবি লিবশ্বর দ্বার 

ো জালে পৃলথিী প্রসলদে কবরলছি কত হাহাকার। 

সােী হবয় দাুঁলড়বয় লছি 

প্রলতটি িৃে িতা, 

িাি প্রঘাষো করবিে তাুঁর প্রতযাবদশ িাতস া। 

এখবো িবস আবছ লকছু িােুষ 

েীশু, ঈশা, িুদ্ধ ও কৃবষ্ণর আশায় 

৯ জিুাই লছি তাুঁর শহীবদর লদে 

লতলে এবস েবি প্রগবিে, লেনু্দবকরা 

অবে-সবে সলজ্জত হি িা’িীবদর প্রলত 

আিার রবি রলঞ্জত হবিা ইরাবের ভূলি। 



আসন্ন লদেটির রহসয লক 

এখবো িুক্কালয়ত? 

আলি প্রজবেলছ তার িলহিা, প্রগৌরি 

আগিবের উবদ্দশয, জীিে তযাবগর অলভপ্রায়। 

১২ েবভম্বর ঈশ্ববরর প্রগৌরি প্রখাদার িলহিা 

হবিা প্রকাশ। 

িােিজালতর দু বখর লদবের হবিা অিসাে 

ঈশ্বর পাোবিে তাুঁর প্রলতশ্রুত দাে। 

প্রভূর প্রলতশ্রুতজে প্রঘাষো লদবিে এবস 

লরজওয়াে উদযাবে, 

প্রসলদে ২১ এলপ্রি, ১৮৬৩ সাি, 

সৃ্মলতর আড়াবি োকা েয় 

হবিা সকি ধ্বিসর একবত্বর আহ্বাে 

পূেস হবিা িােিজালতর ভ্রাতৃত্ব। 

১৮৯২ সাি প্রভু িাহা’উল্লাহ্ ২৯ প্রি 

স্বগসাবিাবক করবিে োত্রা 

লদবয় প্রগবিে তাুঁর অেুপি শালন্তর িাতস া। 

গাে 

সাবহরুি ইসিাি 

লেবজর সুবখর কথা ছাড় 

পবরর সুবখর কথা ভাি 

লেবজবক কবর প্রে দাে 

প্রসইবতা হয় িহাে, 



লিলেত্র প্রদখ প্রেবয় 

আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা। 

সংকে প্রপলরবয় জয় 

তাই সংকবে োই ভয় 

একলদে হবিই হবি জয় 

হবি সি সংকবের েয়। 

শালন্তর লেশাো, খুুঁবজ পাওয়া োবি একলদে 

প্রসইলদে পৃলথিী হবি একটি প্রদশ, 

তখে িােুষ থাকবি পৃলথিীবত 

শালন্ত সুবখ আেবন্দ প্রিশ 

আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা। 

েুবদ্ধর ভািো ছাড় 

শালন্তর ভািো কর, 

লেবজবক কবর প্রে দাে 

প্রসই প্রতা হয় িহাে, 

লিলেত্র প্রদখ প্রেবয় 

আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা। 

 

লশবরাোি 

প্রগািাি রব্বােী 

 

গাবছর পাতা ফুবে উবে 

সিুজ রং লদবয়, 



িাহা’উল্লাহ্ এবসবছ আজ 

িুলির গাে লেবয়। 

প্রসই গাবের লশবরাোি হবিা 

একতার োবি, 

সিার হৃদয় করবিা জয় 

ঐ গাে প্রগবয় সবি। 

পাপ কাজ সি প্রছবড় লদবয় 

সৎ হও ওবর, 

লহংসা, লিবদ্বষ োও ভূবি 

লিশ্বিাসী সবি। 

এক স্রষ্টার সন্তাে 

অরুে প্রসাদ ভট্টাোেসয 

 

অথস েয় লিত্ত েয় 

েবহ িংশধ্র, 

দি েয় েিতা েয় 

েবহ গা’গতর। 

অন্ধ েয় কািা েয় 

েবহ লশো অলশো, 

প্রদশী েয় লিবদশী েয় 

েবহ কুুঁ বড় অট্টালিকা। 

 

প্রগাত্র েয় সম্প্রদায় েয় 



েবহ কাবিা ধ্বিা, 

প্রিাো েয় পাতিা েয় 

েবহ িন্দ ভাবিা। 

শুদ্র েয় দিশয েয় 

েবহ েলত্রয় ব্রাহ্মে, 

লহনু্দ েয় িুসলিি েয় 

েবহ প্রিৌদ্ধ লিস্টাে। 

 

প্রছাে েয় িড় েয় 

েবহ ভাষার িযিধ্াে, 

সিাই িােুষ সিাই আপে 

একই স্রষ্টার সন্তাে। 

কুসংস্কার েয় ঘৃো েয় 

েবহ কাবরা অপিাে, 

এবসা সবি িাহা’উল্লাহ্র পবথ 

গালহ শালন্তর জয়গাে। 

 

জীিবের োবি প্রভিা 

হারুে-অর-রলশদ 

 

প্রিারা শুধ্ু োই সুখ শালন্ত 

প্রকােখাবে পাবিা তার ঠিকাো, 

দু খ ভরা িে লেবয় 



খুুঁবজ লফলর এত 

তিু ো পাই তার লেশাো। 

 

িােিজালত প্রিারা সিার প্রশ্রষ্ঠ 

তাইলক হৃদয় পাষাে ভরা? 

লহংসা, ঘৃো, লেষু্ঠরতা আর অলিোর 

এগুবিাই লক আিাবদর স্বভাি 

ভািিাসা আিাবদর কাবছ লদবি োলক ধ্রা? 

 

িাহা’উল্লাহ্র কথা িলি 

লেন্তা কবরা ওবগা িােুষ প্রতািরা, 

শালন্ত, একতার েতুে সূেস 

লদবচ্ছ আবিা োলরলদবক 

আুঁলখ প্রিবি একিার প্রদখো। 

 

 

িাহা’র প্রসোদি 

লেিসি িালডস  

 

ওবর িাহা’র প্রসোদি 

লপছে পাবে তাকাসবে আর 

সমু্মখ পাবে এলগবয় েি, 

লিজয় প্রকতে প্রতাবদর হাবত 



অভয় িােী প্রতাবদর সাবথ, 

ভয় করা লক প্রতাবদর সাবজ 

প্রহাস প্রকে িৃথা েঞ্চি? 

হৃদয় জবুড় করলি আশা 

িাহা’উল্লাহ্র ভািিাসা, 

অহংবিাবধ্র ধ্ুলি প্রেবড় 

লিেম্ঃ্রতার ডাোয় েবড়, 

পালড় লদলি স্বগসবিাবক। 

পবথ িাধ্া আবস আসুক 

োবি োিুক অন্ধকার, 

স্মরে রালখস আব্দুি-িাহা 

প্রতাবদর আদশস, প্রতাবদর িেয 

িবে হতাশা রাখলিো আর। 

তাুঁর প্রপ্রবির সুধ্া লেবয় 

লিশ্ব িাবে ো এলগবয় 

করবত দূর অন্ধকার। 

 

 

 

 

শালন্তর পবথ 

-লিশ্বলজৎ প্রঘাষ 

 



প্রহ োত্রী! 

িবস প্রকে? 

প্রখয়ার পাি োলিবয়। 

প্রোবখ প্রদলখ প্রেশার স্বপে িুলিিগ্ন 

লেিুপ প্রকে? 

হাি হাবত লেবয়! 

োলিবয় োও প্রখয়াতরী 

উড়াবয় দাও োবয়র িাদাি, 

িুবখ ধ্র িােি িুলির গাে, হাবত ধ্র হাি 

সাবথ োও জবয়র কান্ডারী িাহা’উল্লাহ্র োি। 

 

িবস প্রকে িালে? 

কুি-কুি তাবে িাহা’উল্লাহ্র োবি োিাও তরী 

প্রহ সহোত্রী! 

তালকবয় প্রদখ প্রঘার অন্ধকার প্রছদ কবর 

উবেবছ েিলদগবন্ত েি সূেস, 

লশয়া-সুন্নীর প্রেই প্রভদাবভদ, ব্রাহ্মে, েিসুদ্র িা কাবয়স্ত। 

প্রদখ ঐ গগবে কাবিা প্রিবঘর ঘেরালশ, 

িাহা’ই িবে িুি হবত েবিবছ আলজ। 

 

আলি লিশ্ব, 

িােি োত্রীর প্রলত করলছ আহ্বাে 

লিশ্ব িােিতার শালন্তর জেয িাহা’ই ধ্বিসর প্রলত 



হও আগুয়াে। 

 

 

এক ঈশ্বর এক ধ্িস 

এ প্রক এি অলহদুজ্জািাে 

 

িােবির তবর িাহা’উল্লাহ্ আেবিে এক গিস, 

‘এক লিশ্ব, এক ধ্িস’- এই হবিা োর িিস। 

িাহা’উল্লাহ্র আগিে িাতস া লদবয় প্রগবিে িাি, 

লতলেই প্রিাবদর লশলখবয়বছে করবত োলহ পাপ। 

পাপ প্রিােে করার তবর িিবত হবি প্রাথসো, 

প্রসই আলশবষ আিরা পাবিা অপরাবধ্র িাজস ো। 

লেবজর লহবসি লেবজই কলর, 

প্রভূ আলি প্রতািায় স্মলর। 

প্রতািার আবদশ প্রিবে েিবি লেন্তা োলহ আর, 

হবিো কষ্ট, িরবেও পলিত্র হবি আত্মার। 

ের-োরী সিাই সিাে িাহা’উল্লাহ্র ঘবর, 

একো পালখ দুই ডাোবত প্রেিলে কবর উবড়। 

এ-েুবগর অিতার িাহা’উল্লাহ্ জালে, 

ধ্িস কিস সিলকছু তাুঁর লেবদস বশ িালে। 

এক আল্লাহ্, এক ঈশ্বর, এক প্রখাদা েবি, 

একই িােুবষর জেয প্রকে ধ্িস লভন্ন হবি? 

এক লিশ্ব, একজালত, এক ধ্িস তাুঁর 



এবসবছ সিয় আজ, করবত হবি প্রোর। 

 

কবি প্রে প্রকাথায় 

পাপলড় সরকার পলপ 

 

কবি প্রে প্রকাথায় আলি 

প্রপবয়লছ প্রদখা 

এক িহাে িযলির, 

লেলে লেবয় এবসবছে 

এই ধ্রাধ্াবি 

িােী একতা ও শালন্তর। 

লেবজর কথা ভাবিলে প্রসবে 

তিুও হবয়বছ ধ্েয 

প্রভবিবছ প্রতািায় আিায়, 

সবতযর পবথ োলিত হবত 

এই ধ্রেীর িুবক 

শুধ্ু তাুঁর গাে গাই। 

িােুষবক লেবয় কবরে লেন্তা 

িাহা’উল্লাহ্ তাুঁর োি 

এবসা িনু্ধ তুলি আলি 

সবতযর পবথ রালখ প্রপ্রবির দাি। 

 

িাহা’উল্লাহ্র িােী 



অিবরশ িন্ডি 

 

আিরা সিাই একই িােুষ 

একই িােিজালত, 

োলরলদবক জ্বালিবয় লদি 

একতার-ই িালত। 

 

সৃলষ্টকতস া ভািিাবসে 

সকি িােুষবক, 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে 

প্রদশী লিবদশীবক। 

 

কৃষ্ণ, ঈসা, প্রিৌদ্ধ, িুশা 

স্রষ্টার স্বরূপ, 

িুহাম্মদ, িাি, িাহা’উল্লাহ্ 

তাুঁর’ই আবরক রূপ। 

 

লতলে প্রিাবদর ভািিাবসে 

তাইবতা েুবগ েুবগ, 

পাোে িােী তাবদর দ্বারা 

পবথর লদশা লদবত। 

 

িাইবিি, গীতা, প্রজন্দাবিস্তা 



সি’ই প্রপ্রবির িােী, 

প্রকারাে, িয়াে, আক্বদাস-এ 

আবিালকত হৃদয় খালে। 

 

এই েুবগ িাহা’উল্লাহ্ 

আসবিে সিার িাবে, 

গরীি, দু খী হবিা সুলখ 

প্রভূ ধ্বিসর কাবজ। 

 

আিরা সিাই করবিা প্রসিা 

েিবিা সরি পবথ, 

লেরলদেই থাকবিা ওবগা 

িাহা’উল্লাহ্র িবত। 

 

 

সিপসে 

জালিিুর রহিাে 

 

জগত জবুড় িােুষ সবি 

িলি ভাই-ভাই, 

তারপবরও লহংসা প্রদবখ 

িবে িড় কষ্ট পাই। 

এক ভাই প্রিশী পায় 



আবরক ভাই কি, 

তাই িবি লক েগড়া হবি 

োইবকা প্রিাবদর দাি? 

 

একেু ছাড় দ’ুজবে 

দধ্েসয ধ্বরা প্রাবে, 

ভাই প্রতািার িুেবি প্রশবষ 

অেুতাবপর সবে। 

লিবি-লিবশ থাকবিা প্রিারা 

েকাবিাো অপরবক, 

তবিই পাবিা সুবখর প্রদখা 

সুন্দর ধ্রেীবত। 

 

িাটি হবিা প্রিাবদর িাতা 

িাতাস জড়ুায় িে, 

তাবতই প্রকে েগড়া লিিাদ 

িাগাও সিসেে? 

এবসা এবসা ভাই আিার 

েবিা আিার প্রিাে, 

সুবখ দু বখ সিার সাবথ 

কলর আলিঙ্গে। 

 

আলি েলদ সুবখ থালক 



ভাই থাবক দু বখ, 

আেন্দ তখে খুুঁজবত হবি 

প্রভাগ িস্তুর তযাবগ। 

লকবসর তুলি িড়াই কর 

লকবসর অহংকার, 

িাহা’উল্লাহ্র েরে তবি 

কর সিপসে সি প্রতািার। 

 

শহীবদর প্রতীোয় 

আশীষ িুখাজ্জী 

 

জীিবের উজাে প্রিবয় 

প্রস এবসলছি লে শবব্দ, রলিি েরবে, 

তুলি তাবর কবরলছবি আলিঙ্গে 

জীিবের পােপাবত্র লদবয়লছবি প্রতািার প্রশষ েুম্বে। 

 

¯লঃœগ্ধ হালস প্রোুঁবে তুলি প্রগবি লফবর 

শালন্তর েীবড় লক এক আিেস িলহিায়! 

আর আলি শুধ্ু দাুঁলড়বয় 

অসু্ফে অঞ্জলি কবর তার’ই প্রতীোয়। 

 

তিু আজও প্রস আবসলে, 

লকংিা হয়ত এবসলছি 



সাধ্ারে প্রিবশ আিারই পাবশ, 

হয়তিা অবেক িৃতুয প্রপলরবয় 

শহীবদর প্রিদীিূবি, অিৃবতর প্রপয়ািা লেবয়; 

আলি তাবর কলরলে আিাহে, লদয়লে লিসজস ে। 

 

তিু প্রকে িবে হয় 

আলি প্রেে প্রিুঁবে আলছ তারই প্রতীোয়। 

েলদ প্রস আবস, শহীবদর প্রিবশ, 

জীিবের প্রশষ আলঙ্গোয়। 

 

 

 

প্রতযালশত আবিার জেয 

অলজত পাি 

 

আলি সতয সুন্দবরর এক প্রতযালশত, 

পবথ এলগবয় োিার পথ খুুঁজলছ। 

খুুঁজলছ লেরিলধ্, িহাে সৃলষ্টকতস ার 

সালন্নধ্য, প্রেখাবে রবয়বছ শালন্ত। 

লিকলশত পথ খুুঁজবত, েিলছ শুধ্ ুেিলছ, 

সিসদা খুুঁজলছ শুধ্ু আবিা, 

আর আবিা। লকন্তু প্রক প্রদখাবি প্রসই 

পথ, প্রে পবথর জেয ঘুরলছ অলিরত। 



আকাবশর ঐ সূদুর েীলিিায় প্রেবয় থালক 

অদযািলধ্, হাত তুলি, প্রহ সতয সুন্দবরর 

প্রতীক, িােুষ, িােবির ত্রােকতস া 

প্রশ্রষ্ঠ লিধ্াতা, একটি িার দয়া কবরা। 

 

আলি প্রতা আিার জেয কাুঁদলছো, 

আলি প্রতা আিার লেবয় লেন্তা করলছো, 

তুলি লিশ্ব িােিসিাজবক িুি কবরা, 

লিশ্ব ব্রহ্মান্ড আবিালকত কর প্রতািার দপসবে। 

আলি পথ হারা, 

আলি সবতযর পুজারী, 

তুলি কা-ঃারী, তুলি েিীে লেরসুন্দর 

আলি প্রসই পবথর লভখারী। 

দাও প্রভু দাও একলিনু্দ আবিা, 

জ্বাবিা প্রভু একেু আবিা, জ্বাবিা, 

তুলি িবিা, প্রহ িােি সন্তাে, 

আলি সিসবশ্রষ্ঠ, সিবেবয় সুন্দর 

আিার প্রাথসো কবরা। 

 

িালেবে আলি 

ফলকর প্রিা  আসাদুল্লাহ্ 

িালেবে আলি পাসবপােস  লভসার িািাই 

িালেবে আলি লিবশ্ব প্রে শত শত প্রদশ, 



পৃলথিী গ্রহোর প্রভাগালধ্কার প্রিাবদর সিার সিাে 

এখাবে প্রেই প্রকাে প্রদশ লিবদশ। 

আলদ লপতা-িাতা আদি-হাওয়াবক 

পাঠিবয়লছবিে স্রষ্টা েয় প্রকাে প্রদবশ, প্রকিি 

পৃলথিীবত, তাুঁবদরই সন্তাে প্রিারা সবি 

প্রিাবদর অলধ্কার লক েয় সিাে তাবত? 

িহাে স্রষ্টা কবরবছে সৃজে পৃলথিীোবর 

একো িাত্র প্রদশ কবর, 

স্বাথসান্ধ হবয় প্রিারা লেবজরা 

কবরলছ শতধ্ালিভি এ অখন্ড ধ্রাোবর। 

লহবসি কবর প্রদখ সবি ভাই, পৃলথিীবত ফবি েত 

শসযদাো, আর আবছ ো সম্পদরালশ 

প্রিারা সবি েলদ সুষ্ঠ িটে কবর, কলর প্রভাগ এসি 

হবি দূর প্রিাবদর সিসাভাি আর দু খরালশ। 

পৃলথিীর প্রকাে প্রকাে প্রদবশ জবি আবছ 

ফসি আর সম্পবদর পাহাড়, 

আিার প্রকাে প্রকাে প্রদবশর প্রদবখ করুোিস্থা 

িে প্রে িাবে ো আর। 

এ পৃলথিীর প্রভাগালধ্কার 

প্রিাবদর সিার সিাে, 

োর প্রেথায় প্রগবি হয় সুলিবধ্ োি প্রসথায়, 

িালেবে আলি স্বাথসান্ধ িােুষবদর গড়া এ লিধ্াে। 

প্রর লিবশ্বর অভািলক্লষ্ট অভাগার দি 



কর লছন্ন এ িাধ্ার লশকি, 

িাগা আগুে পাসবপােস  লভসার িািাইবয় 

প্রেথায় প্রগবি োর হয় সুলিবধ্ প্রসথায় েি। 

প্রজারগিায় িি পৃলথিীবত প্রিাবদর সিার 

সিাোলধ্কার, এর প্রভাগালধ্কার প্রিাবদর সিার সিাে, 

োরা লদবত আবস িাধ্া তাবত 

োরা স্বাথসান্ধ-ওবদর প্রদ িলিদাে। 

প্রর লিবশ্বর অভাগার দি প্রভবঙ্গ কর েুরিার 

প্রদশসীিা োবির এ িরার কি, 

জালে স্বাথসাবন্ধরা এবত প্রদবি িাধ্া প্রােপে 

প্রবয়াজবে ওবদর রবি রাঙ্গা সাত সাগবরর জি। 

 

িাহা’ই কাবজর ধ্ারা 

িিরাি লিশ্বাস 

 

প্রিারা উদার হৃদবয় কলরবিই কাজ 

তাহা ভুি হইবিও িাজ প্রেই প্রকাে, 

ঘাপিা হবিই েি িাহা’ই সিাজ 

িাহা’উল্লাহ্ অলত কষ্ট পাবিে প্রশাে। 

িােি প্রলত শত্রুর িবতা িযিহার 

েয়বগা তাহা প্রকাে িাহা’ই আেরে, 

প্রিাবদর ভুি কিাবত হবিই সিার 

দরকার হবিই লেতয ঐশী লেন্তে। 



 

টিলকবি অলত কবষ্ট েলিবি প্রকােিবত 

প্রিারা েলদ আত্মজ্ঞাবে ো হই গেে, 

প্রিাবদর েলিবত হইবি আক্বদাসী িবত 

লিবশ্ব কলরবত হইবি একতা অজস ে। 

সবি ঈশ্ববরর উপর কলরি আস্থা 

আস্থা কলরি, প্রিারা সকি জেগে, 

ভুলিয়া প্রগবিই এই আসি িযিস্থা 

েলতগ্রস্থ হবিা প্রিারা সিস জেগে। 

 

ওবগা! প্রশষ হইয়াবছ আলদি আিি 

সবি কলরবি আক্বদাসী লশো গ্রহে, 

সিস িােি হৃদয় হইবি উজ্জ্বি 

ধ্েয, পলিত্র দয়াদ্র, আর িলহয়াে ধ্ারে। 

 

 

িােিজালত 

আলেছুর রহিাে 

 

 

 

ওবহ প্রভূ কলরবি সৃলষ্ট 

তুলি দয়ািয়, 



প্রতািাবর খুুঁবজ প্রকাথা পাি 

িবি দাও আিায়। 

লক পূজা পুলজি আলি 

গাইি কার গাে, 

প্রে লদবক তাকাই প্রস লদকোই 

িাবগ সিই এক সিাে। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে 

প্রক িবি লভন্ন জালত, 

আলি প্রদলখ সিাই আপে 

সিাই আিার জ্ঞালত। 

প্রিাল্লাহ্ প্রডবক কিিা পবড় 

িাথায় লদবয় েুলপ, 

িসলজবদ পড়বি োিাজ 

তারা িুসলিি জালত। 

গিায় পবর তুিলশর িািা 

পরবেবত ধ্ুলত, 

িলন্দবরবত করবি পূজা 

হয় লহনু্দ জালত। 

কাো ছাোয় সাবজ গুবজ 

েলদ ধ্িস িদি হয়, 

আিার িাবয়র ধ্িসো লক প্রক িিবি আিায়? 

িাপবক লেেি লেহ্ন প্রদবখ 

লহনু্দ ো িুসিিাে, 



িাবক লেেি প্রকিে কবর 

িবি দাও লক তার শাে। 

তাই েলদ ো পার প্রতািরা 

প্রকে কর ভাগাভালগ, 

আিরা সিাই একই িােুষ 

একই িােিজালত। 

সৃলষ্ট কবর িােিজালত 

প্রকে ধ্িস এত লদবি, 

দিাদলি, লহংসা, লিবদ্বষ 

আর কতলদে েবি? 

আলি গাইি িােুবষর গাে 

িােুবষর িাবেই তুলি, 

প্রতািাবক প্রপবত িােুবষর িাবে 

খুুঁজবিা লেরিলধ্। 

অবেক খুুঁবজ অবেক িুবে 

এোই প্রপিাি আলি, 

িাহা’উল্লাহ্র প্রধ্াে কথা 

জগত জবুড় ‘একটি িােিজালত’। 

 

 

 

 

 



 

 

 

প্রভূ 

শংকর লসংহ 

 

প্রহ প্রিার প্রদিতা োলরলদবক অরাজকতা 

তুলি অলত লপ্রয়তি, 

প্রকাথা প্রতািার প্রজযালতিসয়তা? 

প্রহ প্রিার ভগিাে, োরা অলত লপ্রয়জে 

প্রকে তারা অন্ধকাবর দু খ পায় লেদারুে? 

প্রকাথা প্রসই লেবিসঘ উজ্জ্বি প্রজযালত? 

ঘুলেবয় অন্ধকার এবে দাও সুলেিসি 

তুলি সিসশলিিাে 

প্রহ প্রিার ভগিাে। 

 

দু বখ, প্রশাবক, শীতবি হবয় আবছ লেবস্তজ 

তুলি প্রতা প্রপ্রিরজ্জ,ু প্রকাথা প্রসই উষ্ণ প্রপ্রি? 

প্রদলখি েিৎকার, তুলি প্রে কত উদার, 

প্রকাথা তি স্পশসবতজ? 

হবয় উেুক প্রজযালতবতস জ 

প্রহ প্রিার আকালিতা, 

প্রকাথা প্রতািার প্রজযালতিসয়তা? 

 



 

লদিয প্রপ্রি 

কযা সুইসাই িারিা (রলে) 

 

প্রতারা প্রদখলি েলদ আয় 

িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রি েদীবত 

প্রপ্রবির তরী প্রভবস োয়, 

প্রতারা প্রদখলি েলদ আয়। 

ঐ তরী ধ্বর পালড় লদলি 

িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রবির েদী, 

োলি েলদ আয়। 

ঐ তরী প্রছবড় লদবি 

ধ্ুলির িাবে পবড় রইলি, 

অন্ধকাবর পথ হারালি 

আবিা প্রদখলি েলদ আয়। 

 

প্রতারা োলি েলদ আয় 

িাহা’উল্লাহ্র ফুি িাগাবে 

প্রপ্রবির ফুি ফুবেবছ হায় 

প্রতারা োলি েলদ আয়। 

এই িাগাবের ফুবির কলি 

আব্দুি-িাহা লছবিে শুলে, 

আিরা হবিা তার’ই িালি 



প্রসিার পবথ ছলড়বয় লদবিা 

ফুবির প্রসৌরভ ভরা প্রপ্রবির িােী। 

প্রতারা োলি েলদ আয়। 

 

প্রতারা পরশ লেলি আয় 

িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রবির আবিা 

জ্বিবছ সারা জগতিয় 

প্রতারা পরশ লেলি আয়। 

এই আবিাবত িনু্ধ ওবগা 

ঘুেবি িবের অন্ধকার, 

লদিয প্রোবখ প্রদখলি তুই 

প্রখাদার স্বরূপ আবরকিার। 

প্রপ্রবির আবিা জ্বিবছ সারা জগতিয় 

প্রতারা পরশ লেলি আয়। 

 

প্রকে আলি িাহা’ই 

এস.এি. সুিতাে উদ্দীে 

 

প্রশাে আিার আত্মীয়-স্বজে 

প্রকে আলি িাহা’ই তার লিিরে, 

এ েুবগর’ই অিতার প্রপবয়লছ েখে 

লদ্বধ্া প্রেই তাবক করবত িরে 

প্রশাে আিার আত্মীয়-স্বজে। 



 

আলি এখে েইবতা আিার 

প্রপবয় প্রগলছ প্রলতশ্রুত অিতার, 

তার োি িাহা’উল্লাহ্ 

প্রসৌভাগয হবয়বছ তাবক লেবে প্রেিার 

লতলে এ েুবগর’ই অিতার। 

 

প্রকউ হবিো সাথী ওবগা 

আিার িরবের কাবি, 

ো কবরলছ কিস আলি সারা জীিে ধ্বর 

প্রসোই আিার সাবথ োবি েবি 

তাইবতা িাহা’উল্লাবকক োবিাো ভূবি। 

 

শুেয হাবত এবসলছ ধ্রায় 

এিেলক আর আবছ প্রদওয়ার, 

েলদ োও পারবিা লদবত 

হৃদয় িাবে লিশ্বাস িাহা’উল্লাহ্র 

লতলে এ েুবগর’ই অিতার। 

 

 

 

 

আত্মতযাগ 



শহীদ রুহুল্লাহ্ 

 

স্বগীয় িদােযতার প্রপয়ািা হবত আিাবক 

পাে করবত দাও, 

এিং আিাবক িুি কর 

পাপ ও অিসতা হবত। 

েলদও আিার পাপসিূহ িৃহৎ 

লকন্তু আিার প্রভূর দয়া তার প্রেবয়ও িহৎ। 

অলভেন্দে রইি প্রহ সাকী, 

স্বগীয় িহাবভাবজর জেয। 

এবসা এখাবে আিার আত্মাবক সবতজ কর 

এিং লপ্রয়তবির জেয িূিযিাে আত্মতযাবগর পবথ 

আিাবক প্রস্তুত কর। 

 

শালন্তর পালখ 

রুহুি আলিে 

 

আিরা শালন্তর পালখ 

সারা লিশ্ববক প্রিারা ডালক, 

এবসা লহনু্দ, এবসা িুসলিি 

এবসা প্রিৌদ্ধ, এবসা ডিস্টাে 

গলড় একটি িােিজালত, 

আিরা শালন্তর পালখ। 



 

আলি আর তুলি হবয় োবিা িনু্ধ 

পার হবয় োবিা দু বখর-ও লসনু্ধ, 

সকবি এখে প্রিারা ভাই ভাই 

রবিা োবকা আর প্রকও দু লখ, 

আিরা শালন্তর পালখ। 

 

এ েুবগর অিতার িাহা’উল্লাহ্ 

পাঠিবয়বছ তাহাবর িহাে আল্লাহ্, 

সকবি এখে েবিা িালে তাবক 

একতায় হাবত হাত রালখ, 

আিরা শালন্তর পালখ। 

 

পৃলথিী আিার প্রদশ 

প্রিা  ফজিুি হক 

 

আলি হবত োইো 

প্রকাে প্রদবশর রাজা, 

কাউবক লদবত োইো 

প্রকাে ধ্রবের সাজা। 

ভািিালস-প্রগাো পৃলথিী 

প্রেে আিারই প্রদশ- 

আলি কলর, প্রদশ লেবয় 



তাি-প্রিতাি, 

জাতীয়তা লেবয় আর 

হবিা োবকা িাতাি। 

তুলি লক প্রদবখছ- 

িােুবষ িােুবষ 

কত িায়া িিতা ভরা? 

