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বূমভওা 

ওর প্রংা ভান অল্লা চাল্লা চারারুহুয চনয। ভুাম্মাদুয যাূরুল্লা (ملسو هيلع هللا ىلص), তাাঁয 

ঙ্গীকণ  মযচননয ঈয ংঔয দরুদ  ারাভ।  

বফান ‘‘ঔারা’’ এওচন চাানী নাকমযও। পযাী ামনতয ঈচ্চতয মিগ্রী চজননয চনয 

মতমন ফ্রানে কভন ওনযন। ফ্রানে ফস্থানওানর ১৯৯১ ানরয চানুযাযী ভান মতমন আরাভ গ্রণ 

ওনযন। ১৯৯৩ ানরয মদনও মযযাদস্থ চাানী দূতাফান ওভজযত তাাঁয স্বাভীয ানথ মযযানদ অকভন 

ওনযন। ২৫/১০/১৯৯৩ তামযনঔ মতমন বৌমদ অযনফ অর-ওামভ প্রনদনয বওন্দ্র ‘‘ফুযাআদা’’ 

নযয আরাভী বওনন্দ্রয ভমরা মফবানক আরাভ  দজা ম্পনওজ তাাঁয মননচয মবজ্ঞতা ফণজনা 

ওনয আংনযমচ বালায এওমি মরমঔত প্রফন্ধ ন়ে বানান এফং ঈমস্থত বফানননদয ানথ অনরাঘনা 

 ভত মফমনভয ওনযন। বৌমদ মঘমওৎও িা. ানর অর-ানর ভূর আংনযমচ প্রফন্ধমি (A 

VIEW THROUGH HIJAB)-নানভ ুমিওাওানয প্রওা ওনযন।  

এ ভনয অমভ [ঔন্দওায অবু্দল্লা চাাঙ্গীয] মযযানদ আভাভ ভুাম্মাদ মফন াঈদ আরাভী 

মফশ্বমফদযারনয কনফলণাযত। প্রফন্ধমি বার রানক এফং অমভ তা ফাংরায নুফাদ ওময। ঈত্তয মযযাদ 

দাযা বন্টায প্রফন্ধমি দজা মফলযও এওমি ুমিওায ানথ প্রওা ওনয। বদন বপযায নয 

২০০০ ানর ‚আরানভ দজা‛ নাভও ুমিওায ানথ নূমদত প্রফন্ধমি প্রওা ওময। ২০০৭ ানর 

‚ওুযঅন-ুন্নায অনরানও বাাও, দা  বদজ্জা‛ ফআমি প্রওানয য ‚আরানভ দজা‛ 

ুমিওামি ুনভুজদ্রনণয প্রনযাচন থানও না। এচনয এ প্রফন্ধমি ৃথও ুমিওা অওানয প্রওা ওযা 

নরা।  



াঠও আন্টাযনননি ‚A View Through Hijab‛  মরনঔ াঘজ ওযনর এ ভূর ুমিওামি  

বরমঔওা ম্পনওজ অনযা চাননত াযনফন। ঙাত্র চীফননয নুফাদমিয ভনধয বুরভ্রামি থাওনত ানয। 

মওন্তু ংনাধন ফা ভূনরয ানথ মভমরনয বদঔায বওাননা ভয বরাভ না।  

অা ওময ুমিওামি াঠওনদয আরানভয  দজায ফজচনীনতা ফুছনত াাময ওযনফ। 

ভান অল্লায দযফানয দুঅ ওময, মতমন দযা ওনয ুমিওামিয নুফানদ  প্রওান অভানদয 

প্রনঘষ্টা ওফুর ওনয এনও অভানদয  াঠওনদয নাচানতয ীরা ফামননয মদন।  

অভীন! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.muslim-library.com/dl/books/English_A_View_Through_THE_HIJAB.pdf


নুফাদনওয ওথা 

আরানভ দজা  ওনযওমি ভূরনীমত  এ ুমিওায দজা মফলযমি অনরামঘত নযনঙ। এচনয 

শুরুনত াভানয ওনযওমি ভূরনীমত ঈনল্লঔ ওযা প্রনযাচন ভনন ওযমঙ। 

 দজা ফরনত ওী বফাছায এফং দজায গুরুত্ব ওী তা নননওয ওানঙআ মযষ্কায নয। দজা 

ফরনত নননও ফনযাধ বফানছন। তাযা বানফন বম, দজা ওযায থজ নরা, ভুমরভ ভমরা 

মননচনও কৃনয ভনধয অিনও যাঔনফন, বওান প্রনযাচনন মতমন ফাআনয বফনযানত াযনফন না, 

মযফানযয ফা ভানচয ওভজওানডে  ংগ্রণ ওযনত াযনফন না। যমদনও বওঈ বওঈ ভনন 

ওনযন বম, দজা মননচয ওানঙ ফা মননচয ভনন, দজায চনয মফনল বওান মফধান ফা মফনল বওান 

বাাও বনআ। এ মফলনয অনরভ ফা প্রঘাযওনদয ভতাভতনও তাাঁযা ধভজান্ধতা ফা ফা়োফাম়ে ফনর ভনন 

ওনযন। বওঈ ফা ভনন ওনযন বম, দজা ওযা বার, তনফ বফদজা ঘরানপযা বওান া ফা যাধ 

নয ফা ওমঠও বওান যাধ নয। 

এ মফলনয মফত্র ওুযঅন  যাূরুল্লা (ملسو هيلع هللا ىلص)-এয মক্ষায মদনও তাওানর অভযা বদঔনত 

াআ বম, দজা আরানভ ফযও থজ ফন ওনয। মফত্র াভামচও মযনফন বে-ভভতা-

বারফাাূণজ মযফায কঠনন আরানভয মফমবন্ন মফধাননয ভমষ্টনওআ এওওথায ‚দজা-ফযফস্থা‚ ফরা 

য। এয মফমবন্ন মদও যনযনঙ, বমভন: 

 

১) শ্লীরতায প্রায খিনত ানয এরূ ওর ওথা ফা ওভজ বথনও মফযত থাওা।  

২) শ্লীরতায প্রঘায ফা প্রায ভূরও ওানচ মরপ্তনদনও ামি প্রদান।  

৩) িাননদযনও মফত্রতা  ততায ঈয প্রমতারন ওযা এফং শ্লীরতায প্রনযাঘও ফা 

নতুও ু়েুম়ে ভূরও ওর ওভজ, ওথা ফা দৃয বথনও তানদযনও দূনয যাঔা। 



৪)  ওানযা অফাকৃন ফা ফা়েীনত প্রনফনয ূনফজ নুভমত গ্রণ  

৫) নাযী-ুরুনলয ফাধ বভরানভা মনযন্ত্রণ ওযা। 

৬) মঠও ভনয প্রাপ্তফযস্ক বঙনরনভনযনদযনও মফফা বদযা। 

৭) দাম্প তয চীফনন স্বাভী-স্ত্রীয ভনধয মফশ্বিতা  অিমযওতা ফচায যাঔায ফযফস্থা গ্রণ ওযা।  

৮) নাযী  ুরুনলয ারীনতাূণজ বাাও মযধান ওযা। 

বাানওয মফলযমি, মফনলত ভমরানদয বাাওআ অভানদয ভানচ ‚দজা‛ ফনর 

মযমঘত। ভমরানদয বাানওয বক্ষনত্র আরানভয নযতভ ভূরনীমত: 

