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প্রাওওথন 

ভোনুল শুধ ুমদফবস্ব প্রোণী ন, তোয এওটি াঅত্মো াঅদঙ। মাআ াঅত্মো মোর াঅল্লোয রূ। াথবোৎ 

ভোনুল মদ  াঅত্মোয ভন্বদ বোযোভযূণব োভোনচও চীফ। তোাআ ভোনুল নোভও এাআ চীদফয 

চীফনদও ুঔওয, োনিভ  ৃঙ্খরোূণব ওযোয চনয এভন এওটি চীফনফযফস্থো দযওোয, মম 

চীফনফযফস্থোটো যীো  াঅধযোনত্মওতোয ভন্বদ বোযোভযূণব দফ। মমঔোদন 

যীোকতবোদফ ানযোদয োনস্ত মমভন থোওদফ মতভনন ানযো নো ওযোয চনয াঅনত্মও প্রনক্ষণ 

তথো নযোনীনতদফোধ, োযদরৌনওও ভুনিয নঘিো, স্রষ্টোয প্রনত ূণব াঅনুকতযদফোধ াআতযোনদ ৃনষ্টয 

প্রনিো থোওদত দফ। ভগ্র ভোনফচোনতদও এওটি চোনতদত নযণত ওযোয চনয, ভস্ত ৃনথফীদও 

নযো, ুনফঘোয  োনিদত নযূণব ওযোয চনয মম দীনটি াঅল্লো োঠিদদঙন, মাআ দীনটি প্রোওৃনতও 

ননদভয াঈদয, াঅভোদদয মদ  াঅত্মোয ভন্বদ বোযোভযূণব এওটি ফযফস্থো। স্রষ্টোয মদো 

ফযফস্থোদত াঈদযোি দ’ুটি নদওাআ াঅদঙ, বোযোভযূণববোদফ। ১৪০০ ফঙয াঅদক মমটো াধব ৃনথফীদত 

প্রনতনিত ফোয পদর ভোনুল মদদঔনঙর োনি  ূণব ননযোত্তোয দষৃ্টোি। মটি নঙর াঅল্লো  তোাঁয 

যুদরয প্রওৃত এরোভ। নওন্তু দবুব োকযচনওবোদফ মঔন এাআ চোনতয এওটি নফদল মেণী তোদদয ননচ 

স্বোথব ঘনযতোথব ওযোয চনয এয বোযোভয নফনষ্ট মওোযর এফাং িদভ িদভ এটিদও নফওৃত মওোদয 

মপরদরো তঔন মথদও ভোদচ ৃনষ্ট মোর ানযো, ানফঘোয, মোলণ, ফঞ্চনো এও ওথো ঘযভ াোনি। 

এও মবোদ ভোনুল ননদচাআ তোয চীফনফযফস্থো ততনয ওযোয নদ্ধোি ননর, চন্ মোর দোজ্জোদরয। 

দোজ্জোর কণতন্ত্র, ভোচতন্ত্র, যোচতন্ত্র, এওনোওতন্ত্র াআতযোনদয নোদভ এভন বোযোভযীন 

চীফনফযফস্থো ওোদভ মওোযর মমঔোদন ভোনুদলয াঅনত্মও বোকটো মূ্পণব ানুনস্থত। াযোধ দভদনয 

চনয োনস্তয নফধোন থোওদর াযোধ মথদও নফযত থোওোয চনয মম াঅনত্মও প্রনক্ষণ দযওোয 

াথবোৎ স্রষ্টোয প্রনত বোরফোো, াঅনুকতযদফোধ, বীনত নওঙুাআ মঔোদন মযোাআদরো নো; এাআ ফযফস্থোটি মোর 

মূ্পণব স্রষ্টোীন, াঅত্মোীন, চড়ফোদী, মবোকনফরোী এও বযতো মোয ভূরনীনতাআ মোর ঔো-দো 

পুনতব  ওদযো। মভোদরভ নোভও চনদকোিী তোদদয চোতী চীফদন দোজ্জোদরয ততনয চীফনফযফস্থোগুনর 

ঢোরোবোদফ গ্রণ মওোদয াঅল্লোয মদো দীন এরোভদও ফযনিকত চীফদনয কু্ষদ্র কনিয ভদধয 

াঅফদ্ধ মওোদয মপরদরো। এরোদভয ফযনিকত াাংটুকু াঅদরভ মভোল্লোদদয পদতোোয মোাঁতোওদর 

দড় নফওৃত মোদত মোদত এদওফোদয নফযীতভুঔী মোদ মকদঙ, পদর ফযনিকত চীফদন এরোদভয 
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োনিভ পর নো মদ ভোনুল ঘোওনঘওযভ দোজ্জোদরয াঅত্মোীন ফযফস্থো গ্রণ মওোযদঙ। এবোদফ 

ভোনুল ধীদয ধীদয াঅত্মোীন মোদ মোড়দঙ। াঅত্মোাআ মঔন ানুনস্থত ুতযোাং ভোনুদলয মবতদয 

াঅত্মো মথদও ৃষ্ট- দো-ভোো, ৃনষ্টয প্রনত বোরফোো, ভনভবতো, োযস্পনযও দমোনকতো, 
নযোনীনতদফোধ, ততো, তযফোনদতো, নফদফও, ঐওয, ৃঙ্খরোদফোধ াআতযোনদ ৎগুণোফরী ানুনস্থত 

মোদত রোকদরো। পদর ভোদচ ৃনষ্ট মোর ঘযভ াযোচওতো, ানযো, াোনি। তোযো নম্মনরতবোদফ 

স্রষ্টোয এাআ দনুনোটোদও োক্ষোৎ এও নযওূযীদত নযণত মওোদযদঙ। এঔন শুধুভোত্র াঅাআন প্রদোক 

মওোদয, োনস্তয নফধোন ততনয মওোদয াঅয ভোদচ োনি প্রনতিো ওযো ম্ভফ দফ নো। াঅগুদনয ভদধয 

রোপ নদদর াঅগুন াঅনোদও দগ্ধ মওোযদফাআ, ফোাঁঘদত দর াঅদক াঅগুন মথদও মফয মোদত দফ, 

াঅগুদনয ভদধয মথদও ফোাঁঘোয াঈো মঔোাঁচো ননতোিাআ মফোওোভী। তোাআ এঔন ফোাঁঘদত মোদর স্রষ্টো 

াঅল্লোয মদো মাআ ননাঁঔুত চীফনফযফস্থো (দীন) গ্রণ ওযো ঙোড়ো থ মনাআ। মাআ ননাঁঔুত 

বোযোভযূণব ফযফস্থো মওোথো োো মোদফ? 

মমফুত তীদ াঅল্লোয যদভ ভোনফচোনতয োভদন এটো াঈস্থোন মওোযদঙ। াঅভযো মমফুত 

তীদ ফহু ননমবোতন, ননীড়ন য মওোদয কত ১৮ ফৎয মধোদয মঘষ্টো মওোদয মোনি এাআ তযদও 

ভোনুদলয ওোদঙ মৌাঁদঙ নদদত। এাআ তযদও প্রওো ওযোয এওটি ভোধযভ মোদি নত্রওো। নফনবন্ন 

চোতী  াঅঞ্চনরও নত্রওো মোভোনোয এভোদভয মরঔোগুনর প্রফন্ধ াঅওোদয প্রওো মওোযদঙ। এাআ 

নত্রওোগুনরয ভদধয তদননও মদদযত্র, তদননও ননাঈচ, তদননও াআদত্তপোও, তদননও চনতো, কুনষ্টোয 

ওোকচ, াঅযীনকয, ভদয ওোকচ, াঅচদওয ূত্রোত, ফজ্রোত, াআদিচোয, মদ প্রনতনদন, চন 

ভতোভত, রোরন ওণ্ঠ, ফনযোর াঅচওোর, ফনযোর প্রনতনদন, ঔফয ফোাংরো, ভোস্থোন, োন োাআন, 

াঈত্তদযয ঔফয, প্রথভ ঔফয, স্বণব ওোর, নীরপোভোযী নঘত্র, যাংুয নঘত্র, ঘোাঁদুয দবণ, নফনদকি 

াঅয াদনও তদননও  োপ্তোনও নত্রওো। 

াঅল্লোয যদভ এাআ মরঔোগুনর াআদতোভদধযাআ োঠওদদয নঘিোয চকদত ফযোও াঅদরোড়ন  াঅগ্র ৃনষ্ট 

মওোদযদঙ। নফনবন্ন ভ াাংঔয োঠও াঅভোদদয োদথ মমোকোদমোক মওোদয াআতাঃূদফব প্রওোনত প্রফন্ধ 

ফো ননফন্ধ ম্বনরত ুযোতন নত্রওো িদ াঅগ্র প্রওো মওোদয মোদিন। মওাঈ মওাঈ যোনয 
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াঅভোদদয ানপদ এদ ুযোতন নত্রওো াংগ্র মওোদয ননদ মোদিন। নওন্তু ফোয দক্ষ এবোদফ 

ুযোতন নত্রওো াংগ্র ওযো ম্ভফ ন। 

াঅভযো োঠওদদয ুনফধোয চনয নত্রওো প্রওোনত নওঙু ননফদন্ধয ভন্বদ নওঙু ফাআ এযাআ ভদধয 

প্রওো মওোদয ফযোও োড়ো মদনঙ। এযাআ ধোযোফোনওতো “এরোভ শুধু নোভ থোওদফ” ফাআটি 

প্রওো ওযোয নদ্ধোি মনাআ। োঠও-োঠিওোদদয োফবক্ষনণও াঈৎো, াঈদ্দীনো  মপ্রযণোাআ 

াঅভোদদযদও এাআ নতুন াঈদদযোকটি গ্রণ ওযদত াঈদ্বদু্ধ মওোদযদঙ। 

াঅভযো মঘষ্টো মওোদযনঙ ফাআটিদত মতটো ম্ভফ ুনযোফৃনত্ত এড়োদনোয চনয, তফ ুোঠদওয ুনফধোয ওথো 
নঘিো মওোদয ফিদফযয ধোযোফোনওতো, প্রোনিওতো  গুরুদেয নফদফঘনো নওঙু নফলদয ুনযোফৃনত্ত 

যোঔদত মোদদঙ।  

াঅভোদদয নফশ্বো এ ফাআদয োতো োঠও ঘরভোন ঙ্কট মথদও ভোনফচোনতয ফোাঁঘোয থ ঔুাঁদচ 

োদফন। াঅল্লো াঅভোদদয ফোাআদও মাআ তয দথ মদোোত মওোরুন এফাং োদফয যোঔুন।  

- মভাাম্মদ যারওফ অর াান 
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এআ ভয় ম্পবওগ  ভানফী (দ:) - 

এরাভ শুধু নাভ থাওবফ 

াঅল্লোয মল যুর াঅদঔযী মোভোনো ম্পদওব  মফোদরদঙন, এভন ভ াঅদফ মঔন- (১) এরোভ 

শুধ ুনোভ থোওদফ, (২) মওোয’াঅন শুধ ুাক্ষয থোওদফ, (৩) ভনচদভূ চোাঁওচভওূণব  মরোদও 

মরোওোযণয দফ নওন্তু মঔোদন মদোো থোওদফ নো, (৪) াঅভোয াঈম্মোয াঅদরভযো দফ াঅভোদনয 

ননদঘ ফদঘদ ননওৃষ্ট চীফ, (৫) তোদদয ততনয মপতনো তোদদয য নতত দফ। [মযত াঅরী 

(যো:) মথদও ফোোওী, মভওোত]  

াঅল্লোয যুদরয নফত্র ভুঔননাঃৃত এাআ ফোণীয প্রনতটি ফব াঅচ াক্ষদয াক্ষদয ফোস্তফোনত 

মোদদঙ। এাআ ননফন্ধটিয ভোধযদভ াঅভযো এাআ নফলটিাআ তুদর মধোযফ এনো’ল্লোহ্।  

ফতব ভোদন াঅভযো মম ধভবটিদও এরোভ নোদফ মদঔনঙ, মমটোদও ধভবপ্রোণ ভোনুল ানত মত্ন ওোদয 

োরন ওযোয মঘষ্টো মওোযদঙন, মম এরোভটোদও ফবত্র সু্কর ওদরচ ভোদ্রোো  ীদযয ঔোনওো 

মঔোদনো মোদি মটো প্রওৃত এরোভ ন। এওচন চীনফত ভোনুল এফাং এওটি রোদয ভদধয ফোনযও 

নভর ফহু মযোদদঙ। মমভন চীনফত ভোনুদলয যীদয মম ফ াি প্রতযি াঅদঙ, রোদয মগুনর ফ 

াঅদঙ। নওন্তু তোদত প্রোণ নো থোওো মটোয মদ মৌিফ মত ুন্দযাআ মোও ওর মৌন্দমব, ওর 

ুকঠিত াি প্রতযিাআ রো, ভৃত।  মতভনন াঅল্লো মম এরোভ নদদ তোাঁয মল যুরদও 

োঠিদনঙদরন াঅয াঅচ মমটো দনুনোভ মঘোরদঙ এ দ’ুটিয ভদধয ফোনযও নদও মথদও মতাআ 

এওযওভ ভদন মোও, এদদয ভদধয প্রওৃতদক্ষ ততটোাআ তপোৎ মতটো তপোৎ এওটি চীনফত ভোনুল 

াঅয রোদয ভদধয, এভন নও তোয মঘদ মফন। এ মমন মোত্রোোরোয ওোদঠয ফন্দওু। মদঔদত াঅর 

ফন্দদুওয ভতাআ ভদন  নওন্তু টো নদদ গুনর মঙোাঁড়ো মো নো াথবোৎ ওোমবওযী ন। মোত্রোদদরয 

ফন্দদুওয দি াঅর ফন্দদুওয মতটো োথবওয, প্রওৃত এরোদভয দি ফতব ভোন এরোদভয ততটোাআ 

োথবওয। এ দ’ুটিয ঘরোয থ মূ্পণব নফযীত। াঅল্লো মম াঈদদ্দদয ভোনফচোনতদও এাআ দীন প্রদোন 

মওোদযদঙন মাআ াঈদদ্দযাআ এঔন ফদদর মকদঙ। ভোনফ ৃনষ্টয প্রোযদম্ভয খটনোগুনরয ভদধয এরোদভয 



9 

 

প্রওৃত াঈদদ্দয নননত মযোদদঙ। াঅল্লো মঔন ৃনথফীদত তোাঁয ঔনরপো ফো প্রনতনননধ নোদফ স্বোধীন 

াআিোনিনফনষ্ট এওটি নতুন ৃনষ্ট মওোযদত ঘোাআদরন, তঔন ওর ভোরোদও ভোনুল ৃনষ্টয নফরুদদ্ধ 

মুনি াঈস্থোন মওোদয মফোদরনঙর মম, ‘মতোভোয প্রাংো  গুণওীতব ণ ওযোয চনয াঅভযোাআ নও 

মদথষ্ট নাআ। মতোভোয এাআ ৃনষ্ট ৃনথফীদত নকদ পোোদ (ানযো াোনি)  োপোকুনদ্দভো (যিোত, 

মুদ্ধ নফগ্র) মওোযদফ (ুযো ফোওোযো ৩০)। াঅল্লো তোদদয এাআ ভৃদ ুাঅনত্ত দে াঅদভ (াঅ:) মও ৃনষ্ট 

মওোযদরন। এযয াঅল্লো তোাঁয ননদচয রূ াঅদদভয (াঅ:) নবতদয পুাঁ দও নদদরন এফাং ওর 

ভোরোদওদও াঅদদভয মঔদভদত ননদোনচত মওোযদরন। প্রদতযদওাআ তোযো াঅদভদও (াঅ:) মচদো 

ওযোয ভোধযদভ াঅল্লোয এাআ হুকুদভয াঅনুকতয মওোযর এফাং াঅদদভয মফো ননদোনচত মোর। 

নওন্তু এফনর াঅল্লোয এাআ হুকুভদও ানযোময মখোলণো মওোদয াঅদভদও মচদো ওযো মথদও নফযত 

মযোাআর। পদর াঅল্লো এফনরদও তোয ম্মোনচনও াফস্থোন মথদও নফতোনড়ত (যোচীভ) মওোযদরন 

এফাং ানবো নদদরন। এফনর তঔন াঅল্লোয ওোদঙ াফওো মঘদ ননর এফাং াঅল্লোদও ঘযোদরঞ্জ 

নদর মম ম নফনবন্ন প্রওোয প্রদযোঘনো নদদ ানধওোাং ভোনুলদওাআ াঅল্লোয মদোোত (নদও ননদদবনো), 

যর থ মথদও নফঘুযত মওোদয মপরদফ এফাং প্রভোণ মওোযদফ মম ভোনুল তোয ঘোাআদত ননওৃষ্ট ৃনষ্ট। 

াঅল্লো চোননদ নদদরন মম, নতনন প্রনত মুদক প্রনত চনদদ তোাঁয নফী যুর োঠিদ মদোো  দীন 

মপ্রযণ মওোযদফন। মটোদও ানুযণ মওোযদরাআ তোযো দনুনোদত এওটি োনিভ  প্রকনতীর 

ভোদচ ফফো মওোযদত োযদফ। মঔোদন থোওদফ নো মওোদনো পোোদ  োপোকুনদ্দভো াথবোৎ 

ানযো, াোনি, মুরুভ, যিোত, মুদ্ধ, িন্দন, তোো াথবোৎ ৃনষ্টয াঅনদদত ভোরোদওযো 

ভোনফচোনতদও ননদ মম াঅঙ্কো প্রওো মওোদযনঙর মগুনর থোওদফ নো। োোোন এফনরদয দি 

ওযো ঘযোদরদঞ্জ াঅল্লো নফচী দফন। এচনযাআ এরোভ দেয াঅক্ষনযও াথব মোদি োনি, এাআ 

নোভওযণ াঅল্লো মওোদযদঙন এাআ চনয মম, এাআ দীন ৃনথফীয মম াাংদ প্রনতনিত দফ মঔোদন োনি 

প্রনতনিত দফ, মঔোদন াোনিয মর থোওদফ নো। ুতযোাং াঅল্লোয মদো এরোভ ানুযদণয 

াননফোমব নযণনত মোদি োনি এফাং ানুযণ নো ওযোয াননফোমব নযণনত মোদি াোনি। তোাআ 

মমঔোদন োনি মনাআ, াঅভযো মফোরদত োনয মঔোদন এরোভ মনাআ।  

প্রশ্ন মোর, াঅচদওয ৃনথফীদত মভোদরভ নোদভয মম ১৬০ মওোটিয চনাংঔযোটি নফযোচ মওোযদঙ 

তোযো োনিদত াঅদঙ নো াোনিদত াঅদঙ? নো, তোযো মভোদট োনিদত মনাআ। ৃনথফীদত মম ওটি 
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প্রধোন চোনত াঅদঙ তোয ভদধয এাআ চনাংঔযোয াফস্থো ননওৃষ্টতভ। াঅয ফ চোনত নভদর ৃনথফীয 

ফবত্রাআ এাআ চনাংঔযোটিদও াভোননত, াদস্থ মওোযদঙ, তোদদযদও াঅিভণ মওোদয তযো মওোযদঙ, 

ধন-ম্পদ রুদট ননদি, তোদদয ফোনড়-খয াঅগুন নদদ জ্বোনরদ নদদি, তোদদয ভো, মভদ, মফোনদদয 

য োনফও াতযোঘোয মওোদয নতে নষ্ট মওোযদঙ। ঐ ওোচগুনর নিস্ঘোনযো াতীদত মওোদযদঙ 

মস্পদন, মঔোন মথদও তোযো মূ্পণব মভোদরভ চোনতটিদওাআ ভূদর াঈৎঔোত মওোদযদঙ, াঅচ মঔোদন 

মভোদরভ মফোরদত মনাআ এফাং ননওট াতীদত মওোদযদঙ ফননো োযদমদকোনবননো, ুদোদন, 

নপনরোাআদন। নন্দযুো মওোযদঙ ওোশ্মীদয, বোযদতয প্রনতটি যোদচয। মফৌদ্ধযো মওোযদঙ ভোোনভোদয 

াথবোৎ ফোভবো, াঅযোওোদন, থোাআরযোদে, নবদতনোদভ, ওোভুনঘো  ঘীদন। এগুনর মতো ফড় ফড় 

 

চোনত। ানত কু্ষদ্র াআহুনদ চোনত ঐ ওোচ মওোযদঙ নিভ এনো, যোদরস্ঘোাআদন। বোযদত োচোয 

োচোয ভনচদ  ভনন্দদয নযণত ওযো মোদদঙ নো  ানপ াআতযোনদ ানয ওোদচ ফযফোয ওযো 

মোদি, নো  মবাংদক মদো মোদদঙ। এ’মতো মকর ফনাঃত্রুয োদত ভোয ঔোোয নঘত্র, ননদচদদয 

ভদধয এাআ চোনতটি ধভী ভতফোদ, যোচনননতও ভতফোদ ননদ ননযিয োনোোনন, ভোযোভোনয, মুদ্ধ, 

যিোদত নরপ্ত, কু্ষধো, দোনযদ্রয, ানক্ষো-কুনক্ষো, কুাংস্কোয, ীনভনযতো াআতযোনদদত চচব নযত। 

দনুনোভ যোচদয পদর এাআ চনাংঔযোটি তোদদয চোতী চীফদনয প্রবু নোদফ নিভো নফশ্বদও 

এফাং দীন নোদফ প্রবুদদয প্রদত্ত কণতন্ত্র, ভোচতন্ত্র, োভযফোদ, পযোনফোদ াআতযোনদ চীফনফযফস্থোগুনর 

গ্রণ মওোদয ননদদঙ। নওন্তু ফযনিকত চীফদন নওঙু নোভোচ মযোচো ওদয, দোনড় টুন মযদঔ, াঅযফী 
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মোোও ধোযণ মওোদয মভোদরভ নোদফ ননদচদদয ওতব ফয ম্পন্ন মওোযদঙ, ধভী এাআ াঈোনো  

াঅনুিোননওতো োরন ওযোদওাআ ভদন মওোযদঙ এরোভ। এাআ এরোভটো তোযো নঔদঙ মম 

ভোদ্রোোগুনর মথদও মাআ ভোদ্রোোগুনর প্রনতিো মওোদযদঙ ননদফনও নিস্ঘোনযো। মম এরোভটো 

নদঔদঙ মটো ঐ নিস্ঘোন প্রবুদদয ততনয ওযো, াঅল্লো যুদরয এরোভ ন। াঅচ মথদও ওদও’ 

ফঙয াঅদক নিস্ঘোন প্রোঘযনফদ, নিতযো ফহু কদফলণো মওোদয নুতন “এরোভ” দোাঁড় ওযোদরন, মম 

“এরোদভয” ফোনযও দৃয এরোদভয ভতাআ নওন্তু প্রওৃতদক্ষ মমটোয াঅওীদো এফাং ঘরোয থ াথবোৎ 

মযোত, াঅল্লোয যুদরয এরোদভয, মযোতুর মভোস্তোওীদভয ঠিও নফযীত। ঐ নফযীতভুঔী 

এরোভ নক্ষো নদদত ওী ওী নফল নক্ষো নদদত দফ, ওী ওী নফলফস্তু ফোদ নদদত দফ, মওভন মওোদয 

নক্ষো নদদত দফ াথবোৎ এও ওথো Syllabus এফাং Curriculum ননধবোযণ  নস্থয মওোযদরন ঐ 

নিস্ঘোন নিতযো। ঐ Syllabus  Curriculum এ াঅল্লোয ফবফযোী তীদদও াংকুনঘত মওোদয 

ফযনি চীফদন ীভোফদ্ধ ওযো মোর, ওোযণ োফবদবৌভে মতো ফৃটিদয, াঅল্লোয োফবদবৌভে নক্ষো 

নদদর মতো তোদদয যোচে ওযোাআ নফদচনও। তোযয াঅল্লোয োফবদবৌভে াথবোৎ তীদদয ঠিও 

দযাআ মম মচোদদয স্থোন মাআ মচোদদও ঐ ভোদ্রোোয োঠযফস্তুদত ানত াপ্রদোচনী নফলদ 

নযণত মওোদয প্রো ফোদ মদো মোর। ভনষ্টকত, চোনতকত নফলগুনরদও ননুস্তদয নোনভদ নদদ 

ানত োধোযণ ফযনিকত নফলগুনরদও ানত গুরুে  প্রোধোনয মদো মোর। নফদ-োদী, নফনফ 

তোরোও, দোনড়-টুন, োচোভো, োকড়ী, মভোও, কুরুঔ, চ ু মকোর, োদম-মনপো াআতযোনদ 

োচোয যওদভয নফলগুনরদও এরোদভয ানত চরুনয এফাং গুরুেূণব নফল মফোদর াঈদয স্থোন 

মদো মোর। ঐ নদরফোদ (Syllabus) াঅয প্রোধোনয মদো মোর মাআ ফ নফলগুনরদও মমগুনর 

ম্বদন্ধ দবুব োকযিদভ নফনবন্ন ভোমোদফ  মপযওো ভতদবদ  নফতওব  াঅদক মথদওাআ ভচদু নঙর  

াঅদঙ। নিস্ঘোন নিদতযো এটো মওোযদরন এাআ চনয মম তোদদয মঔোদনো এরোদভয াঅদরভযো মমন 

ঐগুনর ননদ ননদচদদয ভদধয তওব োতনওব , ফোো  প্রদোচদন ভোযোভোনয মওোযদত থোদও, ফৃটিদদয 

নফরুদদ্ধ ঐওযফদ্ধ মোদত নো োদয এফাং তোদদয োন ননযোদ । াআাংযোচ ানধওৃত এাআ 

াঈভোদদদয ফড়রোট াথবোৎ Viceroy নভাঃ োদযন মটিাং ১৭৮০ দন মওোরওোতো াঅরীো 

ভোদ্রোো প্রনতিো মওোযদরন। মাআ মথদও ১৯২৬ ন মবি এাআ ১৪৬ ফঙয এওোনদিদভ ২৬ চন 

নিস্ঘোন নিত াঅরীো ভোদ্রোোয াধযক্ষদদ মথদও এাআ চোনতদও “এরোভ” ননঔদদঙন।   
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ফৃটিযো এাআ াঈভোদদ তোদদয ানধওৃত ানযোনয মভোদরভ মদগুনরদত াঅরীো ভোদ্রোোয 

ানুওযদণ ত ত ভোদ্রোো প্রনতিো ওদয  তোদদয ততনয “এরোভ” নক্ষো মদ। াআাংযোচ মঘোদর 

মকদঙ নওন্তু তোদদয ততনয ওযো “এরোভ” াঅচ াঅভোদদয ভোদ্রোোগুনরদত নক্ষো মদো মোদি, ঐ 

ভোদ্রোোগুনর মথদওাআ ঐ এরোভ নদঔ াঅদরভযো মফয মোদ াঅদঙন  াঅভোদদয ঐ “এরোভ”াআ 

নক্ষো নদদিন। াঅভযো াঅচ এরোভ মফোরদত মাআ এরোভাআ ফুনছ মম “এরোভ” নিস্ঘোন নিতযো 

ততনয মওোদয ১৪৬ ফঙয ধদয াঅভোদদয নক্ষো নদদদঙ। পদর াঅচ াঅভোদদয যোচনননতও, াঅথব-

োভোনচও চীফন নযঘোনরত মোদি োিোদতযয নিস্ঘোনদদয ততনয ওযো নোনো যওভ তন্ত্র-ভন্ত্র নদদ 

াঅয ফযনিকত ধভী চীফন নযঘোনরত মোদি নিস্ঘোন নিতদদয ততনয ওযো নফওৃত  

নফযীতভুঔী “এরোভ” নদদ, াঅল্লো যুদরয এরোভ নদদ ন। পদর এরোদভয ানস্তদেয মম 

াঈদদ্দয াথবোৎ োনিভ ৃনথফী মটো মনাআ, াঅয োনি মনাআ ভোদনাআ এরোভ মনাআ। বোফদত াফোও 

রোদক এযয াঅভযো ননদচদদয মভো’মভন, মভোদরভ  াঈম্মদত মভোোম্মদী মফোদর নফশ্বো মওোনয 

এফাং যওোদর াঅল্লোয ক্ষভো  চোন্নোদতয াঅো মওোনয। এাআ াফস্থোদওাআ াঅল্লোয যুর এও ওথো 

প্রওো মওোদযদঙন এাআ মফোদর মম, এরোভ শুধ ুনোদভ থোওদফ।  

োদীদ মম নদ্বতী নফলটি যুরোল্লো মফোরদরন াথবোৎ মওোয’াঅন শুধু াক্ষয থোওদফ, এয ভোদন 

মওোয’াঅন মম াঈদদ্দদয াঅল্লো নোদমর মওোদযদঙন তো ূযণ ওযো দফ নো। ফোস্তদফ তোাআ, মূ্পণব 

মভোদরভ দনুনো মওোয’াঅনদও মতরোোত ওযো  োফ রোদবয াঈদদ্দদয, প্রনত াক্ষদয 

াক্ষদয োফ কণনো ওযো  াথঘ াঅল্লো মওোয’াঅন োঠিদদঙন এটি নদদ ভোনুদলয োভনগ্রও 

চীফন নযঘোরনো ওযোয চনয। নতনন এ মফোদর নদদদঙন মম, মোযো াঅল্লোয নোদচরওৃত নফধোন 

নদদ হুকুভ (োন, নফঘোয পোরো) ওদয নো, তোযো ওোদপয, চোদরভ  পোদও (ুযো ভোদদো- ৪৪, 

৪৫, ৪৭)। তফু াঅচ ৃনথফীয এও াআনঞ্চ চোকোদত এাআ মওোয’াঅদনয নফধোন প্রনতনিত মনাআ, 

মওফর াক্ষদযয ভদধযাআ মগুনর ফন্দী মোদ াঅদঙ। এাআ মওোয’াঅন াঅল্লোয হুকুদভয ভনষ্ট। াথঘ 

াদধবও নফশ্বচী ঐ চোনতয ফহু ভোনুল ফাআ াঅওোদয মওোয’াঅনদও মওোদনোনদন মঘোদঔাআ মদদঔন নন। 

মওোয’াঅদনয নরনঔত ওন প্রস্তুত ওযো  ভোন (যো:) এয মঔরোপদতয ভ, াঅয ততনদদন 

াদধবও ৃনথফীদত তোযো দীন প্রনতিো মওোদয মপদরদঙন। তোদদয ভদধয মোয মমটুকু ভুঔস্থ নঙদরো তোযো 

মাআটুকুাআ চোনদতন এফাং মাআ ানুমোী ওোচ মওোযদতন। 
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মম ভোগ্রন্থ াঅর মওোয’াঅন ভোন াঅল্লো মম চোনতয াঈয নোদমর মওোদযদঙন ম চোনতদও 

দম্বোধন মওোদযদঙন ‘ঔোযো াঈম্মোনতন- ফবদেি চোনত’ (ুযো এভযোন ১১০) াথবোৎ এাআ মওোয’াঅন 

ননদ মম চোনত জ্ঞোদন, নফজ্ঞোদন, ৃঙ্খরো, াথবনননতও ভৃনদ্ধদত, োভনযও নিদত, নতুন নতুন 

তফজ্ঞোননও াঅনফষ্কোদয ভস্ত দনুনোয ীদলব, ওর চোনতয নক্ষদওয াঅদন ানধনিত মোদনঙর, 

ফোনও দনুনো ব ম্ভ্রদভ এাআ চোনতয নদদও মঘদ থোওদতো, মাআ এওাআ মওোয’াঅন ননদ ভস্ত 

দনুনোভ এাআ চোনতয ওরুণ দদুবো মওন? মম লধ মঔদ এওচন ভোনুল মোদ মকর স্বোস্থযফোন, 

কনতীর, ওভবঠ, োীহৃদ, দনুফবনীত, ফুনদ্ধভোন, াঅয মাআ এওাআ লধ মঔদ াঅদযওচন মওন 

ঘযভ াুস্থ, রুগ্ন, ননচীফ, ননথয, াঘর, ক্ষোখোতগ্রস্ত, বীরু, ওোুরুল, চড়ফুনদ্ধ মোদ মকর? 

ফতব ভোদন ছওছদও যদপ ঙোোদনো ানত ুন্দয মওোয’াঅন ৃনথফীদত মওোটি মওোটি াংঔযো 

ফতব ভোন। াদনও মওোয’াঅন াঅদঙ মো মোনোয যদপ নরনঔত। এাআ মওোয’াঅন াঅদকয মঘদ 

ভুঔস্থওোযী াথবোৎ োদপচ মতো রক্ষ রক্ষগুণ মফন, মওোয’াঅদনয প্রনতটি ে ননদ াাংঔয 
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তোপনয মোদদঙ, োড়ো ভল্লো ওোাঁনদ ুয মওোদয প্রনতনদন রক্ষ রক্ষ স্থোন মথদও ড়ো মোদি তফু 

এাআ াফস্থো মওন? এয এওভোত্র াঈত্তয মোর, এাআ চোনত ঐ মওোয’াঅদনয াঈদয মো নওঙু মওোযদঙ তো 

াক্ষদযয ভদধযাআ ীভোফদ্ধ। এওদর মওোয’াঅন োঠ মওোযদঙ চনোধোযদণয ভদধয নফনি মওোদয াথব 

াঈোচব দনয চনয, াঅদযওদর তো মওোযদঙ ‘যওোদরয ুাঁনচ’ োফ ঞ্চদয চনয। নওন্তু এাআ 

মওোয’াঅন মম চনয নোদমর মোদদঙ াথবোৎ ভোনফচোনতয চোতী চীফদন এদও প্রনতিো মওোদয 

ানযো ানফঘোয দযূ মওোদয োনি াঅনোয চনয মটো ফোদ মদো মোদদঙ। মমভন মধোরুন, এওটি 

মদদয াংনফধোন। ভদন মওোরুন, মদদয ওদও মওোটি ভোনুদলয ভদধয রক্ষ রক্ষ মরোও াংনফধোনটি 

ভুঔস্থ মওোদয মপরর, ুয মওোদয াঅফৃনত্ত মওোযদত শুরু মওোযর। াফনষ্টদদয াদনদওাআ প্রনতনদন াথব 

ফুদছ মোও াঅয নো ফুদছাআ মোও াংনফধোদনয মওোদনো নো মওোদনো াাং োঠ মওোযর, নওন্তু 

াংনফধোদনয মওোদনো নফনধ-নফধোনাআ মদদ প্রদোক ওযোয ফো ফোস্তফোন ওযোয মঘষ্টো এভননও 

ফোস্তফোদনয নঘিো মওোযর নো। াংনফধোদনয ানুদিদ ফো াঈ-ানুদিদভূদ মো ফরো মোদদঙ 

াঅাআন নফবোক, োন নফবোক  নফঘোয নফবোদকয মওোথো মনদ তো নো ভোনো , ঐ মদদয 

াংনফধোনদও নবনত্ত মধোদয মনদ যোষ্ট্র নযঘোনরত নো  তদফ এাআ াংনফধোদনয মওোদনো ভূরয ফো 

ভমবোদোাআ থোওর নো। মনদ এভন  যোষ্ট্রী াঅাআন নফবোক, োন নফবোক  নফঘোয নফবোদকয 

দযকণ প্রনতনদন মবোদয খুভ মথদও াঈদঠ াংনফধোনটি মথদও নওঙু াাং োঠ মওোদয নদদনয ওোমবিভ 

শুরু ওদযন, মটোদও খদযয ফদঘদ াঈাঁঘু স্থোদন দোনভ মকরোপ নদদ াঅফৃত মওোদয যোদঔন নওন্তু 

তোদদয স্ব স্ব ওভবদক্ষদত্র ঐ াংনফধোদনয ানধওোাং নফনধ-নফধোন ফোদ নদদ ানয মওোদনো াংনফধোন ফো 
তোদদয ননদচদদয াআিো ানুমোী নযঘোনরত ওদযন, তোদোদর ঐ াংনফধোনদও মতাআ ফোনযও ম্মোন 

ভমবোদো মদো মোও নো মওন, ওোমবতাঃ তোয মওোদনোাআ ভূরয মযোাআর নো। ফতব ভোদন াঅল্লোয নোদমর 

ওযো ভোনফচোনতয চনয মল াংনফধোন নফত্র মওোয’াঅদনয াফস্থো ঐ াংনফধোদনয ভতাআ। 

এাআ চনযাআ যুর মফোদরদঙন, ‘মওোয’াঅন শুধু াক্ষয থোওদফ’ াথবোৎ এয মওোদনো প্রদোক 

(Implementation) থোওদফ নো। 
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প্রঙ্গ ৩। ভরিদভূ িাাঁওিভওরূ্গ  মরাবও মরাওাযর্য 
বফ রওন্তু মঔাবন মদায়াহ্ থাওবফ না 

াঅল্লোয যুদরয বনফলযদ্বোণী ওযো তৃতী নফলটি মোদি, ভনচদভূ চোাঁওচভওূণব  মরোদও 

মরোওোযণয দফ নওন্তু মঔোদন মদোো থোওদফ নো। প্রথভ াাংটিয ফযোঔযো মদোয প্রদোচন দড় 

নো, ওোযণ এটো ওদরাআ চোদনন মম োযো দনুনোদত এভন ফহু ভনচদ মযোদদঙ মোয কম্বুচ মোনোয 

ততনয। াঅভোদদয মদদয ভদতো এওটি দনযদ্র মদদয ানরদত কনরদত মযোদদঙ ীতোত নননন্ত্রত 

ভনচদ, এফ ভনচদদ প্রোাআ ভুল্লীদদয স্থোন ঙু্করোন নো ো ভনচদ াংরগ্ন যোস্তো ঘট 

নফনঙদ নোভোচ ড়দত মদঔো মো। ওথো মোদি, যুর মফোরদরন এাআ ভনচদগুনরদত মদোো  

 

থোওদফ নো। নও এাআ মদোো? প্রঘনরত ধোযণো মোর, মওোদনো দষু্ট প্রওৃনতয মকোনোকোয মরোওদও মনদ 

াঈদদ নদদ ভদ ঔোো ঙোড়োদনো মো, ঘুনয-ডোওোনত ঙোড়োদনো মো, তোদও নোভোচী ফোনোদনো মো, 

মযোচো যোঔোদনো মো তদফ াঅভযো ফনর- মরোওটো মদোোত মোদদঙ। এাআ ধোযণো বুর, ওোযণ ভোনুল 

নোভোচ ড়দতাআ ভনচদদ মো াথঘ ফরো মোদি মঔোদন মদোো থোওদফ নো। তোদোদর যুরোল্লোয 

ওথো মভোতোদফওাআ ফুছো মকর মদোো এদওফোদযাআ ানয নচনন। ওোযণ ফতব ভোদন মম ওোচগুনরদও 

এফোদত ভদন ওযো  মমভন নোভোচ, মযোচো াআতযোনদ, মগুনর মওোযদরাআ মদোোদত থোওো মোর এ 

ধোযণো বুর। মদোো াথব মোদি ঠিও নদও ননদদবনো (Right direction, guidance, 

orientation) াথবোৎ াঅল্লো যুর ভোনফচোনতদও মম থ প্রদবন মওোদযদঙন, মম নদও ননদদবনো 
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নদদদঙন, মাআ দথ, মাআ নদদও ঘরোাআ মোদি মদোো। াঅল্লো মম দথ মঘোরদত াঅদদ নদদিন 

মটো মোর মযোতুর মভোস্তোওীভ- চ, যর থ, চীফদনয ফবস্তদয, ফব ািদন, ফব নফবোদক এও 

াঅল্লো ঙোড়ো াঅয ওোদযো াঅাআন-ওোনুন, নীনত ননদদব াস্বীওোয ওযো এফাং তোাঁদও ঙোড়ো াঅয ওোদযো 

মঔরোপত নো ওযো- এও ওথো তীদ; এাআ চ মোচো ওথো। াঅয াঅচ োযো দনুনোয মওোথো 

াঅল্লোদও এওভোত্র এরো, হুকুভদোতো, োফবদবৌভদেয ভোনরও নোদফ ভোনো মোদি নো, এভন নও ঐ 

চোাঁওচভওূণব মোনোয কম্বুচোরো ভনচদগুনরদত এাআ মদোো মনাআ, মঔোদন মঘোরদঙ 

তোগুদতয মকোরোভী।  

াথঘ াঅল্লোয যুর এফাং প্রওৃত াঈম্মদত মভোোম্মদী মঔচযু োতোয ঙোাঈনন মদো ভোটিয ভনচদ 

মথদও াধব ৃনথফী োন মওোদযদঙন, তোাঁদদয ভনচদভূ মওোদনোাআ চোাঁওচভওূণব নঙর নো। তফ ুমম 

বূঔদি এাআ চোনত োন মওোদযদঙন মঔোন মথদও ভস্ত ানযো ানফঘোয, মুদ্ধ যিোত, কু্ষধো 

দোনযদ্রয, মোলণ এও ওথো ফব প্রওোয ানযো াোনি রুপ্ত মোদ নকদনঙর। াদধবও ৃনথফীয 

মওোথো োনি ৃঙ্খরো যক্ষোওোযী মওোদনো ফোননী নো থোওো দে ভোদচ মফোরদত মকদর মওোদনো 

াযোধাআ নঙদরো নো। ুন্দযী মুফতী নোযী ারঙ্কোয নযনত  াফস্থো ত ত ভোাআর থ এওো োনড় 

নদত, তোয ভদন মওোদনো প্রওোয ক্ষক্ষনতয াঅঙ্কো চোগ্রত মোত নো। ভোনুল যোদত খুভোদনোয ভ 

খদযয দযচো ফন্ধ ওযোয প্রদোচনীতো ানুবফ মওোযত নো, যোস্তো ধন-ম্পদ মপদর যোঔদর তো 
মঔোাঁচ মওোদয মথোস্থোদন োো মমত, ঘুনয, ডোওোনত, তযো, যোোচোনন প্রো ননভূবর মোদ নকদনঙর, 

াঅদোরদত ফঙদযয য ফঙয মওোদনো াযোধ াংিোি ভোভরো াঅদতো নো। াঅয াথবনননতও নদও 

মথদও প্রনতটি ভোনুল স্বির মোদ নকদনঙর। এাআ স্বিরতো এভন মবোদ মৌাঁদঙনঙর মম, ভোনুল 

মোওোত  দওো মদোয চনয টোওো ো ননদ যোস্তো যোস্তো খুদয মফড়োত, নওন্তু মাআ টোওো 

গ্রণ ওযোয ভদতো মরোও োো মমত নো। এাআ নযদফ ৃনষ্ট মোদনঙর, ওোযণ ঐ চোনত মদোোদত 

নঙর, তীদদ নঙর। তোদদয এরো, নফধোতো, হুকুভদোতো নঙদরন াঅল্লো। 

াঅয াঅচ মোযো মোনোয কম্বুচোরো ভনচদদ নোভোচ ড়দত মোদিন তোদদয ওোয এরো কণতন্ত্র, 

ওোয যোচতন্ত্র, ওোয ভোচতন্ত্র, মওাঈ যওোযী দদরয, মওাঈ নফদযোধীদদরয ানুোযী, াথবোৎ 

াঅল্লোয োফবদবৌভে মওোথো মনাআ। ফোাআ াআহুনদ নিস্ঘোন ‘বযতো’য াথবোৎ দোজ্জোদরয োফবদবৌভে 

ভোথো ননদ োাঁঘ োি ভনচদদ মদৌাঁদড় োক্কো ভুল্লী মোদি। এ চনযাআ াঅল্লোয যুর মফোদরদঙন, 
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ভনচদ ভূ বনতব  দফ নওন্তু মঔোদন মদোো থোওদফ নো। োঠও, মবদফ মদদঔদঙন নও, মভোদরভ 

চোনত মনদ মদোোদতাআ নো থোদও তদফ মওোথো মযোদদঙ? ননিাআ মদোোদতয নফযীত াথবোৎ 

থভ্রষ্টতো, মনদ মযোতুর মভোস্তোওীদভাআ নো থোদও তদফ ননিাআ মযোদদঙ এফনরদয ফিদথ। এাআ 

থ তোদদযদও মওোন কিদফয ননদ মোদি- চোন্নোদত, নো চোোন্নোদভ? 

 

প্রঙ্গ ৪। অভায ঈম্মায অবরভযা বফ অভাবনয 

রনবি ফবিবয় রনওৃষ্ট িীফ 

াঅল্লোয যুর ঘতুথব মম নফলটি মফোরদরন তো বোদরো মওোদয ফুদছ মনো ঔুফ চরুনয। নতনন 

মফোরদরন, াঅভোদনয ননদঘ ফদঘদ ননওৃষ্ট চীফ দফ াঅভোয াঈম্মোয রোভো মেণী। ানত বঙ্কয 

ওথো দন্দ মনাআ, ওোযণ মোযো দীদনয ধোযও-ফোও রোভো মেণী, মোদদযদও াঅল্লোয যুর 

‘নফীদদয াঈত্তযোনধওোযী’ মফোদর ম্মোননত মওোদযদঙন, তোযোাআ মনদ াঅভোদনয ননদঘ ফদঘদ ননওৃষ্ট 

চীদফ নযণত , তোদোদর ঐ ভোদচ এরোদভয াফস্থো নও দোাঁড়োদফ তো দচাআ ানুদভ। তোাআ এ 

প্রদি নফস্তোনযত াঅদরোঘনো মোোয াঅদক াঅভোদদয চোনদত দফ াঅল্লোয দনৃষ্টদত প্রওৃত াঅদরভ 

ফো জ্ঞোনী ওোযো? াঅদরভ ওথোটি এদদঙ এদরভ াথবোৎ জ্ঞোন মথদও, নমনন জ্ঞোদনয ানধওোযী নতননাআ 

াঅদরভ। এদরভ মফোরদত ফতব ভোদনয নফওৃত াঅওীদো মওফরভোত্র ধভী জ্ঞোনদও মফোছোদনো  এফাং 

াঅদরভ মফোরদত ধভী জ্ঞোদনয ানধওোযীদদযদও মফোছোদনো । নওন্তু এ ধোযণোটি ঠিও ন। 

ভোনুদলয াআনতোদ মদঔো মো মম নফনবন্ন মুদক নফনবন্ন চোনত, নফনবন্ন বযতো জ্ঞোন-নফজ্ঞোদনয ঘঘব ো, 

কদফলণো মওোদয তোদও াগ্রকনতয দথ ননদ মকদঙ। মঔন মম চোনত ফো বযতোয প্রোণনি 

(Dynamism) ফৃনদ্ধ মদদঙ মাআ চোনত ফো বযতো জ্ঞোন, নফজ্ঞোনদও ভৃদ্ধ মওোদযদঙ এফাং ভগ্র 

ভোনফচোনত তো মথদও াঈওৃত মোদদঙ। ুতযোাং াঅদরভদদয এদরভ মথদও মওোদনো নননদবষ্ট ধভব ফো 

মকোিীয ভোনুল ন, ভগ্র ভোনফচোনত াঈওৃত দফ। এঔোদন াঅল্লোয যুদরয এওটি োদীদয 

াঈদল্লঔ প্রদোচন। নতনন মফোদরদঙন- জ্ঞোন াঅযদণয চনয প্রদোচন মোদর ঘীদন মো (াঅনো 

(যোাঃ) মথদও ফোোওী, মভওোত)। নফশ্বনফীয ভ জ্ঞোন-নফজ্ঞোন, প্রমুনিদত (Science and 
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Technology) ঘীনদদ নঙদরো ৃনথফীদত ফদঘদ াঈন্নত, তোাআ নতনন তোাঁয ানুোযীদদয (াঈম্মো) 

তদোনীিন ৃনথফীয জ্ঞোন নফজ্ঞোদনয মওন্দ্র ঘীদন মমদ ঐ জ্ঞোন াঅযদণয াঅদদ নদদদঙন। 

এ ওথা অাম্মবও ফুঝবফ মম এআ াদীব ‘জ্ঞান’ ব্দ রদবয় রতরন দীবনয জ্ঞান মফাঝান 

রন, ওাযর্ অল্লায যুরবও ভদীনায় মযবঔ দীবনয জ্ঞান মঔায িনয িীবন মায়ায 

(মম িীন তঔন এরাবভয নাভআ মাবন রন) মওাবনা থগআ য় না। নফশ্বনফী এঔোদন 

‘জ্ঞোন’ মফোরদত নফজ্ঞোন  প্রমুনিদও ফুনছদদঙন। ভোনফীয ঐ াঅদদদয ভ এাআ চোনতটি, মমটো 

ফতব ভোদন মভোদরভ মফোদর নযঘ মদ, মটো চীনফত (Dynamic) নঙদরো এফাং চীনফত নঙদরো 
মফোদরাআ তোাঁযো মনতোয াঅদদ নদযোধোমব মওোদয জ্ঞোন-নফজ্ঞোন প্রমুনিদত ৃনথফীয নক্ষদওয াঅন 

ানধওোয মওোদয ননদনঙদরো। তোযয াঅল্লো  যুর জ্ঞোন মফোরদত মো ফুনছদদঙন তো মথদও ভ্রষ্ট 

মোদ মঔন এ চোনত ‘জ্ঞোন’ মও শুধ ু পদতোোয জ্ঞোদনয ভদধয ীভোফদ্ধ মওোযদরো তঔন এটো 

ানক্ষো-কুনক্ষো নতত মোদ ভৃত মোদ মকদরো এফাং াঅচ মাআ ভৃতাআ াঅদঙ। 

াঅল্লো ‘জ্ঞোন’ মফোরদত নও ফুনছদদঙন? ভুো (াঅাঃ) এওফোয াঅল্লোদও োতটি প্রশ্ন মওোদযনঙদরন। 

তোয ভদধয এওটি প্রশ্ন নঙদরো- াঅল্লো! াঅনোয ফোন্দোদদয ভদধয জ্ঞোনী মও াথবোৎ াঅদরভ মও? 

াঅল্লো মফোরদরন- মম জ্ঞোনোচব দন ওঔদনো তৃপ্ত  নো এফাং ভোনুদলয ানচব ত জ্ঞোনদও মম ফযনি 

ননদচয জ্ঞোদনয ভদধয চভো মওোযদত থোদও (োদীদ কুদী- াঅফ ুমোযোযো (যোাঃ) মথদও ফোোওী  

এফদন াঅোনওয)। এঔোদন রক্ষয ওযোয নফল এাআ মম াঅল্লো জ্ঞোনদও দাুআ বোদক বোক মওোদযদঙন। 

প্রথভটি তোাঁয মদো জ্ঞোন মো নতনন ৃনষ্টয প্রথভ মথদও তোাঁয নফী-যুরদদয ভোধযদভ তোাঁয 

মওতোফভূদ ভোনফচোনতদও াবণ মওোদয াঅদঙন, মোয মল মওতোফ ফো ফাআ মোদি াঅর-

মওোযোন। এটো মোদি ানবত জ্ঞোন। াঅয ভোনুল ড়োদোনো, নঘিো-বোফনো, কদফলণো, যীক্ষো-

ননযীক্ষো মওোদয মম জ্ঞোন াচব ন ওদয তো মোর ানচব ত জ্ঞোন। ভুোয (াঅাঃ) প্রদশ্নয চফোদফ াঅল্লো 

নননদবষ্ট মওোদয ‘ভোনুদলয ানচব ত জ্ঞোন’ মফোরদরন, ে ফযফোয মওোযদরন ‘াঅন্-নো’ু, ভোনুল। 

াথবোৎ মম অল্লায রগত জ্ঞান, থগাৎ দীন ম্ববে জ্ঞান এফং ভানুবলয রিগ ত জ্ঞান- 

এআ ঈবয় প্রওায জ্ঞান িগ ন মওাযবত থাবও এফং ওঔবনাআ তৃপ্ত য় না থগাৎ ভবন 

ওবয না মম তায জ্ঞানািগ ন ম্পরূ্গ মাবয়বে, অয প্রবয়ািন মনআ, মআ মাবচ্ছ প্রওৃত 

জ্ঞানী, অবরভ। ফতব ভোদন মোযো ননদচদদয াঅদরভ, াথবোৎ জ্ঞোনী ভদন ওদযন, াঅল্লোয মদো 
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জ্ঞোনীয াংজ্ঞো তোযো নও াঅদরভ? শুধু দীদনয জ্ঞোদনয ফোাআদয ভোনুদলয ানচব ত জ্ঞোন ম্বদন্ধ মোদদয 

োভোনযতভ জ্ঞোন মনাআ এফাং মাআ জ্ঞোন ম্বদন্ধ নোো মনাআ তোযো াঅদরভ মোদত োদযন নো। 

াঅদরোঘয োদীদ াঅল্লোয যুর াঅদরভ মফোরদত তোদদযদওাআ ফুনছদদঙন মোযো াঅদরভ নোদফ তোাঁয 

াঈম্মোয ভদধয নযনঘত মোদর ‘প্রওৃত াঅদরভ’ নন। ওোযণ প্রওৃত মোযো াঅদরভ তোযো াঅভোদনয 

ননদঘ ননওৃষ্টতভ চীফ মোদত োদযন নো, তোযো াঅল্লো  যুদরয ওোদঙ ম্মোননত, যুরোল্লো 

ফদরন, ‘াঅদরদভয ননদ্রো াঅদফদদয এফোদদতয মঘদ াঈত্তভ’ (োদী) । 

াঅযনফ ৃনথফীয ানযোনয প্রধোন বোলোগুনরয ভদধয এওটি বোলো। এাআ বোলো ম্পদওব  নওঙু জ্ঞোন রোব 

মওোদয মোযো ঔুফ াাংওোদয স্ফীত মোদ থোদওন, ননদচদদযদও এরোদভয াঅদরভ মফোদর ভদন ওদযন, 

তোদদয জ্ঞোতোদথব ফরনঙ, তোযো ননদচদদয ম্পদওব  এওটি ভ্রোি ধোযণো মোলণ মওোযদঙন এফাং মাআ ভ্রোি 

ধোযণো প্রঘোয মওোযদঙন। এরোভ নক্ষো এও নচনন াঅয াঅযনফ বোলো নক্ষো াঅদযও নচনন। 

াঅনোদদয চোনো থোওোয ওথো, ১৭৮০ ন মথদও এাআ াঈভোদদদ ভোদ্রোো প্রনতিোয শুরু মথদওাআ 

াধযক্ষ দদ মম নিস্ঘোন নিতযো নঙদরন (ড. এ. নস্পিোয মথদও যোনভরটন োটিব  মবি ২৬ চন) 

তোদদযদও প্রোঘযনফদ (Orientalist) ফরো ত। তোদদয এদওওচন নঙদরন াঅযনফ বোলো নফদলজ্ঞ 

(Scholar, Master)। াঅযনফ বোলো, োনতয াআতযোনদ ম্পদওব  তোদদয মম াকোধ জ্ঞোন নঙর তোয 

তুরনো াঅচদওয াঅদরভদদয ভদধয দ’ুঘোযচন োো মোদফ নওনো দন্দ াঅদঙ। তোঙোড়ো ফোযাআ 

চোনোয ওথো, এরোদভয ত্রু াঅফ ু চোদর, াঅফ ু রোোফযো াঅযনফ চোনদতো। াঅচদওয 

ভোদ্রোোগুনরদত াঅযনফ োনতয নোদফ এভরুর ওোদদয মম ‘োফ’াঅ মভোোল্লোওো’ ড়োদনো  তো 

যুরোল্লোয াঅকভদনয াঅদকাআ নরনঔত  মোয দি এরোদভয মওোদনো ম্পওব  মনাআ। াথবোৎ াঅনভ 

মম ওথো মফোরদত ঘোনি, এরোভ নক্ষো এও নচনন াঅয াঅযনফ বোলো নক্ষো াঅদযও নচনন। 

এরোভ নদঔনঙদরন মফরোর (যো:), াঅম্মো ঔোদীচো (যো:), াঅম্মোয (যো:), াঅরী (যো:), াঅফুফওয 

(যো:), ভয (যো:), ভোন (যো:), াঅফ ুফোদো (যো:) প্রভুঔ যুরোল্লোয োোফীযো, মাআ এরোভ 

নদঔ তোাঁযো মটিদও াথবোৎ াঅল্লোয মদো চীফনফযফস্থোদও ভস্ত দনুনোভ প্রনতিোয ভোধযদভ 

ভোনফচোনতয োভনষ্টও চীফদন োনি প্রনতিোয চনয তোাঁদদয ফোনড়-খয, স্ত্রী, ুত্র, ো ম্পনত্ত ফবস্ব 

নফচব ন নদদ াফদদল ননদচয প্রোণটুকু নফচব ন মদোয চনয দনুনোয ফুদও ফনকবত মোদ 

নকদনঙদরন। এাআ ানধওোাং োোফীয ওফয মোদদঙ নফদদদয ভোটিদত। তোাঁযো এরোভ প্রঘোয  
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প্রনতিোয ওোচ মওোযদত নকদ নফননভ মনোয মতো প্রশ্নাআ দঠ নো ফযাং তোাঁযো াফণবনী ননমবোতন 

 দাুঃঔ ওদষ্টয নওোয মোদদঙন। তোাঁযো চোন নদদ চোনতয ঐওয যক্ষো মওোদযদঙন, াঅল্লোয যুদরয 

হুকুদভয নফযীদত মওোদনো নিয ওোদঙ ভোথো নত ওদযন নন। তোাঁদদয এাআ াতুরনী মওোযফোনীয 

নফননভদ াঅটরোনিদওয তীয মথদও াআদন্দোদননো মবি াধব ৃনথফীদত াঅল্লো যুদরয মেিে 

প্রনতনিত মোদনঙর। মওোদনো নি দনুনোদত নঙর নো মম এাআ চোনতয নদদও মঘোঔ তুদর তোওো। 

জ্ঞোদন, নফজ্ঞোদন, োভনযও নিদত ওর চোনতয নক্ষদওয াঅদন ানধনিত মোদনঙদরন। এটো 

মোর এরোদভয এদরভ াথবোৎ জ্ঞোন াচব দনয পর। এাআ ওোচ মওোযদত নকদ মফোধ ুদযো চোনতয 

ভদধয এভন এওচন মরোও ঔুাঁদচ োো ভুনওর নঙর মোদদয যীদয মওোদনো প্রওোয াদস্ত্রয াঅখোত 

রোদক নন। তাাঁযা রওন্তু অভাবদয অিবওয অবরভবদয ভবতা হুিযায়, ঔানওায়, 

ভাদ্রাায়, ভরিবদ, ভক্তবফ অযাভ অবয়ব ফব ফব রফওৃত দীবনয এবরভ রফরি 

মওাবয থগ ঈািগ ন মওাবযআ রনযাদ িীফন রতফারত ওবযন রন এফং রনবিবদয 

নাবভয বূফগ ভারানা, ভুপতী, মভাপাবয, মভাাবে, অল্লাভা আতযারদ দফী 

ফযফায মওাবয িনাধাযবর্য ভবধয মআ এরাভ রফরি মওাবয ঔান রন। মরদ তাাঁযা 

এটা মওাযবতন তবফ এরাভ ািায ািায ভাআর দবূযয অযবফয ভরুবূরভ মথবও 

াাড় ফগত ভুদ্র রিরঙ্গবয় এআ মগন্ত অবতা না, অবরভযা অি অল্লা, যুর, 

মওায’অন, াদীবয নাভ বারঙ্গবয় ধভগফযফা মওাবয মঔবত াযবতন না। তাবদয নাভ 

মাত ভুও িন্দ্র থফা তভুও ফড়–য়া আতযারদ। তাযা ভরিবয যাবকািায় মফাব 

নাভাফরী কাবয় রদবয়, ওাবর রতরও িিন ভারঔবয় মফৌদ্ধং যর্ং কচ্ছাভী িবতন 

থফা নাভ ংওীতগ ন কাআবতন। 

ুযো হুচযোদতয ১৫ নাং াঅোত ানুোদয মভো’মভন োয চনয প্রধোন দ’ুটি তব - এও) াঅল্লোয  

তোাঁয যুদরয প্রনত াইভোন াথবোৎ তীদ (াঅল্লোয োফবদবৌভে) এফাং দাুআ) এাআ তীদনবনত্তও 

তযদীনদও দনুনোভ প্রনতিোয াংগ্রোভ (মচোদ) । এাআ দ’ুটি তব  ূযণওোযীযোাআ মভো’মভন। এদদযদও 

াঅল্লো দনুনোদত ওতৃব ে  াঅদঔযোদত চোন্নোদত দোনঔর ওযোয প্রনতশ্রুনত নদদদঙন। এঔন মওাঈ মনদ 

ভুপনত, াঅদরভ, পওী, াঅল্লোভো, ভোরোনো ফহু নওঙু ন নওন্তু াঅল্লোয মদো াংজ্ঞো মভোতোদফও 

মভো’মভন নো ন তদফ নও রোব মোর? প্রওৃত াঈম্মদত মভোোম্মদী মভো’মভন নঙদরন মনদ তোাঁদদয 
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ানধওোাংাআ মরঔো-ড়ো চোনদতন নো। াথঘ াঅল্লোয দনৃষ্টদত এাআ ননযক্ষয ভোনুলগুনরাআ নঙদরন 

প্রওৃত াঅদরভ। তোয প্রভোণ ুযো এভযোদনয ১৮ নাং াঅোদত াঅল্লো াঅদরভদদয ম্পদওব  মফোদরদঙন 

তোযো াঅল্লোয োফবদবৌভদেয, তীদদয মখোলণো মদন াথবোৎ তীদদ ওোদভ থোদওন। ফতব ভোদন 

মওফর াঅদরভযোাআ নন, ুদযো মভোদরভ চোনতাআ দোজ্জোদরয োফবদবৌভে মভদন ননদ তোয োদ 

মচদো প্রণত মোদ াঅদঙ।  

াঅভোয াঅচদওয ওথোগুদরো দতো াদনদওয ওোদঙ রূঢ় ভদন মোদত োদয, নওন্তু াঅনভ ননরূো, 

াঅনভ মো মফোরনঙ তো দতযয ঔোনতদযাআ াঅভোদও মফোরদত মোদি। নদতো াঅল্লোয ওোদঙ াঅনভ দোী 

থোওদফো। াঅনভ শুধ ুমফোরদত ঘোাআ াঅল্লোয যুর মম এরোভ মযদঔ মকদঙন, মম চোনত মযদঔ মকদঙন, 

মাআ এরোভ এফাং ম চোনতয দি ফতব ভোদনয এাআ চোনতদও এওটু নভনরদ মদঔুন, তোদোদরাআ 

াঅভোদদয াঅচদওয এাআ ীনতো, এাআ রোঞ্ছনো, াননওয নযদদল াআহুনদ নিস্ঘোন বযতোয ননওৃষ্ট 

দোদেয ওোযণ মদঔদত োদফন।  

এটো ভোনুদলয াআনতোদ ফোযম্বোয মখোদটদঙ মম, যোচো, ফোদো ফো োও মেণী মঔনাআ 

যীোনফদযোধী মওোদনো ওোচ মওোযদত মঘদদঙ, তঔন তোযো এাআ ওোদচয তফধতো প্রভোদণয চনয, 
চোদচ ওযোয চনয (License) াঅদরভদদযদও নদদাআ তোদদয াওদভবয দক্ষ পদতোো প্রদোন 

মওোনযদদঙ। োধোযণ এরোভ-নপ্র ভোনুল ধভী ফযোোদয এাআ াঅদরভ মেণীয াঈদয মূ্পণব 

ননবব যীর। তোাআ াঅদরভযো মঔন মওোয’াঅন োদীদয বুর ফযোঔযো মওোদয াঅল্লোয যুদরয হুকুভ 

নযন্থী ওভবওোিদও চোদচ মফোদর প্রঘোয ওদযন, তঔন োধোযণ ভোনুল মটোদওাআ াঅল্লোয ওথো 

মফোদর নফশ্বো ওদয। এরোদভয নোভ ননদ এরোভ নযন্থী পদতোো মদোয চনয নওঙু ধভবচীফীয 

এভন দীন নফি াঅল্লোয মঘোদঔ াতযি খৃণোয ওোচ। এ প্রদি াঅল্লো মফোদরদঙন, “ুতযোাং দদুবব োক 

তোদদয চনয, মোযো ননচ োদত মওতোফ যঘনো ওদয এফাং তুি ভূরয প্রোনপ্তয চনয ফদর, ‘এগুনর 

াঅল্লোয ননওট মথদও াঅকত। তোদদয োত মো যঘনো মওোদযদঙ তোয চনয তোদদয োনস্ত মদো দফ 

এফাং মো তোযো াঈোচব ন ওদয, তোয চনয তোদদয োনস্ত মদো দফ।) [ফোওোযো-৭৯] 

মওোন তযননি মরোও মনদ াঅচ াঅল্লোয দো এাআ দীদনয ভভবফোণী ওী, াঅত্মো ওী তো ফুছদত 

োদযন এফাং নতনন মনদ মটো ভোনুদলয ভদধয প্রঘোয ওযোয চনয াঅত্মননদোক ওদযন তদফ এাআ 
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ভোনুলটিদও প্রথদভ ফোধো নদদফ এাআ াঅদরভ নোদফ নযনঘত মেণীটি। তোযো প্রথদভ ফরদফ এাআ মরোও 

এরোদভয ওী ফুদছ? ম নও ভোদ্রোো দড়দঙ? ম নও াঅযনফ চোদন? াঅযনফ ফযোওযণ চোদন? তোয 

নও রম্বো দোনড় াঅদঙ, োকড়ী াঅদঙ, াঅরদঔল্লো াঅদঙ? ুতযোাং এয এরোদভয ওথো ফরোয মওোদনো 
ানধওোয মনাআ, দীন মফোছো নও এতাআ মোচো? মওোয’াঅন মফোছো াতযি ওঠিন, এটো চোনদত 

ভোদ্রোো নডগ্রী ননদত দফ াআতযোনদ াআতযোনদ। তোদদয জ্ঞোতোদথব ফরনঙ, াঅল্লো এাআ দীদনয নোভ 

নদদদঙন মযোতুর মভোস্তোওীভ মোয াথব চ যর থ (ুযো পোদতো) । নফী ওযীভ (দ:) ফদরদঙন 

দীন াতযি চ, মতোভযো এদও চটির মওোয নো (াঅফ ুমোযোযো (যো:) মথদও মভোদরভ) । াঅল্লো 

যুর ফদরন দীন চ যর াঅয াঅভোদদয াঅদরভযো ফদরন ওঠিন  চটির, এদওফোদয নফযীত 

ওথো। 

এ ঙোড়ো ুযো ফোওোযোয ১৭৪-১৭৬ নাং মবি াঅোতগুনরদত াঅল্লো দ্বযথবীন বোলো মফোদরদঙন, 

“াঅল্লো মম মওতোফ াফতীণব মওোদযদঙন মোযো তো মকোন ওদয এফাং নফননভদ তুিভূরয গ্রণ ওদয 

তোযো (১) ননদচদদয মদট াঅগুন ঙোড়ো নওঙুাআ ুদয নো, (২) মওোভদতয নদন াঅল্লো তোদদয দি 

ওথো মফোরদফন নো, (৩) াঅল্লো তোদদয নফত্র মওোযদফন নো, (৪) তোযো ক্ষভোয নযফদতব  োনস্ত ি 

মওোদযদঙ, (৫) তোযো মদোোদতয নযফদতব  থভ্রষ্টতো, মকোভযোী ি মওোদযদঙ, (৬) তোযো দীন 

ম্পদওব  মখোযতয ভতদবদদ নরপ্ত াঅদঙ (৭) াঅগুন য মওোযদত তোযো ওতাআ নো তধমবীর” াথবোৎ 

মভোটওথো তোযো ননওৃষ্টতভ চোোন্নোভী। এঔন াঅনোযোাআ মফোরুন, মোযো নফনবন্ন াঈরদক্ষয, নফনবন্ন 

াঈোদ দীদনয নফননভ ননদিন তোযো নও প্রওৃত াঅদরভ মোদত োদযন? াম্ভফ। এচনযাআ ভোন 

াঅল্লো ুযো াআোীদনয ২১ নাং াঅোদত মফোদরদঙন, “মতোভযো তোদদয এদত্তফো (াঅনুকতয, মঙদন 

দোাঁড়োদনো, ানুযণ) মওোদযো, মোযো মতোভোদদয ওোদঙ নফননভ ঘো নো এফাং মোযো মদোোদত াঅদঙ।”  

াঅল্লোয যুর াঅভোদদয াঅদরোঘয োদীটিদত ভূরত াঅল্লোয াঈদযোি ওথোযাআ প্রনতধ্বনন 

মওোদযদঙন। মোযো তয মকোন যোদঔ, দীদনয ভদধয ভতদবদ ততনয মওোদয যোদঔ এফাং মাআ দীনদও 

নফনি মওোদয চীনফওো ননফবো ওদয তোযো াঅদরভ নন ফযাং তোযো াঅভোদনয নীদঘ ফবননওৃষ্ট চীফ।  
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এআ মের্ী রওবাবফ ৃরষ্ট মার? 