তুলি লক প্রদবখছ 

পলরবশবষ, জালত ধ্িস লেলিসবশবষ 

এক লিশ্ব সংসার ধ্রা? 

েিো দুজবে হবয় োই 

েতুে আদি ও হাওয়া, 

সি লিথযা-অেযায় 

প্রভবঙ্গ প্রদই, 

এই প্রহাক প্রিাবদর পাওয়া। 

 

িহাে িাহা’উল্লাহ্ 

ডা  সাহাি উলদ্দে 

 

সিস ধ্বিসর প্রলতশ্রুত ‘িাহা’উল্লাহ্’ 

‘একতার লিশ্ব’ গড়বত পাোবিে আল্লাহ্। 

‘েিেুগ’ এর লতলে প্রঘাষোকারী, 

‘িহাত্মা িাি’ করবিে জারী। 

প্রলতশ্রুত এক অিতার আসবিে, 



লিশ্বিাসীবক লতলে ঐকযিদ্ধ করবিে। 

১৮৬৩ সাবির ২১ এলপ্রি, এক শুভ লদবে, 

প্রঘাষো লদবিে লতলে লরজওয়াে উদযাবে। 

জাগি িােুষ েতুে লদবের করবত রেো, 

হবিা ‘লিশ্ব িাহা’ই সিাজ’ এর সূেো। 

‘এক লিশ্ব’, ‘এক ধ্িস’, ‘এক স্রষ্টা’ লতে িূিেীলত, 

িাহা’উল্লাহ্ িবিে, আবসা এক হও জগতিাসী। 

িাহা’উল্লাহ্ অথস-‘ঈশ্ববরর প্রগৌরি’, 

লেলে লিশ্ববক লদবিে একতার েুতে প্রসৌরভ। 

েলল্লশ িছর ধ্বর হবিে কারািাসী, 

কষ্টবভাগবক করবিে স্বীকার, ো হবয় লিিাসী। 

গড়বত লিশ্ব দরকার হবি ‘ের-োরীর’ সিতা, 

প্রিাল্লা, পুবরালহত লেলষদ্ধ কবর প্রকবড় লেবিে েিতা। 

সতয খুুঁজবত িাহা’ই সিাজ সদা প্রস্তুত রয়, 

েত কুসংষ্কার িজস ে ো করবিই েয়। 

‘ধ্িস ও লিজ্ঞাে’ লশোর সিন্বয় হবি, 

‘সািসজেীে লিোরািয়’ এখে লিশ্ববক োিাবি। 

‘আব্দুি-িাহা’ একজে আদশস িাহা’ই, 

তাুঁর িবতা হবত লিশ্বিাসী সিাইবক জাোই। 

 

 

 



ধ্বিসর কালহেী 

আকরািুি হক সরকার 

 

একলদে হোৎ এক িনু্ধর কাবছ শুেিাি 

েতুে এক ধ্িস িাহা’ই তার োি। 

অজাো এক লশহরে জাগবিা আিার িুবক, 

আকুি হবিা প্রাে জাোর ইচ্ছায় তাবক। 

শুবে ভাি িাবগ িাহা’ই ধ্বিসর কালহেী, 

শুরুবতই লদবয়বছ জীিে অবেক িীর প্রসোেী। 

েুতে িবি অবেবকই কবরোবকা লিশ্বাস, 

িুবেো তারা সি ধ্বিসর প্রিৌলিক লশো এক। 

েতুে েুবগর উপবোলগ িাহা’ই লশোিিী, 

পরখ কবর প্রদখো একিার প্রসগুলি। 

েিেুবগর েি অিতার, হবিে িাহা’উল্লাহ্, 

পাঠিবয়বছে তাবক িহাে আল্লাহ্। 

আল্লাহ্র ইচ্ছায় েতুে েুবগর করবত সূেো, 

লদবয় প্রগবছে ঐশী িােী হৃদয় লদবয় প্রদখো। 

জালত, ধ্িস, িেস, প্রগাত্র সি কবরবছে এক, 

প্রকে লিবছ তাবক প্রতািরা করবছা ফারাক। 

আিরা জালে সৃলষ্টর প্রসরা হবিা িােিজালত, 

একতা আেবত এছাড়া প্রিাবদর োই প্রকাে গলত। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, ডিস্টাে সিাই ভাই-ভাই, 



প্রেখাবে সিাই এক হয়, প্রসোই ধ্িস িাহা’ই। 

 

আিরা িাহা’ই 

অধ্যাপক উজ্জ্বি লিত্র 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই 

িাহা’ই ধ্বিসর পতাকা তবি 

লহংসা, লিবদ্বষ োই, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই 

েি জাগরবে, েি আবয়াজবে 

একটি লিশ্ব গড়বত োই, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই, 

িাহা’ই ধ্বিসর পতাকা তবি 

িেস লিবভদ োই, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই, 

জালতবত, জালতবত লহংসা প্রদ্বষ 

িাহা’ই ধ্বিস োই 



আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই 

আিরা, িাহা’ই ধ্বিসর িেিবি 

অেুত জ্বািা জড়ুাই, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই 

পাুঁেবশা প্রকাটি িােবিবর 

একই সূবত্র োই, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই 

িােুবষ িােুবষ হবয় একতা 

গড়বিা শালন্ত আিরা প্রসথায়, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

 

শালন্ত 

তাহলিো িুস্তাফা স্বপো 

 

শালন্ত, শালন্ত, শালন্ত 

আিরা োই শালন্ত, 



প্রেখাবে থাকবি লেবোি 

একটি পৃলথিী। 

প্রলতটি লে শ্বাবস এিং 

িুহুবতস  থাকবি অোলিি 

স্বাধ্ীেতা। 

প্রেখাবে থাকবিো কিবরর 

িাবসর লিভৎসতা, 

লকংিাÑ 

েুদ্ধ, গুলি আর শাহলরক 

রাস্তায় েযাংবকর হিুদ 

দাবগর ছলি, 

কালেসবশ, 

আজন্ম প্রতযাশী কাক। 

আিরা োই েুতে একটি 

পৃলথিীÑ 

প্রেখাবে েিজাত হৃদবয় 

প্রথি অরুবোদবয়র সাবথ, 

প্রফাবে ভািিাসার কিি। 

প্রশ্বাবস থাবক, 

িাুঁেিার িযাকুিতা 

প্রেখাবে প্রকাে জালতবভদ িেস প্রেই 

প্রসইখাবে আিরা এক হবত োই, 

প্রেিে কবর েদী 



প্রিাহোয় প্রিবশ। 

তাই েতজাে ুহবয় প্রাথসো 

পৃলথিীর সিকটি হৃদয় 

দাও, েুতে শুলেিয় কবর। 

সুদীঘস িালর ধ্ারার সিস্ত 

অন্তবরর সুলেন্তা লফবর আসুক; 

লফবর আসুক,Ñ 

লিবধ্ৌত হবয়, আকাশ জি িাটিবত 

লের শালন্তর প্রশ্বত কিি হবয়। 

 

দয়াি তুলি প্রকাথায় 

কৃষ্ণেে প্রদিোথ (সাজ)ু 

 

জালে প্রতািায় সাধ্ে করবত 

কাুঁোর আঘাত আবছ, 

আিায় তুলি রাইবখা দয়াি 

প্রতািার পাুঁবয়র কাবছ। 

আলি প্রতািার দয়ার কাঙ্গালি 

অলত অভাজে, 

সাধ্ে ভজে জালেো তাই 

কালন্দ সারােে। 

 

েত আঘাত পাইো প্রকে 



ডাকি তিু থাকবত জীিে, 

লদিা-রাত্র প্রতািায় খুুঁলজ 

পাহাড়, পিসত আবরা কত িে। 

আলি পালপ এই জগবত 

োইো িুিা, িালেক, ধ্ে, 

োই শুধ্ ুপ্রতািায় দয়াি 

তুলি আিার রতে। 

 

অগ্রগলত প্রিাবদর োত্রা 

সুইসাহিা (জািলি) 

 

পাহাড়ী লগলর-পিসত-প্রঘরা িাবে এবসলছি এক িাতস া 

সতয িােিতার কথা শ্রিবে ভবর প্রগি আত্মা। 

আেন্দ, আবিবগ, স্বাগত জাোই প্রহ অিতার- 

প্রতািারই িলহিায় লিশ্ব িােুষ আজ উদার। 

প্রতািারই িােীবত আজ লিশ্বশালন্তর প্রলতশ্রুলত, 

প্রতািারই লেবদস বশ হবিা প্রিারা অেযায় প্রলতিাদী। 

সতয প্রেে জয় হয় এই প্রিাবদর কািো, 

তুলি প্রিাবদর সহায়ক হও, এই প্রিাবদর প্রাথসো। 

প্রগলতশীি ধ্বিসর অিতার তুলি, 

জয় করবি লেিয় ভূস্বািী। 

লিশ্বশালন্তর প্রলতশ্রুলত প্রিারা হিাি অগ্রগলত 



প্রিাবদর ধ্িস িাহা’ই, লিবশ্ব প্রিারা একজালত। 

শালন্ত 

আলতয়া কলরি কলিতা 

 

শালন্ত তুলি শান্ত প্রকে? 

প্রতািার লেিসি সুরলভত প্রসৌরভ 

ছলড়বয় দাও পৃলথিীর প্রকাবে প্রকাবে। 

প্রলতটি িােুবষর হৃৎলপবন্ডর স্পন্দবে 

তুলি থাক প্রলতেে। 

 

শালন্ত তুলি শান্ত করÑ 

আগ্রাসবের ভয়াি থািা, 

অতযাোবরর উত্তাি েড়। 

প্রসু্ফটিত ফুবির হালস ছলড়বয় দাও 

পৃলথিীর প্রলতটি লশশুর িুবখ, 

ওবদর প্রোবখ ছিবক উেুক প্রতািার লেলিক। 

 

প্রতািার প্রসাোিী আভায় রালঙ্গবয় দাও 

লিবশ্বর লিভি দিষবিযর দু বখ, 

তুলি প্রতািার আবিায় দু খবক, 

কবর দাও সুবখর পায়রা। 

শালন্ত তুলি শান্ত প্রথবকাো 

প্রতািার শলি লদবয় িুলেবয় দাও 



এ পৃলথিী আিাবদরÑ 

আিরা সিার। 

 

োরী পূরুবষর সিতা 

লিবসস প্ররিা রুহুি 

 

এই ধ্রাবত আবছ শুধ্ু দুটি িাত্র জালত 

োরী-পুরুষ সিন্ববয় হবয়বছ তার জ্ঞালত। 

েুবগ েুবগ সি সিবয় অসহায় লছি োরী 

পাথর হবয়লছি জগত শুবে আহাজালর। 

পুরুষ জালতর অতযাোর আর আিিে 

প্রকুঁ বদলছি োরীর সো আর সম্মাে। 

অলিোবরর প্রিড়াজাবি োরী েখে প্রঘরা 

িাহা’উল্লাহ্ তখে এবস আবিালকত কবরে ধ্রা। 

োরীবক লদবিে লতলে সিতা আর সম্মাে 

জ্ঞাবে, গুবে আর লিজ্ঞাবে তারা হবি অম্লাে। 

িােুবষর িাবে আবছ এবক অপবরর সাথী 

োর একটি পূরুষ আর অেযটি োরী জালত। 

িাহা’ই ধ্বিসর েতুে লশো েতুে একটি প্রজযালত 

োরী পুরুবষর সিন্ববয় জ্বািবিা একতার’ই িালত। 

সবতযর অবন্বষে 

কৃষ্ণেে প্রিাহন্ত (প্রদিব্রত) 

 



প্রশাে িনু্ধরা, 

ভুবিাবকর পূেসশশী 

শতাব্দীর িধ্যভাবগ, 

প্রঘাষো করবিে েিেুবগর 

পলরলেত হবিে লতলে ‘িাি’ োবি। 

ভলিষযৎ িােী িবত 

ইরাবের প্রতহ্রাবে, 

আসবিা আবরকজে, 

িাহা’উল্লাহ্Ñঈশ্ববরর প্রজযালত 

োি করবিে ধ্ারে। 

 

লেেসাতে হবিা কত 

েিেুবগর লদবে শত শত, 

অিবশবষ পবথর লদশা প্রদখাবত 

হাজার হাজার প্রলাক 

অিতীেস করবিে লেলে, 

একতা, ভািিাসা, তযাগ 

দধ্েসয, সহয িােুষবক 

প্রশখাবিে লতলে। 

 

এক লিবশ্বর পতাকা তবি 

জালত, ধ্িস, িেস ভূবি 

জিাবয়ত হবিা জেতা, 



লিো অবে েুদ্ধ িযলতত 

লিজয় িািয পবর 

প্রোর হবিা িাহা’ই িাতস া। 

প্রগৌরবি, প্রসৌরবভ প্রিালহত হবয় 

ধ্ালিত হবিা জেগে, 

কবর সবি লেবজ লেবজ 

সবতযর অবন্বষে। 

 

 

একটি েতুে লদে, একটি প্রতযাশা 

হালিি উল্লাহ্ সুজে 

 

িযথাতুর প্রোবখ প্রেবয় আবছ অগলেত জে 

তীব্র দহবে প্রপাবড় শহর, গ্রাি আর িে। 

িেবে প্রিধ্ায় লিপন্ন প্রপাকারা প্রেে 

লকিলিি করবছ অহরহ, 

প্রহসবের রাজবত্ব লিজবয়াত্তর েগ্ন উৎসবি 

েিবস ওবে সালিয়াো, 

উলচ্ছষ্ট প্রভাগী জীবির িবতা প্রতা আর 

িােুষ িাুঁেবত পাবর ো। 

 

শূেযতায় প্রেবয় প্রেবয় েবয় োয় প্রোখ, 

আকাবশ রলঙ্গে ফােুস উড়বছ 



সহস্র প্রশ্বত পায়রার জেয লছবে প্রফাুঁো 

জায়গাও প্রেে প্রেই প্রকাথাও, 

লদবশহারা িােুষ শতাব্দীর আিেস উপহাবর। 

 

েুবগ েুবগ েুগািতার পুরুবয়াত্তি সতয 

অেন্ত শালন্ত িােী প্রোলরবছ িারিার। 

প্রসই সতয েুগ প্রথবক এই প্রঘার কলি, 

িলির েুবগাপকাবষ্ঠ, আবষ্ঠ পৃবষ্ঠ িাুঁধ্া 

পশুর িত িলিসতা আজ লিশুষ্ক পাথবর 

িাথা কুবে িবর অলিরাি। 

 

অবটাপাবসর েষ্ট আলিঙ্গবে 

শংলকত জীিে প্রাবন্ত িােুষ, 

িড় আশায় িুক প্রিুঁবধ্ আবছ 

একটি েতুে লদবে প্রসাোিী প্রভাবরর প্রতযাশায় 

শালন্তিয় পৃলথিীবত িাহা’উল্লাহ্র ভািিাসার 

লেলিত আশ্বাবস। 

 

 

 

গলিসত এিং জাগ্রত িােী 

আহসােুর রহিাে আশা 

 



আলি গলিসত, কারে আলি িাহা’ই 

প্রপবয়লছ আলি েি লদগবন্তর ঠিকাো। 

এ পথ দূগসি সংকেিয় হবিও 

আলি পারবিা অলতিি করবত। 

 

আলি িাহা’ই, কারে আলি িােুষবক ভািিালস 

এখাবে প্রেই প্রকাে লিথযার প্রহসে। 

এ পথ লিেুব্ধ েঞ্ঝািয় হবিও 

আলি পাবিা গন্তবিযর ঠিকাো। 

 

আলি িাহা’ই, কারে আলি প্রপিাি সবতযর আহ্বাে 

অগ্র পলথক হবয় প্রেবত হবি িহুদূর। 

এখাবে কাবিা প্রধ্াুঁয়ার ছাপ পড়বিও 

আসবত হবি লেেস র শুভ্র লেিীিায়। 

 

আলি গলিসত, কারে িােিজালত আিার ঠিকাো 

েয় আর প্রকাে অবের েেেোেী। 

আবছ লিশ্ব শালন্তর িালগ 

এক লিশ্ব জাগ্রত িােী। 

 

আলি িাহা’ই, কারে আলি োরী-পুরুবষর সিতা োই 

এপবথ আবছ পুরুবষর রি েেুর শাষে। 



তিুও োরী পাবি তার সি-অলধ্কার 

সভযতার লশখবর দুজে লিবি করবিা আবরাহে। 

 

 

 

 

পৃলথিী 

অেুপি িলল্লক 

 

পৃলথিী প্রতািার িুবক িুলকবয় 

খুুঁবজ পায়, আজন্ম প্রগািালির লতিতা। 

কলিতার পাতায় প্রতািায় এুঁবক 

েুদ্ধ েয়, শালন্তর রাজয গড়ি। 

 

পৃলথিী প্রতািার িুবক প্রিািা 

িারোবের লিকে শবব্দ প্রফবে পড়া আতস োদ। 

আধ্ুলেক সভযতার কিা প্রকৌশি 

ধ্বংবসর লিষ িাে ছড়াবচ্ছ। 

 

পৃলথিী প্রতািার িুবক িুলকবয় 

আবছ, সাম্রাজযিাদ, পুুঁলজিাদ, আর প্রশাষে। 

েুধ্াথস িােুবষর আতস লেৎকাবর 

কলম্পত হয়ো িােিতা। 



 

পৃলথিী প্রতািার িুবক িুলকবয় 

রবয়বছ, েীলতহীে ধ্ালিসকতার আস্ফািে। 

েুদ্ধ, লিবদ্বষ, লহংসা, সাম্প্রদালয়কতা, 

িােুষবক লেবয় োবচ্ছ েরবকর কুন্ডবি। 

 

পৃলথিী প্রতািার িুবক িুলকবয় 

ভূবি োি, িারািালর, কাোকাটি, িড়াই। 

িুবছ লদি লহংসা লিবদ্বষ 

একিুবো ভাবতর জেয হবিো িােুষ লদবশহারা। 

 

পৃলথিী প্রতািার িুবক আজন্ম 

িালিত হবয়বছ, ঈশ্বরীয় প্রকাশ। 

প্রতািার স্বরূপ আিার লরজওয়াবের পূেযভূলিবত 

প্রঘাষো করবিে িােিজালতর উত্তরবে আশ্বাস। 

 

 

 

িবের িাবে 

লিিে লিঞা প্রিি ু

 

শত কবিসর িাবে প্রলতলদে 

িবে পবড় িহাে িাহা’উল্লাহ্র োি, 



প্রতািায় আলি ভুিবিা ো কভু 

েতলদে আবছ প্রদবহ এ প্রাে। 

স্বগসরাবজয লগবয়ও তুলি প্রিুঁবে আছ 

প্রলত িােুবষর হৃদয় িাবে, 

থাকবি তুলি লপ্রয় হবয় লেরকাি 

সারা পৃলথিীর িােুবষর কাবছ। 

 

লশকি পবর কারাগাবর প্রথবক 

এবেলছবি তুলি- 

সকাবির সূবেসর িত আবিাক লশখা, 

পাই প্রেে আলি প্রভূ 

প্রসই অপরূপ উদ্ভালসত আবিার প্রদখা। 

েতলদে রবয়বছ টিবক অলস্থর পৃলথিী 

হবি োবকা জালে তার ম্লাে, 

আলশিসাদ কর প্রিাবদর তুলি 

পাই প্রেে পরশ প্রতািার েরে। 

 

কাবিসি পিসবত তুলি কবরছ রেো 

স্বগসভূলির অপরূপ ছায়া, 

প্রখিা কবর প্রসথা সিুজ প্রকৃলত 

প্রেে সন্ধযাকাবশ আলির িাখা িায়া। 

হৃদবয় স্মলর প্রতািাবক িলি 

সকাি, দুপুর, সাুঁবের কাবি, 



পাবিা লক দশসে 

আিার স্বপে হাওয়ার িাবে প্রদাবি। 

িাহা’উল্লাহ্র প্রলত 

আিুি কাবশি লজন্নাত 

 

এই সতযই িড় সতয 

িােিতাই প্রশ্রষ্ঠ প্রপ্রি! 

প্রস প্রপ্রি অলত িহৎ প্রশ্রষ্ঠ ধ্িীয় গুে, 

একটি অসাধ্ারে প্রিধ্া 

এিং সূেসসি সতয প্রজযালত 

ো উবপো এিং অিজ্ঞায় 

লেরায়ত অন্ধকাবর তুলি আলি 

অিশযই লেলেপ্ত অলভশাপ। 

প্রহ িােি এিং িােিতা 

লেিসি ঘুি হবত জাগ্রত হও 

িােিতা প্রেখাবে স্রষ্টার  পলরপূেস প্রপ্রি, 

এবসা প্রসখাবেই গবড় তুলি আজ 

শাশ্বত সতয, প্রসৌিয আিাস। 

অসহায়, পঙ্গ,ু েুধ্াতস  িােবির অলত 

প্রকািি হৃদয় হবত পলরিি প্রপ্রি দাও, 

প্রকািি ভািিাসা দাও, লেরাশ্রয়বক 

শালন্তর আশ্রবি প্রশ্রয় দাও এিং 

সকিবক সহজ সুখ স্বগস দাও। 



প্রহ িােি এ ভাবিই হও তুলি 

অসাধ্ারে এক েম্র প্রিধ্া, 

প্রকািি প্রপ্রলিক সূবেসর প্রখর প্রতজ 

এিং লিেম্র লিধ্াতার সৃষ্ট অসীি ¯লঃœগ্ধ আবিা। 

িােি প্রপ্রলিক িাহা’উল্লাহ্ আবজা দূরতি 

প্রসই অদৃশয হবত তার স্বগীয় প্রজযালত 

ছড়ায় এিং উদ্ভালসত কবর 

এই ধ্ুলির ধ্রেীবক। 

প্রহ িােি 

অেলতলিিবম্ব অদয েবিা োই প্রসখাবেই 

এিং প্রসই সবতযর কাবছই 

িহােবন্দ প্রশ্রয় লেই, তবিই 

িুবছ োবি জীিবের সিস্ত কিঙ্ক পাপ, 

এিং পৃলথিীিযাপী দূরীভূত হবি তিাসাচ্ছন্ন 

লিভৎলসত অন্ধকার কাবিা। 

প্রিদো 

শালন্তপদ িহালন্ত 

 

আলি িুকুেহীে সম্রাে, প্রেই প্রকাে িসেদ- 

অপিাবদর িালিয়ালড়বত পূেস প্রিার েুলি। 

জীিেো িড় লেিসি- 

লতি-লতি কবর গুেবছ িৃতুযর প্রহর। 

সুন্দর ভূিবে প্রেই প্রকাে িাুঁোর অলধ্কার 



প্রলতকার প্রেই, আবস শুধ্ু প্রলতঘাত। 

আজন্ম সাথী পৃলথিীো আজ িিত্বশুেয লেিসাক, 

অেথা আয়ুষ্কাি প্রথবক েুলর কবর প্রেয় অিূিয সিয় 

অপলরসীি িজ্জায় লভবের পাত্রো, 

প্রলতলেয়ত ষড়েবের জাি িুেবছ। 

সুবখর রলেে আড্ডাখাো 

অপিৃতুয িুবকর উপর হাুঁেু প্রভবঙ্গ িড়বছ। 

লিবিক হারাবো িযথা আিার শুেয কিসীো 

পূেস কবরলে অিৃবত। 

আকে লপপাসা সিাবজর রিবেশায়, 

িাজপালখর িুর দৃলষ্ট লগলরখাবদ, প্রান্তবর। 

উষ্ণ অন্ত স্থবি লরি িরুর িুবক োবিলে আষাঢ়- 

তিু আলি সম্রাে। 

লেিসি আকাবশর িুবক গবজস  লিদুযবতর লেলিক 

ধ্রুিতারা আলজ উদভ্রান্ত, পথ হবয়বছ ভুি 

সৃ্মলতর গভীরতার অতি প্রথবক 

প্রিবজ ওবে করুে সুর। 

একাকীত্ব জীিবে, জাোই েত লকছু অলভবোগ 

প্রলতধ্বলেত হয় সািধ্াে, 

আলি এক িুকুেহীে সম্রাে। 

প্রহ িাহা’উল্লাহ্! োইো আলি িুকুে, োইো িসেদ, 

োইো িুভুেু িােুবষর রবি রিøঃাে! 



অশ্রুসজি প্রোবখ ভালি শুধ্ু ভালি 

আলি োই- 

িাহা’উল্লাহ্র আলশিসাবদ েতুদসশ শতাব্দীবত 

অপার িলহিায় লিবশ্ব িাজকু 

লিশ্ব একতার কিতাে। 

 

জীিে োবি প্রভিা 

তরুে দাস 

 

প্রিারা শুধ্ু োই সুখ-শালন্ত অপার, 

প্রকােখাবে পাইো ঠিকাো তার। 

দু খ ভরা প্রাে লেবয়, 

প্রেথা ইচ্ছা প্রসথা লগবয়, 

খুুঁবজ প্রিড়াই েঞ্চিতায়। 

িােিজালত প্রিারা, উুঁেু স্থাে 

এই কারবে লক প্রিারা এতই পাষাে? 

লহংসা, ঘৃো, পাপাোর 

লেষু্ঠরতা আর অলিোর, 

এগুবিাই আিাবদর লেতযলদবের স্বভাি, 

আসবি লক আিাবদর আধ্যালত্মকতার অভাি। 

ঐশী িােীবক প্রিারা এলড়বয় েলি, 

িেগড়া কথাগুবিা সিার কাবছ িলি। 

লকন্তু েলদ এসি লেয়ি তযাজয কবর লদবয়, 



লেন্তা কলর িাহা’উল্লাহ্র আইে-কােেু লেবয়, 

তবিই গবড় উেবি েতুে সিাজ, 

থাকবিোবকা লহংসা, লিবদ্বষ, দু খ আর িাজ। 

এই েুবগর িাহা’ই ধ্বিস সুখ-শালন্তর প্রিিা, 

ধ্বিসর তবরই সাথসক হয় জীিে োবির প্রভিা। 

 

 

েতুে ফুিিাগাে 

প্ররজাউি কলরি খাুঁে 

 

শুেুে িাহা’র জেগে! 