ও. তয অফৃত ওযা। ওুযঅন  াদীনয ুস্পষ্ট মননদজনা নুানয ভাযাভ অত্মীয 

ঙা়ো নয ওর অত্মীয  নাত্মীনযয াভনন  খনযয ফাআনয বমনত ভুমরভ ভমরায চনয 

মূ্পণজ যীয অফৃত ওযা পযম। শুধু রঙ্কায  বভও-অ-ভুক্ত ভুঔভডে র  ওমি মজি াত 

বঔারায নুভমত বওাননা বওাননা পওী প্রদান ওনযনঙন। 

ঔ. বাাও মিনরিারা  স্বাবামফও ওান়েয নত নফ। 

ক. ভুমরভ ফা াীকনণয নুওযণ মনমলদ্ধ। 

খ. ভমরানদয চনয ুরুলামর বাাও  ুরুলনদয চনয বভনযমর বাাও মনমলদ্ধ। 

ওুযঅন ভাচীনদ ূযা নূয-এ দজা ফযফস্থায মফমবন্ন মদও অনরাঘনা ওযা নযনঙ। এঙা়ো 

দজা মফলযও মফিামযত অনরাঘনায চনয াঠওনও অভায বরঔা ‚ওুযঅন-ুন্নায অনরানও 

বাাও, দজা  বদজ্জা‛ ফআমি ়েনত নুনযাধ ওযমঙ। 

 

 



আমার ইসলাম 
ফ্রানে ফস্থানওানর অমভ আরাভ গ্রণ ওময। আরাভ গ্রনণয ূনফজ মধওাং চাানীয 

নযায অমভ বওান ধনভজয নুাযী মঙরাভ না। ফ্রানে অমভ পযাী ামনতযযয ঈনয োতও  

োতনওাত্তয বরঔা়োয চনয এনমঙরাভ। অভায মপ্রয বরঔও  মঘিামফদ মঙনরন াাঁনতজ, মনৎন  

ওাভা। এনদয ফায মঘিাধাযাআ নামিওতামবমত্তও। 

ধভজীন  নামিওতা প্রবামফত যা নে ধনভজয প্রমত অভায প্রফর অগ্র মঙর। অভায 

বযিযীণ বওান প্রনযাচন নয, শুধুভাত্র চানায অগ্রআ অভানও ধভজ ম্পনওজ ঈৎাী ওনয 

বতানর। ভৃতুযয নয অভায মও নফ তা মননয অভায বওান ভাথা ফযাথা মঙর না, ফযং মওবানফ 

চীফন ওািাফ এিাআ মঙর অভায অগ্রনয মফলয।  

দীখজমদন ধনয অভায ভনন মির অমভ অভায ভয নষ্ট ওনয ঘনরমঙ, মা ওযায তা মওঙুআ 

ওযমঙ না। ইশ্বনযয ফা স্রষ্টায মিত্ব থাওা ফা না থাওা অভায ওানঙ ভান মঙর। অমভ শুধু 

তযনও চাননত ঘাআমঙরাভ। মমদ স্রষ্টায মিত্ব থানও তানর তাাঁয ানথ চীফন মান ওযফ, অয 

মমদ স্রষ্টায মিত্ব ঔুাঁনচ না াআ তানর নামিওতায চীফন বফনঙ বনফ এিাআ অভায ঈনেয।  

আরাভ ঙা়ো নযানয ধভজ ম্পনওজ অমভ ়োশুনা ওযনত থামও। আরাভ ধভজনও অমভ 

ধতজনফযয ভনধয অমনমন। অমভ ওঔননা মঘিা ওমযমন বম এিা ়োনানায বমাকয বওান ধভজ। অভায 

ফদ্ধভূর ধাযণা মঙর বম, আরাভ ধভজ র ভুঔজ  াধাযণ ভানুলনদয এওধযনণয ভূমতজূচায ধভজ। 

ওত জ্ঞানআ না অমভ মঙরাভ!  

অমভ মওঙু ঔৃষ্টাননয ানথ ফনু্ধত্ব স্থান ওময। তানদয ানথ অমভ ফাআনফর ধযযন 

ওযতাভ। বফ মওঙুমদন কত ফায য অমভ স্রষ্টায মিনত্বয ফািফতা ফুছনত াযরাভ। মওন্তু অমভ 

এও নতুন ভযায ভনধয ়েরাভ, অমভ মওঙুনতআ অভায িনয স্রষ্টায মিত্ব নুবফ ওযনত 



াযমঙরাভ না, মমদ অমভ মনমিত মঙরাভ বম, স্রষ্টায মিত্ব যনযনঙ। অমভ মকচজায মকনয প্রাথজনা 

ওযায বঘষ্টা ওযরাভ, মওন্তু ফৃথা বঘষ্টা, অমভ স্রষ্টায নুমস্থমতআ নুবফ ওযনত রাকরাভ।  

তঔন অমভ বফৌদ্ধ ধভজ ধযযন ওযনত শুরু ওযরাভ। অা ওযমঙরাভ এ ধনভজয নুান 

ারননয এফং বমাকাবযানয ভাধযনভ অমভ ইশ্বযনও নুবফ ওযনত াযফ। ঔৃষ্টান ধনভজয নযায বফৌদ্ধ 

ধনভজ অমভ ননও মওঙু বরাভ মা তয  মঠও ফনর ভনন র। মওন্তু ননও মফলয অমভ 

ফুছনত ফা গ্রণ ওযনত াযরাভ না। অভায ধাযণা মঙর, ইশ্বয ফা স্রষ্টা মমদ থানওন তানর মতমন 

নফন ওর ভানুনলয চনয এফং তয ধভজ ফযআ ফায চনয চ  বফাধকভয নফ। অমভ 

ফুছনত াযরাভ না, ইশ্বযনও বনত নর বওন ভানুলনও স্বাবামফও চীফন মযতযাক ওযনত নফ।  

অমভ এও ায ফস্থায মনমতত রাভ। ইশ্বনযয ন্ধানন অভায ফজাত্মও প্রনঘষ্টা বওান 

ভাধানন অনত াযনরা না। এভতাফস্থায অমভ এওচন অরনচযীয ভুমরভ ভমরায ানথ 

মযমঘত রাভ। মতমন ফ্রানেআ চনেনঙন, বঔাননআ ফ়ে নযনঙন। মতমন নাভাচ ়েনত চাননতন 

না। তায চীফনমাত্রা মঙর এওচন মতযওায ভুমরনভয চীফনমাত্রা বথনও ননও দূনয। মওন্তু 

অল্লায প্রমত তায মফশ্বা মঙর ঔুফআ দৃি। তায জ্ঞানীন মফশ্বা অভানও মফযক্ত  ঈনত্তমচত ওনয 