ুনপ্র োঠও, প্রথদভ াঅভোদদয চোনো দযওোয এাআ মম মভোদরভ নোদভয ফৃত্তয চনোধোযণ মথদও 

াঅরোদো এওটি মেণী মোযো াদথবয নফননভদ াঅভোদদয ভনচদগুনরদত নোভোচ ড়োদফন, নভরোদ 

ড়োদফন, াঅভোদদয ভৃতুযয য চোনোচো ড়োদফন, াঅভোদদয ূফবুরুলদদয ওফয মচোযত 

মওোযদফন, করু মওোযফোনী মওোদয নদদফন, পদতোো নদদফন, নফদ নড়দ নদদফন াআতযোনদ ধভী 

ওোচগুনর মওোদয নদদফন াঅয ফৃত্তয চনোধোযণ এরোভ ম্পদওব  নওঙুাআ চোনদফ নো, তোযো এাআ 

মেণীটিয ভুঔোদক্ষী মোদ থোওদফ এাআ যীনতটি নওবোদফ ঘোর ু মোর। এওনদদও ধভব ম্পদওব  মূ্পণব 

াজ্ঞ তথো ফৃত্তয চনোধোযণ, ানযনদদও াদথবয নফননভদ তোদদয ধভী ওোচগুনর মওোদয মদোয 

চনয ৃথও এওটি মেণী াথবোৎ ুদযোনত মেণী- মভোদরভ ভোদচ এাআ যওভ মেণী নফবোচন 

াঅল্লোয যুর মম চোনতটি মযদঔ নকদনঙদরন মাআ চোনতয ভদধয নঙর নও নো? এয এও ওথো াঈত্তয 

মোর: নঙর নো। তোদোদর মাআ চোনতটি মওভন নঙর? এাআ প্রদশ্নয চফোফ চোনদত াঅভোদদযদও এওটু 

মঙদন নপদয মমদত দফ। 

ভোনফচোনতয মেিতভ ুরুল মভোোম্মদ (দ:) মও াঅল্লো ফবদল নফী নোদফ ভদনোনীত মওোযদরন। 

তোাঁদও াঅল্লো মম াঈদদ্দদয মপ্রযণ মওোযদরন তো নতনন নফত্র মওোয’াঅদন ািতাঃ নতনফোয 

ুস্পষ্টবোলো চোননদ নদদদঙন মম, নতনন স্বী যুর মপ্রযণ মওোদযদঙন মদোো  তযদীন (নযো 

চীফনফযফস্থো) ওোদয এাআ চনয মম, যুর মমন এদও ানযোনয ওর চীফনফযফস্থোয াঈদয নফচী 

নোদফ প্রনতিো ওদযন (ুযো প ৯, ুযো তফো ৩৩, ুযো পোতো ২৮)। াঅল্লো যুরদও নদদরন 

মদোো াথবোৎ এওভোত্র াঅল্লো ঙোড়ো াঅয মওোদনো হুকুভদোতো (এরো) মনাআ’ এাআ তীদ এফাং এাআ 

তীদদয াঈয নবনত্ত ওযো চীফনফযফস্থো, দীনুর ও। এাআ চীফনফযফস্থো ফো দীদনয ভদধয াঅল্লো 

াঈদল্লঔ মওোযদরন ভোনফচোনত তোদদয োভনগ্রও চীফদন নওবোদফ থ মঘোরদফ, নও তোাঁয াঅদদ-

ননদলধ, োরোর-োযোভ, তফধ-ানফধ, চোদচ-নোচোদচ াআতযোনদ। এাআ দীন াঅল্লো যুরদও াবণ 

মওোদয দোনে নদদরন ভগ্র ৃনথফীদত মটি প্রনতিো ওযোয চনয। এাআ নফোর দোনেদও ূণববোদফ 

াঈরনি মওোদযনঙদরন ফদরাআ নফশ্বনফী (দ:) ফদরদঙন- াঅনভ াঅদদ মদনঙ (াঅল্লোয) ৃনথফীয 

ভোনুদলয নফরুদদ্ধ মওতোর ঘোনরদ মমদত মম মবি নো তোযো োক্ষয মদ মম াঅল্লো ঙোড়ো এরো মনাআ 

এফাং াঅনভ মভোোম্মদ াঅল্লোয যুর এফাং োরো প্রনতিো ওদয  মোওোত মদ [াঅফদলু্লো এফদন 
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ভয (যো:) মথদও মফোঔোযী]। এফাং াঅল্লোয ঐ ফহুফোয ুনযোফৃনত্ত ওযো াঅদদ মোদও মচোয গুরুে 

মদফোয চনয নতনন ননদচ ঐ ওথোয োক্ষী মোদদঙন, মফোদরদঙন াঅনভাআ এ ওথোয োক্ষী নোদফ 

মদথষ্ট। এত ফড় ওোচ এওো ওযো ম্ভফ ন। তোাআ শুরুদতাআ নতনন ভোনুদলয ভদধয মদোোদতয, 

তীদদয াঅহ্বোন প্রঘোয মওোযদত াঅযম্ভ মওোযদরন। োপো োোদড়য ঘূড়ো াঈদঠ নতনন 

ভোনফচোনতদও াঅহ্বোন মওোযদরন, “ম ভোনফচোনত! মতোভযো ফর াঅল্লো ঙোড়ো মওোদনো হুকুভদোতো 

মনাআ”। ুতযোাং এটো নযষ্কোয মফোছো মকর মম, এাআ মল দীদনয রক্ষয মোদি ভোনফচোনত। মাআচনয 

মল যুদরয াঈোনধ াঅল্লো নদদদঙন ‘ভোনফচোনতয চনয দফবোত্তভ াঅদব (াঈোতুন োোনো)’, 

নফশ্বচকদতয চনয যভত (যোভোতোদল্লর াঅরোভীন), ফবদেি ৃনষ্ট (ঔুরকুন াঅমীভ)। তোাঁদও 

মপ্রযদণয াঈদদ্দযাআ মোদি ুদযো ভোনফচোনতদও এওটি চীফনফযফস্থোয াধীদন ননদ াঅো, এওচন 

মনতোয মনতৃদে তোদদযদও ঐওযফদ্ধ মওোদয এওটি ভোচোনতদত নযণত ওযো। এাআ রক্ষযদও োভদন 

ননদ যুরোল্লো ১৩ ফঙয ভক্কো মওফর তীদদয ডোও নদদ মকদরন। তোাঁয াঅহ্বোদন োড়ো নদদ 

এরোভ গ্রণ মওোযদরন াঅম্মো ঔোদীচো (যো:), মোদদ (যো:), াঅম্মোয (যো:), ভয (যো:), াঅরী (যো:), 

াঅফ ুফওয (যো:), মফরোর (যো:) প্রভুঔ োোফীকণ। যুরোল্লো এফাং তোাঁয াঅোফকণ তীদদয ডোও 

নদদত নকদ ১৩ ফঙয ভক্কো াফণবনী ননমবোতন ননীড়ন মবোক মওোযদরন। তোযয াঅল্লো মঔন 

তোাঁদও ভদীনোয ওতৃব ে দোন মওোযদরন নতনন মঔোদন াঅল্লোয োফবদবৌভে নবনত্তও চীফনফযফস্থো 

প্রনতিো মওোযদরন। তঔন এাআ চোনতয ভদধয এয াঅদব  রক্ষয ননদ মওোদনো ভতদবদ নঙর নো। ুদযো 

াঈম্মদত মভোোম্মদী নঙর এওটি চোনত এফাং তোাঁদদয মনতো নঙদরন এওচন, স্বাং যুরোল্লো। যুরোল্লো 

তোাঁয চীফদ্দো ঐ চোনতদও দি ননদ মচোদ (াংগ্রোভ) ঘোনরদ মকদরন এফাং ভগ্র াঅযফ াঈদ্বী 

াঅল্লোয মদো চীফনফযফস্থোয াধীদন এদরো। ফোওী ৃনথফীদও াঅল্লোয োফবদবৌভদেয ঙোোতদর 

ননদ াঅোয চনয স্বী াঈম্মোদও দোনে াবণ মওোদয যুরোল্লো প্রবুয ওোদঙ মঘোদর মকদরন। মযদঔ 

মকদরন োাঁঘ দপোয াভূরয এও ওভবূনঘ। এাআ ওভবূনঘ নতনন তোাঁয াঈম্মোয াঈয াবণ ওযোয ভ 

মফোরদঙন- এাআ ওভবূনঘ াঅল্লো াঅভোদও নদদদঙন, (াঅনভ োযোচীফন এাআ ওভবূনঘ ানুমোী াংগ্রোভ 

মওোদযনঙ) এঔন এটো মতোভোদদয োদত াবণ মওোদয াঅনভ মঘোদর মোনি। মগুদরো মোর : 

(১) ঐওযফদ্ধ । 
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(২) (মনতোয াঅদদ) মোন। 

(৩) (মনতোয ঐ াঅদদ) োরন ওদযো। 

(৪) মচযত ওদযো। 

(৫) (এাআ দীনুর ও মও ৃনথফীদত প্রনতিোয চনয) াঅল্লোয যোস্তো মচোদ ওদযো। 

মম ফযনি (ওভবূনঘয) এাআ ঐওযফন্ধনী মথদও এও নফখত নযভোণ ফনকবত মোর, ম ননি তোয 

করো মথদও এরোদভয যজ্জ ু(ফন্ধন) ঔুদর মপরদরো- মনদ নো ম াঅফোয নপদয াঅদ (তফো ওদয) এফাং 
মম ফযনি াজ্ঞোনতোয মুদকয (মওোন নওঙুয) নদদও াঅহ্বোন মওোযদরো, ম ননদচদও মভোদরভ মফোদর 

নফশ্বো মওোযদর, নোভোচ মোড়দর এফাং মযোচো যোঔদর ননিাআ ম চোোন্নোদভয জ্বোরোনী োথয 

দফ [াঅর োনয াঅর াঅোযী (যোাঃ) মথদও াঅভদ, নতযনভনম, ফোফ াঈর এভোযোত, মভওোত] । 

াঈম্মদত মভোোম্মদী এাআ ওভবূনঘ  তোাঁদদয াঈদয তোাঁদদয মনতোয ানবত দোনে হৃদ নদদ াঈরনি 

মওোদযনঙদরন তোয াওোটয প্রভোণ এাআ মম, ঐ াঈম্মো নফশ্বনফীয (দ:) পোদতয দি দি তোাঁদদয 

োনথবফ ফ নওঙু মওোযফোন মওোদয তোাঁদদয মনতোয াঈয াঅল্লোয মদো দোনে ূণব মওোযদত াঅফ ু

ফওদযয (যো:) হুকুদভ তোাঁদদয মদ মথদও মফয মোদ দড়নঙদরন। তোাঁযো নঙদরন এও মনতোয মনতৃদে 

ফজ্রওঠিন ঐওযফদ্ধ, ুৃঙ্খর, মনতোয হুকুদভ চীফন াঈৎকবওোযী, মযও  কুপয তথো মভোদযও 

 ওোদপযদদয চনয ত্রো ৃনষ্টওোযী এওটি দধুবলব মমোদ্ধো চোনত। তোাঁদদয ভদধয মওোদনো ভতদবদ মতো 

নঙরাআ নো, মওোদনো মভোনোদপও মনদ মনতোয হুকুদভয ফযোোদয মওোদনো নদ্বভত ৃনষ্টয মঘষ্টো মওোযত, 

প্রওৃত াঈম্মদত মভোোম্মদী নননদ্ববধো তোয পোোরো মওোদয মপরত। মাআ চোনতয মওোয’াঅদনয 

মওোদনো াঔি ওন নঙর নো, োদীদয মওোদনো ফাআ নঙর নো, মপওো, তপনয, পদতোোয মওতোফ 

মতো দদূযয ওথো। াদধবও দনুনো াঅল্লো এাআ চোনতয োদয ননদঘ নদদ নদদরন। তঔন এ চোনতয 

ভদধয মওোদনো ুদযোনত মেণী নঙর নো, ফোাআ নঙদরন মমোদ্ধো। নমনন নঙদরন মত ফড় মভো’মভন নতনন 

নঙদরন তত ফড় মমোদ্ধো। দীদনয মঙোটঔোট নফলগুনর ননদ ূক্ষ্মোনতূক্ষ্ম ফযোঔযো নফদেলণওোযী, 

াঅল্লোভো, ভোরোনো, ভুপনত, মভোপোদয টোাআদটরধোযী, ভনচদদ, ঔোনওো, হুচযো ননযোদদ ফদ 

চনকদণয ভদধয পদতোো প্রদোন মওোদয চীনফওো ননফবোওোযী এওটি াঅরোদো ুদযোনত মেণী ওল্পনো 

ওযো মমত নো।  
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তোযয শুরু মোর মাআ দাুঃঔচনও াধযো। াঅল্লোয যুর বনফলযদ্বোণী মওোদয নকদনঙদরন মম, 

তোাঁয াঈম্মোয াঅ ুদফ ৬০/৭০ ফঙয [াঅফ ুহুযোযো (যো:) মথদও মভোদরভ]। ঠিওাআ তোাআ মোর। 

৬০/৭০ ফঙয দয এাআ াঈম্মো তোদদয রক্ষয  াঈদদ্দয োনযদ মপরর। চোনতয মনতৃে বুদর মকর এ 

চোনতয াঈদদ্দয ভগ্র ৃনথফীদত াঅল্লোয মদো দীনুর ও প্রনতিো মওোদয ভোনফচীফন মথদও 

ফবপ্রওোয ানযো াোনি ননভূবর মওোদয নদদ োনি প্রনতিো ওযো। এাআ াঈদদ্দয বুদর নকদ তোযো 

ানযোনয যোচো ফোদোদদয ভদতো োন ওদতয দি যোচে মওোযদত রোকর। াঅল্লোয যুদরয 

ৃনষ্ট ওযো াঈম্মদত মভোোম্মদীয মভোচোদদযো াধবোোদয ানোোদয মথদও, চীফন, ম্পদ, খোভ  

যদিয নফননভদ মম নফযোট বূঔি এাআ মনতোদদয োদত তুদর নদদনঙর মাআ মনতোযো এাআ নফযোট 

োনথবফ ম্পদদয ানধওোযী মোদ ীভোীন মবোক নফরোদ ভত্ত মোদ োযনোন  মযোভোন ফোদো 

মওযো  ওোোযদদযদও ঙোনড়দ মকর। তঔন তোযো াঅয াঅল্লো যুদরয ঔনরপো যাআদরন নো। 

তোযো মোদ মকদরন াঈভোাআো, াঅব্বোী যোচো ফোদো। তোদদয োভনযও ানবমোদনয রক্ষয মোদ 

দোাঁড়োদরো যোচযনফস্তোয। ধীদয ধীদয যুরোল্লো  মঔোরোপোদয যোদদদুনয াঅদব মথদও নফঘুযত মোদত 

শুরু মওোযর, তোযো াঅল্লোয তযদীন প্রনতিোয মচোদ নযতযোক মওোযর। োধোযণ মভোদরভযো 

এাআ াঅদবঘুযনতয নফরুদদ্ধ ওথো মফোরদত াঅযম্ভ মওোযর। মচোদ মঔন তযোক ওযো মোর, তঔন 

চোনতয ভুঔয ওোচটিাআ োনযদ মকর, মচোদ াংিোি নফুর ওভবফযস্ততো োনযদ মপদর ভ 

ানতফোনত ওযোয চনয নতুন এওটি ওোচ ঔুাঁদচ ননর। মটো মোর দীদনয নফনধ নফধোদনয 

ূক্ষ্মোনতূক্ষ্ম ফযোঔযো নফদেলণ। দীদনয প্রনতটি নফল ননদ ভোরো ভোোদর মফয ওযো াঅযম্ভ র। 

মাআ ভোরোয নফদক্ষ াঅদযওদর ানয ভোরো োনচয মওোযদত াঅযম্ভ মওোযর। এবোদফ শুরু 

মোর দীন ননদ ভতদবদ। াফস্থো এভন মবোদ মকর মম, দীদনয এওটি নফল মযোাআর নো, মমটো 

ননদ মওোদনো নফতওব  ফো নদ্বভত মনাআ। এবোদফ চ যর দীন - শুধ ুতীদ রো- এরোো এল্লো াঅল্লো 

(াঅল্লো ঙোড়ো ওোয োফবদবৌভে, হুকুভ ভোনদফো নো) এফাং এাআ োফবদবৌভেদও োযো ৃনথফীদত 

প্রনতিোয মচোদ এাআ মযোতুর মভোস্তোওীদভয াঈদযাআ যুরোল্লো াঈম্মদত মভোোম্মদীদও ঐওযফদ্ধ 

মওোদযনঙদরন। মাআ দীনটি নিতদদয ওোদচয পদর মোদ মকর চটির  দদুফবোধয। 
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এওটো চোনতয ভদধয জ্ঞোনী, ঘোরোও, মফোওো, ফব যওভ ভোনুলাআ থোওদফ, ফ ননদাআ এওটি চোনত। 

ুতযোাং রক্ষয মনদ চটির  তদফ ফোয তো মফোধকভয দফ নো। চোনতয মম াাংটুকু ননক্ষত  

মভধোফী, শুধ ুতোদদযাআ মফোধকভয দফ- ভগ্র চোনত এওতোফদ্ধ মোদ ঐ রক্ষয াচব দনয াংগ্রোভ 

মওোযদত োযদফ নো। তোাআ াঅল্লো  তোাঁয যুর (দ:) মম চোনত ৃনষ্ট মওোযদরন তোয নবনত্ত মওোযদরন 

ানত চ  যর-তীদ, এওভোত্র প্রবু নোদফ তোাঁদওাআ স্বীওোয মওোদয মনো। এয নোভ নদদরন 

দীনুর ওোাআদযভো  মযোতুর মভোস্তোওীভ, নঘযিন, চ যর থ। এটোাআ মম ফ নওঙু তো 

মফোছোফোয চনয াফয ওতব ফয (পযচ) মওোদয নদদরন প্রনত যোওোদত ঐ মযোতুর মভোস্তোওীদভ 

ঘোরোফোয প্রোথবনো ওযো, মোদত প্রনতটি মভোদরদভয ফবক্ষণ এ চ যর দথয ওথো ভদন থোদও, ঐ 

চ যরতোয নবনত্ত মঙদড় চটিরতোয নদদও দয নো মো এফাং চোনতয রক্ষয নস্থয মওোদয নদদরন 

ানত চ  যর-ঐ দীনুর ওোাআদযভোদও, মযোতুর মভোস্তোওীভদও াংগ্রোদভয ভোধযদভ ভস্ত 

ৃনথফীদত প্রনতিো মওোদয ৃনথফীদত োনি (এরোভ) প্রনতিো ওযো। দদুটোাআ ফুছদত চ। চ 
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মফোদরাআ নফশ্বনফীয (দ:) ৃষ্ট াতযি াননক্ষত চোনতটি, মোয ভদধয মরঔোড়ো চোনো মরোদওয াংঔযো 
োদত মকোনো-মমদতো তোযো নবনত্ত  রক্ষয নযষ্কোযবোদফ ফুছদত মদযনঙদরন এফাং তো মথদও ঘুযত  

ন নন এফাং তোযো পরবোদফ াঅল্লো যুদরয (দ:) াঈদদ্দয ননদ্ধয দথ ফহু দযূ াগ্রয 

মোদনঙদরন। নওন্তু ানত নফদেলদণয নফলভ পদর ঐ দীনুর ওোাআদযভো, মযোতুর মভোস্তোওীভ মোদ 

মকদরো াতযি চটির, দদুফবোধয এও চীফন-নফধোন, মমটো মূ্পণব নক্ষো ওযোাআ ভোনুদলয এও চীফদনয 

ভদধয ম্ভফ ন- মটোদও ৃনথফীদত প্রনতিোয াংগ্রোভ মতো ফহু দদূযয ওথো। চোনত রক্ষযঘুযত মতো 

াঅদকাআ মোদ নকদনঙদরো, তোযয পনও  মভোপোদসযদদয ূক্ষ্মোনতূক্ষ্ম নফদেলদণয পদর চোনতয 

ভদধয বোফ নফদবদ ৃনষ্ট মোদ, নফনবন্ন ভোমোফ  মপযওো ৃনষ্ট মোদ মম াননওয ৃনষ্ট মোর তোয 

পদর ুনযো এওতোফদ্ধ মোদ াংগ্রোভ ওযোয ম্ভোফনো মল মোদ মকদরো। এাআ চনয যুরোল্লো 

(দ:) মফোদরনঙদরন াঅভোয াঈম্মোয াঅ ু৬০/৭০ ফঙয। 

চোনতয ভদধয নফদবদদয এাআ বোফ খটনোয ূত্রোত মোর ঠিও যুরোল্লোয এদিওোদরয ৬০/৭০ 

ফঙয য মথদওাআ। মম ওথোটি ূদফব মফোদরনঙরোভ, চোনতয মনতৃে মঔন মচোদ তযোক মওোযর তঔন 

াঅব্বোী, াঈভোাআো, পোদতভী াআতযোনদ নোদভয োওযো ননদচদদয এাআ ানযো ওোদচয নযোমযতো 
প্রভোদণয চনয এরোদভয নফনধ নফধোন ম্পদওব  মাআ জ্ঞোনী মরোওদদযদও ঠিও মওোযর, মোযো 

াআদতোূদফবাআ মচোদ মঙদড় নদদ দীদনয ভোরো ভোোদর ননদ ফযোৃত নঙর। 

এাআ জ্ঞোনীদদয নতুন ওোচ মোর োদওয ওর ানযো ওোদচয দক্ষ োপোাআ কোো এফাং মগুনরয 

এওটি ধভী ফযোঔযো দোাঁড় মওোনযদ তোদও চোদচ ওযো এফাং প্রদোচদন যুরোল্লোয নোদভ োদী 

ততনয ওযো। নফননভদ োওদদয ক্ষ মথদও তোযো রোব মওোযদত রোকর ভদদ, াঈদঢৌওন, 

মবোকনফরোদয মোফতী াঈওযণ দফবোনয এওটি ননযোদ নননিত চীফন। োদওয ননযোত্তো 

মফষ্টনীয ভদধয মথদও এবোদফ োচোয োচোয চোর োদী ৃনষ্ট মোদত রোকর। মাআ চোর োদীগুনরয 

াঈয এচভো, মওো মওোদয ততনয মোর োচোয োচোয ভত, থ, দর। দদরয ভদধয নফবনি মওোদয 

ৃনষ্ট মোর াঈদর াআতযোনদ। এাআ জ্ঞোনীযোাআ মোর এরোদভয াআনতোদ প্রথভ ধভবচীফী াঅদরভ। 

এরোদভয নফধোন মোর, চোনতয মনতো ফো এভোভ োরোদতয এভোভনত মওোযদফন। তদফ নফধভী 

যোচো ফোদোদদয ানুওযদণ মবোকনফরোদ নরপ্ত োওযো এটুকু াঈরনি মওোযদরন মম ‘ঔনরপো’ ফো 
াঅভীয’ াঈোনধ তোদদয াঅয োদচ নো, তোাআ তোযো ুরতোন, ভোনরও (যোচো ফোদো) াআতযোনদ  
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নোভ ধোযণ মওোদয যোচতদন্ত্রয মলোরওরো ূণব মওোযদরন। এ ভ তোযো কোদপরনত মওোদয োরোদত 

এভোভনত ওযোয চনয ভনচদদ াঈনস্থত ো তযোক মওোযদত রোকদরন এফাং ভনচদদ তোদদয ক্ষ 

মথদও োরো ওোদভ ওযোদনোয চনয মফতনবুি এভোভ ননদোক নদদরন। এবোদফাআ ধীদয ধীদয 

চোনতয ভদধয চন্ ননর ৃথও এওটি মকোিী মোদদয ওোদঙ ফোাঁধো ড়র দীদনয ওর ওভবওোি। 

তোদদয োদত দড় দীন নফওৃত মোদত শুরু মওোযর। 

ূফবফতী দীনগুনরদত ঠিও এবোদফাআ এাআ ুদযোনত মেণীয াঈদ্ভফ মোদনঙর, তোদদয ওোচ নঙর 

দীদনয াঅাআন-ওোনুন, াঅদদ, ননদলধগুনরয ঘুরদঘযো নফঘোয, ুাংঔোনুুাংঔ নফদেলণ এফাং মোয 

নযণনতদত খদট দীদনয নফওৃনত। াঅল্লো নফত্র মওোয’াঅদন এ াআনতো ফযি মওোদযদঙন এবোদফ, 

“তোদদয (নফী  প্রওৃত মভো’মভন) দয াঅর াদোথব যফতীকণ, তোযো োরো নফওৃত  নষ্ট 
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মওোযর  রোরো যফ মোর। ুতযোাং তোযো ানঘদযাআ তোদদয কুওদভবয োনস্ত প্রতযক্ষ মওোযদফ। 

(ুযো ভোযাআোভ ৫৯)”। াদোথব যফতীকণ মফোরদত নফীদদয  প্রওৃত মভো’মভনদদয দয মোযো 

তোদদয স্থরোনবনলি মোদদঙন, প্রধোনত চোনতয মনতোযো এফাং নফীদদয াঈত্তযূযী নোদফ ঔযোত 

াঅদরভযো। োধোযণ ভোনুল এাআ াঈবদেণীয ানুযদণাআ াবযস্থ। স্ববোফতাআ, তোযো মঔন চোনতদও 

বুর দথ নযঘোনরত মওোযর, তঔন ুদযো চোনতটোাআ নফথকোভী মোর। এটোদওাআ াঅল্লো মফোদরদঙন 

‘াদোথব াঈত্তযূযীকণ’। ুতযোাং এটো াঅল্লোয ফোণী দ্বোযো প্রভোনণত  এাআ মনতৃফকব  াঈদূ্ভত 

াঅদরভ মেণীাআ োনথবফ ম্পদদয মরোদব ননদচদদয ওর ানযোদও ধদভবয মভোড়দও ঢোওদত নকদ 

দীদনয নফওৃনত োধন মওোদযদঙন এফাং দীদনয ানত ফযোঔযো-নফদেলণ মওোদয দীনদও োধোযদণয 

মফোধকভযতোয ফোাআদয ননদ নকদদঙন। তোদদয এাআ ওোদচয পদর ঐ চোনতগুনরয নও দবুব োকযচনও 

নযণনত মোদনঙর তো যুরোল্লো (দ:) ঔুফ বোরবোদফাআ চোনদতন, তোাআ নতনন ননদচয ৃষ্ট 

চোনতটোদও, তোাঁয াঈম্মোদও তওব  মওোদয নদদনঙদরন মোদত এাআ াঈম্মো মমন ঐ এওাআ বুর মওোদয 

ধ্বাং নো । এওচন োোফো তোদও এওটু ঔুাঁটিদ প্রশ্ন ওযোদত নতনন াঈষ্মোবদয মফোদরনঙদরন- 

মতোভোদদয ূফবফতী াদনও চোনত তোদদয নফীদদয এভনন মওোদয ঔুাঁটিদ ঔুাঁটিদ প্রশ্ন মওোযত, তোযয 

মাআ াঈত্তযগুনর ননদ নোনো কদফলণো মওোদয ভতদবদ ৃনষ্ট মোত এফাং পদর তোযো ধ্বাং মোদ মকদঙ 

[এফদন ভোুদ (যো:) মথদও মফোঔোযী]। াঅনভ মতোভোদদয মতটুকু মওোযদত মফোদরনঙ ততটুকু মওোযদত 

মঘষ্টো ওদযো, য মফন াঅভোদও প্রশ্ন মওোদযোনো। নফশ্বনফীয (দ:) এাআ োদীটিদও বোর মওোদয মফোছোয 

প্রদোচন াঅদঙ। এাআ োদীটিয ভদধয নতনটি নচনন াঅদঙ।  

প্রথভ মার- তোদও ঔুাঁটিদ মওোদনো প্রশ্ন ওযো াথবোৎ ূক্ষ্ম নফঘোয নফদেলদণ মোো ননদলধ মোদ 

মকদরো।  

রিতীয় মার- ঐ ওোদচয নযণনত মোর চোনতয নফবনি  ধ্বাং।  

তৃতীয় মার- যুরোল্লো (দ:) মমটুকু মওোযদত যোনয াঅদদ মওোদযদঙন তোয মফন এগুদত 

মোো নননলদ্ধ মোদ মকদরো।  
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াথবোৎ ানত ধোনভবও ো, দীদনয ানত নফদেলণ মওোদয মগুনর ঔুাঁটিদ ঔুাঁটিদ োরন ওযো ননদলধ 

মোদ মকদরো। াঅল্লোয যুর (দ:) মম ওোচ মওোযদত ননদলধ মওোদযদঙন ম ওোচ নযো 

মভোতোদফওাআ মম নননলদ্ধ, োযোভ াঅো ওনয তোদত ওোদযো নদ্বভত থোওদত োদয নো। 

নওন্তু দবুব োকয মম, াঅল্লো  তোাঁয যুর (দ:) মম ওোচ নননলদ্ধ মওোদযদঙন মাআ নননলদ্ধ ওোচাআ ওযো 
মোর এফাং ওযো মোর ুদযোদদভ, ভো াঈৎোদ এফাং ানত ুদণযয, োদফয ওোচ মফোদর ভদন 

মওোদয। ঐ ওোচ মওোদয চোনতয ভন-ভকচ াঅর াঈদদ্দয, নফশ্বনফীয (দ:) দোনে, ভস্ত ৃনথফীদত 

এাআ দীন, চীফন-নফধোন ঘোর ুওযোয াংগ্রোভ মথদও মভোড় খুনযদ ঐ দীদনয ঔুাঁটিনোটি োরন ওযোয 

ভদধয ফযোৃত মোদ ড়দরো এফাং পদর নোনো ভোমোদফ (দদর)  মপযওো নফবি মোদ ঘযভবোদফ 

দফুবর মোদ মোড়র। মোযো দীদনয ঔুাঁটিনোটিয ানফশ্বোয ঘুরদঘযো নফদেলণ মওোদয চোনতদও ফহু বোদক 

নফবি মওোদয ঐ নফবনিগুনরয ভদধয ফোদোনুফোদ, তওব োতনওব  ৃনষ্ট মওোদয, ঐওয নষ্ট মওোদয চোনতদও 

দফুবর ননচীফ মওোদয নদদনঙদরন, তোযো মযোতুর মভোস্তোওীভ- চ যর দীনদও, চটিরতোয, 

দদুফবোধযতোয ঘযদভ ননদ োধোযণ ভোনুদলয মফোছোয ফোাআদয ননদ নকদনঙদরন। াঅদযও মেণীয 

াঅদরভ এাআ বোযোভযূণব দীদনয ভদধয বোযোভযীন ুপীফোদ াঅভদোনন মওোদয াঈম্মোয 

নফদস্ফোযণভুঔী (Explosive), ফনভুবঔী (Extrovert) ঘনযত্রদও াঈরটিদ এদওফোদয ানঢ় (Passive) 

 ািভুবঔী (Introvert) ঘনযদত্র নযফতব ন মওোদয নদদনঙদরন। এাআ াঈবদেণীয ওোদচয পদর 

ৃনথফীয ফবদেি চোনত শুধ ুফব ননওৃদষ্টাআ নযণত মোর নো, মোদদয াঈয তোদদয চী ফোয ওথো 
এফাং এও ভ মোদ নঙদরো, তোদদয ওোদঙ যোনচত মোদ তোদদয খৃনণত িীতদোদ নযণত 

মোর। এটো মম দফ তো যুরোল্লো মফোদর মকদঙন এফাং এয ওোযণ মফোদর মকদঙন। নতনন এওনদন 

োোফীদদযদও নচদজ্ঞ মওোযদরন- মতোভযো নও চোন, এরোভদও নওদ ধ্বাং মওোযদফ? এাআ প্রশ্ন 

মওোদয নতনন ননদচাআ চফোফ নদদিন- ননক্ষতদদয বুর, মভোনোদপওদদয নফতওব  এফাং মনতোদদয বুর 

পদতোো (োদী-মভওোত)। মম ওোচ এরোভদওাআ ধ্বাং মওোদয মদ ম ওোদচয মঘদ ফড় মকোনো 

াঅয নও মোদত োদয!  

এয দযয াআনতো ানত ওরুণ। াঅনভ শুধ ুাঅভোদদয এাআ াঞ্চদরয াথবোৎ বোযত াঈভোদদদয ঐ 

ভদয ভূর খটনোপ্রফো তুদর মধোযনঙ। 
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ওদও তোেী াঅদক াআাঈদযোী নিস্ঘোনযো মঔন োভনযও নিফদর মভোদরভ বূঔি দোনত ওদয 

এফাং এাআ মভোদরভ নোভধোযী চনাংঔযোদও দোনত মকোরোদভ নযণত ওদয তঔন এ চোনতয 

াদনদওয ভদধযাআ এরোদভয মঘতনো, অল্লায হুকুবভয প্ররত অনুকতয  মভাবরভ রাবফ 

মেষ্ঠবেয নুবূরত রওেু মাবর ফরষ্ট রের, তাবদয ঈয অল্লা  যুবরয হুকুভ 

রও এ ফযাাবয তাযা বিতন রেবরন থগাৎ অগুবনয রঔা না থাওবর ইভাবনয 

ঈত্তপ্ত ওয়রা তঔন কনকন মওাযরের। এ ওোযদণ নিস্ঘোনযো ক্ষভতো রোব মওোযদর তোদদয 

ওতৃব ে ননষ্কণ্টও নঙর নো। নফনবন্ন স্থোদন স্বোধীনদঘতো মভোদরভদদয নফদদ্রো মরদকাআ নঙর। োও বোযত 

াঈভোদদদয নযনস্থনত এয ফযনতিভ ন। োচী নযতুল্লো  তোয ুত্র দদু ুনভোয পোযোদচী 

াঅদন্দোরন, নুরুনদ্দন ফোদওয মভোোম্মদ চদিয পওীয ন্নযোী াঅদন্দোরন, ১৮৫৭ এয স্বোধীনতো 

াংগ্রোভ, ীদ নততুভীদযয ফোাঁদয মওল্লোয খটনোগুনর নিটি োওদদয নবত ওোাঁনদ নদদনঙর। এ 

খটনোগুনরয প্রদতযওটিদত নিটি াধুযনলত বোযতফলবদও দোরুর োযফ (মুদ্ধদক্ষত্র) মখোলণো নদদ 

স্বোধীনতোয চনয মুদ্ধ মখোলণো ওযো মোদনঙর। োচোয োচোয মভোদরভ এফ াঅদন্দোরদন 

প্রতযক্ষবোদফ মমোক নদদনঙদরন এফাং ফহু াংঔযও চীফন াঈৎকব মওোদয মকদঙন। 

এ ানস্থযতো মথদও ভুনি োোয থ নোদফ নিস্ঘোনযো মম ওটি তোনী ঘিোি মওোযর তোয 

এওটি মোদি ননদচদদয ততনয ওযো াঅল্লোয োফবদবৌভেীন, মচোদনফভুঔ নফওৃত এরোভ ভোদ্রোোয 

ভোধযদভ এ চোনতয ঘনযদত্র, াঅত্মো মকাঁদড় মদো, নদ্বতী থটি মোদি নঘযোঘনযতবোদফ নওঙু 

াঅদরভদও বোড়ো মওোদয তোদদযদও নদদ াআাংদযচ োওদদয দক্ষ পদতোো চোনয ওযো। মাআ 

মভোতোদফও নওঙু নোভীদোনভ াঅদরভ মভোদরভ চোনতদও মফোছোদরন মম, বোযতফলব দোরুর োযফ ন, 

দোরুর াঅভোন। ওোযণ তোযো বোর মওোদযাআ চোনদতন মম, মমঔোদন াঅল্লোয মওোয’াঅদনয হুকুভ 

ওোমবওযী ন, মটো ওঔনাআ দোরুর এরোভ মোদত োদয নো। তোাআ তোযো ভোছোভোনছ এওটি ে 

াঈদ্ভোফন মওোযর দোরুর াঅভোন াথবোৎ মমঔোদন ফযনিকতবোদফ ধভব োরদনয ানধওোয ুযনক্ষত। 

মমদতু নিস্ঘোনযো াঅমোন নদদত, নোভোচ ড়দত, জ্ব মওোযদত, াঅয ানযোনয ধভী ওোদচ ফোধো 

নদদি নো, তোাআ চমু্মোয োরো  দাুআ াইদদয োরো এঔোদন মওফর চোদচ ন, ফোধযতোভূরও ফদট। 

ুতযোাং এঔোদন নিটি নিস্ঘোনদদয নফরুদদ্ধ মচোদ ওযো ানফধ এফাং নফদদ্রোদয োনভর (মওযোভত 

াঅরী তচনুযী যনঘত ভুওোোপোত-াআ-যোভো গ্রদন্থ ১৩ :ৃ)। নিটি যওোদযয ৃিদোলওতো এাআ 
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াঅদরভযো ফযোওবোদফ এাআ নভথযো পদতোো প্রঘোয মওোযদত থোওদরন এফাং এও মবোদ ভোনুল এ 

নভথযোদও গ্রণ মওোদয ননর। এাআ াঅদরভযো চোনদতন তোযো নভথযো ওথো মফোরদঙন, তোযো মবদফনঙদরন 

এ নভথযো ঙোড়ো এ চোনতদও প্রোদণ যক্ষো ওযোয াঅয মওোদনো থ নঙর নো, ওোযণ নিটিদদয োদথ 

রড়োাআ মওোদয মচতো ম্ভফ ন। এ নভথযো ওথো মফোদর তোযো এাআ চোনতয মদদও চীনফত যোঔদরন এফাং 

ফযনিকতবোদফ প্রঘুয রোবফোন মোদরন, নওন্তু চোনতয চোতযদফোধ, াঅত্মোদও মভদয মপরদরন, মম 

চোনতয নয মওফর াঅল্লোয োভদন াফনত মোত, তোদদযদও নিটি নিস্ঘোনদদয োদ 

মচদোফনত মওোদয নদদরন। তোযো ফুছদরন নো মম এাআ বোদফ মকোরোভ মোদ মফাঁদঘ থোওো াঈম্মদত 

মভোোম্মদীয চীফন ন, মভো’মভদনয চীফন ন, ওোদপদযয চীফন। মভো’মভন ওঔন তোগুদতয, 

কোরুল্লোয োফবদবৌভদেয াধীদন মফাঁদঘ থোওদত োদয নো। তোযো এটো ফুছদরন নো মম মভো’মভন 

মঔন ওোদপদযয নফরুদদ্ধ মচোদদয াফতীণব , ওোদপদযয যোচ াফধোনযত মোদ মো। 

মওননো াঅল্লো মফোদরদঙন, মভো’মভন ওঔন ত্রুয দি যোনচত দফ নো, মঔনাআ তোযো ওোদপযদদয 

ম্মুঔীন দফ, ওোদপয ৃিপ্রদবন মওোযদফ। াঅল্লো ফদরন, এটো াঅভোয নঘযিন ুন্নো। ননিাআ 

াঅল্লোয ুন্নোদত (যীনত-নীনত-ন্থো) মওোদনো ফযনতিভ মনাআ (ুযো পোতো ২৩)। ুতযোাং মঔন এাআ 

চোনত যোচ ফযণ মওোদয ননর তঔন এটো ুস্পষ্ট মোদ মকর মম এাআ চোনত াঅয মভো’মভন ন, 

মভোদরভ ন, াঈম্মদত মভোোম্মদী মতো দদূযয ওথো।   

বাযত ঈভাবদবয মভাবরভবদযবও ম্পরূ্গরূব মিাদ রফভুঔ, বীরু, ওারুুল এফং 
রিস্টান াওবদয নুকত রনফীমগ এওটি িনবকাষ্ঠীবত রযর্ত ওযায িনয রিস্টানযা 

অবযওটি ুদযূ প্রাযী লড়মন্ত্র মওাযর। তোযো াদনও কদফলণো মওোদয এওটি নফওৃত এরোভ 

ততনয মওোযর মোদত াঅল্লোয োফবদবৌভে  মচোদদও ফোদ মদো মোর এফাং ফযনিকত চীফদনয 

ভোরো ভোোদর, পদতোো, মদোো ওোরোভ, নভরোদদয াঈদূব  পোী দয নফদল মওোদয মম নফলগুনর 

ম্পদওব  ূফব মথদওাআ ফহু ভতনফদযোধ নঞ্চত নঙর মগুনরদও ািবুব ি মওোযর। এাআ াঅত্মোীন ভৃত 

এরোভটিদও চোনতয ভদন ভকদচ মকাঁদড় মদোয চনয নিস্ঘোনযো ১৭৮০ দন বোযদতয তদোনীিন 

যোচধোনী মওোরওোতো াঅরীো ভোদ্রোো প্রনতিো মওোযর। মঔোদন ননদচযো াধযক্ষ মথদও ১৯২৭ ন 

মবি ১৪৬ ফঙয মধোদয মভোদরভ চোনতদও মাআ নফওৃত এরোভ মঔোদরো। এাআ নক্ষোফযফস্থোয 

নদরফোদ াাংও, বূদকোর, নফজ্ঞোন, াথবনীনত, প্রমুনি  ওোনযকনয নক্ষো াআতযোনদয মওোদনো নওঙুাআ 
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যোঔো মোর নো, মমন ভোদ্রোো মথদও মফনযদ এদ াঅদরভদদয রুনচ-মযোচকোয মওোদয মঔদ মফাঁদঘ 

থোওোয চনয এাআ দীন, ধভব নফনি মওোদয মযোচকোয ওযো ঙোড়ো াঅয মওোদনো থ নো থোদও। 

নিস্ঘোনযো এটো এাআ াঈদদ্দদয মওোযর মম তোদদয ভোদ্রোো ননক্ষত এাআ ভোনুলগুদরো মোদত ফোধয  

দীন নফনি মওোদয াঈোচব ন মওোযদত এফাং তোদদয োচ ননদতয ভোধযদভ নফওৃত এরোভটো এাআ 

চনদকোিীয ভন-ভকদচ স্থোীবোদফ প্রনতনিত মোদ মো। নিস্ঘোনযো তোদদয এাআ নযওল্পনো 

তবোক োপরয রোব মওোযর। তোদদয এাআ ভোদ্রোো প্রওদল্পয ভোধযদভ দীনফযফো ফযোও নফস্তোয রোব 

মওোযর এফাং এয ভোধযদভ ভুরভোনদদয ভদধয নন্দদুদয িোহ্মণ, াঅঘোমব, নিস্ঘোনদদয োদ্রী, 
াআহুনদদদয যোব্বোাআ, োদ্দুোাআ, পনযন, মফৌদ্ধদদয েভণ, নবকু্ষদদয ভদতো এওটি স্বতন্ত্র ুদযোনত মেণী 

প্রোনতিোননও রূ রোব মওোযর। 

ফতব ভোদন ‘মভোদরভ’ দনুনোয এাআ ুদযোনত মেণীয চন্ ধদভবয, দীদনয াআনতোদ নতুন ন। এাআ 

মেণী ৃনষ্টয ানুভনত াঅল্লো মওোদনো দীনদওাআ মদন নন, ািতাঃ মম ওটি দীন ম্বদন্ধ াঅভযো চোনদত 

োনয। তোয াঅদকযগুনরয ওথো মফোরদত োনয নো। নওন্তু প্রদতযও দীদনাআ এযো কনচদদঙন। ননদচদদয 

ননদচযো ৃনষ্ট মওোদযদঙন ভোদচ প্রনতিো রোদবয চনয, ম্মোন, প্রবোফ াআতযোনদ মবোক ওযোয চনয। 

াঅয প্রদতযও দীনদওাআ, চীফন ফযফস্থোদওাআ তোযো নতুন ফযোঔযো মওোদয নতুন ভতফোদ ৃনষ্ট মওোদয 

টুওদযো টুওদযো মওোদয মবদি মপদরদঙন, গুরুদেয (Priority) াঈল্টো-োল্টো মওোদয মপদরদঙন, মোয 

পদর ঐ দীন াথবীন মোদ মকদঙ। নন্দ,ু মফৌদ্ধ, তচন, নিস্ঘোন, াআহুনদ াআতযোনদ প্রদতযও দীদনয ঐ 

এওাআ াআনতো, এওাআ াফস্থো। মল এরোদভ এাআ মেণীয মওোদনো ানস্তে নঙদরো নো। এাআ াঈম্মো মঔন 

তোয ানস্তদেয াঈদদ্দয বুদর মমদ, ভস্ত ৃনথফীদত এাআ চীফন-নফধোন প্রনতিো মওোদয ভোনফ চীফদন 

োনি াঅনদনয াংগ্রোভ  স্ত্র াংগ্রোভ ফন্ধ মওোদয যোচে মওোযদত াঅযম্ভ মওোযদরো াথবোৎ তোদদয 

মনতোয, যুরোল্লোয (দ:) প্রওৃত ুন্নো তযোক মওোদয এাআ দীদনয ঘুরদঘযো নফদেলণ মওোদয 

ূক্ষ্মোনতূক্ষ্ম ভরো-ভোোদর াঈদ্ভোফন মওোদয চোনতদও ফহু বোদক বোক মওোদয মপরর, চোনতয 

াঅওীদো নষ্ট মোদ গুরুে াঈরদট-োরদট মকদরো, তঔন চন্ মোর এাআ ুদযোনত মেণীয।  ানযোনয 

দীদনয ুদযোনত মেণীয মঘদ চনুড ধদভব াথবোৎ াআহুনদ ধদভবয ুদযোনত মেণীয দি ফতব ভোন 

‘এরোভ’ ধদভবয ুদযোনত মেণীয নভর মফন। ধদভবয ঘুরদঘযো নফদেলদণ  পদতোো (নফধোদন) 

নন্দ,ু নিস্ঘোন, মফৌদ্ধযো ওভ মোন নো, এওাআ যওদভয, নওন্তু চনুড াথবোৎ াআহুনদদদয ুদযোনতদদয 

োদথ শুধ ুওোদচ ন এদওফোদয াঈোনধদত মবি নভদর মকদঙ। ‘এরোদভয’ এাআ মেণীয নোভ ভোরোনো 
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াঅয াআহুনদদদয যোব্বোাআ-এওদভ এওোথবদফোধও। ভোরো াথব প্রবু াঅয ভোরোনো াথব াঅভোদদয প্রবু। 

যফ দেয াথব প্রবু, াঅয যোব্বোাআ দেয াথব াঅভোদদয প্রবু। াআহুনদ ধদভবয  

 

যোব্বোাআযো মমভন তোদদয ‘ধভী’ জ্ঞোদনয চনয প্রঘি াঙ্কোযী, মতভনন নফওৃত এরোদভয এাআ 

ভোরোনোযো তোাআ। ঐ ‘ধভী’ জ্ঞোদনয াঅত্মম্ভনযতো যোব্বোাআযো মমভন তয নফী াইোদও (াঅ:) 

াস্বীওোয মওোদযনঙদরন, াঅচ মনদ মওাঈ প্রওৃত দীনদও াঈস্থোনত ওদযন তদফ এাআ ভোরোনোযো 
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এফাং দীদনয ানযোনয ধোযও-ফোওযো মতভনন তোদও াস্বীওোয মওোযদফন, তোদও প্রঘি বোদফ ফোধো 

মদদফন।   

াঅল্লোয যুদরয প্রধোন নফদযোনধ নঙদরো এিোীভ (াঅ:) এয াঅনীত দীদন োননদপয নফওৃতরূদয 

ধ্বচোধোযী ভূনতব ূচও ুদযোনত াঅদরভ মেণী। যুরোল্লোয নফদযোনধদদয মনতৃেদোনওোযী াঅফ ু

চোদদরয মঔতোফ নঙর াঅফুর োওোভ, মোয াথব জ্ঞোনীদদয নতো, ঠিও াঅচ মমভন াঅদরভযো 

ননদচদদয নোদভয াঅদক নরদঔ থোদওন াঅল্লোভো (ভোজ্ঞোনী, Very high scholar)। মম নফত্র 

ভোনুলগুনর স্বাং াঅল্লোয যুদরয ওোঙ মথদও এরোদভয াঅওীদো নক্ষো মওোদযদঙন তোদদয মথদও 

এরোভ ম্পদওব  মফন চোনো নও ম্ভফ? ননি ন। নওন্তু তোদদয মওাঈ নোদভয াঅদক াঅল্লোভো, 

ভোরোনো চোতী মওোদনো মঔতোফ ফযফোয মওোদযদঙন মফোদর াআনতোদ োো মো নো। নিস্ঘোনদদয 

মফরোদত াঅল্লো এওাআ ওথো মফোদরদঙন মম, ‘তোযো তোদদয ধভবগুরু  োদ্রীদদযদও তোদদয যফ (প্রবু) 

ফোননদ ননদদঙ” (ুযো তফো ৩১)। ুতযোাং মফোছো মকর ফবমুদক ফ ধদভবাআ ুদযোনতদদয চোতী 

তফনষ্টয মোদি তোযো াঅল্লোয নফধোনদও মকোন মওোদয ননদচদদয ভুদঔয ওথোদওাআ ধভব নোদফ 

ঘোরোদত ঘো এফাং ননদচদদয ওথোদও াঅল্লোয ওথো নোদফ প্রঘোয মওোদয ননদচযোাআ ভোনুদলয যফ ফো 

ভরো মদচ ফদ। ুতযোাং প্রবুয াঅদন মফোদ াদথবয নফননভদ যওোরীন ভুনিয টিনওট নফনি 

ওযোয ওর দযচো ‘াঅর প্রবু’ ভোপ্রবু াঅল্লো এদওফোদযাআ ফন্ধ মওোদয নদদদঙন। ফতব ভোদনয 

নফওৃত এরোদভয াঅদরভ রোভো োচওোযীযো এয ফযনতিভ নন। তোযো এভন মভোনী ুদয 

ধদভবয ফোন মওোদয থোদওন মম তোদদয এফ ওথোদও এরোভ মফোদরাআ ভোনুল নফশ্বো মওোযদত ফোধয 

। তোদদয এাআ তফনদষ্টযয ওথো াঅল্লো ূদফবাআ মওোয’াঅদন মফোদর নদদদঙন এফাং াঅভোদদযদও 

োফধোন মওোদয নদদদঙন। নতনন ফদরন, “তোদদয ভদধয এওদর যদদঙ, মোযো নফওৃত াঈচ্চোযদণ ভুঔ 

ফোাঁনওদ নওতোফ োঠ ওদয, মোদত মতোভযো ভদন ওয মম, তোাঁয নওতোফ মথদওাআ োঠ মওোযদঙ। াথঘ 

তোযো মো াঅফৃনত্ত ওযদঙ তো াঅদদৌ  নওতোফ ন এফাং তোযো ফদর মম, এফ ওথো াঅল্লোয তযপ 

মথদও াঅকত। াথঘ এফ াঅল্লোয  তযপ মথদও মপ্রনযত ন। তোযো ফদর মম, এটি াঅল্লোয ওথো 

াথঘ এফ াঅল্লোয ওথো ন। াঅয তোযো মচদন শুদন াঅল্লোযাআ প্রনত নভথযোদযো ওদয (ুযো 

এভযোন ৭৮)। এভন নযষ্কোযবোদফ াঅল্লো এাআ ধভবচীফী াঅদরভদদয ফ াঅফযণ াঈদন্োনঘত মওোদয 

মদোয য াঅয নও ফরোয ফোনও থোদও?  
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াঅল্লো ূফবফতী দ’ুটি ধভব াআোহুনদ  ধভবচীফী নিস্ঘোন াঅদরভ, তফযোকযফোদী ীযদদয াঈদোযণ 

মটদন এদন এাআ াঈম্মোদও তোদদয নযো ধভবচীফীদদয ফযোোদয তওব  মওোদয নদদিন। ওোযণ 

প্রথভতঃ তোযো াঅল্লোয নফধোনদও মকোন ওদয। রিতীয়তঃ তোযো াঅল্লোয দীন নফনি ওদয, 

তৃতীয়তঃ তোযো দীদনয ানত নফদেলণ মওোদয এয ভদধয ভতদবদ ৃনষ্ট ওদয এফাং চোনতয ঐওয 
ধ্বাং ওদয, িতুথগতঃ তোযো ভোদচয ানযো ানফঘোয ানোঘোয  ানফধ ফহু ওোদচয প্রোয 

মদঔদর ভোনুলদও মটো মথদও মপযোদনোয মঘষ্টো (াথবোৎ মচোদ) ওদয নো। াঅল্লো ফদরন: ীয  

াঅদরভকণ মওন তোদদয ো ওথো  োযোভ বক্ষদণ ননদলধ ওদয নো? ফযং এযা মা ওবয তা 

রত রনওৃষ্ট। [ুযো ভোদদো-৬৩]  

এবোদফ াঅল্লোয াভূরয াঅভোনী মওতোফদও মোযো াঅে মওোদয দীনদও ননদচদদয কুনক্ষকত মওোদয 

মযদঔদঙন তোদদযদও াঅল্লো তুরনো মওোদযদঙন মওতোফ ফনওোযী কদব দবয োদথ। াঅল্লো ফদরন: 

মোদদযদও তযোদতয দোনেবোয াবণ ওযো মোদনঙর, তোযো তো ফন ওদয নোাআ। তাবদয দষৃ্টান্ত 

সু্তও ফনওাযী কদগব। (ুযো চভু’াঅ: ৫) ।  

াদনও াঅদরভ াঅল্লোয দ্বযথবীন এফ াঅোদতয মথদও াঅত্মযক্ষোয চনয মঔোাঁড়ো াচুোত দোাঁড় 

ওযোদনোয মঘষ্টো মওোদয ফদরন, ‘এাআ াঅোতগুদরো শুধুভোত্র াআহুনদ-নিস্ঘোন াঅদরভদদয, নিত 

ুনপদদয ম্পদওব , গুদরো াঅভোদদয চনয ন।’ নওন্তু প্রওৃত তয মোর, মওোয’াঅদন াঅল্লো 

ূফবফতী ধভবগুনরয নফনবন্ন প্রি মটদন এদনদঙন এাআ াঈম্মোয োভদন াঈদোযণ নোদফ ম ওযোয 

চনয মোদত এাআ াঈম্মো ািত ূফবফতীদদয ভদতো ধভবফযফো মওোদয দীনদও এওটি মেণীয কুনক্ষকত 

নো মওোদয মপদর। ওোযণ এাআ ধভব াআহুনদদদয ভদতো মওোদনো মকোত্রী ধভব ন, মওোদনো াঅঞ্চনরও ধভব 

ন; এটো নফশ্বচনীন, ভস্ত ভোনফচোনতয চনয াঅল্লোয মপ্রনযত মল দীন। তোাআ মওোদনোবোদফাআ এদও 

নফওৃত ওযো মোদর, দদুফবোধয মওোদয মপরো মোদর তো ঙু্কনঘত মোদ ড়দফ এফাং ুদযো ভোনফচোনত 

ক্ষনতগ্রস্ত দফ, মমভন ফতব ভোদন মোদদঙ।   

ক্ষোিদয, াঈদল্লনঔত ফহু াঅোদত ফজ্রওঠিন হুাঁনোনয থোওো দে এাআ চনদকোিীয দনুনোদরোবী 
াঅদরভকণ নোভোচ নড়দ, নভরোদ নড়দ, চোনোমো নড়দ, োচ ভোনপর মওোদয, পদতোো নদদ, 