িাহা’উল্লাহ্ িাোইবছ েতুে এক ফুি িাগাে। 

এ িাগাবের িালি আব্দুি-িাহা, 

প্রশৌগী এবফন্দী সাজাবিে তাহা। 

তুলি লদবি এ িাগাবে প্রাে, 

অিূিয রতে লতলে করবিে দাে। 

অন্ধকাবর ডুবি আলছ প্রিারা সিখাবে, 

এবসা সবি োই ঐ ফুি িাগাবে। 

লহংসা, ঘৃো, অহংকার ভুবি, 

োবিা প্রসথায় িােুষবক ভািিাসবিা িবি। 

েুবগ েুবগ অিতার পথ প্রদখাবত, 

আবসে িােিজালতবক এক কলরবত। 

এ েুবগ এবিে লতলে আবিার িাহা, 



ভুবি োও প্রভদাবভদ িবে আবছ ো। 

প্রশাে লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, ডিস্টাে, 

সিার উৎস লকন্তু একই স্রষ্টা িহাে। 

এবসা সবি লিবি গলড় িাহা’র িাগাে, 

সবি লিবি গাই একতার গাে। 

 

 

 

আিাবক িিবত দাও 

প্রহাসবে আরা প্রিগি 

িধ্য রাবতর ফুেপাত 

কংিীবের িুক লেবড়। 

প্রলতলদে শুলে 

এ ধ্ূসলরত জেপবদর আহাজালর। 

েেবত্রর ভাুঁবজ ভাুঁবজ শুলে 

লেেসালতত প্রশালষবতর আতস োদ 

‘এ অশুভ সিাজ প্রথবক িুলি দাও’। 

প্রেৌিবের প্রসাোিী প্রহবর দাুঁলড়বয় 

পলরিতস ে প্রয়ালস এক আলি োই, 

আকাবশর েীিালদ্র 

ভাবিািাসার শব্দািিী লদবয়। 

ধ্াে শালিবকর প্রদবশ 

এক স্বপ্নীি প্রিবো ঘর তুিবত, 



জীিবের প্রস্কবে আুঁকবত োই 

লিশুদ্ধ পলরপূেসতায় 

িে প্রকাটি সুলখ জীিবের প্রলতচ্ছলি। 

লপ্রয়তিা 

এ িুভূেু ভূবগাবির 

প্রশাকাচ্ছন্ন িােুবষর লিলছবি, 

আিাবক লেবয় েবিা। 

কুয়াশা ভরাে পািসতয উপতযকায় 

আলি প্রতািার সালথ হবিা। 

লিশ্রাি আর 

লেদ্রার পলরসীিা প্রথবক 

সিয় েুলর কবর, 

িলিষ্ঠ করতবি 

িবয় লেবয় োবিা, 

রবির অেবর লিখা 

অগলেত শহীবদর পতাকা 

ইরাবের শহীদবদর কাতাবর দাুঁলড়বয় 

উত্তরালধ্কারীর কাবে কাবে িবি োবিা 

আিরা দাুঁলড়বয় লছিাি শঙ্কাহীে সাহবসর সাবথ 

রবির প্রশষ লিনু্দ লদবয়। 

 

 

প্রজযালত 



রিীেোথ োকুর 

 

প্রভবঙ্গছ দুয়ার এবসছ প্রজযালতিসয়Ñ 

প্রতািালর হউক জয়। 

লতলিরলিদার উদার অভুযদয়, 

প্রতািালর হউক জয়। 

প্রহ লিজয়ী িীর, েিজীিবের প্রাবত 

েিীে আশার খড়গ প্রতািার হাবত, 

জীেস আবিশ কাবো সুকবোর ঘাবতÑÑ 

িন্ধে প্রহাক েয়। 

প্রতািালর হউক জয়। 

 

এবসা দু সহ, এবসা এবসা লেদসয়Ñ 

প্রতািালর হউক জয়। 

এবসা লেিসি, এবসা এবসা লেভস য়Ñ 

প্রতািালর হউক জয়। 

প্রভাতসূেস, এবসছ রুদ্রসাবজ, 

দু বখর পবথ প্রতািার তূেস িাবজ, 

অরুেিলহ্ন জ্বািাও লেত্ত-িাবেÑ 

িৃতুযর প্রহাক িয়। 

প্রতািালর হউক জয়। 

 

অেন্ত প্রপ্রি 



রিীেোথ োকুর 

 

 

প্রতািাবরই প্রেে ভাবিািালসয়ালছ শত রূবপ শতিার 

জেবি জেবি েুবগ েুবগ অলেিার। 

লেরকাি ধ্বর িুগ্ধ হৃদয় গাুঁলথয়াবছ গীতহারÑ 

কত রূপ ধ্বর পবরছ গিায়, লেবয়ছ প্রস উপহার 

জেবি জেবি েুবগ েুবগ অলেিার। 

 

েত শুলে প্রসই অতীত কালহেী, প্রােীে প্রপ্রবির িযথা, 

অলত পুরাতে লিরহলিিে কথা, 

অসীি অতীবত োলহবত োলহবত প্রদখা প্রদয় অিবশবষ 

কাবির লতলিররজেী প্রভলদয়া প্রতািালর িুরলত এবস 

লেরসৃ্মলতিয়ী  ধ্রুিতারকার প্রিবশ। 

 

আিরা দুজবে ভালসয়া এবসলছ েুগি প্রপ্রবির প্রস্রাবত 

অোলদ কাবির হৃদয়-উৎস হবত। 

আিরা দুজবে কলরয়ালছ প্রখিা প্রকাটি প্রপ্রলিবকর িাবে 

লিরহলিধ্ুর েয়েসলিবি, লিিেিধ্ুর িাবজÑ 

পুরাতে প্রপ্রি লেতযেূতে সাবজ। 

 

আলজ প্রসই লের-লদিবসর প্রপ্রি অিসাে িলভয়াবছ, 

রালশ রালশ হবয় প্রতািার পাবয়র কাবছ। 



লেলখবির সুখ, লেলখবির দুখ, লেলখি প্রাবের প্রীলত, 

একটি প্রপ্রবির িাোবর লিবশবছ সকি প্রপ্রবির সৃ্মলতÑ 

সকি কাবির সকি কলির গীলত। 

 

 

 

অপলরলেত তুলি 

লপ.প্রক. প্রেৌধ্ুরী (টিংকু) 

 

তুলি েখে আিার অপলরলেত লছবি 

আলি প্রতািার পলিত্র প্রছাুঁয়াহীে লছিাি 

এিেলক প্রতাির োিটিও আিার হৃদবয় অজাো লছি, 

সলতয, তখে হবতই আলি খুুঁবজলছ 

একটি প্রগাপে ঐশী িােী 

‘পৃলথিী একটি প্রদশ, িােিজালত ইহার োগলরক’। 

 

িাহা’উল্লাহ্র এই অবিাঘ আবদশ 

আজ আলি িাস্তিায়ে হবত প্রদলখ, 

প্রতািাবক জাগাবতই হবি 

আজ প্রহাক িা কাি প্রহাক, 

পৃলথিীর ধ্বংস প্রেকাবত 

অোগত কাবিও শালন্তর অবন্বষবে 

প্রতািাবক প্রজবগ উেবতই হবি। 



 

কারাগাবরর ভয়ািহতি লদবেও তুলি 

োন্ত হওলে, থাবিলে প্রতািার কিি, 

লেলভস কতি প্রতািার ইলতহাস 

কাবির সােী হবয় আবছ আজও 

প্রসই কাবিসি পিসত। 

 

শালন্তর িােী 

আলিেুি ইসিাি (লিটু) 

 

লিশ্ব জগবতর িাবে ো আবছ অলেন্দয সুন্দর, 

তার সি’ই সৃলষ্ট কবরবছে িহাে ঈশ্বর। 

ধ্রেীর িুবক এবক এবক করবিে অগলেত সৃলষ্ট, 

তাবদর প্রকউ লদিো স্রষ্টার লদবক িহাে দৃলষ্ট। 

ভািবিে এিার করি এিে সৃষ্ট একটি জালত, 

সকি লকছুর উবধ্বস রবি তার কাবজর গলত। 

িাটি হবত অিবশবষ গড়বিে এিলে এক প্রখিো, 

তার লভতর লদবিে জ্ঞাে িুলদ্ধর আবিাক েরো। 

সিার লশর হি েত তাহার পদ তবি, 

িহাখুলশ হবিে লতলে িােিজালতর পবর। 

ভািবিে এই সৃলষ্ট থাকবি িহাসুবখ 

প্রকাে কাবি প্রকাে িবত রাখবিো কাওবক দু বখ। 

েুবগ েুবগ িােুষ েখে োয় প্রে ভূবি তাবর 



ধ্বংবসর লিলভষীকা লিরাজ কবর ধ্রেীর পবর। 

তখলে আবসে অিতার তাুঁরই আবদশ িবয়, 

িােি িােলির কিযাবে িুলির পাগড়ী পবর। 

এবক এবক এবিে কৃষ্ণ, িুশা, ঈশা, িুহাম্মদ হেরত, 

িতস িাবে এবিে েবি িাহা’উল্লাহ্ লেলে ঈশ্ববরর রহিত। 

লিশ্ব শালন্ত, িােিজালতর একতা, জয় গাে তুবি 

জয় জয় িাহা’র জয় প্রলাগাে কলর, তাইবতা সিাই লিবি। 

 

 

ভয় 

সলঞ্জতা (িেীষা) 

 

হোৎ েলদ হালরবয় োই 

িুেবি িাহা’ই িােী 

প্রতািার িৃহৎ িুবকর িাবে 

লছিাি কতখালে। 

 

হোৎ েলদ হালরবয় োই 

িুেবি প্রসলদে িুেবি, 

একেুখালে সংখযার িাবেই 

কতিার প্রে খুুঁজবি। 

 

হোৎ েলদ হালরবয় োই 



অবেক প্রিাবকর ভীবড়, 

খুুঁবজ লেবত ভুি কবরাো 

িাহা’ই প্রাথসোর সুবর। 

 

হোৎ েলদ হালরবয় োই 

িুেবি পরিাসী, 

সুন্দরতিা িাহা’ই প্রতািা 

কত ভািিাসী। 

 

হোৎ েলদ হালরবয় োই 

সিুজ ঘাবসর িাবে, 

লশলশর আিায় খুুঁজবি প্রসথা 

উষার আবিার সাবথ। 

 

সলতয েলদ হালরবয় োই 

িাুঁেবিা লেবয় কাবক, 

তাইবতা এত সহয কলর 

িাহা’উল্লাহ্র ধ্িসোবক। 

 

হালরবয় প্রেবত োইো আলি 

থাকবিা সদা সুবখ, 

িাহা’র প্রপ্রবির আবিাক প্রজ্ববি 

হাসবিা সকি দু বঃবঃখ। 



 

লকছু কথা 

িাধ্ে কালন্ত (স্বপে) 

 

লকছু কথা িলি আলি 

শুে িাহা’র জেগে, 

িাহা’ই ধ্বিসর িূিেীলত সিূহ 

িে লদবয় কলরও শ্রিে। 

 

আল্লাহ্, ঈশ্বর, গড, ভগিাে 

একই সো লেলে, 

প্রে োবিবত ডাকবিা তাুঁবক 

সাড়া লদবিে লতলে। 

 

সিস ধ্বিসর লশো একই 

প্রভবি প্রদখ তুলি, 

ভাষাগত প্রবভদ প্রসো 

জালে তুলি আলি। 

 

লহংসা, লেন্দা, লিিাদ, লিবচ্ছদ 

োলহ রাবখা িবে, 

িাহা’উল্লাহ্র প্রলত লিশ্বাস প্ররবখ 

শুরু কলর কুসংষ্কার িজস বে। 



 

প্রপ্রিপূেস িে লেবয় 

সািবের লদবক েলি, 

ঈশ্বরবক জাোর জেয 

সতয কথা িলি। 

 

পরলেন্দা প্রছবড় লদবয় 

লেবজর প্রদাষ খুুঁলজ, 

িাদ লদবয় রাজেীলত 

ঐশী প্রপ্রবি িলজ। 

 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে 

আর কবরাো প্রদরী, 

িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রি প্রপবত সিাই 

‘আল্লাহু আিহা’ িলি। 

 

 

 

আিরা িাহা’ই লশশু 

প্রসালেয়া আিার লদলপ 

 

আজ খুলশর েি প্রেবিবছ 

িাহা’ই িালগোয় 



আয়বর প্রতারা প্রক প্রক 

প্রহথায় আসলি েবি আয়। 

আবিা লদবত পৃলথিীবত 

আিরা িাহা’ই লশশু 

িাহা’র আবিা ছলড়বয় প্রদি 

িােবিাো িাধ্া লকছু। 

পৃলথিীো হয় েলদ িাগাে 

আিরা হবিা ফুি 

জ্ঞাবের আবিায় ভরবিা প্রিারা 

সকি জালতর কুি। 

সতয েযাবয়র আবিা লদবয় 

জ্বািবিা ঘবর িালত 

িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রবির লশখায় 

িাড়বি জ্ঞাবের গলত। 

আিরা লশশু আিরা েুতে 

লিবভদ িুলে ো 

সঠিক পবথর লদশা লেবত 

প্রদলর কলর ো। 

সিুজ লশশুর সবতজ িে 

রাখবত েলদ োও 

িাহা’উল্লাহ্’র এই কােবে 

প্রবিশ কবর োও। 

পাহাড় প্রথবক েস ো ধ্ারা 



প্রেিে কবর িবহ 

এলগবয় োবিা সািবে সদা 

লিপদ-আপদ সবয়। 

পৃলথিীো িা আিার 

িনু্ধ সকি জালত 

সতয েযাবয়র িািা পবর 

লিিবি আিার জ্ঞালত। 

ইয়া িাহা’উল্লাহ্ 

সািশুে োহার সীতা 

 

ইয়া িাহা’উল্লাহ্! 

প্রতািাবক লেবয়ই আিার কলিতা 

আলি প্রতািাবক উপস্থাপে করবত োই- 

সি সুন্দবরর প্রলতভূ লহবসবিÑ 

লতবিাত্তিা কবর, 

প্রতািার িােীর িাবে পরাজয় প্রদখবত োই 

িযথসতার, গ্লালের আর আিার অপেবশর। 

 

ইয়া িাহা’উল্লাহ্! 

প্রতািাবক লেবয় আিার জল্পো-কল্পো 

প্রতািাবক প্রকে কবরই আিার প্রিুঁবে থাকা 

তুলি হরে কবরছ আিার অগলেত রাবতর ঘুি 

দিষলয়ক প্রিাবহ কবরছ লেলিসপ্ত, লেলিয়-লেস্পদ 



অবেক-অবেক েলত কবরছ তুলি 

তুলি কাে েুকরী পাখীর িত েুকবর প্রফবি লদবয়ছ 

আিার জীিবের লহংস্র প্রিাহ। 

লকছুই পালরো আলি প্রতািার আবদশ পািে করবত 

তিুও প্রতািাবক লেবয়ই িত্ত থালক। 

সাথসকতা িা িযথসতার িাপ কাঠিবত েয় 

পালখর গাবের িত আপে িবে প্রগবয় োই 

ইয়া িাহা’উল্লাহ্। 

 

 

 

শালন্ত লেবয় আসবিা িবি 

শ্রী রািেে রাবজায়ার 

 

শালন্ত লেবয় আসবিা িবি, আিরা েুি দি 

এক পৃলথিী গড়বিা িবি প্রোগাই িবের িি। 

ভাঙ্গবিা িবি প্রদবশর িডস ার, প্রশাে সবি িাহা’র অডস ার 

প্রদশ লিবদবশ ঘুরবিা িবি গড়বিা একটি লিশ্ব সরকার। 

িাংিা, ভারত, আবিলরকা আবরা োবিা েীে, 

িাহা’ই ধ্িস করবিা প্রোর করবিা প্রলতলদে। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে আিরাই সিাই, 

লিবভদ প্রছবড় িাসবিা ভাি দিত্রী শুধ্ু োই। 

রাজয প্রিারা োলহ োলহ োইবকা প্রকাে প্রিাভ, 



উপাসো করবিা প্রিারা োইবতা তাবত প্রোভ। 

িাদ-লিসম্বাদ লহংসা-প্রদ্বষ ভুবি সিাই এবসা 

এক লিশ্ব এক প্রদশ গড়বিা প্রিারা গড়বিা। 

েুদ্ধাে আবছ েত েযাংক িারুদ প্রিািা 

হবি োবকা েুদ্ধ এখে িাগবি োবকা প্রসো। 

হাজার প্রকাটি অথস লদবয় দতলর করা অে 

ধ্িংশ কবর লকেবিা এখে অন্ন আর িে। 

এ েুবগরই আবিা লেলে িাহা’উল্লাহ্ তার োি, 

তাুঁর প্রপ্রবি লিবভার হবয় জীিে কর দাে। 

সুবখর পৃলথিী গড়বত হবি োও প্রভদাবভদ ভূবি, 

ধ্রেীবক ভবর লদও োোে রকি ফুবি। 

 

 

 

 

আিার ধ্িস 

শলফকুর রহিাে (তুলহে) 

 

প্রহ আিার লপ্রয়, ধ্িস িাহা’ই, 

আলি শুধ্ু োই প্রগা, প্রতািার’ই সহায়, 

প্রতািার পরবশ হবয়লছ প্রে আলি ওবগা ধ্েয 

লেবজবক তাই ভালি আলি আজ সুখী ও অেেয। 

 



তুলি প্রে আিার, আিারই লপ্রয় 

লেরলদে তুলি হৃদবয় আিার থাকবি হবয় প্রশ্রয়। 

প্রতািায় লেবয় লত্রভূিবে প্রে প্রিুঁবে থাকবত োই 

িাহা’উল্লাহ্ তুলি লদবয়বছা েত লশো আিায়। 

 

প্রহ িােুষ তুলি, িৃথা কবরা গিস 

প্রভবি প্রদখ, িৃতুয দুয়াবর হবি প্রসবতা খিস। 

ধ্েী, গরীি, জাত, প্রিজাত লিবভদ আরবতা েয় 

লিবশ োবিা আজ িােিজালতর লিশ্ব একতায়। 

 

লদবয়বছা তুলি আজ, লিশ্ব শালন্তর আশ্বাস, 

ভুবি োবিাো কভু   রাখবিা প্রতািায় লিশ্বাস। 

িাহা’উল্লাহ্ তুলি সকবির িাবে প্রিুঁবে থাবকা লেরলদে 

আলি প্রেে প্রতািার িাবে হায় হবত পালর লিিীে। 

 

 

 

েি আত্মার প্রকাশ 

আব্দুি আওয়াি 

 

েি লদবের ডাক এবসবছ আয়বর সবি আয় 

প্রসই ডাবক লিশ্ব শালন্তর আবিা খুুঁবজ পাই। 

িাহা’উল্লাহ্র িাহা’ই ধ্িস প্রদখ প্রেবয় সিাই 



েিেুবগর েি কিস এখে সাধ্ে করা োই। 

থাকবি লপবছ ওুঁৎ প্রপবত লকছু শত্রু দি 

সািধ্াবে পা প্রফিবত হবি ওবদর এলড়বয় েি। 

শত্রুবক আজ লিত্র কবর হবিা ভাই ভাই, 

লহংসা, লিবভদ ভূবি লগবয় একতার গাে গাই। 

এক স্রষ্টার সৃলষ্ট ভুিে তুলি আলি লিবি, 

গড়বিা েতুে লিশ্ব আলজ িাহা’উল্লাহ্র দবি। 

 

 

 

এক িে এক প্রাে 

অজুস ে লিশ্বাস 

িাহা’ই ধ্িস িবত 

েবিা োই একসাবথ, 

প্রসাোর িরে িােী শুবে 

হও জ্ঞােী সিসজবে। 

িাহা’র আবিা ছলড়বয় পবড় 

এই ধ্রেীর ঘবর ঘবর, 

আিার িে উদার হবয় 

োয় কালিিা ধ্ুবয়। 

লিশাি ধ্রার িাবে প্রভূ 

আবছে জাগ্রত ো ভুবি কভু  , 

িে িলন্দবর রাখবিা তাবর 



হৃদয় িাবে স্মরে কবর। 

এবসা প্রিৌদ্ধ, িুসলিি, লিস্টাে 

লহনু্দ, তুলি হও আগুয়াে, 

সিাজ প্রিারা গড়বিা ভুবি 

সকি লহংসা-প্রদ্বষ পাুঁবয় দবি। 

প্রদীপ হাবত পূজার ফুবি 

কুসংষ্কার সি োবিা ভূবি, 

এক পৃলথিী প্রতািার’ই দাে 

এক িে আর এক প্রাে। 

 

আবিার ঠিকাো 

েূরুি ইসিাি 

দুপাবয় লশকি লেবয় 

লেভৃবত িন্দী লছিাি। 

দূর হবত, িহু দুবর 

জগবতর সঙ্গীবত 

লেবজবক (িুলকবয়) লেবয় 

শুধ্ু গাে প্রগবয়লছ 

িযথসতা িুলকবয়। 

িবের িাবে হোৎ কবর 

েতুে আশায় একাকী 

তরী লভড়ািাি। 

প্রসই অিৃত িােী প্রপবয় 



লের শালন্তর পতাকা তবি 

উদীপ্তিাে সূবেসর 

িালিিা প্রিবখ লেিাি। 

িাহা’উল্লাহ্র আবিায় 

েতুে ঠিকাো প্রপিাি। 

 

িুলির গাে 

িহলসে খাুঁে 

হৃদবয় প্রিাবদর শালন্তর িাতস া, আিরা িাহা’ই 

ঐকয ছাড়া প্রিাবদর প্রতিে লদিার লকছুই োই। 

আবছ প্রপ্রি-ভািিাসা, হৃদবয়র গভীবর িিতা 

লিলিবয় লদবয় োই শুধ্ ুিােিজালতর একতা। 

লিশ্ব িাবে েত দু খ-প্রিদো, লহংসাÑঘৃো 

লে বশষ হবয় োক তা এই কলর কািো। 

িােিজালতর লিিেস ইলতহাস িুবছ প্রফিবত োই। 

গড়বিা আিার েতুে পৃলথিী আিরা িাহা’ই। 

তরুিতা, িৃেরালজ প্রেিে সিুজ োদবর োবক 

প্রিাবদর হৃদয় শালন্তর পবথ প্রতিলে কবর ডাবক। 

পাহাবড়র ঐ েরো ধ্ারা প্রেিে কবর েবি 

ঐবকযর পবথ এলগবয় োবিা সকি িাধ্া দুপাুঁবয় দবি। 

পূেীিার ঐ োুঁবদর িবতা আিরা হাসবত োই, 

িৃলষ্ট ধ্ারার িবতা প্রিারা করুো েরাবত োই। 



 

রাবতর আকাবশ লিটিলিটি তারা প্রেিে কবর জ্ববি, 

শালন্তর কথা আিরা োবিা ওবর িােুষবক িবি। 

িুি আকাবশ ডাো প্রিবি পালখরা প্রেিে উবড় 

ধ্রেীর িুবক েিবিা প্রিারা প্রদবশর িডস ার প্রছবড়। 

সিুজ ঘাবসর িবতা প্রিারা জাগবিা সবতজ হবয় 

উিার িবতা ছুেবিা সুদূবর পবড় থাকবিাো ভবয়। 

শালন্তর লিশ্ব গড়বিা প্রিারা আগািী প্রজবন্মর তবর 

িুি লিশ্ব উপহার লদবিা শালন্ত থাকবি ভবর। 

আিরা িাহা’ই, োই প্রিাবদর প্রকাে ভয় আজ 

একই স্রষ্টা সহায় প্রিাবদর হবি সফি কাজ। 

লহনু্দ আিার িনু্ধ, িুসলিি আিার ভাই, 

প্রদশী-লিবদশী প্রিৌদ্ধ, ডিস্টাে আত্মীয় সিাই। 

সারা পৃলথিীবক করবিা প্রে প্রিারা জয় 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই। 

 

 

 

সুখ 

িবোরঞ্জে (িািু) 

সুখ সুখ কবর লক আর সুখবক পাওয়া োয় 

প্রখাুঁজ-খির ো কলর সুবখর ঠিকাোয়। 

সুখবক আর পাবিা প্রকাথায়, 



কলর েলদ েুদ্ধ িড়াই? 

তাহবি লক আসবি সুখ, 

প্রদখবিা লক সুবখর িুখ? 

সুবখর িুখ প্রদখবত হবি লেন্তা কবরা তাই। 

 

হায়বর পৃলথিীর িােুষ! 

আবজা প্রতািার হবিা ো হুুঁস। 

এতেুকু সুবখর িালগ কত আশা িুবক, 

তিু হয়ো সুখ, জীিে ভবর িরবছা ধ্ুবক ধ্ুবক 

ওরা শুধ্ ুিিবছ, ওবগা-প্রতািরা লক জাবোো, 

প্রকাথায় সুবখর ঐ ঠিকাো? 

িাহা’উল্লাহ্র কাবছ এবসা, লকছুই রবিো অজাো। 

 

েত অেযায় আর অতযাোর, 

হবি দূর সিাবজর সি লেষু্ঠর অলিোর। 

ো খুুঁবজ প্রকে তুলি করবছা ওবগা লেৎকার, 

প্রদখ এবসবছ ধ্রায়, েি েুবগর েি অিতার। 

এখাবে পাবি সুবখর ঠিকাো 

জীেস সিাজ ো লদবত পাবরো 

সুখ পাবি তুলি, েরবছ প্রদখ প্রহথায় শালন্তর েরো। 

 

প্রেবয় প্রদখ, ধ্ুসর আকাবশ 

িাহা’র সূেস উবেবছ প্রহবস। 



সিাই এবসা, হও আবিালকত ভ্রালন্তর পথ প্রছবড় 

িুলকবয় থাকা ভ্রান্ত কািো প্রফবি দাও প্রেবড়। 

ক্লান্ত পলথক কবর লেৎকার 

আিাবক িাুঁোও, রবিা োবকা আর 

প্রপবয় প্রগলছ আজ, শালন্তর ঠিকাো প্রতািার আিার। 

 

 

েিতরী 

আিদুি জলিি (লেপ)ু 

 

সওদাগবরর সওদা লেবয় 

ছুেবিা েিতরী, 

িাহা’উল্লাহ্র িহাে িােী 

লেবিা তাবত ভলর। 

লিোিূবিয প্রপৌুঁবছ প্রদবি 

ের-োরীর িাবে, 

পড়বি তারা গৃবহ িবস 

িধ্ুর সকাি সাুঁবে। 

এিলে কবরই জােবি সিাই 

িাহা’ই ইলতহাস, 

এই আশাবতই এই কলিতা 

এই আিার উচ্ছ্বাস। 

জীিে েুবদ্ধ েখে িােুষ 



হালরবয় প্রফবি আশা, 

িাহা’র প্রদীপ প্রজ্ববি তখে 

প্রকাশ কবর ভাষা। 

আয়বর িােুষ আয়বর প্রতারা 

েেু প্রিবি প্রদখ, 

েতুে লদবের প্রভার হবয়বছ 

উদাস হাওয়া োক। 

তুলি আলি লিবি এিার 

োবিা সুদূর প্রদবশ, 

একটি জালত গড়বিা প্রিারা 

সিাই লিবি লিবশ। 

 

 

 

 

 

 

েি সুবেসর িােী 

আলরফুর কািাি 

 

প্রে সতয সূেসয 

অেন্ত আকাবশ উবে 

পৃলথিী তাবকই োয়, 



প্রে সতয সূেসয 

তার লকরে লিিায় 

িােুষ তাবকই স্বাগত জাোয়। 

প্রে সতয সূেসয 

আুঁধ্ার দূর কবর 

জেতা তাবকই প্রতযাশা কবর, 

প্রে সতয সূেসয 

আবিা লেবয় আবস 

ধ্রেী তাবকই আুঁকবড় ধ্বর। 

প্রে আধ্যালত্মক সূেসয 

কুসংষ্কার লছন্ন কবর 

িােুষ তাবকই গ্রহে কবর। 

িাহা’উল্লাহ্ ঐশ্বলরক সুেসয 

এবেবছ লিশ্ব একতার িােী 

সিগ্র লিশ্ব স্বাগত জাোয় তাবক। 

 

 

 

সংকলিত কলিতার িই 

 

আবিগ ও উচ্ছ্বাবস 

িাহা’উল্লাহ্ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

সংকিবে ও সম্পাদোয় ঃ  জালিিুর রহিাে 

 

 

েড়হশড়ষর ড় কড়ের ধ্ৎ ইড়র 

(ইধ্েপ্স’ল্প েড়িসং) 

 

 

ঈড়সঢ়রষধ্ রড়হ ধ্হফ ঊফর রহি 

ইু 

ঔধ্সরষুঁৎ জধ্েসধ্হ 

 

 

 

 

 

গ্রন্থস্বত্ব ঃ  সংকিক 



প্রথি প্রকাশ ঃ  ২০১৭ লিস্টাব্দ 

 

প্রচ্ছদ ঃ  জালিিুর রহিাে 

 

প্রকাশক ঃ  প্রলত পািলিশাসস 

রাজশাহী। 

 

িুদ্রবে ঃ  লপ্রলটং প্রপ্রস লিলিবেড 

 

পৃষ্ঠবপাষকতায় ঃ  ড. জব্বার ঈবদিখােী 

 

 

 

িূিয ঃ  ৩০০.০০ (লতেশত) োকা 

 

স্বাবথসর িন্দী 

 

প্রেভাবি পৃলথিী সি লকছুবক িধ্যাকষসবের প্রকবে আকষসে কবর 

এিং প্রেবকাে িস্তুবক উপবরর লদবক ছুুঁড়বি তা েীবে প্রেবি আবস, 

প্রসই ভাবিই পালথসি কল্পো ও জাগলতক লেন্তা 

স্বাবথসর প্রকবে িােুষবক আকষসে কবর। 

রাগ, ভািাবিগ, অজ্ঞতা, কুসংষ্কার, প্রিাভ, 

ঈষসা, িািসা, লহংসা এিং সংশয় 

িােুষবক পলিত্রতার অলধ্রাবজয আবরাহে করবত িাধ্া প্রদয়, 



তাবক স্বাবথসর থািায় 

এিং অহংকাবরর খাুঁোয় িন্দী কবর। 

পালথসি িােুষ, 

দদলিক শলির সাহােয ছাড়া, 

েলদ এই সিস্ত অদৃশয শত্রুর কাছ প্রথবক িাুঁোর প্রেষ্টা কবর 

তাহবি অিবেতেভাবি প্রস অবেযর হাবত লগবয় পড়বি। 

েখেই প্রস উচ্চ িাবগস প্রেবত প্রেষ্টা করবি, 

স্বাবথসর ভািিাসায় গন্তবিয ো লগবয়, 

িাধ্যাকষসবের শলির িবতা 

তাবক পৃলথিীর প্রকবে প্রেবে োিাবি। 

একিাত্র শলি, ো িােুষবক এই িন্দীত্ব প্রথবক িুি করবত পাবর 

তাহবিা পলিত্র আত্মার লে শ্বাস িায়ুর শলি। 

 

-আব্দুি-িাহা, লসবিকশে অি িাহা’ই লিপোসস, পৃষ্ঠা-২৪১ 

 

এোই লিশ্বাস 

-ধ্িসিাহু আিাতুি-িাহা রুলহয়া খােি 

 

প্রেখাবে পথ োই হাুঁো 

প্রেখাবে িায়ু োই লে শ্বাস প্রেওয়া 

প্রেখাবে আবিা োই প্রদখা- 

এোই লিশ্বাস। 

 



েীরিতার িাবে কাুঁদা 

রালত্রর েীরিতায়, 

এিং প্রলতউত্তর প্রশাো ো প্রগবিও 

লিশ্বাস করা এিং িার িার লিশ্বাস করা- 

এোই লিশ্বাস। 

 

েুড়ী ধ্বর হীরক প্রদখা 

িাঠি উুঁলেবয় অরেয প্রদখা 

অশ্রু লসি েয়বে হাসা- 

এোই লিশ্বাস। 

 

েখে অবেযরা অস্বীকার কবর 

‘প্রভু, আলি লিশ্বাস কলর’ িিা 

‘আলি শুলে’ েখে প্রকাে উত্তর োই, 

‘আলি প্রদলখ’ েলদও প্রদখার লকছুই োই- 

এোই লিশ্বাস। 

 

এিং হৃদবয় প্রেন্ড ভািিাসা, 

আলদি ভািিাসা ো কাুঁবদ 

লেলহত েলদও প্রসখাবে প্রতািার কীলতস  কিা আবছ! 