বতানরা। অমভ আরাভ ধভজ ম্পনওজ ধযযন ওযায মদ্ধাি গ্রণ ওময।  

শুরুনতআ অমভ মফত্র ওুযঅননয এও ওম পযাী নুফাদ মওনন অমন। মওন্তু অমভ ২ 

ৃষ্ঠা ়েনত াযরাভ না, ওাযণ অভায ওানঙ তা ঔুফআ দু্ভত ভনন মির।  

অমভ এওা এওা আরাভ বফাছায বঘষ্টা বঙন়ে মদরাভ এফং যাময ভমচনদ বকরাভ, অা 

ওযমঙরাভ বঔানন ওাঈনও াফ মমমন অভানও াাময ওযনফন।  

বমদন মঙর যমফফায এফং ভমচনদ ভমরানদয এওমি অনরাঘনা ঘরমঙর। ঈমস্থত বফাননযা 

অভানও অিমযওতায ানথ স্বাকত চানানরন। অভায চীফনন এ প্রথভ অমভ ধভজারওাযী 

ভুমরভনদয ানথ মযমঘত রাভ। অমভ ফাও নয রক্ষয ওযরাভ বম, মননচনও তাাঁনদয ভনধয 



ননও চ  অন ফনর নুবফ ওযনত রাকরাভ, থঘ ঔৃষ্টান ফান্ধফীনদয ভনধয ফজদায 

মননচনও অকন্তুও  দূযাকত ফনর নুবফ ওযতাভ।  

প্রনতযও যমফফানয অমভ অনরাঘনায ঈমস্থত নত রাকরাভ, ানথ ানথ ভুমরভ বফানননদয 

বদযা ফআত্র ়েনত রাকরাভ। এওর অনরাঘনায প্রমতমি ভুূতজ এফং ফআনযয প্রমত ৃষ্ঠা অভায 

ওানঙ ইশ্বনযয প্রতযানদনয ভত ভনন নত রাকর। অভায ভনন মির, অমভ নতযয ন্ধান 

বনযমঙ। ফনঘনয দু্ভত ফযাায নরা, বচদায যত ফস্থায অমভ স্রষ্টানও অভায তযি ওানঙ 

নুবফ ওযতাভ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



আমার পর্দ া 
দু’ফঙয অনক (১৯৯১ ানরয চানুযাযী ভান) মঔন ফ্রানে অমভ আরাভ গ্রণ ওময তঔন 

ভুমরভ সু্করঙাত্রীনদয ়েনা ফা স্কাপজ মদনয ভাথা িাওা মননয পযাীনদয মফতওজ তুনঙ্গ ঈনঠনঙ। 

মধওাং পযাী নাকমযনওয ধাযণা মঙর, ঙাত্রীনদয ভাথা িাওায নুভমত দান যওাযী 

সু্করগুনরানও ধভজমনযনক্ষ যাঔায নীমতয মফনযাধী। অমভ তঔননা আরাভ গ্রণ ওমযমন। তনফ অভায 

ফুছনত ঔুফ ওষ্ট ত, ভুমরভ ঙাত্রীনদয ভাথায ়েনা ফা স্কাপজ যাঔায ভত াভানয এওমি মফলয 

মননয পযাীযা এত মস্থয বওন। দৃযত ভনন মির বম, ফ্রানেয চনকণ তানদয ক্রভফধজভান 

বফওায ভযা, ফৃৎ যগুনরানত মনযাত্তাীনতায াাাম অযফ বদগুনরা বথনও অা 

ফমযাকতনদয ফযাানয ঈনত্তমচত  োযূীম়েত নম ন়েমঙনরন, পনর তাযা তানদয যগুনরানত 

 সু্বরগুনরানত আরাভী বাাও বদঔনত অগ্রী মঙনরন না।  

যমদনও অযফ  ভুমরভ বদগুনরানত বভনযনদয ভনধয, মফনল ওনয মুফতীনদয ভনধয 

আরাভী মচাফ ফা দজায মদনও মপনয অায বচাযায এননঙ। ননও অযফ ফা ভুমরভ, এফং 

মধওাং ািাতয চনকনণয ওানঙ এিা মঙর ওল্পনাতীত; ওাযণ তানদয ধাযণা মঙর বম ািাতয 

বযতায প্রানযয ানথ দজা প্রথায মফরুমপ্ত খিনফ। 

 আরাভী বাাও  দজা ফযফানযয অগ্র আরাভী ুনজচাকযনণয এওিা ং। এয 

ভাধযনভ অযফ  ভুমরভ চননকাষ্ঠীভ� তানদয াযাননা বকৌযফ মপমযনয অননত নঘষ্ট, 

থজননমতও  মননফমও অমধনতযয ভাধযনভ বম বকৌযফ মফনষ্ট  দদমরত ওযায প্রমতমনযত 

বঘষ্টা ওযা নি। 

 চাানী চনকনণয দৃমষ্টনত ভুরভাননদয ুনযাুময আরাভ ারন এওধযনণয ািাতয 

মফনযামধতা  প্রাঘীননও অাঁওন়ে ধনয যাঔায ভানমওতা, মা বভমচ মুনক চাানীনদয ভনধয মফদযভান 



মঙর। তঔন তাযা প্রথভ ািাতয বযতায ংস্পনজ অন এফং ািাতয চীফনমাত্রা  বাাও 

মযিনদয মফনযামধতা ওনয।  

ভানুল াধাযণত বারভন্দ মফনফঘনা না ওনযআ বম বওান নতুন ফা মযমঘত মফলনযয 

মফনযামধতা ওনয থানও। বওঈ বওঈ ভনন ওনযন বম, মচাফ ফা দজা নি বভনযনদয মনী়েননয 

এওমি প্রতীও। তাযা ভনন ওনযন, বম ওর ভমরা দজা বভনন ঘনর ফা ঘরনত অগ্রী তাযা ভূরত 

প্রঘমরত প্রথায দাত্ব ওনযন। তানদয মফশ্বা, এ ওর ভমরানদযনও মমদ তানদয নযাক্কাযচনও 

ফস্থা ম্পনওজ নঘতন ওযা মায এফং তানদয ভনধয নাযীভুমক্ত অনন্দানরান  স্বাধীন মঘিায 

অহ্বান ঞ্চামযত ওযা মায তানর তাযা দজাপ্রথা মযতযাক ওযনফ। 

 এধযনণয ঈদ্ভি ফানচ মঘিা শুধু তাযাআ ওনযন মানদয আরাভ ম্পনওজ ধাযণা ঔুফআ 

ীভাফদ্ধ। ধভজমনযনক্ষ  ধভজমফনযাধী মঘিাধাযা তানদয ভনভকচ এভনবানফ মধওায ওনয মননযনঙ 

বম তাযা আরানভয ফজচনীনতা  ফজওারীনতা ফুছনত এনওফানযআ ক্ষভ। অভযা বদঔনত ামি, 

মফনশ্বয ফজত্র কমণত ভুমরভ ভমরা আরাভ গ্রণ ওযনঙন, মানদয ভনধয অমভ যনযমঙ। 

এদ্বাযা অভযা আরানভয ফজচনীনতা ফুছনত াময।  

এনত বওান নন্দ বনআ বম, আরাভী মচাফ ফা দজা ভুমরভনদয চনয এওমি দু্ভত  

মফস্মযওয ফযাায। দজা শুধু নাযীয ভাথায ঘুরআ বিনও যানঔ না, ঈযন্তু অনযা এভন মওঙু অফৃত 