নফদ নড়দ, তোরোও ওনযদ, ভনচদ, ভোদ্রোো, ভোচোদয, ীদযয াঅস্তোনো টোওো মযোচকোয 

মওোযদঙন। এও ওথো টোওো ঙোড়ো ধদভবয ঘোওো এদওফোদযাআ স্তি! ভুপনত  াঅল্লোভোকণ োভোনয  
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মযোচকোদযয (োভোনোন ক্বোরীরো) াঅো াআহুনদ নিস্ঘোনদদয াঅদদবয যোচনীনতওদদয ানফধ 

ওভবওোি  াননরোনভও ওভবওোদিয দক্ষ পদতোো নদদ োরোরদও োযোভ এফাং োযোভদও োরোর 

ওদযন। তোযো াঈনল্লনঔত াঅোতগুনর চোদনন এফাং ফুদছন এফাং মচদন শুদনাআ তো মকোন মযদঔ 

নফননভ গ্রণ ওদযন! নতযওোয াদথব এাআ ুদযোনত মেণীটি ননদচযোাআ এাআ দীদনয ভদধয এওটি 

ভূনতব ভোন মফ’দোত ফো াংদমোচন। ানযোনয দীদনয ওথো ফোদ নদরোভ, ািত াঅদঔযী নফীয াঈয 

াফতীণব এরোদভয এাআ মল াংস্কযদণ ধভবচীফী ুদযোনত মেণীয প্রোদবুব োফ খটোয মওোদনো ুদমোক ফো 

দয দযচো াঅল্লো যোদঔন নন। এরোদভ মওোদনো ওোদরাআ এাআ ুদযোনত ফো মোচও মেণীয মওোদনো 



39 

 

স্থোন নঙর নো এফাং মনাআ, তোযদয এরোদভয ূফবফতী াংস্কযণগুনরদত ফযনতিভীনবোদফ 

মঙদনয দযচো নদদাআ এদদয ানুপ্রদফ মখোদটনঙর।  যফতীদত তোযো এাআ াঈম্মোয ভদধয এভনবোদফ 

াঅন মকাঁদড় ফদ মমন ধদভব এদদয স্থোন মওফর াফধোনযতাআ ন, এযোাআ ধদভবয ধ্বচোধোযী  

ওতৃব ক্ষ (Authority)। নফীদদয নফদোদয নওঙুনদন দযাআ এাআ ুদযোনত মেণীয াঅনফবব োফ মোদদঙ 

এফাং তোযো ননদচদদযদও নফীদদয াঅধযোনত্মও াঈত্তযোনধওোয, যোোতুর াঅনম্বো (Spiritual 

Successor) মফোদর মখোলণো নদদ দীনদও ননদচদদয কুনক্ষকত মওোদয ননদদঙন। াঅল্লো ফদরন, 

তোদদয (নফী-যুর  প্রওৃত) মঙদন এদদঙ নওঙু াদোথব মোযো াঈত্তযোনধওোযী মোদদঙ মওতোদফয; 

তোযো ননওৃষ্ট োনথবফ াঈওযণ াঅযণ মওোদযদঙ এফাং মফোদরদঙ, ‘াঅভোদদয ক্ষভো মওোদয মদো দফ। 

ফস্তুতাঃ এয ানুরূ োভগ্রী (োনথবফ নফননভ) তোদদয ননওট াঅফোয মনদ াঈনস্থত ওযো , তদফ 

তো তোযো গ্রণ মওোযদফ।  মওতোদফয ািীওোয নও তোদদয ননওট মথদও মনো  নন মম, তোযো 

াঅল্লো ম্বদন্ধ তয ফযতীত মফোরদফ নো? এফাং তোযো মতো মওতোদফ মো াঅদঙ তো দড় (ুযো াঅযোপ 

১৬৯) । ুতযোাং তোযো মচদন শুদনাআ োযোভ ঔোদিন এফাং এটো মম োযোভ তো ভোনুদলয ওোদঙ মকোন 

যোঔদঙন। ানযনদদও তোযোাআ াঅফোয ভোনুলদও যুদরয ফযোত নদদ ফদরন, ‘এফোদত  মদোো ওফুর 

োয ূফব তব  োরোর াঈোচব ন।’ এভন াঅয ফহু োচ তোযো ভোনুদলয াঈদদ্দদয ওদযন নওন্তু 

ননদচযো মগুনরয দযোো ওদযন নো। াঅল্লো ফোয ফোয মফোদরদঙন, ‘মতোভযো ননদচযো মো ওদযো নো 

তো াযদও মওোযদত ফর মওন? ননদচযো মো ওদযো নো, তো াযদও মওোযদত ফরো াঅল্লোয ওোদঙ 

াতযি মিোধ াঈদদ্রওওোযী’ (ুযো প ২-৩) । াঅল্লোয এ মিোধদও তোযো ুদযোুনয াঈদক্ষো ওদযন। 

 

প্রওৃত মাযা অবরভ তাবদয ম্পবওগ  রওেু ওথা 

াঅদরভ দেয াথব জ্ঞোনী। প্রওৃত াঅদরভ মোদিন ভোন াঅল্লো। তোাঁয এওটি নোভাআ মোদি 

‘াঅদরভ’। াঅল্লোয ৃনষ্ট এফাং াঅল্লোয দীন ম্পদওব  মোযো জ্ঞোন াচব ন মওোযদফন তোযো এও 

প্রওোয াঅদরভ ফো জ্ঞোনী। মনদ ফতব ভোদন মওফর দীন ম্পদওব  মোযো জ্ঞোনী তোদদযদওাআ াঅদরভ ফরো 

, এাআ ধোযণো এও প্রওোয ান্ধে। মোাআ মোও, মোযো ওর জ্ঞোদনয স্রষ্টো, াঈৎ াঅল্লো মথদও জ্ঞোন 

ফো এদরভ াচব ন মওোযদফন তোদদয ওদওটি তফনষ্টয থোওদফ। এঔোদন াঅভযো প্রওৃত াঅদরভ মফোরদত 
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ফুছদফো াঅল্লোয যুদরয াঅোফকণদও মোদদযদও স্বাং যুর ননদচ এরোভ ননঔদ মকদঙন, 

এরোদভয জ্ঞোন তোদদয মঘদ মফন াঅয ওোয থোওো ম্ভফ ন। যুদরয াঅোফকদণয 

যফতীদত মোযো াঅদরভ মোদত ঘোন তোদদয ঘনযত্র  ওোচ াঅোফদদয ভতাআ মোদত দফ। তো নো 

মোদর মত ফড় টোাআদটরধোযীাআ মোন নো মওন, মত ফড় াঅরদঔল্লোধোযীাআ মোন নো মওন তোযো প্রওৃত 

াঅদরভ নন। 

১। প্রওৃত মোযো াঅদরভ তোযো ওঔন াঙ্কোযী দফন নো, ওোযণ াঙ্কোয মওফরভোত্র াঅল্লোযাআ 

োদচ। প্রওৃত াঅদরভযো তোদদয নঞ্চত জ্ঞোনদও ঔুফাআ োভোনয ভদন মওোযদফন এফাং ফবদো াতৃপ্ত 

থোওদফন। তোযো ননদচদদযদও ওঔনাআ াঅদরভ মফোদর ভদন মওোযদফন নো, দোনফ ফো প্রঘোয ওযো মতো 

দদূযয ওথো।  

২। তোযো াঅল্লোয দীন নফনি মওোদয চীনফওো ননফবো মওোযদফন নো। এাআ জ্ঞোন ানযদও মদো তোযো 

ননদচদদয াইভোনী দোনে মফোদর ভদন মওোযদফন। াঅরী (যো:) মও যুরোল্লো ‘জ্ঞোন-নকযীয দ্বোয’ 

মফোদর াঅঔযোনত মওোদযদঙন। নতনন নও াঅচদওয াঅদরভদদয ভদতো তোাঁয জ্ঞোন নফনি মওোদয 

চীনফওো ননফবো মওোযদতন? চীনফওো াচব দনয চনয নতনন কুনরয ওোচ মওোযদতন এফাং মোাঁতোয ঘোনক্ক 

নদল মদফয াঅটো প্রস্তুত মওোযদত নকদ তোাঁয স্ত্রী চোন্নোদতয যোনী ভো পোদতভোয (যো:) নফত্র োদত 

ওড়ো দড় নকদনঙর। এাআ জ্ঞোদনয দুোয াঅরীদওাআ (যো:) াঅভযো মদনঔ নাংদয নফিদভ ওোদপযদদয 

নফরুদদ্ধ মুদ্ধ মওোযদত। তোয াননয োনওতো  ফীযদেয চনয যুরোল্লো তোাঁদও াঅদযওটি াঈোনধ 

নদদনঙদরন- মটো মোর াঅোদলু্লো ফো াঅল্লোয নাং। ুতযোাং নমনন দীদনয মত ফড় াঅদরভ দফন 

নতনন তত ফড় মমোদ্ধো দফন। 

৩। দীদনয জ্ঞোন নমনন মত মফন াচব ন মওোযদফন, নতনন তত ফড় দোনীর দফন। মমভন াঅম্মো 

ঔোদীচো (যো:), াঅফ ুফওয (যো:)। এরোভ গ্রদণয ূদফব তোযো প্রদতযদওাআ ঐ ভোদচয প্রনতনিত ধনী 

ফযফোী নঙদরন। াঅল্লোয যোস্তো ফয মওোযদত মওোযদত তোযো এভন দনযদ্র মোদ দড়নঙদরন মম, 

াঅফ ুফওদযয (যো:) নযফোদযয নতনদফরো ঠিওভত ঔোদয চটুদতো নো। াঅয াঅম্মো ঔোদীচোয (যো:) 
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ম্পদওব  ঐনতোনওযো মফোদর থোদওন মম, নোদফ াঅফ ুতোদরদফ নতন ফঙয ননভবভ ানোোদযয পদর 

নতনন ভোযোত্মও াুনষ্টদত াঅিোি ন এফাং এটোাআ তোাঁয ভৃতুযয ওোযণ।  

৪। প্রওৃত জ্ঞোনীযো দফন মরোোয ভদতো ঐওযফদ্ধ। মওোদনো দনুনোয ম্পদদয মরোব রোরো 

(োভোনোন ওোরীরো) তোদদয ঐদওয বোিন ধযোদত োযদফ নো। ওোযণ তোযো চোদনন ঐওয নষ্ট ওযো 

কুপয। তোযো এদও াদযয নফরুদদ্ধ কুৎো যটনো মওোযদফন নো, ওোয নঙদন কীফত মওোযদফন 

নো, ওোযণ তোযো চোদনন ায মভো’মভদনয াঅড়োদর তোয ফযোোদয াঙন্দনী নওঙু ফরো ভৃত 

বোাআদয মকোত ঔোোয ভতুরয। ওোয মওোদনো বুর থোওদর তোযো মটো তোদও মধোনযদ নদদফ, 

াঅড়োদর ননন্দো মওোযদফ নো। ক্ষোিদয াঅচদওয ভোদচ াঅদরভদদয ফযোোদয এওটি ওথো প্রঘনরত 

াঅদঙ মম, দ’ুচন াঅদরভ ওঔন এও নফঙোনো শুদত োদযন নো। দনুনোয ম্পদদয মদনো-োনো, 

যোচনননতও স্বোথব াআতযোনদ ফহুনফধ ওোযণ তোদদয ভদধয াননতিভয ফযফধোন ততনয মওোদয মযদঔদঙ, 

তোযো এদও াযদও াদনওোাংদাআ প্রনতক্ষ জ্ঞোন ওদযন। 

৫। প্রওৃত াঅদরভযো দফন ুৃঙ্খর। াঅল্লোয যুদরয হুকুদভয নওদর তোযো ননদচদদযদও াঅফদ্ধ 

মওোদয যোঔদফন। তোদদয চোনত দফ এওটি, তোদদয এভোভ দফন এওচন, দীন (চীফনফযফস্থো) দফ 

এওটি। তোদদয ওদরয রক্ষয  াঈদদ্দয দফ ানবন্ন; মটো মোদি- াংগ্রোদভয ভোধযদভ ভগ্র 

ৃনথফীদত াঅল্লোয তযদীন প্রনতিো ওযো। তোযো মওোদনোবোদফাআ এভোদভয, াঅভীদযয হুকুভ াভোনয 

মওোযদফ নো, হুকুভ োয দি দি তোযো মটোদও ফোস্তফোন ওযোয চনয ছোাঁনদ ড়দফন। 

তোদদয স্ত্রী, ুত্র, ো ম্পদ ফোনড়খয, ফযফো-ফোনণচয, মঔত-ঔোভোয াআতযোনদ নফচব ন নদদ 

াঅল্লোয তযদীন প্রনতিো ওযোয চনয দনুনোয ফুদও মফনযদ ড়দফন, মঙদনয নদদও তোনওদ 

মদঔদফন নো। নওবোদফ চীফনটো াঅল্লোয যোস্তো াঈৎকব ওযো মো, ীদ ো মো এটোাআ দফ 

তোদদয চীফদনয এওভোত্র ফোনো (Utter Desire for death). মমভন যুরোল্লোয ওোঙ মথদও 

এরোদভয জ্ঞোন াচব ন মওোদযনঙদরন ঔোদরদ (যো:)। নমনন চোদনরোদতয ান্ধওোয মথদও মফনযদ 

এদ াঅল্লোয যোস্তো এভনবোদফ ফনকবত মোদনঙদরন মমন এও প্রঘি ছড় (Cyclone) । এরোদভয 

ত্রুমদয াঈয াঅখোত োনোয চনয নতনন মম তদরোোয মওোলভুি মওোদযনঙদরন তো ওঔন 
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মওোলফদ্ধ ওদযন নন। রোঔ রোঔ ুননক্ষত তদনযয মযোভোন োযয ফোননী ওঔন তোাঁদও এতটুকু 

নফঘনরত মওোযদত োদয নন।    

৬। মযও, কুপয, মপও াআতযোনদ মথদও এভনবোদফ মচযত মওোযদফ াথবোৎ এগুনরদও এভন 

খৃণোবদয প্রতযোঔযোন মওোযদফ মম প্রদোচদন তোয চীফন মোদফ [মমভন: ুভোাআো (যো:), াআোদয (যো:), 
মফরোর (যো:)], নো মঔদ থোওদফ, াফণবনী দোনযদদ্রয নতত দফ, তোদদয াঈদয ননমবোতদনয স্ঘীভ 

মযোরোয মঘোরদফ তফু মযও কুপদযয দি াঅদো মওোযদফ নো।  

ভোনফীয মম োোফীযো যুদরয ওোঙ মথদও নক্ষো গ্রণ মওোদয এরোদভয াঅদরভ মোদনঙদরন 

তোাঁদদয ঘনযত্র এাআফ তফনদষ্টয ভৃদ্ধ  ভীোন নঙর। াথঘ দাুঃদঔয নফল মোর াঅচ াঅদরভ 

মফোরদত াঅভোদদয োভদন মাআ াঅোফদদয চীফন  ঘনযত্র মবদ দঠ নো, মবদ দঠ যাং মফযদগয 

ভোদ্রোো ননক্ষত নওঙু ধভবফযফোীয শ্রুভনিত ভুঔভির, মোদদযদও াঅল্লোয যুর মফোদরদঙন, 

“াঅভোদনয ননদঘ ফব ননওৃষ্ট প্রোণী।” 

  

মরুক্তয রনযীবঔ ধভগফযফা 

এঔন মদঔো মোও তোদদয এাআ মো মুনিয নফঘোদয ওতটো মটওাআ। ধভবচীফীদদয এওটি ফড় াাংদয 

মো ভনচদদয এভোভনত ওযো। এভোভ দেয াথব মনতো মোদর এাআ ওনথত এভোভকদণয মনতৃদেয 

নযনধ নোভোদচয ভদয ৮/১০ নভননদটয ভদধযাআ ীভোফদ্ধ। প্রওৃতদক্ষ তোযো ভনচদ ওনভটিয 

মফতনবুি ওভবঘোযী ভোত্র। াঅয তোযো মম োাঁঘ োি নোভোচ নড়দ টোওো মনন তোয মমৌনিওতো 

ওী? নোভোচ ড়োদত  ড়দত মো চোনো াঅফযও তো এভোভ োদফ মমভন চোদনন, ভুল্লীকণ তো-াআ 

চোদনন; এভোদভয মতটুকু ভ ফয , ভুল্লীদদয ততটুকু ভাআ ফয । ভুল্লীদদয নোভোচ 

ড়ো পযদ, এভোদভয তোাআ। োথবওয মোর ভুল্লীদদয নোভোদচয ঘোো-োো াঅল্লোয ওোদঙ, 

ক্ষোিদয এভোদভয নোভোদচয ঘোো-োো াঅল্লোয ওোদঙ ন। তোয মফতন ফন্ধ মোদর এভোভনত 

ফন্ধ!  
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এঔোদনাআ মল ন, াঅল্লোয নযষ্কোয মখোলণো ানুমোী, মোযো ধদভবয নফননভ মনন, তোদদয মঙদন 

নোভোচ  নো। াঅল্লো মভো’মভনদদযদও তোদদয ানুযণ মওোযদত ননদলধ মওোদয নদদদঙন মোদত 

মওোদনোবোদফাআ এাআ দীদন মওোদনো ুদযোনত মেণীয াঅনফবব োফ মোদত নো োদয। াঅল্লো ফদরন, 

‘ানুযণ  াঅনুকতয ওয তোদদয মোযো মতোভোদদয ননওট মথদও মওোদনো ভচনুয গ্রণ ওদয নো এফাং 

মদোোত প্রোপ্ত। [ুযো াআোনন-২১] ুতযোাং মোযো তোদদয মঙদন নোভোদচ দোাঁড়োদফন তোযো াঅল্লোয 

হুকুভ াভোনয মওোযদঙন।  

যুর (দাঃ)  তোাঁয োোফোকণ াঅল্লোয দীন ওোদদভয াংগ্রোদভ ননদচদদয মল ম্বরটুকু ফয মওোদয 

ননাঃদল মোদদঙন, এভন নও ননদচদদয চীফন াঈৎকব মওোদয মকদঙন। ক্ষোিদয াঅচদওয াঅদরভ 

নোভধোযীকণ  ীযযো মাআ এরোভ নফনি মওোদয াথব ম্পদদয োোড় কড়দঙন, এভননও াদনদওয 

োন-ওত, যোচওী োরঘোর মভোকর ফোদোদদয োয ভোনো। তোদদয ানুোযী ওোাঈদও মঔন 

মওোয’াঅন মথদও মদনঔদ মদো , মম এাআ ধভবফযফো ানফধ তঔন তোযো প্রশ্ন ওদযন, তোদোদর 

তোযো ঔোদফন ওী? প্রশ্নটি ননতোিাআ ফুনদ্ধীন এফাং াঅল্লোয হুকুদভয াঈয াননধওোয ঘঘব ো; মমদতু 

োযোভ মওোদযদঙন াঅল্লো, তোাআ তোযো ওী ঔোদফন এ প্রশ্নটি াঅল্লোদওাআ ওযো দযওোয। তোযো ওী 

ঔোদফন াঅয ওী ঔোদফন নো তো মওোয’াঅদন ফনণবত াঅদঙ- াঅল্লো মো নওঙু োরোর মওোদযদঙন তোাআ 

ঔোদফন। ফতব ভোদন তোযো ওী ঔোদিন, এয নযণনত ওী - তো’ মওোয’াঅদন চ-যর বোদফ ফরো 

মোদদঙ মম তোযো াঅগুন ঔোদিন (ফোওোযো ১৭৪)। াঅদদ-নফদদ মওোদনো াঈোোিয নো থোওদর 

(শুধু প্রোণ ফোাঁঘোদনোয চনয মতটুকু দযওোয) োযোভ মখোনলত ভদ, শুওয, ভৃত শু াআতযোনদ োভনও 

বোদফ ঔোোয ুদমোক াঅল্লো নদদদঙন (ফোওোযো ১৭৩) নওন্তু ধভব-ওদভবয নফননভ গ্রদণয ুদমোক 

নতনন মওোদনো ওোদরাআ মদন নন; ফযাং মোযো তো মওোযদফ তোদদয নফলদ নতনন মফোদরদঙন, তোদদযদও 

নতনন নফত্র মওোযদফন নো, তোদদয নদদও তোওোদফন নো এফাং তোদদযদও নতনন ভভবন্তুদ োনস্ত নদদফন। 

এঔোদন ানদনযোো মোদ মওোযদর ক্ষভো ওযোয মওোদনো প্রনতশ্রুনত ভোন াঅল্লো মদন নন ফযাং ওর 

মভো’মভনদদযদওাআ নতনন োরো মদল ভোদঠ খোদট ঙনড়দ দড় োরোর মযোচকোদযয ন্ধোদনয ননদদব 

নদদদঙন, ভুল্লীকণ মো মওোদয থোদওন। [মওোয’াঅন: ৬২: চভু’াঅ-১০] তোযো নও ঔোদফন এ াঅোদত 

তোযাআ নদও ননদদবনো মযোদদঙ। এাআ দীদনয নফননভ াংিোি মম াঅোতগুনর াঈদল্লঔ মওোযরোভ, 

এভন াঅয ফহু াঅদঙ, মগুনর তোযো মকোন ওদযন। এাআ তযদকোন  দীদনয নফননভ গ্রণ 
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প্রদি াঅল্লোয ওথো মোর, ‘তোযো াঅগুন ঙোড়ো নওঙুাআ ঔো নো’, াথবোৎ তোযো মো-াআ ঔো তোাআ 

াঅগুন। মওোভদতয নদন াঅল্লো তোদদয নদদও দনৃষ্টোত মওোযদফন নো, তোদদয দি ওথো মফোরদফন 

নো, নফত্র মওোযদফন নো। যওোদর তোদদয মওোদনো াাং মনাআ। তোদদয চনয ভভবন্তুদ োনস্ত 

মযোদদঙ। [৩: ুযো এভযোন: ৭৭] এভন ওদঠোয োফধোনফোণী াঅল্লো াঅয মওোদনো াযোদধয মক্ষদত্র 

াঈচ্চোযণ মওোদযদঙন নও? 

াঅল্লোয ফ নফী-যুরকণাআ ধভবফযফোদয নফরুদদ্ধ ওঠিন াফস্থোন ননদদঙন এফাং তোদদয প্রফর 

নফদযোনধতোয ম্মুঔীন মোদদঙন। এয ানযতভ ওোযণ নফী যুরযো তোদদয এাআ ধভবফযফোদও 

নননলদ্ধ মফোদর মখোলণো মওোদযদঙন, মোয পদর তোযো রুনচ মযোচকোয ফদন্ধয াঅঙ্কো নঙ্কত মোদ 

নফীযুরদদয নফরুদদ্ধ প্রফর প্রনতদযোধ কদড় তুদরদঙন। নফী-যুরকণ প্রো ওদরাআ তোদদয চোনতয 

াঈদদ্দদয এওটি োধোযণ ওথো মফোদরদঙন মম, াঅনভ মতোভোদদয ওোদঙ মওোদনো নফননভ ঘোাআ নো, 

াঅভোয নফননভ মযোদদঙ াঅল্লোয ওোদঙ। এটো ফরোয াঈদদ্দয মোদি, নতনন মো তোদদয োভদন 

াঈস্থোন মওোযদঙন তো ননদবব চোর তয, ক্, এদত নভথযোয মওোদনো নভেণ মনাআ। ওোযণ প্রনতটি 

নভথযোাআ াঈদদ্দয-প্রদণোনদত এফাং তোদত ভোনুদলয মওোদনো নো মওোদনো োনথবফ স্বোথব থোদও। নফী-যুরকণ 

মম মওোদনো োনথবফ স্বোথবননদ্ধয রদক্ষয  ওোচ মওোযদঙন নো মটো মফোছোদনোয চনযাআ াঈদযোি ওথোটি 

মফোরদতন। নফননভ গ্রণ নো ওযো তোাঁদদয তযতোয এওটি নফযোট প্রভোণ। 

ধভগফযফাবয়য রফরুবদ্ধ নফী-যুরবদয ওঠিন বূরভওায রওেু রফফযর্ রফত্র মওায’অবন 

ফরর্গত মাবয়বে। মমভন: 

১। নূদয (াঅ:) এয মখোলণো: ম াঅভোয ম্প্রদো! এয নযফদতব  াঅনভ মতোভোদদয ননওট ধন ম্পদ 

ঘোাআ নো। াঅভোয োনযেনভও াঅল্লোয ননওট। [ুযো হুদ-২৯, ুযো শুাঅযো - ১০৯, ুযো াআাঈনু - 

৭২] 

২। হুদদয (াঅ:) মখোলণো: ম াঅভোয ম্প্রদো! াঅনভ এয নযফদতব  মতোভোদদয ননওট মওোদনো ভচনুয 

ঘোাআ নো। াঅভোয োনযেনভও তোাঁযাআ ননওট নমনন াঅভোদও ৃনষ্ট মওোদযদঙন। মতোভযো নও তফু ফুছদত 

মঘষ্টো মওোযদফ নো? [হুদ-৫১, ুযো শুাঅযো - ১২৭]  
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৩। োদর (াঅ:) এয মখোলণো: াঅনভ মতোভোদদয ননওট এয চনয মওোদনো োনযেনভও ঘোাআ নো। াঅভোয 

ভচনুয চকতভূদয প্রনতোরদওয ননওট মযোদদঙ। [শুোযো-১৪৫] 

৪। রুদতয (াঅ:) মখোলণো: এয চনয াঅনভ মওোদনো ভচনুয ঘোাআনো। াঅভোয ভচনুয চকতভূদয 

প্রনতোরদওয ননওট যদদঙ। [শুোযো-১৬৪] 

৫। মোদদফয (াঅ:) মখোলণো: াঅনভ এয চনয মতোভোদদয ননওট মওোদনো ভূরয ঘোাআ নো। াঅভোয ভচনুয 

চকতভূদয প্রনতোরদওয ননওট যদদঙ। [শুোযো-১৮০] 

৬। মভোোম্মদ (দ:) এয প্রনত াঅল্লোয হুকুভ:  

ও. এফাং তুনভ তোদদয ননওট মওোদনো ভচনুয দোনফ মওোয নো। এাআ ফোণী মতো নফশ্বচকদতয চনয াঈদদ 

ভোত্র। [াআাঈুপ - ১০৪]  

ঔ. ফর! াঅনভ এয চনয মতোভোদদয ননওট মওোদনো োনযেনভও ঘোাআ নো। এফাং মোযো নভথযো দোনফ ওদয 

াঅনভ তোদদয দরবুি নাআ। [োদ - ৮৬] 

ক. তোদদযদওাআ (নফীদদযদওাআ) াঅল্লো ৎদথ নযঘোনরত মওোদযদঙন। ুতযোাং তুনভ তোদদয থ 

ানুযণ ওয; ফর! এয চনয াঅনভ মতোভোদদয ওোদঙ মওোদনো ভচনুয ঘোাআ নো। [াঅনাঅভ - ৯০] 

খ. ফর! াঅনভ এয নফননভদ মতোভোদদয ওোঙ মথদও মপ্রভ-বোদরোফোো  মৌোদব যূণব ফযফোয ফযতীত 

ানয মওোদনো ভচনুয ঘোাআ নো। [শুযো - ২৩] 

গ. াঅনভ তোদদযদও নদদনঙ াঈদদ, নওন্তু তোযো াঈদদদ মথদও ভুঔ নপনযদ মন। াথফো তুনভ নও 

তোদদয ননওট মওোদনো প্রনতদোন ঘো? মতোভোয প্রনতোরদওয প্রনতদোনাআ মতো মেি এফাং নতননাআ মেি 

মযদমওদোতো। [২৩: ুযো মভো’মভনুন: ৭১-৭২] 

ঘ. তদফ নও তুনভ াঈোদদয ননওট োনযেনভও ঘোদিো মো যো এওটি দফুব মফোছো ভদন ওদয? [৫২: 

ুযো তুয: ৪০] 
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ুতযোাং মওোয’াঅদনয বোলযভদত দীদনয, ধদভবয মওোদনো ওোচ মওোদয নফী  যুরযো মমভন 

োনযেনভও গ্রণ মওোযদতন নো, মতভনন তোাঁদদয াঈম্মোয চনয োনযেনভও গ্রণ ওযোয তফধ ন।  

ধভগফযফায রফরুবদ্ধ যুরাল্লায ওবয়ওটি ফার্ী 

াঅল্লোয যুর তোাঁয চোনতয ভদধয মমন ধভবফযফোী ুদযোনত মেণী কনচদ াঈঠদত নো োদয 

মচনয নতনন তোাঁয াঅোফদদযদও ফোয ফোয তওব  মওোদয মকদঙন। াঈফোদো নফন োদভত (যো:) 

নঙদরন াঅোদফ ুপপোয ািবুব ি এও োোফী। তোাঁদও যুরোল্লো মওোদনো এও মকোদত্রয মরোওদদযদও 

মওোয’াঅন নক্ষো নদদত মপ্রযণ মওোদযনঙদরন। মাআ মকোদত্রয এওচন ফযনি াঈফোদোদও (যো:) াঅল্লোয 

যোস্তো মচোদ ওযোয াঈদদ্দদয এওটি ধনুও  তীয াঈোয নদদনঙদরন। াঈফোদো (যো:) 

যুরোল্লোয দযফোদয নপদয এদ মঔন মাআ তীয  ধনুও তোাঁদও মদঔোদরন তঔন যুরোল্লো 

মফোরদরন, “মরদ তুরভ অগুবনয তীয করায় িরড়ত য়া েি ওবযা তাবাবর তুরভ 

এটা গ্রর্ ওবযা” (অফ ুদাঈদ)। 

াতযি গুরুেূণব খটনো দন্দ মনাআ। াঈফোদো (যো:)-মও মওোয’াঅন নক্ষো মদোয নফননভদ মম 

াঈোযটি মদো মোদনঙর মটো মওোদনো াথবওনড় ন, ফযনি ফযফোমব মওোদনো ফস্তু ন। মটা 

মাবচ্ছ অল্লায যাস্তায় মিাবদ ফযফাবযয িনয এওটি স্ত্র। থি মআ স্ত্রটি গ্রর্ 

ওযা রনরলদ্ধ মাবয় মকর, মওফর রনরলদ্ধআ না, মটা অবঔযাবত অগুবনয তীয মাবয় 

গ্রর্ওাযীয ফুবও রফাঁধবফ এআ ওাযবর্ মম, রতরন মটা গ্রর্ মওাবযরেবরন মওায’অন 

রক্ষা মদয়ায রফরনভবয়। এভন খটনো াঅয াঅদঙ। যুরোল্লোয এাআ ওথোয য দীদনয জ্ঞোন 

নক্ষো নদদ াথব াঈোচব দনয মওোদনো থ মঔোরো মযোাআর নও? তো দে ফতব ভোদনয নফওৃত এরোদভ 

ো ঙোড়ো নওঙুাআ  নো, ভুদব ো দোপদন ো নদদত । মভোল্লোদদয নলয াথবোৎ তোরদফ-এদরভ 

মথদও শুরু ওদয ীদয ওোদভর, কোাঈ কুতুফ, ভুপনত, োঔ, াঅল্লোভোকণ ো ফযতীত মওাঈাআ ধভব-

ওভব ওদযন নো। শুধ ুতোাআ ন, তোযো মম ভোনুলদও এরোভ মথদও নযদ যোঔদত ঘো এফাং ধভবদও 

ুাঁনচ মওোদয ম্পদদয ভোনরও মোদত ঘো মটো াঅল্লো চোননদ নদদদঙন ুস্পষ্টবোলো। নতনন 

মফোদরদঙন, “ম মভা’মভনকর্! অবরভ  ুরপবদয (অফায  মযাফান) ভবধয ফহুংঔযও 
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মতাভাবদয ম্পদ নযায়বাবফ মবাক মওাবয মিারবে এফং অল্লায থ মথবও 

ভানফিারতবও রপরযবয় যাঔবে (ুযো তফো ৩৪) ।  

নওবোদফ নপনযদ যোঔদঙ? াঈদোযণস্বরূ এওটি োদী াঈদল্লঔ মওোযনঙ। নফী ওযীভ (ো) তোফুদওয 

মুদদ্ধয ফৎদয এওটি মঔচযু ফৃদক্ষ মরোন নদদ মরোওনদকদও দম্বোধন মওোদয মফোরদরন- ‘াঅনভ নও 

মতোভোদদযদও দফবোত্তভ ফযনি  ননওৃষ্টতভ ফযনিয নযঘ প্রদোন মওোযফ? দফবোত্তভ মাআ ফযনি, মম 

স্বী াশ্ব াথফো াঈদষ্ট্র াঅদযোণ মওোদয াথফো দিদচ কভনোকভন মওোদয ভৃতুয মবি াঅল্লোয দথ 

ওোচ মওোদয মো  মচোদ মওোযদত থোদও। াঅয ননওৃষ্টতভ ফযনি মোর মাআ োোি ফযনি মম 

মওোয’াঅন ভোচীদ মতরোোত ওদয নওন্তু এয মওোদনো াঅদদ-ননদলদধয প্রনত ভ্রুদক্ষ ওদয নো  

তো োরন ওদয নো।’ (াঅফু োাইদ ঔুদযী মথদও াঅভদ)। এরোদভয ফবদেি ুযস্কোয াঅল্লো 

মযদঔদঙন মোযো াঅল্লোয যোস্তো মুদদ্ধ ীদ ন তোদদয চনয। াথঘ এাআ াঅদরভ রোভোযো 

এরোদভয মম াঅভরগুনরয োদথ ফৃৎ মওোযফোনী চনড়ত মমভন মচোদ, মওতোর াআতযোনদ মাআ 

ওোচগুনর তোযো ননদচযো ওদযন নো, এগুনর ননদ োচ ওদযন নো, এগুনরয প্রি তোযো স্বমমত্ন 

এনড়দ মোন। তোযো ুয মওোদয মওোয’াঅন মতরোোত ওদযন ফদট, নওন্তু এয াঅদদ ননদলধ ভোনোয 

মওোদনো প্রদোচন মফোধ ওদযন নো। ওোযণ তোযো মতরোোত ওদযন াঅল্লোয তযপ মথদও প্রনত 

াক্ষদয াক্ষদয দ মনওী এফাং ভোনুদলয তযপ মথদও ঘোনদো ভোনপও াথব রোদবয াঅো। এদদয 

াঅনফবব োদফয বনফলযদ্বোণী যুরোল্লো ১৪০০ ফঙয াঅদকাআ মওোদয মকদঙন। নতনন মফোদরদঙন- ‘লোট 

ফৎয দয এওদর মরোও াঅনফবূব ত দফ মোযো োরোহ্ নযতযোক মওোযদফ এফাং স্বী ওৃপ্রফৃনত্তভূ 

ঘনযতোথব ওযোয চনয ফযস্ত থোওদফ। তোযো ধ্বাং  মকোভযোীদত নননতত দফ। তঃয এওদর 

মরাবওয অরফগবাফ মখাটবফ মাযা মওায’অন ভিীদ মতবরায়াত মওাযবফ (ক্বাযী) রওন্তু 

মওায’অন তাবদয ওণ্ঠবদ রতিভ মওাযবফ না (াঅফ ু োাইদ ঔুদযী মথদও াঅভদ)। 

াআদতোূদফব াঅভযো মদনঔদ এদনঙ মম, নতযাআ যুরোল্লোয নফদো গ্রদণয ৬০/৭০ ফঙয দয এাআ 

চোনতয াঈদদ্দযঘুযনত খদট এফাং এভন এওদর মরোও াঈম্মোয ভদধয ৃনষ্ট  মোযো দীনদও োনথবফ 

স্বোদথব ফযফোয মওোযদত াঅযম্ভ ওদয। মওোয’াঅন তোদদয ওণ্ঠদদ ানতিভ ওযদফ নো াথব 

মওোয’াঅন তোযো োঠ মওোযদফ প্রঘুয নওন্তু এয াঅদদ ননদলধ ভভবোথব তোদদয হৃদদ প্রদফ মওোযদফ 

নো। 



48 

 

এঔোদনাআ মল ন। োযো ৃনথফীয োচোয োচোয ভোদ্রোো রক্ষ রক্ষ ঙোত্র মওোয’াঅন মপচ াথবোৎ 

ভুঔস্থ মওোদয থোদওন। তোদদয প্রধোন াঈদদ্দযাআ থোদও এয নফননভদ চীনফওো ননফবো ওযো এফাং 

ফোস্তদফ তোযো এটোাআ মওোদয থোদওন। যভোদোন ভোদ তোযোফীয োরো ওোদভ ওযোদনোয ভ 

যীনতভত াআিোযনবাঈ ননদ এওভোদয চনয াঅভোদদয মদদ এফাং ানযোনয মদদ মওোয’াঅদনয 

োদপচদদয ননদোক মদো । তোযো ানত দ্রুত মওোয’াঅন মতরোোত মওোদয থোদওন। এদদয 

প্রদি যুরোল্লোয এওোনধও বনফলযদ্বোণী োদী গ্রন্থগুনরদত োো মো, এঔোদন এওটি াঈদল্লঔ 

মওোযনঙ। াঅনো (যো) ফদরন-এওদো াঅভযো এওদর মরোও এওস্থোদন ভদফত নঙরোভ। াঅভোদদয 

ভদধয াঅযফ, ানোযফ, ওৃষ্ণোি  মশ্বতোি মেণীয মরোওাআ নঙর। এাআ াফস্থো নফী ওযীভ (ো) 

াঅভোদদয ননওট াঅকভন মওোদয মফোরদরন, ‘মতোভযো মৌবোকয দ্বোযো নযদফনষ্টত মযোদঙ। মতোভযো 

াঅল্লোয মওতোফ মতরোোত মওোদয থোদওো। মতোভোদদয ভদধয াঅল্লোয যুর ফতব ভোন মযোদদঙন। 

াদযূ বনফলযদত ভোনুদলয ননওট এাআরূ এও মোভোনো াঅদফ, মঔন তীদযয পরও নওাংফো দি 

মমরূ যর  মোচো ওযো , মরোদওযো তো (মওোয’াঅন মতরোোতদও) ঠিও মাআরূ যর  

মোচো মওোযদফ। তাযা দ্রুত মতবরায়াত মওাবয রনবিবদয ারযেরভও অদায় মওাযবফ 

এফং মমবতু তাযা ারযেরভও অদায় মওাযবফ তাআ তাবদয তাবদয রফরম্ব য বফ 

না।’ (াঅনো এফদন ভোনরও (যো) মথদও াঅভদ)। 

ভনচদদয এভোভকণ াঅমোন নদদত  ভনচদ নযষ্কোয যোঔদত ানোগ্র মফোধ ওদযন, তোাআ 

মভোোদমযন াঅদঙন। নতনন ভনচদ মদঔো-শুনো, -নযষ্কোয যোদঔন, াঅমোন মদন; াতাঃয এভোভ 

োদফ হুচযো মথদও মফনযদ এদ ৫/১০ নভননদটয চনয নোভোচ ড়োন! এাআ মভোোদমযনদদয 

মফরোদত যুদরয হুকুভ মযোদদঙ। ভোন নফন াঅফুর াঅ (যো:) ফদরন, াঅভোদও যুর াঅভোয 

মকোদত্রয াঅভীয ননমুি মওোদয মফোরদরন, “তুনভ তোদদয মনতো। তুনভ তোদদয ভদধয দফুবরতভ ফযনিয 

প্রনত রক্ষয মযদঔো মমন ম মতোভোয াঅনুকতয মওোযদত োদয এফাং এভন এওিন মভায়াবমযন 

রনমকু্ত মওাবযা, মম অমাবনয রফরনভবয় ভিরুয গ্রর্ মওাযবফ না। (াঅফ ুদোাঈদ, মনোী 

যীপ) াঅমোদনয নফননভদ মনদ ভচনুয মনো নননলদ্ধ , নোভোদচয এভোভনতয নফননভ নওবোদফ 

নদ্ধ মোদত োদয? 



49 

 

মমফুত তীদদয প্রনতিোতো এভোভ চনোফ মভোোম্মদ ফোোচীদ ঔোন ন্নী াঅল্লোয দো াঅল্লোয 

তযদীদনয প্রওৃত রূদও ননচ হৃদদ াঈরনি মওোদযদঙন এফাং নফীয াঈম্মত নোদফ মটিদও 

ভোনফচোনতয োভদন প্রওো মওোদযদঙন। তোাআ মমফুত তীদ প্রনতিোয য মথদও তোাঁদও এফাং তোাঁয 

ানুোযীদদযদও এাআ নফওৃত ধদভবয াঅদরভ রোভোয প্রফর প্রনতদযোদধয ম্মুঔীন মোদত মোদদঙ। 

এটো নফশ্বনফীয ুন্নো। নফশ্বনফী (দ:) মফোদর মকদঙন মম, এাআ দীদনয বনফলযদত মঔন নফওৃত দফ 

তঔন মম ব নো মওোদয দোাঁনড়দ দীদনয প্রওৃত রূ প্রঘোয মওোযদফ তোয স্থোন (দযচো) নফীদদয 

স্থোদনয মঘদ ভোত্র এও দযচো ননঘু দফ। ানয োদীদ ফরো াঅদঙ তোয োফ (ুণয) এও’ ীদদয 

ভোন দফ। মোওয াঅর োভদদুরল্লো। তদফ াঅভযো ঘোাআ এ চোনতয তযননি াঅদরভ রোভোদদয 

ওোরখুভ বোগুও। তোযো াঅল্লোয প্রওৃত তীদদয তোওোতদর ঐওযফদ্ধ মোন। তোদদয প্রনত 

াঅভোদদয ওথো মোদি:  

অি এআ তবাকয িারত ভস্ত ভানফিারত মযও  কুপবয িুবফ অবে, অল্লায 

াফগববৌভে ফাদ রদবয় তাগুবতয াফগববৌভে মভবন রনবয়বে। থি অল্লা এআ 

ঈম্মাবও মেষ্ঠতভ ঈম্মা মফাবরবেন (ুযা এভযান ১১০)। অনাযা াভানয রওেু থগ 

রাববয িনয বনযয ভুঔাবক্ষী মাবয় মোট মাবয় থাওবফন না। এআ তবাকয িারতবও 

ঐওযফদ্ধ মওাবয াভবনয রদবও এরকবয় রনবয় মায়ায দারয়ে অনাবদয অবে। 

তাগুবতয িূাযীযা ভবন ওবয অনাবদযবও বথগয রফরনভবয় তাবদয েিভত 

পবতায়া মদয়াবনা মায়। যভুঔাবক্ষী মাযা য় তাবদয অয মভরুদণ্ড মফারবত রওেু 

থাবও না। তয  নযাবয়য বক্ষ, নযাবয়য রফরুবদ্ধ তাযা মফরদযূ এগুবত াবয না। 

ফড় মওাবনা মওাযফানী ওযায অরিও রক্ত তাযা ারযবয় মপবর। তাআ অনাযা এআ 

িারতয ওরযাবর্, ভানফতায ওরযাবর্ ধভগফযফা রযতযাক মওারুন এফং কু্ষদ্রস্বাথগ বুবর, 

ভতরফবযাধ তযাক মওাবয তীবদয ঈবয ঐওযফদ্ধ মান। এআ ওাি মওাযবত রকবয় 

অনাবদযবও য়বতা রওেু থগওষ্ট য মওাযবত মাবত াবয, তফ ুবয় াবফন না। 

অল্লায ঈবয তায়াক্কার মযবঔ াযাভ ঈািগ ন ফে মওারুন। রনশ্চয়আ অল্লা 

অনাবদযবও ঈত্তভ মযবমবওয ফবিাফস্ত মওাবয মদবফন এফং অনাবদয দরুনয়া  

অবঔযাতবও ুিয মওাবয মদবফন।  
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প্রঙ্গ ৫। তাবদয ততরয মপতনা তাবদয য রতত বফ 

াঅল্লোয যুর এাআ োদীদ মম ঞ্চভ নফলটি মফোরদরন তো মোর, রোভোদদয ৃষ্ট মপতনো তোদদয 

াঈযাআ াঅনতত দফ। মপতনো ম্পদওব  াঅল্লো ুযো ফোওোযোয ১৯১  ২১৭ নাং াঅোদত ফদরদঙন, 

“মপতনো তযো াদক্ষো গুরুতয ানযো”। াঅল্লো মঔন মফোদরদঙন মপতনো তযো াদক্ষো গুরুতয 

ানযো তঔন ফুছদত দফ ফযোোযটো োধোযণ ন। ফতব ভোদন মপতনোমও মম যওভ ভোভুনর ফযোোয 

ভদন ওযো  াঅদর মপতনো ম যওভ ন। মপতনো এভনাআ বোফ ফযোোয মম, ওঔদনো ওঔদনো 

এটি োচোয োচোয তযোওোদিয ওোযণ মোদ দোাঁড়ো। নও এাআ মপতনো মো তযো াদক্ষো গুরুতয? 

মপতনো এওটি াঅযনফ ে মোয াঅনবধোননও াথব দোিো, মকোরদমোক, নফদ, ওষ্ট (াঅযফী-ফোাংরো 

ানবধোন, এরোনভও পোাঈদেন; নদ্বতী ঔি, ৃিো: ৪৩০)। এরোনভও পোাঈদেন ওতৃব ও 

ফোাংরো ানুনদত মওোয’াঅদনয ৪৭ ৃিো এাআ েটিয ানুফোদ ওযো দদঙ- প্রদরোবন, দোিো, 

নফৃঙ্খরো, কৃমুদ্ধ, নযও, কুপয, ধভী ননমবোতন াআতযোনদ। যুদরয (দ:) বনফলযদ্বোণী াঅভোদদযদও 

এওটি বঙ্কয তয াফনত মওোযদঙ তো মোর, মপতনো রোভোদদয দ্বোযো ৃষ্ট দফ; এয াথব দোাঁড়ো 

দোিো, নফৃঙ্খরো, কৃমুদ্ধ, নযও, কুপয এফাং ধদভবয নোদভ ননমবোতন তোদদয মথদওাআ ৃনষ্ট দফ। 

দনুনোভ এাআ চোনতয এাআ মম নচল্লনত, োনস্ত ফাআ ৃনষ্ট মোদদঙ এদদয ওোযদণাআ। নফলটো 

ননাঃদন্দদ বোনও। াতএফ নওবোদফ মোফতী মপতনো এাআ রোভোদদয দ্বোযো ৃনষ্ট মোর তো ফুদছ 

মনোয দযওোয াঅদঙ। মপতনো দেয াঈদযোি াথবগুনর ভোথো মযদঔ ধভবফযফোী াঅদরভ 

মভোল্লো মেণীয ওোমবিভ এওটু মবদফক্ষণ মওোযদরাআ মপতনো ম্পদওব  াঅল্লো  তোাঁয যুদরয ফিফয 

নযষ্কোয মফোছো মোদফ।  

ভূর প্রদি মোোয াঅদক এওটি ওথো মফোদর মনো চরুনয। মটো মোর াদনদও ফরদত োদযন এাআ 

োদীটি াঈদল্লঔ ওযোয াঈদদ্দয ওী? ভোনফী (দ:) এয নফত্র ভুঔাঃননৃত এাআ োদীটি াঈদল্লঔ ওযোয 

াঈদদ্দয এটো ন মম, াঅভোদদয দি াঅদরভদদয নফদদ্বল াঅদঙ। ফযাং াঅভোদদয াঈদদ্দয মোদি: 

াঅল্লো দীন-াঈর ও এরোভ নোদচর মওোদযদঙন ভোনফচোনতয োনিয চনয। মাআ দীন নফওৃত মোদ 

মোোয পদর ভোনফচোনত মাআ োনি মথদও ফনঞ্চত মোদি। াঅভযো ঘোাআ ভোনুল এরোদভয ভোধযদভ 
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মাআ োনি রোব মওোরুও। এঔন এাআ দীদনয মম নফওৃনতগুনর এদদঙ মগুনরদও দযূীবূত ওযোয মক্ষদত্র 

প্রধোন ফোধো মোদিন এাআ নফওৃত দীদনয াঅদরভ ভোচ। তোযো দীনদও ননদচদদয ওোদঙ কুনক্ষকত 

মওোদয যোঔদত ঘোন এফাং এটোদও নফনি মওোদয চীনফওো ননফবো মওোযদত ঘোন। তোযো তযদও প্রওো 

মোদত নদদত ঘোন নো, তোযো বোদফন এাআ তয প্রওো মোদ ড়দর তোদদয াঅ মযোচকোদযয থ ফন্ধ 

মোদ মোদফ এাআ াঅঙ্কো ফ ভ দতযয নফদযোনধতো ওদযন। ভূরত: োভোনয োনথবফ রোদব 

ভোনুলদও প্রওৃত তয চোনদত নো মদো এও ঘযভ ানযো। তোদদয এাআ ওোচটি ভোনফচোনতয দি 

নফশ্বোখোতওতোয োনভর। াঅভযো ঘোাআ এরোভদও তোয ঠিও রূদ ভোনফচোনতয োভদন তুদর 

মধোযদত, নওন্তু াঅদরভযো মটো মোদত নদদত ঘোন নো ননঙও ফযনিস্বোদথব। ুতযোাং ভোনফচোনতয 

ওরযোদণয স্বোদথব যুরোল্লোয এাআ বনফলযদ্বোণীটি প্রওো ওযো াঅভোদদয চনয ানযোমব মোদ 

দড়দঙ। নদতো োধোযণ ভোনুল ধভী ফযোোদয াঅচীফন ধভবফযফোী াঅদরভ-মভোল্লোদদযাআ 

ভুঔোদক্ষী মোদ থোওদফ। নযণোদভ দনুনোদত োনি োদফ নো, াঅদঔযোদত চোোন্নোদভয াঅগুদন 

দগ্ধ দফ।  

এঔন মদঔা মাও, 

অবরভ রাভাবদয িাযা ৃষ্ট মপতনা মওানটি! 

এয াঈত্তয চোনদত মোদর তোদদয াতীত ওভবওোি াঅভোদদয চোনদত দফ। এাআ াঅদরভদেণীাআ মদদ 

মদদ মুদক মুদক াঅল্লোদদ্রোী নিয এরোভ নযন্থী ওর ওভবওোিদও মওোয’াঅন োদীদয 

াফযোঔযো দ্বোযো চোদচ মওোদয এদদঙন, তফধতো নদদ এদদঙন, তোদদয এাআ ওোদচয পদর তোগুত 

নি নননফবমে তোদদয াঅল্লোয হুকুভনযন্থী ওভবওোি ঘোনরদ মমদত ুদমোক মদদঙ। োধোযণ 

ধভবপ্রোণ ভোনুল মতফোয াঅল্লো, প্রোণনপ্র যুর  এরোদভয োযোদনো মকৌযফ নপনযদ াঅনদত 

াঈজ্জীনফত ফোয মঘষ্টো মওোদযদঙ ততফোযাআ ধভবচীফী এওদেণীয াঅদরভ ধদভবয ফীণ ফোনচদ দক্ষ 

োুদড়য ভদতো ধভবনপ্র ভোনুলদও ফ মওোদয ফোক্সফন্দী মওোদযদঙ, দনূলত োনন মঢদর ননফবোনত 

মওোদযদঙ তোদদয এরোভী মঘতনোয ফনিনঔো। এবোদফাআ ধীদয ধীদয প্রনতনিত মোদদঙ এফনরদয 

যোচে, বূরুনণ্ঠত মোদ মকদঙ াঅল্লোয োফবদবৌভে মথদও শুরু মওোদয এরোভী ভূরযদফোধ, াংসৃ্কনত 

এভন নও মভোদরভদদয চোতী মঘতনোটুকু। এটো মখোদটদঙ তথোওনথত মঔরোপদতয নোদভ াঈভোাআো 
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মুদক, াঅব্বোী মুদক, পোদতভীদদয ভ, মখোদটদঙ ুরতোনী াঅভদর, মভোকর াঅভদর, 

ননদফনও াঅভদর, তুনওব  মঔরোপদতয নোদভ যোচতদন্ত্রয ভদ এবোদফ াঅচদওয নদন মবি এাআ 

দাুঃঔচনও খটনোয ুনাঃ ুনাঃ াঅফতব ন মখোদটাআ মঘোদরদঙ। ভোনফীয এদিওোদরয ৬০/৭০ ফঙয য 

এাআ চোনতয মনতোযো মঔন াঈম্মোয ভূর দোনে মচোদ তযোক মওোদয োন ওদতয দি াযোয 

যোচো-ফোদোদদয ভদতো মবোক নফরোদ ভগ্ন মোদ মকর, তঔন চোনতয ভদধয ফহু ভোনুল নঙদরন 

মোদদয ভদধয াঈম্মদত মভোোম্মদীয প্রওৃত মঘতনো দীপ্তভোন নঙর। তোদদযদও াঅদরভ, নিত, পওী 
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ভোচ এাআ মফোদর খদয ফনদ নদদরন মম, মচোদ দাুআ প্রওোয। মচোদদ াঅওফয াঅয মচোদদ 

াঅকয। ফড় মচোদ ফো মচোদদ াঅওফয মোর াঅত্মোয কু-প্রফৃনত্তয নফরুদদ্ধ মচোদ, াঅয 

ওোদপযদদয নফরুদদ্ধ মচোদ মোর মকৌণ ফো মচোদদ াঅকয। এাআ মঙোট মচোদ াঅফোয পযদদ 

াঅাআন ন, পযদদ মওপোো। ুতযোাং স্ববোফতাআ এওভ ুদযো চোনত ত্রুয নফরুদদ্ধ মচোদ মওোদয 

প্রোণ  ম্পদ নফন্ন নো মওোদয াঅত্মোয নফরুদদ্ধ ননযোদ মচোদদাআ ভগ্ন মোদ মকর। মওোয’াঅদন 

াঅল্লো নযষ্কোযবোদফ মফোদর নদদদঙন মম, ওোদপযদদয নফরুদদ্ধ মওোয’াঅন দ্বোযো ওদঠোয মচোদ 

ঘোনরদ মোোাআ মোদি ফড় মচোদ (মচোদোন ওোফীযো) (ুযো মপোযওোন ৫২), াঅয াঅল্লোয যুর 

মফোদরদঙন, ‘চোদরভ োদওয োভদন দোাঁনড়দ নযোময ওথো ফরোাআ াঅল্লোয যোস্তো ফড় মচোদ [াঅফ ু

োাইদ ঔুদযী (যো:) মথদও াঅফু দোাঈদ]।’ চোদরভ োও ভোদন মওফর াতযোঘোযী োও ন, মম 

োও াঅল্লোয নোদমর ওযো হুকুভ নদদ োন ওদয নো, মাআ চোদরভ োও (ুযো ভোদদো-৪৫)। 

নফত্র মওোয’াঅদন প্রদত্ত এাআ াংজ্ঞোয াঅদরোদও ফতব ভোন ৃনথফীয মওোদনো োওাআ চোদরদভয াংজ্ঞোয 

ফোাআদয মোন নো। কত ২৭ চরুোাআ ২০১৩ াইোী তোনযঔ মঔোদ মৌনদ নপ্রন্প ঔোদরদ নফন পোযোন াঅর-

মৌদ তো স্বীওোয মওোদয এও নফফৃনত নদদনঙদরন। নতনন যোচ নযফোদযয নফরুদদ্ধ ানবদমোক তুদর 

ফদরনঙদরন, মদদ াঅল্লোয াঅাআন ফো োন মনাআ। ঔোনরদ নফন পোযোন ফদরন, “কদফবয দি াঅনভ 

মৌনদ াঅযদফয যোচ নযফোয ঙোড়োয মখোলণো মওোযনঙ। এাআ যওোয াঅল্লোয োদনয োদ 

দোাঁড়োনন এভননও যওোদযয াঅাআন, নীনত, নদ্ধোি  ওোচওদভব এয মনতোদদয ফযনিকত াআিোযাআ 

মওফর প্রনতপরন মযোদদঙ।” -(ূত্র: তদননও মদদযত্র ৩০ চরুোাআ ২০১৩) 

ধভবচীফী াঅদরভদদয পদতোোয মতোদড় াঅল্লোয হুকুভ  যুদরয ননদদবনোয মওোনটিাআ োধোযণ 

চনকদণয ভদন মযোাআর নো। নযণোদভ এ চোনতয ওোদর মনদভ এর নিস্ঘোনদদয ননওৃষ্ট মকোরোভী। 

াঅচ ওর চোনতয মকোরোভ মোদ এ চোনত াঅত্মোয নফরুদদ্ধাআ মচোদ ঘোনরদ মোদি। প্রওৃতদক্ষ 

াঅত্মোয নফরুদদ্ধ মচোদ ওদয নো, মনদ াঅত্মোয নফরুদদ্ধ ািত মচোদ মওোযত তফু এাআ চোনতয 

এত াধাঃতন মোত নো, ানযো মওোযদত প্রবুয বদ াঅত্মো ওোাঁদতো, নওন্তু াঅত্মোয াঈন্ননত  

নন। 
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এাআ চোনত মঔন নিটি নিস্ঘোনদদয মকোরোভ মোর তঔন নওন্তু চোনত নদওনফনদও জ্ঞোনূনয, 
তোোগ্রস্ত, নওাংওতব ফযনফভূঢ়, এাআ াফস্থো চোনতদও এরোদভয মঘতনো ঐওযফদ্ধ মওোদয াংগ্রোদভ 

ছোাঁনদ ড়োয নযফদতব  াআাংদযচ োনোভরদও দোরুর াঅভোন পদতোো নদদ নিটি োনদও 

ননষ্কণ্টও মওোদযদঙ এওদর াঅদরভ, ভুপতী। মওোদনো মওোদনো তযননি ভদদব দভোচোদদ াংগ্রোভ 

ঘোরোদর াঅদযওদর াঅদরভ, ভুপতী পদতোো নদদ তোদদয াংগ্রোভী মঘতনোদও ননফবোনত মওোদয 

মদ। বোযত মঔন স্বোধীন মোর তঔন ওাংদগ্রদ মমোক নদর এওদর াঅদরভ এফাং ওাংদগ্র 

মভোদরভদদয ফনু্ধ ফদর পদতোো নদর মাআ ফ চোদদযর াঅদরভকণ। াঅফোয াঅদযওদর মভোল্লো 

ওাংদগ্রদও ওোদপয পদতোো নদর পদর োধোযণ ভোনুল নফভ্রোি মোর। দাুআ োনওস্তোন মঔন বোক মোর 

তঔন এওদর াঅদরভ এটোদও চোদচ ফদর পদতোো নদর এফাং াযদর াঅদরভ এওটোদও নোচোদচ 

ফদর পদতোো নদর। নরনফো মঔন াআতোনরয াঅগ্রোন মঘোরর তঔন ভরুনাং ফদর ঔযোত ভয 

মভোওতোয প্রনতদযোধ াংগ্রোভ কদড় তুরদরন, তঔন তোয াংগ্রোভদও ফযথব মওোদয মদোয মঙদন 

ওোচ ওদয এওদর ুপী, ভোরোনো, ভুপতীদদয পদতোো। ফতব ভোদন এওদর াঅদরভ ফরদঙ ভুও 

ভোওব ো মবোট নদদর ওোদপয াঅফোয ভুও ভোওব ো মবোট নদদর স্বদকব মোো মোদফ এাআ ফ পদতোোয 

মফোভো পোটোদনো মঘোরদঙ ভগ্র নফশ্বচদুড়াআ। এাআবোদফ োযো দনুনো এওাআ দাুঃঔচনও খটনোয ুনাঃ 

ুনাঃ াংখটন মো মফোরদত মকদর নফযোট ফাআ মোদ মোদফ এঔোদন এটো ফরো াঅভোদদয াঈদদ্দয ন, শুধ ু

এটুকু াঅভযো মফোরদত োনয মম এধযদনয মত মপতনো ৃনষ্ট মোদদঙ তোয ফাআ ধভবফযফোী এাআ 

াঅদরভ মেনণয দ্বোযোাআ ৃনষ্ট মোদদঙ।  

তফ ু তযননি মওোদনো ভোনুল মনদ ওঔন এাআ মঘদ যোঔো তযগুনর চনম্মুদঔ প্রওো মওোযদত 

মকদঙন তঔন এাআ ধভবফযফোী মভোল্লো মেণী োধোযণ চনতো  োও মেণীদও তোদদয মঙদন 

মরনরদ নদদ দোিো-োিোভো, মকোরদমোক, নফৃঙ্খরো, ননদচদদয ভদধয কৃমুদ্ধ (মো ওোমবত নযও  

কুপয), ধভী ননমবোতন এও ওথো মপতনো ৃনষ্ট মওোদযদঙ। যুরোল্লোয ওথো ানুমোী এাআ মপতনো 

তোদদয নদদওাআ ধোনফত দফ। নওবোদফ মটো দয াঅনঙ। ফবদল এাআ াঅদরভযোাআ নিটিদদয ততনয 

ওযো নফওৃত  মূ্পণব নফযীতভুঔী এরোভ নদঔ ভনচদদ, ভোদ্রোো, ঔোনওো, োচ ননত 

মওোদয নফনবন্নবোদফ এাআ এরোভ ভোনুলদও মঔোদত রোকর। চোনতয ঐওযফদ্ধ োয মওোদনো থ 

মতো মযোাআরাআ নো, তোযো নফওৃত এরোভ নদঔ ননদচদদয ভদধয দোিো-োিোভো, যিোত, নফৃঙ্খরো 



55 

 

 

াআতযোনদদত ননভনজ্জত মোদ মযোাআর। ভদন যোঔদত দফ তয এও, দতযয মওোদনো নফবোচযতো মনাআ, 

মমদওোন ফযোোদয যো দফ এওটো াঅয মটো মোর ঐ নফলদ াঅল্লোয মদো যো, াথবোৎ ঐ 

নফলদ াঅল্লো মো ফদরদঙন তোাআ দফ নদ্ধোি। নদ্ধোিটি ওোয দক্ষ মকর, ওোয নফদক্ষ মকর মটো 

নফদফঘয নফল ন। মমটো নযো, ও, তয াথবোৎ াঅল্লোয হুকুভ মটোাআ দফ ঘূড়োি— নওন্তু াঅভযো 

ফোস্তদফ ওী মদনঔ? মভোদরভ চোনতয মওোদনো এওটি নফল মনাআ মম, ভযদক্কো মথদও াআদন্দোদননো মবি 