প্রতািার িুখি-ি পদস ািৃত্ত এিং প্রতািার লজহ্বা প্রিািা 

তিুও আলি প্রদলখ এিং শুলে প্রতািাবক, ভািিাসা, 

উিঙ্গ ধ্রার লেবে আিাবক লেবেপ কর, 



তিুও আলি উঠি এিং প্রতািাবক ভািিালস, ভািিালস! 

এোই লিশ্বাস। 

 

“আিাতুি-িাহা রুলহয়া খােবির প্রলত শ্রদ্ধাঞ্জলি” 

প্রথবক সংগৃলহত 

 

 

গাে 

এস. এি. ইিাে উদ্দীে 

 

 

 

প্রপ্রবির আগুে জ্বাবিা, 

আগুে জ্বাবিা প্রাবে প্রাবে, 

প্রে আগুে জীিে দাবে, িরে হাবে, 

প্রস আগুে জ্বাবিাবর সিখাবে। 

উত্তবর িাবয়, দখবে হাওয়ায়, 

েড়-তুফাবে, িাদি ধ্ারায়, 

উলড়বয় দাও প্রপ্রবির ডাোয় 

সূদুর আকাশ-পাবে। 

 

জ্বাবিা আগুে িে িাদাবড়, 

িাবে িাবে, হাবে-িাবে 



প্রেথা, লকষাে-িজরু, িাঙ্গি, শািি, 

প্রকাদাি হাবত খাবে। 

েদ-েদী আর লিবি-খাবি, 

জ্বািাও আগুে প্রেউবয়র তাবি, 

‘ইয়া িাহা’উল্লাহ্!’ িবি 

োকো প্রভবস ভাটির োবে োবে। 

 

 

আহ্বাে 

প্রভাত েে িসিে 

 

িােিবর তবর এবিা এক িােী 

েবে সুধ্া িাখা, 

স্বসে হবিা সবি 

পরবশ আব্দুি-িাহা। 

সসি ধ্সি হবি এক 

আহা  লক উল্লাস, 

জাত,লঃ িসে ভবদাভবদ 

রইিবো একরাশ। 

অধ্লকার প্রিাদবর রয়বছবঃ সিার 

সসািজেীেভাি,প্রঃ 

এবসা এই পবথ এক হই প্রিারা 

হংলঃসা দ্ববষ ছবড়।প্রঃ 



প্রভু প্রিার িাহা’উল্লাহ্ 

আেিবে েুগবর িসাতা, 

িেবর কািলিা িুবছ দাও তুলি 

িবেবঃ েবি তাুঁর সকি আজ্ঞা। 

শলোর আবিা জ্বািবিা প্রিারা 

িােবিা োবকা িাধ্া, 

অজ্ঞতাবক দূবর েবিবঃ 

সভযতাবক এগলয়বঃ েলবিা সদা। 

গড়বিা আিার ধ্রেীবত 

শান্তলর েলকবতে, 

িাহা’উল্লাহ্র কাবছ সদা 

কলর এই েলিবদে। 

আিলও িােুষ তুিলও িােুষ 

েই কবউ অপর, 

িলিবিলশবঃ রবিা হবথা 

হবয় োবিা অির। 

 

 

গাে 

আশরাফুি লিশ্বাস োো 

 

লহনু্দ আিার িনু্ধ, িুসলিি আিার ভাই 

লখস্টাে আিার জ্ঞালত, আত্মীয় সিাই। আত্মীয় সিাই। 



আলি প্রে িাহা’ই, আলি প্রে িাহা’ই। 

 

সাদা-কাবিা, িম্বা-প্রিুঁবে, প্রে োই প্রহাক ো ভাই 

জালত-ধ্িস, িেস-প্রগাত্র, প্রভদাবভদ আিার োই, 

প্রভদাবভদ আিার োই। 

আলি প্রে িাহা’ই, আলি প্রে িাহা’ই। 

 

ইরাে-তুরাে, িাংিা-ভারত, সিখাবে প্রিার োুঁই 

প্রদশী-লিবদশী, আপে-পর, আিার কাবছ োই, 

আিার কাবছ োই। 

আলি প্রে িাহা’ই, আলি প্রে িাহা’ই। 

 

 

আহ্বাে 

জাহাঙ্গীর শহীদ 

 

জাবগা, 

প্রহ ঘুিন্ত পৃলথিীর িােুবষরা 

লেদ্রাচ্ছন্ন তযাগ কর, হবয়বছ প্রভার 

িাহা’উল্লাহ্র ডাক এবসবছÑ 

প্রখাি সিাই প্রদার। 

প্রদখ, 

সবতযর রলি উবেবছ জ্বলিয়া 



পুুঁলতগন্ধিয় আুঁধ্ার প্রভলদয়া 

হালসবছ আকাশ ভলরবছ িাগাে 

প্রদাবয়ি পালপয়া গাইবছ িধ্ুর গাে। 

প্রশাে, 

পূেয ভূলিবত েলকি হাুঁলকয়া কয় 

শালন্তর িােী এবসবছ ওবর োই প্রকাে ভয়, 

প্রিাভ লহংসা পাপাোর ছালড় 

সবতযর পবথ দাও তরী পালড় 

পাি তুবি দাও, দিোয় িার োে 

িাহা’উল্লাহ্র োি িও জড়ুাবি পরাে। 

 

একতার দূত 

প্রসাহরাি প্রহাবসে 

 

 

শালন্তর িােী িহে কবর ধ্রায় এবিে লেলে, 

প্রসইবতা প্রিাবদর িাহা’উল্লাহ্ িাতস ািাহক লতলে। 

সকি জালত-ধ্িস িবস লছি েুগ েুগ ধ্বর, 

প্রসই প্রলতশ্রুত িহািােি এবিে প্রিাবদর তবর। 

লহনু্দরা িবি লিষ্্ণঊুষা, িুসিিােরা ঈশা, 

িােি ঐবকযর জেয তাুঁর পৃলথিীবত আসা। 

লিস্টােবদর প্রখাদার প্রজযালত িাইবিি-এ িবি, 

প্রসইবতা প্রিাবদর িাহা’উল্লাহ্ প্রদখবর েেু খুবি। 



প্রিৌদ্ধবদর অলিতা-িাহা আবছ প্রিাে োর, 

িাহা’উল্লাহ্ হবিে লতলে প্রিাবদর কেসধ্ার। 

হায়বর অবিাধ্ িােিজালত অন্তর েেু প্রখাি, 

লহংসা, ঘৃো, জালত প্রভদাবভদ, কুসংষ্কার প্রভাি। 

পূিস পলিি, উত্তর দলেে প্রে লদবকবত োই, 

িাহা’উল্লাহ্র একতার িােী শুেবত প্রিারা পাই। 

িাহা’উল্লাহ্ ডাকবছে প্রিাবদর আয়বর প্রতারা আয়, 

লিশ্ব শালন্ত একতারই সিয় িবয় েবি োয়। 

উুঁেু-লেেু প্রভদাবভদ িাহা’ই ধ্বিস োই, 

গিস কবর িি সবি আিরা সিাই ভাই-ভাই, 

আিরা সিাই িাহা’ই। 

 

িনু্ধ োই 

এস. প্রক. সুজে কুিার 

 

আলি একজে িনু্ধ োই 

প্রে প্রশাোবি প্রিাবর িজার িজার গল্প, 

হউক প্রস িড় লকংিা অলত প্রছাে। 

আলি একজে িনু্ধ োই 

প্রে িাজাবত পাবর রাখাবির িাুঁলশ 

দু খ কভু   লদবিো প্রস 

রাখবি সদা হালস-খুলশ। 

রাত প্রজবগ লিখবি কলিতা 



লহংসা রাগ থাকবিো প্রসথায় 

থাকবি শুধ্ু িােিতার একতা। 

আলি একজে িনু্ধ োই 

প্রে প্রশাোবি প্রিাবর িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রবির কথা 

আর িাহা’ই গাে, 

প্রবয়াজে হবি লদবত পাবর প্রস 

িাহা’উল্লাহ্র জেয প্রাে। 

এিে প্রকউ লক আছ ভাই? 

লেঠি লদও তবি আিায়, 

েি লদিবসর ঠিকাোয়। 

 

লিশ্ব শালন্তর প্রলতশ্রুলত 

প্রিা  লিজােুর রহিাে (িাি)ু 

 

আিার ভািিাসা-স্বপ্ন-আিার িাসোর প্রদীপ 

িােি হৃদবয়র শালন্ত-স্ববপ্নর প্রফায়ারা 

সিলকছুই ধ্বংস হবত েবিবছ আজ, 

লহংসা-প্রদ্বষ, লিবভদ, িারোবের িরে প্রখিায় 

অশালন্তর লিষিাবের লিষলিয়ায় 

দপশালেকতার লহংস্র কাবিা থািায়। 

 

প্রকাথায় োি আলি? প্রকাথায় রাখি পাুঁ? 

লফলিলস্তে-আফগালেস্তাে, ইরাে, ইরাক? 



রবির িেযায় প্রভবস োবচ্ছ পৃলথিী 

সিসত্র শিগবন্ধ লশয়াি-শকুবের উৎসি 

জিাে রবি িালছর গুঞ্জে, িারুবদর গন্ধ, হাবড়র ছড়াছলড় 

প্রকাথায় োি আলি? প্রকাথায় রাখি পাুঁ? 

 

োরী লেেসাতে, প্রশাষে, িযলভোর, ধ্ষসবের কািবস্রাবত 

পৃলথিীর সভযতাবক লেলিহ্ন করবত 

পৃলথিীর কবপাবি আগুে প্রজ্ববিবছ 

এ আগুে লিপ্লবির েয়, ধ্বংবসর। 

অশালন্তর কািবিবঘ শালন্তর সূেস 

িােি আকাবশ আজ ডুিন্ত প্রায়। 

 

পৃলথিীর িােুষ আজ শালন্ত োয়। 

তাই শালন্তর দূত িাহা’উল্লাহ্র অির িােী 

‘লিবভদ েয় একতা’ প্রলাগাবে িুখলরত কবর 

পৃলথিীর িােুবষর একতা এবে 

শুধ্ু আিাবক েয় প্রতািাবকও েয় 

সিাইবক লদবত হবি ‘লিশ্ব শালন্তর প্রলতশ্রুলত’। 

 

 

 

 

কুৎসা 



ডা  েূর উদ্দীে (লি. সযাবডা) 

 

 

একশ’ প্রথবক পাুঁে কি, 

িয়স আিার একদিÑ 

খাুঁটি সতয কথা। 

ক’লদেই িা িাুঁেবিা-োেবিা 

িৃদ্ধ িবিে ‘একেু িসবিা’? 

ধ্বর প্রেয়াবরর িাথা। 

েুি সাদা, সাদা দাড়ী, 

কাশবছেÑলকন্তু িুবখ লিলড়; 

লিয়া প্রিম্ববরর লপতা। 

লকছু কথা িবি-েবি 

কাশবত কাশবত প্রগবিে েবি। 

এলর িবধ্য এবিে এক জব্বর িুলি িযাো। 

িবসই িবিে ঐ প্রিাকোÑ 

শুধ্ুই শুধ্ ুকথার ঘো, 

োিাজ-োিাজ প্রিাবেই ো, এিেলক প্ররাজাো। 

িাস্তলিকী লতে সলতয, 

লকবয় হবি এবদর গলত, 

‘িািুদ’ ছাড়া জাবেেইিা প্রকো। 

এিে সিয় এক েুিক এবস, 

িসবত িসবত িিবিা প্রহবস 



এিার লকন্তু প্রিাবেই ছাড়লছো, 

সািবেই লপকলেবকর লদে, 

োেবত হবি তা লধ্ে লধ্ে। 

কাে খুবি শুবেে ডািার োো। 

ইশারায় প্রোখ টিবপ 

লজভ প্রকবে, প্রোুঁে লেবপ 

িলি ওবহ রবিে ওবহ আিার োতী 

প্রসিক আলি প্ররাগীর জলেয 

ডািার খাোয় তাইবতা ধ্লেয 

প্রকিে কবর হি প্রতািার সাথী? 

আচ্ছা প্রস প্রদখা োবি 

সিয় েখে আসবি তবি, 

উেবত উেবত িবি ো-ো-ো। 

িুলি িযাো িবিে, ‘তওিা, তওিা’, 

িেবভাজে প্রসত শয়তাবেরই প্রসিা 

েজলদক হবি হালিয়া প্রদাজখো। 

প্রষাি’শ প্রগালপেী লেবয় 

রাধ্া-কৃষ্ণ িবে লগবয়, 

কবরলছি ঐ পািসেো। 

িুরুব্বীবক থালিবয় লদবয় 

িলি প্রজাবর শ্বাসটি লেবয়, 

আল্লাহ্ এক, সিই প্রতা তার সৃলষ্ট, 

তবি ধ্বিস প্রকে লহংসা রবি? 



জালতবত, ভাষায় লিবভদ হবি, 

লিবভদ প্রকে রবি প্রিাবদর কৃলষ্ট? 

লেবজর প্রদাষ প্ররবখ প্রেবক 

পবরর সািুে প্রদলখ প্রেুঁ বখ, 

লেবজর দলহ লেবজই িলি লিলষ্ট। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার রসুি 

আলি িাহা’ই প্রেই প্রকাে ভুি। 

লেলহত িাকয, প্রশাে প্রহ িােি সন্তাে! 

লেবজ কলর পাপ িন্থে 

কলরওো পবরর প্রদাষ কীত্তে। 

েলদ কর, আলিই কলরি তার সােয দাে, 

অলভশপ্ত, তুলি েহ প্রিার 

েতলদে ো ঘুলেবি ঈষসা প্রতার, 

সুষিা’র প্রসৌরবভর ো পাইলি ঘ্রাে। 

ঈশ্ববরর িােী েবহ কভু লিবছ। 

সিস িহািােবির িুবখ ওকথা আবছ 

প্রে কথা প্রকহ ভুি কর ো। 

সিস কলেষ্টা ধ্িস িাহা’ই, 

লিিে িবে দীলেত তাই; 

লহংসা, লিবভদ প্রিারা িালে ো। 

লকইিা প্রদি েতুে লফলরলস্ত 

জালে এক ব্রহ্মা, লদ্বতীয় োলস্ত, 



তাই প্রদিাক থাকা েয় সিীলেে। 

োো রূবপ প্রকালশয়া 

েিবিা োোে রাস্তা লদয়া 

আব্হা রাবজয হি প্রিারা িীে। 

 

 

 

শালন্তর িশাি 

রুহুি আিি 

 

ধ্িস লেবয় আর অধ্িস েয় 

েলদ প্রস ধ্িস িােুবষর হয়। 

প্রবয়াজে আবছ লক তবি, প্রকাে জালত, 

প্রকাে প্রগাত্র, প্রকাে জ্ঞালত? 

িােুষ লক সিবেবয় িড় েয়, 

িােুবষবর ঘৃো কবর লক িড় হওয়া োয়? 

সাদা প্রেই, কাবিা প্রেই, আবছ কী? 

আবছ লিশ্ব জবুড় এক িােিজালত। 

আলি িুসলিি, তুলি প্রিৌদ্ধ, 

রি িেযা িইবয় প্রদবি কবর েুদ্ধ? 

ধ্িস েলদ িােবির তবর হয় 

তবি িােুবষর প্রলত লহংসা প্রকে রয়? 

েতলদে আবছ লহংসা, আবছ লিবদ্বষ, 



প্রকাে কাজ প্রদবিো প্রতািার ভ- ধ্বিসর প্রিশ। 

প্রতািার আত্মার জটিি প্ররাগ ‘ঘৃো’, 

প্রকে তবি িে প্রথবক প্রসটি দূর হয়ো? 

প্রকে কর লহংসা অবেযর প্রলত 

িােবির তবর তি ধ্িস হয় েলদ? 

এ লিশ্ব একটি প্রদশ, 

প্রেইবকা আর প্রকাে উপবদশ, 

আিরা িােুষ সিাই রি 

লিশ্ব শালন্তবক লফলরবয় প্রদি। 

সৃলষ্টকতস া েলদ এক হয় 

সৃলষ্টবত প্রকে প্রশ্রেীবভদ রয়? 

প্রেই প্রকাে প্রশ্রেীবভদ 

ভুবি লগবয় সকি প্রবভদ, 

েি আিরা এলগবয় োই 

লিশ্ব শালন্তর পবথ হই ‘িাহা’ই’। 

আিরা এখে এো োই 

িােুষ প্রিারা ভাই ভাই। 

সকবি আিরা গড়বিা প্রিশ 

ফুবির িাগাবের িত একটি প্রদশ। 

িাি ফুি, কাি ফুি 

এ লেবয় েয় লছুঁড়ালছলড় আর ভুি। 

োোে রবের ফুবি ভরা 



লিশ্ব সংসার গড়বিা প্রিারা। 

হবিা প্রিারা সিাই িাহা’ই, 

শালন্তর পবথ েবিা এলগবয় োই। 

 

আল্লাহ্ গড ভগিাে 

এিরাে আিী 

 

আল্লাহ্ গড ভগিাে 

সিাই লক এক সিাে? 

অসম্ভি, িুসলিি িবি প্রেবপ 

গড, ভগিাে েয় কখেও 

তুিেীয় আল্লাহ্র সবে। 

গড প্রসবতা লিস্টাবে িবি 

তারাবতা কাবফর 

একথা সকবিই জাবে। 

ভগিাে প্রসবতা োলস্তবক িবি 

ভগিাবের ভগিলত হয় 

এো িােুষ লক কবর কয়? 

অবেক শান্তভাবি প্রহবস 

এক লিস্টাে ফাদার িবি প্রডবক, 

পৃলথিী সৃলষ্ট কবরবছে আিাবদর গড-এ। 

গড ছাড়া প্রেই ত্রাে দাতা, 

লতলেই প্রিাবদর পরি লপতা 



স্মরবে প্ররখ, লেরলদে প্রসকথা। 

ব্রাহ্মে একথা শুবে 

সিাইবক িবি িুলেবয়, 

ধ্িস প্রিাবদর একোই পুরাতে 

োিটি তার হবিা সোতে। 

তার স্রষ্টা হবিে ভগিাে 

আিরা তাই তাুঁর কলর স্তিগাে, 

তাুঁর োবির গুবে প্রিারা পাবিা পলরত্রাে। 

শালন্তর পরশ িুলিবয় 

এিে সিয় িাহা’উল্লাহ্র একজে অেুসারী 

এবিে এলগবয়Ñ 

কলহবিে আর েয় দ্বন্দ্ব 

প্রকউ আল্লাহ্, প্রকউ গড, প্রকউিা িবি ভগিাে 

তার িাবে লতলে েে আিাদা অলস্তত্বিাে। 

পালেবক েলদ জি িলি লকইিা েলত তাবত, 

আল্লাহ্, গড, ভগিাে োই িলিো প্রকে 

োইবকা েলত সৃলষ্টকতস ার লভন্ন োি ডাবক। 

েুধ্া, আলি ও ঈশ্বর 

প্রিাস্তাক আহবিদ হায়দার 

 

আলি পৃলথিীর উত্তর প্রিরু হবত দলেে প্রিরু পেসন্ত 

কখবো গাঢ় অন্ধকাবর, কখবোিা উজ্জ্বি আবিায় 

প্রহুঁবে প্রহুঁবে লিেরে কবরলছ সারা পৃলথিী। 



ক্লান্ত হবয়লছ েখে, আিার েুধ্াগুবিা প্রস সিয় 

প্রেুঁ লেবয় লেৎকার কবর িবিলছি আহাবরর প্রবয়াজে। 

আলিও পৃলথিী কাুঁলপবয় িবিলছিাি 

আিার এখে লকছু খািাবরর প্রবয়াজে। 

অথে প্রতািাবদর এই হৃদয়হীে পৃলথিী 

লছি সমূ্পেস লেলিসকার। 

আিার লেৎকার েখে উত্তপ্ত পলরবিবশ 

প্রলতধ্বলে হবত হবত এক সিয় িাতাবস লিলিবয় লগবয়লছি, 

তখে এই আলিই প্রগািাবপর আড়াবি িুলকবয় থাকা 

সুন্দবরর প্রসাধ্বে প্রখিা করা 

প্রেে তীব্র তীেè কাুঁো। 

অোয়াবস ধ্ুবয় প্রফলি িােুবষর েকেবক খুে। 

তখবো আলি এই প্রপ্রিহীে পৃলথিী প্রপলরবয় 

প্রপৌুঁবছ প্রগলছ িৃতুযর দুয়াবর। 

তখে প্রহ আিার ঈশ্বর প্রতািাবক লকছুবতই ভািবত পালরো, 

প্রকেো, আিার িলস্তবষ্কর ¯œঃায়ুগুবিা 

েুধ্ার উত্তপ্ত দহবে অবকবজা হবয়লছি। 

তখে প্রতািারাই আিাবক িবিলছবি আলি োলক োলস্তক, 

প্রকেো, জালত-ধ্িস লেলিসবশবষ 

আলি একজে সমূ্পেস লভন্নতর িােুষ। 

লহনু্দ, লিস্টাে, প্রিৌদ্ধ, উপজালতর দুয়াবর 

আিার লেলিসোবর লিেরে। 



প্রকেো, তখে আিার আহাবরর প্রবয়াজে। 

আিার প্রখর দৃলষ্টশলি তখে প্রপাষবকর 

িুকালয়ত খাবদযর পাহাবড়, 

অথিা প্রসই প্রে লভখারী 

োর পা লদবয় গলড়বয় পড়ত পুুঁজ, 

প্রেে পাথবরর স্তুপ প্রথবক জি, 

তার লভবের প্রকৌোয় আহাবরর প্রখাুঁবজ অতযন্ত িযস্ত লছি। 

লেিেে 

লশহািুর রহিাে 

 

 

 

 

শুবেছ লক ভাই, শুবেছ লক কভু, 

িাহা’ই ধ্বিসর োি? 

১৮৪৪ এর ২৩ প্রি জন্ম োর হবয়লছি 

প্রখযাত প্রসই প্রদশ ইরাে। 

লিশ্বাসীরা প্রসথা লদবয়লছি শুলে 

িাইশ হাজার প্রাে। 

জবন্ম প্রসথা পূেয িাবভ, 

হবয়লছি ওরা িহীয়াে। 

 

শুবেলছ শুধ্ ুপ্রদলখলে কভু 



পবড়লছ দুবোখ ভবর 

সারাটি জীিে কাোবিে তারা 

প্রজবির অন্ধকার ঘবর। 

লেবজবক প্রে কবরবছ ধ্েয 

িা’ি এর সংবগ িবর, 

তাুঁর প্রগৌরি গাুঁথা ফুরাবি ো কভু 

শুধ্ু কলিতার িাইে ভবর। 

সতয প্রপ্রলিক তারা, ওবদর জােবত হবি 

এবসা আিাবদর ঘবর 

অবেক কথা রবয়বছ জিা 

আিাবদর হৃদয় জবুড়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ধ্িস 

হালিিুর রহিাে হালিি 

 

 

এিে একটি ধ্িস প্রপিাি 

িহাে স্রষ্টার সৃষ্ট, 

ধ্িসটিবর িােবি সিাই 

েিবি সিাজ সুষ্ঠ। 

এই লেয়বি েিবিা সিাই 

থাকবি সিার দৃলষ্ট, 

এই দুলেয়া প্রদখবি এিার 

েরবি সুবখর িৃলষ্ট। 

লহনু্দ িুসলিি প্রিৌদ্ধ লিস্টাে 

সিাই প্রিারা ইলষ্ট, 

িােিজালত একটি জালত 

একই প্রখাদার সৃলষ্ট। 

ধ্িস লেবয় আর প্রকােলদে 

করবিা োবকা েুদ্ধ, 

সিাই লিবি সিাজোবক 

করবিা এিার শুদ্ধ। 

 

আবিা 

জলে িারিা 



 

েতুে েুবগ েতুে আবিা, 

প্রভাবরর আবিাবক প্রোি কর। 

িবহষ কবহে প্রসথা 

প্রকে েগড়া কর িৃথা। 

আলিভস াি হবয়বছ এ েুবগ 

িাহা’উল্লাহ্র োি োলরলদবক। 

সাহস কর প্রতািার প্রাবে, 

প্রসিা কর িাহা’র পবথ। 

আলি িলি আর কবরাো প্রদরী, 

সিয় েবি োয় প্রে তাড়াতালড়। 

লিলিবয় লদবত একতা আর ভািিাসা, 

এোই হবি প্রতািার আিার সকি আশা। 

িুলির লিলছবি 

আব্দুি িলজদ 

 

লেবজবক িড় িবি করবত গিসবিাধ্ 

প্রে কবরো এতেুকু িজ্জাবিাধ্, 

িােুষ হবয় িােুষবক ঘৃো করবত, 

প্রে কবরো এতেুকু দু খবিাধ্, 

দলরদ্র আর অসহায়বক েেো লদবত 

প্রে কবরো এতেুকু কষ্টবিাধ্, 

িােুবষর হাবত লেবজর পাুঁবয়র জতুা 



খুবি লেবত প্রে কবরো সংবকােবিাধ্, 

িােুবষর অলধ্কার আর স্বাধ্ীেতা 

হরে করবত প্রে থাবক সদা িযস্ত, 

প্রহ িােুষ প্রতািরা তাবদর 

কখবো কবরাো সািাি। 

 

প্রস করুকো সিসদা প্রভুর োি কীতস ে, 

িােুষ তাবক করুকো অবেক ভয়, 

প্রস হউক িড় অলফসার, 

দািী গাড়ীবত েড়–ক সারালদে, 

রাজদরিাবরর সদসয হউক প্রস, 

প্রতািরা তাবক ভলি কবরাো 

লদওো তাবক কখবো প্রোি। 

 

প্রে দূিৃসবত্তর দি সতযবক েুেস কবর 

আল্লাহ্র িােীবক অস্বীকার কবর 

লেবজর প্রপশাবক প্ররবখবছ েিিাে, 

প্রতািরা তাবদর আেে প্রদবখ 

লদওো কভু শ্রদ্ধার আসে। 

 

প্রতািরা লক জাবো, এেুবগ প্রশ্রষ্ঠ কারা? 