ওনয যানঔ বমঔানন তানদয বওান প্রনফামধওায বনআ। অয এচনযআ তাযা ঔুফ স্বমি বফাধ ওনযন। 

ফস্তুত দজায বযিনয ওী অনঙ ফাআনয বথনও তাযা তা বভানি চাননত ানযন না।  

যামযন ফস্থানওানরআ আরাভ গ্রনণয য বথনও অমভ মচাফ ফা দজা বভনন ঘরতাভ। 

অমভ এওিা স্কাপজ মদনয অভায ভাথা বিনও মনতাভ। বাানওয ংনক মভমরনয এওআ যনগয স্কাপজ 

ফযফায ওযতাভ। যত নননও এিানও নতুন এওিা পযান বাফত। ফতজভানন বৌমদ অযনফ 

ফস্থানওানর অমভ ওার বফাযওায অভায ভি বদ অফৃত ওনয যামঔ, এভনমও অভায ভুঔভডে র 

এফং বঘাঔ।  



মঔন আরাভ গ্রণ ওময তঔন াাঁঘ যাক্ত ারাত অদায ওযনত াযফ মওনা, থফা দজা 

ওযনত াযফ মওনা তা মননয অমভ কবীযবানফ ববনফ বদমঔমন। অনর অমভ মননচনও এ মননয প্রশ্ন 

ওযনত ঘাআমন; ওাযণ অভায বয ত, যত ঈত্তয নফ না ূঘও এফং তানত অভায আরাভ 

গ্রনণয মদ্ধাি মফমিত নফ। যামযনয ভমচনদ মাযায অনকয ভুূতজ মজি অমভ এভন এও 

চকনত ফা ওনযমঙ মায ানথ আরানভয াভানযতভ ম্পওজ মঙর না। নাভাচ, দজা মওঙুআ অমভ 

মঘনতাভ না। অভায চনয এওথা ওল্পনা ওযা ওষ্টওয মঙর বম, অমভ নাভাচ অদায ওযমঙ ফা 

দজা ারন ওনয ঘরমঙ । তনফ আরাভ গ্রনণয আিা অভায এত কবীয  প্রফর মঙর বম আরাভ 

গ্রনণয নয অভায মও নফ তা মননয অমভ বামফমন। ফস্তুতঃ অভায আরাভ গ্রণ মঙর অল্লায 

নরৌমওও দান। অল্লা অওফায!  

আরাভী বাাও ফা মচানফ অমভ মননচনও নতুন ফযমক্তনত্ব নুবফ ওযরাভ। অমভ নুবফ 

ওযরাভ বম অমভ মফত্র  মযশুদ্ধ নযমঙ, অমভ ংযমক্ষত নযমঙ। অমভ নুবফ ওযনত রাকরাভ 

অল্লা অভায নঙ্গ যনযনঙন। 

এওচন মফনদমনী মানফ ননও ভয অমভ বরানওয দৃমষ্টয াভনন মফব্রত বফাধ ওযতাভ। 

মচাফ ফযফায এ ফস্থা বওনি বকর। দজা অভানও এ ধযনণয বদ্র দৃমষ্ট বথনও যক্ষা ওযর। 

দজায ভনধয অমভ অনন্দ  বকৌযফ বফাধ ওযনত রাকরাভ, ওাযণ দজা শুধু অল্লায প্রমত 

অভায অনুকনতযয প্রতীওআ নয, ঈযন্তু তা ভুমরভ নাযীনদয ভানছ অিমযওতায ফাাঁধন। দজায 

ভাধযনভ অভযা আরাভ ারনওাযী ভমরাযা এনও যনও মঘননত াময এফং অিমযওতা নুবফ 

ওময। নফজাময, দজা অভায ঘাযানয ফাআনও ভনন ওমযনয বদয অল্লায ওথা, অয অভানও 

ভনন ওমযনয বদয বম অল্লা অভায ানথ যনযনঙন। দজা অভানও ফনর বদয: ‘‘তওজ ! 

এওচন ভুমরভ নাযীয বমাকয ওভজ ওয।’’ 