ুদযো চোনত এওভত এফাং ফোাআ নভদর মটোয াঅনুকতয মওোযদঙ ফযাং াঅভযো মদনঔ এদদদয 

ওভীযো মওোদনো নদ্ধোি ননদর াঅরীোয মভৌরবীযো মটো প্রতযোঔযোন মওোযদঙন, নদল্লী মথদও নদ্ধোি 

ননদর রোদোয মথদও প্রতযোঔযোত মোদি, ভদীনো মথদও প্রদত্ত পদতোো াঅর-াঅচোয নোদওোঘ মওোযদঙ, 

নোদদয নদ্ধোি মতো ুনন্নযো মওফর প্রতযোঔযোনাআ মওোযদঙ নো ফযাং এয নফরুদদ্ধ োযদর মুদ্ধ মখোলণো 

ওদয, াঅফোয নোযো ানুরূ। তোদর োধোযণ ভোনুল মওোননদদও মোদফ। এাআ চনয এরোদভয 

ফযোোদয োধোযণ ভোনুল নফবি, নফনিন্ন, তযি, নফযি। এাআফ ওোি মদদঔ াদনদও ধভব-ওভবাআ 

ফোদ নদদদঙ, ুদমোক মদরাআ এযো ধভবদও, াঅল্লোয যুরদও কোরোকোনর ওদয। ওোদচাআ মদঔো মোদি 

মোফতী াননওয, দোিো াআতযোনদয মঙদন ভূরতাঃ মযোদদঙ এাআ াঅদরভদদয মপতনো। 
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এাআ মম এরোদভয মমদওোদনো নফলদ এওটো নদ্ধোি ভোনদত নো োযোয ওোযণ, এযো াঅদর এঔন 

এওটো চোনত ন, াঈম্মো ন, এদদয মওোদনো মওন্দ্রী নদ্ধোি প্রদোনওোযী ওতৃব ক্ষ (Authurity) ফো 

এভোভোত নোাআ, াঅল্লো মম Chain of Command ঠিও মওোদয নদদদঙন তোদত মনাআ এাআ চনদকোিী। 

ওোদচাআ এযো এঔন নফনিন্ন, নফনক্ষপ্ত, নফভ্রোি, াঅল্লোয রোনৎ  কচফ প্রোপ্ত এও চনাংঔযো ভোত্র। এাআ 

াফস্থো এদদয দনুনো মল, াঅদঔযোত মল। 

ুতযোাং চোনতয এাআ াধাঃতদনয চনয মওফর ফনাঃত্রুাআ দোী ন, তোদদয মঘদ ফহুগুণ দোী 

খদযয ত্রু নফবীলণ ধভবচীফী াঅদরভ মভোল্লোযো। তোযো ১৩০০ ফঙদযয ানধওওোর মধোদয ধভী 

ভতফোদদয নবনত্তদত নো, ুনন্ন, োনোনপ, োম্বরী, ভোদরওী, োদপী, ভুতোনচরো, রো ভচোফী, াঅদর 

ুন্নো, োোফী, ফোোী, োরোনপ াআতযোনদ াাংঔয বোদক, াঅধযোনত্মওবোদফ নওফন্দীো, 
নঘতীো, ওোদদনযো, মভোচোদদ্দনদো াআতযোনদ ত ত তনযওো চোনতদও মবদি টুওদযো টুওদযো 

মওোদযদঙন। নো-ুনন্ন াঅয মপযওো ভোচোদফয দোিো কত ১৩০০ ফঙয মধোদয ওত োচোয, রক্ষ 

ভোনুল মম ভোযো মকদঙ তোয মওোদনো মকোনোকোাঁথো নোফ মনাআ। এঔন ননযো, ফোকদোদ, োনওস্তোদন 

এাআ াংখোত মঘোরদঙ। াঅভোদদয মদদ মপযওো-ভোচোদফয ছকড়ো রোনকদ এওাআ গ্রোদভ এওোনধও 

ভনচদ ননভবোণ ওযোয খটনো ফহু মখোদটদঙ। এ াঅত্মখোনত ওোচ োধোযণ চনকণ ওদয নন, মওোদযদঙন 

াঅদরভযোাআ। োধোযণ ভোনুল চোদন নো, ওী মওোযদর ুনন্ন , ওী মওোযদর নো , োোফী 

ভতফোদ নও, োরোপী ভতফোদ নও। তোযো চোদন, াঅশুযোয নদদন ভোতভ ওযো, তোনচো োনচদ 

নভনঙর ওযো াঅয ননচ যীয ঘোফুও মভদয ক্ষতনফক্ষত মওোযদরাআ তোযো নো। নওন্তু ১৩০০ ফঙয 

াঅদক খদট মোো এওটো দাুঃঔচনও খটনোদও মওন্দ্র মওোদয ভোতভ ওযো মম মওোদনো চীফি চোনতয 

ওোচ ন, এটো ভৃত চোনতয ওোচ নওন্তু এাআ ওোচটোদও োধোযণ ভোনুলদদয ফুছদত মদো মোর নো 

ফযাং ধদভবয াননফোমব ওোদমব নযণত মওোদযদঙ এাআ নো াঅদরভযোাআ। ানযনদদও ভোনফীয শুধুভোত্র 

ফযনিকত াবযো-ানবযোগুনর নওর মওোদয ুনন্ন মোদদঙ ুনন্ন াঅদরভযো। ওোদচাআ োধোযণ 

ভোনুল এটুকু মওোদযাআ ুনন্ন মোদ মো। ভোনফীয োোফোদদয ফরো  যোনদোল্লোহু াঅনহু াথবোৎ 

াঅল্লো তোদদয াঈয যোনচ, ঔুন। নওন্তু মওন াঅল্লো তোদদয াঈয যোনচ ঔুন মোদরন? ওোযণ তোাঁযো 

ভোনুদলয চীফন মথদও ওর াোনি দযূ মওোদয োনি (এরোভ) প্রনতিোয চনয চীফন ম্পদ 

মওোযফোনী মওোদযদঙন, এটোাআ মম যুরোল্লোয প্রওৃত ুন্নো মটো াঅয চনকণদও চোনদত মদো  
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মোর নো। াঅচ মোযো এাআ ওোচ মওোযদফ তোদদয াঈয াঅল্লো ঔুন দফন াঅয মোযো দনুনোদোযী 

ভস্ত যওভ ভযো মথদও কো ফোাঁনঘদ হুচযো, ঔোনওো াঅয ভনচদদয ঘোয মদোদরয ভদধয ফদ 

নমনওয-াঅকোয মওোযদফ তোদদয াঈয াঅল্লো যোনচ-ঔুন মতো দফনাআ নো ফযাং তোযো মমভন 

াঅল্লোয রোনৎ োদি মতভনাআ রোনদতয োত্রাআ মথদও মোদফন। ভোনুল মমন তীদ, াঅল্লোয 

োফবদবৌভে গ্রণ মওোদয চীফন-ম্পদ মওোযফোনী মওোযদত নো োদয মচনয নফনবন্ন পদতোো নদদ 

ননচীফ, ািভুবঔী মওোদয যোদঔ এাআ ধভবফযফোী াঅদরভদেণী। 

ভদন যোঔদত দফ “াঅভোদনয নীদঘ ননওৃষ্ট চীফ াঈম্মোয াঅদরভ মেণী, তোযো মপতনো ৃনষ্ট মওোযদফ 

এফাং মাআ মপতনো তোদদয নদদওাআ ধোনফত দফ”- এাআ ওথো নওন্তু াঅভোদদয ওথো নো স্বাং াঅল্লোয 

যুদরয ওথো। 

১৩০০ ফঙয মধোদয নোযো ুনন্নদদয ওোদপয মফোরদঙ, ুনন্নযো নোদদয ওোদপয মফোদর করো 

পোটোদি, এদও াদযয যদি মোনর মঔরদঙ। ফতব ভোদন ভধযপ্রোদঘয মম ভ্রোতৃখোতী দোিো, মুদ্ধ তো প্রো 

ুদযোটোাআ নো-ুনন্ন দ্বন্দ্ব। াঈবক্ষদওাআ ভথবন মুনকদ মকদঙন চোাঁদদযর াঅদরভযো, পওী, 
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মভোোদদ্দ, মভোপোদযযো। পদর মঔন মভোদরভ চোনত নিস্ঘোনদদয মকোরোদভ নযণত মোর তঔন 

এাআ চোনতয দক্ষ ম্ভফ মোর নো ওর নফদবদ বুদর এও াঅল্লোয ফোন্দো  এও নফীয াঈম্মো নোদফ 

ঐওযফদ্ধ ো। চোনত াঅচ এরোদভয মওোদনো এওটি নফল ননদ এওভত মোদত োদয নো, 

 

াঅযফী াঈচ্চোযণযীনতয প্রদবদ মমভন মদোোল্লীন দফ, নো মমোোনল্লন দফ, যুরোল্লো নূদযয ততনয নো 
ভোটিয ততনয নঙদরন, নতনন োোতুন্নফী (নঘযচীনফ) নোনও এদিওোর মওোদযদঙন, নভরোদদ মওোভ 

মওোযদত দফ নো মওোভ ওযো মযও, ভোাআদও াঅমোন মদো চোদচ, নো নোচোদচ, মটনরনবন 

মদঔো োযোভ নো োরোর াআতযোনদ ানথবও নফল ননদ ভোযোভোনয, ভতদবদ, পদতোো, ফোো ওোযো 
ৃনষ্ট মওোদযদঙন, এয দক্ষ নফদক্ষ বনরাঈভ বনরাঈভ ফাআ নরদঔদঙন ওোযো? োধোযণ চনকণ নো 

াঅদরভ মেণী? এবোদফাআ াঅদরভ নোভধোযীযো এাআ াঈম্মোয ধ্বাংদয প্রধোন ওোযণ। 

যুরোল্লো এওনদন তোাঁয াঅোফদদযদও নচদজ্ঞ মওোযদরন, ‘মতোভযো নও চোন, এরোভদও নওদ 

ধ্বাং মওোযদফ? এাআ প্রশ্ন মওোদয নতনন ননদচাআ চফোফ নদদিন- ননক্ষতদদয বুর, মভোনোদপওদদয 
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নফতওব  এফাং মনতোদদয বুর পদতোো (োদী- মভওোত) । মম ওোচ এরোভদওাআ ধ্বাং মওোদয মদ 

ম ওোদচয মঘদ ফড় মকোনো াঅয নও মোদত োদয! াঅদরভযোাআ নফতওব  ৃনষ্ট মওোদয এ চোনতয ঐওয 
ধ্বাং মওোদয মভোনোদপনও মওোদযদঙন এফাং মনতোদদয দক্ষ বুর পদতোো প্রদোন মওোদয ানযোদয 

প্রোয মখোটিদদঙন। নওন্তু তোযো ফ ভ ‘ৎওোদচয াঅদদ  াৎওোদচ ফোধোদোদনয’ োচ-

ননত মওোদয থোদওন।  

াঅল্লো মওোয’াঅদনয ত ত াঅোদত এটো নযষ্কোয মওোদয নদদদঙন মম, দর ভোত্র দাুআটি-াঅল্লোয 

দর এফাং এফনরদয দর (ুযো ভুচোদোরো ১৯-২২), াঅদরো এফাং াঅাঁধোয মমভন এওদি থোওদত 

োদয নো মতভনন তয  নভথযোয োফস্থোন ম্ভফ ন (ফনী এযোাইর ৮১), ভোনফচোনত দাুআ বোদক 

নফবি-  মভো’মভন ন ওোদপয (তোকোফুন-২), এয ভদধয াঅয মওোদনো তৃতী ক্ষ মনাআ। নওন্তু 

ওনথত াঅদরভযো মভো’মভন এফাং ওোদপদযয ভদধয মওোদনো ুস্পষ্ট ীভোদযঔো নো মটদন এাআ নফতওব দও 

নচাআদ মযদঔদঙন। মচোদ মওোযদত মোদর মতো াফযাআ দ’ুটি ক্ষ থোওদত দফ- াথবোৎ মভো’মভন 

ফনোভ ওোদপয। াঅল্লো নযষ্কোযবোদফ ফদরন, ‘মোযো াঅল্লোয নোদচরওৃত নফধোন নদদ হুকুভ 

(োন, নফঘোয পোোরো) ওদয নো, তোযো ওোদপয, চোদরভ  পোদও (ুযো ভোদদো- ৪৪, ৪৫, ৪৭)।’ 
ফতব ভোদন মওোথো াঅল্লোয োফবদবৌভে মনাআ, াঅল্লোয াঅাআদনয োন মনাআ, ভোনফযনঘত 

াংনফধোন নদদাআ নযঘোনরত মোদি ভগ্র ভোনফচোনত। নওন্তু াঅদরভদদয মঘোদঔ মও ওোদপয মও 

মভোদযও তো ফরো মো নো, তোযো প্রঘোয ওদয মমদতু এাআ চোনত ভূনতব  ূচো ওদয নো তোাআ এযো 
মভোদযও ন; নওন্তু এাআ চোনত মম াঅল্লোয হুকুভ ফোদ নদদ াঅল্লোয বোলো ওোদপয মোদ মকদঙ 

তো োধোযণ চনতোদও ফুছদত মদ নো ফযাং তোযো ঐ ওোদপয মভোদযও মনতৃদেয মভোরভোননদেয 

দক্ষ োপোাআোক্ষীয ওোচ মওোদয থোদওন এাআ মফোদর মম, াভুও মনতো প্রনতফঙয জ্ব ওদযন, পচদযয 

নোভোচ দড়ন, ধদভবয ৃিদোলওতো ওদযন, মবোযদফরো মওোয’াঅন দড়ন, ধভবঔোদত নফযোট ফোদচট 

যোদঔন াআতযোনদ। এফ যওোযী াঅদরভদদয াঈদদ্দয াঅয নওঙু ন, ক্ষভতোয ভ, ক্ষভতোীদনয 

মনওনচয  াঈনিষ্ট োনর ওযো। াথঘ াঅল্লো মফোদরদঙন, “মোযো মভো’মভন, তোযো মচোদ ওদয 

াঅল্লোয দথ াঅয মোযো ওোদপয তোযো মুদ্ধ ওদয তোদনয দথ (ুযো এভযোন ৭৬)”। তোাআ মোযো 

প্রওৃত াঅদরভ তোযো ওঔন ননদচয স্বোদথব দীনদও নফওৃত মওোযদত োদয নো, নফনি মওোযদত োদয 

নো। এাআ াঅদরভযো মভো’মভদনয াংজ্ঞোদত দড়ন নো, ওোযণ াঅল্লো ফদরন, ‘মভো’মভন শুধুভোত্র 
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তোযোাআ মোযো াঅল্লো এফাং যুদরয াঈয াইভোন াঅনোয য তোদত াঅয দন্দ মোলণ ওদয নো 
াথবোৎ দঢ়ৃ থোদও এফাং াঅল্লোয যোস্তো ম্পদ  চীফন াঈৎকব মওোদয মচোদ (ফবোত্মও াংগ্রোভ) 

ওদয। তোযোাআ তযননি (ুযো হুচযোত ১৫)। এাআ াংজ্ঞো ধভবফযফোী াঅদরভদদয ঙন্দনী ন, 

ওোযণ এাআ াংজ্ঞো মভোতোদফও মভো’মভন মোদত চোন  ভোদরয মওোযফোনী প্রদোচন  মো 

ধভবফযফোী াঅদরভদদয ফড়াআ নো-ঙন্দ। এয মঘদ তোযো াঅত্মোয নফরুদদ্ধ মচোদ মওোযদতাআ মফন 

বোরফোদন। এওটু াঅদক মমটো মফোদরনঙ, াঅত্মোয নফরুদদ্ধ মচোদ মওোযদর মতো মোত ািত 

প্রবুয বদ াঅত্মো োোঘোয ওভব মথদও নওঙুটো মোদর নফযত মোত নওন্তু তো মতো োদয নোাআ, 

এদদয াফস্থো াদনওটো াআহুনদ নিস্ঘোন াঅদরভদদয ভদতোাআ। এাআ াআহুনদ-নিস্ঘোন াঅদরভ নিতদদয 

ফযোোদয াঅল্লো ফদরন, “তফযোকযফোদ তোযো ৃনষ্ট মওোদযদঙ নওন্তু তো তোযো বোদরোবোদফ ওদয নোাআ” 

(ুযো াঅর োদীদ- ২৭) ওোদচাআ াঅত্মোয নফরুদদ্ধ মচোদদয ওথো াঅল্লো ফদর নন, াঅল্লো ফদরদঙন, 

“ওোদপযদদয নফরুদদ্ধ মচোদ ওয াঅয এটিাআ মোর ফড় মচোদ াথবোৎ মচোদোন ওোফীয” (ুযো 

মপোযওোন- ৫২)। এাআ াঅত্মোয নফরুদদ্ধ মচোদ মফয মওোদযদঙ রোনয, বীরু-ওোুরুল ধভবচীফী 

াঅদরভ মভোল্লোযো ননদচদদযদও ওর প্রওোয নফদ-াঅদ মথদও ফোাঁনঘদ ধভবফযফো ঘোনরদ 

মোোয চনয নওন্তু এাআ াঅত্মোয নফরুদদ্ধ মচোদটি মনদ ঘোনরদ মমত তোযো তদফ তোদদয াঅত্মোয 

মম াধাঃতন মোদদঙ াথবোৎ ধভবদও নদদ ফযফো ওযো তো ািত মোত নো, াথফো াদনও ওভ 

মোত। 

তোদদয এওটি দর চনকণদও ফদরন, কণতন্ত্র মযও, যুরোল্লো ওঔন ননফবোঘন ওদযন নোাআ- মচোদ 

মওোদযদঙন, াঅয াঅদযওটি দর ‘মওো’ মওোদয ফদরন, নো, এরোদভ কণতন্ত্র াঅদঙ, এরোভাআ 

কণতদন্ত্রয াঈৎ, নভনঙর, যতোর াঅয ননফবোঘনাআ এ মুদকয মচোদ, াঅদযওদর াঅদরভ ফদরন 

ভোচতন্ত্র কুপয, মোযো ভোচতন্ত্রী তোযো নোনস্তও, এদদয নফঔযোত নফঔযোত োচ নল্পীযো রক্ষ রক্ষ 

ভোনুদলয দম্মরদন ভোচতদন্ত্রয নফরুদদ্ধ জ্বোরোভী বোলণ নদদ চনকণদও কণতন্ত্র ঔোাআদদঙ, মবোট 

মওোদযদঙ, াংদদ দোাঁনড়দ কণতদন্ত্রয োপোাআ মকদদঙ াঅয পদতোো নদদদঙ এাআ মবোট মদোাআ এঔন 

মচোদ। এাআফ পদতোো নওন্তু োধোযণ ভোনুল মদ নন, নদদদঙন এাআ মভোপোদসয াঅয াঅদরভযোাআ, 

মওভদতয মদোোাআ নদদ মোফতী নোচোদচ ওোচ তোযো চোদচ মওোদযদঙন। াঅফোয াদনও াঅদরভ 

োদফযোাআ ভোচতদন্ত্রয দক্ষ োপোাআ মকদ ফদর থোদওন, এরোদভয মঘদ ফড় মওোদনো োভযফোদ 

মনাআ, ভয (যো:) ভোচতন্ত্রী নঙদরন, এরোভাআ ভোচতদন্ত্রয াঈদ্গোতো। এদক্ষদত্র মওোয’াঅদনয নফদল 
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নফদল াঅোতগুনরদও প্রধোনয মদো , মমগুদরোদত াঅল্লো ননদচদও াঅভোন-চভীদনয ফ নওঙুয 

ভোনরও মফোদর মখোলণো মওোযদঙন। ফরো , ফ নওঙুয ভোনরওোনো মঔন াঅল্লোয তঔন োভযফোদ  

ভোচতদন্ত্রয ভদতো এরোদভ ফযনি ভোনরওোনো মনাআ। নফশ্বনফীয (দ:) রক্ষ োোফোদদয ভধয মথদও 

মফদঙ মনো মোর াঅফ ুমযদও (যো:) এওভোত্র াঅদব মফোদর, ওোযণ, তোাঁয ফযনিকত ভতোভদতয দি 

ভোচতদন্ত্রয দবদনয নওঙুটো নভর নঙদরো। তোযো তোদদয এাআ ফ ভদতয াঈদয মভোটো মভোটো াাংঔয 

ফাআ নরদঔদঙন। তোদদয ভদতয াঈদয নবনত্ত ওদয এরোভী কণতোনন্ত্রও দর, এরোভী ভোচতোনন্ত্রও 

দর ওোদভ । াথঘ াঅল্লো ফদরন, ‘মতোভযো তযদও নভথযোয দি নভনেত ওযদফ নো এফাং 

মতোভযো মচদনশুদন তয মকোন ওযদফ নো।’ (ূযো: াঅর-ফোওোযো, াঅোত-৪২), ানযত্র াঅল্লো 

তযদকোনওোযীদও াঅগুন বক্ষণওোযী মফোদরদঙন (ফোওোযো ১৭৪)। তোযো মফোদছন নো মম এরোদভ 

মওোদনো মবচোর মদো মো নো, নদদর মটো াঅয এরোভ থোদও নো। তোদদয এরোভী কণতন্ত্র মম 

প্রনিো এরোভ প্রনতিো মওোযদত ঘো াথবোৎ নভটিাং, নভনঙর, মেোকোন, ফিৃতো, জ্বোরো, মোড়ো, 

নদওটিাং এফাং কোরুল্লোয প্রনিো ননফবোঘন মওোদয; মটো মাআ োিোদতযয যওোযী ক্ষভতো 

দঔদরয প্রনিো, াঅল্লো  তোাঁয যুদরয প্রনিো ন। এরোভদও প্রনতিো মওোযদত এওভোত্র থ 

নফশ্বনফীয (দ:) থ, ম দথ নভটিাং, নভনঙর, মেোকোন মনাআ, নতনন তো ওদযন নন। নতনন শুধ ু

ননযফনিন্নবোদফ াঅল্লোয তীদদয াঅহ্বোন মওোদযদঙন। ‘মওভদতয’ োদথ ওোচ ওযোয মুনি 

মদোয নযনস্থনত যুরোল্লোয (দ:) চীফদন এদনঙদরো। ভক্কোয মভোদযও মনতোযো মঔন তোাঁদও 

াঅযদফয ফোদো ফোনোদত প্রস্তোফ নদদনঙর এাআ দতব  মম, নতনন (দ:) তোদদয মদফ-মদফীগুদরোয 

নফরুদদ্ধ ওথো মফোরদফন নো, তঔন নতনন ‘মওভদতয’ ওথো নঘিো মওোযদর এাআ বোফদত োযদতন মম, 

াঅযদফয ফোদো মোদর াঅনভ মো মওোযদত ঘোাআ তো াদনও চ মোদ মোদফ। ওোযণ তঔনওোয 

নদদনয ফোদোী াঅচদওয নদদনয ফোদোদদয ভদতো নঙদরো নো, তঔনওোয নদদনয যোচো-ফোদোযো 

নঙদরন দফবফবো, তোদদয হুকুভাআ নঙদরো াঅাআন। ভোনুদলয প্রোদণয ভোনরও নঙদরন যোচো-ফোদোযো। 

োচোয োচোয ভোনুদলয ভোথো ওোটোয হুকুভ নদদর তো নফনো প্রদশ্ন ওোটো দতো। ভোনফী (দ:) বোফদত 

োযদতন নওঙুনদদনয চনয মদফ-মদফীদদয নফরুদদ্ধ ওথো ফরো ফন্ধ মওোদয যোচনি োদত ননদ াঅদস্ত 

াঅদস্ত ভোচদও ফদনরদ তীদদ নযফনতব ত মওোযদর মতো ঔুফ ‘মওভদতয’ দি ওোচ ওযো , 

তোদত াদনও ওভ ওষ্ট দফ, াদনও প্রোণ মফাঁদঘ মোদফ, াঅভোয ওোচ মোদ মোদফ। নতনন তো বোদফন 
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নন, ওদযন নন। নতনন াঅদোীন াংগ্রোভ  নফপ্লদফয থ মফদঙ ননদনঙদরন াঅয তোাআ নতনন (দ:) 

ভোনফ াআনতোদয ফৃত্তয নফপ্লফ ৃনষ্ট মওোদযনঙদরন। 

মোযো ফদরন এরোভ মতো কণতদন্ত্রয ভদতোাআ, এরোভ মতো ভোচ তদন্ত্রয ভদতোাআ াথফো াঅয নফনবন্ন 

তন্ত্র-ভদন্ত্রয োদথ এরোদভয নভর মঔোাঁচোয মঘষ্টো ওদযন তোদদয াঈদদ্দদয এওটো াঈদোযণ ম 

মওোযনঙ। ধরুন াঅনোয এওটো কোধো াঅদঙ, াঅনোয এও ফনু্ধ াঅনোয ফোনড়দত মফড়োদত এদ 

কোধোটি মদদঔ ফরদরো, “ফনু্ধ, কোধোটি মতো বোনয ুন্দয। এটি মদঔদত মমন মতোভোয ভদতোাআ।” তোয 

ওথোয মঙদন মুনি নোদফ ম ফরদরো, “মদঔ ফনু্ধ, মতোভোয চীফন াঅদঙ, কোধোয চীফন াঅদঙ, 

মদঔোয চনয মতোভোয দ’ুটি মঘোঔ াঅদঙ ঠিও এওাআবোদফ কোধোয দ’ুটি মঘোঔ াঅদঙ, কোধো মতোভোয 

ভদতোাআ োাঁটদত চোদন, মঔদত চোদন; এভনাআ াঅয াদনও নভর মদঔোদনো মোদফ।” তদফ নও াঅনন 

াঅনোয ফনু্ধয ওথো মভদন ননদফন? দ’ুটি প্রোণীয ভদধয এতটুকু নভর থোওো স্বোবোনফও নওন্তু কোধো 
এফাং ভোনুল এও ন ফযাং াঅভোন চনভন োথবওয, ঠিও এওাআবোদফ দ’ুটি চীফনফযফস্থোয ভদধয 
ঐটুকু নভর থোওো স্বোবোনফও, নওন্তু এরোভ ননঔুাঁত, নযূণব, োশ্বত, নঘযিন স্রষ্টো প্রদত্ত এওটি 

চীফনফযফস্থো াঅয কণতন্ত্র, ভোচতন্ত্র, এওনোওতন্ত্র াআতযোনদ তন্ত্র-ভন্ত্রগুনর ভোনফযনঘত পদর 

োবোনফওবোদফাআ ত্রুটিমুি, ফযোথব, ফস্তুফোদী ফযফস্থো াথবোৎ দ’ুটি ফযফস্থোয ভদধয াঅওো োতোর 

ফযোফধোন। 

প্রওৃত এরোভ মতয’ ফঙয াঅদক োনযদ মকদঙ। াঅচ ‘মভোদরভ’ াদভোদরভ ফ চোনতগুনরাআ 

োিোদতযয যোচনননতও, াঅথব-োভোনচও, াঅাআন-ওোনুন, দবদনয প্রবোফোধীন। াআহুনদ নিস্ঘোন 

বযতোয প্রঘি প্রবোফ ভস্ত ৃনথফীদও এভন াঅিন্ন মওোদয মপদরদঙ মম, ৃনথফীয ভস্ত চোনতগুনর 

ফযনিচীফদন মোাআ নফশ্বো মওোরুও ভনষ্টকত চীফদন ান্ধবোদফ ঐ বযতোয নওর মওোযদঙ। 

শুধুভোত্র মভোদরভ চোনতয ভদধয ওতওগুনর াংকঠন ঙোড়ো ানয মওোদনো চোনত াআহুনদ-নিস্ঘোন 

বযতোয ভনষ্ট চীফদনয ফযফস্থো াথবোৎ যোচনননতও, াথবনননতও, াঅাআন-ওোনুন াআতযোনদ প্রতযোঔযোন 

মওোদয ননচস্ব ফযফস্থো প্রনতিোয মঘষ্টো ঘোরোদি নো। এাআ মভোদরভ চোনতয মবতয মম াংকঠনগুদরো ম 

মঘষ্টো মওোযদঙ; গুদরো ঙোড়ো াঅয মঙোট-ঔোট াদনও াঅদঙ। নওন্তু মঙোট ফড় মওোনটোাআ ঐ াআহুনদ-

নিস্ঘোন বযতোয চীফন-দবদনয প্রবোফ মথদও মূ্পণববোদফ ভুি ন। নদ্বতী ভোমুদদ্ধয য 

োভযফোদ, াথবোৎ ওনভাঈননচভ মঔন ভোযোিভোরী, তঔন এরোভদও প্রনতিোয চনয মম ফ 
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প্রদঘষ্টো ওযো মোদনঙর তোদত োভযফোদ ভোচতদন্ত্রয োদথ এরোদভয োদৃয প্রভোণ ওযোয মঘষ্টো 

ওযো মোত। ঐ প্রদঘষ্টো মওোয’াঅদনয নফদল নফদল াঅোতগুনরদও প্রধোনয মদো মোত, মমগুদরোদত 

াঅল্লো ননদচদও াঅভোন-চভীদনয ফ নওঙুয ভোনরও মফোদর মখোলণো মওোযদঙন। াঈদদ্দয-ফ 

নওঙুয ভোনরওোনো মঔন াঅল্লোয তঔন োভযফোদ  ভোচতদন্ত্রয ভদতো এরোদভ ফযনি ভোনরওোনো 

মনাআ। নফশ্বনফীয (দ:) রক্ষ োোফোদদয ভধয মথদও মফদঙ মনো মোর াঅফ ুমযদও (যো:) এওভোত্র 

াঅদব মফোদর, ওোযণ, তোাঁয ফযনিকত ভতোভদতয দি ভোচতদন্ত্রয দবদনয নওঙুটো নভর নঙদরো। 

ভোচতদন্ত্রয োদথ এরোদভয এত মঔন নভর তঔন ৃনষ্ট ওযো মোর এরোনভও ভোচতন্ত্র। প্রো 

নতনটি মভোদরভ াংঔযোকনযষ্ট মদদাআ এাআ এরোনভও ভোচতদন্ত্রয াংকঠন মোদনঙর এফাং 
োনওস্তোদনয মুরনপওোয াঅরী বুদটোয এরোনভও ভোচতোনন্ত্রও (ন.ন.ন) দর ওদওটি মদদ 

নওঙু নদদনয চনয যওোয কঠন মওোদযনঙর। তোযয োভযফোদ, ভোচতদন্ত্রয ফযথবতোয ওোযদণ 

মঔন মগুদরো ম্যোন মোদ মকদরো তঔন ধনতোনন্ত্রও কণতন্ত্র মচোযদোয মোদ াঈদঠদঙ। এঔন মঘষ্টো 

মঘোরদঙ প্রভোণ মওোযদত মম এরোভ কণতোনন্ত্রও, নোভ মদো মোদি এরোনভও কণতন্ত্র। মাআ াঅদকয 

ভতাআ মওোয’াঅন মথদও মফদঙ মফদঙ াঅোত মনো মোদি। াআহুনদ-নিস্ঘোন দ্ধনতয দি াঅদোদও 

াথবোৎ মযও  কুপদযয দি াঅদোদও মথোথব প্রভোদণয মঘষ্টো ভোনফীয (দ:) ভদীনো াআহুনদ  

মভোদযওদদয দি ঘুনিয খটনো াঈনস্থত ওযো মোদি। ফরো মোদি প্রদোচদন াঅল্লোয যুর (দ:) 

ভদীনোয াআহুনদ  মভোদযওদদয দি াঅদো মওোদযনঙদরন। এয নোভ এযো নদদদঙন মওভত। মম 

কণতদন্ত্রয োফবদবৌভে াঅল্লো ন, াংঔযোকনযদিয, মাআ কণতন্ত্রদও স্বীওোয মওোদয ননদ মাআ 

দ্ধনতদত যোচনীনত মওোদয, নভটিাং, নভনঙর, মেোকোন নদদ এফাং মাআ দ্ধনতয ননফবোঘদন াাং ননদ 

ননদচদদয ওোচদও ঠিও প্রভোণ ওযোয মঘষ্টো এযো এভন ান্ধ মোদদঙন মম, াঅদো  ঘুনিয 

ভদধয নফযোট তপোৎ মদঔদত োন নো। াঅওীদো নফওৃনতয চনয এরোদভয প্রওৃত রূ, াগ্রোনধওোয এ 

ফ এযো মফোদছন নো মফোদর নফশ্বনফীয (দ:) াআহুনদ  মভোদযওদদয দি ঘুনিদও তোদদয ননদচদদয 

মযও  কুপদযয োদথ াঅদোদয দি এওাআ মবোদ মপদরদঙন। াঅদো মোর নওঙু মদো নওঙু 

মনো, নফরুদ্ধ দক্ষয নওঙু দোফী মভদন মনো  ননদচদদয নওঙু দোফী নফরুদ্ধ ক্ষদও মভদন মনোদনো। 

ভদীনোয ঘুনিদত নফশ্বনফী (দ:) নফরুদ্ধ দক্ষয াথবোৎ াআহুনদ  মভোদযওদদয দ্ধনতয (System) 

এওটি কু্ষদ্রতভ নওঙু মভদন মনন নন, এরোদভয চীফন-ফযফস্থোয, দীদনয োভোনয নওঙু তোদদয 



64 

 

াঈয ঘোোন নন। ওোযণ নতনন াঅদো মওোযনঙদরন নো। নতনন ভদীনো যক্ষোয চনয শুধ ুএওটি 

ননযোত্তো ঘুনি (Security Treaty) মওোযনঙদরন। মূ্পণব ঘুনিটিয াঈদৃ্ধনত এঔোদন নদদত মকদর ফাআ 

ফড় মোদ মোদফ, শুধ ুপ্রধোন প্রধোন তব গুদরো ম মওোযনঙ। (ও) ভদীনো ত্রু ওতৃব ও াঅিোি মোদর 

াআহুনদ  মভোদযওযো মভোদরভদদয দি এওত্র মোদ তোদদয নফরুদদ্ধ মুদ্ধ মওোযদফ। (ঔ) মুদদ্ধ াআহুনদ 

 মভোদযওযো তোদদয ননদচদদয ঔযঘ ফন মওোযদফ, মভোদরভযো ননদচদদয ঔযঘ ফন মওোযদফ, 

মত নদনাআ মুদ্ধ মঘোরুও। (ক) াআহুনদ  তোদদয ভদকোদত্রয মরোওচন যুরোল্লোয (দ:) ানুভনত ঙোড়ো 

ওোদযো নফরুদদ্ধ মুদ্ধ মওোযদত োযদফ নো। (খ) এাআ ঘুনিয াধীন ভস্ত মকোত্রগুনরয ভদধয মম মওোদনো 

প্রওোয নফদযোধ ফো কিদকোর মোাআ মোও নো মওন ভস্ত নফঘোয ভোনফীয (দ:) ওোদঙ মোদত দফ। এাআ 

ওটিাআ মোর ভোনফীয (দ:)  ভদীনোয াআহুনদ-মভোদযওদদয ভদধয ঘুনিয প্রধোন প্রধোন (Saliet) 

নফল, মম ঘুনিটোদও ভদীনোয নদ ফরো । ঘুনিয ঐ প্রধোন প্রধোন নফলগুনরয নদদও ভোত্র 

এওফোয নচয নদদরাআ এ ওথো ওোদযো নদ্বভত থোওদত োদয নো মম, নফন্দভুোত্র তযোক স্বীওোয নো 
মওোদয ভোনফী (দ:) এভন এওটি ঘুনিদত াআহুনদ  মভোদযওদদয াঅফদ্ধ মওোযদরন- মম ঘুনিয 

পদর নতনন ওোমবতাঃ (De Facto) ভদীনোয াআহুনদ  মভোদযওদদয মনতো নযণত মোদরন। তোদদয 

ননদচদদয মুদদ্ধয ঔযঘ ননদচযো ফন মওোদয ভোনফীয (দ:) াধীদন মভোদরভদদয দি এওত্র মোদ 

মুদ্ধ ওযোয, ভোনফীয (দ:) নফনো ানুভনতদত ওোদযো দি মুদ্ধ নো ওযোয  ননদচদদয ভদধযওোয 

ভস্ত যওভ নফফোদ-নফম্বোদদয নফঘোদযয বোয ভোনফীয (দ:) োদত নযস্ত ওযোয দতব  াঅফদ্ধ মওোদয 

নতনন মম ঘুনি মওোযদরন তো ননাঃদন্দদ এওোধোদয এওটি যোচনননতও, কুটনননতও  োভনযও 

নফচ। ভদীনো যক্ষোয ফযফস্থো মতো মোরাআ, তোয াঈয নতনন ওোমবতাঃ মভোদরভ-াদভোদরভ ওদরয 

মনতো নযণত মোদরন। মোযো ‘মওভদতয’ মদোোাআ নদদ এরোভী নফপ্লদফয থ ‘মচোদ’ তযোক 

মওোদয োিোদতযয যোচনননতও দ্ধনত গ্রণ মওোদয নভটিাং, নভনঙর, মেোকোন নদদ, ভোনুদলয 

োফবদবৌভদেয াংকঠদনয াধীদন ননফবোঘদন াাংগ্রণ মওোযদঙন, নওন্তু নফননভদ ায ক্ষ মথদও 

নফন্দভুোত্র প্রনতদোন ফো তযোকস্বীওোয োন নন, তোযো মওভন মওোদয তোদদয ঐ মযও  কুপদযয 

ওোচদও নফশ্বনফীয (দ:) ঐ ভো নফচদয দি এওাআ মবোদ মপদর তোদও মঙোট ওদযন তো মফোছো 

নতযাআ ভুনওর।  



65 

 

নফদশ্বয মওোথো ফতব ভোদন াঅল্লোয োফবদবৌভে মনাআ াথঘ মভোদরভ াংঔযোকনযি াধব-তোনধও 

মদদয প্রো প্রদতযওটিদত ‘চোতী যীো মফোডব ’ নোদভ এওটি োযওয যওোযী মফোডব  াঅদঙ 

মঔোদন এওচন প্রধোন ভুপনত (Grand Mufti) থোদওন, মোয মনতৃদে ঐ যীো মফোডব  তোগুত 

যওোযগুনরয মো ানবদপ্রত তো চোদচ ওদযন, াঅয মো াননবদপ্রত তো োযোভ ওদযন। ঠিও াআহুনদ 

যোব্বোাআ োদ্দুোাআ পনযনযো, নন্দ ুধদভবয িোহ্মণ ুদযোনতযো মো মওোযদতন। এাআ ঘর শুরু মোদদঙ 

প্রওৃত এরোভ নফওৃত মোদ যোচতদন্ত্র মবফনত োয াফযফনত য মথদওাআ।  

ধদভবয ধোযও ফোও াঅদরভ ভোরোনো, ভুপনত, মভোোদদ্দ, মভোপোদসয মোযো াঅদঙন োচ ওদযন, 

এভোভনত ওদযন, মোযো ননদচদদয নোদদফ নফী ফদর দোফী ওদযন, মোযো ফদরন তোদদয দি ভুোপো 
ওযদর নোনও কীযো গুনো ভোপ , মোযো চোন্নোদত মোদফনাআ মোদফন, তোযো ানুগ্র মওোদয াঅভোয 

ওদওটি যর প্রদশ্নয াঈত্তয নদদফন- 

১. মোযো তোদদয চোতী চীফদন াঅল্লোয নফধোন াথবোৎ মওোয’াঅদনয াঅাআন ভোদন নো, াআহুনদ 

নিস্ঘোনদদয ততনয াঅাআন ওোনুন মভদন ঘদর তোযো মভো’মভন মভোদরভ থোদও নও নো? 

২. যুরোল্লো মম াংগ্রোভ ওদয াঅল্লোয তযদীন প্রনতিো মওোদযনঙদরন, তোাঁয োোফীযো দনুনোয 

ভস্ত নওঙু নফচব ন নদদ াংগ্রোভ ঘোনরদ যুদরয াঈয নোদচর ো চীফননফধোন প্রনতিো ওদয 

াঈম্মদত মভোোম্মদী মোদনঙদরন, ঐ ওোচ ফোদ নদদ াঈম্মদত মভোোম্মদী ো ম্ভফ নওনো?  

৩. াঅল্লো মভো’মভদনয াংজ্ঞো নদদদঙন, ‘মভো’মভন শুধুভোত্র তোযোাআ মোযো াঅল্লো এফাং যুদরয াঈয 

াইভোন াঅনোয য তোদত াঅয দন্দ মোলণ ওদয নো াথবোৎ দঢ়ৃ থোদও, এফাং াঅল্লোয যোস্তো ম্পদ 

 চীফন াঈৎকব মওোদয মচোদ (ফবোত্মও াংগ্রোভ) ওদয। তোযোাআ তযননিয (ুযো হুচযোত ১৫) ।’ 
এাআ াঅোদতয াঅদরোদও এাআ চনাংঔযোটি মভো’মভন নওনো? 

৪. াঅল্লো মওোয’াঅদন মফোদরদঙন, মতোভযো ঐওযফদ্ধবোদফ াঅল্লোয যজ্জদুও ধোযণ ওয (ুযো এভযোন 

১০৩)। যুরোল্লো মফোদরদঙন - মতোভযো ভতদবদ মওোয নো, ভতদবদ কুপয (োদী-াঅেোল্লো নফন 

াঅভয (যো:) মথদও- মভোদরভ, মভওোত) । াঅচ াঅটরোনিদওয তীয মথদও াআদন্দোদননো মবি াধব 

ৃনথফীদত ভুরভোন নোভও এাআ চোনত ধভী ভতফোদদ নো, ুনন্ন, োনপ, োনোপী, াঅদর োদী, 

াঅদর ুন্নো াআতযোনদ, াঅধযোনত্মওবোদফ নওফনন্দো, মভোচোদদ্দনদো, ওোদদনযো, নঘনতো াআতযোনদ 

ফহু তনযওো, যোষ্ট্রীবোদফ ৫০টিয মফন বূঔদি নফবি মোদ াঅদঙ। াআহুনদ নিস্ঘোনদদয নওর 
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মওোদয তোদদয যোচনননতও ভতফোদ কণতন্ত্র, ভোচতন্ত্র, যোচতন্ত্র াআতযোনদ োচোদযো ভতফোদদ 

নফবি। প্রনতটি বোদকয দক্ষ াঅদরভদদয াফস্থোন মযোদদঙ। াঅভোয প্রশ্ন: মভোদরভ চোনতয ভদধয 

এাআ মম নফবনি- এটো কুপয নওনো? াঈম্মোয াংজ্ঞো মভোতোদফও এাআ চোনত এত নফবনিয দয এও 

াঈম্মো থোদও নওনো মমঔোদন াঅল্লোয যুর মফোদরদঙন, ‘াঅভোয াঈম্মো এওটি মদদয নযো’? (নুভোন 

াঅর ফনয (যো:) মথদও মভোদরভ) 

৫. াঅল্লো মফোদরদঙন মোযো াঅল্লোয নফধোন মভোতোদফও োন ওদয নো তোযো ওোদপয, মোদরভ, 

পোদও (ুযো- ভোদদো, ৪৪, ৪৫, ৪৭) । মভোদরভ দোনফদোয এাআ চোনত মোযো তোদদয চোতী চীফদন 

াঅল্লোয নফধোন াথবোৎ মওোয’াঅদনয াঅাআন ভোদন নো, াআহুনদ নিস্ঘোনদদয ততনয াঅাআন ওোনুন মভদন 

ঘদর তোযো এাআ াঅোত মভোতোদফও মভো’মভন ফো মভোদরভ থোদও নওনো?  

৬. াঅল্লো মওোযোদন মফোদরদঙন- “ননিাআ াঅল্লো মম মওতোফ নোদমর মওোদযদঙন, মোযো তো মকোন 

যোদঔ  নফননভদ তুি ভূরয গ্রণ ওদয, তোযো ননদচয মদট াঅগুন ফযতীত ানয নওঙুাআ ুদয নো। 

[ফোওোযো-১৭৪]” মোযো নোভোচ নড়দ, মদোো মওোদয, োচ মওোদয াঅয ফহুবোদফ ধদভবয 

নফননভদ াথব গ্রণ ওদযন, তোযো াঅগুন ঔোদিন নওনো? মোযো াঅগুন বক্ষণ ওদযন, ধদভবয 

নফননভদ াথব াঈোচব ন ওদযন তোযো নও মভোদরভ থোদওন নও নো? 

৭. াঅল্লো োদো মওোদযদঙন- মতোভযো মনদ মভো’মভন  তদফ ৃনথফীয ওতৃব ে মতোভোদদয োদত 

মদদফো মমভন মতোভোদদয ূফবফতীদদযদও নদদনঙরোভ (ুযো নূয ৫৫) । তোাঁয োদো মম তযতোয 

প্রভোণ ননযক্ষয, ঘযভ দনযদ্র, াংঔযো ভোত্র োাঁঘ রোদঔয াঈম্মদত মভোোম্মদীয োদত নতনন নফদশ্বয 

ওতৃব ে তুদর নদদনঙদরন। প্রশ্ন মোদি, াঅল্লোয োদো মভোতোদফও এাআ চোনতয োদত াঅচ ৃনথফীয 

ওতৃব ে মনাআ মওন? ওতৃব ে দদূয থোও, এ চোনত াঅচ পুটফদরয ভদতো ানযোনয ফ চোনতয রোনথ 

ঔোদি। তোদোদর এাআ চোনত মনদ ননদচদদয মভো’মভন ফো াইভোনদোয দোনফ ওদয তদফ তোদদযদও মফোরদত 

দফ মম, াঅল্লো োদো বি মওোদযদঙন (নোাঈদমোদফল্লো) । াঅয াঅল্লো মনদ নভথযো নো মফোদর থোদওন 

তদফ এাআ চোনত তোয ভস্ত নোভোচ, মোওোত, জ্ব মযোচো ফ ুদ্ধ মফাইভোন াথবোৎ ওোদপয, 

মভোদযও। াঅয মওোদনো নদ্ধোি াঅদঙ নও? 

৮. াঅল্লো মভোদরভদদযদও াঈদদ্দয মওোদয মফোরদরন মতোভযো ফবদেি চোনত (াঅর এভযোন ১১০) । 

াঅচ জ্ঞোদন-নফজ্ঞোদন, োভনযও নিদত াথবোৎ প্রনতটি মক্ষদত্র ফবননওৃষ্ট োয য, ওর 
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চোনতয ভোয মঔদ, ওর চোনতয মকোরোভী ওযোয য মভোদরভ দোনফদোয চোনতটি ফবদেি? 

নোনও এযো াঅল্লোয দনৃষ্টদত মভোদরভ ন? 

৯. াঅল্লো মফোদরদঙন - নতনন মভো’মভনদদয োরী (ফোওোযো ২৫৭) । োরী াথব- ানববোফও, ফনু্ধ, 

যক্ষও াআতযোনদ। াঅল্লো মোদদয োরী তোযো মওোদনোনদন ত্রুয ওোদঙ যোনচত মোদত োদয? তোযো 

মওোদনোনদন ৃনথফীয ফবত্র ানয ভস্ত চোনতয ওোদঙ রোনঞ্ছত, াভোননত মোদত োদয? তোদদয ভো-
মফোনযো ত্রুমদয দ্বোযো ধনলবতো মোদত োদয? াঅল্লো নও এাআ চোনতদও যক্ষো মওোযদত াভথব? 

১০. যুরোল্লো মফোদরদঙন, ‘াঅল্লো াঅভোদও োাঁঘটি ওোদচয াঅদদ মওোদযদঙন। াঅনভ মগুনর ওযোয 

চনয মতোভোদদযদও াঅদদ মওোযনঙ। মগুদরো মোর : 

(১) ঐওযফদ্ধ । 

(২) (মনতোয াঅদদ) মোন। 

(৩) (মনতোয ঐ াঅদদ) োরন ওদযো। 

(৪) মচযত ওদযো। 

(৫) (এাআ দীনুর ও মও ৃনথফীদত প্রনতিোয চনয) াঅল্লোয যোস্তো মচোদ ওদযো। 

মম ফযনি (ওভবূনঘয) এাআ ঐওযফন্ধনী মথদও এও নফখত নযভোণ ফনকবত মোর, ম ননি তোয 

করো মথদও এরোদভয যজ্জ ু(ফন্ধন) ঔুদর মপরদরো- মনদ নো ম াঅফোয নপদয াঅদ (তফো ওদয) এফাং 
মম ফযনি াজ্ঞোনতোয মুদকয (মওোন নওঙুয) নদদও াঅহ্বোন মওোযদরো, ম ননদচদও মভোদরভ মফোদর 

নফশ্বো মওোযদর, নোভোচ মোড়দর এফাং মযোচো যোঔদর ননিাআ ম চোোন্নোদভয জ্বোরোনী োথয 

দফ [াঅর োনয াঅর াঅোযী (যোাঃ) মথদও াঅভদ, নতযনভনম, ফোফ াঈর এভোযোত, মভওোত] । 

এাআ োদী মভোতোদফও চোনতটি ঐওযফদ্ধ নো মোদ, মনতোয াঅদদ নো শুদন, োরন নো মওোদয, 

মচযত নো মওোদয এফাং মচোদ নো মওোদয ননদচদদয করদদ মথদও এরোদভয ফন্ধন ঔুদর মপদরদঙ 

নও নো এফাং চোোন্নোদভয জ্বোরোনী োথয নও নো? 

াঅনভ চোনন, ভোদ্রোো দড় ‘নোদদফ নফী’ োয তীি াাংদফোদধয ওোযদণাআ মোও াঅয 

ধভবফযফো ক্ষনতয াঅঙ্কো মথদওাআ মোও, এফ প্রদশ্নয ঠিও াঈত্তয মদোয ৎো ানধওোাং 



68 

 

াঅদরভ দোনফদোযদদযাআ দফ নো।  তফ ু প্রশ্নগুনর যোঔরোভ ওোযণ এগুনর মথদও দতো মওোদনো 

তযোদন্বলী ভন এগুনরয ঠিও াঈত্তয ঔুাঁদচ মনদফন। াঅভযো চোনন, তয াঅনোদদযদও মকোন 

মওোযদত  মোকত ওোযদণাআ, চ মযোচকোদযয থটি াঅনোযো ফন্ধ মওোযদত ঘোন নো। 

ভোদ্রোো দড়ন এফাং ড়োন, মাআ ূদত্র নওঙু ফযনিকত নফলদয ভোরো ভোোদর চোদনন মফোদর 

াঅনোযো মোযো ননদচদদয ানত াঈৎওৃষ্ট মভোদরভ মফোদর ভদন মওোদযদঙন তোযো মম কুদোয ফযোগ 

নঙদরন, মাআ কুদোয ফযোগাআ াঅদঙন। মোয মোয ঔোনওো, ভোদ্রোো, ভিফ, াআভোভনত ভনচদদয ঘোয 

মদোদরয াবযিদযয চীফন মোন াথবোৎ হুচযোঔোনোদওাআ দনুনো মফোদর বোফদঙন, চোতী  

যোষ্ট্রী মবোদ াঅল্লোয োফবদবৌভে প্রনতিোয নফন্দভুোত্র মঘষ্টো াঅনোদদয ভদধয মনাআ। ফযাং ভোথোয 

াঈয তোগুদতয, দোজ্জোদরয োফবদবৌভে ননদ োাঁঘ োি নোভোচ দড় মোদিন, এভননও তোোজ্জদু 

ড়দঙন নওন্তু াঅনোদদয এাআ াফস্থো াঅদঔযী নফী ূদফবাআ াফকত মোদনঙদরন মফোদরাআ নতনন 

বনফলযদ্বোণী মওোদযদঙন তোদদয মযোচো যোঔো দফ নো মঔদ থোওো াঅয তোোজ্জদু দফ খুভ নষ্ট ওযো। 

ওোযণ তীদীন াঅভর াঅল্লো ওফুর ওদযন নো। াঅয ানোদদয এাআ এরোভ াঅল্লো-যুদরয 

এরোভ ন, দ’ুটি মূ্পণব নফযীত  নবন্ন নচনন। 

যুরোল্লোয এরোভ মোযো গ্রণ মওোদযনঙদরন তোযো প্রথদভ াঅযদফ াঅল্লোয োফবদবৌভে প্রনতিো 

মওোদযনঙদরন এফাং যফতীদত তোযো াদধবও ৃনথফীদত াঅল্লোয োফবদবৌভে প্রনতিো মওোদযনঙদরন। 

াঅয াঅনোযো মোদদয তোপীয, ফযোঔযো, ভোরো ভোোদর ভুঔস্থ মওোদয ননদচযো তওব োতনওব  
ওদযন, ঐ ভস্ত পনও মভোপোদযদদয এফাং নফওৃত ুনপদদয ািবভুঔী এরোভ রোদঔো ীদ  

মভোচোদদদয যদি ানচব ত মাআ মঔরোপত ত্রুয োদত তুদর নদদনঙদরো। ভস্ত মভোদরভ দনুনো 

াঅচ াঅল্লো  যুদরয ত্রুমদয োদত, তথয-প্রমুনি তথো টিনব, মযনড, াআিোযদনট, ত্র-নত্রওো 

এফাং নক্ষোফযফস্থো ফাআ তোদদয োদত। তোযো তোদদয ভতফোদ, াংসৃ্কনত এফ তফজ্ঞোননও প্রমুনিয 

ভোধযদভ ভগ্র ৃনথফীয াঈদয ঘোনদ মদদফ াঅয াঅনোযো  াঅদরভযো ঔোনওো, ভিদফ, ভোদ্রোো 

মফোদ মফোদ পদতোো প্রদোন মওোযদফন মম টিনব মদঔো নো-চোদচ। ওোযণ এ াঅনোদদয াচোনো 

মম, োিোতয বযতোয াঅচদওয মম প্রমুনিকত াগ্রকনত, মটোয নবনত্ত স্থোন মওোদযনঙদরন 

মভোদরভযোাআ। 
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াআদতোূদফবাআ মফোদরনঙ, এাআ াঈভোদদদয ধভবচীফী াঅদরভযো নিস্ঘোন-োনদও, তোদদয াধীদন 

চভু’াঅ, াইদ, মওোযফোনী, জ্ব াআতযোনদ স্বোধীন এফোদতগুনরদও চোদচ মওোদযদঙন, এওাআ খটনো 

মখোদটদঙ নিস্ঘোনদদয ানযোনয াঈননদফগুনরদত। ভধযপ্রোদঘযয মঔতন্ত্র (াঅভীযোত), যোচতন্ত্র 

(ভুরনওোত), ফোদোীদও (োরতোনোত) ফোর-তনফদত টিনওদ যোঔদত এফাং ‘মভোদরভদদয’ ওোদঙ 

তোদদয গ্রণদমোকযতো  প্রভোণ মওোযদত াঅওলবণী পদতোো  মুনি তওব  াঈস্থোন মওোদয মোদিন 

এাআ াথবদরোবী াঅদরভযোাআ। াঅযফী াঅদরভদদযদও ফোওী দনুনোয াঅদরভযো োফী, োরোপী 

াআতযোনদ মফোদর কোনরকোরোচ মওোদয থোদওন। ক্ষভতোধদযয ঘোটুওোয-স্তোফদওয বূনভওো তোযো 

াফতীণব মোদদঙন যুরোল্লোয নফদোদয ৬০/৭০ ফঙয দযাআ। মঔন মঔরোপত মল মোদ 

নযফোযতন্ত্র াঅযম্ভ মোর মো িদভ যোচতদন্ত্র মবফনত , তঔন মাআ যোচো ফো ুরতোনদদয নোদভ 

মঔোতফো যঘনো মওোযদরন এাআ াঅদরভযো, চোর োদী যঘনো মওোযদরন “াঅ-ুরতোন ুনচল্লুল্লো” ফো 
ফোদো াঅল্লোয ঙোো, মম মঔোতফো াঅচ চ’ুভোয নদদন ওর ভনচদদয মফতনদবোকী এভোভ 

োদফ  ঔনতফযো নননভত োঠ মওোদয থোদওন।  

কত ওদও তোেীদত এরোদভয মওোদনো এওটি াআুযদত এাআ াঅদরভ মভোল্লো ভুপনত মভোপোদয মেণী 

এওভত মোদত োদযন নন। এয প্রধোন ওোযণ মোর তোযো মম এরোভটিদও ধোযণ মওোদয াঅদঙন, 

মমটোদও নফনি মওোদয চীফন ধোযণ মওোযদঙন মটো াঅল্লো  যুদরয প্রওৃত এরোভ ন। 

দবুব োকযচনওবোদফ কত ওদও তোেীদত তোদদয ভন ভকদচ নক্ষোয ভোধযদভ মম এরোভটো মকাঁদড় 

মদো মোদদঙ তোয ভূদরাআ এাআ াননদওযয ফীচ মযোনত াঅদঙ। ুতযোাং এাআ নফওৃত এরোদভয 

মওোদনো এওটি নফল ননদ াঅদরভ মভোল্লোযো মওোদনোনদন এওভত মোদত োযদফন নো। তোদদয 

াফস্থো মাআ োাঁঘ াদন্ধয নস্তদবদনয ভত, মোদদয এওচন োনতয শুাঁড় মধোদয মফোরদঙন, োনত 

াচকদযয ভত, াঅদযওচন ো মধোদয মফোরদঙন োনত থোদভয ভদতো াআতযোনদ। এাআ নফওৃত এরোদভয 

াঅদরভযো এরোদভয াঅওীদো ম্পদওব  ান্ধ থোওো এদওওচন এরোদভয এদওওটি নফলদও মধোদয 

মটোদওাআ এরোদভয াঅর ওোচ মফোদর মখোলণো মওোযদঙন এফাং মটো ঘুরদঘযো নফদেলণ মওোদয 

ভোওড়োয চোদরয নযো চটির, দদুফবোধয মওোদয মপদরদঙন। তোযো াঅচীফন ওঠিন নযেভ মওোদয 

াঅল্লোয াঅদদ ননদলধগুনর  নফশ্বনফীয ওোচ  ওথোগুনরদও ূক্ষ্ম মথদও ূক্ষ্মতভ নফদেলণ 

মওোযদত মওোযদত এভন মবোদ ননদ মকদঙন মম, োধোযণ ভোনুদলয দক্ষ তো ূণববোদফ োরন ওযো 
প্রো াম্ভফ এফাং মওাঈ মঘষ্টো মওোযদর তোয চীফদন ানয াঅয মওোদনো ওোচ ওযো ম্ভফ দফ নো, এ 
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দীনদও ৃনথফীদত প্রনতিোয াংগ্রোদভয মতো প্রশ্নাআ াঅদ নো। ওোযণ পওীযো তোদদয কু্ষযধোয 

প্রনতবোদও ওোদচ রোনকদ প্রদতযদও োচোয োচোয ভরো-ভোদর ৃনষ্ট মওোদযদঙন। প্রধোন 

প্রধোনকদণয এও এও চদনয নদ্ধোদিয াংঔযো ওদও রক্ষ। চোনত ঐ ভরো-ভোোদদরয ভোওড়োয 

চোদর চনড়দ ক্ষোখোতগ্রস্থ মোদ মকদঙ, স্থনফয মোদ মকদঙ। াঅদরভদদয এাআ ভতোথবওয, 

োযস্পনযও নফদদ্বল াতযি কবীয মো মওোদনো মওোদনো মক্ষদত্র দাুঃঔচনও। োনওস্তোন াঅভদর মঔন 

ভোরোনো ভদদুী ওোনদোনীদদযদও ওোদপয মফোদর পদতোো নদদরন এফাং তোদদয নফরুদদ্ধ ওঠিন 

চনভত কদড় তুরদরন, তঔন যওোয মদদয মযো াঅদরভদদয ননদ এওটি রোভো নযলদ ততনয 

ওদযন মোদদয াঈদয ওোদপদযয াংজ্ঞো ননরূণ ওযোয দোনে মদো । নওন্তু ভচোয নফল মোর, 

মাআ াঅদরভযো ফহু কদফলণো মওোদয, ফহু ভদক্ষণ মওোদয ওোদদযদও ওোদপয ফরো মোদফ তো ননদ 

ঐওযভদতয মৌাঁঙোদত োদযন নন। এনদদও াঈভোদদদয ফহু াংঔযও াঅদরভ ভদদুীদও ওোদপয 

মফোদর এফাং ভদদুীয ভতফোদদও মপতনো মফোদর াঅঔযোনত মওোদযদঙন, এঔন মওোযদঙন। এটোাআ 

োযো দনুনোয াঅদরভদদয নঘত্র। এাআবোদফ োযো দনুনোয াঅদরভযো এদও াদযয নফরুদদ্ধ খৃণো 

মঙটোন এফাং তোদদয প্রদতযদওয ানুোযীযো াদযয ানুোযীদদয প্রনত খৃণোয বোফ মোলণ ওদযন, 

মাআ খৃণো মথদও নফদদ্বল াঅয নফদদ্বল মথদওাআ দোিো, োিোভো, যিোত াআতযোনদ শুরু । 

তোযো াঅল্লোয োফবদবৌভে, যুদরয াংগ্রোদভয াঈদদ্দদযয মঘদ, তয প্রওোদয মঘদ মোয মোয কনদ, 