েিেুবগর দসলেক হবয় এবসবছ োরা। 

িে প্রকাটি ের-োরীর ক্লান্ত লিলছি 



করুে প্রেবত্র প্রেবয় আবছ তাবদরই পাবে। 

প্রগৌরি তাবদর, ধ্েয তারা, 

িাহা’উল্লাহ্র িবে িুলি লদবত 

এলগবয় এবসবছ োরা। 

 

প্রহ েিীে 

জাহাবে আফবরাজ 

 

প্রহ েিীে 

লদবক লদবক জ্বািাও আবিার প্রভা 

গাও েতুবের গাে, 

প্রতািার গাবে জালগবি শতজে 

জালগবি হাজার লেবস্তজ প্রাে। 

 

প্রহ েিীে, 

প্রতািার উপর অলপসত অবেক দালয়ত্বভার 

োর লিলেিবয় রবয়বছ শতগুে পুরষ্কার। 

প্রিাবদর ভরসা ইয়া শালহিুজ্জািাে। 

 

প্রহ েিীে, 

কুদু্দস, তালহরী, প্রিাল্লা প্রহাবসে 

কর প্রসই িহাে শহীদবদর স্মরে 

জাগবি িুবকর িি, গাইবত িাহা’উল্লাহ্র জয়গাে। 



 

প্রহ েিীে, 

িাহা’উল্লাহ্র  আবিার িশাি লেবয় 

প্রখাুঁজ কর প্রকাথায় প্রসই জে 

দৃঢ় প্রলতজ্ঞায় এলগবয় েি 

সফি করবত হাউবজর প্লাে। 

 

প্রহ েিীে, 

লদবক লদবক জ্বািাও আবিার প্রভা 

গাও েতুবের গাে, 

ছুবে েবিা সমু্মখপাবে 

আবিালকত কবর হৃদয় প্রাে। 

 

 

সািধ্াে সিুজ প্রসো 

আরবশদ আিী খাে 

 

ওবর িাহা’র েুিা সবি সািধ্াে সািধ্াে। 

সািবে প্রদখ কঠিে লিপদ 

জিলদ কবর অঙ্গীকাবরর হাি 

শি হাবত ধ্র। 

েড় তুফাবে প্রতারা শি কর িুক, 

িাহা’উল্লাহ্র অঙ্গীকার 



প্রতাবদর লফরাবি প্রে হুুঁস। 

প্রতাবদর হাবত হাি রবয়বছ 

ধ্বিসর িাহা’র 

সিসদা সজাগ থাক 

ওবর সিুজ, জয় হবি প্রতািার। 

 

 

একটি সিসযা 

সেলজত কুিার সরকার 

 

অসংখয সিসযার িাবে 

একটি সিসযা িারিার জাবগ, 

িােুবষ িােুবষ প্রকে এত দ্বন্দ্ব? 

প্রকে িােুষ শুধ্ু লেবজবক ভাবি। 

 

একই রিিেস শরীবর সিার 

প্রিালহত হয় তা লশরায় লশরায়, 

তবি প্রকে িুবেো িােুষ 

প্রকে লিিাবদ লিপ্ত হয় ধ্রায়? 

 

একই আশা একই প্রেতো 

থাকবি সিার িুবক, 

লিেবি লিিাদ ঘুেবি অপিাদ 



থাকবি সবি সুবখ দু বখ। 

 

 

 

 

 

তুিোলিলহে িুকুে 

প্রসলিো ইয়ালছে 

 

তুলিবতা রাজসুখ োওলে 

অথিা সািােযতি সুখ, 

সতয আর েযাবয়র দ- হাবত লেবয় 

লের শালন্তর দূত হবয় 

তুলি এবি এই ধ্রাতবি। 

প্রলত েুবগ িহালিিবের ধ্বেী, 

প্রতািার প্রসই িধ্ুিয় িােী, 

কিুলষত পৃলথিীর জঞ্জাি 

করবত দূর, 

অিবহলিত জ্বরাজীেস িােুষবক 

লদবয়বছ একবত্বর আলধ্পতয। 

 

লদবয়বছ একরাশ ভািিাসা 

লক িহাে 



প্রতািার এই সুিধু্র িােী। 

তুলি অির, তুলি পলরধ্াে কবরছ 

তুিোলিহীে িুকুে-আল্লাহ্র প্রজযালত। 

 

প্রসই তুলি 

শ্রী লিপ্লি 

 

তুলি প্রসই তুলি, 

োর আদবশসÑ 

িুগ্ধ হবয়লছ আলি। 

তুলি প্রসই তুলি 

আজন্ম খুুঁবজÑ 

আজ প্রপবয়লছ আলি। 

তুলি প্রসই তুলি 

আকাশ সি হৃদয়িালগÑ 

ছুবে এবসলছ আলি। 

তুলি প্রসই তুলি 

োর প্রপ্রবি লিিুগ্ধÑ 

জাগলরত হবি জন্মভূলি। 

তুলি প্রসই তুলি 

তুলিই প্রসই 

প্রভু িাহা’উল্লাহ্ তুলি। 

িাহা’ই িাবে 



োলসিা খাতুে িলি 

 

িাহা’ই িাবে, 

প্রভাবরর আকাবশ উলদত েতুে সূেস 

¯লঃœগ্ধ আবিাকদীপ্ত পৃলথিী। 

িাহা’ই িাবে, 

ইরাবের িাটিবত িাবখা শহীবদর রবি 

রলঞ্জত হবয় প্রসু্ফটিত প্রলতটি প্রগািাপ। 

িাহা’ই িাবে, 

িাহা’উল্লাহ্র প্রতবজাদীপ্ত লেভীক দসলেক 

েতুে লিশ্ব সৃলষ্টর রহসয। 

িাহা’ই িাবে, 

এক লিশ্ব, এক স্রষ্টা, এক ধ্বিসর সিন্ববয় 

একটি িােিজালত। 

িাহা’ই িাবে, 

িাবয়র প্রকাবি সদযজাত লশশুর ¯লঃœগ্ধ হালস 

লেলিত ভলিষযত। 

িাহা’ই িাবে, 

লেেসালতত রিেীর আশা ভরসার স্থি 

সিাোলধ্কাবরর প্রলতশ্রুলত। 

িাহা’ই িাবে, 

প্রভদাবভদ িুি একটি িােিসিাজ 



সম্প্রীলতর লিিে তীথস। 

িাহা’ই িাবে, 

লিজ্ঞাে আর ধ্বিসর সিন্বয় 

লের-অগ্রসরিােতার প্রতীক। 

িাহা’ই িাবে, 

দুেীলত দু শাসে িুি সিাজ 

অোলিি শালন্তর প্রফায়ারা। 

িাহা’ই িাবে, 

েীি আকাবশ উড্ডয়েিাে পায়রা 

লিশ্ব শালন্তর প্রলতশ্রুলত। 

 

আলি িাহা’উল্লাহ্র অেুসারী 

Ñশাহ্ কািাি সিুজ 

 

িনু্ধ প্রতািার সি োওয়া 

পূরে করবিা আলি, 

তুলি োইবি আকাবশর ঐ জিন্ত সূেসো 

এবে লদি, 

লকংিা েবের একেুখালে ¯লঃœগ্ধ হালস 

আলি তাও লদি। 

তুলি লক োও একটি অজান্তা ফুি 

ো পৃলথিীর প্রকউ প্রকােলদে প্রদবখলে? 

লকংিা এিে একটি সুন্দর ফি 



োর স্বাদ প্রকউ প্রকােলদে গ্রহে কবরলে? 

তুলি লক োও, 

আকাবশর ঐ েীি লেরিতা? 

োলক েদীর লকোবর দাুঁলড়বয় 

সিুজ ঘাবসর প্রদািাবো িাতাস। 

লকংিা সিবেবয় শি োওয়া 

িােুবষ িােুবষ একতা, কুসংষ্কারহীে একটি সিাজ, 

অথিা সিস্ত প্রদশ লেবয় একটি পৃলথিী। 

প্রতািাবক ভািবিবস, আলি তাও লদবত পালর 

প্রকে তুলি জাবো? 

িাহা’ই আিার ধ্িস 

আলি িাহা’উল্লাহ্র অেুসারী। 

 

 

শপথ 

শযািি কুিার দাস 

 

িাহা’উল্লাবকক সাধ্ে করবত 

কাুঁোর আঘাত ভুবি, 

আিায় তুলি প্ররবখা প্রভু 

প্রতািার েরে তবি। 

আলি প্রতািার ভৃতয িাত্র 

অলত অভাজে, 



প্রতািায় কাবছ পাইো িবি 

অশ্রু েবর সারােে। 

েত লিপদ আবস আসুক 

প্রতািার গাে গাইি, 

জীিে লদবয়ও প্রতািার োি 

রাখবত হবিও রাখবিা। 

খুুঁলজ প্রতািায় লদে-রালত্র 

হাজার িাস হাজার িছর, 

ক্লান্ত আলি হইো তিু 

হবয় প্রতািার প্রপ্রবির প্রদাসর। 

তুলি প্রেিে কষ্ট প্রভাবগ 

কবরছ উল্লাস, 

আিায় তুলি দয়া কবরা 

প্রতািার পবথ ো প্রফলি দীঘসশ্বাস। 

তুলি আিার জীিে িরে, 

তুলি আিার আশা, 

প্রতািার োবি স্বপ্ন প্রদবখ 

িাোই েতুে িাসা। 

পৃলথিীো একটি প্রদশ 

িবি প্রগছ তুলি, 

িােুষ প্রসটি ভাগ কবরবছ 

লেবজর স্বাবথসর িালগ। 

লিশ্ব শালন্ত আেবত প্রিারা 



করবিা কবোর প্রেষ্টা, 

প্রতািার প্রপ্রবির িালরধ্ারায় 

লিোবিা প্রে প্রতষ্টা। 

িাহা’র পবথ 

তাজিা খাতুে ডলি 

 

আলি লেবজবক প্রশ্ন কলর 

প্রকে িাহা’ই হিাি? উত্তর সহজ, 

িােিতা, একতা, ভািিাসার সিাজ গড়বত। 

কুসংষ্কার লছন্ন কবর, সাদা-কাবিা, ধ্েী-গরীবির 

প্রভদাবভদ ভুবি েতুে সভযতা আেবত। 

আিার লিবিক আিাবক প্রশ্ন কবর, 

প্রকে িাহা’ই হিাি? উত্তর সহজ, 

সতয, েযায়, আদবশসর লভলত্তবত সিাজ গড়বত। 

প্রেতোর লিকাশ ঘোবয়, োরী-পুরুবষর 

সিাোলধ্কার প্রলতষ্ঠা করবত। 

আিাবরা আিাবক প্রশ্ন কলর 

প্রকে িাহা’ই হিাি? উত্তর লিবি, 

েিা, তযাগ, িহবের সংলিশ্রবে সিাজ গড়বত। 

প্রিাভ, িািসা, লহংসাবক লিসজস ে লদবয় 

একটি শালন্তর পৃলথিী িাোবত। 

আলি প্রশ্ন কলর আিাবক, পৃলথিীো হবি লক, 



একটি প্রদশ? প্রশষ হবি কবি 

িােুবষ িােুবষ লিবদ্বষ? 

এবসা িনু্ধ তুলি আর আলি, 

হাবত হাত রালখ, কলর শপথ আবরকিার, 

করবিাো েুদ্ধ লিিাদ 

িােুবষর প্রলত অেযায়, অলিোর। 

 

 

জাগরেী 

শশী 

 

িহাে িােীর ডাক এবসবছ 

ওপার হবত, 

ওেবর প্রজবগ ঘুিাসবে আর 

েি প্রভাবত। 

 

লদবক লদবক আজ পড়ি সাড়া 

আয় ছুবে; 

অসবহযর সি প্রিড়াজািবক 

প্রফি েুবে। 

 

কালিিা িুবছ প্রসখাবে প্রতারা 

জ্বাি আবিা, 



প্রছাে িড় প্রভবঙ্গ সিাইবক আজ 

িাস ভাবিা। 

 

সিয় প্রে প্রেই িাহা’ই লিলছি 

েিবিা প্রধ্বয়; 

আয় েবি সি লিশ্ব একতার 

গাে প্রগবয়। 

 

িহাে িাহা লদবয়বছে 

প্রলতশ্রুলত, 

লিশ্ব শালন্ত সম্প্রীলতর এক 

েি দুযলত। 

 

থাকবিো আর হাোহালে েত 

অেযায় লেপীড়ে, 

হবিই এিার িহাে িাহা’র 

লিশ্ব জাগরে। 

 

িাহা’ই আলি 

রুহুি আলিে সুকুি 

 

িাহা’ই আলি, িাহা’ই আলি, 

প্রতািরা অপর েও, 



আিরা সিাই একই জালত 

িাহা’র কথা কও। 

 

প্রতািরা আিায় লভন্ন ভাি 

লকন্তু প্রজবো ভাই, 

িােুষ ছাড়া এ দুলেয়ায় 

িনু্ধ প্রকহ োই। 

 

আিার িাবে প্রভু আবছ 

প্রতািার িাবে প্রক? 

সিার িবে একই স্বরূপ 

লেতয প্রখিা কবর। 

 

শালন্ত, সুলখ, সুন্দর পৃলথিী 

গড়বিা আলি িবি, 

সাড়া লদিাি অবেক আবগ, 

িাহা’উল্লাহ্র ডাবক। 

 

প্রতািরা েতই লেন্দা কর 

লহংসা কর কাবজ, 

লিশ্ব স্রষ্টা কাজ কলরবছ 

আিার হৃদয় িাবে। 

 



ইচ্ছা কবর 

সুজে কুিার 

 

আিার িড় ইচ্ছা কবর 

ফুবির িবতা হাসবত, 

েই-েুম্বর লিবির িাবে 

শাপিা হবয় ভাসবত। 

আিার িড় ইচ্ছা কবর 

েদীর কাবছ থাকবত, 

ঘুি জাগা ঐ পালখর িবতা 

সকাি হবি ডাকবত। 

আিার িড় ইচ্ছা কবর 

প্রদশবক ভািিাসবত, 

োষীর িবতা ল্ঙ্ঙ্গাি প্রেবে 

প্রদবশর িাটি েষবত। 

আিার িড় ইচ্ছা কবর 

িাহা’র কথা লিখবত, 

লদিা-রালত্র গবিষোয় 

লকতাবি আক্বদাস পড়বত। 

আিার িড় ইচ্ছা কবর 

িাহা’র পবথ েিবত, 

সতয পবথ অেুে প্রথবক 

িােুষ হবয় িরবত। 



 

 

করবিা োবকা রে 

লিপুি রাবজায়ার 

 

করবিা োবকা েুদ্ধ প্রিারা 

করবিা োবকা রে, 

লিবশ্ব শালন্ত আেবিা প্রিারা 

এই কলরেু পে। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে 

আিার কাবছ োই, 

সকবিবর িাসবিা ভাি 

আিরা প্রে িাহা’ই। 

সুবখর পৃলথিী গড়বত হবি 

লহংসা লিবদ্বষ ভুবি, 

িে-প্রাে দাও সুঁবপ 

িাহা’উল্লাহ্র েরে তবি। 

রাজয প্রিারা োইোবতা 

োইবতা প্রকাে প্রিাভ, 

একই স্রষ্টার উপাসোয় 

োইবতা প্রকাে প্রোভ। 

জাত প্রিজাবতর কথা তুবি 

আর করবিাো রে, 



দু খ দূবর প্রেবি প্রফবি 

িাহা’র পবথ লদিাি িে-প্রাে। 

 

 

প্রভাত 

সুভাষ েে ডাকুয়া 

 

আলজ এ প্রভাবত 

ফুটিয়াবছ ফুি, 

প্রভু প্রিার হৃদবয়র 

ভালঙ্গয়াবছ ভুি। 

প্রে কভু   হালরবয়বছ 

লিবভার প্রহুঁয়াবি, 

প্রেবকবছ লপে তাহার 

শি প্রদয়াবি। 

প্রে জীিে পূেসতা 

শুধ্ুই অসাবড়, 

অন্ধগলির রাজপবথ 

িৃতুয ডাবক তাবর। 

প্রে কভু কাটিবয়বছ 

ধ্িস কিস সবে, 

প্রপবয়বছ আবিার পথ 

িাহা’ই জ্ঞাবে। 



প্রে জীিে আরাধ্োয় 

আবিার প্রহয়ায়, 

পার পাবি পরকাবি 

িাহা’উল্লাহ্র প্রখয়ায়। 

 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

িলহউলদ্দে আহবিদ (কাঞ্চে) 

 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

হৃদবয়র প্রকাবে উথবি উো িৃহৎ ভািিাসা, 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

েিার পবথ তাবি তাবি শাশ্বত আশা। 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

িে িাতাবো শালন্তর হাওয়ার প্রদািা, 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

স্বপ্ন সাধ্ে, জবয়র োেে প্রতাল্ ঃা 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

প্রকৃলতর লেজস েতায়, িৃবের ছায়া, 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

জীিবের প্রলতচ্ছলি হবয় থাকা িায়া। 

িাহা’উল্লাহ্, তুলি আিার 

আুঁধ্ার রাবত জ্ববি থাকা আবিা, 

িাহা’উল্লাহ্, প্রতািায় আলি 



অেন্তকাি প্রিবস োবিা ভাবিা। 

 

িাহা’ই িাবে 

প্রদীপ প্রেৌধ্ুরী 

 

িাহা’ই িাবে 

আবিার স্বপ্ন, আবিাবক ভািিাসা, 

িাহা’ই িাবে 

পৃলথিীর িুবক, িােুবষর েতুে আশা। 

 

িাহা’ই িাবে 

ধ্বংস স্তুবপ, ফুেন্ত প্রগািাপ ফুি, 

িাহা’ই িাবে 

সবতযর লদশা, শান্ত েদীর কূি। 

 

িাহা’ই িাবে 

সূবেসর হালস, আবিায় আবিালকত, 

িাহা’ই িাবে 

পৃলথিীো প্রকিি, ফুবিই সুরলভত। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার গিস 

আলিেুর রহিাে 

 

িাহা’উল্লাহ্ আিার গিস, িাহা’উল্লাহ্ আিার প্রপ্রি 



িাহা’উল্লাহ্ আিার ভািিাসা, 

িাহা’উল্লাহ্ আিার ঈশ্বরীয় প্রকাবশর 

সিস েুবগর আশা। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার সুেস, অিািসযার পর পূলেসিার োুঁদ 

িাহা’উল্লাহ্ আিার ঐশ্বেসয, 

িাহা’উল্লাহ্ আিার হাসো প্রহো, িকুি ফুবির 

িে িাতাবো সুগন্ধ। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার অিতার, আিার প্রেৌিবের গাে 

িাহা’উল্লাহ্ আিার স্পন্দে, 

িাহা’উল্লাহ্ আিার প্রজবগ থাকা রাবতর 

অিযি লকছু িন্দে। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার হৃদয়, আিার রবির কলেকা 

িাহা’উল্লাহ্ আিার প্রেতো, 

িাহা’উল্লাহ্ আিার এক সািসবভৌি লিবশ্বর 

িাহা’র দসলেক গড়ার প্রপ্ররো। 

িাহা’উল্লাহ্ আিার প্রগৌরি, আিার হৃদবয়র িালত 

িাহা’উল্লাহ্ আিার পথ-প্রদশসক, 

িাহা’উল্লাহ্ আিার শালন্তর লিলছবির িাবে 

অগ্রিলতস  দসলেক। 

 

লেোপ কুুঁ লড় 

শ্রী রঞ্জে দাস 

 



১৮১৭ সাবি 

সুদূর পারবসয 

জবন্মলছি এক পলিত্র কুুঁ লড় রাজ উদযাবে- 

প্রে োয়লে রাজকীয় িেসাদা, 

পূেস প্রসু্ফেবের পূবিসই প্রস প্রপি েূতে লশো- 

েখে জবন্মর সতয উবন্মালেত হি তার হৃদবয় 

জগবতর সতয উপিলদ্ধ কবর 

উৎসলগসত হবত োইি প্রস ঈশ্বর প্রপ্রবি- 

প্রকািিতা, শুভ্রতা, লেিসিতার প্রতীক এই কুুঁ লড়টি 

প্রলতলেয়ত েবড় লিধ্বস্ত হবয়ও 

সবতযর ঋজতুায় রবয় প্রগি উন্নত লশর 

সুন্দবরর উপাসক প্রস! 

 

আক্বার লেিসাসবের দু সহ েেো 

প্রিৌহ লশকবির লেিসি উৎপীড়ে 

অগ্রাহয করবত পারার অবজয় প্রপৌরুষয 

তাবক দীলপ্তিাে কবরবছ। 

এরপর এবসবছ তার পূবেসাবন্মাােবের সিয়- 

১৮৬৩ সাবির ২১ এলপ্রি 

‘লরজওয়াবে’-শতদবির সহস্র পাুঁপলড় লিকলশত হি- 

আজবকর এই পূেয লদিবস- 

লিেম্র শ্রদ্ধায় প্রলেপাত জাোই- 

প্রসু্ফটিত, উৎসলগসত, পলিত্র 



প্রসই ফুি-িাহা’উল্লাবকক। 

 

আলি 

কাকিী রহিাে 

 

আলি শত্রু েই লিতা 

ভািিাসার প্রতীক- 

আলি অশান্ত িাে েই 

সুবরর গীলত কলিতা। 

আলি পাহাড়ী েেসার েযায় 

অলিরত হই প্রিালহত, সনু্মবখ 

সুদূবরর পাবে, অেন্ত শলির োবে 

জীিলে সুধ্া লিতরবে। 

আলি পরালজত েই, লিজয়ী 

িাহা’র পবথ দসলেক- 

আলি েুবদ্ধর ধ্বংস েই 

গলড় শালন্তর এক অিেী। 

আলি গ্রীবের প্রিবঘর েযায় 

লসি কলর শুষ্ক প্রান্তর, প্রিাকািয় 

জেতার হাহাকার িুবছ লদই আেিবে 

¯লঃœগ্ধ পরশ দাবে। 

আলি প্রিদো েই, আবরাগয 

এবেলছ িবহৌষধ্ী- 



আলি দূলভস বের হাহাকার েই 

প্রােুেসযতার প্রিাহ। 

আলি সকাবির সূবেসর েযায় 

দূর কলর অন্ধকার, তো 

আবিার দাবে লফবর সবি কাবজর োবে 

জড়তার হয় অিসাে। 

আলি লহিািবয়র েুড়া েই, সিুজ প্রান্তর 

শবসযর অফুরাে ভান্ডার 

আলি পথহারা পলথক েই 

সৃলষ্ট কবরলছ আশার। 

আলি িসবন্তর সিীরে সি 

প্রকৃলতবক সাজাই েিরূবপ, সজীিতায় 

শীবতর শুেযতা েবি োয় দূর অজাোয় 

লেরন্তর ঠিকাোয়। 

 

িাসো 

-লিো োলসর 

 

লিবশ্ব আজ িাসো প্রিাবদর 

িােিজালত এক হি, 

িাহা’ই জীিে পািে কবর 

সিাই প্রিারা সুবখ রি। 

িহাে িা’প্রির শাসে কাবি 



োরা লছি িািী, 

িাহা’উল্লাহ্ প্রঘাষো লদবি 

িাহা’ই হবিা সিই। 

সকি ধ্বিসর িাবে 

িাহা’ই হবিা সিসবশষ, 

এর লেয়ি-েীলতর কাবছ 

োইবকা প্রকাে গিস, প্রদ্বষ। 

তাই িবি প্রে সিাই প্রিারা 

করবিা োবতা অহংকার, 

সিই প্রিাবদর খিস হবি 

লেয়ি-েীলত িাহা’উল্লাহ্র। 

 

অহংকার 

ফয়সাি িাহিুদ 

 

লকবস তাহার এত অহংকার 

িােুষ োবির আজি েেোর? 

প্রসাোর িাড়ী, প্রসাোর গাড়ী, 

পবড় রবি, িৃতুয েখে হবি তার। 

সিাবজ প্রকে এত দাপে 

প্রদখাও িােুষ প্রতািার েিতার? 

পরপাবর েবি োিার পবর 

ধ্ূলি হবয় লিবশ োবি, িাটিবত আিার। 



তালকবয় প্রদখ, প্রকাথায় আবছ দুস্থ িাতা 

তুলি হও গরীবির লপতা, 

ো কবর আর োকার প্রিাভ 

িােি প্রসিায় গিস প্রহাক। 

ঠিকাো 

সুবরে কিসকার 

 

একটি পালখ দুটি ডাোয় ভর কবর 

প্রেিে উবড় োয় সুদূবরর পাবে, 

িাহা’ইগে প্রতিলে উবড় েবিবছ 

শালন্তর ঠিকাোয়, োরী পুরুষ োিক 

দুটি ডাোয় ভর কবর। 

েদী প্রেিে ছুবে েবি সাগবরর োবে 

আলি িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রবি প্রতিলে 

লিবভার হবয় এবসলছ একতার িাগাবে। 

িযাকুি হবয় খুুঁবজলছ আলি 

আিার প্রপ্রবির ঠিকাো 

অিবশবষ কাবিসি পিসবত প্রপিাি প্রস লেশাো। 

রাবতর আকাবশ িে প্রকাটি তারা 

জ্ববি থাবক আপে িবে 

আিরা িাহা’ই প্রতিলে কবর 

উেবিা জ্ববি িাহা’র প্রপ্রবি। 

িালে প্রেিে ভাটির োবে 



প্রেৌকা প্রিবয় োয় সূদুবরর পাবে, 

আলি প্রতিলে কবর আসবিা লফবর 

িাহা’র প্রেৌকা প্রিবয়। 

প্রদীপ প্রেিে আবিা লিিায় 

লেবজর জীিে লদবয়, 

আলি প্রতিে গড়বিা লিশ্ব 

িাহা’ই অথসভা-ঃাবর দাে কবর। 

 

সিয় এবসবছ দালয়ত্ব প্রেিার 

উত্তি কুিার 

 

সিয় এবসবছ প্রবতযবকর দালয়ত্ব প্রেিার 

িাহা’উল্লাহ্র পবথ শালন্তর পতাকা উড়ািার। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে প্রিারা ভাই ভাই, 

হাবত হাত প্ররবখ গড়বত লিশ্ব েবিা এলগবয় োই। 

‘একতাই িি’ আিরা লদবিা ধ্বলে, 

শালন্তর তবর এো দরকার সকবি তা জালে। 

লিশ্ব শালন্তর িালগ লেবজবর করবিা তযাগ, 

লিবভদ ভূবি, দুহাত তুবি দু খ করবিা ভাগ। 

িাহা’উল্লাহ্র ধ্িস প্রিাবদর জীিে িাুঁোয়, 

তাইবতা প্রিারা সিার কাবছ এ িােী প্রপৌুঁছায়। 

লিশ্বিাসীর উন্নলতর জেয প্রাথসো জাোই, 



িাহা’ইরা তাই লিশ্ব গড়ার কাজ কবর প্রেবত োই। 

স্ব-স্ব দালয়বত্ব প্রবতযবকর থাকা োই, 

সুবখ সিৃলদ্ধবত পূেস হবিা আিরা প্রলতটি িাহা’ই। 

 

আহ্বাে 

অলেবিষ কুিার সরকার 

 

েতুে পবথর োত্রী আলি 

োিাি অলভোে, 

উচ্চ কবে আওয়াজ কবর 

গাইবিা িাহা’র গাে। 

োলরলদবক আবিার প্রিিা 

প্রখিলি কত পুরাে প্রখিা, 

জবয়র লেশাে প্রিবি ধ্বর 

এবিা প্রভূর েতুে লিধ্াে। 

সকি প্রফবি, লেন্দা ভুবি 

আয়বর প্রতারা আয়, 

স্বগস সুবখ, িাহা’র পবথ 

েিবর েবি োয়। 

রাত প্রপাহাবিা প্রভাত হবিা 

েতুে লদবের সূেস এবিা, 

তো প্রছবড় আয় প্রিলরবয় 

শালন্ত প্রসোর দি। 



জিুাই স্মরবে 

িুজালহদুর রহিাে 

 

জিুাই িাবসর েয় তালরবখ 

শহীদ হবিে হেরত-এ-িাি 

তালব্রবজর প্রসোলেিাবস, 

লতলে জীিে করবিে দাে 

কারে লতলে এ েুবগর ঐশী অিতার। 

 

ইব্রালহিবক োরা আগুবে প্রপাড়াবত প্রেবয়লছি, 

িুশাবক প্রফিবত প্রেবয়লছি 

েীি েবদ ডুিাবত, 

েীশুবক োরা িুবশ 

প্রিবর উল্লাস কবরলছি, 

িুহাম্মদ (স )প্রক তালড়বয় 

িক্কা প্রথবক িলদোয়। 

 

তারা’ই িা’িবক সাবড় সাত’শ 

দসেয লদবয় গুলি কবর 

লেভাবত প্রেবয়লছি িাহা’র আগুে। 

লকন্তু প্রস আগুে লেবভলে 

জ্ববি লছি লদ্বগুে প্রতবজ 

ইরাে প্রথবক ইরাবক, 



কিোলটবোপি প্রথবক আলিয়াবোপবি 

প্রশবষ আক্কা লদবয় সারা লিবশ্ব। 

 

 

সিবয়র প্রবয়াজবে 

িলেরুজ্জািাে প্রেৌধ্রুী 

 

লিশ্ব ভাষার লিকাশ সাধ্বে আজও প্রকে অিবহিা 

আজও প্রকে েবি পুরাবো লদবের শুভংকবরর প্রখিা। 

সুপ্ত জালতর প্রেতো দ্বাবর 

হােুক আঘাত এ লদ্ব-প্রহবর 

িাহা’ই প্রসোরা জাগুক সিাই অবেক প্রতা প্রগি প্রিিা। 

 

প্রেবকাে ভাষা লিখবত লশখবত প্রকে অপিাে প্রিাধ্, 

এভাবি লপছাবি লক কবর হবি রবির ঋে প্রশাধ্? 