এওচন ুমর বমভন আঈমনপভজ মযমত ফস্থায তাাঁয দামযত্ব ম্পজনওজ মধও নঘতন 

থানওন, বতভমন দজায ভনধয অমভ এওচন ভুমরভ মননফ মননচনও বফম ওনয নুবফ ওযনত 



রাকরাভ। অমভ মঔনআ ভমচনদ বমতাভ তঔনআ মচাফ ফযফায ওযতাভ। এিা মঙর অভায মূ্পণজ 

ঐমিও ফযাায, বওঈআ অভানও দজা ওযনত ঘা বদযমন।  

আরাভ গ্রনণয দুআ প্তা নয অমভ অভায এও বফাননয মফফা নুষ্ঠানন বমাকদাননয 

চনয চাানন মাআ। বঔানন মাযায য অমভ মদ্ধাি মনআ, ফ্রানে অয মপনয মাফ না। ওাযণ 

আরাভ গ্রনণয য পযাী ামনতযয প্রমত অমভ অগ্র ামযনয বপমর। ঈযন্তু অযফী বালা 

বঔায প্রমত অমভ অগ্র নুবফ ওযনত রাকরাভ। 

ভুমরভ মযনফ বথনও মূ্পণজ ৃথওবানফ এওাওী চাাননয এওমি বঙাট্ট নয ফফা 

ওযা অভায চনয এওিা ফ়ে ধযনণয যীক্ষা মঙর। তনফ এ এওামওত্ব অভায ভনধয ভুরভামননত্বয 

নুবুমত তযি প্রঔয ওনয বতানর। 

আরানভয দৃমষ্টনত ভমরানদয চনয যীয বদঔাননা বাাও যা মনমলদ্ধ, ওানচআ অভায 

অানকয মভমন-স্কািজ, াপাতা ব্লাঈচ আতযামদ ননও বাাওআ অভানও মযতযাক ওযনত র। 

এঙা়ো ািাতয পযান আরাভী মচাফ ফা দজায মযন্থী, এচনয অমভ মদ্ধাি মনরাভ বম মননচয 

বাাও মননচআ ততময ওনয বনফ। অভায এও বাাও ততমযনত মবজ্ঞ ফান্ধফীয নমাকীতায 

অমভ দু প্তানয ভনধয অভায চনয বাাও ততময ওনয বপররাভ। বাাওমি মঙর ননওিা 

ামওিানী বনরাযায-ওামভনচয ভত। অভায এআ দু্ভত বাাও বদনঔ বও মও বাফর তা মননয 

অমভ ভাথা খাভাআ মন। 

চাানন বপযায য ঙ’ভা এবানফ বওনি বকর। বওান ভুমরভ বদন মকনয অযফী বালা  

আরাভ ধভজ ম্পনওজ ়োনানা ওযায অগ্র অভায ভনধয ঔুফআ প্রফর নয ঈঠর। এ অগ্র 

ফািফামযত ওযনত নঘষ্ট রাভ। ফননল মভনযয যাচধানী ওাআনযানত াম়ে চভারাভ। 

ওাআনযানত ভাত্র এওফয মক্তনওআ অমভ মঘনতাভ। অভায এআ বভচফাননয মযফানযয বওঈআ 

আংনযমচ চানত না। অমভ এনওফানযআ াথানয ়েরাভ। ফনঘনয ভচায ফযাায র, বম ভমরা 

অভানও াত ধনয ফাায মবতনয মননয বকনরন মতমন ওার ওান়ে (নফাযওায ) তাাঁয ভুঔভডে র  



াত  ভাথা বথনও া মজি ুনযা যীয বিনও বযনঔমঙনরন। এ পযান (নফাযওা) এঔন অভায 

মত মযমঘত এফং ফতজভানন মযযানদ ফস্থানওানর অমভ মননচ এআ বাাও ফযফায ওময। মওন্তু 

ওাযনযানত বৌঁনঙআ এিা বদনঔ অমভ ঔুফআ অিমজ আ। 

ফ্রানে থাওনত এওমদন অমভ ভুরভাননদয এওিা ফ়ে ধযনণয ওনপানযনে ঈমস্থত 

নযমঙরাভ এফং বঔাননআ অমভ ফজপ্রথভ এ ধযনণয ভুঔিাওা ওানরা বাাও বদঔনত াআ। যং 

বফযনগয স্বাপজ  বাাও যা বভনযনদয ভানছ তাাঁয বাাও ঔুফআ বফভানান রাকমঙর। অমভ 

বাফমঙরাভ, এ ভমরা ভূরত অযফ বেমিন  অঘযনণয ন্ধ নুওযনণয পনরআ এ যওভ 

বাাও নযনঙন, আরানভয মঠও মক্ষা মতমন চাননত ানযনমন। আরাভ ম্পনওজ তঔননা অমভ 

মফনল মওঙু চানতাভ না। অভায ধাযণা মঙর, ভুঔ বিনও যাঔা এওিা অযফীয বযা  অঘযণ, 

আরানভয ানথ এয বওান ম্পওজ বনআ। ওাআনযায ঐ ভমরানও বদনঔ অভায ননওিা নুরূ 

মঘিাআ ভনন এনমঙর। অভায ভনন নযমঙর, ুরুলনদয ানথ ওর প্রওায ংনমাক এম়েনয ঘরায 

বম প্রফণতা এআ ভমরায ভনধয যনযনঙ তা স্বাবামফও। 

ওানরা বাাও যা বফান অভানও চানানরন বম, অভায মননচ ততময বাাও ফাআনয 

বফনযাননায ঈনমাকী নয। অমভ তায ওথা বভনন মননত ামযমন। ওাযণ অাভায মফশ্বা মঙর, 

এওচন ভুমরভ ভমরায বাানওয বম ওর তফমষ্ট থাওা দযওায তা ফআ অাভায ঐ বাানও 

মঙর। 

তফু অমভ ঐ মভযীয বফাননয ভত ভযামি ধযনণয ওার যনগয ফ়ে এওিা ওা়ে 

মওনারাভ (মা করা বথনও া মজি অফৃত ওনয) ঈযন্তু এওমি ওার মঔভায থজাৎ ফ়ে ধযনণয 

যীয চ়োননা ঘাদনযয ভত ়েনা মওনরাভ মা মদনয অভায যীনযয ঈমযবাক, ভাথা  দুফাহু 

অফৃত ওনয মনতাভ। অমভ অভায ভুঔ িাওনত যাচী মঙরাভ, ওাযণ বদঔরাভ তানত ফাআনযয 

যািায ধুনরা বথনও যক্ষা াযা মানফ। মওন্তু অভায বফানমি চানানরন, ভুঔ িাওায বওান প্রনযাচন 

বনআ। শুধুভাত্র ধুনরা বথনও ফাাঁঘায চনয ভুঔ িাওা মনষ্প্রনযাচন। মতমন মননচ ভুঔ বিনও যাঔনতন, 

ওাযণ মতমন মফশ্বা ওযনতন, ধভজীয দৃমষ্টনওাণ বথনও তা বিনও যাঔা অফযও। 



ভুঔ বিনও যাঔা বম ওর বফাননয ানথ অভায মযঘয নযমঙর ওাআনযানত তাাঁনদয ংঔযা 

মঙর ঔুফআ ওভ। ওাআনযায ননও ভানুল ওার মঔভায ফা ়েনা 1 বদঔনরআ মফযক্ত ফা মফব্রত নয 

ঈঠনতন। ািাতয ধাাঁনঘ চীফনমানওাযী াধাযণ মভযীয মুফনওযা এ ওর মঔভানয িাওা 

দজানীন বভনযনদয বথনও দুযত্ব ফচায বযনঔ ঘরনতন। এনদযনও তাাঁযা ‘‘বগ্নীকণ’’ ফনর নবাধন 

ওযনতন। যািাখানি ফা ফান ঈঠনর াধাযণ ভানুনলযা এনদযনও মফনল ম্মান ওযনতন  বদ্রতা 

বদঔানতন। এওর ভমরা যািাখানি এনও যনও বদঔনর অিমযওতায ানথ ারাভ মফমনভয 

ওযনতন, তাাঁনদয ভনধয বওান ফযমক্তকত মযঘয না থাওনর। 

আরাভ গ্রনণয অনক অমভ স্কানিজয বঘনয যান্ট বফম ঙন্দ ওযতাভ। ওাআনযা এন রবা 

মিনরিারা ওানরা বাাও যনত শুরু ওযরাভ। ীঘ্রআ অমভ এআ বাাওনও ঙন্দ ওনয 

বপররাভ। এ বাাও নয মননচনও তযি বদ্র  ম্মামনত ভনন ত। ভনন ত অমভ এওচন 

যাচওনযা। তাঙা়ো এ বাানও অমভ বফ অযাভ বফাধ ওযতাভ মা যান্ট নয ওঔননা নুবফ 

ওমযমন। 

মঔভায ফা ়েনা যা বফাননদযনও মতযআ ূফজ ন্দয বদঔানতা। তানদয বঘাযায এও 

ধযনণয মফত্রতা  াধুতা পুনি ঈঠত। প্রওৃতনক্ষ প্রনতযও ভুমরভ নাযী ফা ুরুল অল্লায 

ন্তুমষ্টয চনয তাাঁয মননদজাফরী ারন ওনয এফং বচনয মননচয চীফন ঈৎকজ ওনয। অমভ ঐ 

ওর ভানুনলয ভানমলওতা বভানি ফুছনত াময না, মাাঁযা ওযাথমরও মস্টাযনদয বখাভিা বদঔনর 

মওঙুআ ফনরন না, থঘ ভুমরভ ভমরানদয বখাভিা ফা দজায ভানরাঘনায তাাঁযা ঞ্চভুঔ, ওাযণ 

এিা নামও মনী়েন  ন্ত্রানয প্রতীও! 

অভায মভযীয বফান অাভানও ফনরন, অমভ বমন চাানন মপনয মকনয এ বাাও 

ফযফায ওময। এনত অমভ ম্মমত চানাআ। অভায ধাযণা মঙর, অমভ মমদ এ ধযনণয বাাও 
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নয চাাননয যািায বফনযাআ তানর ভানুল অভানও বদ্র  স্বাবামফও বাফনফ। বাানওয 

ওাযনণ তাযা অভয ওাঙ বথনও দূনয নয মানফ। অভায বওান ওথাআ তাযা শুননফ না। অভায 

ফাআনয বদনঔআ তাযা আরাভনও প্রতযাঔযান ওযনফ। আরানভয ভান মক্ষা  মফধানাফরী চাননত 

ঘাআনফ না। 2 

অভায মভযীয বফাননও অমভ এ মুমক্তআ বদমঔনযমঙরাভ। মওন্তু দুভানয ভনধয অমভ অভায 

নতুন বাাওনও বারনফন বপররাভ। তঔন অমভ বাফনত রাকরাভ, চাানন মকনয অমভ এ 

বাাওআ যফ। এ ঈনেনয অমভ চাানন বপযায ওনযওমদন অনক ারওা যনগয ঐ চাতীয মওঙু 

বাাও এফং মওঙু াদা মঔভায (ফ়ে ঘাদয চাতীয ়েনা) ততময ওযরাভ। অভায ধাযণা মঙর, 

ওানরায বঘনয এগুনরা বফম গ্রণনমাকয নফ াধাযণ চাানীনদয দৃমষ্টনত। 

অভায াদা মঔভায ফা ়েনায ফযাানয চাানীনদয প্রমতমক্রযা মঙর অভায ধাযণায বঘনয 

ননও বার। ভূরত অমভ বওানযওভ প্রতযাঔযান ফা ঈানয মু্মঔীন আমন। ভনন মির, 

চাানীযা অভায বাাও বদনঔ অমভ বওান ধভজাফরবী তা না ফুছনর অভায ধভজানুযাক ফুনছ 

মনমির। এওফায অমভ শুনরাভ, অভায মঙনন এও বভনয তায ফান্ধফীনও অনি অনি ফরনঙ, 

বদঔ এওচন বফৌদ্ধ ধভজমামচওা! 