ঔোনওো, ভোদ্রোোয মড মভোতোভীভ, ভনচদদয এভোভনত, গ্রযোে ভুপনত, ঔনতফ াআতযোনদ দ তোদদয 

ওোদঙ াদনও গুরুেূণব ঠিও মমভন াঅযফ যোদষ্ট্রয াঙ্কোযী মঔ, াঅভীয, যোচো, ফোদোদদয ওোদঙ 

াঅল্লোয যুদরয এরোভ, মভোদরভ াঈম্মো, মভোদরভদদয স্বোথব, এ চোনতয ঐওয াআতযোনদয মঘদ 

মোয মোয াঅভীযে, ফোদোী াআতযোনদ গুরুেূণব। 

াঅল্লো এ চোনতদও ভোনফচোনতয ভদধয দফবোত্তভ চোনত নোদফ মখোলণো মওোদযদঙন ওোযণ নতনন এাআ 

চোনতয াঈত্থোন মখোটিদদঙন এাআ চনয মম, তোযো ভোনফচোনতদও নযোদয ননদদব মদদফ  ানযো 

প্রনতত মওোযদফ (ুযো এভযোন ১১০)। স্ববোফতাআ, চোনত মনদ এাআ ওোচ চোনতকতবোদফ তযোক ওদয 

তদফ তোদদয মেিে থোওদফ নো। মঔন াঅধুননও যোষ্ট্রফযফস্থো ুদনবনত্তও াথবনীনত প্রঘরন ওযো  

তঔন এওদর াঅদরভ মটোদও োযোভ মফোদর োচ ওদযন, াঅদযওদর াঅদরভ ফহু মওভত ঔোটিদ 

মটোদও চোদচ ওদযন। োধোযণ ভোনুল ধভী কূঢ়তে ফুছদত নো মদয নফভ্রোি । এদফয পদর 
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এওটি ধোযণো োধোযদণয ভদন ফদ্ধভূর মোদ মকদঙ মম, এরোভ োধোযণ ভোনুদলয মফোছো ম্ভফ ন, 

োধোযণ ভোনুদলয এরোভ ম্পদওব  ওথো ফরোয মওোদনো এঔনতোয মনাআ। এরোভ ফুছদত মোদর 

ভোদ্রোো ড়োশুনো মওোদয াঅদক াঅদরদভয তওভো কোদ ঘোোদত দফ। এঔন মওোদনো ফযনি মনদ 

এরোদভয প্রওৃত াঅওীদো ফুছদত োদযন, াঅল্লোয ফবফযোী তীদ াঈরনি মওোদয তোয নবনত্তদত 

তধোনফনিন্ন এাআ চনাংঔযোটিদও ঐওযফদ্ধ ওযোয মঘষ্টো ওদযন এফাং াঅল্লোয তযদীন প্রনতিোয 

াংগ্রোদভ িতী ন, তঔন নওন্তু এাআ াঅদরভ দোনফদোযযোাআ পদতোো চোনয মওোদয োধোযণ ভোনুলদও 

তোয নফরুদদ্ধ মক্ষনদ মতোদরন এাআ মফোদর মম,  এরোদভয নও মফোদছ,  নও ভোদ্রোো দড়দঙ, য 

নও দোনড় াঅদঙ, ুন্ননত মরফো াঅদঙ াআতযোনদ াআতযোনদ। ফযো, ভনন তযননি ফযনি াফোনঞ্ছত মোদ 

মোন, ওোদপয োফযস্ত মোদ মোন, তোদও ভোযদধোয মওোদয তোনড়দ মদো , তোয মওোদনো ওথোাআ 

মোনো  নো। এাআ নযনস্থনত মভোওোদফরো মওোদযদঙ মমফুত তীদ এয প্রনতিোয ১৭ ফঙয মধোদয। 

মঔনাআ াঅভোদদয ওভীযো ভোনুদলয ওোদঙ াঅল্লোয োফবদবৌভদেয াঅহ্বোন ননদ মকদঙন, াঅদরভ-মভোল্লো 

মেণী তোদদয তীি নফদযোনধতো াফতীণব মোদদঙন। তোযো োধোযণ ভোনুলদও াঈদও নদদদঙন এাআ 

মফোদর মম, মমফুত তীদ নিস্ঘোনদদয ঘয, নিস্ঘোন, তোযো ূফব নদদও ভুঔ মওোদয নোভোচ দড় 

াআতযোনদ। তোযো পদতোো নদদদঙন মম, মমফুত তীদদয দযদদযদও তযো ওযো তোদদয ম্পদ 

রুট ওযো চোদচ াঅদঙ। এফ াপ্রঘোদযয ওোযদণ াঅভোদদয ত-ত ওভী ফহুস্থোদন াভোননত 

মোদদঙন, ননমবোতন- ননীড়দনয নওোয মোদদঙন। াদনও ওভীদও তোদদয তনত্রও নবটো মথদও 

াঈদিদ মওোদয মদো মোদদঙ, াদনদওয ো-ম্পনত্ত রুট-োট ওযো মোদদঙ, ফোনড় খয াঅগুন 

নদদ বস্মীবূত মওোদয মদো মোদদঙ, ত-ত ওভীয ফযফো ফোনণচয নষ্ট মোদদঙ, াদনদও 

তোদদয ঘোওনয োনযদদঙন, তোদদয নযফোয ভোদয য ভো, ফঙদযয য ফঙয াফণবনী াঅনথবও 

ওদষ্ট চীফন ানতফোনত মওোদযদঙন এফাং মওোযদঙন। মমফুত তীদদয প্রনত াঅদরভদদয এত 

মকোসো, তোয ওোযণ এ মোভোনোয এভোভ চনোফ মভোোম্মদ ফোোচীদ ঔোন ন্নী নওঙু ভোতয 

ভোনফচোনতয োভদন প্রওো মওোদযদঙন মম তযগুনর াঅদরভ োদফযো মকোন যোঔদত ঘোন। মমভন: 

(১) তোযো মম ভোদ্রোোগুনরদত ড়োশুদনো মওোদয াঅদরভ মোদদঙন ম ভোদ্রোোগুনর নিস্ঘোনদদয 

প্রনতনিত এফাং মঔোদন মম এরোভটি মঔোদনো , মটো নিস্ঘোনদদয যনঘত। 
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(২) তোযো এরোদভয নফনবন্ন ওোচ মমভন নোভোচ নড়দ, মওোয’াঅন ঔতভ নদদ, নভরোদ নড়দ, 

োচ মওোদয াথব াঈোচব ন ওদযন, তোদদয এাআ চীনফওোয থটি াঅল্লো োযোভ মওোদযদঙন। 

(৩) তোযো এরোভদও ননদচদদয কুনক্ষকত মওোদয যোঔদত ঘোন। তোযো প্রঘোয ওদযন মম, এরোভ 

নঔদত মকদর ভোদ্রোো ড়দত দফ, নদতো ভোদ্রোো ননক্ষতদদয ওোদঙ মমদত দফ। নওন্তু 

এভোভুমযোভোন ননদচাআ ভোদ্রোো ননক্ষত নন। এটো াঅদরভদদয াঙ্কোদয প্রঘি াঅখোত োদন মম, 

এওচন ভোনুল ভোদ্রোো নো দড়, াঅযফী নো মচদন এরোদভয ওথো ফদর! এাআ াাংদফোধ মথদও তোযো 

মমফুত তীদদয নফরুদদ্ধ াপ্রঘোদয াফতীণব । তদফ তোদদয মদৌাঁড় ননদচদদয এরোওোদতাআ 

ীভোফদ্ধ। 

নওন্তু তয ওঔন নফবি ন, তয এও, নভথযো াচস্র। ুতযোাং াঅল্লোয নোদমরওৃত এরোভ 

এওটি, তোাআ তয এরোভ ননদ এওোনধও দর-ভত থোওো ম্ভফ ন। এটো মচদন ফুদছ মম াঅদরভ 

নোভধোযীযো তযওথন মথদও নফযত াঅদঙন, এভন নও াদনদও নভথযোয দক্ষ ফহু পদতোো, মওভত 

যফযো মওোযদঙন তোদদয নীযফতো  ানযোদয দি াঅদোদয পদর াঅল্লোয নননলদ্ধ নফল 

ভোদচ াফোধ নফস্তোয রোব মওোযদঙ। াঅল্লো মো নননলদ্ধ মওোদযদঙন, মো নভথযো তোয নযণোভ নও 

ওঔন শুব মোদত োদয, তোয কুপর নও চোনত এড়োদত োযদফ? ওঔনাআ ন। এটো প্রোওৃনতও 

ননভ মম, মোযো ানযোদও য ওদয, প্রে মদ, মাআ ানযো এওনদন তোদদযদওাআ গ্রো মওোদয 

মন। াঅল্লোয যুর মফোদরনঙদরন, “াঅভোয াঈম্মদতয ভদধয ওতও মরোও ানত ীঘ্রাআ ধদভব ানবজ্ঞ 

দফ এফাং মওোয’াঅন াঅত্ত ওযদফ এফাং মফোরদফ, াঅভযো োনওতব োদদয ননওট নকদ োনথবফ নফল 

ম্বদন্ধ নক্ষো রোব মওোযফ এফাং তোদদযদও াঅভোদদয ধভব মথদও ৃথও ওদয নদফ। নওন্তু তো দফ নো। 

ওোাঁটোমুি ফৃক্ষ মথদও মমভন ওোাঁটো ঙোড়ো ানয নওঙু োো মো নো, মতভনন তোোদদয (োওদদয) 

োদথ ফফোদ নওঙুাআ রোব দফ নো (এফদন াঅব্বো যো. মথদও এফদন ভোমো)।” এওাআবোদফ 

“রোভোদদয ৃষ্ট মপতনো তোদদয নদদওাআ নপদয মোদফ,” যুরোল্লোয এাআ াঈচ্চোযণ প্রোওৃনতও এাআ 

ননভটিয প্রনতধ্বনন। াঅচ োযো দনুনো যুরোল্লোয এাআ বনফলযদ্বোণী দতয নযণত মোদি, 

াঅদরভদদয এাআ প্রতোযণোয ভুদঔো াঈদন্োনঘত মোদত াঅযম্ভ মওোদযদঙ, প্রদোচন পুনযদ মোো 

োওফকব াঅস্তোকুদড় ঙুাঁ দড় মপরদত াঅযম্ভ মওোদযদঙ এাআ যোন্নদবোচী ম্প্রদোদও। তোযো াঅচ 
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ননভূবর মোদিন মাআফ ‘ফ্রোদঙ্কনস্ঘোাআন’মদয োদতাআ মোদদযদও প্রনতিো মওোযদত, মোদদয াওভব 
ঢোওদত এফাং মোদদয ক্ষভতো টিনওদ যোঔদত এওনদন তোযো নভদথয পদতোোয দোফরী যঘনো 

মওোদযনঙদরন। 
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প্রিররত ‘এরাভ’ এরাভ নয় মওন? 

ফতব ভোদন োযো দনুনোদত এরোদভয মম নফনবন্ন যওভ রূ াঅভযো মদঔনঙ তোয মওোনটিাআ াঅল্লোয 

মপ্রনযত এরোভ ন। এয ফগুনরাআ নফওৃত। নওবোদফ এাআ নফুর নফওৃনত োনধত মোর মাআ ফযোও 

াঅদরোঘনো াঅভোয াঅদরোঘয ন, এটো মম াঅল্লো  যুদরয প্রওৃত এরোভ ন তো দন্দোতীতবোদফ 

এফাং াওোটযবোদফ (Irrefutably) তুদর ধযোাআ াঅভোয াঅদরোঘনোয নযীভো। এটো চ ূত্র মম, 

এরোদভয ানুোযীাআ মোদি মভোদরভ, ুতযোাং াঅনভ মনদ এটো প্রভোণ মওোযদত ক্ষভ মোাআ মম, 

ফতব ভোদন প্রঘনরত এরোভ াঅল্লোয নোদমরওৃত ‘এরোভ’ ন, তোদোদর এটো স্বতাঃপ্রভোনণত দফ 

মম, ফতব ভোন প্রঘনরত ‘এরোভ’-এয মোযো ানুোযী তোযো প্রওৃত মভোদরভ ন, প্রওৃত মভো’মভন 

ন। াঅুন, এওটি ঘূড়োি দতযয াঈদ্ঘোটদন মোত্রো শুরু মওোনয।  

 

১. পবরন রযিয়বতঃ 

াঅনন এওটি কোদঙয ঘোযো মযোণ মওোযদরন। াঅনন ফোাআদও মফোরদরন মম, এটি এওটি াঅভকোঙ। 

নওন্তু ফোাআ মফোরর, এটো াঅভকোঙ নো, ওোাঁঠোর কোঙ। াঅনন নওঙুদতাআ ভোনদত যোনচ নন। এাআ ননদ 

তওব  নফতওব  মঘোরদত রোকদরো। এাআ তদওব য ভোনপ্ত ওদফ দফ? যোাঁ, মমনদন কোঙটিদত পর মধোযদফ 

মনদনাআ ফ ওথো মল মোদ মোদফ। ওদও ফঙয দয মদঔো মকর, াঅনোয কোঙটিদত এওটি 

ওোাঁঠোর মধোদয াঅদঙ।  

াঅল্লো তোাঁয নোদমরওৃত চীফনফযফস্থো ফো দীনটিয নোভ নদদদঙন ‘এরোভ’। এরোভ াঅযনফ ে, 

এয ফোাংরো মোদি ‘োনি’। ুতযোাং এরোভ মনদ কোঙ  তোয পর মোদি োনি। াঅচ ১৬০ মওোটিয 

এাআ মভোদরভ দোনফদোয চনাংঔযো ওতটো োনিদত নদনোনতোত মওোযদঙ তো ননিাআ াঅনোদও 

মফোদর নদদত দফ নো। মোযো দনুনোয নওঙুভোত্র ঔফয যোদঔন তোদদয মফোরদত দফ নো মম, এাআ 

ৃনথফীদত মভোদরভ মফোদর নযনঘত ১৬০ মওোটিয এাআ চনাংঔযোটিয ওী ওরুণ াফস্থো। ৃনথফীয 

ানয ফ চোনতগুনর এাআ চনাংঔযোদও ৃনথফীয ফবত্র  ফবদক্ষদত্র যোনচত মওোযদঙ, তযো মওোযদঙ, 

াভোননত মওোযদঙ, রোনঞ্ছত মওোযদঙ, তোদদয ভনচদগুনর মবাংদক ঘুযভোয মওোদয নদদি  
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াথফো মগুনরদও ানপ ফো ক্লোদফ নযণত মওোযদঙ। এাআ চোনতয ভো-মফোনদদয তোযো ধলবণ মওোদয 

তযো মওোযদঙ। ওদও তোেী াঅদক াঅল্লো াআাঈদযোদয নিস্ঘোন যোষ্ট্রগুনরদও নদদ মভোদরভ মফোদর 

নযনঘত এাআ চোনতটিদও োভনযওবোদফ যোনচত মওোদয তোদদয মকোরোভ, দো ফোননদ নদদদঙন। 

এটো নঙর াঅল্লোয কচফ। এাআ োভনযও যোচদয ভ তোযো রক্ষ রক্ষ মভোদরভদও টযোাংদওয 

তরো নদল, চীফি ওফয নদদ, ুনড়দ, গুনর মওোদয, মফদনট, তদরোোয নদদ তযো মওোদযদঙ, 

তোদদয ফোনড়-খয াঅগুদন জ্বোনরদ নদদদঙ, রক্ষ রক্ষ মভোদরভ ভো-মফোনদদয ধদয ননদ াআাঈদযোদয, 

াঅনফ্রওোয মফযোরদ নফনি মওোদযদঙ। াঅল্লোয ঐ কমফ াঅচ মবি মঘোরদঙ। ফতব ভোদন নিস্ঘোনযো 

ৃনথফীয নফনবন্ন স্থোদন, াআাঈদযোদয ফননো-োযদমদকোনবনো, াঅরদফননো, ওদবো, 
মঘদওোেোবোনওো, মঘঘননো, াআাঈদযোদয ফোাআদয াআযোদও, াঅপকোননস্তোদন, ুদোদন, াআনযনত্রো, 

নপনরোাআদন, াআহুনদযো যোদরস্ঘোাআন, মরফোনদন; নন্দযুো বোযদতয ফবত্র, নফদল মওোদয ওোশ্মীদয; 

মফৌদ্ধযো াঅযোওোদন, থোাআরযোদে, নবদতনোদভ, ওোভুনঘো, ঘীদনয নচাংনচোাং-এ (নাংনওোাং) 
মভোদরভ নোভধোযী এাআ চোনতটোদও মম মমবোদফ োযদঙ দদনরত, যোনচত, রোনঞ্ছত, াভোননত 

মওোযদঙ। মভোদরভ নোদফ ভোথো তুরদত মকদরাআ তোদদয মগ্রপতোয, ওোযোফদ্ধ মওোযদঙ, োনফও 
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ননমবোতন মওোযমঙ, পোাঁন নদদি। ফননো নিস্ঘোন মঘও-স্লোবযো োচোয োচোয মভোদরভ 

কণতযোয য দাুআ রক্ষ মভোদরভ মভদদও ধলবণ মওোদয কবব ফতী ওদয এফাং ঐ কবব ফতী মভদযো 
নিস্ঘোনদদয যচোত ঐ ভ্রুণ মোদত কবব োত নো মওোযদত োদয মচনয ঐ মভদদদয তোযো 

াঅটনওদ যোদঔ। দয ঐ দাুআ রক্ষ মভোদরভ মভদ নিস্ঘোনদদয যচোত িোন চন্ নদদত ফোধয 

। ভোনফ চোনতয াআনতোদ মওোদনো চোনত এভনবোদফ াভোননত  নোাআ। মনদ প্রশ্ন ওযো ,  

 

ৃনথফীদত তদননও ানয চোনতয োদত ননত মোদি মওোদনো চোনত? ননচ ূফবুরুদলয নবদটভোটি 

এভন নও চন্বূনভ মথদও নঙন্নভূর মোদ এঔোদন মঔোদন োোদড় চিদর মনো ভযন রযোদে রোদঔ 

রোদঔ াঈদ্বোস্তু চীফন ওোটোদি ওোযো? মাআ যণোথী ননফদয নকদ াঅফোয মোদদযদও কণতযো  

মভদদদযদও কণধলবণ ওযো মোদি তোযো মওোদনো তবোকো চোনতয দয? এ ফওটি প্রদশ্নয াঈত্তদয 

প্রদতযদওাআ এওফোদওয মফোরদফন মভোদরভ নোভও এাআ চোনত। াথঘ ফতব ভোন ৃনথফীয ফদঘদ 

যোনচত, াভোননত, রোনঞ্ছত চোনত মোদ মভোদরভ নোদভ নযনঘত এাআ চোনতয াভোনদফোধ 

মনাআ, তোযো নননফবওোযবোদফ ঔোদি-দোদি, ঘোওনয মওোযদঙ, ফযফো-ফোনণচয মওোযদঙ, মমন নওঙুাআ  

নোাআ, ফ স্বোবোনফও াঅদঙ; ঐ যোচ, াভোন, রোঞ্ছনোাআ মমন তোদদয চনয স্বোবোনফও। এদতো মকর 

ফনাঃত্রুয োদত ভোয ঔোোয নঘত্র, ননদচদদয ভদধয এাআ চোনতটি ধভী ভতফোদ, যোচনননতও 
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ভতফোদ ননদ ননযিয োনোোনন, ভোযোভোনয, মুদ্ধ, যিোদত নরপ্ত, কু্ষধো, দোনযদ্রয, ানক্ষো-কুনক্ষো, 

কুাংস্কোয, ীনভনযতো াআতযোনদদত চচব নযত।  

এাআ মোদি ফতব ভোদনয ‘এরোভ’ নোভও ফৃদক্ষয াঈৎন্ন ওযো নফলভ পর। ুতযোাং মম দীন ানুযণ 

মওোদয ভোনুল এভন ানযো  াোনিয ানগ্নকুদি প্রজ্জ্বনরত , মটো ওঔন াঅল্লোয মদো 

চীফনফযফস্থো মোদত োদয নো। এয প্রভোণ াআনতো। মল নফী মভোোম্মদদয (দ:) ভোধযদভ মম মল 

চীফন নফধোন স্রষ্টো মপ্রযণ মওোদযনঙদরন তো ভোনফচোনতয এওোাং গ্রণ  ভনষ্টকত চীফদন 

ওোমবওযী ওযোয পদর চীফদনয ফদঘদ গুরুেূণব দ’ুটি াাং াথবোৎ ননযোত্তো  াথবনীনতদত ওী 

পর মোদনঙর তো াআনতো। ননযোত্তোয মক্ষদত্র ূণব ননযোত্তো মোদও ফদর তো প্রনতনিত মোদনঙর। 

ভোনুল যোদত মোোয ভ খদযয দযচো ফন্ধ ওযোয প্রদোচনীতো ানুবফ মওোযত নো, যোস্তো 

ধনম্পদ মপদর যোঔদর তো দয মমদ মথোস্থোদন োো মমত, ঘুনয, ডোওোনত, তযো, যোোচোনন 

প্রো ননভূবর মোদ নকদনঙর, াঅদোরদত ভোদয য ভো মওোদনো াযোধ াংিোি ভোভরো াঅদতো 

নো; াঅয াথবনননতও নদও মথদও প্রনতটি ভোনুল স্বির মোদ নকদনঙর। এাআ স্বিরতো এভন মবোদ 

মৌাঁদঙনঙর মম, ভোনুল মোওোত  দওো মদোয চনয টোওো ো ননদ যোস্তো যোস্তো খুদয 

মফড়োদতো নওন্তু মাআ টোওো গ্রণ ওযোয ভদতো মরোও োো মমত নো। দয নকদয মরোও নো মদ 

ভোনুল ভরুবূনভয াবযিদয মোওোত মদোয চনয খুদয মফড়োদতো। এটি াআনতো। এও ওথো 

াঅল্লোয মদো নতযওোয চীফনফযফস্থোয পর দফ নযো, ুনফঘোয, মকৌযফ, ম্মোন, মেিে, 

াঈন্ননত, প্রকনত, ঐওয-- এও ওথো োনি াঅয োনি। এচনযাআ এাআ দীদনয নোভ এরোভ।  

ুতযোাং ফতব ভোদন মমটোদও এরোভ নোদফ ফবত্র ভোনো মোদি এফাং নক্ষোফযফস্থোয ভোধযদভ নক্ষো 
মদো মোদি মটোদও এরোভ নোদফ নফশ্বো ওযো াঅয নতি ভোওোর পরদও ুনভষ্ট াঅভ মফোদর 

নফশ্বো ওযোয ভতাআ ননফুবনদ্ধতো। াথঘ এাআ নফওৃত নফযীতভুঔী এরোভটিদওাআ ধভবফযফোী াঅদরভ, 

মভোল্লো, ীয, ভোোদঔ মেণী নফনি মওোদয ঔোদি। এটো াঅল্লোয মদো এরোভ ন তোাআ এয 

ানুোযীযো মভোদরভ ন। 
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২. দীবনয রবরত্তআ মঔন দৃয। 

াঅদভ (াঅ:) মথদও মভোোম্মদ (দ:) মবি প্রদতযও নফীয ভ এাআ দীদনয ভূরভন্ত্র যোঔো মোদদঙ-

এওভোত্র াঅল্লো ঙোড়ো াঅয মওোদনো এরো মনাআ (রো এরোো এল্লোল্লো) - এফাং দয মমোক মোদদঙ 

তদোনীিন নফীয নোভ। এাআ ওদরভোয ভূরভদন্ত্র ওঔদনো এাআ এরো ে ঙোড়ো ানয মওোদনো ে স্রষ্টো 

ফযফোয ওদযন নন। এটো এাআ চনয মম নতনন ‘এওভোত্র’ হুকুভদোতো, এওভোত্র োফবদবৌভদেয ভোনরও 

মোয াঅদদ ননদলধ ঙোড়ো াঅয ওোদযো াঅদদ ননদলধ গ্রোয ন, মোয নফধোন এফাং ননদদব চীফদনয  

 

প্রনত মক্ষদত্র, প্রনত ফযোোদয ারাংখনী। ওদরভোয এাআ মখোলণোভদত মওাঈ মনদ তোাঁয ওতগুনর াঅদদ 

ননদদব মভদন ননদরো নওন্তু ানয ওতওগুনর াস্বীওোয মওোযর, তদফ নতনন াঅয তোয ‘এওভোত্র’ এরো 



79 

 

মযোাআদরন নো। াংদক্ষদ এাআ দীদনয নবনত্ত তীদদয ভভবোথব মোদি াঅনভ চীফদনয প্রনতটি নফলদ 

মমঔোদনাআ াঅল্লো  তোাঁয যুদরয মওোদনো ফিফয াঅদঙ মটো ফযনিকত, োনযফোনযও, োভোনচও, 

াথবনননতও, যোচনননতও, াঅাআন-ওোনুন, দিনফনধ মম নফবোদকাআ মোও নো মওন, মাআ ফযোোদয াঅনভ 

াঅয ওোয মওোদনো ফিফয, ননদদব ভোনন নো। মম নফলদ াঅল্লো াথফো তোাঁয যুদরয মওোদনো ফিফয 

মনাআ ম নফলদ াঅভযো স্বোধীনবোদফ মম মওোদনো নদ্ধোি গ্রণ ওযদত োনয। এয ঠিও নফযীত 

মোদি মযও। মটো মোদি, চীফদনয মমঔোদন, মম নফলদ াঅল্লো  তোাঁয যুদরয মওোদনো ফিফয ফো 

নফধোন াঅদঙ, মঔোদন তোদদয মাআ নফধোনদও াভোনয মওোদয ানয ওোয ততনয নফধোন ভোনো। াঅচ 

এাআ মযদও ুদযো ভোনফচোনত াঅওণ্ঠ ননভনজ্জত মোদ াঅদঙ। াথঘ মম ফো মোযো াঅল্লোয তীদদ 

থোওদফনো, মোযো তোদদয ফযনিকত ফো ভনষ্টকত চীফদনয মম মওোদনো এওটি বোদক, ািদন াঅল্লো 

ঙোড়ো ানয ওোদযো ফো ননদচদদয ততনয াঅাআন-ওোনুন, যীনত-নীনত গ্রণ ফো প্রদোক মওোযদফ তোদও ফো 

তোদদয াঅল্লো ভোপ নো ওযোয ািীওোয মওোদযদঙন (ুযো মনো ৪৮)। তোদদয মওোদনো াঅভরাআ 

াঅল্লো গ্রণ মওোযদফন নো। 

াঅল্লোয এাআ ুস্পষ্ট মখোলণো দে াদনদও মফোরদত োদযন াঅভযো নওবোদফ ওোদপয মভোদযও 

মোরোভ, াঅভযো মতো নোভোচ নড়, মযোচো যোনঔ, জ্ব মওোনয। তোদদয এাআ ভদনোবোদফয চফোদফ 

মফোরদত ঘোাআ ভক্কোয ওোদপয মভোদযওযো যুর (:) মও এাআ ওথোাআ ফরদতো। যুরোল্লোয 

ভোভনও ভদয মোদদযদও াঅভযো ওোদপয মভোদযও মফোদর চোনন, াথবোৎ াঅফ ুমচদর, াঅফ ু

রোোফ, তফো, োদফো, তোদদয ধভী াফস্থো ফতব ভোন মভোদরভ দোফীদোযদদয মথদও মভোদটাআ 

াঅরোদো ন। াঅভোদদয ভোদছ এওটো বুর ধোযণো াঅদঙ মম তোযো াঅল্লোয াঈয নফশ্বো যোঔদতো নো, 

াঅল্লোদও াঅল্লো মফোদর ভোনদতো নো াআতযোনদ াআতযোনদ। াঅল্লোয মওোয’াঅন এফাং াআনতো নওন্তু 

ফরদঙ ানয ওথো। ঐ াঅযফযো াঅল্লোদও ৃনষ্টওতব ো মফোদর, োরনওোযী মফোদর নফশ্বো মওোযত, 

নোভোচ ড়দতো, ওোফো যীপদও াঅল্লোয খয মফোদর নফশ্বো মওোযত, ঐ ওোফোদও মওন্দ্র ওদয 

ফোৎনযও জ্ব মওোযত, মওোযফোনী মওোযত, মযোচো যোঔদতো, াঅল্লোয নোদভ ওভ মওোযত, 

াঅভোদদয ভতাআ এিোীভ (াঅ:)-তোযো চোনতয নতো মফোদর নফশ্বো মওোযত, এিোীভ (াঅ:)-মও 

তোদদয নফী নোদফ ভোনদতো। শুধ ুতোাআ ন, প্রদোচনী দনরর, নফদ-োনদয ওোনফন াআতযোনদ ভস্ত 

নওঙু মরঔোয াঅদক াঅল্লোয নোভ নরঔদতো। তোযো নরঔদতো মফদস্মওো াঅল্লোহুম্মো, াথবোৎ মতোভোয নোভ 
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ননদ (াঅযম্ভ মওোযনঙ) ম াঅল্লো। াঅযদফয মভোদযওযো াঅল্লো নফশ্বোী নঙদরো এ ওথো োক্ষী 

স্বাং াঅল্লো। মওোয’াঅদন নতনন তোাঁয যুরদও মফোরদঙন- তুনভ মনদ তোদদয (াঅযদফয মভোদযও, 

ওোদপয ানধফোীদদয) নচজ্ঞোো ওদযো, াঅভোন  মভীন মও ৃনষ্ট মওোদযদঙন? তদফ তোযো াফযাআ 

চফোফ মদদফ- মাআ ফবনিভোন, ভোজ্ঞোনী (াঅল্লো) (মওোয’াঅন- ুযো মুঔরুপ- ৯)। এভন াঅোত 

াঅয াঅদঙ। াআনতো  াঅল্লোয োক্ষয, দ’ুমটো মথদওাআ মদঔো মো মম, মম মভোদযওদদয ভদধয 

াঅল্লোয যুর মপ্রনযত মোদরন তোযো াঅল্লোদও কবীযবোদফ নফশ্বো মওোযত। তোযো োফর রো’ত, 

ভোনোদতয ূচো মওোযত ঠিওাআ নওন্তু গুদরোদও তোযো াঅল্লো মফোদর নফশ্বো মওোযত নো, গুদরোদও 

স্রষ্টো মফোদর ভোনদতো নো। তোযো নফশ্বো মওোযত মম োফর, রো’ত, ভোনোত, জ্জো এযো মদফ-মদফী, 

মোযো গুদরোদও ভোনদফ, ূচো মওোযদফ তোদদয চনয ঐ মদফ-মদফীযো মাআ াঅল্লোয ওোদঙাআ ুোনয 

মওোযদফ (মওোয’াঅন- ুযো াআাঈনু- ১৮, ুযো মুভোয ৩)। ঠিও মমভন াঅচদও ীযদদয ফযোোদয 

ভোনুল ধোযণো মওোদয থোদও। 

াঅচদও মভোদরভ নোভও এাআ চোনত মম াফস্থো াঅদঙ তোদদয ঘোাআদত মওোদনো াাংদ ওভ ন। এযো 

াঅল্লো নফশ্বো ওদয, ননদচদদযদও মভোোম্মদ (দ:) এয াঈম্মো মফোদর নফশ্বো ওদয, জ্ব ওদয, 

মওোযফোনী ওদয, ঔোতনো ওদয। ভক্কোয ঐ মরোওগুদরো ফযনি চীফদন এত নওঙু ওযোয য তোদদযদও 

াঅল্লো ওোদপয মভোদযও মফোরদরন মওন? ওোযণ তোযো াঅল্লোয তীদ ভোনদতো নো, াঅল্লোয 

োফবদবৌভে ভোনদতো নো, তোদদয চোতী, ভনষ্টকত চীফন নযঘোনরত মওোযত ননদচদদয 

ভোচনতদদয ততনয ওযো াঅাআন নফধোন দ্বোযো। এচনয াঅল্লোয যুর এদ প্রথদভাআ তোদদযদও ানয 

মওোদনো নওঙু নো মফোদর মওফরভোত্র তীদ মভদন মনোয াঅহ্বোন চোনোদরন এফাং প্রঘি ফোধো  

নফদযোনধতো দে ননযফনিন্নবোদফ ওোদরভোয ফোরোক ঘোনরদ মকদরন। নফুযদতয প্রথভ ১৩ ফঙয 

নতনন ানয মওোদনো নওঙুয নদদও াঅহ্বোন ওদযন নন। নতনন ফদরন নন মম, মতোভোদদয জ্ব  নো, জ্ব 

ঠিও ওদয নো, নোভোচ  নো নোভোচ ঠিও ওদয নো, মওোযফোনী  নো াআতযোনদ ঠিও ওদয নো। 

এভন নও ভোদচ তোাঁয মঘোদঔয োভদন মম ানফঘোয মোত নতনন মগুদরোয মওোদনো প্রনতফোদ ওদযন 

নন। শুধ ুভোত্র ননযফনিন্নবোদফ তীদদয ডোও নদদ মকদঙন, ওোযণ নতনন চোনদতন তীদ াথবোৎ 

াঅল্লোয োফবদবৌভে প্রনতিো দর ভোচ মথদও ফবযওভ ানযো, ানফঘোয াথবোৎ াোনি দযূ দ 

মোদফ।  
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ফতব ভোন দনুনোদত মম এরোভটি ঘোর ুাঅদঙ তোদত এাআ তীদ মনাআ, ফবত্র াঅল্লোদও মওফর াঈোয 

ফো ভো’ফুদ নোদফ ভোনো মোদি, নওন্তু এরো ফো োফবদবৌভদেয াঅদন াঅল্লো মনাআ। তীদীন 

এরোভ ভোদনাআ প্রোণীন, াঅত্মোীন চড়ফস্তু। ভোনুল ননদচাআ এঔন ননদচয চীফনফযফস্থো ততনয ওদয 

মাআ মভোতোদফও চীফন ঘোরোদি, ভোনুল ননদচাআ এরো াথবোৎ নফধোতোয াঅদন াঅীন। ভোনুদলয 

ততনয চীফন-ফযফস্থোগুনরদওাআ (দীন) ভোনফচীফদনয ওর ভযোয মুদকোদমোকী ভোধোন নোদফ 

ভদন ওযো মোদি মনদ মগুনরয ফাআ ভোনুলদও োনি নদদত ঘযভবোদফ ফযথব। ভোনুদলয এরোয 

াঅন মথদও াঅল্লোদও মোনযদ (Dethroning) নদদ মঔোদন োিোতয ‘বযতো’-মও াথবোৎ 

ভোনুলদও মফোনদ (Replacement) মম ধভব োরন ওযো মোদি তো াঅল্লোয ওোদঙ গ্রণদমোকয ন। 

াঅভযো াঅভোদদয ফৃত্তয  ভনষ্টকত চীফদন কোরুল্লোয োফবদবৌভেদও স্বীওোয  গ্রণ মওোদয 

ননদ শুধুভোত্র ফযনিচীফদনয োফবদবৌভেটুকু াঅভযো াঅল্লোয চনয মযদঔনঙ। মাআ চোদল্ল-চোরোর, 

াঅনমচরু চব্বোয, স্রষ্টো নবকু্ষও নন মম নতনন এাআ কু্ষদ্র তীদ গ্রণ মওোযদফন। তোঙোড়ো টো 

তীদাআ ন, টো মযও  কুপয। নযষ্কোয মওোদয াঈস্থোন মওোযদত মকদর এভনন মওোদয 

মওোযদত : 

 

এাআ নফনযোাআ এ ওথো নযষ্কোয মওোদয নদদি মম োফবদবৌভদেয প্রদশ্ন মওোদনো াঅদো ম্ভফ ন। 

দযয মম মওোদনো এওটোদও গ্রণ মওোযদত দফ। াঅল্লোয োফবদবৌভেদও ফোদ নদদ ানয মম 

মওোনটি স্বীওোয, গ্রণ মওোদয ননদর ম াঅয মভোদরভ ফো মভো’মভন থোওদত োদয নো। মওোদনো মরোও 
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মনদ ফযনিকত চীফদন াঅল্লো নফশ্বোী এফাং চোতী চীফদনয াঅল্লো ঙোড়ো দযয মম মওোনটো 

নফশ্বোী  তদফ ম মভোদযও। াঅয াঈব চীফদনাআ মওোদনো মরোও মনদ াঅল্লো ঙোড়ো ঐগুনরয মম 

মওোনটো নফশ্বো ওদয তদফ ম ওোদপয। তোাআ এাআ মভোদরভ দোনফদোয চনাংঔযোটি তোদদয চোতী 

চীফদন মওাঈ কণতন্ত্র, মওাঈ ভোচতন্ত্র, মওাঈ যোচতন্ত্র, মওাঈ এওনোওতন্ত্র াআতযোনদ তন্ত্র-ভন্ত্র, ism, 

cracy াআতযোনদ মভদন মঘোরদঙ াথবোৎ াঅল্লোয োফবদবৌভে ফোদ নদদ ঐ ভস্ত তন্ত্রভদন্ত্রয 

োফবদবৌভে ভোনদঙ, এবোদফ তোযো ওোমবতাঃ (Defacto) মভোদযও  ওোদপদয নযণত মোদদঙ। 

৩. অল্লায য়াদা: মভা’মভনযা দরুনয়ায ওতৃগ ে াবফ 

ভোন াঅল্লো াঅভোদদযদও াথবোৎ মোযো ননদচদদযদও মভো’মভন মভোদরভ মফোদর দোনফ মওোদয থোদও 

তোদদযদও োদো নদদিন, “মতোভোদদয ভদধয মোযো নফশ্বো স্থোন ওদয  াঅভদর োদর ওদয, 

াঅল্লো তোদদযদও োদো নদদদঙন মম, তোদদযদও াফযাআ ৃনথফীদত োনওতৃব ে দোন মওোযদফন।  
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মমভন নতনন োনওতৃব ে দোন মওোদযদঙন তোদদয ূফবফতীদদযদও এফাং নতনন াফযাআ ুদঢ়ৃ 

মওোযদফন তোদদয দীনদও, মো নতনন তোদদয চদনয ঙন্দ মওোদযদঙন এফাং তোদদয ব-বীনতয 

নযফদতব  াফযাআ তোদদযদও োনি  ননযোত্তো দোন মওোযদফন (ুযো নূয ৫৫)।” এাআ াঅোদত 

মভো’মভনদদয প্রনত াঅল্লোয োদো মোদি: (১) তোদদযদও াফযাআ ৃনথফীদত মঔরোপত, ওতৃব ে 

(Power) দোন  ওযো দফ। (২) তোদদয দীনদও -ুপ্রনতনিত ওযো দফ। (৩) ব-বীনতয নযফদতব  

ননযোত্তো (Security & Peace) প্রদোন ওযো দফ। এঔন ফতব ভোদনয এাআ মভো’মভদনয দোনফদোয 

চনাংঔযোয প্রনত াঅভোয প্রশ্ন, াঅনোদদয োদত নও এাআ ৃনথফীয ওতৃব ে াঅদঙ? রূঢ় ফোস্তফতো মোদি 

এাআ মম, ৃনথফীয ওতৃব ে মতো দদূযয ওথো াঅনোযো ৃনথফীয ফবত্র ানয ফ চোনত দ্বোযো যোনচত, 

াভোননত, াফদনরত, ননকৃীত এফাং প্রনতটি চোনতয রোনথ ঔোদিন, ফ চোনত  াঅনোদদযদও 

খৃণোয মঘোদঔ মদঔদঙ, াঅনোদদয যোষ্ট্রগুনর াঅিভণ মওোদয দঔর মওোদয ননদি (মনদ প্রওৃত 

এরোদভ মবৌদকোনরও চোনত যোদষ্ট্রয মওোদনো ধোযণো মনাআ, ুতযোাং তো মযও)। াআহুনদ নিস্ঘোন 

‘বযতো’ তথো দোজ্জোদরয বদ বীত ন্ত্রস্ত ুদযো মভোদরভ নোভও এাআ চোনত, াঅযফ ানোযফ 

নননফবদদল ওদর বদ তোদদয োদ কড়োকনড় ঔোদি। মভো’মভন এয প্রনত াঅল্লোয াঈদল্লনঔত 

ািীওোয মথদও ফোস্তফতোয দযূে রক্ষ মমোচন। ুতযোাং মনদ াঅল্লো নতয ািীওোয যক্ষোওোযী 

মোদ থোদওন, তোদোদর াঅনোযো মভো’মভন মোদত োদযন নো এফাং মভো’মভন নো োয ভোদনাআ 

মভোদযও এফাং ওোদপয ো।  ওোযণ াঅল্লো ভোনুল ৃনষ্টাআ মওোদযদঙন দাুআ যওভ: মভো’মভন  

ওোদপয (ুযো তোকোফুন ২)। াঅয মনদ াঅনোদদয দোনফ ানুমোী াঅনোযো মভো’মভন  মভোদরভ 

মোদ থোদওন, তোদোদর াননফোমববোদফ াঅল্লোাআ োদো মঔরোপওোযী োফযস্ত ন (নোাঈমুদফল্লো)। 

নওন্তু াঅল্লোয োদো মম াননফোমব তয তোয প্রভোণ- াআনতো এফাং াঅল্লোয ঐ ওথো, “মমভন 

মঔরোপত দোন মওোদযনঙরোভ মতোভোদদয ূফবফতীদদযদও”। এওটি ননযক্ষয, কুাংস্কোযোিন্ন, ফোাআদযয 

দনুনো ম্পদওব  াজ্ঞ এফাং নফদশ্বয ভদধয দনযদ্রতভ াঅযফ চোনত মঔন াঅদঔযী নফী মভোোম্মদ (দ:) 

এয ানুোযী মোদ মভো’মভদন রূোিনযত মোদরন, াঅল্লো ঙোড়ো ওর ওতৃব ে, ওর োফবদবৌভদেয 

দোনফদোযদদয াস্বীওোয মওোযদরন, োদো যক্ষোওোযী াঅল্লো তোদদযদও ৃনথফীয ফদঘদ ক্ষভতোধয 

চোনত ফোননদ নদদরন, তোদদয োভদন োযো দনুনো ব-ম্ভ্রদভ রুটিদ ড়দরো। জ্ঞোদন নফজ্ঞোদন, 

নক্ষো, নতুন নতুন তফজ্ঞোননও াঅনফষ্কোদয, োভনযও নিদত এও ওথো ফবনদও নদদ ৃনথফীয 

ওর চোনতয নক্ষদওয াঅদন াঅীন মোদনঙর। াঅয াঅচ ঐ াফস্থোয ঠিও নফযীত।  এঔন 
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অনাযাআ মফারুন মওানটি তয, অনাবদয দারফ না অল্লায য়াদা? াঅনোদদয 

মভো’মভন োয দোনফয াথবাআ মোদি াঅল্লো তোাঁয প্রনতশ্রুনত বি মওোদযদঙন াথফো নতনন তো ূযণ 

মওোযদত াক্ষভ (নোাঈমুদফল্লো)। নতুফো এাআ চনাংঔযো মভো’মভন ন, মভোদরভ ন, ানয মওোদনো 

নদ্ধোি াম্ভফ। 

৪. মভাবরভ দারফদায িনংঔযা ওতৃগ ও ওাবপবযয ংজ্ঞাযূর্ 

াঅল্লো মফোরদঙন, ‘াঅল্লো মো নোদমর মওোদযদঙন ম ানুমোী মোযো হুকুভ (নফঘোয পোোরো) ওদয 

নো তোযো ওোদপয, চোদরভ, পোদও (ুযো ভোদদো ৪৪, ৪৫, ৪৭)। এাআ াঅোতগুনরদত ‘হুকুভ’ েটি 

নদদ মওফর াঅদোরদতয নফঘোযওোমবাআ মফোছো নো, ফযনিকত  োভনষ্টও াথবোৎ োভনগ্রও চীফন 

তোাঁয নোদমর ওযো নফধোন াথবোৎ মওোয’াঅন (এফাং ুন্নো) মভোতোদফও নযঘোরনো ওযোদও 

মফোছো। মভো’মভন মভোদরভ ফোয দোনফদোযকণ এঔন াঅয এওটি -ুাংত াঈম্মোরূদ মনাআ, তোযো 

মবৌদকোনরওবোদফ ঞ্চোটিয মফন চোনতযোদষ্ট্র নফবি মোদ াআাঈদযোী নিস্ঘোন, াআহুনদ  

মৌত্তনরওদদয দোদ নযণত মোদদঙ, তোাআ তোযো তোদদয োভনষ্টও ওোমবোফরী াঅল্লোয নোদমরওৃত 

নফধোন নদদ পোোরো ওদয নো। পরশ্রুনতদত তোযো পোদও (াফোধয), চোদরভ (ানযোওোযী) এফাং 

ওোদপদয (প্রতযোঔযোনওোযী) নযণত মোদদঙ। াঅল্লো প্রদত্ত নফধোনগুনরদও াোাংদি মওোদয মযদঔ 

তোযো াআহুনদ-নিস্ঘোনদদয াঅাআন, ওোনুনগুনর ননদচদদয মদদ প্রফতব ন মওোদয তো নদদ োভনষ্টও 

ওোমবোফরী নযঘোরনো মওোযদঙ। 

ৃনথফীয মওোথো, এওটি যোদষ্ট্র াঅল্লোয নফধোন নদদ োনওোমব ওযো  নো াথবোৎ াঅল্লোয 

াঅনুকতয ওযো  নো। এওভোত্র ফযনতিভ নিভ এনোয মৌদী াঅযফ, মঔোদন নওঙু াযোদধয 

োচো নযোহ্র াঅাআন নদদ ওযো । তদফ মতদযূ চোনো মো মঔোদন াঅাআন ওদরয চনয ভোন 

ন এফাং তোদদয যোচো-ফোদো-াঅভীযযো নিভো বযতো দোজ্জোদরয ননওৃষ্ট মকোরোভীদত ননদোনচত 

এফাং দোজ্জোদরয ওথো দঠ াঅয ফদ। মভো’মভন োয চনয মম ূফবতব  াঅল্লো নদদদঙন মাআ তব  

তোদদয ভদধয ানুনস্থত। 
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৫. ওাবপযবদয মওাবনা যক্ষাওাযী নাআ, মওাবনা রববাফও নাআ 

াঅল্লো তোাঁয মওোয’াঅদন মফোদরদঙন, “ওোদপযদদয োদথ মতোভোদদয মুদ্ধ মোদর াফযাআ তোযো 

ৃিপ্রদবন মওোযদফ (াথবোৎ রোন মওোযদফ ফো যোনচত দফ)।” এয ওোযণ নোদফ নতনন 

মফোরদঙন, ওোদপযদদয মওোদনো োরী (ানববোফও ফো োোমযওোযী) মনাআ, মওননো াঅল্লো ননদচাআ 

োরী নোদফ মভো’মভনদদয দক্ষ থোওদফন। মঔনাআ এফাং মতফোযাআ মভো’মভন  ওোদপযদদয ভদধয 

াংখলব দফ ততফোযাআ এাআ খটনোয ুনযোফৃনত্ত দফ াথবোৎ মভো’মভনযো নফচী দফন। এ ওথো াঅল্লো 

দযয াঅোদতাআ চোননদ নদদদঙন, “এটি তোাঁয ুন্নো (নীনত, যীনত) মো ূফব মথদও মঘোদর াঅদঙ 

এফাং মো ানযফতব নী” (ুযো পোতো ২৩)। এাআ াঈম্মোয প্রথভ ৬০-৭০ ফঙদযয াফস্থোয প্রনত 

দনৃষ্টোত মওোযদরাআ াঅভযো াঅল্লো ুন্নোয ফোস্তফোন মদঔদত োাআ। ননতয-াঈফোী, াস্ত্র-দস্ত্র দফুবর, 

নক্ষো-দীক্ষোীন ভোত্র ওদও োচোয মভো’মভন তদোনীিন নফশ্ব-নিগুনরয োচোয ফঙদযয াঙ্কোয 

ঘুযভোয মওোদয নদদনঙর, মাআ ফ নফশ্বনিগুনরয ফহুগুণ ফড়, ফহু নিোরী, াঈন্নত ভযোদস্ত্র 

নজ্জত, -ুপ্রননক্ষত মনোফোননীদও এওাআ দি মুদদ্ধ যোনচত  নফধ্বস্ত মওোদয নদদনঙর। নওন্তু 

ফতব ভোদন াঅভযো মদঔদত োনি, মভা’মভন য়ায দাফীদায এআ িনংঔযাটি মআ  
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এওদা যারিত িারতগুররয াবতআ এবওয য এও মবুদ্ধ যারিত মাবচ্ছ এফং তাবদয 

দানত মকারাবভ রযর্ত মাবচ্ছ, তাবদয িাযা ারত এফং মারলত মাবচ্ছ, রারিত  

রনকৃীত মাবচ্ছ। থি এবদয ংঔযা এঔন মওাটি মওাটি। কত ািায ফেবয এআ 

মভাবরভ িনংঔযাটিয িাযা ঐ িারতগুররয রফরুবদ্ধ এওটি মবুদ্ধ রফিয় রাববয 

খটনা অভযা মদরঔ না; তোদদয ধোযোফোনও যোচদয ঘরভোন াঈদোযণ াঅপকোননস্তোন  

াআযোও। এঔন প্রশ্ন মোদি, মভো’মভন চোনতয নফচদও াঅল্লো তোাঁয ননদচয ুন্নো নোদফ মখোলণো 

মওোদযদঙন, এফাং তোাঁয ওথো ভতাআ মনদ এাআ ুন্নো ানযফতব নী মোদ থোদও, তোদোদর াফধোনযত 

নদ্ধোি দোাঁড়ো - “এাআ চনাংঔযোটি তোাঁয দনৃষ্টদত মভো’মভন ন, এফাং নতনন তোদদয ানববোফও মনাআ, 

তোদদয দক্ষ মনাআ।”  

ুতযোাং ১৫০ মওোটিয এাআ চনাংঔযোটি মোযো ননদচদদযদও মওফর মভো’মভন, মভোদরভাআ ন 

এদওফোদয াঈম্মদত মভোোম্মদী মফোদর দোনফ মওোদয থোদও তোযো মম ওোমবত ওোদপয  মভোদযও তো 
াঅভোয ওথো ন, এ ওথো স্বাং াঅল্লোয, াঅনভ মওফরভোত্র মনদদও াঅনোদদয দনৃষ্ট াঅওলবণ 

মওোযনঙ।  

াঅল্লোয োদো মম ধ্র”ফ তয তো াআতাঃূদফবাআ মফোদর এদনঙ। াঅল্লো মফোরদঙন, “াঅল্লো 

মভো’মভনদদয যক্ষোওোযী (োরী)” (ুযো ফোওোযো ২৫৭)। াঅফোয এওাআ প্রশ্ন মঘোদর াঅদ, মওোথো 

নঙর তোাঁয এাআ ুযোয প্রনতশ্রুনত মঔন তোাঁয মখোনলত ‘ভোনফচোনতয ভদধয ফবদেি াঈম্মো’ (ুযো াঅর 

এভযোন ১১০) োভনযওবোদফ যোনচত মোদ াআহুনদ নিস্ঘোন ‘বযতো’ াথবোৎ দোজ্জোদরয দোদ 

নযণত মোর, তোদদযদও নৃাংবোদফ তযো ওযো ওযো মোর, তোদদয নোযীদদযদও কণধলবণ ওযো 
মোর, তোদদয ফোনড়খয বস্মীবূত মওোদয মপরো মোর, তোদদয ভনচদগুনর ধ্বাং ওযো মোর, ানপ 

 নোঘকোদনয াঅস্তোনো নযণত ওযো মোর? এ মোদি াতীত, ফতব ভোন নযনস্থনত এয মঘদ 

বোফ। মওোথো থোদও াঅল্লোয ওতব ফয মফোদর মখোনলত মাআ ভোনিোরী োোময এফাং াদবদয 

ফভব মঔন াঈম্মদত মভোোম্মদী োয দোনফদোযদদয মদগুনরয াঈয মফোভোফলবণ ওযো , তোযো 
াভোননফও ননমবোতদনয নওোয , তোদদয মুফওদদয মধোদয ননদ মোো  মরোওঘকু্ষয 

ািযোদরয ফন্দীোরো মমঔোদন তোদদয াঈয ওযো  খৃণয াওথয ননমবোতন, তোদদযদও াঈরি 

মওোদয যোঔো, ননদচদদয ভদধয নফওৃত মমৌনোঘোদয ফোধয ওযো মথদও শুরু মওোদয াঅয বোফ, 

ফণবনোয াদমোকয াভোনওয ওোদমব নরপ্ত মোদত ফোধয ওযো ? মনদ এাআ চনাংঔযোটি মভো’মভন  
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মভোদরভ মোদ থোদও, তোদোদর মফোরদতাআ  াঅল্লো তোদদযদও যক্ষো মওোযদত াভথব 
(নোাঈমুদফল্লো)! ুতযোাং এাআ চোনত মভো’মভন ন এফাং এযো মমটোদও এরোভ মফোদর ভোনদঙ মটো 

এরোভ ন।  

৬. মভা’মভনবদযবও াাময ওযা অল্লায ওতগ ফয 

াঅল্লো াঅভোদদযদও াঈদদ্দয মওোদয তোাঁয মওতোদফ মফোরদঙন, “মতোভযো ীনফর মোদো নো, ো 

োনয নো, মতোভযোাআ নফচী দফ, মনদ মতোভযো মভো’মভন ” (ুযো এভযোন ১৩৯) । নওন্তু াঅভযো 

নফকত ওদও তোেীদত মওোদনো মুদদ্ধাআ নফচী মোদত োনয নোাআ। ুতযোাং াঅল্লোয ওোরোভ মনদ 

তয মোদ থোদও, তোদোদর াফযাআ াঅভোদদয মভো’মভন োয দোনফ নভথযো? াঅয াঅভযো মভো’মভন 

নাআ ভোদনাআ াঅভযো ওোদপয নওাংফো মভোদযও ওোযণ াঅল্লো ফদরদঙন াঅনভ ভোনুলদও ৃনষ্ট মওোদযনঙ 

তোদদয ভদধয  মওাঈ ওোদপয াথফো মওাঈ মভো’মভন (ুযো তোকোফুন- ২) াথবোৎ এয ভোছঔোদন 

থোওোয মওোদনো ুদমোক মনাআ। এ চনয নযণনত দফ দ’ুটি  চোন্নোত নো  চোোন্নোভ। 
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াঅল্লো ননিতো নদদিন মম মভো’মভনদদযদও োোময ওযো তোাঁয ওতব ফযস্বরূ (ক্) (ূয রূভ ৪৭) । 

নওন্তু মঔন াআাঈদযোী নিস্ঘোন চোনতগুনর োভনযওবোদফ ‘মভোদরভ’ দনুনোয াঈয াঅিভণ 

ঘোনরদ তোদদযদও দোনত মকোরোদভ নযণত মওোযর, মোযো তঔন ননদচদদযদও ানত যদচকোয 

মভো’মভন, মভোদরভ  াঈম্মদত মভোোম্মদী মফোদর নফশ্বো মওোযত, তঔন মওোথো নঙর াঅল্লোয মাআ 

োোময মো নতনন ননদচয াফযোরনী ওতব ফয (ক্) মফোদর মখোলণো নদদদঙন? 

তদফ নও নতনন নভথযো াঅশ্বো নদদদঙন। নো, এটো ানঘিযনী। ুতযোাং এয ওোযণ ানত যর, তোাঁয 

এাআ াঅশ্বো মভো’মভনদদয চনয, মভোদযও এফাং ওোদপযদদয চনয ন। মভোদরভ নোভধোযী মোদর 

মোযো ওোমবত ওোদপয, তোদদয োোময ওযো ননিাআ াঅল্লোয দোনে মোদত োদয নো। 

৭. এ িনংঔযা মভা’মভবনয ংজ্ঞা মথবও ফরষৃ্কত 

মভো’মভন েটি এদদঙ াইভোন াথবোৎ নফশ্বো মথদও। নফত্র মওোয’াঅদন াঅল্লো মভো’মভদনয াংজ্ঞো 

নদদদঙন এবোদফ, “তোযোাআ মভো’মভন মোযো াঅল্লো  তোাঁয যুদরয াঈয াইভোন াঅনোয য াঅয 

মওোদনো দন্দ মোলণ ওদয নো এফাং চীফন  ম্পদ নদদ াঅল্লোয যোস্তো মচোদ ওদয। তোযোাআ 

তযননিয (ুযো হুচযোত ১৫)। াঅল্লোয মদো প্রওৃত মভো’মভদনয এাআ াংজ্ঞোটো ঠিও বোদফ ফুছদত 

মকদর াঅভোদদয ফুছদত দফ “মোযো াঅল্লোয য াইভোদন”য াথব শুধ ুাঅল্লোয ানস্তদে  এওদেয 

য াইভোন ন, তোাঁয াঈরুনোদতয য, োফবদবৌভদেয য (Sovereignty) াইভোন, রো এরোো 
এল্লো াঅল্লো, াথবোৎ াঅল্লো ঙোড়ো মওোদনো াঅদদদোতো, হুকুভদোতো মনাআ এাআ নফশ্বো ওযো াথবোৎ 

তীদ। াঅল্লোয মদো মভো’মভদনয এাআ াংজ্ঞোয নদ্বতী বোক মোর প্রোণ  ম্পদ নদদ মচোদ 

ওযো। নও চনয মচোদ ওযো? াঅল্লোয তীদদয, োফবদবৌভদেয য প্রনতনিত দীনটি মনদ 

ভোনুদলয চীফদন প্রনতিো, ওোমবওয নো  তদফ টো াথবীন। ওোদচাআ াঅল্লোয তীদ নবনত্তও ঐ 

দীনুর ও, তয চীফন-ফযফস্থোটো ভোনফ চীফদন প্রনতিোয চনয ফবোত্মও প্রদঘষ্টো, মচোদ। এাআ দ’ুটি 

এওদত্র প্রওৃত মভো’মভদনয াংজ্ঞো। এাআ দ’ুটি মোয ফো মোদদয ভদধয াঅদঙ, াঅল্লোয মদো াংজ্ঞো 

মভোতোদফও ম ফো তোযো প্রওৃত মভো’মভন। এাআ াংজ্ঞো াঅল্লো ফদরন নোাআ মম, মম োরো ড়দফ ম 

মভো’মভন, ফো মম মযোচো যোঔদফ ম মভো’মভন, ফো মম জ্ব মওোযদফ, ফো ানয মম মওোদনো ুণয, 

োদফয ওোচ মওোযদফ ম মভো’মভন। এ াংজ্ঞো শুধ ুাঅল্লো ঙোড়ো াঅয ভস্ত যওভ প্রবুে, 
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োফবদবৌভে াস্বীওোয  াঅল্লোয দথ মচোদ। এয ঠিও নফযীদত নতনন এ তওব ফোণী মফোদরদঙন 

মম এ তীবদ মম ফা মাযা থাওবফ না, মাযা তাবদয ফযরক্তকত ফা ভরষ্টকত িীফবনয 

মম মওাবনা এওটি বাবক, ঙ্গবন অল্লা োড়া নয ওাবযা ফা রনবিবদয ততরয অআন-

ওানুন, যীরত-নীরত গ্রর্ ফা প্রবয়াক মওাযবফ, অল্লা োড়া অয ওাঈবও এরা ফা 

াফগববৌভ হুকুভদাতা রাবফ ভানবফ তাযা মযও মওাযবফ। াঅয মযও ক্ষভো নো ওযোয 

চনয াঅল্লো ািীওোযোফদ্ধ (মওোয’াঅন- ুযো মনো ৪৮)। ভোন াঅল্লো মভো’মভদনয মম াংজ্ঞো 

নদদদঙন াঅচ োযো ৃনথফীদত মাআ াংজ্ঞো মভোতোদফও মভো’মভন াঅদঙ? মনাআ। াঅয মভো’মভন ন 

ভোদনাআ ওোদপয, মভোদযও।  

৮. িাতীয় তফরবষ্টযয মওফর নুরিরত নয় 

এবওফাবয রফযীতভুরঔতা 

মওোয’াঅদনয ফহু স্থোদন াঅল্লো মভো’মভনদদয তফনষ্টয ফো নঘি াঈদল্লঔ মওোদযদঙন মো নদদ 

মভো’মভনদদযদও মঘনো মো। মমভন নতনন মভো’মভনদদয ম্পদওব  মফোরদঙন, “তোযো ওোদপযদদয প্রনত 

ওঠিন, ওদঠোয এফাং ননদচদদয যস্পদযয প্রনত মওোভরহৃদ, দোদ্রব  (ুযো পোতো ২৯)। এাআ 

াঅোদতয াঅদরোদও াঅভযো এাআ চনাংঔযোটিয নদদও তোওোদর াঅল্লোয ফণবনোয নফযীত নঘত্রাআ 

মদঔদত োাআ। াঅভযো মদনঔ এআ িনংঔযাটি ওাবপযবদয প্ররত রনঔাদ বাবরাফাায় 

অপ্লুত, ীনভনযতায়, ববয়, ত্রাব তাবদয াবয় ভাথা নত মওাবয অবে, ওাবপযবদয 

প্ররত এতআ নুযক্ত মম তাবদয িাবও রনি িারতয রফরুবদ্ধআ মবুদ্ধ ররপ্ত মাবচ্ছ, 

ফগরফলবয় ত্রুবক্ষয অনুকতয মওাযবে, রত াভানয ফযাায রনবয়, মটি 

যািননরতও, থগননরতও এভন রও ধভীয় মা-আ মাও না মওন, রনবিবদয রফরুবদ্ধ মবুদ্ধ 

ররপ্ত মাবচ্ছ। াঈদোযণ: নো ুনন্ন, নফনবন্ন ভোচোফ  ভোদযপতী তনযওোয ানুোযীদদয ভদধয 

নফফোদ, ভোযোভোনয এফাং চোনতকতবোদফ নফনবন্ন মবৌদকোনরও যোদষ্ট্র নফবি মোদ কত ওদও তোেী 

মধোদয যোষ্ট্রী মুদ্ধ নফগ্র, কণতযো। াশ্চাতয আহুরদ রিস্টান  ‘বযতায’ প্ররত তাযা এতটাআ 

নুকত  কদকদরিত্ত মম তাবদয ভনযক্ষায িনয রনবিয মদবয মভাবরভ নাভধাযী 
রক্ষ রক্ষ ভানুল গুরর মওাবয, টযাংবওয তরায় রবল ভাযবত তাবদয অিা এতটুকু 

ওাাঁব না। ুতযোাং াঅল্লো মম মফোরদরন, মভো’মভনযো ওোদপযদদয প্রনত ওদঠোয এফাং ননদচদদয 
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যস্পদযয  প্রনত নফকনরত হৃদ (রুোভো), ফোস্তদফ এয মওোদনো ননচয াঅভযো মদনঔ নো। মমটো মদনঔ 

মটো এয ঠিও নফযীত, ওোযণ এ চনাংঔযো মভো’মভদনয ঠিও নফযীত াথবোৎ ওোদপয। 
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৯. বুর ঈবেবয ‘ধভগ ারন’ ওযা মাবচ্ছ 

াঅল্লো মম াঈদদ্দদয ভোনফচোনতদও এাআ দীন প্রদোন মওোদযদঙন মাআ াঈদদ্দযাআ এঔন ফদদর মকদঙ। 

ভোনফ ৃনষ্টয প্রোযদম্ভয খটনোগুনরয ভদধয এরোদভয প্রওৃত াঈদদ্দয নননত মযোদদঙ। াঅল্লো মঔন 

ৃনথফীদত তোাঁয ঔনরপো ফো প্রনতনননধ নোদফ স্বোধীন াআিোনিনফনষ্ট এওটি নতুন ৃনষ্ট মওোযদত 

ঘোাআদরন, তঔন ওর ভোরোদও ভোনুল ৃনষ্টয নফরুদদ্ধ মুনি াঈস্থোন মওোদয মফোদরনঙর মম, 

‘মতোভোয প্রাংো  গুণওীতব ণ ওযোয চনয াঅভযোাআ নও মদথষ্ট নাআ। মতোভোয এাআ ৃনষ্ট ৃনথফীদত 

নকদ পোোদ (ানযো-াোনি)  োপোকুনদ্দভো (যিোত, মুদ্ধ নফগ্র) মওোযদফ (ুযো ফোওোযো ৩০)। 

াঅল্লো তোদদয এাআ ভৃদ ুাঅনত্ত দে াঅদভ (াঅ:) মও ৃনষ্ট মওোযদরন। এযয াঅল্লো তোাঁয ননদচয 

রূ াঅদদভয (াঅ:) নবতদয পুাঁ দও নদদরন এফাং ওর ভোরোদওদও াঅদদভয মঔদভদত ননদোনচত 

মওোযদরন। প্রদতযদওাআ তোযো াঅদভদও (াঅ:) মচদো ওযোয ভোধযদভ াঅল্লোয এাআ হুকুদভয াঅনুকতয 

মওোযর এফাং াঅদদভয মফো ননদোনচত মোর। নওন্তু এফনর াঅল্লোয এাআ হুকুভদও ানযোময 

মখোলণো মওোদয াঅদভদও মচদো ওযো মথদও নফযত মযোাআর। পদর াঅল্লো এফনরদও তোয 

ম্মোনচনও াফস্থোন মথদও নফতোনড়ত (যোচীভ) মওোযদরন এফাং ানবো নদদরন। এফনর তঔন 

াঅল্লোয ওোদঙ াফওো মঘদ ননর এফাং াঅল্লোদও ঘযোদরঞ্জ নদদরো মম ম নফনবন্ন প্রওোয প্রদযোঘনো 
নদদ ানধওোাং ভোনুলদওাআ াঅল্লোয মদোোত (নদও ননদদবনো), যর থ মথদও নফঘুযত মওোদয 

মপরদফ এফাং প্রভোণ মওোযদফ মম ভোনুল তোয ঘোাআদত ননওৃষ্ট ৃনষ্ট। াঅল্লো চোননদ নদদরন মম, রতরন 

প্ররত মবুক প্ররত িনবদ তাাঁয নফী যুর াঠিবয় মদায়া  দীন মপ্রযর্ মওাযবফন। 

মটাবও নুযর্ মওাযবরআ তাযা দরুনয়াবত এওটি ারন্তভয়  প্রকরতীর ভাবি 

ফফা মওাযবত াযবফ। মঔাবন থাওবফ না মওাবনা পাাদ  াপাকুরেভা থগাৎ 

নযায়, ারন্ত, মরুুভ, যক্তাত, মদু্ধ, িিন, তাা থগাৎ ৃরষ্টয অরদবত 

ভারাবয়ওযা ভানফিারতবও রনবয় মম অঙ্কা প্রওা মওাবযরের মগুরর থাওবফ না। 

োোোন এফনরদয দি ওযো ঘযোদরদঞ্জ াঅল্লো নফচী দফন। এচনযাআ এরোভ দেয াঅক্ষনযও 

াথব মোদি োনি, এাআ নোভওযণ াঅল্লো মওোদযদঙন এাআ চনয মম, এাআ দীন, চীফন মোন দ্ধনত 

ৃনথফীয মম াাংদ প্রনতনিত দফ মঔোদন োনি প্রনতনিত দফ, মঔোদন াোনিয মর থোওদফ নো। 

তোদোদর মদঔো মোদি এাআ দীদনয াঅওীদো ফো াঈদদ্দয মোর, ভস্ত চীফন ফযফস্থোয াঈয এদও 
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াংগ্রোদভয ভোধযদভ প্রনতিো মওোদয ভোনফচীফদনয ফব ািন মথদও ানযো, ানফঘোয, মুদ্ধ, যিোত 

াথবোৎ পোোদ  োপোকুনদ্দভো দযূ মওোদয োনি প্রনতিো ওযো। এাআ ওোচ ওযোাআ মোদি াঅল্লোয 

মঔরোপত ওযো, াঅয মঔরোপত ওযোাআ মোর প্রওৃত এফোদত। এঔন মভোদরভ দোনফদোয চোনতয 

োভদন মথদও দীদনয এাআ াঈদদ্দয োনযদ মকদঙ, তোযো মওফর নোভোচ, মযোচো, জ্ব ওযোদওাআ এফোদত 

নোদফ মধোদয ননদ বোদরো ভোনুল োয চনয মচোয প্রদঘষ্টো মওোযদঙ। রৃথফীবত মআ এফাদত 

মওাবনা ারন্ত অনবত াযবে রও াযবে না, তা মববফ মদঔবে না, মমন ভাবিয 

ারন্ত-ারন্তয বঙ্গ এরাবভয মওাবনা ম্পওগ  মনআ, এফাদবতয মওাবনা ম্পওগ  মনআ। 

াথঘ াঅচ দীদনয াঈদদ্দয ওযো মোদদঙ াঅদঔযোদতয ুাঁনচ নোদফ োফ াচব ন ওযো মমন 

নভচোদনয নযভোদ ুদণযয োল্লো বোনয  াঅয দ্ধনত ওযো মোদদঙ াঈোনো। াঈদদ্দয বুর মোদর 

াঅয মওোদনো নওঙুযাআ মওোদনো ভোদন থোদও নো।   

াথঘ াঅল্লোয মদো এরোদভয াঈদদ্দয মোদি ৃনথফীদত োনি প্রনতিো ওযো, এাআ দীন ানুযদণয 

াননফোমব নযণনত মোদি োনি এফাং ানুযণ নো ওযোয াননফোমব নযণনত মোদি াোনি। তোাআ 

মমঔোদন োনি মনাআ, াঅভযো মফোরদত োনয মঔোদন এরোভ মনাআ  

১০. মতাভযাআ মেষ্ঠিারত (?) 