প্রতীক পতাকার িাে প্রহয় হবি 

পুঁলেশ হাজার শলহবদর রি োবি লিফবি। 

দুজস য় প্রভবঙ্গ িাধ্ার প্রদয়াি 

আসুে ভাসাই প্রভিা 

অবেক প্রতা হবিা প্রিিা। 

 

িাহা’ই ধ্িস 

-আ  কা  লসরাজ উলদ্দে 



 

িাহা’ই ধ্িস এিে ধ্িস তুিো োর োই, 

িােিজালতর ঐকয ছাড়া লিবশ্ব শালন্ত োই। 

িাহা’উল্লাহ্র প্রথি কথা সৃলষ্টকতস া এক, 

পৃলথিীবত প্রেথায় প্রেখাবে েতই জালত থাক। 

হবত হবি সিাই লিবি একটি িাত্র জালত, 

তা ো হবি িােিজালতর োইবতা প্রকাে গলত। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, ডিস্টাে সিাই তাুঁর সৃলষ্ট, 

শালন্তর পবথ আবো সিাই সিার এক দৃলষ্ট। 

িুসা, ঈসা, কৃষ্ণ, প্রিৌবদ্ধর েুগ হবয়বছ প্রশষ, 

শুরু হবয়বছ িতস িাবে কলি অিতাবরর প্রতযাবদশ। 

 

আসন্ন লদে 

লশউলি আিার প্রিঘিা 

 

২০ অবটাির িহবের লদিস 

িহাে িাি এবসলছি দুলেয়ায় 

িুেবত পাবরলে তা লিত্ত িহি। 

২৩ প্রি খুবি লিবশ্বর দ্বার 

ো জালে পৃলথিী প্রসলদে কবরলছি কত হাহাকার। 

সােী হবয় দাুঁলড়বয় লছি 

প্রলতটি িৃে িতা, 

িাি প্রঘাষো করবিে তাুঁর প্রতযাবদশ িাতস া। 



এখবো িবস আবছ লকছু িােুষ 

েীশু, ঈশা, িুদ্ধ ও কৃবষ্ণর আশায় 

৯ জিুাই লছি তাুঁর শহীবদর লদে 

লতলে এবস েবি প্রগবিে, লেনু্দবকরা 

অবে-সবে সলজ্জত হি িা’িীবদর প্রলত 

আিার রবি রলঞ্জত হবিা ইরাবের ভূলি। 

আসন্ন লদেটির রহসয লক 

এখবো িুক্কালয়ত? 

আলি প্রজবেলছ তার িলহিা, প্রগৌরি 

আগিবের উবদ্দশয, জীিে তযাবগর অলভপ্রায়। 

১২ েবভম্বর ঈশ্ববরর প্রগৌরি প্রখাদার িলহিা 

হবিা প্রকাশ। 

িােিজালতর দু বখর লদবের হবিা অিসাে 

ঈশ্বর পাোবিে তাুঁর প্রলতশ্রুত দাে। 

প্রভূর প্রলতশ্রুতজে প্রঘাষো লদবিে এবস 

লরজওয়াে উদযাবে, 

প্রসলদে ২১ এলপ্রি, ১৮৬৩ সাি, 

সৃ্মলতর আড়াবি োকা েয় 

হবিা সকি ধ্বিসর একবত্বর আহ্বাে 

পূেস হবিা িােিজালতর ভ্রাতৃত্ব। 

১৮৯২ সাি প্রভু িাহা’উল্লাহ্ ২৯ প্রি 

স্বগসাবিাবক করবিে োত্রা 

লদবয় প্রগবিে তাুঁর অেুপি শালন্তর িাতস া। 



গাে 

সাবহরুি ইসিাি 

লেবজর সুবখর কথা ছাড় 

পবরর সুবখর কথা ভাি 

লেবজবক কবর প্রে দাে 

প্রসইবতা হয় িহাে, 

লিলেত্র প্রদখ প্রেবয় 

আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা। 

সংকে প্রপলরবয় জয় 

তাই সংকবে োই ভয় 

একলদে হবিই হবি জয় 

হবি সি সংকবের েয়। 

শালন্তর লেশাো, খুুঁবজ পাওয়া োবি একলদে 

প্রসইলদে পৃলথিী হবি একটি প্রদশ, 

তখে িােুষ থাকবি পৃলথিীবত 

শালন্ত সুবখ আেবন্দ প্রিশ 

আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা। 

েুবদ্ধর ভািো ছাড় 

শালন্তর ভািো কর, 

লেবজবক কবর প্রে দাে 

প্রসই প্রতা হয় িহাে, 

লিলেত্র প্রদখ প্রেবয় 

আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা, আব্দুি-িাহা। 



 

লশবরাোি 

প্রগািাি রব্বােী 

 

গাবছর পাতা ফুবে উবে 

সিুজ রং লদবয়, 

িাহা’উল্লাহ্ এবসবছ আজ 

িুলির গাে লেবয়। 

প্রসই গাবের লশবরাোি হবিা 

একতার োবি, 

সিার হৃদয় করবিা জয় 

ঐ গাে প্রগবয় সবি। 

পাপ কাজ সি প্রছবড় লদবয় 

সৎ হও ওবর, 

লহংসা, লিবদ্বষ োও ভূবি 

লিশ্বিাসী সবি। 

এক স্রষ্টার সন্তাে 

অরুে প্রসাদ ভট্টাোেসয 

 

অথস েয় লিত্ত েয় 

েবহ িংশধ্র, 

দি েয় েিতা েয় 

েবহ গা’গতর। 



অন্ধ েয় কািা েয় 

েবহ লশো অলশো, 

প্রদশী েয় লিবদশী েয় 

েবহ কুুঁ বড় অট্টালিকা। 

 

প্রগাত্র েয় সম্প্রদায় েয় 

েবহ কাবিা ধ্বিা, 

প্রিাো েয় পাতিা েয় 

েবহ িন্দ ভাবিা। 

শুদ্র েয় দিশয েয় 

েবহ েলত্রয় ব্রাহ্মে, 

লহনু্দ েয় িুসলিি েয় 

েবহ প্রিৌদ্ধ লিস্টাে। 

 

প্রছাে েয় িড় েয় 

েবহ ভাষার িযিধ্াে, 

সিাই িােুষ সিাই আপে 

একই স্রষ্টার সন্তাে। 

কুসংস্কার েয় ঘৃো েয় 

েবহ কাবরা অপিাে, 

এবসা সবি িাহা’উল্লাহ্র পবথ 

গালহ শালন্তর জয়গাে। 

 



জীিবের োবি প্রভিা 

হারুে-অর-রলশদ 

 

প্রিারা শুধ্ু োই সুখ শালন্ত 

প্রকােখাবে পাবিা তার ঠিকাো, 

দু খ ভরা িে লেবয় 

খুুঁবজ লফলর এত 

তিু ো পাই তার লেশাো। 

 

িােিজালত প্রিারা সিার প্রশ্রষ্ঠ 

তাইলক হৃদয় পাষাে ভরা? 

লহংসা, ঘৃো, লেষু্ঠরতা আর অলিোর 

এগুবিাই লক আিাবদর স্বভাি 

ভািিাসা আিাবদর কাবছ লদবি োলক ধ্রা? 

 

িাহা’উল্লাহ্র কথা িলি 

লেন্তা কবরা ওবগা িােুষ প্রতািরা, 

শালন্ত, একতার েতুে সূেস 

লদবচ্ছ আবিা োলরলদবক 

আুঁলখ প্রিবি একিার প্রদখো। 

 

 

িাহা’র প্রসোদি 



লেিসি িালডস  

 

ওবর িাহা’র প্রসোদি 

লপছে পাবে তাকাসবে আর 

সমু্মখ পাবে এলগবয় েি, 

লিজয় প্রকতে প্রতাবদর হাবত 

অভয় িােী প্রতাবদর সাবথ, 

ভয় করা লক প্রতাবদর সাবজ 

প্রহাস প্রকে িৃথা েঞ্চি? 

হৃদয় জবুড় করলি আশা 

িাহা’উল্লাহ্র ভািিাসা, 

অহংবিাবধ্র ধ্ুলি প্রেবড় 

লিেম্ঃ্রতার ডাোয় েবড়, 

পালড় লদলি স্বগসবিাবক। 

পবথ িাধ্া আবস আসুক 

োবি োিুক অন্ধকার, 

স্মরে রালখস আব্দুি-িাহা 

প্রতাবদর আদশস, প্রতাবদর িেয 

িবে হতাশা রাখলিো আর। 

তাুঁর প্রপ্রবির সুধ্া লেবয় 

লিশ্ব িাবে ো এলগবয় 

করবত দূর অন্ধকার। 

 



 

 

 

শালন্তর পবথ 

-লিশ্বলজৎ প্রঘাষ 

 

প্রহ োত্রী! 

িবস প্রকে? 

প্রখয়ার পাি োলিবয়। 

প্রোবখ প্রদলখ প্রেশার স্বপে িুলিিগ্ন 

লেিুপ প্রকে? 

হাি হাবত লেবয়! 

োলিবয় োও প্রখয়াতরী 

উড়াবয় দাও োবয়র িাদাি, 

িুবখ ধ্র িােি িুলির গাে, হাবত ধ্র হাি 

সাবথ োও জবয়র কান্ডারী িাহা’উল্লাহ্র োি। 

 

িবস প্রকে িালে? 

কুি-কুি তাবে িাহা’উল্লাহ্র োবি োিাও তরী 

প্রহ সহোত্রী! 

তালকবয় প্রদখ প্রঘার অন্ধকার প্রছদ কবর 

উবেবছ েিলদগবন্ত েি সূেস, 

লশয়া-সুন্নীর প্রেই প্রভদাবভদ, ব্রাহ্মে, েিসুদ্র িা কাবয়স্ত। 



প্রদখ ঐ গগবে কাবিা প্রিবঘর ঘেরালশ, 

িাহা’ই িবে িুি হবত েবিবছ আলজ। 

 

আলি লিশ্ব, 

িােি োত্রীর প্রলত করলছ আহ্বাে 

লিশ্ব িােিতার শালন্তর জেয িাহা’ই ধ্বিসর প্রলত 

হও আগুয়াে। 

 

 

এক ঈশ্বর এক ধ্িস 

এ প্রক এি অলহদুজ্জািাে 

 

িােবির তবর িাহা’উল্লাহ্ আেবিে এক গিস, 

‘এক লিশ্ব, এক ধ্িস’- এই হবিা োর িিস। 

িাহা’উল্লাহ্র আগিে িাতস া লদবয় প্রগবিে িাি, 

লতলেই প্রিাবদর লশলখবয়বছে করবত োলহ পাপ। 

পাপ প্রিােে করার তবর িিবত হবি প্রাথসো, 

প্রসই আলশবষ আিরা পাবিা অপরাবধ্র িাজস ো। 

লেবজর লহবসি লেবজই কলর, 

প্রভূ আলি প্রতািায় স্মলর। 

প্রতািার আবদশ প্রিবে েিবি লেন্তা োলহ আর, 

হবিো কষ্ট, িরবেও পলিত্র হবি আত্মার। 

ের-োরী সিাই সিাে িাহা’উল্লাহ্র ঘবর, 



একো পালখ দুই ডাোবত প্রেিলে কবর উবড়। 

এ-েুবগর অিতার িাহা’উল্লাহ্ জালে, 

ধ্িস কিস সিলকছু তাুঁর লেবদস বশ িালে। 

এক আল্লাহ্, এক ঈশ্বর, এক প্রখাদা েবি, 

একই িােুবষর জেয প্রকে ধ্িস লভন্ন হবি? 

এক লিশ্ব, একজালত, এক ধ্িস তাুঁর 

এবসবছ সিয় আজ, করবত হবি প্রোর। 

 

কবি প্রে প্রকাথায় 

পাপলড় সরকার পলপ 

 

কবি প্রে প্রকাথায় আলি 

প্রপবয়লছ প্রদখা 

এক িহাে িযলির, 

লেলে লেবয় এবসবছে 

এই ধ্রাধ্াবি 

িােী একতা ও শালন্তর। 

লেবজর কথা ভাবিলে প্রসবে 

তিুও হবয়বছ ধ্েয 

প্রভবিবছ প্রতািায় আিায়, 

সবতযর পবথ োলিত হবত 

এই ধ্রেীর িুবক 

শুধ্ু তাুঁর গাে গাই। 



িােুষবক লেবয় কবরে লেন্তা 

িাহা’উল্লাহ্ তাুঁর োি 

এবসা িনু্ধ তুলি আলি 

সবতযর পবথ রালখ প্রপ্রবির দাি। 

 

িাহা’উল্লাহ্র িােী 

অিবরশ িন্ডি 

 

আিরা সিাই একই িােুষ 

একই িােিজালত, 

োলরলদবক জ্বালিবয় লদি 

একতার-ই িালত। 

 

সৃলষ্টকতস া ভািিাবসে 

সকি িােুষবক, 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে 

প্রদশী লিবদশীবক। 

 

কৃষ্ণ, ঈসা, প্রিৌদ্ধ, িুশা 

স্রষ্টার স্বরূপ, 

িুহাম্মদ, িাি, িাহা’উল্লাহ্ 

তাুঁর’ই আবরক রূপ। 

 



লতলে প্রিাবদর ভািিাবসে 

তাইবতা েুবগ েুবগ, 

পাোে িােী তাবদর দ্বারা 

পবথর লদশা লদবত। 

 

িাইবিি, গীতা, প্রজন্দাবিস্তা 

সি’ই প্রপ্রবির িােী, 

প্রকারাে, িয়াে, আক্বদাস-এ 

আবিালকত হৃদয় খালে। 

 

এই েুবগ িাহা’উল্লাহ্ 

আসবিে সিার িাবে, 

গরীি, দু খী হবিা সুলখ 

প্রভূ ধ্বিসর কাবজ। 

 

আিরা সিাই করবিা প্রসিা 

েিবিা সরি পবথ, 

লেরলদেই থাকবিা ওবগা 

িাহা’উল্লাহ্র িবত। 

 

 

সিপসে 

জালিিুর রহিাে 



 

জগত জবুড় িােুষ সবি 

িলি ভাই-ভাই, 

তারপবরও লহংসা প্রদবখ 

িবে িড় কষ্ট পাই। 

এক ভাই প্রিশী পায় 

আবরক ভাই কি, 

তাই িবি লক েগড়া হবি 

োইবকা প্রিাবদর দাি? 

 

একেু ছাড় দ’ুজবে 

দধ্েসয ধ্বরা প্রাবে, 

ভাই প্রতািার িুেবি প্রশবষ 

অেুতাবপর সবে। 

লিবি-লিবশ থাকবিা প্রিারা 

েকাবিাো অপরবক, 

তবিই পাবিা সুবখর প্রদখা 

সুন্দর ধ্রেীবত। 

 

িাটি হবিা প্রিাবদর িাতা 

িাতাস জড়ুায় িে, 

তাবতই প্রকে েগড়া লিিাদ 

িাগাও সিসেে? 



এবসা এবসা ভাই আিার 

েবিা আিার প্রিাে, 

সুবখ দু বখ সিার সাবথ 

কলর আলিঙ্গে। 

 

আলি েলদ সুবখ থালক 

ভাই থাবক দু বখ, 

আেন্দ তখে খুুঁজবত হবি 

প্রভাগ িস্তুর তযাবগ। 

লকবসর তুলি িড়াই কর 

লকবসর অহংকার, 

িাহা’উল্লাহ্র েরে তবি 

কর সিপসে সি প্রতািার। 

 

শহীবদর প্রতীোয় 

আশীষ িুখাজ্জী 

 

জীিবের উজাে প্রিবয় 

প্রস এবসলছি লে শবব্দ, রলিি েরবে, 

তুলি তাবর কবরলছবি আলিঙ্গে 

জীিবের পােপাবত্র লদবয়লছবি প্রতািার প্রশষ েুম্বে। 

 

¯লঃœগ্ধ হালস প্রোুঁবে তুলি প্রগবি লফবর 



শালন্তর েীবড় লক এক আিেস িলহিায়! 

আর আলি শুধ্ু দাুঁলড়বয় 

অসু্ফে অঞ্জলি কবর তার’ই প্রতীোয়। 

 

তিু আজও প্রস আবসলে, 

লকংিা হয়ত এবসলছি 

সাধ্ারে প্রিবশ আিারই পাবশ, 

হয়তিা অবেক িৃতুয প্রপলরবয় 

শহীবদর প্রিদীিূবি, অিৃবতর প্রপয়ািা লেবয়; 

আলি তাবর কলরলে আিাহে, লদয়লে লিসজস ে। 

 

তিু প্রকে িবে হয় 

আলি প্রেে প্রিুঁবে আলছ তারই প্রতীোয়। 

েলদ প্রস আবস, শহীবদর প্রিবশ, 

জীিবের প্রশষ আলঙ্গোয়। 

 

 

 

প্রতযালশত আবিার জেয 

অলজত পাি 

 

আলি সতয সুন্দবরর এক প্রতযালশত, 

পবথ এলগবয় োিার পথ খুুঁজলছ। 



খুুঁজলছ লেরিলধ্, িহাে সৃলষ্টকতস ার 

সালন্নধ্য, প্রেখাবে রবয়বছ শালন্ত। 

লিকলশত পথ খুুঁজবত, েিলছ শুধ্ ুেিলছ, 

সিসদা খুুঁজলছ শুধ্ু আবিা, 

আর আবিা। লকন্তু প্রক প্রদখাবি প্রসই 

পথ, প্রে পবথর জেয ঘুরলছ অলিরত। 

আকাবশর ঐ সূদুর েীলিিায় প্রেবয় থালক 

অদযািলধ্, হাত তুলি, প্রহ সতয সুন্দবরর 

প্রতীক, িােুষ, িােবির ত্রােকতস া 

প্রশ্রষ্ঠ লিধ্াতা, একটি িার দয়া কবরা। 

 

আলি প্রতা আিার জেয কাুঁদলছো, 

আলি প্রতা আিার লেবয় লেন্তা করলছো, 

তুলি লিশ্ব িােিসিাজবক িুি কবরা, 

লিশ্ব ব্রহ্মান্ড আবিালকত কর প্রতািার দপসবে। 

আলি পথ হারা, 

আলি সবতযর পুজারী, 

তুলি কা-ঃারী, তুলি েিীে লেরসুন্দর 

আলি প্রসই পবথর লভখারী। 

দাও প্রভু দাও একলিনু্দ আবিা, 

জ্বাবিা প্রভু একেু আবিা, জ্বাবিা, 

তুলি িবিা, প্রহ িােি সন্তাে, 

আলি সিসবশ্রষ্ঠ, সিবেবয় সুন্দর 



আিার প্রাথসো কবরা। 

 

িালেবে আলি 

ফলকর প্রিা  আসাদুল্লাহ্ 

িালেবে আলি পাসবপােস  লভসার িািাই 

িালেবে আলি লিবশ্ব প্রে শত শত প্রদশ, 

পৃলথিী গ্রহোর প্রভাগালধ্কার প্রিাবদর সিার সিাে 

এখাবে প্রেই প্রকাে প্রদশ লিবদশ। 

আলদ লপতা-িাতা আদি-হাওয়াবক 

পাঠিবয়লছবিে স্রষ্টা েয় প্রকাে প্রদবশ, প্রকিি 

পৃলথিীবত, তাুঁবদরই সন্তাে প্রিারা সবি 

প্রিাবদর অলধ্কার লক েয় সিাে তাবত? 

িহাে স্রষ্টা কবরবছে সৃজে পৃলথিীোবর 

একো িাত্র প্রদশ কবর, 

স্বাথসান্ধ হবয় প্রিারা লেবজরা 

কবরলছ শতধ্ালিভি এ অখন্ড ধ্রাোবর। 

লহবসি কবর প্রদখ সবি ভাই, পৃলথিীবত ফবি েত 

শসযদাো, আর আবছ ো সম্পদরালশ 

প্রিারা সবি েলদ সুষ্ঠ িটে কবর, কলর প্রভাগ এসি 

হবি দূর প্রিাবদর সিসাভাি আর দু খরালশ। 

পৃলথিীর প্রকাে প্রকাে প্রদবশ জবি আবছ 

ফসি আর সম্পবদর পাহাড়, 

আিার প্রকাে প্রকাে প্রদবশর প্রদবখ করুোিস্থা 



িে প্রে িাবে ো আর। 

এ পৃলথিীর প্রভাগালধ্কার 

প্রিাবদর সিার সিাে, 

োর প্রেথায় প্রগবি হয় সুলিবধ্ োি প্রসথায়, 

িালেবে আলি স্বাথসান্ধ িােুষবদর গড়া এ লিধ্াে। 

প্রর লিবশ্বর অভািলক্লষ্ট অভাগার দি 

কর লছন্ন এ িাধ্ার লশকি, 

িাগা আগুে পাসবপােস  লভসার িািাইবয় 

প্রেথায় প্রগবি োর হয় সুলিবধ্ প্রসথায় েি। 

প্রজারগিায় িি পৃলথিীবত প্রিাবদর সিার 

সিাোলধ্কার, এর প্রভাগালধ্কার প্রিাবদর সিার সিাে, 

োরা লদবত আবস িাধ্া তাবত 

োরা স্বাথসান্ধ-ওবদর প্রদ িলিদাে। 

প্রর লিবশ্বর অভাগার দি প্রভবঙ্গ কর েুরিার 

প্রদশসীিা োবির এ িরার কি, 

জালে স্বাথসাবন্ধরা এবত প্রদবি িাধ্া প্রােপে 

প্রবয়াজবে ওবদর রবি রাঙ্গা সাত সাগবরর জি। 

 

িাহা’ই কাবজর ধ্ারা 

িিরাি লিশ্বাস 

 

প্রিারা উদার হৃদবয় কলরবিই কাজ 

তাহা ভুি হইবিও িাজ প্রেই প্রকাে, 



ঘাপিা হবিই েি িাহা’ই সিাজ 

িাহা’উল্লাহ্ অলত কষ্ট পাবিে প্রশাে। 

িােি প্রলত শত্রুর িবতা িযিহার 

েয়বগা তাহা প্রকাে িাহা’ই আেরে, 

প্রিাবদর ভুি কিাবত হবিই সিার 

দরকার হবিই লেতয ঐশী লেন্তে। 

 

টিলকবি অলত কবষ্ট েলিবি প্রকােিবত 

প্রিারা েলদ আত্মজ্ঞাবে ো হই গেে, 

প্রিাবদর েলিবত হইবি আক্বদাসী িবত 

লিবশ্ব কলরবত হইবি একতা অজস ে। 

সবি ঈশ্ববরর উপর কলরি আস্থা 

আস্থা কলরি, প্রিারা সকি জেগে, 

ভুলিয়া প্রগবিই এই আসি িযিস্থা 

েলতগ্রস্থ হবিা প্রিারা সিস জেগে। 

 

ওবগা! প্রশষ হইয়াবছ আলদি আিি 

সবি কলরবি আক্বদাসী লশো গ্রহে, 

সিস িােি হৃদয় হইবি উজ্জ্বি 

ধ্েয, পলিত্র দয়াদ্র, আর িলহয়াে ধ্ারে। 

 

 

িােিজালত 



আলেছুর রহিাে 

 

 

 

ওবহ প্রভূ কলরবি সৃলষ্ট 

তুলি দয়ািয়, 

প্রতািাবর খুুঁবজ প্রকাথা পাি 

িবি দাও আিায়। 

লক পূজা পুলজি আলি 

গাইি কার গাে, 

প্রে লদবক তাকাই প্রস লদকোই 

িাবগ সিই এক সিাে। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে 

প্রক িবি লভন্ন জালত, 

আলি প্রদলখ সিাই আপে 

সিাই আিার জ্ঞালত। 

প্রিাল্লাহ্ প্রডবক কিিা পবড় 

িাথায় লদবয় েুলপ, 

িসলজবদ পড়বি োিাজ 

তারা িুসলিি জালত। 

গিায় পবর তুিলশর িািা 

পরবেবত ধ্ুলত, 

িলন্দবরবত করবি পূজা 



হয় লহনু্দ জালত। 

কাো ছাোয় সাবজ গুবজ 

েলদ ধ্িস িদি হয়, 

আিার িাবয়র ধ্িসো লক প্রক িিবি আিায়? 

িাপবক লেেি লেহ্ন প্রদবখ 

লহনু্দ ো িুসিিাে, 

িাবক লেেি প্রকিে কবর 

িবি দাও লক তার শাে। 

তাই েলদ ো পার প্রতািরা 

প্রকে কর ভাগাভালগ, 

আিরা সিাই একই িােুষ 

একই িােিজালত। 

সৃলষ্ট কবর িােিজালত 

প্রকে ধ্িস এত লদবি, 

দিাদলি, লহংসা, লিবদ্বষ 

আর কতলদে েবি? 

আলি গাইি িােুবষর গাে 

িােুবষর িাবেই তুলি, 

প্রতািাবক প্রপবত িােুবষর িাবে 

খুুঁজবিা লেরিলধ্। 

অবেক খুুঁবজ অবেক িুবে 

এোই প্রপিাি আলি, 

িাহা’উল্লাহ্র প্রধ্াে কথা 



জগত জবুড় ‘একটি িােিজালত’। 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রভূ 

শংকর লসংহ 

 

প্রহ প্রিার প্রদিতা োলরলদবক অরাজকতা 

তুলি অলত লপ্রয়তি, 

প্রকাথা প্রতািার প্রজযালতিসয়তা? 

প্রহ প্রিার ভগিাে, োরা অলত লপ্রয়জে 

প্রকে তারা অন্ধকাবর দু খ পায় লেদারুে? 

প্রকাথা প্রসই লেবিসঘ উজ্জ্বি প্রজযালত? 

ঘুলেবয় অন্ধকার এবে দাও সুলেিসি 

তুলি সিসশলিিাে 

প্রহ প্রিার ভগিাে। 

 

দু বখ, প্রশাবক, শীতবি হবয় আবছ লেবস্তজ 

তুলি প্রতা প্রপ্রিরজ্জ,ু প্রকাথা প্রসই উষ্ণ প্রপ্রি? 



প্রদলখি েিৎকার, তুলি প্রে কত উদার, 

প্রকাথা তি স্পশসবতজ? 

হবয় উেুক প্রজযালতবতস জ 

প্রহ প্রিার আকালিতা, 

প্রকাথা প্রতািার প্রজযালতিসয়তা? 