                                                           
2
 এ�ধেরনে�মচন্তা�অরনে�সিয়�ধিদপ্রাণ�িুসমলরিে�িরন�জারে।�আিো�কেরব�বমস, র্দা�ালন�েেরল, অর্বা�র্ামড�োখরল, 

অর্বা�মনয়মির্�জািারর্�নািাজ�ডরল�অরনরে�আিারে�কোডা�োবরব�এবং�আিাে�আহ্বারন�ইসলারিে�রর্�এমেরয়�আসরব�
না।� এজন্য�আিো� ধরিদে� এসেল� মবধানরে� গুরুত্বূণদ� কিরনও� অিান্য� েেরর্� র্ামে।� আিো� বুঝরর্� ামেনা� কে, এটা�
শয়র্ারনে�প্ররোচনা, এে�িাধযরি�শয়র্ান�আিারর্েরে�আল্লািে�সন্তুমি�অজদন� কর্রে�দুরে�সমেরয়� কনয়।�িানুরেে� মচেশত্রু�
শয়র্ারনে�িলূ�উরেশ্য�িল�িানুেরে�সম্পূণদোরব�আল্লািে�র্�কর্রে�দুরে�সমেরয়�কনয়া।�েখন�কস�কোন�িানুেরে�রুোুমে�
মবভ্রান্ত�েেরর্�অক্ষি�িয়, র্খন�কস�কচিা�েরে�ের্টা�সম্ভব�আল্লািে�মবধান�ালন�কর্রে�র্ারে�দুরে�োখরর্।�এজন্য�মবমেন্ন�
প্ররোচনা�কস�িানুরেে�িরন�এরন�কর্য়।�সবরচ�মবর্জনে�প্ররোচনা�িল�িানুরেে�িরন�এ�োব�জাগ্রর্�েো�কে, আমি�আল্লািে�
সন্তুমিে�জন্য�র্াে�মবধান�অিান্য�েেমি।�এরর্�িানুে�ার�মর্র্�িয়, অর্চ�ুণয�েেমি�বরল�িরন�েরে।�আিারর্ে�বুঝরর্�
িরব, আিো�আল্লািে�সন্তুমি�ও�েরুণা�লারেে�জন্য�ধিদালন�েমে।�কোন�মবেয়রে�ধরিদে�মবধান�বরল�জানাে�ে�োরো�িুখ�
কচরয়�র্া�অিান্য�েো�অন্যায়।�আল্লািে�রর্�িানুেরর্ে�আহ্বান�েো�প্ররর্যরেে�র্াময়ত্ব, র্রব�কসজন্য�র্াে� মনরর্দশ�অিান্য�
েোে�অমধোে�আিারর্ে�কনই।�আিারর্ে�সমিে�ধিদালরন�েমর্�কেউ�ইসলািরে�না�বুরঝই�প্রর্যাখযান�েরেন�র্ািরল�মর্মন�
মনরজই� র্ায়ী� িরবন।� মেমন� ধিদ� ালন� েেরিন� এবং� মেমন� ধিদরে� প্রর্যাখযান� েেরিন� সবাই� আল্লািে� সৃমি, িৃর্ুযে� রে�
সবাইরে�র্াে�সািরন�মনজ�মনজ�েরিদে�মিসাব�মর্রর্�িরব।�এেজরনে�েুল�বা�অন্যারয়ে�জন্য�অন্য�কেউ�র্ায়ী�িরবন�না। 



এওফায বেনন বমনত অভায ান ফনরন এও অধফযী বদ্রনরাও। বওন অমভ এযওভ 

দু্ভত পযাননয বাাও নযমঙ তা মতমন চাননত ঘাআনরন। অমভ তানও ফররাভ, অমভ এওচন 

ভুমরভ। আরাভ ধনভজ বভনযনদযনও মননদজ বদযা নযনঙ, তাযা বমন তানদয বদ  বৌন্দমজ 

অফৃত ওনয যানঔ। ওাযণ তানদয নাফৃত বদুলভা  বৌন্দমজ ুরুলনদযনও অওমলজত ওনয 

তুরনত ানয। ননও ুরুনলয চনয এ ধযনণয অওলজণ প্রমতনযাধ ওযা ওষ্টওয। তাআ নাযীনদয 

ঈমঘৎ নয বদ  বৌন্দমজ প্রদজন ওনয তানদযনও মফযক্ত ওযা ফা ভযায বপরা। 

ভনন র অভায ফযাঔযায মতমন তযি প্রবামফত নরন। বদ্রনরাও ম্ভফত অচওারওায 

বভনযনদয ঈনত্তচও পযান বভনন মননত াযমঙনরন না। তাাঁয নাভায ভয নযমঙর। মতমন অভানও 

ধনযফাদ মদনয বননভ বকনরন এফং ফনর বকনরন তাাঁয ঐওামিও আিা মঙর আরাভ ম্পনওজ অনযা 

মওঙু চানায, মওন্তু ভনযয বানফ াযনরন না। 

কযভওানরয বযৌদ্রতপ্ত মদনন অমভ ুনযা যীয িাওা রবা বাাও নয এফং ‘‘মঔভায’’ 