াঅচদওয মভোদরভ নোভও চোনতটিয ওরুণ াফস্থো মদদঔ দতো াদনদওাআ ধোযণো মওোযদত 

োযদফন নো মম এাআ চোনত এও ভ ৃনথফীয মেি চোনত নঙর। ৃনথফীয ানযোনয ফ চোনত ব 

ম্ভ্রভ তোদদয োদন তোনওদ থোওত। এাআ ৃনথফীয াদধবদওয মফী চোকো োন ক্ষভতো এাআ 

মভোদরভ মফোদর নযনঘত চোনতয োদত নঙর। তোযো ঐ ক্ষভতোফদর ঐ নফোর এরোওো াঅল্লোয 

মদো চীফন-নফধোন প্রনতিো মওোদযনঙর। তঔন ৃনথফীদত োভনযও নিদত, জ্ঞোদন-নফজ্ঞোদন, 

বযতো, নতুন নতুন তফজ্ঞোননও াঅনফষ্কোদয, Technology-মত, াঅনথবও নিদত এাআ চোনত ভস্ত 

ৃনথফীদত মেি নঙর; তোদদয োভদন দোাঁড়োফোয, তোদদয প্রনতদযোধ ওযোয ভদতো মওোদনো নি 

ৃনথফীদত নঙর নো। যোাঁ, এটোাআ মোদি মেি নফীয াঈম্মোয চনয দনুনোদত াঅল্লোয প্রনতশ্রুত 

াফস্থোন। াঅল্লো মফোরদঙন, এাআ চোনতদও রক্ষয মওোদয মফোরদঙন, “মতোভযোাআ মেি চোনত (াঈম্মো) 

ওোযণ ভোনফ চোনতয ভদধয মথদও মতোভোনদকদও াঈনত্থত ওযো মোদদঙ এাআ চনয মম (মতোভযো 
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ভোনুলদও) ৎওোমব ওযোয াঅদদ দোন এফাং াৎ ওোচ মথদও নফযত মওোযদফ, াঅল্লোদও নফশ্বো 

মওোযদফ (মওোয’াঅন- ুযো াঅদর-াআভযোন ১১০)।” াথবোৎ এাআ াঈম্মোদও ভোনফ চোনতয ভধয মথদও 

নফদল তফনষ্টয াঈনত্থত ওযো মোদদঙ ভোনুলদও াৎ ওোচ (াঅল্লোয নফধোদনয নফদযোধী ওোচাআ 

মোর াৎ ওোচ) মথদও ননফৃত্ত ওযো  ৎ ওোচ (াঅল্লোয নফধোন ানুমোী ওোচাআ মোদি শুধ ু

ৎওোচ) ওযোয াঅদদ ওযোয চনয এফাং এাআ ওোচ ওযোয চনযাআ ম চোনত মেি চোনত। াঅচ এাআ 

চোনতয ানত যদচকোয  ফুচকুব ফযনিযো এফোদদতয নোভ মওোদয াঅল্লোয মমওদযয নোভ মওোদয 

ফো মম মওোদনো ঙুদতো নফদযোনধতোয বদ, োনথবফ ক্ষনতয বদ, মম চনয তোদদয ভোনফ চনতয ভধয 
মথদও াঈনত্থত ওযো মাআ ওোচ মথদও োনরদ মফড়োদিন, ুতযোাং তোযো াঅয মাআ মেি চোনতয 

ভদধযাআ মনাআ এফাং তোদদয ফ যওভ এফোদত াথবীন। ওোযণ াঅল্লোয যুর যোনয মফোদরদঙন, 

‘ভোনুল মঔন ৎওোদচয াঅদদ  াৎ ওোদচয ননদলধ ওযোয দোনেোরন তযোক ওদয তঔন তোয 

মওোদনো াঅভর াঅল্লোয দযফোদয ওফুর  নো (োদী নতযফোনী)’।  
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এাআঔোদন াঅয এওটি ওথো ফুদছ মনো প্রদোচন। মওোয’াঅদনয এাআ াঅোদত াঅল্লো ৎওোদচয 

চনয মম েটি ফযফোয মওোদযদঙন মটো মোর াঅদদ, াঅযফীদত ‘াঅভয’। াঅদদ তঔনাআ ওযো 

মো মঔন মম াঅদদদও ওোদচ নযণত ওযো মো, াথবোৎ ওোদচ নযণত ওযোয নি থোদও, নাআদর 

ঔুফ মচোয ানুদযোধ ওযো মো। াৎ ওোচ মথদও ভোনুলদও নফযত ওযোয ফযোোদয তোাআ। ভোনুলদও 

াথবোৎ ভোচদও ৎওোচ ওযোয াঅদদ এফাং াৎ ওোচ মথদও নফযত যোঔোয নি শুধ ুযোদষ্ট্রয 

থোদও ানয ওোদযো ন। ানয মম মওাঈ মওোযদত মকদর তোদও শুধ ুানুদযোধ ফো ওোকুনত-নভননত 

মওোযদত দফ। নওন্তু াঅল্লো ানুদযোধ ে ফযফোয ওদযন নন, মওোদযদঙন ‘াঅভয’ াঅদদ াথবোৎ ঐ 

ওোচ যোষ্ট্র-নি োদত ননদ মওোযদত দফ। াঈদদ  ানুদযোদধ মম  ওোচ দফ নো তোয প্রভোণ 

ফতব ভোন ভোনফ ভোচ। এাআ ৎ ওোদচয াঅদদ  াৎ, ানযো ওোচ মথদও ভোনুলদও নফযত যোঔো 

মম াঅল্লো াঈদদ, ানুদযোদধয ভোধযদভ ওযো মফোছোন নন তো নযষ্কোয মোদ মো তোয 

মওোয’াঅদনয াঅদযওটি াঅোদত। নতনন মফোদরদঙন- এযো (মভো’মভন) তোযো, মোদদয াঅনভ তোদদয 

ৃনথফীদত (ফো ৃনথফীয মম মওোদনো াাংদ) ক্ষভতো প্রনতনিত ওযদর োরোত (নোভোচ) ওোদভ ওদয, 

মোওোত মদ এফাং নযো, ৎ ওোদচয াঅদদ মদ, এফাং ানযো, াৎ ওোচ মথদও নফযত ওদয 

(মওোয’াঅন- ুযো াঅর-জ্ব ৪১)। এঔোদন রক্ষয মওোরুন-ভোনুলদও নযো ওোদচয াঅদদ এফাং ানযো 

মথদও নফযত যোঔোয চনয াঅল্লো ওী ূফবতব  নদদিন। নতনন মফোরদঙন াঅনভ তোদদয ৃনথফীদত (ফো 

ৃনথফীয মম মওোদনো াাংদ) ক্ষভতো প্রনতনিত ওযোয য, ওোযণ নতনন বোদরো মওোদযাআ চোদনন মম, 

নযো ওোদচয াঅদদ  ভোনুলদও ানযো ওোচ মথদও নফযত যোঔো এ দ’ুমটোয মওোনটোাআ ম্ভফ ন 

যোষ্ট্রনি ঙোড়ো। এাআ াঅোদতয এওটি াঅোত াঅদক নতনন স্ত্র াংগ্রোদভয (মওতোর) ানুভনত 

নদদিন। াথবোৎ ফবোত্মও াংগ্রোভ মওোদয চী মোদ, ক্ষভতো প্রনতনিত মোদ তদফ ঐ নযো ওোদচয 

াঅদদ  ানযো মথদও নফযত যোঔো। মোযো ানুদযোধ াঈদদ ওোকুনত-নভননত মওোদয ঐ ওোচ 

মওোযদত মঘষ্টো মওোযদঙন, তোযো িেভ মওোযদঙন।  

মোদদয এাআ মেি চোনত োয ওথো মাআ চোনতয ফতব ভোন ীনতো  রোঞ্ছনোয নফফযণ ুনযোফৃনত্ত 

এড়োদনোয চনয াঅয নরঔনঙ নো। শুধু এটুকু মফোনর, মেিে দদূয থোও, এাআ চোনত এঔন ানয ওদরয 

খৃণোয ফস্তু। নফদশ্বয ফহু মদদ াফস্থোনওোযী মভোদরভযো তোদদয নযঘ মকোন মওোদয ঘদরন, 

ওোযণ নযঘ চোনদরাআ নননদ্ববধো ভুদঔয াঈদয থ ুথ ু নদদ মদ, রোনথ নদদত দযোো ওদয নো। 
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ুতযোাং তোযো মম ১৪০০ ফঙয াঅদকাআ মাআ মেি চোনতয দয ন তো ফুছদত োধোযণ জ্ঞোনাআ 

মদথষ্ট। 

১১. ঐওযীনতা ‘কুপয’ 

চোনতয ঐওয এতটোাআ প্রদোচনী (Vital) নফল মম এওটি চোনত এওটি াংকঠন মত নিোরীাআ 

মোও মত প্রঘি নিোরী াস্ত্র-স্ত্র, ধন-ম্পদদয ানধওোযীাআ মোও, মনদ তোদদয ভদধয ঐওয নো 

থোদও তদফ তোযো ওঔনাআ চী মোদত োযদফ নো। ানত দফুবর ত্রুয ওোদঙ তোযো যোনচত দফ। 

তোাআ াঅল্লো মওোয’াঅদন ফহুফোয এাআ ঐওয াটুট যোঔোয চনয তোনকদ নদদদঙন। এাআ ঐওয মোদত নো 

বোদি ম চনয তোয যুর (দ:) দো াংনওত  চোগ্রত মথদওদঙন এফাং এভন মওোদনো ওোচ মঔন 

ওোাঈদও মওোযদত মদদঔদঙন, মোদত ঐওয নষ্ট ফোয ম্ভোফনো াঅদঙ তঔন মযদক মকদঙন। এওনদন 

দুুদয াঅেোল্লো নফন াঅভয (যো:) যুরোল্লোয কৃদ মমদ মদদঔন তোয ভুঔ মভোফোযও মিোদধ রোর 

মোদ াঅদঙ। ওোযণ নতনন দ’ুচন াঅোফদও মওোয’াঅদনয এওটি াঅোত ননদ ভতনফদযোধ 

মওোযদত মদঔদত মদনঙদরন। নতনন (দ:) মফোরদরন- মওোয’াঅদনয াঅোদতয াথব ননদ মম মওোদনো 

যওভ ভতদবদ কুপয। ননিাআ মতোভোদদয ূফবফতী চোনতভূ তোদদয নওতোফগুনরয (াঅোদতয) 

াথব ননদ ভদতো নফদযোদধয চনয ধ্বাং মোদ মকদঙ। তোযয নতনন াঅয মফোরদরন (মওোয’াঅদনয) 

মম াাং (নযষ্কোয) মফোছো মো এফাং ঐওযভত াঅদঙ তো ফর, মম গুদরো মফোছো ভুনওর মগুদরোয 

াথব াঅল্লোয ওোদঙ মঙদড় দো (ভতনফদযোধ মওোদযোনো) (োদী-াঅেোল্লো নফন াঅভয (যো:) মথদও- 

মভোদরভ, মভওোত)। নফশ্বনফী (দ:) মযদক রোর মোদনঙদরন মওন? ওোযণ মনদ নতনন নযষ্কোয 

মফোদরাআ নদদরন াথবোৎ াঅোদতয াথব ননদ ভতনফদযোধ মোদ চোনতয ঐওয নষ্ট  নযণোদভ মম 

চনয চোনতয ৃনষ্ট মাআ াংগ্রোদভ ত্রুয ওোদঙ যোচ  ৃনথফীদত এাআ দীনদও প্রনতিো ফযথবতো। 

তফু াআনতো এাআ মম, মম ওোচদও যুরোল্লো (দ:) কুপয মফোদর াঅঔযোনত মওোদযদঙন মাআ ওোচদও 

ভো োদফয ওোচ ভদন মওোদয ওযো মোদদঙ এফাং মোদি ানত াঈৎোদয োদথ এফাং পদর নফনবন্ন 

ভমোফ  মপযওো ৃনষ্ট মোদ চোনতয ঐওয নষ্ট মোদ মকদঙ এফাং চোনতয ত্রুয ওোদঙ শুধ ু

যোনচতাআ  নন তোদদয িীতদোদ নযণত মোদদঙ। 
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নফদো দজ্ব নফশ্বনফীয (দ:) বোলণ ভনদমোক নদদ ড়দর মম নফলটো ফদঘদ রক্ষণী মোদ দঠ 

মটো তোাঁয চোনতয ঐওয ম্বদন্ধ তোাঁয ব  নঘিো। স্ববোফতাঃাআ ওোযণ চীফদনয ফনওঙু মওোযফোন 

মওোদয ানী াতযোঘোয য মওোদয োযো চীফদনয োধনো এওটি চোনত ৃনষ্ট মওোযদর এফাং 
মাআ চোনতয াঈয তোাঁয াঅযদ্ধ ওোদচয বোয মঙদড় ৃনথফী মথদও ঘদর মোোয ভ এওটো 

ভোনুদলয ভদন ঐ ব, ঐ াংওোাআ ফদঘদ ফড় মোদ দোাঁড়োদফ। ওোযণ ঐওয মবদি মকদরাআ ফদল, 

চোনত াঅয তোাঁয াঅযদ্ধ ওোচ ওযদত োযদফ নো, ত্রুয ওোদঙ যোনচত দফ। তোাআ তোাঁদও নফদো 

দজ্বয বোলদণ মফোরদত শুনন- ম ভোনুল ওর! াঅচদওয এাআ নদন (১০াআ নচরজ্ব), এাআ ভো 

(নচরজ্ব) এাআ স্থোন (ভক্কো  াঅযোপোত) মমভন নফত্র, মতোভোদদয এদওয চনয াদনযয প্রোণ, ম্পদ  

াআমযত মতভনন নফত্র (োযোভ)। শুধ ুতোাআ ন এাআ নদন, এাআ ভো  এাআ স্থোদনয নফত্রতো এওত্র 

মওোযদর মতঔোনন নফত্রতো , মতোভোদদয এদওয চনয াদনযয চোন-ভোর-াআমমত ততঔোনন নফত্র 

(োযোভ)। ঔফযদোয! ঔফযদোয! াঅভোয (পোদতয) য মতোভযো এদও ানযদও তযো মওোদয কুপযী 

মওোদযো নো। মল নফী (দ:) এাআ োফধোন ফোণী এওফোয ন- ুনাঃুনাঃ াঈচ্চোযণ মওোযদরন এফাং মদল 

াঅভোদনয নদদও ভুঔ তুদর মফোরদরন - ম াঅল্লো! তুনভ োক্ষী থোও- াঅনভ াঅভোয দোনে মৌাঁদঙ 

নদরোভ। ম াঅল্লো তুনভ োক্ষী থোও- াঅনভ াঅভোয দোনে মৌাঁদঙ নদরোভ। এঔোদন রক্ষয মওোরুন 

ননদচদদয ভদধয ভোযোভোনয ওোটোওোটিদও, াথবোৎ চোনতয ঐওযদও নষ্ট ফো ক্ষনত ওযোদও মল নফী 

(দ:) মওোন্ মেণীয মকোনোদয মবোদ মপরদঙন। এদওফোদয কুপদযয মবোদ। তোাআ াঅল্লোয যুর 

দ্বযথবীন বোলো মখোলণো ওদযন, ‘মম ফযনি এাআ াঈম্মদতয ঐওয  াংনতয ভদধয নফনিন্নতো ৃনষ্ট 

মওোযদত ঘো তোদদয ঐদওযয ভদধয পোটর ধযোদত মঘষ্টো ওদয, তদরোোয দ্বোযো মতোভযো তোদও 

োদস্তো ওদযো, ম মমাআ মোও নো মওন (োদী, াঅযপোচো (যো:) মথদও মভোদরভ)। 

াঅল্লো নফত্র মওোয’াঅদন দীন ননদ ফোড়োফোনড় মওোযদত ননদলধ মওোদযদঙন এফাং াঅল্লোয যুর 

নফদো দজ্বয বোলদণ দীন, চীফনফযফস্থো ননদ ফোড়োফোনড় মওোযদত ননদলধ মওোদযদঙন। ফোড়োফোনড় 

াথব মোদি ানত নফদেলণ এফাং মতটুকু ফরো মোদদঙ তোয মঘদ মফন মফন ওযো, াঅনধওয 

(তোোদ্দদু) ওযো। এভন মওোদনো ওোচ মদঔদর যুরোল্লো মযদক রোর মোদ মমদতন এফাং মোযো তো 

মওোযত তোদদযদও ওঠিনবোদফ নতযস্কোয মওোযদতন। াতযি প্রদোচনী মওোদনো নফলদ ভরো 

চোনদত ঘোাআদর নফশ্বনফী (দ:) প্রথদভ তো মফোদর নদদতন। নওন্তু মওাঈ মনদ াঅয এওটু ঔুাঁটিদ চোনদত 
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ঘোাআদতো তোদোদরাআ নতনন মযদক মমদতন। এওনদন এওচন দথ দড় থোওো নচননত্র নও ওযো দফ এ 

ফযোোদয যুরোল্লোয (দ:) ওোদঙ ভরো নচজ্ঞোো ওযো নতনন তোয চফোফ নদদ নদদরন। ঐ 

মরোওটি মমাআ নচজ্ঞোো মওোযদরন মম মনদ োযোদনো াঈট োো মো তদফ তোয নও ভরো? াভনন 

মাআ নচদতনন্দ্র ভোভোনফ এভন মযদক মকদরন মম তোয নফত্র ভুঔ রোর টওটদও মোদ মকদরো 

(োদী-মোদদ এফদন ঔোদরদ চুোনী (যো:) মথদও মফোঔোযী)। নওন্তু তোাঁয াত মিোদধ াত 

ননদলদধ মওোদনো ওোচ  নন। তোাঁয চোনতটি ঠিও ূফবফতী নফীদদয (াঅ:) চোনতগুনরয ভদতো দীন 

ননদ ানতনযি ফোড়োফোনড় মওোদয ানত মভোদরভ মোদ ভরো-ভোোদদরয তওব  তুদর নফদবদ ৃনষ্ট 

মওোদয তফর, নিীন মোদ ত্রুয ওোদঙ যোনচত মোদ তোদদয মকোরোদভ নযণত মোদদঙ। 

দীদনয মম মওোদনো নফল ননদ তওব , ভতদবদ ওযোদও নতনন ফোয ফোয কুপয মফোদর াঅঔযোনত 

মওোদযদঙন, ওোযণ এদত চোনতয ঐওয নফনষ্ট । চোনতয াঔিতো  ানফবোচযতো ম্পদওব  াঅল্লো 

 যুদরয এভন স্পষ্ট াঈদোযণ  নীনতভোরো দে ফোস্তদফ এও মভোদরভ চোনত াঅচ 

যীোকতবোদফ নো ুনন্ন, োনোপী, োদপী, োম্বরী, াঅদর োদী াআতযোনদ বোদক, 

াঅধযোনত্মওবোদফ, ওোদদনযো, নক্ফনন্দো, মভোচোদদ্দনদো, াঅদর ফোাআত াআতযোনদ োচোদযো বোদক, 

মবৌদকোনরওবোদফ ৫৫টিয মফন যোদষ্ট্র নফবি এফাং াআহুনদ নিস্ঘোদনয নওর মওোদয োচোদযো 
যোচনননতও দদর মওাঈ কণতন্ত্রী, মওাঈ ভোচতন্ত্রী, মওাঈ োভযফোদী, মওাঈ যোচতন্ত্রী, মওাঈ 

ুাঁনচফোদী; কণতন্ত্রীদদয ভদধয মওাঈ াংদী কণতন্ত্রী, মওাঈ ুাঁনচফোদী কণতন্ত্রী, ভোচতন্ত্রীদদয ভদধয 
মওাঈ তফজ্ঞোননও ভোচতন্ত্রী, মওাঈ ঘীনোন্থী, ভোফোদী, মওাঈ ভোওব ন্থী, মরনরনফোদী াআতযোনদ 

ভতোদবদও নবনত্ত মওোদয োচোয োচোয দদর নফবি। াঅল্লো ফদরন, “ওর মভো’মভন বোাআ বোাআ 

(ুযো হুচযোত ১০)”। যুরোল্লো (দ:) মফোদরদঙন, ‘ভগ্র াঈম্মদত মভোোম্মদী চোনত মমন এওটো 

যীয, তোয এওটো াদি ফযথো মদর োযো যীদযাআ ফযথো ানুবূত ’ (াঅেোল্লো এফদন ভয যো: 

মথদও মফোঔোযী মভোদরভ াঅফু দোাঈদ)। মাআ াঈম্মদত মভোোম্মোদীয দোনফদোয, এও মভোদরভ চোনতয 

দোনফদোয োচোদযো রক্ষ বোদক নফবি মোর, নফবি মোদ ননদচযো ননদচযো ভোযোভোনয, মুদ্ধ, 

যিোত, দোিো াআতযোনদ মওোযর এদত চোনতয মম াংজ্ঞো যুর নদদরন াথবোৎ ‘এও মদ’ তো থোওদরো 
নওনো?  

ফযনিকত তোওো এফাং োফ ওোভোদত এাআ চোনত এতটোাআ ফযস্ত মম, ৃনথফীয নফনবন্ন াাংদ মম 

াকণয ফনী াঅদভ মোযো তোদদয ভতাআ মভোদরভ দোনফদোয, তোদদয ভতাআ এও াঅল্লো, এও যুর   
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এও মওোয’াঅদন নফশ্বোী, তোযো ানযোনয চোনতগুনরয দ্বোযো শুোনঔয ভদতো গুনর মঔদ মভোযদঙ, 

মভদযো ধনলবত মোদি, াফণবনী ননমবোতদনয নওোয মোদি, রোদঔ রোদঔ ফোস্তুোযো মোদি তোদদয 

প্রনত ানযোনয মভোদরভযো মওোনরূ োনুবূনতয োত ফোড়োন নো, ঔফয যোদঔন নো। এাআ তবোকয 

‘মভোদরভ’ চোনতযাআ এওটো াাং মযোনিো নোভও চনদকোিীদও মফৌদ্ধযো োকদয ননদ ডুনফদ ভোযদঙ 

োচোদয োচোদয, াঅগুদন ুনড়দ ভোযদঙ নোযী  নশুদদয, মোদদয ানধওোাং নোযীাআ চীফদন 

এওোনধওফোয ধনলবতো মোদদঙন, মোদদয চীফনটোাআ ভৃতুযয ভদতো বঙ্কয, মাআ মযোনিোদদয মঔোাঁচ 
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মনোয মওোদনো ভ এাআ ানত ভুল্লীদদয, তোদদয এদস্তঞ্জোয য নঢরো কুরুঔ মনোয ানধওোয 

থোওদরাআ মোর, মঘও রুভোর ওোাঁদধ ঘোনদ নদদন োাঁঘফোয ভনচদদ মমদত োযদরাআ মোর, এবোদফাআ 

তোযো নমনওদয নপনওদয চীফন ওোটিদ নদদত ঘোন। নপনরনস্তদনয াঅচন্ ননমবোনতত মভোদরভদদয 

চনয তোদদয প্রোণ ওোাঁদদ নো, াঅনফ্রওো, মোভোনরো নো মঔদ মঔদ চীফি ওঙ্কোর মোদ খুদয 

মফড়োদনো োচোয োচোয মভোদরদভয কু্ষধো ানুবফ ওযোয ভদতো াঅত্মো তোদদয মনাআ। ওোযণ তোযো 

াঅয এও াঈম্মো মনাআ, এওটি মদদয ভদতো তোাআ এও াদি াঅখোত মদর ফবোদি মন্ত্রণো ানুবফ 

ওযোয প্রশ্ন দঠ নো।  

এ মতো মকর ফনাঃত্রুয দ্বোযো ননদেনলত োয ফৃত্তোি, তথোওনথত মভোদরভযো ননদচযোাআ নবন্ন 

ভোচোফ মপযওোয ানুোযী মভোদরভদদয ননমবোতন  ননীড়ন মওোযদত ওভ টু নন। নফকত 

ওদও তোেীদত শুধু ভোত্র নো ুনন্ন াংখলব এফাং ননদচদদয দাুঃঔচনও মবৌদকোনরও যোদষ্ট্রয ভদধয 
াংখলব াংখোত মুদ্ধ মওোদয মম নযভোদণ ননত  াঅত মোদদঙ তো ফনাঃত্রুয োভরোয ঘোাআদত 

ওদও গুণ; াথঘ যুরোল্লো মফোদরদঙন, ভ্রোতৃখোনত াংখোদত ননতদদয াঈবক্ষাআ চোোন্নোভী। 

নো-ুনন্ন, যওোযী-ওোভী, োোনফ-ঔোদযচী-ওোনদোনী াআতযোনদযো এরোভ মথদও মও ওতটুকু 

দদূয মকদঙ মটো াঅভোদদয াঅদরোঘয নফল ন, মোচো ওথো এযো মভো’মভন ন, মভোদরভ ন, 

াঈম্মদত মভোোম্মদী ন। তোযো প্রদতযদওাআ এফ মওোদয চোনতয ঐওয নষ্ট মওোদয যুদরয ওথো 

মভোতোদফও কুপয মওোদযদঙ, পদর ওোমবতাঃ ওোদপয মোদ মকদঙ। াঅয এ ওথো ফরোয াদক্ষো যোদঔ 

নো মম, মোযো ওোদপয তোদদয নোভোচ, মযোচো, জ্জ্ব মওোদনো নওঙুাআ ওফুর দফ নো এফাং তোযো 

চোোন্নোভী। ুতযোাং ঐওয নষ্ট মওোদয এাআ চোনত াঅল্লো  যুদরয এরোভ মথদও ফনব কত মোদ 

মকদঙ ফহু াঅদকাআ। এঔন াঅফোয ওর মবদোদবদ বুদর াঅল্লোয তীদদয নবনত্তদত ঐওযফদ্ধ ো 

ঙোড়ো াঅয থ নোাআ। াঅয এ াঅহ্বোনাআ মওোযদঙ মমফুত তীদ। 

১২. মওন্দ্রীয় মনতৃেীনতা ম্ভফ 

এওটি চ যর তয ওদরয চোনো চরুনয। াঅদভ (াঅ:) মথদও শুরু মওোদয াঅল্লোয মল নফী 

মভোোম্মদ (দ:) মবি ওর নফী  যুর মনদ এওাআ তীদ ননদ এদদঙন নওন্তু তীদদয াঈয 

নবনত্ত ওযো দীনুর ও ফো চীফনফযফস্থোয নফধোনগুনর ওর ভদ, ওর স্থোদন এওাআযওভ থোদও 
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নন। ওোযণ াঅদকয দীনগুনর (চীফনফযফস্থো) নঙদরো ীনভত নযদযয চনয। মগুনর মওোদনো নফদল 

চোনত, নফদল চনদকোিী, নফদল মকোত্র, এভন নও এওটো নফদল নযফোদযয চনয নননদবষ্ট ওযো 

নঙদরো। এাআ চনযাআ মোদদয ভোধযদভ াঅল্লো এরোভদও োঠিদদঙন, াথবোৎ নফী-যুরযো (াঅ:), 

তোদদয াংঔযো- এও রোঔ ঘনব্ব োচোয, ভতোিদয দ’ুরোঔ ঘনব্ব োচোয- নফযোট াংঔযো। এাআ ভস্ত 

দীদনয ভূরনীনত, নবনত্ত ফ ভাআ এওাআ মথদওদঙ, মাআ দীনুর ওোাআদযভো এফাং মযোতুর মভোস্তোওীভ, 

তীদ াথবোৎ এও াঅল্লো ঙোড়ো ওোদযো াঅদদ, াঅাআন, নফধোন নো ভোনো, োরোত প্রনতিো ওযো  

মোওোত মদো, ফয, এাআ নতনটি ভোত্র (ুযো ফোাআদযনো ৫)। ানযোনয ভস্ত াঅাআন-ওোনুন, স্থোন-ওোর-

োত্র মবদদ নফনবন্ন যওদভয এদদঙ। মমভন মল এরোদভ োরোদতয মম প্রনিো, ননভ এদদঙ, 

ূফবফতী এরোদভয এ প্রনিো নঙদরো নো- ানয যওদভয নঙদরো, োরোদতয াঈদদ্দদয ভোনুলদও ডোওোয 

চনয খণ্টো ফোনচদ, নাংকো পুাঁ দও াআতযোনদ নফনবন্ন দ্ধনত নঙদরো। ানযোনয নফধোন নোনোরূ 

নঙদরো। এবোদফ মঘোরদত মঘোরদত নফফতব দনয থ মফদ ভোনফ চোনত মঔন এভন এওটো মবোদ এদ 

মৌাঁঙদরো মম, মটো মফোধনি, ফুনদ্ধভত্তো, নফনবন্ন স্থোদনয চনদদয োদথ মমোকদমোক ফযফস্থো 

াঈন্ননত ফ নদদও নদদাআ াঈন্ননতয এওটো মঙোাঁো রোকদরো, তঔন াঅল্লো নদ্ধোি ননদরন মম ৃনথফীয 

াঅ ুমতনদন াঅদঙ ততনদন মবি াঅল্লো াঅয নফী যুর োঠোদফন নো। এাআ ভটো এদদঙ াঅচ 

মথদও ১৪০০ ফঙয াঅদক। নতনন এভন এওচন নফী োঠোদফন নমনন দফন নফশ্বনফী এফাং মল নফী। 

ূফবফতী এরোদভয নফওৃত রূগুদরো নননলদ্ধ মওোদয নদদ োঠোদরন মল নফীদও (দ:) এরোদভয 

মল াংস্কযণ নদদ। নদ্বতীত, নতনন দরন ভস্ত দনুনোয ভস্ত চোনতভূদয চনয নফী। তোাঁদও 

াঅল্লো মম দীনুর ও দোন মওোযদরন তোয ায নোভ দীনুর মপতযো ফো প্রোওৃনতও দীন। থগাৎ 

রতরন এভন এওটা দীন রদবয়বেন মা ভস্ত দরুনয়ায় ভবাবফ ওামগওয বফ, 

প্রবয়াকবমাকয বফ এফং প্রবয়াক বফ। এয প্রদমোচযতো ৃনথফীয ফোনও াঅুষ্কোর মবি। এাআ 

দীনদও প্রনতিোয রদক্ষয াঅল্লো োঠোদরন তোাঁয ফবদেি ৃনষ্ট াঅদঔযী নফীদও। যুরোল্লো ভগ্র 

ৃনথফীদত মাআ দীনদও প্রনতিোয রক্ষয ননদ াংগ্রোভ াঅযম্ভ মওোযদরন। াঅদভ (াঅ:) মথদও ননদ 

োচোয োচোয ফঙয মধোদয- মোদত োদয রক্ষ রক্ষ ফঙদয মধোদয- ৃনথফীয নফনবন্ন চোনতদত, নফনবন্ন 

স্থোদন তোয দীন, চীফন-নফধোন োঠোফোয রক্ষয নঙদরো োনি প্রনতিো; এাআফোয মল চীফনফযফস্থোটি 

োঠোফোয াঈদদ্দয মোদি, ভস্ত ভোনফ চোনতয চনয এও চীফনফযফস্থো প্রনতিো মওোদয ভোনুদল ভোনুদল 

দ্বন্দ্ব, াংখলব, যিোত, ানযো ানফঘোযদও ননভূবর মওোদয ভস্ত ভোনফ চোনতদও এও চোনত মওোদয 
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মদো। এও াঅদভ-োো মথদও ৃষ্ট ভোনফ চোনত স্রষ্টোয মঘোদঔ এও চোনত (মওোয’াঅন- ুযো াঅর 

ফোওোযো ২১৩, ুযো াঅন ননো ১, ুযো াঅর াআাঈনু ১৯)। ম ৃনথফীদত ঙনড়দ-নঙটিদ নোনো যওভ 

মঘোযো মধোযদর াঅদর ভোত্র এও মচোড়ো ভোনুদলয ফাংধয, এওাআ যি। ৃনথফীভ ঙনড়দ মোো 

ভোনফ চোনতদও াঅফোয এও চোনতদত নযণত ওযোয ভদতো নফযোট,  

 

ভোন রক্ষযদও োভদন ননদ যুরোল্লো তোাঁয াংগ্রোভ াঅযম্ভ ওদযন এফাং াঈম্মদত মভোোম্মদী নোভও 

এওটি চোনত কঠন ওদযন। মঔন াঅল্লো তোাঁদও ভদীনো যোষ্ট্রক্ষভতো নদদরন নতনন তঔন তোাঁয 

াঈম্মোদও দি ননদ স্ত্র াংগ্রোভ শুরু মওোযদরন। নতনন াঅল্লো মথদও াঅদদ প্রোপ্ত মোদ ননদচয 

দোনে মখোলণো মওোযদরন, াঅনভ াঅনদষ্ট মোদনঙ ততক্ষণ মবি স্ত্র াংগ্রোভ (মওতোর) ঘোনরদ 

মমদত, মম মবি নো প্রদতযওটি ভোনুল াঅল্লোদও তোদদয এওভোত্র এরো নোদফ এফাং াঅভোদও 

াঅল্লোয যুর নোদফ মভদন নো মন [াঅেুল্লো এফদন ভয (যোাঃ) মথদও- মফোঔোযী]। ুতযোাং এটো 

ুস্পষ্ট মোর মম, যুরোল্লোয দোনে ভগ্র ভোনফচোনতয াঈদয, ুদযো ভোনফচোনতয চনযাআ নতনন 
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যভত, তোাআ তোাঁয াঈোনধ াঅল্লো নদদরন যোভোতোনল্লর াঅরোভীন। যুরোল্লো তোাঁয চীফদ্দো 

নফনক্ষপ্ত, নফনিন্ন, ফাং যম্পযো দোিো োিোভো নরপ্ত াঅযফ চোনতদও মরৌওঠিন ঐওযফদ্ধ এওটো 

চোনতদত রূোিনযত মওোযদরন। মাআ চোনত মোর াঔি, তোদদয চীফনফযফস্থো নঙর াঅল্লোয 

মদো, তোাআ তোযো নঙদরন মভোদরভ চোনত। তোযো নফীয াঈয াঅল্লোয মদো দোনে াথবোৎ 

ফবোত্মও াংগ্রোদভয ভোধযদভ এাআ দীনদও ভগ্র ৃনথফীদত প্রনতিো ওযোদও ননদচদদয ওোাঁদধ তুদর 

ননদনঙদরন, তোাআ তোযো নঙদরন াঈম্মদত মভোোম্মদী। ুতযোাং াঅল্লো তীদদয নবনত্তদত মরৌওঠিন 

ঐওযফদ্ধ এাআ চোনতয দযযো নঙদরন এওোধোদয মভো’মভন, মভোদরভ  াঈম্মদত মভোোম্মদী এফাং মাআ 

চোনতয এভোভ মোদরন এওচন, স্বাং াঅল্লোয যুর (দ:)। এাআবোদফ ভস্ত ভোনফচোনতদও এওটি 

চোনতদত রূোিনযত মওোদয এওচন মনতোয াধীদনয ননদ াঅোয াঅওীদো ননদ চোনতয ৃনষ্ট 

মোর। তাবাবর মফাঝা মকর মম, যুরাল্লায অকভবনয য মথবওআ এরাবভয অওীদা 

মার এআ- ভস্ত ফনী অদভ বফ এওটা িারত, তাবদয িীফনফযফিা বফ এওটি, তাবদয 

এভাভ বফন এওিন। এঔোদন মওোদনো ূত্রভদতাআ চোনতয ঔি ফো নফবি োয মওোদনো ুদমোক 

মনাআ।  

ভোনফচোনতদও এওটি চোনতদত রূোিনযত ওযোয ঐ রক্ষয  াঅওীদো ননদাআ যুরোল্লোয 

এদিওোদরয দয চোনতয মনতো াথবোৎ এভোভ মোদরন ঔনরপো াঅফ ুফওয (যো:)। তোাঁয মঔরোপতওোদর 

চোনতয ভদধয নো ুনন্ন ফো এযওভ মওোদনো নফবনি ফো ভোচোফ নঙদরো নো। তোাঁয মনতৃদে চোনত 

ফনধবত ো শুরু মওোযর। তোযয ভয (যো:) এয াঈয মঔরোপদতয দোনে ানবত মোর, 

নতনন তোাঁয ূফব াঈত্তযুযীয ভদতো এওাআ বোদফ াংগ্রোভ াফযোত যোঔদরন। াধব ৃনথফী তোাঁয 

মনতৃদেয াধীদন মঘোদর এদরো। তঔন চোনত নঙদরো এওটো, চোনতয মওন্দ্রী মনতো ফো এভোভ নঙদরন 

এওচন। এযয াঅদরন ভোন (যো:)। এাআ মবি চোনতয ভদধয মওোনযওভ ভত-থ ফো নফদবদ 

ততনয  নন াথবোৎ প্রো াধব ৃনথফী চদুড় প্রনতনিত নঙর এওচন মনতোয মনতৃদে এওটি াঔি 

ভোনিোরী চোনত, তদোনীিন নফদশ্বয এওও যোনি- াঈম্মদত মভোোম্মদী। এযয মথদও চোনতয 

ভদধয শুরু মোর দাুঃঔচনও নফবোচন মম াআনতো ওদরযাআ চোনো। নওন্তু এটো খটো াঈনঘত  নন। 

যুরোল্লোয াঅদব  নক্ষো মভোতোদফও াঈনঘত নঙর, তোাঁয ননদচয োদত কড়ো এওটি চোনত াঈম্মদত 

মভোোম্মদী ঐওযফদ্ধ মোদ াংগ্রোদভয (মচোদ) ভোধযদভ ভস্ত ৃনথফীদও াঅল্লোয তযদীদনয াধীদন 
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ননদ াঅো, তোদোদর যুদরয াঈয াঅল্লোয মদো দোনে ূণব মোত, াঈম্মদত মভোোম্মদী ৃনষ্টয 

াঈদদ্দয স্বোথবও মোত। এভনন মওোদয াঅচ মবি ভস্ত দনুনো মভোদরভ চোনতয এওচন ভোত্র 

মনতোয াধীদন ঐওযফদ্ধ থোওো াঈনঘত নঙর। এাআ াঈম্মদত মভোোম্মদী চোনতদও াঅল্লোয যুর এওটি 

মদদয দি তুরনো মওোদযদঙন। এওটি মদদয ওর ওভবওোি, ওর নঘিো, ওর ানুবূনতয ননন্ত্রণ 

োধন ওদয ভনস্তষ্ক। ভনস্তষ্ক নফওৃনত ভোদন মদদয মৌিফ, নিভত্তো, ক্ষভতো মতাআ াঈৎওৃষ্ট মোও নো 

মওন তোয মওোদনোাআ ভূরয মনাআ। এওিন ভানুবলয মমভন এওটিভাত্র ভরস্তষ্ক থাবও মতভরন 

ঈম্মবত মভাাম্মদীয প্রধান ফযরক্ত থগাৎ এভাভ ফা মনতা ভাত্র এওিনআ। যুর মমভন 

দআুিন নন, এভাভ ওঔন দআুিন মাবত াযবফন না, াযা রৃথফীবত মত মরাও 

রনবিবদযবও মভাবরভ দারফ মওাযবফন, ফগভবয় তাযা প্রবতযবও এওিন মনতায 

মনতৃবে ঐওযফদ্ধ থাওবফন এফং তায অনুকবতয ঙ্গীওাযাফদ্ধ থাওবফন। মমাআ ম ঐদওযয 

ফন্ধনী মথদও ফনকবত দফ মাআ এরোদভয যজ্জ ুস্বী করদদ মথদও নফনিন্ন মওোদয মপরদফ। এাআ ওথো 

াঅল্লো  তোাঁয যুর াাংঔযফোয মফোদরদঙন। এাআ ঐদওযয ফন্ধদনয ফোাআদয মমন এওটি ভোনুল নো 

থোদও ম চনয নফশ্বনফী (দাঃ) মফোদরদঙন- মম ফযনি এভোদভয (মনতোয) ফোোত (াঅনুকতয) নো ননদ 

ভোযো মকদরো ম াঅাআোদভ চোদনরোদতয (াজ্ঞতোয মুদকয) ভৃতুযফযণ মওোযদরো (োদী- ভুোনফো 

(যোাঃ) মথদও - ভনদদ াঅভদ এফদন োম্বর, ঘতুথব ঔে, ৃিো-৯৬)। এওটি মদ মথদও মওোদনো াি 

মওদট ৃথও মওোদয মপরো মোদর মটো মমভন দি দি প্রোণ োযো মতভনন এওও চোনতেোয ফোাআদয 

মওোদনো এরোভ মনাআ; এটোাআ মল চীফনফযফস্থোয নীনত। 

এাআ ভোন চোনতয াঔি মনতৃে তথো ঐওয মমন ওঔন নফনেত নো , মচনয াঅল্লোয যুদরয 

ওদঠোয ননদদব, “মতাভাবদয মনতৃে এও ফযরক্তয ঈয নযস্ত থাওা ফিায় মম ফযরক্ত 

মতাভাবদয দণ্ডবও রফবাক মওাযবত থফা মতাভাবদয এওতা রফনষ্ট মওাযবত অব 

তাবও তবরায়ায িাযা তায পায়ারা ওয [মযত াঈযপোচো (যোাঃ) মথদও মভোদরভ]। ওোযণ 

তোযো াঅয এাআ দীদনয ািবুব ি ন, ফযাং াঅল্লো  যুদরয ত্রু। াঅল্লো ফদরন, ‘ননি মোযো স্বী 

দীনদও ঔি-নফঔি মওোদযদঙ এফাং াদনও দর দ মকদঙ, তোদদয োদথ াঅনোয মওোদনো ম্পওব  মনাআ 

(ুযো াঅন’াঅভ ১৫৯)। মওোদনো মভো’মভদনয নও নফীয োদথ ম্পওব  নঙন্ন ? ওঔদনো নো। ফযাং 

ওোদপয মভোদযওদদয োদথাআ ম্পওব  নঙন্ন । মোযো ভোচোফ, মপযওো, তনযওো, যোচনীনত, 
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ভতফোদ, মবৌদকোনরও যোষ্ট্র, বোলোনবনত্তও চোতীতো াআতযোনদ ফহুবোদফ এাআ দীনদও এফাং এাআ 

ভোচোনতদও ঔি নফঔি মওোদযদঙ তোযো মভোদরভ নো, াঅল্লোয যুর তোদদয এভোভ নন। াথঘ 

াঅচ মথদও ১৩০০ ফঙয াঅদকাআ এাআ চোনতয মওন্দ্রী মনতৃে ননথর মোদত াঅযম্ভ ওদয এফাং ধীদয 

ধীদয তো এওদভ রুপ্ত মোদ মো। ফতগ ভাবনয এআ রফওৃত এরাবভ মওন্দ্রীয় মনতৃবেয মওাবনা 

ধাযর্াআ রফদযভান মনআ, এবত এভাভ মফারবত শুধুভাত্র বথগয রফরনভবয় ভরিবদ মাযা 

নাভাি রড়বয় থাবওন তাবদযবওআ মফাঝাবনা য়। মম চোনতদও ৃনষ্টাআ ওযো মোদদঙ ভস্ত 

ভোনফচোনতদও এওটি ভোচোনতদত রূোিনযত ওযোয চনয, মাআ চোনত নও মওোদয ননদচযো োচোদযো 
মপযওো, ভত, থ, ভোচোফ, তনযওো ৃনষ্ট মওোদয রক্ষ বোদক নফবি মোদ মভো’মভন, মভোদরভ 

াঈম্মদত মভোোম্মদী দোনফ মওোযদত োদয? তোদদয এাআ দোনফ মম মূ্পণব াভূরও তো দনুনোভ তোদদয 

াফস্থো মদঔদরাআ প্রতীভোন । 

১৩. রফশ্বনফী (দ:) মওাবনা দািারতয মনতা নন: 

এাআ তধোনফনিন্ন চনাংঔযোদও মম াঅয াঈম্মদত মভোোম্মদী মতো নাআ এভননও মভোদরভ ফো প্রওৃত 

মভো’মভন ফরো মোদফ নো তোয াঅয এওটি প্রধোন ওোযণ াঅদঙ। প্রদতযও চোনতয মনতো মাআ 

চোনতয ািবুব ি। ম রাবফ রফশ্বনফী (দ:) এআ িারতয ন্তবুগ ক্ত। তাবাবর মফারবত য় 

অল্লা নফীবদয মনতা, ভানফ িারতয মেষ্ঠতভ ভানুল, স্রষ্টায রপ্রয় ফেু- তাযযআ মাাঁয 

িান, রতরন আঈবযারয়ান রিস্টানবদয খৃরর্ত দািারতয মনতা? এ ম্ভফ। ৃনথফীয মম 

মওাঈ মফোরদত োদয মফোরুও, াঅভযো ািত মফোনর নো। মওন মফোরদত োনয নো এয এওভোত্র াঈত্তয 

মোদি নতনন ঐ দো চোনতয মনতো নন এফাং ঐ দো চোনত তোাঁয চোনত ন। বনফলযৎদ্রষ্টো নফী 

(দ:) মফোদর মকদঙন। নতনন মফোদরদঙন- ম চোনত মওভন মওোদয ধ্বাং দফ মোয প্রথদভ াঅনভ ভদধয 

ভোদী াঅয মদল াইো। নওন্তু এদদয পোাঁদও (াথবোৎ ভধযফতী) মোযো তোযো াঅভোয ন াঅনভ 

তোদদয নাআ (োদী- চোপয (যো:) মথদও যোনমন মভওোত)। মোযো ভোনফীয (দ:) ন এফাং ভোনফী 

(দ:) মোদদয নন তোযো মম াঈম্মদত মভোোম্মদী মতো নাআ, মভোদরভ মম ন তো মতো াঅয ফযোঔযোয 

াদক্ষো যোদঔ নো। নফশ্বনফীয (দ:) িী (াঅোফ) াফস্থো  নফশ্বনফীয (দ:) য াংঔযো োভোনয 

মোদ, ফবনদও নদদ নকণয মোদ তোদদয মঘদম াংঔযো, াদস্ত্র, োভনযও নক্ষো মেি ফহু ত্রুয 

নফরুদদ্ধ মুদদ্ধ প্রনতফোয চী চোনতটি নঙদরো তোয (দ:) াঈম্মো। তোযয মঔন চোনতটি াঅতদন 
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নফযোট মোর, াংঔযো, াস্ত্রদস্ত্র, ম্পদদ াতুরনী ো দে তোদদয মঘদ াদনও মঙোট মঙোট 

ত্রুয ওোদঙ যোনচত মোদ তোদদয িীতদোদ নযণত মোর, তঔন াঅয মটো তোয  

 

(দ:) াঈম্মো মনাআ মভোদরভ মনাআ। তাআ মআ খৃরর্ত দা িারতয বঙ্গ এওআ াবথ রিরিত 

না য়ায িনয রতরন (দ:) মফারবেন তাযা অভায নয়, অরভ তাবদয নআ। নওন্তু নতনন 

(দ:) াস্বীওোয মওোযদর নও দফ, ঐ দো চোনতয ানত ভুল্লী  পওী, মভোপোদসয, মভোোদদ্দ, 

ভুপনত, ীয, ভোোদঔ, াআাঈদযোনোন নিস্ঘোনদদয মকোরোভ াফস্থো মথদওাআ তোাঁদও (দ:) তোদদয 

মনতো মফোদর নযঘ নদদ তোাঁদও (দ:) াম্মোন, াভোন মওোদয াঅদঙ ওদও তোেী মধোদয। 

াঅল্লো তোাঁয নপ্র োনফফদও এাআবোদফ াভোদনয প্রনতদোধ ননদত ঙোদড়ন নন। এাআ চোনত এাআ াঈম্মোয 

চনয াঅল্লো  তোাঁয যুর (দ:) মম াঈদদ্দয  রক্ষয ননধবোযণ মওোদয নদদনঙদরন মাআ রক্ষয মথদও 

নফঘুযত োয োনস্ত ওী বোফ মোর। এাআ মুদ্ধগুনরদত াআাঈদযোনোন নিস্ঘোনযো রক্ষ রক্ষ ুরুল-

নোযী, ফৃদ্ধ-ফৃদ্ধো নশুদও গুনর মওোদয, টযোাংদওয তরো নদল, াঅগুদন ুনড়দ এভননও চীফি ওফয 

নদদ তযো মওোদযদঙ, রোাআন মওোদয দোাঁড় ওনযদ মভননকোন মওোদযদঙ, াঅল্লো নও এফ মদদঔন নন? 
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ননিাআ মদদঔদঙন, নওন্তু এওটি াঅিরু তুদর োোময ওদযন নন। ওোযণ নতনন প্রনতশ্রুনতফদ্ধ শুধ ু

মভো’মভনদও, াঈম্মোদত মভোোম্মদীদও োোময ওযোয। এাআ চোনতটি মম তঔন মভোদরভ নতনন তো 

দযোো মওোযদরন নো। এাআ াঈম্মোদও যোনচত মওোদয দোদেয ৃঙ্খদর াঅফদ্ধ ওযোয য 

াআাঈদযোনোন চোনতগুনর তোদদয মোয মোয দঔর ওযো এরোওো তোদদয ননদচদদয ততনয াঅাআন  

োন ফযফস্থো প্রফতব ন মওোযর। মাআ মথদও এাআ চোনত াঅয মভোদরভ মযোাআর নো, ওোমবতাঃ ওোদপয 

 মভোদযদও নযণত মোর  

১৪. মিাদ তযাক ওযায পবর ঈম্মা মথবও ফরষৃ্কত 

এাআ দীদনয প্রদফদ্বোয (Entrance) মোদি তীদ- ‘াঅল্লো ঙোড়ো াঅয ওোাঈদও হুকুভদোতো ভোনদফো 

নো’ এাআ োক্ষয মদো। মভোদরভ মফোদর ওনথত চোনতটি াঅচ এাআ তীদদ মনাআ মো াঅদকাআ মফোদর 

এদনঙ। মোযো এ তীদ মথদও ফনকবত মোদ মকদঙ তোযো এরোভ মথদওাআ ফনকবত মোদ মকদঙ 

এদতো স্বোবোনফও ওথো। াঅল্লো াঅয এওটি ওোদচয ওথো মফোদরদঙন মমটো তযোক মওোযদর চোনত 

এরোভ মথদও ফনষৃ্কত মোদ মো, মাআ ওোচটি মোদি াঅল্লোয যোস্তো াংগ্রোভ (মচোদ)। াথবোৎ 

মচোদ তযোক মোদি এাআ দীন মথদও ফনকবত মোদ মোোয থ (Exit)। াঅল্লো মওোয’াঅদন ািতাঃ 

নতনফোয মফোদরদঙন মম, নতনন (াঅল্লো) তোাঁয যুরদও (দাঃ) ঠিও নদও ননদদবনো  তয দীন নদদ 

োঠিদদঙন এাআ চনয মম নতনন এটোদও ানযোনয ভস্ত দীদনয য নফচী মওোযদফন (ুযো পোতো 

২৮, ুযো তফো ৩৩, ুযো প ৯)। এাআ ননদদব দয নযদপ্রনক্ষদত তোয নফী মখোলণো মওোযদরন- 

“াঅনভ াঅনদষ্ট মোদনঙ ভস্ত ভোনফ চোনতয নফরুদদ্ধ স্ত্র াংগ্রোভ ঘোনরদ মমদত মম মবি নো তোযো 
এওথো মভদন মন মম াঅল্লো ঙোড়ো াঅয মওোদনো এরো মনাআ, এফাং মভোোম্মদ (দাঃ) তোাঁয যুর” 

[োদী- াঅেুল্লো এফদন ভয (যোাঃ) মথদও মফোঔোযী]। াআনতো োক্ষী মদতোনদন নতনন এাআ দনুনো 

নঙদরন তদতোনদন নতনন  তোাঁয াঅোফ এওদদ এওপ্রোণ মোদ াঅল্লোয মদো ঐ াঅদদ  দোনে 

োরন মওোদয মকদঙন এফাং তো মওোযদত মমদ ভোত্র ১০ ফঙদযয ভদধয ১০৭টি মঙোট ফড় মুদ্ধ 

মওোদযদঙন। তোযয মঔন াঅল্লোয যুর (দাঃ) এাআ দনুনো মথদও মঘোদর মকদরন তঔন ঐ দোনে 

স্ববোফতাঃাআ এদ মোড়দরো তোাঁয কঠন ওযো চোনতটিয য াথবোৎ াঈম্মদত মভোোম্মদীয য, 

ওোযণ যুদরয য াঅল্লোয মদো দোনে তঔন ূণব  নন। শুধ ুাঅযফ মদটোদও াঅল্লোয 

াঅাআদনয োদনয ভদধয াঅনো মোদদঙ; ফোনও ৃনথফী ভোনুদলয ততনয াঅাআদনয াধীদন মঘোরদঙ। 
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যুরোল্লোয (দাঃ) ননচ োদত কড়ো চোনতটি াথবোৎ াঈম্মদত মভোোম্মদী তোয চোন্নোতফোী মনতোয 

য াঅল্লোয মদো দোনে তোদদয ভোথো এদ ড়ো ম্বদন্ধ এত দঘতন নঙদরন মম মনতোয দনুনো 
মথদও মঘোদর মোফোয দি দি ফোনড়-খয, ফযফো-ফোনণচয, মক্ষত-ঔোভোয নযফোয নযচন, এও 

ওথো োনথবফ ফ নওঙু মওোযফোন মওোদয তোদদয য ানবত দোনে ূণব মওোযদত াথবোৎ ভস্ত 

ৃনথফীদত এাআ তয-নযো চীফনফযফস্থো ওোদভ মওোযদত াস্ত্র োদত তোাঁদদয স্বদদ াঅযফ মথদও মফয 

দ মোদড়নঙদরন। এাআ ওোচদও তোাঁদদয মনতো মফোদরনঙদরন াঅভোয ুন্নো, ুন্নোনত এফাং মফোদরনঙদরন 

াঅভোয এাআ ুন্নো মম ফো মোযো তযোক মওোযদফ তোযো াঅভোয মওাঈ ন, ভোন তোযোওো ুন্নোনত 

পোরোাআো নভনন্ন, াথবোৎ তোযো াঈম্মদত মভোোম্মদীাআ ন। শুধ ু তোাআ ন, নতনন মফোদরদঙন- ভোন 

যোদকফো াঅন নু্নোনত পোরোাআো নভনন্ন (মফোঔোযী, মভোদরভ) াথবোৎ মম াঅভোয ুন্নো মথদও শুধ ুভুঔ 

নপনযদ মনদফ ম াঅভোয মওাঈ ন। মচোদ মঙদড় মদফোয য নফীয ুন্নোয নফওল্প নোদফ মনো 

মোর তোাঁয ফযনিকত াবযো-ানবযো, ঙন্দ-াঙন্দ াআতযোনদ মম গুদরোয োদথ তোাঁয চীফদনয 

ভুঔয াঈদদ্দয, তোাঁয াঈয াঅল্লোয মদো দোনদেয মওোদনো ম্বন্ধাআ মনাআ; মম গুদরো মনোদৎ ফযনিকত 

ফযোোয। ননিুয নযো এাআ মম, মচোদ তযোকওোযীদদয ওোদঙ ভোনফ াআনতোদয মেিতভ নফপ্লফীয 

ুন্নো মোদ দোাঁড়োদরো, তোয নফপ্লফ ন, তোয মভোও ওযো, ঔোফোয াঅদক নচফো এওটু ননভও 

মদো, ঔোফোয য এওটু নভনষ্ট ঔোো, ডোন োদ মোোয ভদতো মঙোট-ঔোট াাংঔয তুি ফযোোয। 

ভোনুদলয াআনতোদ মওোদনো চোনত তোয মনতোয এভন াভোনওয াফভূরযোন মওোদযদঙ মফোদর 

াঅভোয চোনো মনাআ। মচোদ তযোক মওোদয ঐ চোনত মভো’মভন  াঈম্মদত মভোোম্মদীয াংজ্ঞো মথদও 

ফনষৃ্কত মোদ মোো ঙোড়ো াঅয বাংওয নযণনত মোর। তো মোর এাআ মম াঅল্লো ুযো 

তফো ৩৮ এফাং ৩৯ নাং াঅোদত এাআ চোনতদও মচোদ মঙদড় মদফোয নযণনত ম্বদন্ধ এাআ মফোদর 

োফধোন মওোদয নদদদঙন- “ম মভো’মভনযো মতোভোদদয নও মোদদঙ মম, মঔন মতোভোদদয ফরো  

াঅল্লোয দথ (োভনযও) ানবমোদন মফয , তঔন মমন মতোভযো ছুাঁ দও মোদড় ভোটিয োদথ নভদ 

মো। (তোদর নও) মতোভযো যওোদরয নযফদতব  এাআ চীফনদওাআ প্রোধোনয নদদদঙো? এাআ চীফদনয 

মবোক মতো যওোদরয চীফদনয তুরনো ানত োভোনয। মনদ মতোভযো োভনযও ানবমোদন মফয নো 

 তদফ নতনন মতোভোদদয ওঠিন োনস্ত মদদফন এফাং মতোভোদদয স্থদর ানয মওোদনো চোনতদও প্রনতিো 
মওোযদফন (াথবোৎ মতোভোদদয ানয মওোদনো চোনতয দো, মকোরোভ ফোননদ মদদফন) এফাং মতোভযো 

তোয মওোদনোাআ ক্ষনত মওোযদত োযদফনো, াঅল্লো ভস্ত নওঙুয য ফবনিভোন।” এাআ ওদঠোয 
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তওব ফোণী দে াঅওীদো াথবোৎ চোনতয াঈদদ্দয  রক্ষয ম্বদন্ধ ঠিও ভযও ধোযণোয 

(Comprehensive Conception) নফওৃনতদত এাআ চোনত মচোদ মঙদড় নদদ নপদয োদথ ননযোদ 

মচোদ শুরু মওোযর। াঅল্লো তোয প্রনতশ্রুনত ানুমোী নওঙুনদন যাআ াআাঈদযোদয নিস্ঘোন 

চোনতগুনরদও নদদ ঐ চোনতদও োভনযও বোদফ যোনচত  মুবদস্ত মওোদয োনবোয  ওতৃব ে  

 

তোদদয োত মথদও নঙননদ ননদ নিস্ঘোনদদয োদত তুদর নদদরন। এঔোদন এওটি ানত গুরুেূণব প্রশ্ন, 

াঅল্লো মোদদযদও ওঠিন োনস্ত নদদ ানয চোনতয মকোরোভ ফোননদ মদদফন তোযো নও মভো’মভন? 