 

 

লদিয প্রপ্রি 

কযা সুইসাই িারিা (রলে) 

 

প্রতারা প্রদখলি েলদ আয় 

িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রি েদীবত 

প্রপ্রবির তরী প্রভবস োয়, 

প্রতারা প্রদখলি েলদ আয়। 

ঐ তরী ধ্বর পালড় লদলি 

িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রবির েদী, 

োলি েলদ আয়। 

ঐ তরী প্রছবড় লদবি 

ধ্ুলির িাবে পবড় রইলি, 

অন্ধকাবর পথ হারালি 

আবিা প্রদখলি েলদ আয়। 

 

প্রতারা োলি েলদ আয় 



িাহা’উল্লাহ্র ফুি িাগাবে 

প্রপ্রবির ফুি ফুবেবছ হায় 

প্রতারা োলি েলদ আয়। 

এই িাগাবের ফুবির কলি 

আব্দুি-িাহা লছবিে শুলে, 

আিরা হবিা তার’ই িালি 

প্রসিার পবথ ছলড়বয় লদবিা 

ফুবির প্রসৌরভ ভরা প্রপ্রবির িােী। 

প্রতারা োলি েলদ আয়। 

 

প্রতারা পরশ লেলি আয় 

িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রবির আবিা 

জ্বিবছ সারা জগতিয় 

প্রতারা পরশ লেলি আয়। 

এই আবিাবত িনু্ধ ওবগা 

ঘুেবি িবের অন্ধকার, 

লদিয প্রোবখ প্রদখলি তুই 

প্রখাদার স্বরূপ আবরকিার। 

প্রপ্রবির আবিা জ্বিবছ সারা জগতিয় 

প্রতারা পরশ লেলি আয়। 

 

প্রকে আলি িাহা’ই 

এস.এি. সুিতাে উদ্দীে 



 

প্রশাে আিার আত্মীয়-স্বজে 

প্রকে আলি িাহা’ই তার লিিরে, 

এ েুবগর’ই অিতার প্রপবয়লছ েখে 

লদ্বধ্া প্রেই তাবক করবত িরে 

প্রশাে আিার আত্মীয়-স্বজে। 

 

আলি এখে েইবতা আিার 

প্রপবয় প্রগলছ প্রলতশ্রুত অিতার, 

তার োি িাহা’উল্লাহ্ 

প্রসৌভাগয হবয়বছ তাবক লেবে প্রেিার 

লতলে এ েুবগর’ই অিতার। 

 

প্রকউ হবিো সাথী ওবগা 

আিার িরবের কাবি, 

ো কবরলছ কিস আলি সারা জীিে ধ্বর 

প্রসোই আিার সাবথ োবি েবি 

তাইবতা িাহা’উল্লাবকক োবিাো ভূবি। 

 

শুেয হাবত এবসলছ ধ্রায় 

এিেলক আর আবছ প্রদওয়ার, 

েলদ োও পারবিা লদবত 

হৃদয় িাবে লিশ্বাস িাহা’উল্লাহ্র 



লতলে এ েুবগর’ই অিতার। 

 

 

 

 

আত্মতযাগ 

শহীদ রুহুল্লাহ্ 

 

স্বগীয় িদােযতার প্রপয়ািা হবত আিাবক 

পাে করবত দাও, 

এিং আিাবক িুি কর 

পাপ ও অিসতা হবত। 

েলদও আিার পাপসিূহ িৃহৎ 

লকন্তু আিার প্রভূর দয়া তার প্রেবয়ও িহৎ। 

অলভেন্দে রইি প্রহ সাকী, 

স্বগীয় িহাবভাবজর জেয। 

এবসা এখাবে আিার আত্মাবক সবতজ কর 

এিং লপ্রয়তবির জেয িূিযিাে আত্মতযাবগর পবথ 

আিাবক প্রস্তুত কর। 

 

শালন্তর পালখ 

রুহুি আলিে 

 



আিরা শালন্তর পালখ 

সারা লিশ্ববক প্রিারা ডালক, 

এবসা লহনু্দ, এবসা িুসলিি 

এবসা প্রিৌদ্ধ, এবসা ডিস্টাে 

গলড় একটি িােিজালত, 

আিরা শালন্তর পালখ। 

 

আলি আর তুলি হবয় োবিা িনু্ধ 

পার হবয় োবিা দু বখর-ও লসনু্ধ, 

সকবি এখে প্রিারা ভাই ভাই 

রবিা োবকা আর প্রকও দু লখ, 

আিরা শালন্তর পালখ। 

 

এ েুবগর অিতার িাহা’উল্লাহ্ 

পাঠিবয়বছ তাহাবর িহাে আল্লাহ্, 

সকবি এখে েবিা িালে তাবক 

একতায় হাবত হাত রালখ, 

আিরা শালন্তর পালখ। 

 

পৃলথিী আিার প্রদশ 

প্রিা  ফজিুি হক 

 

আলি হবত োইো 



প্রকাে প্রদবশর রাজা, 

কাউবক লদবত োইো 

প্রকাে ধ্রবের সাজা। 

ভািিালস-প্রগাো পৃলথিী 

প্রেে আিারই প্রদশ- 

আলি কলর, প্রদশ লেবয় 

তাি-প্রিতাি, 

জাতীয়তা লেবয় আর 

হবিা োবকা িাতাি। 

তুলি লক প্রদবখছ- 

িােুবষ িােুবষ 

কত িায়া িিতা ভরা? 

তুলি লক প্রদবখছ 

পলরবশবষ, জালত ধ্িস লেলিসবশবষ 

এক লিশ্ব সংসার ধ্রা? 

েিো দুজবে হবয় োই 

েতুে আদি ও হাওয়া, 

সি লিথযা-অেযায় 

প্রভবঙ্গ প্রদই, 

এই প্রহাক প্রিাবদর পাওয়া। 

 

িহাে িাহা’উল্লাহ্ 

ডা  সাহাি উলদ্দে 



 

সিস ধ্বিসর প্রলতশ্রুত ‘িাহা’উল্লাহ্’ 

‘একতার লিশ্ব’ গড়বত পাোবিে আল্লাহ্। 

‘েিেুগ’ এর লতলে প্রঘাষোকারী, 

‘িহাত্মা িাি’ করবিে জারী। 

প্রলতশ্রুত এক অিতার আসবিে, 

লিশ্বিাসীবক লতলে ঐকযিদ্ধ করবিে। 

১৮৬৩ সাবির ২১ এলপ্রি, এক শুভ লদবে, 

প্রঘাষো লদবিে লতলে লরজওয়াে উদযাবে। 

জাগি িােুষ েতুে লদবের করবত রেো, 

হবিা ‘লিশ্ব িাহা’ই সিাজ’ এর সূেো। 

‘এক লিশ্ব’, ‘এক ধ্িস’, ‘এক স্রষ্টা’ লতে িূিেীলত, 

িাহা’উল্লাহ্ িবিে, আবসা এক হও জগতিাসী। 

িাহা’উল্লাহ্ অথস-‘ঈশ্ববরর প্রগৌরি’, 

লেলে লিশ্ববক লদবিে একতার েুতে প্রসৌরভ। 

েলল্লশ িছর ধ্বর হবিে কারািাসী, 

কষ্টবভাগবক করবিে স্বীকার, ো হবয় লিিাসী। 

গড়বত লিশ্ব দরকার হবি ‘ের-োরীর’ সিতা, 

প্রিাল্লা, পুবরালহত লেলষদ্ধ কবর প্রকবড় লেবিে েিতা। 

সতয খুুঁজবত িাহা’ই সিাজ সদা প্রস্তুত রয়, 

েত কুসংষ্কার িজস ে ো করবিই েয়। 

‘ধ্িস ও লিজ্ঞাে’ লশোর সিন্বয় হবি, 



‘সািসজেীে লিোরািয়’ এখে লিশ্ববক োিাবি। 

‘আব্দুি-িাহা’ একজে আদশস িাহা’ই, 

তাুঁর িবতা হবত লিশ্বিাসী সিাইবক জাোই। 

 

 

 

ধ্বিসর কালহেী 

আকরািুি হক সরকার 

 

একলদে হোৎ এক িনু্ধর কাবছ শুেিাি 

েতুে এক ধ্িস িাহা’ই তার োি। 

অজাো এক লশহরে জাগবিা আিার িুবক, 

আকুি হবিা প্রাে জাোর ইচ্ছায় তাবক। 

শুবে ভাি িাবগ িাহা’ই ধ্বিসর কালহেী, 

শুরুবতই লদবয়বছ জীিে অবেক িীর প্রসোেী। 

েুতে িবি অবেবকই কবরোবকা লিশ্বাস, 

িুবেো তারা সি ধ্বিসর প্রিৌলিক লশো এক। 

েতুে েুবগর উপবোলগ িাহা’ই লশোিিী, 

পরখ কবর প্রদখো একিার প্রসগুলি। 

েিেুবগর েি অিতার, হবিে িাহা’উল্লাহ্, 

পাঠিবয়বছে তাবক িহাে আল্লাহ্। 

আল্লাহ্র ইচ্ছায় েতুে েুবগর করবত সূেো, 



লদবয় প্রগবছে ঐশী িােী হৃদয় লদবয় প্রদখো। 

জালত, ধ্িস, িেস, প্রগাত্র সি কবরবছে এক, 

প্রকে লিবছ তাবক প্রতািরা করবছা ফারাক। 

আিরা জালে সৃলষ্টর প্রসরা হবিা িােিজালত, 

একতা আেবত এছাড়া প্রিাবদর োই প্রকাে গলত। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, ডিস্টাে সিাই ভাই-ভাই, 

প্রেখাবে সিাই এক হয়, প্রসোই ধ্িস িাহা’ই। 

 

আিরা িাহা’ই 

অধ্যাপক উজ্জ্বি লিত্র 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই 

িাহা’ই ধ্বিসর পতাকা তবি 

লহংসা, লিবদ্বষ োই, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই 

েি জাগরবে, েি আবয়াজবে 

একটি লিশ্ব গড়বত োই, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই, 

িাহা’ই ধ্বিসর পতাকা তবি 



িেস লিবভদ োই, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই, 

জালতবত, জালতবত লহংসা প্রদ্বষ 

িাহা’ই ধ্বিস োই 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই 

আিরা, িাহা’ই ধ্বিসর িেিবি 

অেুত জ্বািা জড়ুাই, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই 

পাুঁেবশা প্রকাটি িােবিবর 

একই সূবত্র োই, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই 

িােুবষ িােুবষ হবয় একতা 

গড়বিা শালন্ত আিরা প্রসথায়, 

আয়বর িােুষ, আয়বর আিার ভাই। 

 



 

শালন্ত 

তাহলিো িুস্তাফা স্বপো 

 

শালন্ত, শালন্ত, শালন্ত 

আিরা োই শালন্ত, 

প্রেখাবে থাকবি লেবোি 

একটি পৃলথিী। 

প্রলতটি লে শ্বাবস এিং 

িুহুবতস  থাকবি অোলিি 

স্বাধ্ীেতা। 

প্রেখাবে থাকবিো কিবরর 

িাবসর লিভৎসতা, 

লকংিাÑ 

েুদ্ধ, গুলি আর শাহলরক 

রাস্তায় েযাংবকর হিুদ 

দাবগর ছলি, 

কালেসবশ, 

আজন্ম প্রতযাশী কাক। 

আিরা োই েুতে একটি 

পৃলথিীÑ 

প্রেখাবে েিজাত হৃদবয় 

প্রথি অরুবোদবয়র সাবথ, 



প্রফাবে ভািিাসার কিি। 

প্রশ্বাবস থাবক, 

িাুঁেিার িযাকুিতা 

প্রেখাবে প্রকাে জালতবভদ িেস প্রেই 

প্রসইখাবে আিরা এক হবত োই, 

প্রেিে কবর েদী 

প্রিাহোয় প্রিবশ। 

তাই েতজাে ুহবয় প্রাথসো 

পৃলথিীর সিকটি হৃদয় 

দাও, েুতে শুলেিয় কবর। 

সুদীঘস িালর ধ্ারার সিস্ত 

অন্তবরর সুলেন্তা লফবর আসুক; 

লফবর আসুক,Ñ 

লিবধ্ৌত হবয়, আকাশ জি িাটিবত 

লের শালন্তর প্রশ্বত কিি হবয়। 

 

দয়াি তুলি প্রকাথায় 

কৃষ্ণেে প্রদিোথ (সাজ)ু 

 

জালে প্রতািায় সাধ্ে করবত 

কাুঁোর আঘাত আবছ, 

আিায় তুলি রাইবখা দয়াি 

প্রতািার পাুঁবয়র কাবছ। 



আলি প্রতািার দয়ার কাঙ্গালি 

অলত অভাজে, 

সাধ্ে ভজে জালেো তাই 

কালন্দ সারােে। 

 

েত আঘাত পাইো প্রকে 

ডাকি তিু থাকবত জীিে, 

লদিা-রাত্র প্রতািায় খুুঁলজ 

পাহাড়, পিসত আবরা কত িে। 

আলি পালপ এই জগবত 

োইো িুিা, িালেক, ধ্ে, 

োই শুধ্ ুপ্রতািায় দয়াি 

তুলি আিার রতে। 

 

অগ্রগলত প্রিাবদর োত্রা 

সুইসাহিা (জািলি) 

 

পাহাড়ী লগলর-পিসত-প্রঘরা িাবে এবসলছি এক িাতস া 

সতয িােিতার কথা শ্রিবে ভবর প্রগি আত্মা। 

আেন্দ, আবিবগ, স্বাগত জাোই প্রহ অিতার- 

প্রতািারই িলহিায় লিশ্ব িােুষ আজ উদার। 

প্রতািারই িােীবত আজ লিশ্বশালন্তর প্রলতশ্রুলত, 

প্রতািারই লেবদস বশ হবিা প্রিারা অেযায় প্রলতিাদী। 



সতয প্রেে জয় হয় এই প্রিাবদর কািো, 

তুলি প্রিাবদর সহায়ক হও, এই প্রিাবদর প্রাথসো। 

প্রগলতশীি ধ্বিসর অিতার তুলি, 

জয় করবি লেিয় ভূস্বািী। 

লিশ্বশালন্তর প্রলতশ্রুলত প্রিারা হিাি অগ্রগলত 

প্রিাবদর ধ্িস িাহা’ই, লিবশ্ব প্রিারা একজালত। 

শালন্ত 

আলতয়া কলরি কলিতা 

 

শালন্ত তুলি শান্ত প্রকে? 

প্রতািার লেিসি সুরলভত প্রসৌরভ 

ছলড়বয় দাও পৃলথিীর প্রকাবে প্রকাবে। 

প্রলতটি িােুবষর হৃৎলপবন্ডর স্পন্দবে 

তুলি থাক প্রলতেে। 

 

শালন্ত তুলি শান্ত করÑ 

আগ্রাসবের ভয়াি থািা, 

অতযাোবরর উত্তাি েড়। 

প্রসু্ফটিত ফুবির হালস ছলড়বয় দাও 

পৃলথিীর প্রলতটি লশশুর িুবখ, 

ওবদর প্রোবখ ছিবক উেুক প্রতািার লেলিক। 

 

প্রতািার প্রসাোিী আভায় রালঙ্গবয় দাও 



লিবশ্বর লিভি দিষবিযর দু বখ, 

তুলি প্রতািার আবিায় দু খবক, 

কবর দাও সুবখর পায়রা। 

শালন্ত তুলি শান্ত প্রথবকাো 

প্রতািার শলি লদবয় িুলেবয় দাও 

এ পৃলথিী আিাবদরÑ 

আিরা সিার। 

 

োরী পূরুবষর সিতা 

লিবসস প্ররিা রুহুি 

 

এই ধ্রাবত আবছ শুধ্ু দুটি িাত্র জালত 

োরী-পুরুষ সিন্ববয় হবয়বছ তার জ্ঞালত। 

েুবগ েুবগ সি সিবয় অসহায় লছি োরী 

পাথর হবয়লছি জগত শুবে আহাজালর। 

পুরুষ জালতর অতযাোর আর আিিে 

প্রকুঁ বদলছি োরীর সো আর সম্মাে। 

অলিোবরর প্রিড়াজাবি োরী েখে প্রঘরা 

িাহা’উল্লাহ্ তখে এবস আবিালকত কবরে ধ্রা। 

োরীবক লদবিে লতলে সিতা আর সম্মাে 

জ্ঞাবে, গুবে আর লিজ্ঞাবে তারা হবি অম্লাে। 

িােুবষর িাবে আবছ এবক অপবরর সাথী 



োর একটি পূরুষ আর অেযটি োরী জালত। 

িাহা’ই ধ্বিসর েতুে লশো েতুে একটি প্রজযালত 

োরী পুরুবষর সিন্ববয় জ্বািবিা একতার’ই িালত। 

সবতযর অবন্বষে 

কৃষ্ণেে প্রিাহন্ত (প্রদিব্রত) 

 

প্রশাে িনু্ধরা, 

ভুবিাবকর পূেসশশী 

শতাব্দীর িধ্যভাবগ, 

প্রঘাষো করবিে েিেুবগর 

পলরলেত হবিে লতলে ‘িাি’ োবি। 

ভলিষযৎ িােী িবত 

ইরাবের প্রতহ্রাবে, 

আসবিা আবরকজে, 

িাহা’উল্লাহ্Ñঈশ্ববরর প্রজযালত 

োি করবিে ধ্ারে। 

 

লেেসাতে হবিা কত 

েিেুবগর লদবে শত শত, 

অিবশবষ পবথর লদশা প্রদখাবত 

হাজার হাজার প্রলাক 

অিতীেস করবিে লেলে, 

একতা, ভািিাসা, তযাগ 



দধ্েসয, সহয িােুষবক 

প্রশখাবিে লতলে। 

 

এক লিবশ্বর পতাকা তবি 

জালত, ধ্িস, িেস ভূবি 

জিাবয়ত হবিা জেতা, 

লিো অবে েুদ্ধ িযলতত 

লিজয় িািয পবর 

প্রোর হবিা িাহা’ই িাতস া। 

প্রগৌরবি, প্রসৌরবভ প্রিালহত হবয় 

ধ্ালিত হবিা জেগে, 

কবর সবি লেবজ লেবজ 

সবতযর অবন্বষে। 

 

 

একটি েতুে লদে, একটি প্রতযাশা 

হালিি উল্লাহ্ সুজে 

 

িযথাতুর প্রোবখ প্রেবয় আবছ অগলেত জে 

তীব্র দহবে প্রপাবড় শহর, গ্রাি আর িে। 

িেবে প্রিধ্ায় লিপন্ন প্রপাকারা প্রেে 

লকিলিি করবছ অহরহ, 

প্রহসবের রাজবত্ব লিজবয়াত্তর েগ্ন উৎসবি 



েিবস ওবে সালিয়াো, 

উলচ্ছষ্ট প্রভাগী জীবির িবতা প্রতা আর 

িােুষ িাুঁেবত পাবর ো। 

 

শূেযতায় প্রেবয় প্রেবয় েবয় োয় প্রোখ, 

আকাবশ রলঙ্গে ফােুস উড়বছ 

সহস্র প্রশ্বত পায়রার জেয লছবে প্রফাুঁো 

জায়গাও প্রেে প্রেই প্রকাথাও, 

লদবশহারা িােুষ শতাব্দীর আিেস উপহাবর। 

 

েুবগ েুবগ েুগািতার পুরুবয়াত্তি সতয 

অেন্ত শালন্ত িােী প্রোলরবছ িারিার। 

প্রসই সতয েুগ প্রথবক এই প্রঘার কলি, 

িলির েুবগাপকাবষ্ঠ, আবষ্ঠ পৃবষ্ঠ িাুঁধ্া 

পশুর িত িলিসতা আজ লিশুষ্ক পাথবর 

িাথা কুবে িবর অলিরাি। 

 

অবটাপাবসর েষ্ট আলিঙ্গবে 

শংলকত জীিে প্রাবন্ত িােুষ, 

িড় আশায় িুক প্রিুঁবধ্ আবছ 

একটি েতুে লদবে প্রসাোিী প্রভাবরর প্রতযাশায় 

শালন্তিয় পৃলথিীবত িাহা’উল্লাহ্র ভািিাসার 

লেলিত আশ্বাবস। 



 

 

 

গলিসত এিং জাগ্রত িােী 

আহসােুর রহিাে আশা 

 

আলি গলিসত, কারে আলি িাহা’ই 

প্রপবয়লছ আলি েি লদগবন্তর ঠিকাো। 

এ পথ দূগসি সংকেিয় হবিও 

আলি পারবিা অলতিি করবত। 

 

আলি িাহা’ই, কারে আলি িােুষবক ভািিালস 

এখাবে প্রেই প্রকাে লিথযার প্রহসে। 

এ পথ লিেুব্ধ েঞ্ঝািয় হবিও 

আলি পাবিা গন্তবিযর ঠিকাো। 

 

আলি িাহা’ই, কারে আলি প্রপিাি সবতযর আহ্বাে 

অগ্র পলথক হবয় প্রেবত হবি িহুদূর। 

এখাবে কাবিা প্রধ্াুঁয়ার ছাপ পড়বিও 

আসবত হবি লেেস র শুভ্র লেিীিায়। 

 

আলি গলিসত, কারে িােিজালত আিার ঠিকাো 

েয় আর প্রকাে অবের েেেোেী। 



আবছ লিশ্ব শালন্তর িালগ 

এক লিশ্ব জাগ্রত িােী। 

 

আলি িাহা’ই, কারে আলি োরী-পুরুবষর সিতা োই 

এপবথ আবছ পুরুবষর রি েেুর শাষে। 

তিুও োরী পাবি তার সি-অলধ্কার 

সভযতার লশখবর দুজে লিবি করবিা আবরাহে। 

 

 

 

 

পৃলথিী 

অেুপি িলল্লক 

 

পৃলথিী প্রতািার িুবক িুলকবয় 

খুুঁবজ পায়, আজন্ম প্রগািালির লতিতা। 

কলিতার পাতায় প্রতািায় এুঁবক 

েুদ্ধ েয়, শালন্তর রাজয গড়ি। 

 

পৃলথিী প্রতািার িুবক প্রিািা 

িারোবের লিকে শবব্দ প্রফবে পড়া আতস োদ। 

আধ্ুলেক সভযতার কিা প্রকৌশি 

ধ্বংবসর লিষ িাে ছড়াবচ্ছ। 



 

পৃলথিী প্রতািার িুবক িুলকবয় 

আবছ, সাম্রাজযিাদ, পুুঁলজিাদ, আর প্রশাষে। 

েুধ্াথস িােুবষর আতস লেৎকাবর 

কলম্পত হয়ো িােিতা। 

 

পৃলথিী প্রতািার িুবক িুলকবয় 

রবয়বছ, েীলতহীে ধ্ালিসকতার আস্ফািে। 

েুদ্ধ, লিবদ্বষ, লহংসা, সাম্প্রদালয়কতা, 

িােুষবক লেবয় োবচ্ছ েরবকর কুন্ডবি। 

 

পৃলথিী প্রতািার িুবক িুলকবয় 

ভূবি োি, িারািালর, কাোকাটি, িড়াই। 

িুবছ লদি লহংসা লিবদ্বষ 

একিুবো ভাবতর জেয হবিো িােুষ লদবশহারা। 

 

পৃলথিী প্রতািার িুবক আজন্ম 

িালিত হবয়বছ, ঈশ্বরীয় প্রকাশ। 

প্রতািার স্বরূপ আিার লরজওয়াবের পূেযভূলিবত 

প্রঘাষো করবিে িােিজালতর উত্তরবে আশ্বাস। 

 

 

 



িবের িাবে 

লিিে লিঞা প্রিি ু

 

শত কবিসর িাবে প্রলতলদে 

িবে পবড় িহাে িাহা’উল্লাহ্র োি, 

প্রতািায় আলি ভুিবিা ো কভু 

েতলদে আবছ প্রদবহ এ প্রাে। 

স্বগসরাবজয লগবয়ও তুলি প্রিুঁবে আছ 

প্রলত িােুবষর হৃদয় িাবে, 

থাকবি তুলি লপ্রয় হবয় লেরকাি 

সারা পৃলথিীর িােুবষর কাবছ। 

 

লশকি পবর কারাগাবর প্রথবক 

এবেলছবি তুলি- 

সকাবির সূবেসর িত আবিাক লশখা, 

পাই প্রেে আলি প্রভূ 

প্রসই অপরূপ উদ্ভালসত আবিার প্রদখা। 

েতলদে রবয়বছ টিবক অলস্থর পৃলথিী 

হবি োবকা জালে তার ম্লাে, 

আলশিসাদ কর প্রিাবদর তুলি 

পাই প্রেে পরশ প্রতািার েরে। 

 

কাবিসি পিসবত তুলি কবরছ রেো 



স্বগসভূলির অপরূপ ছায়া, 

প্রখিা কবর প্রসথা সিুজ প্রকৃলত 

প্রেে সন্ধযাকাবশ আলির িাখা িায়া। 

হৃদবয় স্মলর প্রতািাবক িলি 

সকাি, দুপুর, সাুঁবের কাবি, 

পাবিা লক দশসে 

আিার স্বপে হাওয়ার িাবে প্রদাবি। 

িাহা’উল্লাহ্র প্রলত 

আিুি কাবশি লজন্নাত 

 

এই সতযই িড় সতয 

িােিতাই প্রশ্রষ্ঠ প্রপ্রি! 

প্রস প্রপ্রি অলত িহৎ প্রশ্রষ্ঠ ধ্িীয় গুে, 

একটি অসাধ্ারে প্রিধ্া 

এিং সূেসসি সতয প্রজযালত 

ো উবপো এিং অিজ্ঞায় 

লেরায়ত অন্ধকাবর তুলি আলি 

অিশযই লেলেপ্ত অলভশাপ। 

প্রহ িােি এিং িােিতা 

লেিসি ঘুি হবত জাগ্রত হও 

িােিতা প্রেখাবে স্রষ্টার  পলরপূেস প্রপ্রি, 

এবসা প্রসখাবেই গবড় তুলি আজ 

শাশ্বত সতয, প্রসৌিয আিাস। 



অসহায়, পঙ্গ,ু েুধ্াতস  িােবির অলত 

প্রকািি হৃদয় হবত পলরিি প্রপ্রি দাও, 

প্রকািি ভািিাসা দাও, লেরাশ্রয়বক 

শালন্তর আশ্রবি প্রশ্রয় দাও এিং 

সকিবক সহজ সুখ স্বগস দাও। 

প্রহ িােি এ ভাবিই হও তুলি 

অসাধ্ারে এক েম্র প্রিধ্া, 

প্রকািি প্রপ্রলিক সূবেসর প্রখর প্রতজ 

এিং লিেম্র লিধ্াতার সৃষ্ট অসীি ¯লঃœগ্ধ আবিা। 

িােি প্রপ্রলিক িাহা’উল্লাহ্ আবজা দূরতি 

প্রসই অদৃশয হবত তার স্বগীয় প্রজযালত 

ছড়ায় এিং উদ্ভালসত কবর 

এই ধ্ুলির ধ্রেীবক। 

প্রহ িােি 

অেলতলিিবম্ব অদয েবিা োই প্রসখাবেই 

এিং প্রসই সবতযর কাবছই 

িহােবন্দ প্রশ্রয় লেই, তবিই 

িুবছ োবি জীিবের সিস্ত কিঙ্ক পাপ, 

এিং পৃলথিীিযাপী দূরীভূত হবি তিাসাচ্ছন্ন 

লিভৎলসত অন্ধকার কাবিা। 

প্রিদো 

শালন্তপদ িহালন্ত 

 



আলি িুকুেহীে সম্রাে, প্রেই প্রকাে িসেদ- 

অপিাবদর িালিয়ালড়বত পূেস প্রিার েুলি। 

জীিেো িড় লেিসি- 

লতি-লতি কবর গুেবছ িৃতুযর প্রহর। 

সুন্দর ভূিবে প্রেই প্রকাে িাুঁোর অলধ্কার 

প্রলতকার প্রেই, আবস শুধ্ু প্রলতঘাত। 

আজন্ম সাথী পৃলথিীো আজ িিত্বশুেয লেিসাক, 

অেথা আয়ুষ্কাি প্রথবক েুলর কবর প্রেয় অিূিয সিয় 

অপলরসীি িজ্জায় লভবের পাত্রো, 

প্রলতলেয়ত ষড়েবের জাি িুেবছ। 

সুবখর রলেে আড্ডাখাো 

অপিৃতুয িুবকর উপর হাুঁেু প্রভবঙ্গ িড়বছ। 

লিবিক হারাবো িযথা আিার শুেয কিসীো 

পূেস কবরলে অিৃবত। 

আকে লপপাসা সিাবজর রিবেশায়, 

িাজপালখর িুর দৃলষ্ট লগলরখাবদ, প্রান্তবর। 

উষ্ণ অন্ত স্থবি লরি িরুর িুবক োবিলে আষাঢ়- 

তিু আলি সম্রাে। 

লেিসি আকাবশর িুবক গবজস  লিদুযবতর লেলিক 

ধ্রুিতারা আলজ উদভ্রান্ত, পথ হবয়বছ ভুি 

সৃ্মলতর গভীরতার অতি প্রথবক 

প্রিবজ ওবে করুে সুর। 



একাকীত্ব জীিবে, জাোই েত লকছু অলভবোগ 

প্রলতধ্বলেত হয় সািধ্াে, 

আলি এক িুকুেহীে সম্রাে। 

প্রহ িাহা’উল্লাহ্! োইো আলি িুকুে, োইো িসেদ, 

োইো িুভুেু িােুবষর রবি রিøঃাে! 

অশ্রুসজি প্রোবখ ভালি শুধ্ু ভালি 

আলি োই- 

িাহা’উল্লাহ্র আলশিসাবদ েতুদসশ শতাব্দীবত 

অপার িলহিায় লিবশ্ব িাজকু 

লিশ্ব একতার কিতাে। 

 

জীিে োবি প্রভিা 

তরুে দাস 

 

প্রিারা শুধ্ু োই সুখ-শালন্ত অপার, 

প্রকােখাবে পাইো ঠিকাো তার। 

দু খ ভরা প্রাে লেবয়, 

প্রেথা ইচ্ছা প্রসথা লগবয়, 

খুুঁবজ প্রিড়াই েঞ্চিতায়। 

িােিজালত প্রিারা, উুঁেু স্থাে 

এই কারবে লক প্রিারা এতই পাষাে? 

লহংসা, ঘৃো, পাপাোর 

লেষু্ঠরতা আর অলিোর, 



এগুবিাই আিাবদর লেতযলদবের স্বভাি, 

আসবি লক আিাবদর আধ্যালত্মকতার অভাি। 

ঐশী িােীবক প্রিারা এলড়বয় েলি, 

িেগড়া কথাগুবিা সিার কাবছ িলি। 

লকন্তু েলদ এসি লেয়ি তযাজয কবর লদবয়, 

লেন্তা কলর িাহা’উল্লাহ্র আইে-কােুে লেবয়, 

তবিই গবড় উেবি েতুে সিাজ, 

থাকবিোবকা লহংসা, লিবদ্বষ, দু খ আর িাজ। 

এই েুবগর িাহা’ই ধ্বিস সুখ-শালন্তর প্রিিা, 

ধ্বিসর তবরই সাথসক হয় জীিে োবির প্রভিা। 

 

 

েতুে ফুিিাগাে 

প্ররজাউি কলরি খাুঁে 

 

শুেুে িাহা’র জেগে! 