মদনয ভাথা বিনও ফাআনয বমতাভ। এনত অভায অব্বা দুঃঔ বনতন, বাফনতন অভায ঔুফ ওষ্ট 

নি। মওন্তু অমভ বদঔরাভ বযৌনদ্রয ভনধয অভায এ বাাও ঔুফআ ঈনমাকী, ওাযণ এনত ভাথা 

খা়ে  করা যাময বযানদয তা বথনও যক্ষা বত। ঈযন্তু অভায বফাননযা মঔন াপযান্ট 

নয ঘরানপযা ওযত, তঔন নদয াদা উরু বদনঔ অমভ স্বমি বফাধ ওযতাভ। 

ননও ভমরা এভন বাাও নযন মানত তানদয ফুও  মনতনবয অওৃমত মযস্কায পুনি 

ঈনঠ। আরাভ গ্রনণয অনক অমভ এ ধযনণয বাাও বদঔনর স্বমি বফাধ ওযতাভ। অভায 

ভনন ত এভন মওঙু ঙ্গ প্রদজন ওযা নি মা বিনও যাঔা ঈমঘত, বফয ওযা ঈমঘত নয। এওচন 

বভনযয ভনন মমদ এওর বাাও এ ধযনণয স্বমিনফাধ এনন বদয তানর এওচন ুরুল এ 

বাাও যা বভনযনদযনও বদঔনর মওবানফ প্রবামফত নফন তা নচআ নুভান ওযা মায। 

অনাযা যত প্রশ্ন ওযনত ানযন, যীনযয স্বাবামফও  প্রাওৃমতও অওৃমত বিনও যাঔায 

মও দযওায? এ প্রনশ্নয ঈত্তয বদযায অনক অুন এওিু ববনফ বদমঔ। অচ বথনও ৫০ ফৎয 



অনক চাানন বভনযনদয চনয ুআমভং ুযি নয ুআমভং ুনর াাঁতায ওািা শ্লীরতা  নযায 

ফনর ভনন ওযা ত। থঘ অচওার অভযা মফমওমন নয াাঁতায ওািনত বওান রজ্জানফাধ ওময 

না। তনফ মমদ বওান ভমরা চাাননয বওাথা িনর  যান্ট নয যীনযয ঈর্ধ্জবাক মূ্পণজ 

নাফৃত ওনয াাঁতায ওানিন তানর বরানও তাাঁনও মনরজজ্জ ফরনফ। 

অফায দমক্ষণ ফ্রানেয ভুদ্র তওনত মান, বদঔনত ানফন বঔানন ওর ফযনয ংঔয 

নাযী যীনযয ঈর্ধ্জবাক মূ্পণজ নাফৃত ওনয িনর নয ানফাথ ফা বযৌদ্রোন ওযনঙন। 

অনযওিু এমকনয অনভমযওায মিভ ঈওূনর মান, বঔানন ননও তওনত নুমিস্ট ফা 

নগ্নফাদীনদযনও মূ্পণজ ঈরঙ্গ নয বযৌদ্রোনন যত বদঔনত ানফন। 

মমদ এওিু মঙনন তাওান তানর বদঔনত ানফন ভধযমুনকয এওচন ফৃমি নাআি তাাঁয 

মপ্রযতভায চুতায দৃযনত প্রওমম্পত নয ঈঠনতন। এনথনও অভযা ফুছনত াযমঙ বম, নাযীনদনয 

বকান ং, ফা বিনও যাঔায ভত ং ওী ব ফযাানয অভানদয ভানমওতা মযফতজনীর। 

এঔানন অভায প্রশ্ন: অমন মও এওচন নুমিস্ট ফা নগ্নফাদী? অমন মও মূ্পণজ নগ্ন নয 

ঘরানপযা ওনযন? মমদ অমন নুমিষ্ট না ন তানর ফরুন, মমদ বওান নুমিষ্ট অনানও মচজ্ঞাা 

ওনযন: ‘‘বওন অমন অনায ফুও  মনতব বিনও যানঔন, থঘ ভুঔ  ানতয নযায ফুও  

মনতব বতা যীনযয স্বাবামফও ং?’’ তানর অমন মও ফরনফন? এ প্রনশ্নয ঈত্তনয অমন মা 

ফরনফন, অনায প্রনশ্নয ঈত্তনয অমভ মঠও বওথাআ ফরফ। অমন বমভন যীনযয স্বাবামফও ং 

যা নত্ব ফুও  মনতবনও বকানীয ঙ্গ ফনর ভনন ওনযন, অভযা ভুমরভ নাযীযা ভুঔভন্ডর  

াত ঙা়ো ভি যীযনও বকানীয ঙ্গ ফনর ভনন ওময, ওাযণ ভান স্রষ্টা অল্লা এবানফআ 

অভানদযনও মননদজ মদনযনঙন। অয এচনযআ অভযা মনওিাত্মীয (ভাযাভ) ঙা়ো নযানয ুরুনলয 

বথনও ভুঔ  াত ঙা়ো মূ্পণজ যীয অফৃত ওনয যামঔ। 



অমন মমদ বওানমওঙু রুমওনয যানঔন তানর তায ভূরয বফন়ে মানফ। নাযীয যীয অফৃত 

যাঔনর তায অওলজণ বফন়ে মায, এভনমও নয নাযীয বঘানঔ তা মধওতয অওলণীয নয ঈনঠ। 

দজানীন বফানননদয ওাাঁধ  করা ূফজ ুন্দয বদঔায, ওাযণ তা াধাযণত অফৃত থানও। 

মঔন বওান ভানুল রজ্জায নুবুমত ামযনয নগ্ন নয যািাখানি ঘরনত থানওন, প্রওায 

চনভনক্ষ বাফ, াযঔানা  ‚বপ্রভ‛ ওযনত থানওন, তঔন মতমন শুয ভান নয মান, তাাঁনও 

অয বওানবানফআ শু বথনও ৃথও ওযা মায না। অভায ধাযণা, রজ্জায নুবুমত বথনওআ ভানফ 

বযতায শুরু। 

ননও চাানী ভমরা শুধু খয বথনও বফনযানত নরআ বভও-অ  াচনকাচ ওনযন। 

খনয তাাঁনদযনও বওভন বদঔানি তা মননয ভাথা খাভান না। থঘ আরানভয মফধান র, এওচন স্ত্রী 

মফনলবানফ স্বাভীয চনয মননচনও ুন্দযী  অওলজনীযা ওনয যাঔনত নঘষ্ট নফন। নুরূবানফ 

এওচন স্বাভী তায স্ত্রী ভননাযঞ্জননয চনয মননচনও ুন্দয  অওলজনীয ওযনত নঘষ্ট নফন। 

ঈযন্তু রজ্জায চাত নুবুমত এনদয ম্পওজ অনযা অনন্দভয  ভননাযভ ওনয বতানর। 

অনাযা যত ফরনফন, ুরুলনদযনও ঈনত্তমচত না ওযায ঈনেনয অভানদয ভুঔ  াত 

ঙা়ো ফাওী ুনযা যীয বিনও যাঔািা ফা়োফাম়ে এফং মত-তওজতা। এওচন ুরুল মও শুধুভাত্র 

বমৌন অগ্র মননযআ এওচন নাযীয মদনও তাওান?এওথা মঠও বম ফ ুরুলআ প্রথনভআ বমৌন 

নুবুমত মননয নাযীনও বদনঔন না। তনফ নাযীনও বদঔায য তাাঁয বাাও  অঘযণ বথনও 

ুরুনলয ভনন বম অগ্র  ঈনত্তচনা ৃমষ্ট য তা প্রমতনযাধ ওযা তায চনয ঔুফআ ওষ্টওয। এ 

ধযননয অনফক মনযন্ত্রনণ ুরুনলযা মফনলবানফ দুফজর। ফতজভান মফনশ্বয মত অনরমঘত ধলজণ  

বমৌন তযাঘানযয মযভাণ বদঔনরআ অভযা এওথা ফুছনত াযফ। 

বওফরভাত্র ুরুলনদয প্রমত ভানমফও অনফদন চামননয এফং তানদযনও অত্মমনযন্ত্রনণয 

অহ্বান চামননয অভযা ধলজণ  তযাঘানযয এ ভযায ভাধাননয অা ওযনত ামন না। দজা 

ঙা়ো এগুনরা বযানধয বওান ঈায বনআ। এওচন ুরুল নাযীয মযধাননয মভমন-স্কানিজয থজ এরূ 



ভনন ওযনত ানযন: ‘‘তুমভ ঘাআনর অভানও বনত ায,’’ যমদনও আরাভী মচাফ মযষ্কাযবানফ 

চামননয বদয: ‘‘অমভ বতাভায চনয মনমলদ্ধ।’’ 