ওঔন ন, মম মভো’মভনদদয চনয াঅল্লো তোাঁয াকনণত ভোরোদওদদয দি ননদ ফবক্ষণ  োরোভ 

মপ্রযণ ওদযন, মম মভো’মভনদদয ম্মোন াঅল্লোয ওোদঙ তোাঁয খয ক্বোফোয াউদধ্বব, মাআ 

মভো’মভনদদযদও াঅল্লো ওঔনাআ োনস্ত নদদত োদযন নো। াঅল্লোয োনস্ত, কচফ, রোনত, যোচ, 

ীনতো এফাং চোোন্নোভ াআতযোনদ মোদি ওোদপয মভোদযওদদয চনয ননধবোনযত াঅয মভো’মভনদদয চনয 
মযোদদঙ াঅল্লোয যভ, দো, মস্দ, ভভতো, োোময, তোদদয চনয মযোদদঙ াঈব চকদত নফচ, 

াঈৎওলব, ম্মোন, মেিে  চোন্নোদতয ািীওোয। ুতযোাং াঅল্লোয যোস্তো াংগ্রোদভ ফনকবত ো 



109 

 

তযোক মওোযদরাআ এাআ চোনত াঅয মভো’মভন থোদও নো। াঅচ এাআ মভোদরভ চোনত মওফর মচোদ তযোক 

মওোদযদঙ তো-াআ ন, তোযো মচোদ নফদযোধী, মচোদদয নোভ শুনদরাআ বদ তোদদয োত ো মদটয 

নবতদয ঢুদও মো। মওোথো মচোদ েটি শুনদরাআ োচোযটো প্রশ্ন তোদদয ভদন ছোাঁও মফাঁদধ াঅদ- এাআ 

ফুনছ ন্ত্রোফোদ, চনিফোদ োনো নদদরো। মচোদ ম্পদওব  মম নফভ্রোনিওয ধোযণো দোজ্জোর াথবোৎ াআহুনদ 

নিস্ঘোন বযতো নভনডো  নক্ষোফযফস্থোয ভোধযদভ ওোদভ মওোদয মপদরদঙ তোয দ্বোযো প্রবোনফত 

মোদ ানধওোাং ভোনুলাআ ভদন মওোযদঙন মম, মচোদ ভোদনাআ ন্ত্রো। তোদদয এাআ ধোযণো মূ্পণব বুর। 

প্রওৃতদক্ষ মচোদ  ন্ত্রো মূ্পণব নফযীতভুঔী ধোযণো। মচোদ দেয াথব াংগ্রোভ, ফবোত্মও 

াংগ্রোভ, প্রদঘষ্টো। মচোদ মোদি দীন প্রনতিোয প্রদোচনীতো ভোনুলদও ভুদঔ মফোদর, নরদঔ চোননদ, 

ফিৃতো মওোদয, মুনি াঈস্থোন মওোদয, ফুনছদ াআতযোনদ বোদফ ফরো। াঅয মওতোর এদওফোদয নবন্ন 

ে মোয াথব স্ত্র মুদ্ধ। মচোদ ফযনি, দর, মকোিী াআতযোনদয মবোদ এফাং মওতোর যোষ্ট্রী মবোদ। 

ফযনি ফো মকোিী ফো দদরয ওোচ দফ ভোনুলদও মুনি নদদ মওোয’াঅন-োদী মদনঔদ, ফাআ নরদঔ, 

ফিৃতো মওোদয াথবোৎ ফবপ্রওোদয ভোনুলদও এ ওথো মফোছোদনো মম ৃনথফীদত ানযো, ানফঘোয, 

ননমবোতন, মোলণ, িন্দন, যিোত, মুদ্ধীন এওটি ভোদচ ননযোত্তো  নযো নফঘোদযয ভদধয 
াথবোৎ ননযাংকু োনিদত ফো মওোযদত মোদর এওভোত্র থ নমনন াঅভোদদয ৃনষ্ট মওোদযদঙন তোাঁয 

মদো চীফন নফধোন মভোতোদফও াঅভোদদয চীফন নযঘোরনো ওযো। মনদ ভোনুল এাআ ওথো মফোদছ, 

োড়ো মদ, ভোনুদলয োফবদবৌভেদও মঙদড় নদদ াঅল্লোয োফবদবৌভে নবনত্তও চীফন-ফযফস্থোদও গ্রণ 

ওদয তঔন ৃনষ্ট দফ এওটি োফবদবৌভ যোষ্ট্র, এাআ যোষ্ট্র কঠন োয য প্রশ্ন াঅদফ মুদ্ধ ফো 

মওতোদরয। ওোযণ মওোদনো যোষ্ট্র মওোদনোনদন ফযনি ফো দদরয নীনতদত টিদও থোওদত োদয নো। তঔন 

তোাঁয প্রদোচন  াদস্ত্রয, তননদওয, মুদদ্ধয প্রনক্ষদণয। তীদ নবনত্তও এাআ তযদীন প্রঘোয  

প্রনতিো ফযনি মকোিী ফো দরকতবোদফ মওোন মওতোর াথবোৎ স্ত্র মুদ্ধ মনাআ, াঅদঙ শুধ ু

তীদদয, াঅল্লোয োফবদবৌভদেয াঅহ্বোন, ফোরোক মদো, এটোাআ মচোদ। ঠিও মতভনন যোষ্ট্রী মবোদ 

াঅদঙ স্ত্র মুদ্ধ। যোষ্ট্রী মবোদ াস্ত্র, মুদ্ধ াআতযোনদ ফবমুদক, ফবদদদাআ াঅাআনম্মত। মওোয’াঅন  

োদীদ মম মওতোদরয ওথো াঅদঙ তো যোষ্ট্রকত।  

ভূর ওথো নপদয াঅন। মচোদ তযোক ওযোয ওোযদণ এাআ চনাংঔযো ফহু াঅদকাআ মভো’মভদনয াংজ্ঞো 

মথদও ফনষ্কোয (হুচযোত-১৫) মোদ মকদঙ এফাং াঅল্লোয যোস্তো ানবমোদন ফনকবত ো ফন্ধ 
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ওযোয ওোযদণ ওদও তোেী াঅদকাআ াঅল্লো তোাঁয প্রনতশ্রুনত মভোতোদফও (ুযো তফো ৩৯) 

তোদদযদও ওঠিন োনস্ত নদদ ানয চোনতয মকোরোভ ফোননদ নদদদঙন। ওোদচাআ এযো াঅয াঅল্লোয 

মঘোদঔ মভো’মভন নো, াঈম্মদত মভোোম্মদী নো। 

রযরষ্ট 

মভো’মভন মভোদরভ দোনফদোয ১৫০ মওোটি এ চনাংঔযো মম প্রওৃত দক্ষ মভো’মভন ন, াঅল্লো-যুদর 

দঢ়ৃ নফশ্বো  ফহু াঅভর দে তোযো াঅল্লোয দনৃষ্টদত মভোদযও এফাং ওোদপয মওন তো মফোছোদনোয 

চনয ভোত্র ওদওটি মুনি াঈস্থোন মওোযরোভ। াঅভোয াঈস্থোনত ওথোগুনর াঅভোয ন, াঅনভ 

শুধুভোত্র াঅল্লোয মওোয’াঅন, তোাঁয যুদরয োদী এফাং ফতব ভোন াফস্থো তুদর ধদযনঙ। াঅভোয 

ওথো দতো মওাঈ মওাঈ াঅভোয াঈদয মযদক মোদফন, নওন্তু তয প্রওোদয ঔোনতদয াঅনভ নো মফোদর 

োনয নন। ওোয ানুবূনতদত াঅখোত ওযো াঅভোয াঈদদ্দয ন, নওন্তু ভযদক্কো মথদও াআদন্দোদননো 

মবি এাআ নফোর চোনত মম ওোরখুদভ খুনভদ াঅদঙ তোদও চোকোদনোয চনয ওঠিন াঅখোত মদো 

ঙোড়ো াঅয মওোদনো াঈো মনাআ। াঅভোয এাআ াঅখোদত তফু তোযো মমন চোদক, তোযো মমন াঅফোয 

ঐওযফদ্ধ , াঅল্লোয যুর মম দোনে তোদদয নদদদঙন ম দোনে তোযো মমন ওোাঁদধ তুদর মন। 

তদফাআ াঅল্লো তোদদয াঈয াঅদযোনত রোনৎ াঈঠিদ মনদফন, তোদদয ক্ষভো মওোযদফন এফাং হৃত 

মকৌযফ, নফচ, ম্মোন নপনযদ মদদফন। াঅল্লোয যুদরয ফহু বনফলযদ্বোণী মথদও াঅভযো ননাঃদন্দ 

মোদত োনয মম বনফলযদত ফতব ভোদনয এাআ নফওৃত, শুধ ু নফওৃত ন, এদওফোদয নফযীতভুঔী দীনটি 

াঅফোয বুর ফুছদত মদয াঅল্লো তোাঁয মল নফীয ভোধযদভ মম তযদীন দীনুর ও, দীনুর এরোভ 

োঠিদনঙদরন মাআ দীদন নপদয মোদফ; ফতব ভোদনয এাআ নপস্ক (াফোধযতো), মযও (াাংনদোনযে), 

কুপয (ানফশ্বো), মুরভ (ানযো), মভোনোদপওী (ওোটয)  ভোরোাঈনী (ানবপ্ত ঘনযত্র  ত্তো) 

তযোক মওোদয প্রওৃত মভো’মভন  মভোদরভ দফ। শুধ ুতোাআ ন, তোযো াঅল্লোয যুর মম ওোদচয 

বোয, দোনে তোাঁয াঈম্মোয য নদদ তোাঁয প্রবুয ওোদঙ নপদয নকদনঙদরন, মাআ ওোচ ুনযো শুরু 

মওোদয াঅফোয াঈম্মদত মভোোম্মদী দফ। 

এ চোনতয চনয নফযোট াঅোয ওথো  ুাংফোদ এাআ মম, ১৩০০ ফঙয াঅদক োনযদ মোো মাআ 

প্রওৃত এরোভ াঅল্লো াঅফোয দো মওোদয এ মোভোনোয এভোভ, এভোভুমযোভোন, The Leader of the 
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Time চনোফ মভোোম্মদ ফোোচীদ ঔোন ন্নীদও ফুনছদ নদদদঙন। নতনন াঅফোয এ চোনতয াঈয 

াঅল্লোয যুর মম ওোদচয দোনে াবণ মওোদয নকদনঙদরন মাআ দোনে এওচন াঈম্মদত মভোোম্মদী 

নোদফ ননচ ওোাঁদধ তুদর ননদদঙন। নতনন মমফুত তীদ াঅদন্দোরদনয প্রনতটি দয-

দযোদদযদও াঅল্লোয যুদরয প্রওৃত নক্ষো ননক্ষত ওদয মতোরোয মঘষ্টো মওোদযদঙন। মোভোনোয 

এভোভ াঅল্লোয ওোদঙ মঘোদর মকদঙন নওন্তু তোাঁয প্রনতটি ানুোযী াংগ্রোভ ঘোনরদ মোদিন এভন এও 

োনিভ নফশ্বফযফস্থো প্রনতিো ওযোয চনয মমঔোদন থোওদফ নো মওোদনো ভোযোভোনয, ধভব-ফদণবয োথবওয, 

চোনতকত নফদদ্বল! থোওদফ নো ানযো, ানফঘোয, মুদ্ধ, যিোত, এও ওথো াোনি। োদো-ওোদরো, 

তোভোদট ভস্ত ফনন াঅদভ দফ এওটি চোনত, এও নযফোয। ফোও স্বোধীনতো, নঘিোয স্বোধীনতোয 

াবূতূফব দষৃ্টোি ৃনষ্ট দফ ৃনথফীদত। াঅল্লো মভো’মচচো মখোটিদ চোননদ নদদদঙন মম নতনন 

মমফুত তীদদয ভোধযদভ ৃনথফীদত মাআ নতুন বযতো প্রনতনিত মওোযদফন। এনো’ল্লো ম ভ 

ননওটফতী। 
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িারতয ভবধয রফববদ 

রনবফরও াবনয রফলপর 

াঅল্লোয যুর াক্লোি নযেভ, ওদঠোয াধযফো এফাং দীখব াংগ্রোদভয ভোধযদভ াঈম্মদত মভোোম্মদী 

নোভও এও মরৌ ওঠিন ঐওযফদ্ধ চোনত মযদঔ নকদনঙদরন। মাআ চোনতয চীফদনয এওভোত্র াঈদদ্দয 

নঙদরো স্ত্রী-ুত্র, খযফোড়ী, চনভ-চভো, ফযফো- ফোনণচয, ো-ম্পনত্ত, ফবদল ননদচয চীফনটুকু 

মবি নফচব ন নদদ াংগ্রোভ মওোদয দনুনোভ াঅল্লোয মদো তযদীন প্রনতিোয ভোধযদভ 

ভোনফচীফন মথদও ফবযওভ ানযো, ানফঘোয, াোনি দযূ মওোদয োনি প্রনতিো ওযো। যুদরয 

এদিওোদরয য চোনত তোাআ মওোযদত নকদ দনুনোয ফুদও এভনবোদফ ঙনড়দ দড়নঙদরো মম তোদদয 

মফনযবোক মরোদওয ওফয দদঙ তোাঁদদয চন্বূনভয ফোাআদয। মাআ ভ এ চোনতয মবতয নো নঙদরো 

নো, নো নঙদরো ুনন্ন। মওোদনো ধযদনয ভোমোফ, মপযওো ননদ ভতদবদ নঙদরো নো, ীয নঙদরো নো, 

দযদফ নঙদরো নো, হুচযো নঙদরো নো, ঔোনওো নঙদরো নো। তোদদয চোতী চীফদন মঘোরত শুধু াঅল্লোয 

হুকুভ। নওন্তু দবুব োকযচনও তয মোদি এাআ মম, যুদরয এদিওোদরয ৬০/৭০ ফঙয য মথদও চোনত 

তোদদযদও এওটি চোনত নোদফ ৃনষ্ট ওযোয প্রওৃত াঈদদ্দয বুদর নকদ দীন প্রনতিোয এাআ াংগ্রোভ 

নযতযোক মওোযর। াংগ্রোভ নযতযোক ওযোয োনস্ত নোদফ তঔন াঅল্লো তোাঁয োফধোন  

তওব ফোণী, “মনদ মফয নো , তদফ াঅল্লো মতোভোদদয ভভবন্তুদ াঅমোফ মদদফন এফাং ায চোনতদও 

মতোভোদদয স্থরোনবনলি ওযদফন। মতোভযো তোাঁয মওোদনো ক্ষনত ওযদত োযদফ নো, াঅয াঅল্লো 

ফবনফলদ নিভোন- (তফো-৩৯)” ানুমোী তোদদযদও দনুনোয ফুদও ানয চোনতয মকোরোভ মওোদয 

নদদরন। এঔোদন ফরো াঅফযও মম, াঈদদ্দয বুদর নকদ াংগ্রোভ তযোক ওযোয োদথ োদথাআ তোযো ানয 

চোনতয মকোরোভ দ মো নন। দীখব ভ াঅল্লো তোদদয াংদোধদনয চনয ভ নদদদঙন। নওন্তু 

তোযো তফো মওোদয নো মপযো াঅল্লো তোদদযদও োভনযও নদও নদদ ঘূড়োিবোদফ াআাঈদযোনোন 

নিস্ঘোন চোনত দ্বোযো যোনচত মওোদয মকোরোভ মওোদয নদদরন। এাআ দীখব মকোরোভীয ভদ এাআ প্রবুদদয 

ঘিোদি চোনত প্রধোনত নতনটি বোদক বোক দ মো। াআাঈদযোদয নিস্ঘোন চোনতগুনর োভনযও 

নিফদর ৃনথফীয প্রো ফও’টি মভোদরভ াধুযনলত মদ ানধওোয ওযোয য এযো মোদত াঅয 

বনফলযদত মওোদনোনদন তোদদয ঐ ননদফনও োদনয নফরুদদ্ধ দোাঁড়োদত নো োদয মচনয তোযো 

নফনবন্ন দদক্ষ ননদরো। এাআ দদক্ষগুনরয ভদধয ানযতভ প্রধোন দদক্ষ মোর নক্ষোফযফস্থো 
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স্তদক্ষ ওযো, ওোযণ নক্ষোফযফস্থো এভন এও নফল মম এয ভোধযদভ ভোনুলদও মো াআিো তোাআ ওযো 
মো; ঘনযত্রফোন ভোনুল ততনয ওযো মো াঅফোয দিুনযত্র ভোনুদল নযণত ওযো মো; ওী নক্ষো 

মদো মোদি তোয য ননবব য ওদয ম মওভন ভোনুল দফ। তোাআ দঔরওোযী নিগুনর তোদদয 

ানধওৃত মভোদরভ মদগুনরদত ভোদ্রোো স্থোন মওোযর। াঈদদ্দয- দোনত মভোদরভ চোনতটোদও 

এভন এওটো এরোভ নক্ষো মদো মোদত তোদদয ঘনযত্র প্রওৃত দক্ষাআ এওটো যোধীন দো চোনতয 

ঘনযদত্র নযণত , তোযো মওোদনোনদন তোদদয প্রবুদদয নফরুদদ্ধ ভোথো তুদর দোাঁড়োফোয নঘিো নো 

ওদয। নিস্ঘোনদদয ভদধয Orientalist (প্রোঘযনফদ) মফোদর এওটো ননক্ষত মেণী নঙদরো  াঅদঙ মোযো 

এরোভ প্রোদঘযয নফনবন্ন ধভব, ওৃনষ্ট, াআনতো াআতযোনদয য কদফলণো মওোদয থোদওন। এদদয 

োোময ননদ নিস্ঘোনযো ভোদ্রোো নক্ষো মদফোয চনয তোদদয ভন ভদতো Syllabus (নও নঔোদনো দফ 

তোয তোনরওো)  Curriculum (নও প্রনিো মঔোদনো দফ) ততনয মওোদয তো নক্ষো মদফোয চনয 

তোদদয ানধওৃত ভস্ত মভোদরভ মদগুনরদত ভোদ্রোো প্রনতিো মওোযর। াঅভোদদয ওৃতওদভবয চনয 

াঅল্লো মওোযোদন ুযো তফোয ৩৮-৩৯নাং াঅোদত মদো প্রনতশ্রুনত মভোতোদফও াঅভোদদয 

নিটিদদয মকোরোদভ নযণত মওোদয নদদনঙদরন। এাআ াঈভোদদদয বোাআয (Viceroy) ফো 

ফড়রোট রডব  োদযন মটিাংও ১৭৮০ দন তদোনীিন যোচধোনী মওোরওোতো াঅরীো ভোদ্রোো 
প্রনতিো মওোদয মল নফীয ভোধযদভ াঅল্লোয মদো দীনুর এরোভ ন, তোদদয প্রোঘযনফদদদয 

(Orientalist) দ্বোযো ততনয ওযো এওটি নফওৃত এরোভ নক্ষো নদদত াঅযম্ভ মওোযদরন। নিস্ঘোন 

প্রোঘযনফদদদয দ্বোযো ততনয ওযো এাআ এরোদভ প্রথদভ ওোদরভোয াথব নফওৃনত ওযো মোর; রো এরোো 
এল্লোল্লো-য প্রওৃত াথব- ‘াঅল্লো ঙোড়ো াঅদদদোতো মনাআ’ নওন্তু এটিদও ফদনরদ ওযো মোর- াঅল্লো 

ঙোড়ো াঈোয মনাআ, মমটোদও াঅযফীদত বোলোিয মওোযদর - রো ভো’ফুদ এল্লোল্লো। এটো ওযো মোর 

এাআ চনয মম, াঅল্লোদও এওভোত্র াঅদদদোতো নোদফ ননদর এ চোনতদতো নিটিদদয াঅদদ ভোনদফ 

নো, মভোদরভ থোওদত মোদর াঅল্লোয াঅদদ ভোনদত দফ। াঅয ওোদরভোয ভদধয এরো দেয াথব 

ফদনরদ মনদ াঈোয ফো ভো’ফুদ মঔোদনো মো তদফ এ চোনতয মরোওচন ফযনিকতবোদফ াঅল্লোয 

াঈোনো, নোভোচ, মযোচো, জ্ব, মোওোত, দোন-ঔযোত াআতযোনদ নোনো াঈোনো মওোযদত থোওদফ এফাং 
চোতী চীফদন নিটি প্রবুদদয াঅদদ োরন মওোযদত থোওদফ; তোদদয ানধওোয  োন দঢ়ৃ  

স্থোী দফ। এাআ াঈদদ্দদয ঐ নফওৃত এরোদভ নোভোচ, মযোচো, জ্ব, মোওোত, াঅত্মোয নযিন্নতোয 
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চনয নোনোযওভ খলোভোচো, াঅধযোনত্মও াঈন্ননতয য গুরুে  প্রোধোনয মদো মোর। ওোযণ এযো ঐ 

এফোদত, াঈোনো ননদ মত মফন ফযস্ত থোওদফ নিটিযো তত ননযোদ দফ। 

(ঔ) নিটি োওযো এাআ ভোদ্রোো নক্ষোফযফস্থোয (Syllabus) ভদধয প্রধোনতাঃ নফতনওব ত নফলগুনরয 

প্রোধোনয নদদরো, মমগুদরো াঅদক মথদওাআ নফদযভোন নঙদরো এভোভদদয এফাং তোদদয ানুোযীদদয ভদধয, 

মওোযোদনয াঅোদতয ফযোঔযো ননদ। এগুদরোদও প্রোধোনয  প্রদোচনী নক্ষণী নফল মফোদর 

Syllabus এয ািবুব ি ওযোয াঈদদ্দয মোর এাআ মম এাআ ভোদ্রোো ননক্ষতযো মমন ঐগুনর ননদাআ 

ফযস্ত থোদও, তওব োতনওব , এভননও ভোযোভোনয মওোযদত থোদও, োওদদয নদদও তোদদয দনৃষ্ট মদফোয 

ভ নো থোদও। 

(ক) নিস্ঘোনদদয প্রোঘযনফদদদয ততনয ঐ এরোদভ মওোযোদনয গুরুে এদওফোদয ওনভদ নদদ মঔোদন 

োদীদয প্রফর প্রোধোনয মদো মোর। ওোযণ এাআ মম মওোযোন মঘৌদ্দ’ ফঙয াঅদক মো নঙদরো াঅচ 

ঠিও তোাআ-াআ াঅদঙ, এয এওটো ে ন এওটো াক্ষয মওাঈ ফদরোদত ফো ফোদ নদদত োদয নোাআ, 

ওোযণ এয যক্ষো ফযফস্থো াঅল্লো তোয ননদচয োদত মযদঔদঙন (মওোযোন- ুযো মচয ৯), নওন্তু োদী 

তো ন। ফহু োদী ভোনুল তোয াঈদদ্দয োধদনয চনয ততনয মওোদযদঙ, মঔরোপদতয দয যোচতন্ত্র 

প্রনতিোয য াঈভোাআো, াঅব্বোীো, পোদতভী াআতযোনদ মঔরোপদতয নোদভ াঅদর যোচতদন্ত্রয যোচোযো 
তোদদয মোয মোয নাংোন যক্ষোয চনয াচস্র নভথযো োদী ততনয মওোদয াঅল্লোয যুদরয নোদভ 

ঘোনরদদঙ। ুনন্নযো তোদদয ভতফোদদয দক্ষ, নোযো তোদদয ভতফোদদয দক্ষ নভথযো োদী ততনয 

মওোদয ননদদঙ মোয মোয ভতফোদদও নিোরী ওযোয চনয। াঅয নফনবন্ন বোদফ োদী নফওৃত 

মোদদঙ। মওোযোদনয গুরুে ওনভদ নদদ োদীদয য এত মচোয এফাং গুরুে মদোয াঈদদ্দয 

মোর নফতওব , নফদবদ শুধু নচাআদ যোঔো ন টোদও নিোরী ওযো। 

(খ) তোযয তোযো মম ওোচটি মওোযর তো োাংখোনতও এফাং মোয পর ুদযূ প্রোযী। তোযো তোদদয 

প্রনতনিত ভোদ্রোো তোদদয ততনয ওযো নফওৃত এরোদভয মম নক্ষোফযফস্থো ঘোর ু মওোযর তোদত 

ভোদ্রোোয নক্ষো মল মওোদয মফনযদ এদ তোদদয রুনচ-মযোচকোয মওোদয মঔদ মফাঁদঘ থোওোয মওোদনো 

নক্ষো মদো মোর নো। াাংও, দোথবনফদযো, যোন, বূদকোর, াআনতো, নফজ্ঞোন, দবন, াথব-নফজ্ঞোন,  



115 

 

 

চীফ-নফদযো াআতযোনদয মওোদনো নওঙুাআ ঐ ফ ভোদ্রোোয নদরফোদ (Syllabus) যোঔো মোরনো। 

নিস্ঘোনযো এটো এাআ াঈদদ্দদয মওোযর মম, তোদদয ভোদ্রোো ননক্ষত এাআ ভোনুলগুদরো মমন ঔোন মথদও 

মফনযদ মমদ তোদদয মঔোদনো নফওৃত এরোভটোদও নফনি মওোদয ো াঈোচব ন ওযো ঙোড়ো াঅয 

মওোদনো দথ াঈোচব ন মওোযদত নো োদয; ওোযণ ঐ ভোনুলগুনরয ভধয মথদও ফযনতিভ নোদফ মনদ 

মওাঈ ফুছদত োদয মম তোদদয নক্ষো মদো ঐ এরোভটো প্রওৃতদক্ষ নফীয ভোধযদভ াঅল্লোয মদো 
তয এরোভ ন, টো নফওৃত, তোদোদর মমন ম ফোধয  টোদওাআ নফনি মওোদয াঈোচব ন 

মওোযদত, ওোযণ তোদও এভন াঅয নওঙুাআ নক্ষো মদো নন মম ওোচ মওোদয ম টোওো ো াঈোচব ন 

মওোদয মঔদত োদয। ভূঔব চনোধোযণ ধভব ম্বদন্ধ চোনোয চনয, পদতোো মনফোয চনয স্ববোফতাআ 

এদদয ওোদঙাআ মমদত ফোধয এফাং তোযো াফযাআ নিটি-নিস্ঘোনদদয ততনয ওযো ঐ প্রোণীন, 

াঅত্মোীন, নফতওব -ফবস্ব এরোভটোাআ তোদদয নক্ষো মদদফ এফাং এাআ বোদফাআ ঐ নফওৃত এরোভাআ ফবত্র 

কৃীত দফ, ঘোর ুদফ। নিস্ঘোনযো তোদদয ানধওৃত ভস্ত মভোদরভ মদগুনরদত এাআ নীনতাআ ওোমবওযী 

মওোদযদঙ এফাং ফবত্র তোযো এও’ বোক (১০০%) পর মোদদঙ। ১৭৮০ দন মওোরওোতো াঅরীো 

ভোদ্রোো প্রনতিো মওোদয নিস্ঘোন োওযো এয নযঘোরনোয বোয াবণ মওোযদরো এ মদী এওচন 

মভোল্লোয োদত নমনন নিস্ঘোনদদয মফদধ মদো নক্ষোিভ (Curriculum) ানুমোী ভুরভোন 

ঙোত্রদদযদও তোদদযাআ মফদধ মদো োঠযূনঘ (Syllabus) াথবোৎ এরোভ নক্ষো নদদফন। নওন্তু এ 

ভোদ্রোোয ননন্ত্রণ তোযো মূ্পণব বোদফ তোদদয ননদচদদয োদত যোঔদরো। তোযো াধবতোেীয ানধও 

ভ এ দ্ধনতদত নক্ষো প্রদোন ঘোর ুযোঔদরো। াধবতোেীয মবদফক্ষদণয য তোযো মঔন মদঔদরো মম 

এ মথদও তোদদয াঅোনুরূ পর াঅদঙ নো, তঔন মভোদরভ মফোদর নযনঘত এাআ চোনতটোদও 

ননদচদদয ততনয নফওৃত এরোদভয ভোধযদভ নঘযনদদনয চনয ি,ু াথফব মওোদয ননদচদদয োন 
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দীখবনদদনয চনয োওোদোি ওযোয এাআ চখনয নযওল্পনো মোদত নফনখœত নো  মচনয ১৮৫০ 

োদর নিটি নিস্ঘোন োওযো তোদদয প্রনতনিত াঅরীো ভোদ্রোোয াধযক্ষ (Principal) দটি 

ননদচদদয োদত ননদ ননদরো। প্রথভ াধযক্ষ ননমুি মোদরন ডাঃ নস্ধিোয (Springer)। তোযয 

এওোনধিদভ ২৭ চন নিস্ঘোন ৭৬ ফৎয (১৮৫০-১৯২৭) ভোদ্রোোয াধযক্ষ দদ াঅীন মথদও এাআ 

মভোদরভ চোনতদও এরোভ নক্ষো নদদরন।  

মম ২৬ িন রিস্টান রণ্ডত ধযক্ষ বদ মথবও মওারওাতা অরীয়া ভাদ্রাায় 

৭৬ ফেয মধাবয মভাবরভ দারফদায োত্রবদযবও রফওৃত এরাভ 

ররঔবয়বেন তাবদয তাররওা 

১. এ.এাআঘ. নস্ধিোয এভ.এ. (১৮৫০) 

২. াঈাআনরোভ নযোরীচ এর.এর.নড (১৮৭০) 

৩. মচ. যোটনক্লপ এভ.এ. (১৮৭৩) 

৪. এাআঘ. এপ. িওভযোন এভ.এ. (১৮৭৩) 

৫. এ. াআ. কোপ এভ.এ. (১৮৭৮) 

৬. এ. এপ. াঅয মোদনবর (C.I.P.H.D (১৮৮১) 

৭. এাআঘ প্রদথদযো এভ.এ. (াস্থোী) (১৮৯০) 

৮. এ. এপ. মোদনবর (১৮৯১) 

৯. এপ. মচ. মযো এভ.এ. (১৮৯১) 

১০. এ. এপ. মোদনবর (১৮৯২) 

১১. এপ. মচ. মযো এভ.এ. (১৮৯৫) 

১২. এ. এপ. মোদনবর (১৮৯৭) 

১৩. এপ. মচ. মযো (১৮৯৮) 

১৪. এপ. ন. র (নফ.এ.টি.এ.ন) (১৮৯৯) 

১৫. যোয ামবোন র মস্ঘাআন ন.এাআঘ.নড (১৮৯৯) 
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১৬. এাআঘ. এ. স্ঘোওব  নফ.এ. (১৯০০) 

১৭. মর. ওদণবর নচ.এ.এ. মযনঙ্কাং (১৯০০) 

১৮. এাআঘ. এ. স্ঘোওব  নফ.এ. (১৯০১) 

১৯. এডোডব  মডননন যো (১৯০৩) 

২০. এাআঘ. াআ. মস্ঘদল্টন (১৯০৩) 

২১. এডোডব  মডননন যো (১৯০৪) 

২২. এভ. ঘীপভযোন (১৯০৭) 

২৩. এডোডব  মডননন যো (১৯০৮) 

২৪. এ. এাআঘ. োযনর এভ.এ. (১৯১১) 

২৫. নভ. মচ. এভ. িটোভনর নফ.এ (১৯২৩) 

২৬. এ. এাআঘ. োটিব  এভ.এ. (১৯২৫) 

 

নিস্ঘোনদদয মকোরোভ, দো ফোয াঅদকাআ াঅল্লো-যুদরয প্রওৃত এরোভ নফওৃত মোদ নকদনঙদরো তো 
নো মোদর মতো াঅয মকোরোভ মোদত মোত নো, নওন্তু টোয মো নওঙু প্রোণ াফনষ্ট নঙদরো নিস্ঘোনদদয 

ততনয এাআ এরোদভ তো মল মোদ মকদরো এফাং এটোয শুধ ুওাংওোর ঙোড়ো াঅয নওঙুাআ মযোাআর নো। দীখব 

১৪৬ ফঙয (১৭৮০ োদর ভোদ্রোো প্রনতিো মথদও শুরু মওোদয ১৮৫০ োর মবি ৭০ ফঙয মভোদরভ 

নোভধোযী মভোল্লোদদযদও াধযক্ষ দদ মযদঔ এফাং ১৮৫০ মথদও ১৯২৭ োর মবি ৭৬ ফঙয নিস্ঘোন 

নিতযো ননদচযো যোনয াধযক্ষ দদ ানধনিত মথদও) এ নিস্ঘোন এরোভ নক্ষো মদফোয য 

নিটিযো মঔন নননিত মোর মম, তোদদয ততনয ওযো নফওৃত এরোভটো তোযো এ চোনতয োড়-ভজ্জো 

ঢুনওদ নদদত ক্ষভ মোদদঙ এফাং াঅয তোযো ওঔন এটো মথদও মফয মোদত োযদফ নো তঔন তোযো 
১৯২৭ দন তোদদয াঅরীো ভোদ্রোো মথদওাআ ননক্ষত ভোরোনো োভুর রোভো ওোভোর াঈনদ্দন 

াঅদভদ (এভ.এ.াঅাআ.াঅাআ.এ) এয ওোদঙ াধযক্ষ দটি মঙদড় নদদরো (াঅরীো ভোদ্রোোয াআনতো, 

ভূর- াঅাঃ োত্তোয, ানুফোদ- মভোস্তপো োরুণ, এরোভী পোাঈদিন, ফোাংরোদদ, Reports on 

Islamic Education and Madrasah Education in Bengal” by Dr. Sekander Ali 
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Ibrahimy (Islami Faundation Bangladesh), ভোদ্রোো-াআ-াঅরীোয াআনতো, ভোরোনো 

ভভতোচ াঈদ্দীন াঅভদ, এরোনভও পোাঈদিন ফোাংরোদদ)। তোদদয ননদচদদয প্রনতনিত াঅরীো 

ভোদ্রোোয Syllabus  Curriculum শুধু ঐ ভোদ্রোো ীনভত নো মযদঔ নিটি োওযো তো 

ফোধযতোভূরওবোদফ এাআ াঈভোদদদয ফবত্র মফনয বোক ভোদ্রোো ঘোর ুমওোযর।  

াঈভোদদ বোক মোদ োনওস্তোন ফোয য ঐ াঅরীো ভোদ্রোো াঈব োনওস্তোদন প্রনতনিত  

এফাং দয ফোাংরোদদ প্রনতনিত ফোয য নিস্ঘোনদদয ততনয নফওৃত এরোদভয মাআ োঠযিভাআ 

ঘোর ুথোদও; শুধ ুাআদোনীাং এদত নওঙু নফল মমোক ওযোয মঘষ্টো মোদি মোদত ভোদ্রোো ননক্ষত দোদঔর, 

পোদমর  াঅদরভযো দীন নফনি মওোদয ঔোো ঙোড়ো াআিো মোদর ানয এওটো নওঙু মওোদয মঔদত 

োদয। াথবোৎ মভোদরভ মফোদর নযনঘত ৃনথফীয চনাংঔযোটি মোদত মওোদনোনদন ভোথো তুদর দোাঁড়োদত 

নো োদয মচনয নিস্ঘোনযো ভোদ্রোো প্রনতিো মওোদয তোদদয ততনয মম প্রোণীন, াঅত্মোীন নফওৃত 

এরোভটো ১৪৬ ফৎয মধোদয নক্ষো নদদনঙদরো মাআ নফওৃত, াঅত্মোীন এরোভটোদওাআ প্রওৃত 

এরোভ ভদন মওোদয াঅভযো প্রোণদণ তো াঅভোদদয চীফদন ওোমবওযী ওযোয মঘষ্টো াঅনঙ। 

এ মকদরো এওটো নদও, নিস্ঘোন ননদফনও োনওতব োদদয দ্বোযো ততনয ওযো প্রোণীন, াঅত্মোীন, 

নফওৃত প্রঘনরত এরোদভয াঅদরভ, মভোল্লোদদয নদও, মোদদয ম্বদন্ধ মঘৌদ্দ’ ফঙয াঅদক াঅল্লোয 

যুর মফোদর মকদঙন মম, াঅদঔযী মোভোনো াঅভোয াঈম্মদতয াঅদরভযো দফ াঅভোদনয ননদঘ 

ফবননওৃষ্ট চীফ (োদী, মযত াঅরী (যোাঃ) মথদও ফোোওী); নদ্বতী নদওটো মোর- মোযো ভোদ্রোো 

ননক্ষত ননন। াঅল্লো তোাঁয প্রনতশ্রুনত মভোতোদফও োনস্ত নোদফ াআাঈদযোীোন নিস্ঘোন যোষ্ট্রগুনর 

নদদ এ চোনতদও মকোরোভ ফোননদ মদফোয য নিস্ঘোনযো এ চোনতয চনয মম নক্ষোফযফস্থো ওোমবওযী 

মওোযর মটোদও তোযো দাুআ বোদক বোক মওোযর। এওটো বোক ভোদ্রোোয ভোধযদভ তোদদয ততনয নফওৃত 

এরোভ নক্ষো নদর মমটো ম্বদন্ধ এতক্ষণ মফোদর াঅরোভ। াঅদযওটো বোক তোযো মওোযর সু্কর-ওদরচ 

প্রনতিো মওোদয। নদ্বতী বোকটো তোযো মওোযর এাআ চনয মম, এাআ নফযোট াঈভোদদ োন মওোযদত 

মম চননি প্রদোচন তো তোদদয মদ মথদও াঅনো প্রো াম্ভফ; াোভনযও (Civil)  োভনযও 

(Military) প্রোন ঘোর ু যোঔদত এাআ াঈভোদদদয ভোনুলাআ তোদদয প্রদোচন দফ। এাআ মেণীয 

ননক্ষত ভোনুল ততনযয চনযাআ তোযো সু্কর-ওদরচ স্থোন মওোদয তোদত াআাংদযচী বোলো, াাংও, 

নফজ্ঞোদনয নফনবন্ন নদও, াআনতো (প্রধোনতাঃ াআাংরযোদিয যোচো-যোনীদদয াআনতো), বূদকোর, দবন 

াথবোৎ োনথবফ চীফদন মো মো প্রদোচন  তো মঔোদনোয ফদন্দোফস্ত যোঔদরো; নওন্তু মঔোদন াঅল্লো, 
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যুর, মওোযোন, োদী, দীন ম্বদন্ধ প্রো নওঙুাআ যোঔো মোর নো। ানয বোক ভোদ্রোোয নক্ষোফযফস্থো 

মমভন োনথবফ নওঙুাআ মঔোদনোয ফযফস্থো যোঔো মোর নো মতভনন এাআ বোদক ধভব ম্বদন্ধ (ধভব মফোরদত 

যো মো ফুদছ) নওঙুাআ নো ননঔদ প্রোন ঘোরোদত মো মো দযওোয তো মঔোদনোয ফযফস্থো ওযো মোর। 

নক্ষো-ফযফস্থো নযষ্কোয দ’ুটি বোদক নফবি মোদ মকদরো। এও বোক নঔদরো এওটো নফওৃত ভযো 

নফতওব -ফবস্ব ধভব মমঔোদন োনথবফ নওঙুাআ মনাআ ওোদচাআ ঐ ধভব নফনি ওযো ঙোড়ো মযোচকোদযয মওোদনো 
থ মনাআ; ানয বোদক ভোনুল মো নঔদরো তোয প্রো ফটুকুাআ োনথবফ মযোচকোয মওোদয ঘোওনয-ফোওনয 

 

মওোদয চীফন মোন মওোযদত োদয, নওন্তু ধভব, াঅত্মো, মভোদরভ নোদফ তোয ানস্তে ম্বদন্ধ নওঙুাআ 

নঔদরো নো। ননদচদদয াআনতো ম্বদন্ধ তোযো মযোাআদরো াজ্ঞ, ননদচদদয মকৌযফজ্জ্বর াআনতোদয মঘদ 

তোযো মফন চোনদরো াআাঈদযোদয যোচো-যোচড়োদদয ম্বদন্ধ। এাআ দাুআ ফযফস্থো যস্পয নফযীতভুঔী। 

সু্কর-ওদরচ প্রনতিো মওোদয মম ধভবনক্ষোীন ফযফস্থোটো নিস্ঘোনযো ঘোর ুমওোযর তো মথদও মম মেণীটি 

মফয মোদ াঅদরো, মটো মথদওাআ নিস্ঘোন োওযো তোদদয াোভনযও (Civil)  োভনযও 

(Military) প্রোন ঘোরোফোয মরোও াংগ্র মওোযর, যওোয  প্রোন ঘোরোদত মো প্রদোচন ফ 

স্থোদনাআ তোদদয ননমুি মওোযর এফাং তোদদয নদদাআ তোদদয ননদফনও োন  াঅনধতয ঘোর ু

যোঔদরো। এাআ মূ্পণববোদফ নফবি এফাং নফযীতভুঔী দাুআ নক্ষোফযফস্থো ননক্ষত মেণীয এওটো 

নফধভী  নফদদী োওদদয ানত ানুকত  নফশ্বস্ত মোদ তোদদয ক্ষ মোদ োন মওোযদত 

রোকদরো এফাং ায ননক্ষত মেণীটি নিস্ঘোন প্রবুদদয ওোঙ মথদও মম নফওৃত দীন, ধভবটোদও নদঔদঙ 

মটো নফনি মওোদয চীফন-মোন মওোযদত রোকদরো। ফোনও ফৃৎ াংঔযোকনযি চনতো মযোাআদরো 

াননক্ষত, ভূঔব।  
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এাআ াফস্থো মঘোরদত থোওোওোরীন নফনবন্ন ওোযদণ ঐ নফদদী াআাঈদযোীোন নিদও এাআ 

াঈভোদদটোদও দাুআ বোদক বোক মওোদয নদদ মঘোদর মমদত মোর। মম ফ ওোযদণ নিটিদও এ 

াঈভোদদটোদও স্বোধীনতো নদদ মঘোদর মমদত মোর মগুদরো াদনও এফাং এঔোদন াপ্রোনিও, তদফ 

প্রধোন ওোযণ নদ্বতী নফশ্বমুদ্ধ। মো মোও নিস্ঘোন োওযো মঘোদর মোফোয য তোদদয ৃষ্ট 

নক্ষোফযফস্থো ঠিও মতভনাআ ঘোর ুমযোাআর। মম Syllabus এফাং Curriculum নদদ এ ভোদ্রোো এফাং সু্কর-

ওদরচ মঘোরত তো প্রো ঠিও মাআ বোদফাআ ঘোর ু যোঔো মোর। সু্কর-ওদরদচয োঠয নফলফস্তুগুনর 

নফদদী োওযো এভনবোদফ নন্নদফনত মওোদযনঙদরো মম গুদরো ননক্ষত মোদর ভোনুল মমন 

তোদদয নিস্ঘোন োও ম্বদন্ধ ীনভনযতো াঅপ্লুত । ঐ নক্ষোয ভোধযদভ োওযো ফবনদও নদদ 

তোদদয মেিে  োনতদদয ননওৃষ্টতো ম্বদন্ধ নফশ্বোী । নক্ষোয ভোধযদভ নিস্ঘোন োওযো এ 

চোনতয ভন-ভকদচ, াঅল্লো, যুর দীন ম্বদন্ধ শুধ ুননযোিতোাআ ন এওটো তফনযবোফ (A hostile 

attitude) প্রনফষ্ট মওোনযদ নদদত ক্ষভ । নফযীতভুঔী ঐ দাুআ বোদক নফবি নক্ষোফযফস্থো 

োওদদয মঘোদর মোফোয য ঘোর ুথোওোয পদর াঅচ াঅভোদদয াফস্থো ফতব ভোদন এাআ :- 

চোনত াঅচ প্রধোনতাঃ নতন বোদক নফবি। ফৃত্তভ বোক াননক্ষত, প্রো ননযক্ষয, মঔদ মদদ মফাঁদঘ  

 

থোওোাআ তোদদয চীফদনয ভুঔয াঈদদ্দয। ননদচদদয নফঘোয-ফুনদ্ধ, জ্ঞোদনয াবোদফয ওোযদণ ফোনও দাুআ 

বোদকয ননক্ষতযো মো ফদরন তোাআ নফশ্বো ওদয, মম মফন মচোয করো মফোরদত োদয তোযটো নফশ্বো 

ওদয। াঅদযও বোক ৃনথফীদত প্রঘনরত ভস্ত নক্ষো নফল মথদও ফনঞ্চত এওভোত্র ভূরধন নফওৃত 

এরোভটোদও নফনি মওোদয মঔদ দয মফাঁদঘ াঅদঙ। মল বোকটি মোর ননদফনও োও প্রনতনিত 
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সু্কর-ওদরদচয ননক্ষত ধভব ফনচব ত, চড়ফোদী ননক্ষত মেণী মোদদয ওোদঙ োিোদতযয ফ নওঙু শুধ ু

মেি ন, এওভোত্র তয, োিোদতযয মঔোদনো যোচনননতও, াঅথব-োভোনচও ফযফস্থো, াঅাআন-ওোনুন, 

দিনফনধ াআতযোনদ ফবদেি, াঅল্লোয মদো মম ফযফস্থোটো তোদদয াঅদঙ মটোয প্রনত তোদদয 

ানযীভ াফজ্ঞো, ওোযণ টো ম্বদন্ধ তোদদয ানযীভ াজ্ঞতো- টো তোদদয নক্ষোফযফস্থো 

মঔোদনো নন। শুধ ুমম মঔোদনো নন তো ন, টো ম্বদন্ধ াফজ্ঞো নফদদী োওযো তোদদয ভন-

ভকদচ স্থোীবোদফ প্রনফষ্ট মওোদয নদদদঙ। মমদতু তোযো নফদদীদদয নক্ষোফযফস্থো ননক্ষত মোদ 

াঅধুননও জ্ঞোন-নফজ্ঞোন ম্বদন্ধ াফনত, মদতু তোযো ঐ ফ জ্ঞোন নফফনচব ত ভোদ্রোো ননক্ষতদদয 

প্রনত স্ববোফতাআ এওটো াফজ্ঞোয বোফ মোলণ ওদযন। নওন্তু ঐ াফজ্ঞো দে ধদভবয ফযোোদয তোযো 

ঐ ভোদ্রোো ননক্ষতদদয য ননবব যীর ওোযণ টোয নওঙুভোত্র তোযো চোদনন নো এফাং ধভব নফলদ ঐ 

ভোদ্রোো ননক্ষতদদয ওোঙ মথদও নদঔন নিস্ঘোনদদয ততনয ওযো নফওৃত এরোভটোাআ, ফযনি চীফদন 

এযো চন্কতবোদফ াঅল্লো, যুর, মওোযোন, এরোভ াআতযোনদদত বোো-বোোবোদফ নফশ্বোী মোদর 

োভনষ্টও চীফদন এযো োিোদতযয ান্ধ ানুোযী। এযো ঘোন চোনতয ফযনিচীফদন াঅল্লোয াঅদদ 

মভোতোদফও ভোনুল নোভোচ, মোওোত, জ্ব, মযোচো ানযোনয ননভ-ওোনুন োরন মওোরুও াঅনত্ত মনাআ; 

নওন্তু চোতী, োভনষ্টও চীফদন াঅল্লোয াঅদদ াথবোৎ োফবদবৌভেদও াস্বীওোয মওোদয ভোনুদলয 

োফবদবৌভদেয য প্রনতনিত চীফন ফযফস্থোদও গ্রণ এফাং ওোমবওযী মওোরুও। াথবোৎ নিস্ঘোন 

োওযো মম াঈদদ্দদয ভোদ্রোো প্রনতিো মওোদয তোদদয ততনয ওযো তোদদয ঙন্দাআ দীন (চীফন-

ফযফস্থো) নক্ষো নদদনঙদরো, ঠিও মাআটো। 

তোদদয নক্ষোফযফস্থো ননক্ষত মোদর মদদ তোদদয ানুকত এওটি মেণী ৃনষ্ট দফ এ াঈদদ্দয 

নঙদরো। তদফ ঐ নক্ষোফযফস্থো এওটো ফযোোদয নফদদী প্রবুযো ফবত্র তওব  মথদওদঙ মম, তোদদয 

ননদচদদয মদদ নক্ষোফযফস্থো মম ননদচয চোনতয প্রনত বোরফোো, াঅনুকতয  নফশ্বস্ততো কদড় দঠ 

এদদয মফরো মমন তো নো  ফযাং তোযো মমন ননদচদদয নযঘ নো ো। তোদদয াতীত  

ফতব ভোন ম্বদন্ধ মমন াফজ্ঞো  খৃণো ৃনষ্ট  এফাং প্রবুদদয ম্বদন্ধ মমন তোযো ীনভনযতো ডুদফ 

থোদও। এাআ নক্ষোফযফস্থো তোযো োঠযফস্তু োঠযিভ (Curriculum) এভনবোদফ ততনয মওোযর মোদত 

এাআ চোনতয াআনতোদয ফদদর াআাঈদযোদয নফনবন্ন চোনতগুনরয াআনতো স্থোন মদরো। নফজ্ঞোদনয মম 

নবনত্ত মভোদরভ চোনত স্থোন মওোদযনঙদরো, মম নবনত্তয াঈয দয োিোদতযয নফনবন্ন চোনতগুনর মম 

াঈন্ননত মওোদযনঙদরো তো রুপ্ত মওোদয নদদ, মভোদরভ াঅনফষ্কোযওদদয নোভ ফোদ নদদ ননদচদদয নোভ 
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ফনদ তোযো নক্ষোথীদদয ভদন নফশ্বো চনন্দ নদদরো মম, জ্ঞোন-নফজ্ঞোদনয প্রফতব ও, প্রঘরও শুধ ু

তোযোাআ। প্রোদঘযয চোনতগুনরয ধভব, নফশ্বো, কুাংস্কোয, ভোনুলগুনর শু মবোদয। োভনযও নদও নদদ 

তোযো এাআ দো চোনতয ঙোত্র-ঙোত্রীদদয মঔোদরো মম, যোননফর, নচোয াঅয মনদোনরদনয ভদতো 

নফচী মনোনত াআনতোদ াঅয  নন। ঙোত্র-ঙোত্রীযো তোাআ নঔদরো  নফশ্বো মওোযর। তোযো 

চোনদরো নো মম ৃনথফীয াআনতোদ নঘয াযোনচত াথবোৎ চীফদন মওোদনো মুদদ্ধাআ োদযন নন এভন 

মনোনত মোদ মকদঙন ভোত্র োাঁঘ চন, এফাং এাআ োাঁঘচনাআ প্রোদঘযয। এাআ োাঁঘ চন মোদিন মল নফী 

মভোোম্মদ (দ:) নফন াঅেোল্লো, াঅল্লোয তদরোোয ঔোদরদ নফন োনরদ (যো:), মস্পদনয ঔনরপো 

াঅফদযু যভোন, ুরতোন ভোভুদ এফাং মঘনি ঔোন। এফাং এাআ োাঁঘ চদনয ভদধয ঘোযচনাআ 

মভোদরভ। োিোদতযয নওঙু নওঙু াআনতোনফদ দোদদয মুদদ্ধ নফশ্বনফীদও (দ:) যোনচত মফোদর 

মদঔোদত মঘষ্টো মওোদযদঙন তোদদয নঘযোঘনযত াবযো মভোতোদফও তোাঁদও মঙোট ওযোয চনয। নওন্তু ঐ 

মুদদ্ধ তোাঁয যোচ  নন। নফমব মোদনঙদরো, নতনন গুরুতয াঅত মোদনঙদরন, নওন্তু যোনচত 

ন নন। প্রওৃতদক্ষ মভোদরভদদয এওটো নক্ষো মদফোয চনযাআ াঅল্লো ঐ খটনো মখোটিদনঙদরন। ম 

নক্ষো মোর এাআ মম, মনতোয ফো মনোনতয াঅদদ াক্ষদয াক্ষদয োরন নো মওোযদর নও । ঔুফ 

মফন মফোরদর দোদ মুদদ্ধয পরোপর মও ভোন ভোন াথবোৎ াঘরোফস্থো (Stalemate) ফরো মো। 

ফদয, দোদ ফো ঔন্দও; এয মম মওোদনো এওটি মুদদ্ধাআ মনদ ভোনফী (দ:) যোনচত মোদতন তদফ 

ঐঔোদনাআ এরোদভয ভোনপ্ত মখোটদতো। স্বনদনয াঅর ফবত ানতিভ মওোদযনঙদরন মফোদর 

মনদোনরোনদও াম্ভফ ম্ভফওোযী ভোনুল মফোদর মঔোদনো মোর এফাং এাআ দবুব োকয চোনতয 

মঙদরদভদযো তোাআ নঔদরো এফাং নফশ্বো মওোযর। তোযো চোনদরো নো মম এয মঘদ তগুন াম্ভফ 

ওোচ মওোদযনঙদরন তোদদয চোনতযাআ এওচন। াআস্তোম্বুর চ ওযোয মুদদ্ধ ুরতোন নদ্বতী মভোোম্মদ 

তোয মূ্পণব মনৌফযদও োোদড়য াঈয নদদ মটদন ানতিভ মওোদযনঙদরন।  

এাআ নক্ষোফযফস্থো এাআ দো চোনতয মুফ ম্প্রদোদয ভন ভোননওতো ীনভনযতো ঢুনওদ নদদত 

াঅদযও ফযফস্থো মনো মোর। মটো মোর নক্ষোয ভোধযভ ওযো মোর নফনবন্ন নফচী প্রবুদদয বোলো। 

এওদো াদধবও ৃনথফী নফচী এাআ চোনতটোদও োভনযওবোদফ যোস্ত মওোদয তোদও ঔি ঔি মওোদয 

বোক মওোদয ননদ াআাঈদযোীোন চোনতগুনর মোয বোদক মম বোক দড়নঙদরো ম বোদক ননদচদদয 

বোলোয ভোধযদভ নক্ষোফযফস্থো প্রফতব ন মওোযর। ীনভনযতো াঅপ্লুত ওযো ঙোড়ো াঅদযওটি াঈদদ্দয 
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নঙদরো াঅযনফ বোলো মথদও এদদয নফনিন্ন ওযো, ওোযণ মকোরোদভ নযণত ফোয াঅদক ফবত্র এাআ 

চোনতয নক্ষোয ভোধযভ নঙদরো াঅযফী, মোয পদর ফহু বোদক নফবি মোদ মকদর ফোযাআ এওটো 

োধোযণ বোলো (Lingua Franca) নোদফ াঅযনফ এওটো ঐওযূত্র নোদফ ওোচ মওোযনঙদরো। ঐ 

ঐওযূত্র মওদট মদো নঙদরো নক্ষোয ভোধযভ নযফতব ন ওযোয াঈদদ্দয। নওন্তু ননদচদদয 

াআাঈদযোীোন বোলোয ভোধযদভ নক্ষোয ফযফস্থো মওোযদর প্রবুযো োঠযফস্তু এভনবোদফ ননধবোযণ 

মওোযর মোদত এযো োিোদতযয নফদযোরগুনরয নক্ষোথীদদয ভদতো প্রওৃত নক্ষো নো ো, নওন্তু শুধ ু

প্রবুদদয ক্ষ মোদ তোদদয প্রোন ঘোরোদত োোময মওোযদত োদয। এটুকু ওযোয চনয মতটুকু 

াাংও, বূদকোর, নফজ্ঞোন  নফওৃত াআনতো নক্ষো দযওোয শুধু ততটুকুাআ ওযোয ফযফস্থো যাআদরো। এও 

ওথো ঐ নক্ষো ৃনষ্ট মোর এওটো মওযোনীকুর, মোযো ভোছোনয  নন ু মবোদয ননদফনও 

প্রোন ঘোনরদ মমদত োদয। এাআ নক্ষোয ভোধযদভ ৃনষ্ট ‘ননক্ষত’ মেণীটোাআ াআাঈদযোীোন প্রবুদদয 

ক্ষ মোদ ানত নফশ্বস্তবোদফ প্রোন ঘোনরদদঙ। এভন তওব তোয োদথ এাআ নক্ষোফযফস্থো নযঘোরনো 

ওযো মোর মম, এও ুরুদলয ওভ ভদ নফনবন্ন ানধওৃত মদদ এওটি মেণী ৃনষ্ট মোর মোযো 
মরঔোড়ো চোদন নওন্তু ীনভনযতো এভন মবোদ মনদভ মকদঙ মম োিোতয প্রবুযো রোনথ ভোযদর ননদচ 

ওতঔোনন ফযথো মদদঙ মটো মফোধ ওযোয াঅদক প্রবুয োদ াঅখোত রোকদরো নওনো মাআ নঘিো 

মওোদযদঙ। এাআ মেণীটি াআাঈদযোীোন প্রবুদদয ক্ষ মোদ মোয মোয মদদ দনদফনও োদনয 

ভধয  নন ুমবোদয প্রোন ঘোনরদদঙ, মওোথো প্রবুদদয নফরুদদ্ধ াবুযত্থোন মোদর তোদও দভন 

মওোদযদঙ, প্রবুদদয াঅদদদ ননদচদদয চোনতয মরোদওয ফুদও গুরী ঘোনরদদঙ, তোদদয চনয ননদচয 

চোনতয নফরুদদ্ধ মকোদন্দোনকনয মওোদযদঙ। এাআ ননক্ষত মেণীটি ঘরোদপযো, ওথোফোতব ো, মোোও 

নযিদদ াঅপ্রোণ মঘষ্টো মওোদযদঙ তোদদয প্রবুদদয ানুওযদণয। ঐ নক্ষোফযফস্থোয পদর এাআ দো 

চোনতয ভদধযাআ এওটো াাং নফচোতী মোদ কচোদরো মোদদয ভন ভকদচ দোে ঙোড়ো াঅয নওঙুাআ 

নঙদরো নো। 

ওদও তোেী মধোদয াআাঈদযোীোন নিগুনর এাআ তথোওনথত মভোদরভ চকদতয ঔি ঔি 

াাংগুনর োন  মোলণ ওযোয য ভ এদরো এদদয ঘদর মোফোয। মভোটোভুটি এাআ তোেীয 

ভোছোভোনছ ঐ ঔি ঔি াাংগুনরদও “স্বোধীনতো” নদদ াআাঈদযোীোন নিগুনর প্রোঘয মথদও ঘদর 

মকদরো। এাআ ঘদর মোফোয ওোযণ প্রধোনত এাআ ন মম, এাআ দো চোনত তোয দনৃষ্ট নপদয মদদঙ, ম 



124 

 

াঅফোয ননদচদও নঘনদত মদযদঙ এফাং ননদচয োযোদনো স্থোন নপদয মদত নফদদ্রো মওোদযদঙ। াফয 

নফদদ্রো দ ুএও চোকো মম  নন তো ন, মোদদঙ নওন্তু তো মবৌদকোনরও স্বোধীনতোয চনয। াঅর 

ওোযণ মোর াআাঈদযোীোন যোষ্ট্রগুনর ননদচদদয ভদধয নদ্বতী নফশ্বমুদ্ধ মওোদয এভন ক্ষনতগ্রস্থ  দফুবর 

মোদ নকদনঙদরো মম, তোদদয াঅয এনো াঅনফ্রওোভ নফযোট াঈননদফগুনরদও মধোদয যোঔোয 

ভদতো নি নঙদরো নো। নওন্তু াআিো মওোযদর তোযো ঐ দফুবর নি ননদ াঅয নওঙুওোর তোদদয 

ানধওৃত মদগুনরদও াধীন যোঔদত োযদতো। নওন্তু তো মওোযদত মকদর তোদদয মুদদ্ধোত্তয ুনকবঠন 

ঔুফ ক্ষনতগ্রস্ত দতো। তোাআ তোযো ফুনদ্ধভোদনয ভদতো বোর ম্পওব  ফচো মযদঔ াঅদরোঘনোয ভোধযদভ এাআ 

যোধীন দো চোনতগুনরদও াঅোত স্বোধীনতো নদদ াআাঈদযোদ নপদয মকদরো। াঈননদফগুনরদও মঙদড় 

মদফোয নদ্ধোি মনফোয য াআাঈদযোীোন প্রবুযো নঘিো মওোযর ক্ষভতো ওোদদয োদত মঙদড় মোদফ? 