িাহা’উল্লাহ্ িাোইবছ েতুে এক ফুি িাগাে। 

এ িাগাবের িালি আব্দুি-িাহা, 

প্রশৌগী এবফন্দী সাজাবিে তাহা। 

তুলি লদবি এ িাগাবে প্রাে, 

অিূিয রতে লতলে করবিে দাে। 

অন্ধকাবর ডুবি আলছ প্রিারা সিখাবে, 

এবসা সবি োই ঐ ফুি িাগাবে। 



লহংসা, ঘৃো, অহংকার ভুবি, 

োবিা প্রসথায় িােুষবক ভািিাসবিা িবি। 

েুবগ েুবগ অিতার পথ প্রদখাবত, 

আবসে িােিজালতবক এক কলরবত। 

এ েুবগ এবিে লতলে আবিার িাহা, 

ভুবি োও প্রভদাবভদ িবে আবছ ো। 

প্রশাে লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, ডিস্টাে, 

সিার উৎস লকন্তু একই স্রষ্টা িহাে। 

এবসা সবি লিবি গলড় িাহা’র িাগাে, 

সবি লিবি গাই একতার গাে। 

 

 

 

আিাবক িিবত দাও 

প্রহাসবে আরা প্রিগি 

িধ্য রাবতর ফুেপাত 

কংিীবের িুক লেবড়। 

প্রলতলদে শুলে 

এ ধ্ূসলরত জেপবদর আহাজালর। 

েেবত্রর ভাুঁবজ ভাুঁবজ শুলে 

লেেসালতত প্রশালষবতর আতস োদ 

‘এ অশুভ সিাজ প্রথবক িুলি দাও’। 

প্রেৌিবের প্রসাোিী প্রহবর দাুঁলড়বয় 



পলরিতস ে প্রয়ালস এক আলি োই, 

আকাবশর েীিালদ্র 

ভাবিািাসার শব্দািিী লদবয়। 

ধ্াে শালিবকর প্রদবশ 

এক স্বপ্নীি প্রিবো ঘর তুিবত, 

জীিবের প্রস্কবে আুঁকবত োই 

লিশুদ্ধ পলরপূেসতায় 

িে প্রকাটি সুলখ জীিবের প্রলতচ্ছলি। 

লপ্রয়তিা 

এ িুভূেু ভূবগাবির 

প্রশাকাচ্ছন্ন িােুবষর লিলছবি, 

আিাবক লেবয় েবিা। 

কুয়াশা ভরাে পািসতয উপতযকায় 

আলি প্রতািার সালথ হবিা। 

লিশ্রাি আর 

লেদ্রার পলরসীিা প্রথবক 

সিয় েুলর কবর, 

িলিষ্ঠ করতবি 

িবয় লেবয় োবিা, 

রবির অেবর লিখা 

অগলেত শহীবদর পতাকা 

ইরাবের শহীদবদর কাতাবর দাুঁলড়বয় 

উত্তরালধ্কারীর কাবে কাবে িবি োবিা 



আিরা দাুঁলড়বয় লছিাি শঙ্কাহীে সাহবসর সাবথ 

রবির প্রশষ লিনু্দ লদবয়। 

 

 

প্রজযালত 

রিীেোথ োকুর 

 

প্রভবঙ্গছ দুয়ার এবসছ প্রজযালতিসয়Ñ 

প্রতািালর হউক জয়। 

লতলিরলিদার উদার অভুযদয়, 

প্রতািালর হউক জয়। 

প্রহ লিজয়ী িীর, েিজীিবের প্রাবত 

েিীে আশার খড়গ প্রতািার হাবত, 

জীেস আবিশ কাবো সুকবোর ঘাবতÑÑ 

িন্ধে প্রহাক েয়। 

প্রতািালর হউক জয়। 

 

এবসা দু সহ, এবসা এবসা লেদসয়Ñ 

প্রতািালর হউক জয়। 

এবসা লেিসি, এবসা এবসা লেভস য়Ñ 

প্রতািালর হউক জয়। 

প্রভাতসূেস, এবসছ রুদ্রসাবজ, 

দু বখর পবথ প্রতািার তূেস িাবজ, 



অরুেিলহ্ন জ্বািাও লেত্ত-িাবেÑ 

িৃতুযর প্রহাক িয়। 

প্রতািালর হউক জয়। 

 

অেন্ত প্রপ্রি 

রিীেোথ োকুর 

 

 

প্রতািাবরই প্রেে ভাবিািালসয়ালছ শত রূবপ শতিার 

জেবি জেবি েুবগ েুবগ অলেিার। 

লেরকাি ধ্বর িুগ্ধ হৃদয় গাুঁলথয়াবছ গীতহারÑ 

কত রূপ ধ্বর পবরছ গিায়, লেবয়ছ প্রস উপহার 

জেবি জেবি েুবগ েুবগ অলেিার। 

 

েত শুলে প্রসই অতীত কালহেী, প্রােীে প্রপ্রবির িযথা, 

অলত পুরাতে লিরহলিিে কথা, 

অসীি অতীবত োলহবত োলহবত প্রদখা প্রদয় অিবশবষ 

কাবির লতলিররজেী প্রভলদয়া প্রতািালর িুরলত এবস 

লেরসৃ্মলতিয়ী  ধ্রুিতারকার প্রিবশ। 

 

আিরা দুজবে ভালসয়া এবসলছ েুগি প্রপ্রবির প্রস্রাবত 

অোলদ কাবির হৃদয়-উৎস হবত। 

আিরা দুজবে কলরয়ালছ প্রখিা প্রকাটি প্রপ্রলিবকর িাবে 



লিরহলিধ্ুর েয়েসলিবি, লিিেিধ্ুর িাবজÑ 

পুরাতে প্রপ্রি লেতযেূতে সাবজ। 

 

আলজ প্রসই লের-লদিবসর প্রপ্রি অিসাে িলভয়াবছ, 

রালশ রালশ হবয় প্রতািার পাবয়র কাবছ। 

লেলখবির সুখ, লেলখবির দুখ, লেলখি প্রাবের প্রীলত, 

একটি প্রপ্রবির িাোবর লিবশবছ সকি প্রপ্রবির সৃ্মলতÑ 

সকি কাবির সকি কলির গীলত। 

 

 

 

অপলরলেত তুলি 

লপ.প্রক. প্রেৌধ্ুরী (টিংকু) 

 

তুলি েখে আিার অপলরলেত লছবি 

আলি প্রতািার পলিত্র প্রছাুঁয়াহীে লছিাি 

এিেলক প্রতাির োিটিও আিার হৃদবয় অজাো লছি, 

সলতয, তখে হবতই আলি খুুঁবজলছ 

একটি প্রগাপে ঐশী িােী 

‘পৃলথিী একটি প্রদশ, িােিজালত ইহার োগলরক’। 

 

িাহা’উল্লাহ্র এই অবিাঘ আবদশ 

আজ আলি িাস্তিায়ে হবত প্রদলখ, 



প্রতািাবক জাগাবতই হবি 

আজ প্রহাক িা কাি প্রহাক, 

পৃলথিীর ধ্বংস প্রেকাবত 

অোগত কাবিও শালন্তর অবন্বষবে 

প্রতািাবক প্রজবগ উেবতই হবি। 

 

কারাগাবরর ভয়ািহতি লদবেও তুলি 

োন্ত হওলে, থাবিলে প্রতািার কিি, 

লেলভস কতি প্রতািার ইলতহাস 

কাবির সােী হবয় আবছ আজও 

প্রসই কাবিসি পিসত। 

 

শালন্তর িােী 

আলিেুি ইসিাি (লিটু) 

 

লিশ্ব জগবতর িাবে ো আবছ অলেন্দয সুন্দর, 

তার সি’ই সৃলষ্ট কবরবছে িহাে ঈশ্বর। 

ধ্রেীর িুবক এবক এবক করবিে অগলেত সৃলষ্ট, 

তাবদর প্রকউ লদিো স্রষ্টার লদবক িহাে দৃলষ্ট। 

ভািবিে এিার করি এিে সৃষ্ট একটি জালত, 

সকি লকছুর উবধ্বস রবি তার কাবজর গলত। 

িাটি হবত অিবশবষ গড়বিে এিলে এক প্রখিো, 

তার লভতর লদবিে জ্ঞাে িুলদ্ধর আবিাক েরো। 



সিার লশর হি েত তাহার পদ তবি, 

িহাখুলশ হবিে লতলে িােিজালতর পবর। 

ভািবিে এই সৃলষ্ট থাকবি িহাসুবখ 

প্রকাে কাবি প্রকাে িবত রাখবিো কাওবক দু বখ। 

েুবগ েুবগ িােুষ েখে োয় প্রে ভূবি তাবর 

ধ্বংবসর লিলভষীকা লিরাজ কবর ধ্রেীর পবর। 

তখলে আবসে অিতার তাুঁরই আবদশ িবয়, 

িােি িােলির কিযাবে িুলির পাগড়ী পবর। 

এবক এবক এবিে কৃষ্ণ, িুশা, ঈশা, িুহাম্মদ হেরত, 

িতস িাবে এবিে েবি িাহা’উল্লাহ্ লেলে ঈশ্ববরর রহিত। 

লিশ্ব শালন্ত, িােিজালতর একতা, জয় গাে তুবি 

জয় জয় িাহা’র জয় প্রলাগাে কলর, তাইবতা সিাই লিবি। 

 

 

ভয় 

সলঞ্জতা (িেীষা) 

 

হোৎ েলদ হালরবয় োই 

িুেবি িাহা’ই িােী 

প্রতািার িৃহৎ িুবকর িাবে 

লছিাি কতখালে। 

 

হোৎ েলদ হালরবয় োই 



িুেবি প্রসলদে িুেবি, 

একেুখালে সংখযার িাবেই 

কতিার প্রে খুুঁজবি। 

 

হোৎ েলদ হালরবয় োই 

অবেক প্রিাবকর ভীবড়, 

খুুঁবজ লেবত ভুি কবরাো 

িাহা’ই প্রাথসোর সুবর। 

 

হোৎ েলদ হালরবয় োই 

িুেবি পরিাসী, 

সুন্দরতিা িাহা’ই প্রতািা 

কত ভািিাসী। 

 

হোৎ েলদ হালরবয় োই 

সিুজ ঘাবসর িাবে, 

লশলশর আিায় খুুঁজবি প্রসথা 

উষার আবিার সাবথ। 

 

সলতয েলদ হালরবয় োই 

িাুঁেবিা লেবয় কাবক, 

তাইবতা এত সহয কলর 

িাহা’উল্লাহ্র ধ্িসোবক। 



 

হালরবয় প্রেবত োইো আলি 

থাকবিা সদা সুবখ, 

িাহা’র প্রপ্রবির আবিাক প্রজ্ববি 

হাসবিা সকি দু বঃবঃখ। 

 

লকছু কথা 

িাধ্ে কালন্ত (স্বপে) 

 

লকছু কথা িলি আলি 

শুে িাহা’র জেগে, 

িাহা’ই ধ্বিসর িূিেীলত সিূহ 

িে লদবয় কলরও শ্রিে। 

 

আল্লাহ্, ঈশ্বর, গড, ভগিাে 

একই সো লেলে, 

প্রে োবিবত ডাকবিা তাুঁবক 

সাড়া লদবিে লতলে। 

 

সিস ধ্বিসর লশো একই 

প্রভবি প্রদখ তুলি, 

ভাষাগত প্রবভদ প্রসো 

জালে তুলি আলি। 



 

লহংসা, লেন্দা, লিিাদ, লিবচ্ছদ 

োলহ রাবখা িবে, 

িাহা’উল্লাহ্র প্রলত লিশ্বাস প্ররবখ 

শুরু কলর কুসংষ্কার িজস বে। 

 

প্রপ্রিপূেস িে লেবয় 

সািবের লদবক েলি, 

ঈশ্বরবক জাোর জেয 

সতয কথা িলি। 

 

পরলেন্দা প্রছবড় লদবয় 

লেবজর প্রদাষ খুুঁলজ, 

িাদ লদবয় রাজেীলত 

ঐশী প্রপ্রবি িলজ। 

 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে 

আর কবরাো প্রদরী, 

িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রি প্রপবত সিাই 

‘আল্লাহু আিহা’ িলি। 

 

 

 



আিরা িাহা’ই লশশু 

প্রসালেয়া আিার লদলপ 

 

আজ খুলশর েি প্রেবিবছ 

িাহা’ই িালগোয় 

আয়বর প্রতারা প্রক প্রক 

প্রহথায় আসলি েবি আয়। 

আবিা লদবত পৃলথিীবত 

আিরা িাহা’ই লশশু 

িাহা’র আবিা ছলড়বয় প্রদি 

িােবিাো িাধ্া লকছু। 

পৃলথিীো হয় েলদ িাগাে 

আিরা হবিা ফুি 

জ্ঞাবের আবিায় ভরবিা প্রিারা 

সকি জালতর কুি। 

সতয েযাবয়র আবিা লদবয় 

জ্বািবিা ঘবর িালত 

িাহা’উল্লাহ্র প্রপ্রবির লশখায় 

িাড়বি জ্ঞাবের গলত। 

আিরা লশশু আিরা েুতে 

লিবভদ িুলে ো 

সঠিক পবথর লদশা লেবত 

প্রদলর কলর ো। 



সিুজ লশশুর সবতজ িে 

রাখবত েলদ োও 

িাহা’উল্লাহ্’র এই কােবে 

প্রবিশ কবর োও। 

পাহাড় প্রথবক েস ো ধ্ারা 

প্রেিে কবর িবহ 

এলগবয় োবিা সািবে সদা 

লিপদ-আপদ সবয়। 

পৃলথিীো িা আিার 

িনু্ধ সকি জালত 

সতয েযাবয়র িািা পবর 

লিিবি আিার জ্ঞালত। 

ইয়া িাহা’উল্লাহ্ 

সািশুে োহার সীতা 

 

ইয়া িাহা’উল্লাহ্! 

প্রতািাবক লেবয়ই আিার কলিতা 

আলি প্রতািাবক উপস্থাপে করবত োই- 

সি সুন্দবরর প্রলতভূ লহবসবিÑ 

লতবিাত্তিা কবর, 

প্রতািার িােীর িাবে পরাজয় প্রদখবত োই 

িযথসতার, গ্লালের আর আিার অপেবশর। 

 



ইয়া িাহা’উল্লাহ্! 

প্রতািাবক লেবয় আিার জল্পো-কল্পো 

প্রতািাবক প্রকে কবরই আিার প্রিুঁবে থাকা 

তুলি হরে কবরছ আিার অগলেত রাবতর ঘুি 

দিষলয়ক প্রিাবহ কবরছ লেলিসপ্ত, লেলিয়-লেস্পদ 

অবেক-অবেক েলত কবরছ তুলি 

তুলি কাে েুকরী পাখীর িত েুকবর প্রফবি লদবয়ছ 

আিার জীিবের লহংস্র প্রিাহ। 

লকছুই পালরো আলি প্রতািার আবদশ পািে করবত 

তিুও প্রতািাবক লেবয়ই িত্ত থালক। 

সাথসকতা িা িযথসতার িাপ কাঠিবত েয় 

পালখর গাবের িত আপে িবে প্রগবয় োই 

ইয়া িাহা’উল্লাহ্। 

 

 

 

শালন্ত লেবয় আসবিা িবি 

শ্রী রািেে রাবজায়ার 

 

শালন্ত লেবয় আসবিা িবি, আিরা েুি দি 

এক পৃলথিী গড়বিা িবি প্রোগাই িবের িি। 

ভাঙ্গবিা িবি প্রদবশর িডস ার, প্রশাে সবি িাহা’র অডস ার 

প্রদশ লিবদবশ ঘুরবিা িবি গড়বিা একটি লিশ্ব সরকার। 



িাংিা, ভারত, আবিলরকা আবরা োবিা েীে, 

িাহা’ই ধ্িস করবিা প্রোর করবিা প্রলতলদে। 

লহনু্দ, িুসলিি, প্রিৌদ্ধ, লিস্টাে আিরাই সিাই, 

লিবভদ প্রছবড় িাসবিা ভাি দিত্রী শুধ্ু োই। 

রাজয প্রিারা োলহ োলহ োইবকা প্রকাে প্রিাভ, 

উপাসো করবিা প্রিারা োইবতা তাবত প্রোভ। 

িাদ-লিসম্বাদ লহংসা-প্রদ্বষ ভুবি সিাই এবসা 

এক লিশ্ব এক প্রদশ গড়বিা প্রিারা গড়বিা। 

েুদ্ধাে আবছ েত েযাংক িারুদ প্রিািা 

হবি োবকা েুদ্ধ এখে িাগবি োবকা প্রসো। 

হাজার প্রকাটি অথস লদবয় দতলর করা অে 

ধ্িংশ কবর লকেবিা এখে অন্ন আর িে। 

এ েুবগরই আবিা লেলে িাহা’উল্লাহ্ তার োি, 

তাুঁর প্রপ্রবি লিবভার হবয় জীিে কর দাে। 

সুবখর পৃলথিী গড়বত হবি োও প্রভদাবভদ ভূবি, 

ধ্রেীবক ভবর লদও োোে রকি ফুবি। 

 

 

 

 

আিার ধ্িস 

শলফকুর রহিাে (তুলহে) 

 



প্রহ আিার লপ্রয়, ধ্িস িাহা’ই, 

আলি শুধ্ু োই প্রগা, প্রতািার’ই সহায়, 

প্রতািার পরবশ হবয়লছ প্রে আলি ওবগা ধ্েয 

লেবজবক তাই ভালি আলি আজ সুখী ও অেেয। 

 

তুলি প্রে আিার, আিারই লপ্রয় 

লেরলদে তুলি হৃদবয় আিার থাকবি হবয় প্রশ্রয়। 

প্রতািায় লেবয় লত্রভূিবে প্রে প্রিুঁবে থাকবত োই 

িাহা’উল্লাহ্ তুলি লদবয়বছা েত লশো আিায়। 

 

প্রহ িােুষ তুলি, িৃথা কবরা গিস 

প্রভবি প্রদখ, িৃতুয দুয়াবর হবি প্রসবতা খিস। 

ধ্েী, গরীি, জাত, প্রিজাত লিবভদ আরবতা েয় 

লিবশ োবিা আজ িােিজালতর লিশ্ব একতায়। 

 

লদবয়বছা তুলি আজ, লিশ্ব শালন্তর আশ্বাস, 

ভুবি োবিাো কভু   রাখবিা প্রতািায় লিশ্বাস। 

িাহা’উল্লাহ্ তুলি সকবির িাবে প্রিুঁবে থাবকা লেরলদে 

আলি প্রেে প্রতািার িাবে হায় হবত পালর লিিীে। 

 

 

 

েি আত্মার প্রকাশ 



আব্দুি আওয়াি 

 

েি লদবের ডাক এবসবছ আয়বর সবি আয় 

প্রসই ডাবক লিশ্ব শালন্তর আবিা খুুঁবজ পাই। 

িাহা’উল্লাহ্র িাহা’ই ধ্িস প্রদখ প্রেবয় সিাই 

েিেুবগর েি কিস এখে সাধ্ে করা োই। 

থাকবি লপবছ ওুঁৎ প্রপবত লকছু শত্রু দি 

সািধ্াবে পা প্রফিবত হবি ওবদর এলড়বয় েি। 

শত্রুবক আজ লিত্র কবর হবিা ভাই ভাই, 

লহংসা, লিবভদ ভূবি লগবয় একতার গাে গাই। 

এক স্রষ্টার সৃলষ্ট ভুিে তুলি আলি লিবি, 

গড়বিা েতুে লিশ্ব আলজ িাহা’উল্লাহ্র দবি। 

 

 

 

এক িে এক প্রাে 

অজুস ে লিশ্বাস 

িাহা’ই ধ্িস িবত 

েবিা োই একসাবথ, 

প্রসাোর িরে িােী শুবে 

হও জ্ঞােী সিসজবে। 

িাহা’র আবিা ছলড়বয় পবড় 

এই ধ্রেীর ঘবর ঘবর, 



আিার িে উদার হবয় 

োয় কালিিা ধ্ুবয়। 

লিশাি ধ্রার িাবে প্রভূ 

আবছে জাগ্রত ো ভুবি কভু  , 

িে িলন্দবর রাখবিা তাবর 

হৃদয় িাবে স্মরে কবর। 

এবসা প্রিৌদ্ধ, িুসলিি, লিস্টাে 

লহনু্দ, তুলি হও আগুয়াে, 

সিাজ প্রিারা গড়বিা ভুবি 

সকি লহংসা-প্রদ্বষ পাুঁবয় দবি। 

প্রদীপ হাবত পূজার ফুবি 

কুসংষ্কার সি োবিা ভূবি, 

এক পৃলথিী প্রতািার’ই দাে 

এক িে আর এক প্রাে। 

 

আবিার ঠিকাো 

েূরুি ইসিাি 

দুপাবয় লশকি লেবয় 

লেভৃবত িন্দী লছিাি। 

দূর হবত, িহু দুবর 

জগবতর সঙ্গীবত 

লেবজবক (িুলকবয়) লেবয় 

শুধ্ু গাে প্রগবয়লছ 



িযথসতা িুলকবয়। 

িবের িাবে হোৎ কবর 

েতুে আশায় একাকী 

তরী লভড়ািাি। 

প্রসই অিৃত িােী প্রপবয় 

লের শালন্তর পতাকা তবি 

উদীপ্তিাে সূবেসর 

িালিিা প্রিবখ লেিাি। 

িাহা’উল্লাহ্র আবিায় 

েতুে ঠিকাো প্রপিাি। 

 

িুলির গাে 

িহলসে খাুঁে 

হৃদবয় প্রিাবদর শালন্তর িাতস া, আিরা িাহা’ই 

ঐকয ছাড়া প্রিাবদর প্রতিে লদিার লকছুই োই। 

আবছ প্রপ্রি-ভািিাসা, হৃদবয়র গভীবর িিতা 

লিলিবয় লদবয় োই শুধ্ ুিােিজালতর একতা। 

লিশ্ব িাবে েত দু খ-প্রিদো, লহংসাÑঘৃো 

লে বশষ হবয় োক তা এই কলর কািো। 

িােিজালতর লিিেস ইলতহাস িুবছ প্রফিবত োই। 

গড়বিা আিার েতুে পৃলথিী আিরা িাহা’ই। 

তরুিতা, িৃেরালজ প্রেিে সিুজ োদবর োবক 



প্রিাবদর হৃদয় শালন্তর পবথ প্রতিলে কবর ডাবক। 

পাহাবড়র ঐ েরো ধ্ারা প্রেিে কবর েবি 

ঐবকযর পবথ এলগবয় োবিা সকি িাধ্া দুপাুঁবয় দবি। 

পূেীিার ঐ োুঁবদর িবতা আিরা হাসবত োই, 

িৃলষ্ট ধ্ারার িবতা প্রিারা করুো েরাবত োই। 

 

রাবতর আকাবশ লিটিলিটি তারা প্রেিে কবর জ্ববি, 

শালন্তর কথা আিরা োবিা ওবর িােুষবক িবি। 

িুি আকাবশ ডাো প্রিবি পালখরা প্রেিে উবড় 

ধ্রেীর িুবক েিবিা প্রিারা প্রদবশর িডস ার প্রছবড়। 

সিুজ ঘাবসর িবতা প্রিারা জাগবিা সবতজ হবয় 

উিার িবতা ছুেবিা সুদূবর পবড় থাকবিাো ভবয়। 

শালন্তর লিশ্ব গড়বিা প্রিারা আগািী প্রজবন্মর তবর 

িুি লিশ্ব উপহার লদবিা শালন্ত থাকবি ভবর। 

আিরা িাহা’ই, োই প্রিাবদর প্রকাে ভয় আজ 

একই স্রষ্টা সহায় প্রিাবদর হবি সফি কাজ। 

লহনু্দ আিার িনু্ধ, িুসলিি আিার ভাই, 

প্রদশী-লিবদশী প্রিৌদ্ধ, ডিস্টাে আত্মীয় সিাই। 

সারা পৃলথিীবক করবিা প্রে প্রিারা জয় 

আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই, আিরা িাহা’ই। 

 

 



 

সুখ 

িবোরঞ্জে (িািু) 

সুখ সুখ কবর লক আর সুখবক পাওয়া োয় 

প্রখাুঁজ-খির ো কলর সুবখর ঠিকাোয়। 

সুখবক আর পাবিা প্রকাথায়, 

কলর েলদ েুদ্ধ িড়াই? 

তাহবি লক আসবি সুখ, 

প্রদখবিা লক সুবখর িুখ? 

সুবখর িুখ প্রদখবত হবি লেন্তা কবরা তাই। 

 

হায়বর পৃলথিীর িােুষ! 

আবজা প্রতািার হবিা ো হুুঁস। 

এতেুকু সুবখর িালগ কত আশা িুবক, 

তিু হয়ো সুখ, জীিে ভবর িরবছা ধ্ুবক ধ্ুবক 

ওরা শুধ্ ুিিবছ, ওবগা-প্রতািরা লক জাবোো, 

প্রকাথায় সুবখর ঐ ঠিকাো? 

িাহা’উল্লাহ্র কাবছ এবসা, লকছুই রবিো অজাো। 

 

েত অেযায় আর অতযাোর, 

হবি দূর সিাবজর সি লেষু্ঠর অলিোর। 

ো খুুঁবজ প্রকে তুলি করবছা ওবগা লেৎকার, 

প্রদখ এবসবছ ধ্রায়, েি েুবগর েি অিতার। 



এখাবে পাবি সুবখর ঠিকাো 

জীেস সিাজ ো লদবত পাবরো 

সুখ পাবি তুলি, েরবছ প্রদখ প্রহথায় শালন্তর েরো। 

 

প্রেবয় প্রদখ, ধ্ুসর আকাবশ 

িাহা’র সূেস উবেবছ প্রহবস। 

সিাই এবসা, হও আবিালকত ভ্রালন্তর পথ প্রছবড় 

িুলকবয় থাকা ভ্রান্ত কািো প্রফবি দাও প্রেবড়। 

ক্লান্ত পলথক কবর লেৎকার 

আিাবক িাুঁোও, রবিা োবকা আর 

প্রপবয় প্রগলছ আজ, শালন্তর ঠিকাো প্রতািার আিার। 

 

 

েিতরী 

আিদুি জলিি (লেপ)ু 

 

সওদাগবরর সওদা লেবয় 

ছুেবিা েিতরী, 

িাহা’উল্লাহ্র িহাে িােী 

লেবিা তাবত ভলর। 

লিোিূবিয প্রপৌুঁবছ প্রদবি 

ের-োরীর িাবে, 

পড়বি তারা গৃবহ িবস 



িধ্ুর সকাি সাুঁবে। 

এিলে কবরই জােবি সিাই 

িাহা’ই ইলতহাস, 

এই আশাবতই এই কলিতা 

এই আিার উচ্ছ্বাস। 

জীিে েুবদ্ধ েখে িােুষ 

হালরবয় প্রফবি আশা, 

িাহা’র প্রদীপ প্রজ্ববি তখে 

প্রকাশ কবর ভাষা। 

আয়বর িােুষ আয়বর প্রতারা 

েেু প্রিবি প্রদখ, 

েতুে লদবের প্রভার হবয়বছ 

উদাস হাওয়া োক। 

তুলি আলি লিবি এিার 

োবিা সুদূর প্রদবশ, 

একটি জালত গড়বিা প্রিারা 

সিাই লিবি লিবশ। 

 

 

 

 

 

 



েি সুবেসর িােী 

আলরফুর কািাি 

 

প্রে সতয সূেসয 

অেন্ত আকাবশ উবে 

পৃলথিী তাবকই োয়, 

প্রে সতয সূেসয 

তার লকরে লিিায় 

িােুষ তাবকই স্বাগত জাোয়। 

প্রে সতয সূেসয 

আুঁধ্ার দূর কবর 

জেতা তাবকই প্রতযাশা কবর, 

প্রে সতয সূেসয 

আবিা লেবয় আবস 

ধ্রেী তাবকই আুঁকবড় ধ্বর। 

প্রে আধ্যালত্মক সূেসয 

কুসংষ্কার লছন্ন কবর 

িােুষ তাবকই গ্রহে কবর। 

িাহা’উল্লাহ্ ঐশ্বলরক সুেসয 

এবেবছ লিশ্ব একতার িােী 

সিগ্র লিশ্ব স্বাগত জাোয় তাবক। 

 

 