ওাযনযা বথনও চাানন মপনয অমভ মতন ভা মঙরাভ। এযয অমভ অভায স্বাভীয ানথ 

বৌমদ অযনফ অম। শুননমঙরাভ বম, বৌমদ অযনফ ফ বভনযনও ভুঔ িাওনত য, তাআ অভায ভুঔ 

িাওায চনয বঙাি এওিা ওার ওা়ে ফা মনওাফ অমভ ানথ ওনয এননমঙরাভ। মযযানদ বৌঁনঙ 

বদঔরাভ এঔাননয ফ ভমরা ভুঔ িানওন না। মফনদী ভুমরভ ভমরাযা শুধু দাযাযাবানফ 

এওিা ওার কাঈন মনঠয ঈয বপনর যানঔন; ভুঔ, ভাথা মওঙুআ িানওন না। মফনদী ভুমরভ 

ভমরাযা নননওআ ভুঔ বঔারা যানঔন। বৌমদ ভমরাযা ফাআ ভুঔ  অদভিও বদ অফৃত 

ওনয ঘরানপযা ওনযন। 

মযযানদ এন প্রথভফায ফাআনয বফনযাননায ভয অমভ ‘‘মনওাফ’’ মদনয অভায ভুঔ বিনও 

মনআ। বফ বার রাকর। অনর বযি নয বকনর এনত বওান ুমফধা বফাধ য না। ফযং অভায 

ভনন নত রাকর বম, অমভ এওমি মফনল ভমজাদা ম্পন্ন ফযমক্তনত্ব মযণত নযমঙ। বওান ভূরযফান 

মল্প ঘুময ওনয মননয বকানন বদনঔ বমভন অনন্দ াযা মায মঠও বতভমন অনন্দ নুবফ 

ওযমঙরাভ অমভ। নুবফ ওযরাভ অভায এভন এওিা ভ�রযফান ম্পদ যনযনঙ মা বদঔায নুভমত 

বনআ ফায চনয। 

মযযানদয যািায এওচন বভািানািা ুরুল এফং তায ানথ ফজাঙ্গ ওানরা বফাযওায অফৃত 

এওচন ভমরানও বদনঔ এওচন মফনদী যত বাফনফন বম, এআ দম্পমতয ভনধযয ম্পওজ নি 

তযাঘায  মনী়েননয, ভমরামি তযাঘামযত এফং তাাঁয স্বাভীয দাীনত মযণত নযনঙন। মওন্তু 

প্রওৃতনক্ষ বফাযওা যা এ ওর ভমরানদয নুবূমত মূ্পণজ মবন্ন। এযা মননচনদযনও ঘাওয 

ফযওন্দানচয প্রযাধীন ম্রাজ্ঞীয ভত বানফন। 

মযযানদয প্রথভ ওনযও ভা অমভ অভায মনওাফ ফা ভুঔাফযণ মদনয শুধু বঘানঔয মননঘয 

ংিুওু িাওতাভ, বঘাঔ  ওার বঔারা থাওত। ীনতয বাাও ফানানত মকনয অমভ এওিা 



বঘাঔিাওা মনওাফ ফামননয মনরাভ। এফায অভায াচ ুনযা র, অয অভায ামি  তৃমপ্ত 

ূণজতা বর। এঔন অমভ মবন়েয ভনধয স্বমি বফাধ ওময না। মঔন বঘাঔ বঔারা যাঔতাভ তঔন 

ভানছভানছ ঠাৎ ওনয বওান ুরুনলয ানথ বঘাঔানঘামঔ নর মফব্রত নয ়েতাভ। ওানরা 

ানগ্লানয ভত বঘাঔ িাওা মনওানফয পনর মযমঘত ুরুনলয নাূত বঘাঔানঘামঔ বথনও যক্ষা 

াযা মায। 

এওচন ভুমরভ ভমরা তাাঁয মননচয ভমজাদা যক্ষায চনয মননচনও অফৃত ওনয যানঔন। 

নাত্মীয ুরুনলয দৃমষ্টয ধীনস্থ নত মতমন যামচ নন। মতমন ঘান না তানদয ঈনবানকয াভগ্রী 

নত। ািানত্তযয ফা ািাত্তযন্থী বম ওর ভমরা তাাঁনদয যীযনও ুরুলনদয াভনন ঈনবানকয 

াভগ্রী রূন তুনর ধনযন তাাঁনদয প্রমত এওচন ভুমরভ নাযী ওরুণা বফাধ ওনযন। 

ফাআনয বথনও মচাফ ফা দজা বদনঔ এয মবতনয মও অনঙ তা বফাছা অনদৌ ম্ভফ নয। 

ফাআনয বথনও দজা  দজানীননদয মজনফক্ষণ ওযা, অয দজায ভনধয চীফন ওািান দুনিা মূ্পণজ 

ৃথও মফলয। দুমি মফলনযয ভনধয বম কযা যনযনঙ বঔানন মনমত যনযনঙ আরাভনও বফাছায 

কযা। 

ফাআনয বথনও বদঔনর ভনন নফ আরাভ এওমি বচরঔানা, এঔানন বওান স্বাধীনতা বনআ। 

মওন্তু অভযা, মাযা এয ভনধয ফস্থান ওযমঙ অভযা এত ামি, অনন্দ  স্বাধীনতা নুবফ ওযমঙ 

মা আরাভ গ্রনণয অনক ওঔননাআ ওমযমন। ািানত্তযয তথাওমথত স্বাধীনতা ানয বঠনর অভযা 

আরাভনও বফনঙ মননযমঙ। এ ওথা মমদ মতয ত বম, আরাভ বভনযনদযনও মনী়েন ওনযনঙ এফং 

তানদয মধওায ঔফজ ওনযনঙ, তানর আঈনযা, অনভমযওা, চাান  মফমবন্ন বদনয কমণত 

বভনয বওন তানদয ওর স্বাধীনতা  স্বামধওায ানয বঠনর আরাভ গ্রণ ওযনঙ? অমভ অা 

ওময ফাআ মফলযমি ববনফ বদঔনফন। 

আরানভয প্রমত মফনদ্বল, খৃণা ফা ভ্রাি ূফজধাযণায ওাযনণ মমদ বওঈ ন্ধ না ন তানর 

মতমন ফযআ বদঔনফন এওচন দজানীন ভমরা মও ূফজ ুন্দয। তাাঁয ভনধয পুনি ঈনঠনঙ স্বকজীয 



বৌন্দমজ, বদফীনত্বয  তীনত্বয অবা। অত্মমনবজযতা  অত্মভমজাদায ঈদ্ভামত তাাঁয বঘাযা। 

তযাঘানযয ফা মনী়েননয াভানযতভ বওান মঘহ্নআ অমন তাাঁয বঘাযায ানফন না। 

এিা জ্বরি তয, মওন্তু তাযয নননও তা বদঔনত ান না। বওন? ম্ভফত তাাঁযা ঐ 

ধযনণয ভানুল মাযা অল্লায মনদজন বদনঔ, বচনন স্বীওায ওনযন। প্রঘমরত প্রথায দাত্ব, 

মফনদ্বল, ভ্রািধাযণা  স্বানথজয নেলণ মানদযনও ন্ধ ওনয বপনরনঙ। আরানভয তযনও স্বীওায 

ওযায এঙা়ো অয মও ওাযণ থাওনত ানয? 

                     