াফয নন্ধোি ননদত মফন ওষ্ট  নন, ওোযণ বনফলযদত মওোন্ মেণী তোদদয দ্বোযো প্রবোনফত দফ, 

তোদদয স্বোথব াংযক্ষণ মওোযদফ, এফাং তোদদয ঔুী যোঔদত মঘষ্টো মওোযদফ তো ানত নযষ্কোয। ওোদচাআ 

মোফোয ভ তোযো ক্ষভতো মঙদড় মকদরো ঐ মেণীটিয োদত, মোদদয তোযো এতনদন তোদদয বোলোয 

ভোধযদভ, তোদদয ততনয োঠয নফলফস্তু নক্ষো নদদ তোদদয ননচ চোনতয ভন ভোননওতো মথদও 

নফনিন্ন মওোদয তোদদয নফশ্বস্ত দোদ নযণত মওোদযনঙদরো। াফয ানয মওোদনো মেণীয োদত ক্ষভতো 

মদো মমদতো নো, ওোযণ াআাঈদযোীোন প্রবুদদয ৃষ্ট ‘ঐ ননক্ষত’ মেণীটি ফোাআদয নঙদরো াঅয দ’ুটি 

ভোত্র মেণী। ম দ’ুটিয এওটি মোর তোদদযাআ ভোদ্রোো ‘ননক্ষত’ ুদযোনত মেণী, ানযটি ননযক্ষয  

াননক্ষত চনোধোযণ। ুদযোনত মেণীটি ভরো ভোোদর ঙোড়ো াঅয নওঙুাআ চোনদতো নো, যোষ্ট্র 

নযঘোরনো তোদদয দক্ষ াম্ভফ নঙদরো, াঅয ননযক্ষয াননক্ষতদদয োদত োনবোয মদোয মতো 

প্রশ্নাআ দঠ নো। ওোদচাআ ক্ষভতো োদত এদরো ওোদরো পযোী, ফোদোভী াআাংযোচ, রদদ রন্দোচদদয োদত। 

াঅদকাআ মফোদর এদনঙ এযো প্রবুদদয নক্ষোয গুদণ ঘোভড়োয যাং ফোদদ াঅয ফ নদও নদদ 

াআাঈদযোীোন। ননদচদদয াআনতো, চীফন ফযফস্থো (দীন) বযতো ওৃনষ্ট ফ নওঙু মথদওাআ এযো নঙদরো 

নফনিন্ন- শুধ ুনফনিন্ন ন নফদযোধী, নফকত প্রবুদদয ম্বদন্ধ কবীয ীনভনযতো াঅপ্লুত। ক্ষভতোপ্রোপ্ত 

এাআ মেণীয াঅো াঅওোঙ্খোয দি তোদদয ননচ ননচ চোনতয াঅো াঅওোঙ্খোয মওোদনো নভর নঙদরো নো, 

এভন নও ফহু মক্ষদত্র  নফলদ নঙদরো নফদযোধী। াঅদন্দোরন  াংগ্রোদভয পর নোদফ মম ফ মদদ 
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স্বোধীনতো এদদঙ মফ মদদ ভুঔযতাঃ চনোধোযদণয প্রদঘষ্টোয পদরাআ এদদঙ, নওন্তু ক্ষভতো এদদঙ 

ঐ ‘ননক্ষত’ মেণীটিয োদত।  

এাআ ক্ষভতোয োত নযফতব দনয াফযম্ভোফী পর এাআ মোর মম, নতুন োওযো এতনদন য স্বোধীন 

মোদ তোদদয চীফন ফযফস্থো - মমটোদও নফদদী প্রবুযো নফচব ন নদদনঙদরো, মটোদও াঅফোয চোতী 

চীফদন ুনফবোন মওোযর নো। তোযো ূফব প্রবুদদয ঘোর ুওযো যোচনননতও, াথবনননতও দিনফনধ 

এভননও নক্ষোফযফস্থো মবি— ঠিও মো নঙদরো তোাআ যোঔদরো এফাং তোদদয ননচ ননচ চোনতয চীফদন 

ঘোোদরো। এাআ নতুন োও মেণীয ওোদঙ াআাঈদযোীোনদদয ৃষ্ট ফযফস্থোয মঘদ বোর যোচনননতও, 

াথবনননতও, াঅাআন ওোনুন ম্ভফ নঙদরো নো। াঅল্লোয মদো াঅাআন-ওোনুন তোদদয ওোদঙ মঘৌদ্দ’ 

ফঙদযয ুযোদনো ুতযোাং নযতযোয। 

এাআ বোকদও োধোযণ নক্ষো সু্কর, ওদরচ  নফশ্বনফদযোরদ নক্ষো মদো মোর। এাআ বোদক ততো, 

মদদপ্রভ, োদো যক্ষোয ভদতো োধোযণ তননতও নফলগুদরো তোদদয নক্ষো মদো  নন। শুধ ুতোাআ 

ন, এাআ াঅল্লো-ীন নক্ষো ননক্ষতদদয মবতদয এওটি াাংদফোধ ৃনষ্ট মওোদয মদো  মম, াঅনভ 

াদনও নওঙু চোনন, াঅনভ াদনদওয মথদও মফন জ্ঞোনী। এাআ মওযোনী ততনযয নক্ষো ননক্ষত মোদ 

মোযো মফয মোর তোদদয ভন ভকচ এরোদভয প্রনত ঘযভ াফজ্ঞো  ত্রুবোফোন্ন। নওন্তু মদ ঘোরো 

এাআ ননক্ষত মেণীটিাআ- মোযো াঈনওর, নফঘোযও, াঅাআনজ্ঞ, ডোিোয, াআনঞ্জননোয, নভনডো ওভী, 

াঅাআনৃঙ্খরো ফোননীয দয, নঘফ, ভন্ত্রী াআতযোনদ। াঅয চনোধোযণ ফদর মম ফৃত্তয াাংটি াঅদঙ- 

এযো এাআ াঈব নক্ষোয ফোাআদয যদ মকদরো। এযো নো ভোদ্রোো ননক্ষত াঅয নো োধোযণ নক্ষো 

ননক্ষত। নক্ষোয াবোদফ এাআ মেণীটি ীভোীন াজ্ঞতো ডুদফ াঅদঙ। এদদয চীফদনয এওভোত্র 

াঈদদ্দয মোদি শুয ভদতো দ’ুমফরো াঅোয মমোকোদনোয চনয াঈদোস্ত নযেভ মওোদয নদনোনতোত 

ওযো াঅয ফাংফৃনদ্ধ ওযো। এও মফরো ঔোোয য াঅদযও মফরো াঅোয মমোকোদড় াঈৎওণ্ঠো 

থোওো। ৃনথফীয াঅয মওোদনো ওোদচ ভদনোদমোক মদোয ভদতো ভ ুদমোক মওোনটোাআ এদদয নোাআ। 

তোযো াঈরনি ওযদত োদয নো মম এযো ভোনুল, শু ন। এযো ৃনষ্টয মেি চীফ, াঅযোপুর 

ভোঔরুওোত। এ াঈরনি ওযদত োদয নো মম, তোদদয ভোননফও মফোধ াঅদঙ, ৃনষ্টীরতো াঅদঙ। 

এযো স্রষ্টোয াননযোধোযণ ৃনষ্ট। ফোওী দ’ুটি মেণীয দ্বোযো প্রনতননত মোনলত  প্রতোনযত দ 
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তোযো ভোননফওতোয ওর গুণ োনযদ মপদর প্রো শু মবোদয চীফন-মোন ওদয। মমদতু এযো 

যওোর, োয, াঅল্লো, যুর াআতযোনদদত নফশ্বো ওদয এফাং যওোদরয চফোফনদনতোয ব যোদঔ, 

নওন্তু ধভী মওোদনো ওোচ ভোধো ওযোয ভদতো জ্ঞোন এদদয মনাআ, তোাআ ভোদ্রোো ননক্ষত ঐ মভোল্লো 

মেণীটিয দ্বোযস্থ । এাআ ুদমোদক ধভবচীফীযো োধোযণ ভোনুদলয ফোচ্চোয নোভ যোঔো মথদও শুরু 

মওোদয চোনোচো ড়োদনো, ভুদব ো দোপন, কুরঔোনন, নভরোদ ভোনপর, োচ ভোনপর, ঔোৎনো, নফদ-

োদী, মওোযফোনী, ভনচদদ নোভোচ ড়োদনো, তোযোফী ড়োদনো াআতযোনদ ওর ধভী ওোচ মওোদয 

াদনযয খোদড় োয মোদ চীফন ওোটোদি।  

ানযনদদও চোকনতও নোনো প্রদোচন মভটোদত এাআ াননক্ষত মেণীটিদও ননক্ষত মেণীয দ্বোযস্থ মোদত 

। নফঘোয-াঅঘোয, ভোভরো-মভোওদ্দভো, াথবনীনত, যোচনীনত, াথবোৎ যোষ্ট্রী মম মওোদনো নফলোনদ 

ম্পদওব  মঔন তোযো ননক্ষত মেণীটিয ওোদঙ মো, মঔোদন তোযো ঘযভ মোলদণয  ফঞ্চনোয 

নওোয ন। মমদতু এাআ ননক্ষত মেণীটি প্রওৃতদক্ষ ‘কু-নক্ষো ননক্ষত’ তোাআ এাআ ননযী োধোযণ 

ভোনুলদও ঠনওদ মযোচকোয মওোযদত তোদদয নফদফদও মওোদনো দাংন ানুবফ ওদয নো। এদদয 

োযস্পনযও ম্পওব  ভূরতাঃ ঔোদয  ঔোদদওয। তোদদয নক্ষোফযফস্থো াঅত্মোয াঈন্ননতয মওোদনো থ 

মদঔোদনো  নন, মঔোদন তননতওতো মঔোদনো  নন, তোাআ দফুবর োড়-নচযনচদয কনযফ ঘোলোয করু-

ফোঙুয, নবদটভোটি নফনি ওযো টোওো ানযোবোদফ াঅদো মওোযদত এযো ওুয ওদযন নো। ভোদচয 

এাআ ননুস্তদযয ভোনুলগুনরদও াঈচ্চস্তদয ননদ াঅোয চনয মম প্রনিোগুনর ঘোর ুওযো  মগুনর 

ভূরত প্রতোযণোভূরও। এওটি াঈদোযণ: মওোদনো ওৃলও মনদ তোয িোনদও াঈচ্চননক্ষত মওোযদত 

ঘোন, প্রঘনরত বোলো ‘ভোনুল’ মওোযদত ঘোন, মচনয তোদও তোয এত াথব ফয মওোযদত  মম 

তোদও প্রো ননাঃস্ব মোদ মমদত । াতাঃয ঐ িোন ননদফনও নক্ষোফযফস্থোয প্রবোদফ 

াঅত্মোীন, নফদফও  ফবপ্রওোয দগুণ-ফনচব ত এওটি ভোনদফতয চীদফ নযণত  মম তোয 

ফোফোদও াননক্ষত ওৃলও মফোদর ওথো ওথো াফজ্ঞো ওদয, ভোদও তুি জ্ঞোন ওদয, তোদদয 

াফোধযতো ওদয। এ তননতও াফক্ষ প্রভোণ ওদয মম এাআ নক্ষোফযফস্থো ভোনুলদও োটিব নপদওট মদ 

নওন্তু ‘প্রওৃত ভোনুল’ ওদয নো। ুতযোাং মদঔো মো এাআ াননক্ষত মেণীটিয ননগ্র াঅয ফৃনদ্ধ ো। 

যওোযগুদরো মদদয নক্ষোীন মেণীটিয াঈন্নদনয চনয মম াথব ফযোদ্দ ওদয তো মমদতু ননক্ষত 

মেণীয োত নদদাআ নফতযণ ওযো , তোাআ এয নাংবোকাআ মো দনুীনতগ্রস্থ ওভবওতব ো, াঅভরোদদয 
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মবোদক। এাআ ননক্ষত মেণীয মম াাংটি যোচনীনত ওযোদও মো নোদফ গ্রণ মওোদযদঙ তোযো 

ওদওটি বোদক নফবি মোদ নননদবষ্ট মভোদ য য োধোযণ ভোনুদলয দ্বোদয দ্বোদয মখোদযন 

মবোটনবক্ষো মওোযদত। মম যোচনীনতও মত মচোয করো তোয ঘভওপ্রদ নভথযোওথোগুনর মফোরদত 

োদয, মত মফন নভথযো োদো নদদত োদয যর প্রওৃনতয াননক্ষত ভোনুলগুনর তোদদয প্রনতাআ 

নফশ্বো স্থোন ওদয। ক্ষভতোয োরোফদদর োদওয নযফতব ন , নওন্তু নদনভচদুযয নদন ফদরো 

নো। মওফর তোদদয তোোাআ ফৃনদ্ধ ো। এওটি মবোট ঙোড়ো মদদয নীনত-ননধবোযদণ তোদদয মওোদনো 

বূনভওো মনাআ। মকোরোভী মুক মথদও াঅচ মবি এবোদফাআ ওোটদঙ তোদদয খৃনণত নচল্লনতয চীফন। 

এাআবোদফ তোযো দনুনোয চীফদন ায দাুআ মেণীয দ্বোযো প্রতোনযত  মোনলত । ধভবফযফোীদদয 

প্রতোযণো দড় নফওৃত এরোভ োরদনয চনয যওোরীন তনফর ূনয। দনুনোয চীফদন ানযো, 

ানফঘোয, াোনি াঅয যওোরীন চীফদনয ফবস্ব োনযদ এাআ মেণীটিয াফধোনযত কিফয 

দোাঁনড়দদঙ োাআওোযী োদয চোোন্নোভ। 
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ভাননীয় এভাভুমযাভান 

িনাফ মভাাম্মদ ফায়ািীদ ঔান ন্নী 

 

মমফুত তীদদয প্রনতিোতো এ মুদকয যোথয এভোভুমযোভোন চনোফ মভোোম্মদ ফোোচীদ ঔোন 

ন্নী। ৎ, নফশ্বস্ত, াঅভোনতদোয, দযোওোযী এভন এওচন ভোভোনফ ফতব ভোন দনুনো 

ানুনস্থত, মোাঁয োযোটো চীফন মওদটদঙ ভগ্র ভোনফচোনতয োনি  ভুনিয াংগ্রোভ মওোদয। নতনন 

এভন এওটি নযফোদযয িোন মোদদয এ াঈভোদদদ নক্ষো, ধভবনফস্তোয, াংসৃ্কনত, োন, 
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ভোচদফো নফুর াফদোন মযোদদঙ, মোদদয দ্বোযো াঈওৃত মোদদঙ চোনত, ধভব নননফবদদল ওর 

মেণীয ভোনুল। তোাঁয খটনোফহুর ৮৬ ফঙদযয চীফদন এওফোদযয চনয াঅাআনবদিয মওোদনো 

মযওডব  মনাআ, তননতও স্খরদনয মওোদনো ননচয মনাআ। াঅধযোনত্মও  ভোননফও ঘনযদত্র ফনরোন এ 

ভোভোনফ োযোচীফদন এওটি নভথযো ে াঈচ্চোযণ ওদযন নোাআ। মমফুত তীদ 

স্বোবোনফওবোদফাআ তোাঁয ভতাআ নযোননি এফাং তোাঁয াঅদদবয াঈয প্রনতনিত। ভোননী এভোভুমযোভোন 

ওযটিো, টোিোাআদরয ঐনতযফোী ন্নী নযফোদয ১৫ োফোন ১৩৪৩ মচযী, মভোতোদফও ১৯২৫ 

দনয ১১ ভোঘব  মল যোদত চন্গ্রণ ওদযন। তোাঁয তফ ওোদট ওযটিোয ননচ গ্রোদভ। এাআঘ. এন. 

াআননস্ঘটিাঈন মথদও ১৯৪২ দন মভনিকুদরন ো ওদযন। এযয ো’দোত ওদরদচ এফাং ফগুড়োয 

াঅনচচরু ও ওদরদচ প্রথভ ফলব মল মওোদয নদ্বতী ফদলব মওোরওোতোয এরোনভো ওদরদচ বনতব  

ন। এঔোদন নক্ষোরোদবয ভ নতনন নিটি নফদযোধী াংগ্রোদভ ুদযোুনয চনড়দ দযন। মাআ 

ুফোদদ নতনন এাআ াংগ্রোদভয নওাংফদিীতুরয মনতৃফৃদন্দয োঘমব রোব ওদযন মোাঁদদয ভদধয ভোত্মো 
কোন্ধী, ওোদদদ াঅমভ মভোম্মদ াঅরী নচন্নোহ্, াযনফন্দ ু মফো, ীদ মোদন মোযোোনদব  

ানযতভ। নতনন নঙদরন াঅল্লোভো এনোদত াঈল্লো ঔোন াঅর ভোদযওীয ‘মতযীও এ ঔোওোয’ 

াঅদন্দোরদনয এওচন ওভোেোয। ভ মদরাআ নতনন মফনযদ ড়দতন নওোদয, যোদপর োদত নাংস্র 

শুয মঔোাঁদচ ঙুদট মফড়োদতন মদদয নফনবন্ন এরোওোয ফদন-চিদর। নওোদযয মরোভলবও ানবজ্ঞতো 

ননদ দয নতনন ‘ফোখ-ফন-ফন্দওু’ নোভও এওটি ফাআ মরদঔন। ১৯৬৩ দন নতনন ূফব োনওস্তোন 

প্রোদদনও াঅাআন নযলদ ননফবোঘদন াঅোভী রীক, মভোদরভ রীদকয প্রোথীকণ নফক্ষী মভোট 

ঙচন প্রোথীদও নফুর ফযফধোদন যোনচত মওোদয এভ.ন. ননফবোনঘত ন। প্রোদদনও নযলদদয 

দয থোওো াফস্থো নতনন ‘ওভনদরথ োরবোদভিোনয এযোদোনদন’ এয দযদ রোব ওদযন।  

মঙোটদফরো মঔন নতনন মভোদরভ চোনতয ূফব াআনতোগুনর োঠ ওদযন তঔন মথদওাআ নতনন 

মভোদরভ চোনতয াতীদতয োদথ ফতব ভোন াফস্থোয এাআ নফযোট োথবওয মদদঔ নতনন যীনতভত াংদ 

দড় মোন মম এযোাআ নও মাআ চোনত মোযো নক্ষো, জ্ঞোদন-নফজ্ঞোদন, োভনযও নিদত, ধনফদর নঙর 

ৃনথফীয ফদঘদ নিভোন, জ্ঞোন-নফজ্ঞোদনয প্রনতটি ািদন মোযো নঙর ওদরয াগ্রণী? নওদয 

যদ এাআ চোনত ১৪০০ ফঙয ূদফব এওটি ভোন াঈম্মো নযণত মোদনঙর, াঅয নওদয াবোদফ 

াঅচদও তোদদয এাআ ঘযভ দদুবো, তোযো ওর চোনতয দ্বোযো যোনচত, মোনলত, দোদেয ৃঙ্খদর 
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াঅফদ্ধ, দনুনোয ফদঘদ ত-দনযদ্র  ানক্ষো-কুনক্ষো চচব নযত, ফ চোনতয দ্বোযো রোনঞ্ছত এফাং 
াভোননত?  

ভোন াঅল্লোয াদল যভদত নতনন ধীদয ধীদয ানুধোফন মওোযদরন নও মাআ শুবঙ্কদযয পোাঁনও। 

লোদটয দদও এদ তোাঁয ওোদঙ এাআ নফলটি নদদনয াঅদরোয ভদতো নযষ্কোয মোদ ধযো নদর। ১৯৯৫ 

দন নতনন মমফুত তীদ াঅদন্দোরদনয ূঘনো ওদযন এফাং চীফদনয মল নদন মবি ভোনুলদও 

প্রওৃত এরোদভ নপদয াঅোয চনয াঅহ্বোন চোনোদত থোদওন। ১৬ চোনুোযী ২০১২ াইোী এাআ 

ভোভোনফ প্রতযক্ষ দনুনো মথদও দব ো ওদযন।  

 

রফবল িগ ন (Achievements) 

১. রিটি রফবযাধী অবিারন: নতনন মতনযও এ ঔোওোদযয ূফবফোাংরো ওভোেোয নঙদরন এফাং 
নফদল দোনে োরদনয চনয ‘োরোয এ ঔো নন্দ’ দনফমুি নফদল ওভোেোয ননফবোনঘত ন। 

২. রিরওৎা: ফোাংরোদদদয োদফও যোষ্ট্রপ্রধোন, তৎওোরীন ক্ষভতোীন প্রধোনভন্ত্রী, োদফও 

প্রধোনভন্ত্রী, চোতী ওনফ ওোচী নচরুর এরোভ াদনও ফদযণয ফযনি তোাঁয মযোকীদদয 

ান্তুবুব ি। 

৩. ারতযওভগ: মফ নওঙু াঅদরোড়ন ৃনষ্টওোযী ফাআদয যঘনতো মোয এওটি ২০০৮ এয 

ফবোনধও নফিওৃত ফাআ। তোাঁয ফোখ-ফন-ফন্দওু ফাআটি োনওস্তোন মরঔও াংদখয (ূফবোঞ্চর োঔো) 
ম্পোদও ীদ ভুননয মঘৌধুযীয ুোনযদ নক্ষো মফোডব  ওতৃ্তবও দ্বোদ মেণীয োঠযূনঘদত দ্রুতোঠ 

নোদফ ািবুব ি ওযো । এঙোড়ো নতনন ত্র-নত্রওো নফনবন্ন ভদ নঘনওৎো, ধভব  

যোচনননতও প্রদি প্রফন্ধ নরদঔদঙন। 

৪. রওায: ফহু নাংস্র প্রোণী নওোয মওোদযদঙন মোয ভদধয নঘতোফোখ, ফনয শুওয, াচকয ো, 

কুনভয প্রবৃনত মযোদদঙ।  

৫. যায়বপর শুটিং: ১৯৫৪ দন াদস্গনরোয মভরদফোদনব ানুনিত নফশ্ব ানরনম্পও 

ঘযোনম্পননদ াাংগ্রদণয চনয োনওস্তোন দদরয ানযতভ যোদপর শুটোয নোদফ ননফবোনঘত 

ন। 
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৬. যািনীরত: ূফব-োনওস্তোন প্রোদদনও াঅাআন নযলদদয দয (এভ.ন.) ননফবোনঘত ন 

(১৯৬৩-৬৫) । প্রোদদনও নযলদদয দয থোওো াফস্থো নতনন ‘ওভনদরথ োরবোদভিোনয 

এযোদোনদন’ এয দযদ রোব ওদযন। 

৭. ভািবফা: োদোয াঅরী মযডি ভযোটোননবটি এযোে ঘোাআল্ড দরদপোয নটোর  

োদোত দরদপোয পোাঈদেদনয প্রনতিোতো। 

৮. রল্প ংসৃ্করত: নচরুর এওোদডনভয াঅচীফন দয। 

  



132 

 

এওটা প্রবেয ঈত্তয 

“অনাবদয াবড় রতন াত 

যীবযআ মতা এরাভ নাআ” 

মমফুত তীদদয এভোদভয ফিফয াথবোৎ প্রওৃত এরোভ ম্পদওব  মরঔো নফনবন্ন চোতী তদননও 

নত্রওো নননভতবোদফ মঔন প্রওোনত মোনির তঔন াঅভোদদয এাআ মরঔোগুনর দড় াদনও োঠও 

মটনরদপোদন মমোকোদমোক মওোদয তোদদয ভতোভত চোনোন এফাং নফনবন্ন নফলদ প্রশ্ন ওদযন। াঅভযো 

োঠওদদয মথদও াঅকত এাআ ফ গুরুেূণব প্রদশ্নয চফোফ ধীদয ধীদয নত্রওোয োতো প্রওো মওোনয। 

এদত মওোদয াঅয াদনদওাআ দতো াঈওৃত দফন। মমদতু াঅভোদদয নফলফস্তু এরোভ, তোাআ এাআ 

প্রশ্নওতব োদদয ভদধয এওটি নফযোট াাং াঅদঙন মোযো ভোদ্রোোননক্ষত। তোদদয প্রশ্নগুদরোয ভদধয এওটি 

ানত াঈচ্চোনযত প্রশ্ন মোর, “অনাযা এরাবভয ওথা ফবরন, রওন্তু মাযা মমফুত তীদ 

অবিারন ওবয তাবদয াবড় রতন াত যীবযআ মতা এরাভ নাআ?” এ প্রশ্নটি নযষ্কোয 

োয চনয াঅভযো প্রশ্নওতব োদও নচজ্ঞোো মওোদযনঙরোভ “যীদয এরোভ নোাআ” মফোরদত াঅনন ওী 
ফুছোদত মঘদদঙন? াঈত্তদয নতনন মফোদরনঙদরন, ‘মমফুত তীদদয াদনওদওাআ াঅনভ নঘনন, তোদদয 

াদনদওয ভুদঔ দোনড় নোাআ, ভোথো টুন নোাআ, োকড়ী নোাআ, কোদ মচোব্বো নোাআ াআতযোনদ। াঅদক মতো 

ননদচদদয যীদয এরোভ ওোদভ মওোযদত দফ, তোযদয দনুনোদত ওোদভ ওযোয প্রশ্ন’। 

এ প্রদশ্নয চফোদফ প্রথদভাআ মফোরফ, এরোভ াঅদর ওী এফাং মওন, তো াঅদক াঅভোদদয ফুছদত দফ। 

মনদ এাআ প্রশ্ন দ’ুটিয াঈত্তয াঅভোদদয ওোদঙ নযষ্কোয , তোদর াঅো ওনয াঅভযো ফুছদত োযফ 

াঅদর দোনড়, টুন, োকড়ীয োদথ এরোদভয ম্পওব  ওতটুকু। 

এরোভ এওটি াঅযফী ে। এরোভ েটিয াঈৎনত্ত ীন-রোভ-ভীভ ফো ‘োল্ম’ ধোতু মথদও। এাআ 

এওাআ ধোতু ‘োল্ম’ মথদও এদদঙ োরোভ, তোরীভ, মনরভ াআতযোনদ েোফরী। এরোভ দেয াথব 

াঅনত্তীনবোদফ ওতব োয াঅদদ ননদলদধয াঅনুকতয ওযো (াআরোনভও পোাআদেন মথদও প্রওোনত 

াঅযফী-ফোাংরো ানবধোন: ১ভ ঔি, :ৃ১৯৭)। এওাআবোদফ োরোভ দেয াথব মোদি: এরোভ, নন্ধ, 

োনি, মুদদ্ধয নফযীত, াঅত্মভবণ, োনিনপ্র াআতযোনদ (াআরোনভও পোাআদেন মথদও প্রওোনত 
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াঅযফী-ফোাংরো ানবধোন: ২ ঔি, :ৃ৭২)। োরোভ দেয াথব োনি। এাআ োরোভ ে মথদওাআ এদদঙ 

এরোভ। াথবোৎ োনি  এরোভ ভোথবও ে। প্রওৃতদক্ষ এরোভ এওটি চীফন-ফযফস্থোয নোভ। এ 

নোভটি নদদদঙন স্বাং াঅল্লো। ভস্ত যওভ ানযো, াতযোঘোয, চরুুভ, ভোযোভোনয, যিোত মথদও 

ভোনফচোনতয ভুনিয চনয, ভোনুল মমন োনিদত থোওদত োদয মচনয তোাঁয ফবদল নফী মযত 

মভোোম্মদ (দ:)-এয ভোধযদভ ৃনথফীয ভস্ত ভোনফচোনতয চনয াঅল্লো মম চীফন-ফযফস্থো োঠোদরন 

তোয নোভ নতনন ননদচাআ মযদঔদঙন এরোভ। এও ওথো এরোভ াঅল্লোয মদো এওটি এওটি 

চীফন-ফযফস্থো। অল্লায মদয়া এআ িীফন-ফযফিা মরদ ভানুল তায ারযফারযও, 

াভারিও, যািননরতও, থগননরতও, রফিায-ফযফিায় থগাৎ তায াভরগ্রও িীফবন 

মভবন মনয় এফং এআ িীফন-ফযফিা রদবয় তাবদয াভরগ্রও িীফন রযিাররত ওবয 

তাবাবর তাবদয িীফন মথবও ভস্ত যওভ নযায়, রফিায, যক্তাত দযূ বয় মাবফ, 

পরশ্রুরতবত ভাবি, যাবে তথা ভস্ত রৃথফীবত ারন্ত অবফ। 

এরোভ ফো োনি মোদি াঅল্লোয মদো চীফনফযফস্থো প্রদোদকয পর। াথবোৎ এাআ চীফনফযফস্থো 

ওোমবওযী ওযো মোদর ভোনফচীফন মথদও ানযো ানফঘোয নফরুপ্ত মোদ মম ননযোত্তো, ুনফঘোয, 

নযো াআতযোনদ াথবোৎ এও ওথো োনি প্রনতিো দফ- এাআ োনিটোাআ মোদি এরোভ। এাআ দীদনয প্রওৃত 

নোভ দীনুর ও াথবোৎ তয  নযো চীফনফযফস্থো। ১৪০০ ফঙয াঅদক াদধবও ৃনথফীদত এাআ দীন 

প্রফতব ন ওযোয পদর ঐ ভস্ত এরোওো ভোনফচীফদনয ফযনিকত  ভনষ্টকত, ার্রথবনননতও, 

োভোনচও, যোচনননতও ািন মথদও ওর প্রওোয মোলণ, ানফঘোয, ানযো, ননযোত্তোীনতো 

নতদযোনত মোদ প্রনতনিত মোদনঙর ঘূড়োি োনি, ননযোত্তো  ুনফঘোয। এাআ চনয এাআ দীদনয নোভ 

এরোভ। 

এঔন াঅওীদো নফওৃনতয ওোযদণ, দরৃষ্টবরঙ্গয রযফতগ ন য়ায ওাযবর্ অভাবদয ধভীয়  

ধভীয় (যািননরতও) মনতাযা এরাবভয থগ মফাবর থাবওন, ‘এরাবভয ত্রুযা 
মভাবরভবদযবও মতআ রনমগাতন মওারুও, তাবদয ঈয মতআ রফিায নযায় ওযা 
মাও, মগুররয াল্টা প্ররতরিয়া না মদরঔবয় িুিা ফ য ওবয মায়াআ এরাবভয 

নীরত, ওাযর্ এরাভ ারন্তয ধভগ, প্ররতরংা, প্ররতবাধ আতযারদ এরাভ রফবযাধী 

ওাি।’ এরাবভয বথগয এআ ফযাঔযা বুর এফং রফযীত।  
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এাআ র এরোভ দেয োনেও  প্রোদোনকও াথব, এরোদভয ঠিও াঅনওদো ফো ধোযণো। এাআ ধোযণো 

মভোতোদফও াঅদর এরোদভয োদথ দোনড়, টুন, োকড়ী, মচোব্বোয ম্পওব  মওোথো? এরোভ এওটি 

ূণবোি চীফন-ফযফস্থো াথবোৎ যোচনীনত, াথবনীনত, ভোচনীনত, নফঘোযফযফস্থো াআতযোনদ ফ নওঙুাআ 

এরোভ নোভও চীফন-ফযফস্থোয এও এওটি গুরুেূণব াাং ুতযোাং মোযো াঅভোদদয যীদয এরোভ 

নোাআ এাআ প্রশ্ন ওদযন তোদদয ওোদঙ াঅভোয প্রশ্ন চীফন-ফযফস্থোয এগুদরোদও নওবোদফ যীদয যোঔো 
মো? তোঙোড়ো এওটি মদদয ফ ভোনুল মনদ দোনড় যোদঔ, টুন দয, মচোব্বো কোদ মদ নওন্তু 

তোদদয াথবনীনত মনদ ুদনবনত্তও , নফঘোযফযফস্থো এরোদভয নো মোদ াআহুনদ নিস্ঘোনদদয ততনয 

াঅাআন দ্বোযো  তোদোদর নও মাআ মদদ োনি এদ মোদফ? োধোযণ জ্ঞোন নও ফদর?  

াদনদওয ধোযণোভদত মম দোনড় ঙোড়ো এরোভাআ  নো, মাআ দোনড় মতো াঅল্লোয যুদরয 

নফদযোধীতোওোযী, খৃনণত ওোদপয মফোদর াঅভোদদয ননওট নযনঘত াঅফ ু মচদর, াঅফু রোোফ, 

তফো, োদফোয ভুদঔ নঙর। তোযো মচোব্বো মোযত, ঠিও যুর মম মচোব্বো মোযদতন ঠিও এওাআ 

ধযদনয মচোব্বো। প্রওৃতদক্ষ দোনড়, টুন, োকড়ী, মচোব্বোয োদথ এরোদভয মওোদনো ম্পওব  নোাআ, 

প্রওৃনতয াঅফোো, মবৌদকোনরও াফস্থোয োদথ এগুদরোয ম্পওব  যদদঙ। টুন মতো াআহুনদযো, 

নঔযো ফো ানযোনয ধদভবয ধভবগুরুযো দযন, তোদদয দোনড় াঅদঙ, তোযো মচোব্বো দড়ন, তোদদয 

াদনদওাআ োকড়ী দযন। নফশ্বওনফ যফীন্দ্রনোথ ঠোকুদযয দোনড়, টুন, মচোব্বো ফাআ নঙর। শুধ ুধভী 

োধ ুন্নযোী ন, াঅল্লোয ানস্তদে মূ্পণব ানফশ্বোী নোদফ নযনঘত াদনদওযাআ দোনড় নঙর মমভন 

ওোরব ভোওব , ঘোরব ডোযাঈাআন, াঅিোোভ নরঙ্কন প্রভুঔ। ত মফোরদত োদযন তোদদয টুন, মচোব্বো, 

োকড়ী, দোনড় াঅয মভোদরদভয টুন, মচোব্বো, োকড়ী, দোনড় মতো এও নো। যোাঁ, তো ত ঠিও, নওন্তু 

টুনয াঅওোয-াঅওৃনত  যাং ননদ, মচোব্বোয াঅওোয-াঅওৃনত ননদ, োকড়ীয যাং, দোনড়য নযভোণ 

াআতযোনদ ননদ মতো প্রঘনরত এরোদভয াঅদরভ রোভোদদয ভদধয নফস্তয ভতদবদ মযোদদঙ। ওোয 

দোনড়, ওোয টুন, ওোয মচোব্বো, ওোয োকড়ী মম এরোদভয াঅয ওোযটো এরোদভয নো- এ ননদ 

নফদযোধ যীনতভত ফযোও াঅওোয ধোযণ মওোদযদঙ। ুতযোাং মঙোটঔোদটো নফল ননদ ভতনফদযোদধ 

নকদ ভূর াঈদদ্দয মথদও াঅভযো নফঘুযত মোদ মোো এওপ্রওোয ভূঔবতো মফোদর াঅভযো ভদন মওোনয। 

কত ওদও তোেী মধোদয এাআ চোনতয দবুব োকযচনও যোচদয ওোযণ এগুনরাআ। াথঘ এটো াআনতো 

মম যুদরয এওদর ফবতযোকী োোফী মোদদযদও াঅোদফ ুপপো ফরো মোত, তোযো ফোড়ী-খদয 

মমদতন নো, ভনচদদ নফফীদত থোওদতন াঅয াদক্ষো ওযদতন যুর ওঔন নও হুকুভ মদন এফাং 
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দি দি ম হুকুভ ফোস্তফোন মওোযদতন, মআ াাফীবদয বনবওযআ কাবয় মিাব্বা মতা 

দবূযয ওথা ঠিওভত রজ্জািান ঢাওায ভবতা ওাড় ংিান মওাযবত ওষ্ট মাত।  

াঅল্লো নদদরন চ যর থ, মযোতুর মভোস্তোওীভ এরোভ। াঅদভ (াঅ:) মথদও শুরু মওোদয মল 

নফী মভোোম্মদ (দ:) মবি এরোদভয াথবোৎ দীনুর ওোাআদযভোয ভভবফোণী তীদ- এও াঅল্লো ঙোড়ো 

ানয ওোদযো ততনয চীফন-নফধোন ভোনন নো, স্বীওোয ওনয নো। এাআ মযোতুর মভোস্তোওীভ, চ-যর 

থ মঙদড় ভোনিতযো দীদনয ঘুরদঘযো নফদেলণ মওোদয এাআ মওোযদরন মম, চ-যর থটি মোদ 

মকদরো এওটি াতযি দদুফবোধয চীফন-ফযফস্থো, ঔুাঁটিনোটি ভরো-ভোোদদরয চটির চোর। এআ িটির 

িাবর অটওা বড় ভস্ত িারতটাআ ভাওড়ায িাবর অটওা ড়া ভারেয ভবতা 

ায়, িরফয মাবয় মকবরা। ঐ িরফযতায ফযম্ভাফী পর মাবয়বে ত্রুয খৃরর্ত 

মকারাভী  ফতগ ভান ফিা; মমঔাবন জ্ঞানতায়, রক্ষায়, কুরক্ষায় এরাবভয 

অবকয িাবররয়াবতয ফিাবও োরড়বয় মকবে। এাআ চোনতয ধভব ফযফোী াঅদরভ ভোচ 

াঅচ কুদোয ফযোগ। দনুনোয ঔফয মোযো যোদঔন তোদদয মঘোদঔ এযো াফজ্ঞোয োত্র, োনয মঔোযোও। 

াঅভোদনয ভদতো নফযোট াঈদোত্ত দীনদও এযো তোদদয রম্বো মওোতব োয দওদট ুদয নভরোদ দড়, ফোড়ী 

ফোড়ী দোোত মঔদ াঅয ুয মওোদয োচ মওোদয মফড়োন। তফ ুমনদ তোদদয োদচয ভদধয ািত 

নওঙু োয ওথো থোওদতো! তো মনাআ, ওোযণ দীদনয ভভবওথো, এয াঈদদ্দয, প্রনিো এ দফয নওঙুাআ 

তোদদয চোনো মনাআ। াঅর নদও াথবোৎ চোতী চীফদনয নদওটোদও মূ্পণববোদফ মঙদড় নদদ ফযোনি 

নদওটোয োভোনয মম ফোনযও াাংদও এযো াঅাঁওদড় মধোদয াঅদঙন তো মবি বুর। মম দোনড় যোঔোদও 

এযো দীদনয ানত প্রদোচনী ওতব ফয মফোদর ভদন ওদযন, প্রনত োদচ প্রনত াঈদদদ মোযো দোনড়য 

প্রদোচনীতোয াঈয াদনও ভ নষ্ট ওদযন মাআ দোনড়দওাআ ধরুন। এদদয ভদধয মফীয বোক 

মরোওাআ দোনড়দও তোয ননদচয াআিোয াঈয মঙদড় নদদদঙন, মমটো ফোড়দত ফোড়দত োযো ফুও মঙদ 

মো। এাআ দোনড় এাআ দীদনয দোনড় ন। এ দোনড় াআহুনদদদয দোনড় এফাং এ যওভ দোনড় যোঔো মম 

ভনফীয (দ:) ননদলধ তো তোযো চদনন নো। তোাঁয (দ:) ননদদব নত দোনড় ননদঘয মঠোাঁদটয ননঘ মথদও, 

াথবোৎ মমঔোন মথদও দোনড় কচো মঔোন মথদও এওভুনি ভোত্র, এয মফী মোদরাআ তো মঙদট মপরোয 

ননভ। পওীদদয ানধওোাংদয ভদতো মোদি ঘোয াঅিরু রম্বো দোনড় মোদি নযো ানুমোী। 

াআহুনদদদয যোব্বোাআযো রম্বো াঅরদঔল্লো দড়ন  ভোথো রম্বো টুন রোকোন, রম্বো দোনড় মতো প্রদতযদওযাআ 
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াঅদঙ। ওোদচাআ এওদর যোব্বোাআদদয ভদধয াঅভোদদয এওদর ‘ধভী’ মনতোদদয দোাঁড় ওনযদ নদদর 

তোদদয াঅরোদো মওোদয মঘনো মোদফ নো। এাআ াঈড়ি দোাঁনড়য দি তোযো মমোক ওদযন নযোড়ো ভোথো। 

তোযো ফদরন, াঅল্লোয যুরদও (দ:) ভোথো নযোড়ো াফস্থো মদঔো মকদঙ মফোদর োদীদ াঅদঙ, ওোদচাআ 

নযোড়ো ওযো ুন্নো। এ নদ্ধোি বুর। ভোনফী (দ:) ফ ভাআ রম্বো ঘুর াথবোৎ াঅভযো মোদও 

ফোফযী ফনর তোাআ যোঔদতন এফাং তো নফনবন্ন ভদ নফনবন্ন মরোদও নফনবন্ন তদদখবয মদদঔদঙন 

স্ববোফতাঃাআ। াঅম্মো াঅদো (যো:) ফণবনো মওোদযদঙন, “নফত্র ওোদনয ননঘ মথদও ওোাঁধ মবি” াথবোৎ 

ভদ রম্বো মোদ নফত্র ওোাঁধ মবি এদদঙ এফাং তঔন মঙদট মপরদর াঅফোয ওোদনয ননঘ মবি মঙোট 

মোদদঙ। মোযো তোদও ভোথো ওোভোদনো াফস্থো মদদঔদঙন, তোযো মদদঔদঙন দজ্বয ভ- মঔন 

ফোাআদও ভোথোয ঘুর ওোনভদ মপরদত  দজ্বয াঅযওোন নোদফ। মমদতু দজ্বয ভাআ এওদত্র ফহু 

াংঔযও মরোও তোদও ভোথো ওোভোদনো াফস্থো মদদঔদঙন এফাং দয ফণবনো মওোদযদঙন মম, “াঅনভ 

যুরোল্লোদও (দ:) ভোথো ওোভোদনো াফস্থো মদদঔনঙ,” তোাআ তোয ভোথো ওোভোদনো াফস্থোয ওথো োদীদ 

এফাং ীযোদত স্থোন মদদঙ। নওন্তু এটো তোয স্বোবোনফও াফস্থো ুন্নো ন, দজ্ব মতো ফোাআদও ভোথো 

ওোভোদত দফ। নওন্তু ঐ ফণবনোগুনরদও নবনত্ত মওোদয এযো এওনদদও ভোথো ওোনভদ, ানযনদদও োো 

াঈড়ি নফোর াআহুনদ দোনড় মযদঔ এও বোফ মঘোযো ৃনষ্ট ওদযন।  

এঔোদন এওটি নফল স্পষ্ট ওযো দযওোয তোদোর দোনড়, টুন, োকড়ী, মচোব্বো াআতযোনদদও াঅভযো 

াপ্রদোচনী নফল মফোরনঙ নো ফো মওোদনো যওভ াম্মোন মওোযনঙ নো। াঅভযো শুধ ুমফোরনঙ এাআ 

দীদনয প্রওৃত াঈদদ্দয াঅচ মমভন াঈদল্টো মোদ নকদদঙ মতভনন এয ফোনযও নদওটি নফওৃত দীদনয 

াঅদরভযো ানযীভ াজ্ঞতো াঈদল্ট মপদরদঙন। দোনড় যোঔো, ফোনযও মোলোও-নযিদ াআতযোনদ এাআ 

দীদনয ফুননোদী মওোদনো ফযোোয ন াথবোৎ পযদ ন, ুন্নত। তো যুদরয এদওফোদয ফযনিকত 

ুন্নত মম ফযোোদয যুরোল্লো তোাঁয এওটি ানিভ ানদত মফোদরদঙন, ‘O men! The fire is 

kindled and rebellions come like the darkness of the night. By God you cannot lay 

anything to my charge. I allow only what the Qur’an allows and forbid only what 

the Qur’an forbids. (মযোতাআ যুরোল্লো - এফদন এোও, ানুফোদ- The Life of 

Muhammad, by A. Guillaume, Pg: 682) ুতযোাং এটো ুস্পষ্ট মোদ মকর মম, াঅল্লোয 

যুদরয ফযনিকত মওোদনো নওঙু মভদন ঘরোয চনয নতনন াঅভোদদযদও ফদরন নন, ননদচ মথদও নতনন 

মওোদনো নওঙু োরোর ফো োযোভ ওদযন নন। মওোয’াঅদন মো াঅল্লো তফধ মওোদযদঙন, তোাআ তফধ, 
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মওোয’াঅদন মো ানফধ মওোদযদঙন তোাআ ানফধ। াঅয দোনড়-টুন (মরফো) মনদ এাআ দীদনয মওোদনো 

পযদ ফো ফুননোদী নফল মোত, তদফ মওোয’াঅদন এওফোয মোদর এ নফলদ ননদদব মদো মোত। 

নওন্তু ভগ্র মওোয’াঅদন াঅল্লো মওোথো দোনড় ফো ওোড়-মঘোদড়য কঠন াঅওৃনত নওো াআতযোনদ 

ম্বদন্ধ মওোদনো ননদদব মদন নন। াঅল্লোয যুর এটো ুস্পষ্ট মওোদয চোননদ নদদদঙন মম- াঅল্লো 

মতোভোদদয ফোনযও াফস্থো, মোোও, মঘোযো ফো ম্পদ মওোদনো নওঙুয নদদওাআ দনৃষ্টোত ওদযন নো, 

নতনন মদদঔন মতোভোদদয হৃদ এফাং মতোভোদদয ওোচ। [াঅফ ু হুযোযো (যো:) মথদও মভোদরভ]। 

াঅদর এাআ মল দীদন মওোদনো নননদবষ্ট মোলোও মোদত োদয নো, ওোযণ এটো এদদঙ ভস্ত ৃনথফীয 

ভোনুদলয চনয। ৃনথফীয ভোনুল প্রঘি কযদভয মদদ, প্রঘি ীদতয মদদ, নোনতীদতোষ্ণ মদদ, 

াথবোৎ ফবযওভ াঅফোো ফো ওদয, এদদয ফোয চনয এও যওভ মোলোও ননদদব ওযো 

াম্ভফ। তো মওোযদর এ দীন ভস্ত ভোনফ চোনতয চনয প্রদমোচয মোদত োযদতো নো, ীনভত মোদ 

মমদতো। তোাআ াঅল্লো  তোয যুর (দ:) তো ওদযন নন। এচনয াঅল্লো এরোদভ মোোদওয ফযোোদয 

এভন নফশ্বচনীন এওটি নীনত নদদরন মো ৃনথফীয মম মওোদনো প্রোদিয ভোনুদলয চনযাআ ানুযণদমোকয, 
মটো মোদি নতনন ুরুলদদয চনয তয ননধবোযণ মওোদযদঙন নোনব মথদও োাঁটু মবি (াফয এ 

ননদ নফস্তয ভতদবদ াঅদঙ)। াঅল্লো ফো যুর মওাঈাআ মফোদর মদন নন মম মদদয এাআ নূযনতভ স্থোন 

নও নওোয (Design) মোোও নদদ াঅফৃত মওোযদত দফ। নফশ্বনফী (দ:) াঅযদফ এদদঙন তোাআ 

নতনন াঅযফী মোোও দযদঙন। তোাঁয ভদ তোাঁয ননদচয এফাং োোফোদদয মোলোও-নযিদ  

তঔনওোয াঅযদফয মভোদযও  ওোদপযদদয নযিদ এওাআ নঙদরো। ফতব ভোদন াঅযদফ মভোদরভ 

াঅযফ, নিস্ঘোন াঅযফ  াআহুনদ াঅযফদদয এওাআ মোলোও-নযিদ। মদঔদর ফরো মোদফ নো মও 

মভোদরভ, মও নিস্ঘোন াঅয মও াআহুনদ। 

মওোন দন্দ মনাআ, দোনড় মনদ মওাঈ যোদঔন তদফ নফশ্বনফী (দ:) তোয ানুোযীদদয মম নননদবষ্ট তদদখবযয 

দোনড় যোঔদত মফোদরদঙন, মাআ মভোতোদফও যোঔদত দফ। নতনন তদখবয নননদবষ্ট মওোদয নদদরন মওন? এাআ 

চনয মম, নতনন মম চোনতটি, াঈম্মো ৃনষ্ট মওোযদরন তো মমভন ৃনথফীয ফবদেি চোনত মতভনন ফোাআদয 

মথদও মদঔদত মমন এাআ াঈম্মোয ভোনুলগুনর ুন্দয । াঅনদওোর মথদও দোনড় ভোনুদলয মৌরুল 
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 মৌন্দদমবয প্রতীও মোদ াঅদঙ। নাংদয মমভন মওয, ভূদযয মমভন মরচ, োনতয মমভন দোাঁত, 

নযদণয মমভন নাং, মতভনন দোনড় ভোনুদলয প্রোওৃনতও মৌরুল মৌন্দমব। এাআ মৌন্দমব নষ্ট নো ওযোয 

াঈদদ্দদযাআ দোনড় যোঔোয ননদদব। নননদবষ্ট তদখবযদয দোনড় যোঔদত ফরোয াঅয এওটো াঈদদ্দয াঅদঙ। 

ূফবফতী ধভব, দীন, চীফন-নফধোনগুনর নফওৃত মোদ বোযোভয োনযদ মপরোয পদর মঔন 
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মগুনরয ভদধয এওদদ াঅধযোত্মফোদ, ন্নযোফোদ াআতযোনদ প্রফর মোদ দোাঁড়োদরো তঔন তোযো ভোথোয 

ঘুর, দোনড় মভোঙ াআতযোনদ ওোনভদ মপদর মওৌীন দয াংোয তযোক মওোযদরো। াথবোৎ দোনড়-মভোঙ 

াআতযোনদ ওোনভদ মপরো মোর তফযোদকযয নঘি, াংোয মথদও ভুঔ নপনযদ মনফোয নঘি। নওন্তু ভোনফী 

(দ:) মম াঈম্মো ৃনষ্ট মওোযদরন তোয াঈদদ্দয মোর াংগ্রোদভয ভোধযদভ ভস্ত ৃনথফীদও এাআ দীদনয 

ভদধয এদন ুনফঘোয, নযো  োনি প্রনতিো। তোদর স্ববোফতাঃাআ এাআ াঈম্মোয ভস্ত ওভবপ্রফো 

াংগ্রোভী, প্রওোয  ফনভুবঔী মোদত ফোধয এ ওথো োধোযণ জ্ঞোদনাআ মফোছো মো। ুতযোাং এাআ াঈম্মোয 

মরোওচদনয মঘোযোদত াফযাআ াংোয তফযোকী ন্নযোীয ঙো থোওদফ নো এফাং ঙো নো যোঔোয 

চনয ফ ভ দোনড়দও এওটি নননদবষ্ট তদদখবয মওদট মঙদট মযদঔ নযষ্কোয-নযিন্ন ওোড় দয এাআ 

ৃনথফীযাআ াংোযী মরোওচদনয ভদতো মদঔোফোয ননদদব। ভোনফীয (দ:) ভদ নিস্ঘোন ন্নযোীযো 

(যোদফ) এও দর দোনড়-মভোঘ ঘুদর ওোনঘ রোকোদতো নো, গুদরো াআিোভত ফোড়দতো, াঅদযও দর ফ 

ওোনভদ মপরদতো, এভন নও তোদদয াদনদও ফঙদযয য ফঙয মকোর মওোযত নো, াআহুনদযো নফযোট 

নফযোট দোনড় যোঔদতো াঅয মফৌদ্ধযো ফ ওোনভদ মপরদতো। ফগুদরোাআ নঙদরো তফযোকয, াংোয 
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তযোদকয ফোনযও প্রওো রূদ। এাআ তফযোদকযয ভোননওতোয নফদযোনধতো মওোদয নফশ্বনফী (দ:) তোয 

ননদচয চোনতদও ননদদব নদদরন- াঅভোয এাআ দীদন ন্নযো, তফযোকয মনাআ (রো মযোফোনীোতো নপর 

এরোভ)। মতোভযো ঐ ফ াংোয তযোকী ন্নযোীদদয নফযীত মওোযদফ াথবোৎ দোনড়  মভোঘ যোঔদফ 

এফাং াআহুনদদদয নফযীত মওোযদফ াথবোৎ দোনড়  মভোঘ মঙদট মঙোট মওোদয যোঔদফ। াঈদদ্দয মোর ঐ 

ওোচ মওোদয তোযো মদঔোদফ মম তোযো ন্নযোী ন, াংোয নফভুঔ ন ফযাং মখোয াংোযী, এাআ 

াংোদয এাআ ৃনথফীদত ভোনফ চীফদন স্রষ্টোয মদো যোচনননতও, াঅথব-োভোনচও াঅাআন, দিনফনধ 

ঘোর ুমওোদয োনি প্রনতিোয চনয প্রোণ াঈৎকবওোযী াংগ্রোভী চোনত তোযো। চোনতদও ুন্দয মদঔোদনো 

মঔোদনোয চনয ভোনফী (দ:) ননদচ নযষ্কোয ুন্দয ওোড় মোযদতন, দোনড়-মভোঘ ুন্দয মওোদয 

মঙাঁ দট যোঔদতন। নতনন পদয মকদর তোয দি ওোনঘ, নঘরুনন  াঅনো থোওদতো। এওনদন ভনচদদ 

এওচন াঈদষ্কো-ঔুদষ্কো ঘুরোরো মরোওদও মদদঔ নতনন তঔনাআ তোদও ননদদব নদদরন ভোথোয ঘুর নঘরুনন 

মওোদয ুনফনযস্ত ওযোয চনয (োদী- াঅতো নফন াআোোয (যো:) মথদও ভোদরও, মভওোত)। ফ 

মোদর ভোথোয ঘুর মঔন মদও মো মটোদও যাং ওযো, াথবোৎ ওভ ফদয মদঔোদনো মঘষ্টো ওযো 
দনুনোদোযীয ভোননওতো, নো তফযোদকযয, ধোনভবওতোয ভোননওতো? ভক্কো চদয য যাআ াঅফ ু

ফওয (যো:) তোয ানত ফৃদ্ধ ফোদও- নমনন তঔন মভোদযও নঙদরন, ুতযোাং ভক্কোদতাআ নঙদরন- 

ভোনফীয (দ:) ওোদঙ ননদ এদরন। ফো তঔন এত ফৃদ্ধ মম নতনন মঘোদঔ মদঔদত োননো। াঅফ ু

ফওদযয (যো:) ফো নফশ্ব নফীয (দ:) োদত এরোভ গ্রদণয য যুরোল্লো (দ:) তঔনাআ হুকুভ নদদরন 

তোয শুভ্র ঘুর দোনড় মভদদী নদদ যাং মওোদয নদদত এফাং তঔনাআ তো মওোদয মদো মোর (ীযোত 

যুরোল্লো (দ:) এফদন াআোও)। এওটি ান্ধ, ানত ফৃদদ্ধয ঘুর দোনড় যাং ওযো এফাং াঅচদওয 

‘ধোনভবও’ মভোদরভদদয নোনোবোদফ তফযোকয প্রওো ওযোয ভদধয মযোদদঙ নতযওোয  থভ্রষ্ট 

এরোদভয াঅওীদোয তপোৎ- দ’ুটি নফযীতভুঔী াঅওীদো। াঅচ নফওৃত াঅওীদোয ‘ধোনভবও’যো 

ানননন্ত্রত াঈদরোছুদরো দোনড় াঈনড়দ, ভোথো নযোড়ো মওোদয নফশ্রী ওোড় মোদয মদঔোদত ঘোন মম 

তোদদয ভন দনুনো নফভুঔ মোদ াঅল্লোয নদদও মকদঙ- ঠিও মমভন মওোদয ঐ নিস্ঘোন, নন্দ,ু মফৌদ্ধ 

ন্নযোীযো মফোছো। াথবোৎ ভোনফী (দ:) মম াঈদদ্দদয দোনড় মভোঘ ুন্দয মওোদয মঙদট যোঔদত 

মফোদরদঙন, াথবোৎ ুন্দয মদঔোদত, তোয ঠিও নফযীত াঈদদ্দদয।  

‘দারড় এরাবভয রিি’, ‘দারড় না যাঔবর এরাবভয ওথা ফরা মাবফ না’ এআ ওর 

ধাযর্া ঠিও নয়। মচনয মমফুত তীদ াঅদন্দোরদনয ডোদও োড়ো নদদ মওাঈ তীদদয 
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নবনত্তদত ঐওযফদ্ধ মোদ াঅল্লোয যোস্তো াংগ্রোভ মওোযদত ঘোাআদর নতনন মনদ দোনড় যোদঔন তদফ 

তোদও মওফর এটুকুাআ মফোনর, যুর মমবোদফ দোনড় যোঔদত মফোদরদঙন মবোদফ যোঔুন মমন ুন্দয, 

নযোটি (Smart) মদঔো। াঅফোয মওাঈ মনদ দোনড় নো যোঔদত ঘোন, াঅভযো মদক্ষদত্র তোয দি 

মচোযোচনুয মওোনয নো। ওোযণ নতনন দোনড় নো মযদঔাআ াঅল্লোয তীদ প্রনতিোয চনয াংগ্রোভ 

মওোযদঙন। শুধ ুদোনড় নো থোওোয চনয তোদও এাআ াংগ্রোভ মথদও নফযত যোঔোয মওোদনো ানধওোয 

াঅভোদদয মনাআ। যুরোল্লো (দ:) মফোদরদঙন এরোভ এওটি খয, োরো তোয ঔুাঁটি মচোদ তোয ঙোদ 

[োদী- ভুোম (যোাঃ) মথদও াঅভদ, নতযনভনম, এফদন ভোচো, মভওোত]। াঅয এ দীদনয নবনত্ত 

মোদি াঅল্লোয োফবদবৌভে াথবোৎ াঅল্লো ঙোড়ো াঅয ওোাঈদও এরো নোদফ নো ভোনো। াঅচ োযো 

ৃনথফীদত মওোথো াঅল্লোদও এরো াথবোৎ হুকুভদোতো নোদফ ভোনো মোদি নো। মভোদরভ নোদভয 

এাআ চনাংঔযো াআহুনদ নিস্ঘোন বযতোয ততনয ওযো কণতন্ত্র, যোচতন্ত্র, ভোচতন্ত্র, এওনোওতন্ত্র 

াআতযোনদ নফনফধ ভতফোদদও গ্রণ মওোদয চীফন নযঘোরনো মওোযদঙ, ুতযোাং তোযো াঅল্লোয ফদদর 

ভোনুলদও তোদদয হুকুভদোতো, এরো োফযস্ত মওোযদঙ। তোযো মতো এরোদভাআ মনাআ। প্রশ্ন মোর, মোযো 

াঅল্লোয ফদদর ভোনুলদও এরো ভোনদঙ তোদদয াঅদক মওোনটি ওযণী? দোনড় যোঔো নোনও তীদদ 

প্রদফ মওোদয াঅদক এরোদভ প্রদফ ওযো? এাআ দীদনয নবনত্ত মোদি তীদ, াঅয াঅল্লোয যুর 

এরোভদও এওটি ফোনড়য দি তুরনো মওোদয োরোদও এয ঔুাঁটি এফাং মচোদদও এয ঙোদস্বরূ 

মফোদরদঙন। াঅচদও াঅভোদদয এরোভ নোভও খদযয নবনত্তাআ ধ্বাং মোদ মকদঙ। ঙোদ মনাআ, ূদনযয 

ভোদছ ফোাঁওো মটযো ঔুাঁটি কোাঁড়োয মঘষ্টো মওোদয মোনি। এভতোফস্থো াঅদক নবনত্ত নো নদদ, ফোনড় ততনয নো 

মওোদয পুদরয ফোকোন ততনয ওযো নও ননফুবনদ্ধতো ন। াঅভোদদয ওথো, াঅদক াঅনোযো ফোনড় ততনয 

মওোরুন তোযদয মতঔুন এয মৌন্দমব ফৃনদ্ধ মওোরুন তোদত মওোদনো াঅনত্ত মনাআ।  

াঅল্লোয যুর মফোদরদঙন, এভন ভ াঅদফ মঔন ভোনুল তোোজ্জদু মোড়দফ নওন্তু খুভ ওোভোাআ ওযো 

দফ, ভ যোঔদফ নওন্তু নো মঔদ থোওো দফ (োদী) । নও োাংখোনতও খটনো! যুরোল্লো ফনণবত মাআ 

ভটি এঔন। এঔন ভোনুল াঅল্লোয োফবদবৌভে তযোক মওোদয দোজ্জোর াথবোৎ াআহুনদ নিস্ঘোন 

‘বযতো’য োফবদবৌভে, হুকুভ াঅওোভ, াংসৃ্কনত ফাআ াফনত ভস্তদও, নফনম্র েদ্ধো ফযণ মওোদয 

ননদদঙ। এাআ াফস্থো াঅল্লোয মতটুকু াঈোনো ওযো মোদি তো মম ফৃথো মোদি তোয প্রভোণ নফশ্বভ 

এ চনাংঔযোয ওরুণ দদুবো। ওোদচাআ াঅল্লোয তীদ, োফবদবৌভে মমঔোদন মনাআ, াঅল্লোয যুদরয 
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ফণবনো মভোতোদফও মমঔোদন তোোজ্জদু, দভয ভদতো এওননি াঅভর ফৃথো মোদফ, মঔোদন দোনড়, 

টুন, োকড়ী, মচোব্বোয ভদতো াঅভর কৃীত োয মতো প্রশ্নাআ াঅদ নো। 
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